Pozvánka na 43. ročník Vodohospodářské padesátky
Povodí Moravy, s.p. si Vás dovoluje pozvat na již 43. ročník Vodohospodářské padesátky, který
proběhne ve dnech 9. – 11. 9. 2016. Jako místo letošního ročníku jsme zvolili jižní Moravu
a Lednicko-valtický areál (LVA), který je zapsán v seznamu UNESCO. Doufáme, že atraktivnost
tohoto území, založená na bohaté historii, pěkné přírodě, zajímavé architektuře a kvalitních
turistických a cyklistických trasách, bude pro Vás lákadlem.
Máme pro Vás připraveny 2 pěší a 2 cyklistické trasy, které je možné si částečně dle vlastních potřeb
a nálady upravovat. Start i cíl pochodu je umístěn do města Břeclavi. Trasy jsou nenáročné z hlediska
výškového převýšení a nevyžadují žádné speciální turistické vybavení. Cestou do města Lednice, kde bude
připraven oběd, si budete moci prohlédnout stavby v areálu LVA,
jako jsou gotická kaple Svatý Hubert, empírový zámeček Tři Grácie,
Apollonův chrám, Lovecký zámeček, Janohrad a řadu jiných.
V Lednici se můžete projít krásným parkem, který obklopuje jednu
z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších památek v České republice
– zámek Lednice, můžete navštívit 92 m dlouhý skleník, projít se
po nově vybudované lázeňské kolonádě nebo se podívat na Minaret. Cyklisté budou moci volit mezi výletem
na soutok řek Dyje a Moravy, který tvoří hranici tří států – České
republiky, Slovenska a Rakouska, nebo cestou do měst Valtice a Mikulov
a dále na úpatí Pálavských vrchů a k břehům Novomlýnských nádrží.
To je jen malá ukázka toho, co by Vám 43. ročník Vodohospodářské
padesátky mohl nabídnout. Doufáme, že takto vykompenzujeme
i skutečnost, že tato oblast neposkytuje adekvátní možnost ubytování
pro takový počet účastníků, který každoročně na VH 50 přijíždí.
Ubytování je proto zajištěno na vysokoškolských kolejích VUT Pod Palackého vrchem v Brně a v Brně také
bude pochod ukončen tradičním „Puchýřovým bálem“.
Jako pozitivní informaci je nutné uvést, že mezi městy Brnem a Břeclaví je velmi dobrá dopravní
dostupnost. Je možné využít dálnici D2 (cca 60 km) nebo přímé vlakové spojení, kde vlaky jezdí 2–3x do
hodiny a cestu při využití rychlíku je možné zvládnout za 35 minut. V místě ubytování, startu i cíle bude
zajištěno dostatek parkovacích ploch.
Podrobné trasy a ostatní informace budou průběžně uveřejňovány na http://vh50.pmo.cz.
Cena za účastníka činí 1450 Kč, z toho startovné 700 Kč, ubytování s polopenzí 750 Kč. Pro děti do 12 let
je startovné stanoveno na 150 Kč.
Závazně vyplněnou přihlášku (ve formátu Excel), kterou naleznete také na výše uvedených webových
stránkách, zašlete nejpozději do 27. 5. 2016 na emailovou adresu vh50@pmo.cz. Na základě zaslané
přihlášky vám bude vystavena faktura.
Kontakt: vh50@pmo.cz, Jitka Morávková, telefon: 541 637 631, mobilní telefon: 602 554 427.

