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Trasa 10 km – BISTRO KOLIS – BOROVIČKY – LACRUM – FLORIÁNEK – MARIÁNSKÁ STUDÁNKA – 
ROKYTNÁ – BISTRO KOLIS 

Od bistra se vydáte směrem k sídlišti, odbočíte doprava, projdete kolem garáží do Boroviček. Po 
vlastním značení sejdete k mostu, přejdete řeku a doleva podél Lacrumu přijdete až k silnici. Tu 
přejdete a jdete rovně dolů podél řeky Rokytné až pod Floriánek. Zde odbočíte doprava a vystoupíte 
po vlastním značení až na Floriánek (kontrola 8 – 9.30). Sestoupíte kousek zpět a vydáte se směrem 
na silnici na Rokytnou. Chvíli jdete po silnici a v zatáčce odbočíte doprava na polní cestu. Asi po 50 m 
odbočíte doleva na lesní cestu, sestoupíte po vlastním značení (o) kolem Mariánské studánky do 
údolí řeky Rokytné. Zde odbočíte doleva a po modré tur. značce dojdete do obce Rokytná. Stále po 
modré sejdete zpět k řece, přejdete ji, odbočíte doleva a projdete kaštanovou alejí až k tunelu. Za 
tunelem opustíte modrou značku, vydáte se po chodníku doprava nahoru a kolem polikliniky sejdete 
do cíle. 

Trasa 16 km – BISTRO KOLIS – BOROVIČKY – LACRUM – FLORIÁNEK – BUDKOVICE – ROKYTNÁ – 
BISTRO KOLIS 

Od bistra se vydáte směrem k sídlišti, odbočíte doprava, projdete kolem garáží do Boroviček. Po 
vlastním značení sejdete k mostu, přejdete řeku a doleva podél Lacrumu přijdete až k silnici. Tu 
přejdete a jdete rovně dolů podél řeky Rokytné až pod Floriánek. Zde odbočíte doprava a vystoupíte 
po vlastním značení až na Floriánek (kontrola 8 – 9.30). Sestoupíte kousek zpět a vydáte se směrem 
na silnici na Rokytnou. Chvíli jdete po silnici a v zatáčce odbočíte doprava na polní cestu. Dojdete 
k žel. trati (mostek nepřecházejte), jdete dál k lesu. Hned na kraji lesa narazíte na lesní cestičku a po 
vlastním značení (X) sejdete do údolí řeky Rokytné a odbočíte doprava a po modré tur. značce 
dojdete do Budkovic (kontrola restaurace). Stejnou trasou se vydáte asi 1 km zpět a po modré značce 
se dostanete až do obce Rokytná. Stále po modré sejdete k řece, přejdete ji, odbočíte doleva, 
projdete kaštanovou alejí až k tunelu. Za tunelem opustíte modrou značku a vydáte se po chodníku 
doprava nahoru a kolem polikliniky sejdete do cíle. 

 



 

 

 

 

 

Trasa 18 a 20 km – BISTRO KOLIS – RAKŠICE – HUTNÍ MONTÁŽE – BUDKOVICE – BISTRO KOLIS 

Od BISTRA se vydáte po silnici směrem na Miroslav. Kousek za křižovatkou odbočíte doleva, přejdete 
řeku a doleva po silnici procházíte Rakšice. 

Na návsi projdete přes hlavní silnici a jdete pořád rovně po vlastním značení nahoru kolem školy. 

Na rozcestí odbočíte doleva a dostanete se na polní cestu. Za křížkem odbočíte doleva a jdete 
neustále nahoru po polní cestě až k mostku přes železniční trať (3,3 km). Trať přejdete a vydáte se 
doleva podél trati. Dojdete k silnici, kterou přejdete a kolem žel. trati dojdete před HUTNÍ MONTÁŽE. 
Po polní cestě, stále máte po levici žel. trať, dojdete k dalšímu mostku. Ten nepřecházíte a jdete 
doprava po polní cestě směrem k hájence. Tam jdete doleva. Dojdete do lesa a na první odbočce 
odbočíte doleva a tunelem pod tratí projdete. Za tunelem jdete lesní cestou a na první křižovatce 
odbočíte doprava a stále nahoru po vlastním značení lesní cestou dojdete až k řece pod Budkovicemi. 
Přejdete mostek a po modré značce vystoupíte do BUDKOVIC (kontrola restaurace 9 km). Potom 
jdete stejnou cestou zpět. Za mostkem odbočíte doprava a po modré značce jdete podél řeky až pod 



Rokytnou. Tam opouštíte modrou značku a pokračujete po vl. značení doprava podél řeky. Přejdete 
silnici a asi po 50 m znovu narazíte na lesní cestu. Po ní dojdete k mostku, přejdete řeku a po cestě 
pod Rokytnou dojdete Kaštanovou alejí až ke Krumlovu. 

U prvních domků se rozděluje trasa. 

18 km – pokračujte dál po cestě, projdete tunelem, za tunelem odbočíte doprava a po chodníku 
dojdete kolem polikliniky až k BISTRU KOLIS.  

20 km – za kaštanovou alejí odbočíte u prvních domků doleva, přejdete most a jdete pořád rovně po 
lesní cestě. Podél řeky dojdete pod Floriánkem až k silnici. Tu přejdete a jdete doleva kolem 
autodílny. Za Lacrumem odbočíte doprava, přejdete řeku a po cestě se vydáte nahoru Borovičkami a 
po vl. značení se dostanete k silnici, jdete rovně až po garáže, zde odbočíte doprava a dostanete se 
k hlavní silnici. Odbočíte doleva k BISTRU KOLIS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trasa 36 km – BISTRO KOLIS – VRABČÍ HÁJEK – DOBŘÍNSKO – JAMOLICE – HRUBŠICE – ŘEZNOVICE – 
IVANČICE – BUDKOVICE – ROKYTNÁ – BISTRO KOLIS 

Od bistra se vydáte k Vrabčímu hájku a podél rybníka dojdete až k mostku, který přejdete a po 
vlastním značení dojdete k železniční trati. Tu přejdete a vydáte se doprava po polní cestě. Jdete stále 
podél trati. Pak odbočíte doprava směrem k Dobřínsku. Přijdete do vesnice a odbočíte doprava po 
silnici směrem na Mor. Krumlov. Přejdete mostek a za ním pod kopcem odbočíte doleva po silnici na 
Jamolice. V Jamolicích od horní hospody se vydáte doprava po silnici směrem k M. Krumlovu. Asi po 
500 m před křižovatkou na Mor. Krumlov (vysoké stromy, značení) odbočíte doleva na polní cestu do 
Hrubšic. Po polní cestě sejdete po vlastním značení až k Hrubšicím (vlevo jsou Biskoupky, vpravo 
Hrubšice). V Hrubšicích se napojíte na červenou tur. značku a jdete dál po silnici do Řeznovic. Na 
křižovatce odbočíte doleva a stále po červené dojdete k mostku přes řeku Jihlavu. Za mostkem 
odbočíte doprava a stále po červené jdete až do Ivančic (zhruba sledujete tok řeky). Stále po červené 
dojdete až k řece Oslavě. Přejdete mostek, odbočíte doprava a půjdete kolem řeky k hlavní silnici. U 
mostu se vydáte doleva po silnici směrem k nádraží. Před kolejemi odbočíte doprava a po modré 
turistické značce se vydáte k Budkovicím. Přejdete řeku Jihlavu. Jdete stále po modré. Znovu se 
dostanete po polní cestě k řece (Rokytná), přejdete ji, odbočíte doprava a stále po modré dojdete až 
do Budkovic (kontrola restaurace). Od kontroly se vydáte hned vlevo po modré značce. Sejdete k řece 
Rokytné, přejdete přes mostek, odbočíte doprava a po modré značce se dostanete až do obce 
Rokytná. Stále po modré sejdete k řece, přejdete ji, odbočíte doleva, projdete kaštanovou alejí až 
k tunelu. Za tunelem opustíte modrou značku a vydáte se po chodníku doprava nahoru a kolem 
polikliniky sejdete až do cíle.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trasa 25 km – BISTRO KOLIS – VRABČÍ HÁJEK – DOBŘÍNSKO – JAMOLICE – HRUBŠICE – ŘEZNOVICE – 
BUDKOVICE – ROKYTNÁ – BISTRO KOLIS 

Od bistra se vydáte k Vrabčímu hájku a podél rybníka dojdete až k mostku, který přejdete a po 
vlastním značení dojdete k železniční trati. Tu přejdete a vydáte se doprava po polní cestě. Jdete stále 
podél trati. Pak odbočíte doprava směrem k Dobřínsku. Přijdete do vesnice a odbočíte doprava po 
silnici směrem na Mor. Krumlov. Přejdete mostek a za ním pod kopcem odbočíte doleva po silnici na 
Jamolice. 

V Jamolicích od horní hospody se vydáte doprava po silnici směrem k M. Krumlovu. 

Asi po 500 m před křižovatkou na Mor. Krumlov (vysoké stromy, značení) odbočíte doleva na polní 
cestu do Hrubšic. Po polní cestě sejdete po vlastním značení až k Hrubšicím (vlevo jsou Biskoupky, 
vpravo Hrubšice). V Hrubšicích se napojíte na červenou tur. značku a jdete dál po silnici do Řeznovic. 
Zde na křižovatce opustíte červenou značku a jdete po silnici přes Řeznovice. Dostanete se na další 
křižovatku na Polánku. Vy však jdete dále na Ivančice. Asi 200 m za křižovatkou odbočíte před 
hasičským skladištěm doprava a po polní cestě vyšlapete nahoru k silnici M. Krumlov – Ivančice. Jdete 
doleva podél silnice a asi po 50 m silnici přejdete a vydáte se po polní cestě do Budkovic (kontrola 
restaurace). Od kontroly se vydáte hned vlevo po modré značce. Sejdete k řece Rokytné, přejdete 
přes mostek, odbočíte doprava a po modré značce se dostanete až do obce Rokytné. Stále po modré 
sejdete k řece, přejdete ji, odbočíte doleva, projdete kaštanovou alejí až k tunelu. Za tunelem 
opustíte modrou značku a vydáte se po chodníku doprava nahoru a kolem polikliniky sejdete až do 
cíle. 

 



 Trasa 50 km – BISTRO KOLIS – VRABČÍ HÁJEK – DOBŘÍNSKO – JAMOLICE LETIŠTĚ – BISKOUPSKÝ 
KOPEC – SENORADY – PANORÁMA – ČUČICE – OSLAVANY – IVANČICE – BUDKOVICE – ROKYTNÁ – 
BISTRO KOLIS 

Od bistra se vydáte směrem k Vrabčímu hájku a po vlastním značení dojdete k mostku, který přejdete 
a stále po vlastním značení dojdete až k železniční trati. Tu přejdete a vydáte se doprava po polní 
cestě. Asi po 500 m znovu odbočíte doprava, přejdete trať a podél ní jdete k dalšímu přejezdu. Zde 
odbočíte doprava směrem k Dobřínsku. Přijdete do vesnice a odbočíte doprava na sinici k M. 
Krumlovu. Za mostkem pod kopcem se vydáte doleva po silnici na Jamolice. V Jamolicích přejdete 
hlavní silnici a jdete rovně až na letiště (kontrola). Odtud se vydáte doleva k hájence. U hájenky jdete 
doprava a asi po 300 m odbočíte za skupinou stromů opět doprava a po žluté tur. značce sejdete 
kolem zřícenin Templštýna k řece Jihlavě. Přejdete most a vydáte se doleva… POZOR! 

Asi 50 m za závorou odbočíte doprava do prudkého kopce. Sledujete žlutou tur. značku. Vyšlapete na 
Biskoupský kopec (14,1 km). Stále po žluté značce sejdete k silnici, dáte se doleva, projdete obcí 
Senorady a kolem restaurace se vydáte doprava do údolí řeky Oslavy. Žlutá značka odbočuje vlevo, vy 
však jdete stále rovně (není značeno). Ujdete asi 600 m a narazíte na červenou a zelenou tur. značku. 
Přejdete řeku a začnete vystupovat lesní cestou až na odbočku ke ketkovickému hradu, vy však jdete 
dál po zelené a červené značce až na vyhlídku Panoráma. POZOR! Zde opustíte červenou značku 
(vede do Ketkovic) a jdete po zelené značce do Čučic a dál do údolí řeky Oslavy. Před chatkami 
odbočíte doleva a stále po zelené dojdete do Oslavan (pozorně sledujte značku). Projdete celé 
Oslavany (30 km) směrem na Ivančice. Zelená v Oslavanech končí. Pokračujete po silnici. POZOR! 
Před silem odbočíte doprava a jdete pořád podél řeky (po levé ruce máte žel. Trať). Dojdete až na 
cestu, která tvoří brod. Vy odbočíte doleva k žel. Trati jdete asi 30 m po ní, odbočíte doprava a podél 
řeky pokračujte až k mostu přes hlavní silnici u závodu AVIA. 

Odbočíte doleva po silnici směrem k nádraží ČSD. Před kolejemi narazíte na rozcestník a vydáte se 
doprava po modré tur. značce. Přejdete řeku a odbočíte vlevo (na chvíli opustíte modrou značku). 
Dojdete k soutoku Jihlavy a Rokytné. Vydáte se doprava podél Rokytné. Přejdete louku a na cestě 
znovu narazíte na modrou značku. Přejdete řeku a asi po 50 m za mostem odbočíte doprava a jdete 
po modré podél řeky. Dojdete k prvním chatkám, zde odbočíte doprava (opouštíte modrou značku), 
přejdete řeku a po polní cestě dojdete před Budkovice. Odbočíte doleva a znovu najdete modrou 
značku. Po ní se vydáte doprava ke kontrole Budkovice (restaurace). Pak půjdete hned vlevo po 
modré značce. Sejdete k řece Rokytné, přejdete ji a odbočíte doprava a po modré značce se 
dostanete až do obce Rokytná. Stále po modré sejdete zpět k řece, kterou přejdete, odbočíte doleva, 
projdete kaštanovou alejí až k tunelu. Za tunelem opustíte modrou značku a vydáte se po chodníku 
doprava nahoru, kolem polikliniky až do cíle. 

 

 

 

 

 



 


