
Osobní kontroly v sobotu 5. 9. 2020: Nad Kyjovem  7,30 – 11,00 
      Matějov  9,30 – 13,30 
      Kotlasy  9,00 – 14,30 
      Ne�n   8,00 – 16,00 (na farmě u Němců)



Popis cyklotrasy na 100 km

Start: Měřín – fotbalové hřiště  Cíl: Měřín – fotbalové hřiště

Po startu opus�me fotbalové hřiště, Poštovní ulicí sjedeme na hlavní silnici č. 602 Velké Meziříčí – Jihlava a přejedeme celé náměs�. Až na jeho úplném 
konci odbočíme opět vpravo na silnici č. 348 směr Polná. Čeká nás typická trasa po vysočině – kopce, sjezdy, pole a lesy, roviny jen zřídka. Po prvním 
sjezdu k bývalé cihelně, na křižovatce ve tvaru „Y“ se držíme vpravo pro� proudu Křivého potoka do Černé. Jedeme stále po hlavní a čeká nás opravdová 
lahůdka – stoupání až do výše 680 m n.m. Musíme však u Milíkova odbočit vlevo (nejkratší trasa pokračuje rovně) směrem na Bohdalov. Projedeme 
Kyjovem a na jeho konci se napojí zelená turis�cká značka, letos po ní vedou pěší trasy na 25, 35 a 50 km. Na 1. kontrole u rozcestníku můžeme krátce 
vydechnout, poté pokračujeme po hřebeni Arnoleckých hor do Chroustova, v němž (na jediné křižovatce, od níž trasa na 40 km pokračuje rovně) odbo-
číme vlevo směrem na Jihlavu (stále po hřebeni, nalevo nejvyšší vrchol Havlina se stožárem). Silnička vyús� na hlavní silnici, zde se dáme doprava, krátce 
vzhůru a pak sjíždíme směrem na Rudolec. Pozor! Až do Rudolce nedojedeme, protože před táhlou zatáčkou zabočíme vlevo do Janovic. Po jejich proje� 
(stále po hlavní) nás čeká mírné klesání do Záborné (zde odbočuje trasa na 60 km) a pak po silnici č. 348 sjedeme do Polné. Přes náměs� projedeme 
rovně k rybníku Peklo a na konci jeho hráze zvolíme cyklotrasu č. 4336 (trasa na 80 km odbočuje vpravo po CT č. 4157). Po ní opus�me Polnou, na okraji 
Dobronína „přesedláme“ na cyklotrasu č. 5215, po které dojedeme do Štoků, kde opět následuje změny cyklotrasy – přes Studénku do Okrouhličky 
pojedeme po cyklotrase č. 4153. V Okrouhličce (2. kontrola) u kapličky zahneme doprava a po hlavní dojedeme přes Suchou do Svatého Kříže. Ve vsi 
narazíme na zelenou turis�ckou značku, vhodně ji využijeme a za autobusovou zastávkou zahneme doprava. Před frekventovanou hlavní silnicí od Jihla-
vy slezeme z kola a silnici přejdeme (přeběhneme), po nasednu� jedeme ještě po zelené (asi 450 m), opus�me ji u posledního domu v Ovčíně a polní 
cestou se dostaneme na silničku, na ní se stočíme vlevo k severu a po cca 250 m zahneme doprava a míříme do Baš�nova, hlavní silnici přejedeme a 
pokračujeme do Mírovky. Za mostem přes Šlapanku doprava, pak doleva a kolem útulku pro psy dojedeme až na hlavní silnici s cyklotrasou č. 19. Po ní 
projedeme Bartoušov, Dlouhou Ves, U�n a Hesov až do Přibyslavi (3. kontrola). Městem projedeme stále po cyklotrase č. 19 (již společně s trasou na 80 
km) ve směru na Žďár nad Sázavou a na konci zahneme na cyklostezku po bývalé železniční tra�. Cyklostezka je dost frekventovaná, pozor na bruslaře; 
na jejím konci zahneme doprava a čeká nás další lahůdka – výjezd na vrchol Rosička (140 výškových metrů – až na 645 m n.m.). Ze silnice na Nížkov 
zahneme vlevo (až druhá odbočka), projedeme osadou Kopanina (už zase společně s trasou na 60 km) a lesem vzhůru, kdo vyjede, získá v cíli prémii. 
Na vrcholu navš�víme rozhlednu (vstup zdarma) a poté sjedeme po žluté značce do vsi Rosička. Na konci Rosičky se stále držíme žluté značky, odbočíme 
vpravo a pokračujeme na jihovýchod přes Matějov (4. kontrola) až do Nového Veselí. Na návsi odbočíme vpravo (u kostela) a celkem pohodlně (vyjma 
úseku, v němž budeme projíždět stavbou obchvatu – hrozí udělení pokuty) přes Březí (zprava se napojí trasa na 40 km) dojedeme do Kotlas (uprostřed 
dědiny je 5. kontrola). Za kontrolou se dáme doprava a po červené turis�cké značce dojedeme do Rados�na. Na hlavní silnici uprostřed Rados�na nara-
zíme na cyklotrasu č. 103, po níž pojedeme nejprve do Ne�na (v Zásece se napojí i nejkratší cyklotrasa), ve sjezdu před Zásekou můžeme otestovat 
tachometry a nebojácnost, maximální rychlost 70 km/hod. lze dosáhnout bez větších po�ží, a přes Ne�n (6. kontrola) a Blízkov až na okraj Měřína. Z CT 
č. 103 odbočíme do ulice Pod Dálnicí a po žluté turis�cké značce dojedeme do cíle.

Samokontroly: Nad Kyjovem  zjis� nadmořskou výšku (9. km)  Okrouhlička  zjis� vzdálenost do obce Lípa (41. km)
    Přibyslav  zjis� název hlavního náměs� (60. km) Matějov  zjis� vzdálenost TIM Hole�n (75. km) 
   Kotlasy  zjis� barvu omítky kapličky  (84. km) Ne�n   zjis� nadmořskou výšku (95. km) 

Vlastní značení: šipky s nápisy CYKLO nebo délkou trasy, značení bílou barvou na silnici

Osobní kontroly v sobotu 5. 9. 2020: Nad Kyjovem  7,30 – 11,00 
      Matějov  9,30 – 13,30 
      Kotlasy  9,00 – 14,30 
      Ne�n   8,00 – 16,00 (na farmě u Němců)


