
 

Komise pro regionální rozvoj obce Bílovice nad Svitavou 
ve spolupráci s KČT HORAL a za mediální podpory Českého rozhlasu Brno 

pořádá 13.4.2019 soubor dálkových pochodů 6,15,25,35km 

 

 
 

S liškou Bystrouškou  

krajem lesů, vod a strání   
 

 

Start:   Bílovice nad Svitavou, Sokolovna   8.00-10.30hod 

Cíl:   Bílovice nad Svitavou, Sokolovna   do 18.00hod 

Startovné:   Vaše účast zdarma, pamětní list, razítko akce 

Občerstvení : Drobné občerstvení v místě startu a následně cíle, po cestě  

   z vlastních zásob či v hospůdkách po trase 

Kontakt:  Josef Zavadil, 604 290 672,  Email:   rikinek@seznam.cz 

 

 

 

Pěší trasy:   

6km (rodiče s dětmi, vhodné i pro kočárky) - od Sokolovny po zelené značce 

k rybníčku (odpočívadlo „Liduščin památník“), odtud doprava přes dřevěný 

most po lesní cestě do kopce až k odpočívadlu „Vyhlídka nad nádražím“, odtud 

po hřebeni k odpočívadlu „Přístřešek u Křížku“  a zpět po lesní  cestě směrem 

do Bílovic k Sokolovně. 
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15km –od Sokolovny po červené značce směr Brno až k rozcestníku 

„Těsnohlídkovo údolí –lávka, dále po modré k rozcestníku „Šumbera pomník“, 

odtud po žluté směr Muchova bouda k rozcestníku „Říčky –koupaliště“, dále 

po modré  směr Ochoz k rozcestníku „Kaprálův mlýn-skautská základna“ 

(po modré samokontrola, obsluha restaurace Ranč u Jelena (Jelínkův mlýn) 

Vám dá razítko do listu účastníka), dále po žluté směr Bílovice nad Svitavou, 

Sokolovna.    

25km - od Sokolovny po žluté značce směr Ochozká jeskyně až k rozcestníku 

„Kaprálův mlýn-skautská základna“, dále 400m po modré značce k Jelínkovu 

mlýnu (od 9.30 samokontrola, obsluha restaurace Ranč u Jelena (Jelínkův mlýn) 

Vám dá razítko do listu účastníka), zpět po modré na Ochoz, dále po modré až 

k rozcestníku Nový Dvůr, odtud po zelené směr Křtiny  (samokontrola, obsluha 

hostince u Farlíků  Vám dá razítko do listu účastníka), ze Křtin po modré značce 

k rozcestníku „Výpustek-jeskyně“, odtud po červené značce směr Babice 

nad Svitavou a následně opět po červené Bílovice nad Svitavou, Sokolovna. 

  

35km - od Sokolovny po žluté značce směr Ochozká jeskyně až k rozcestníku 

„Kaprálův mlýn-skautská základna“, dále 400m po modré značce k Jelínkovu 

mlýnu (od 9.30 samokontrola, obsluha restaurace Ranč u Jelena (Jelínkův mlýn) 

Vám dá razítko do listu účastníka), zpět po modré na Ochoz, dále po modré až 

k rozcestníku Nový Dvůr, odtud po zelené směr Křtiny  (samokontrola, obsluha 

hostince u Farlíků  Vám dá razítko do listu účastníka), ze Křtin po modré značce 

k rozcestníku „Výpustek-jeskyně“, odtud po červené značce směr Babice 

nad Svitavou k rozcestníku, odtud po zelené značce směr Adamov k rozcestníku 

„Adamov - zast., žst., rozc.“,dále po modré směr Útěchov k rozcestníku 

„Útěchov MHD“, od rozcestníku po zelené (v obci Útěchov samokontrola, 

obsluha restaurace „Za sedmero“ Vám dá razítko do listu účastníka), až 

do Bílovic nad Svitavou, Sokolovna. 

 

Trasu si volí každý sám dle vlastních sil a uvážení. Ztracence nehledáme. 

Účast na této akci je na vlastní nebezpečí!!! 
 


