
Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz  
Účast na veškerých akcích KČT Slovan Karlovy Vary je na vlastní nebezpečí.  

 
 

 
 

  

  Vykročte ze dveří za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

ŘÍČKA ROKYTNÁ 
Pode mlejny - Nade mlejny 

Jaroměřice nad Rokytnou – Moravský Krumlov 
 

Odjezd autobusu v sobotu 23. května 2020: Ostrov 4:45; Karlovy Vary, Tržnice 5:05.  

Sobota 23. 5. 2020:  Přístpo – Tavíkovice / 24 km         
Po příjezdu do Jaroměřic nad Rokytnou si zajdeme prohlédnout zámecký francouzský park a 

okolí barokního zámku s dominantní kopulí farního kostela sv. Markéty. Busem se pak 

přesuneme kolem kamenolomu Královec na místo startu dnešní etapy do obce Příštpo.  Odtud 

se vydáme po žluté značce nefalšovanou divočinou téměř neznámého údolí říčky Rokytná na 

Českomoravské vysočině. Postupně mineme skálu Justýnka, jedlovým lesem dojdeme přes  

Tenátnici až k přístřešku u dubu. Dále projdeme kolem hrádku Pulkov k Palkovskému 

mlýnu. Následovat bude adrenalinový úsek do Biskupic. Pokračujeme hezkým úsekem 

s Újezdským mlýnem a Kašparův mlýnem kolem Vranovické skály a Skály s obličejem. 

Mineme ještě Vilímův mlýn a Nový mlýn, až dospějeme k dnešnímu cíli v Tovíkovicích. 

Autobusové zastávky po trase: Rozkoš 7 km, Biskupice 10 km, Kašparův mlýn 15 km. 

 

Neděle 24. 5. 2020:  Tavíkovice – Tulešice / 12 km 
Ráno odejdeme z Tavíkovic (zámek, moderní kostel) opět po žluté magistrále údolím 

Rokytné. Mezi meandry spatříme postupně výraznou Výrovu skálu a pěkně upravený 

Bendův mlýn. Poblíž soutoku s potokem Rouchovanka si odskočíme k dolmenu Leo 

Goldschmitha. Pak budeme procházet kolem rekreačního Spáleného mlýna a kousek dál bude 

už Valův mlýn. V těchto místech je údolí řeky Rokytná nejdivočejší a nejromantičtější, také 

nás tu čeká provizorní lávka, eventuálně jenom brod. To už bude před námi jedinečný statek 

Alinkov a brzo obec Tulešice, kde na nás bude čekat bus. S ním popojedeme do Moravského 

Krumlova – zámek a poutní kaple sv. Floriána. Na závěr si ještě projdeme asi 3 km kaňonem 

říčky Rokytné mezi perskými slepenci do stejnojmenné obce Rokytná. Celkem za den 18 km. 
 

Ubytování: Kemp Rouchovany – Rybník Stejskal, 657 57 Rouchovany.   

Čtyřlůžkové chaty s vybavením: 4 válendy s polštářem a prošívanou dekou, stolek, 4 židle, 

skříňka se základním nádobím, elektrický vařič, chladnička 60 l. 

Stravování individuální: Samoobslužná restaurace na hrázi rybníka.  

Cena výletu:   800 Kč, nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary 900,- Kč. 

Platba na č. účtu:  16738341/0100, v. s. 4200523 do 31. března 2020.   

    V příkazu ve zprávě pro příjemce uveďte prosím své příjmení. 

Vedoucí akce: RNDr. František Wohlmuth; 603 209 270; fjw@volny.cz 
 

https://www.ctyrhranne-zapisky.cz/article.php?id_article=95 
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