


Popis cyklotrasy na 20 km

Start: 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. Ve vsi jsou dva kopce, u bývalého lihovaru je náročnější. Jedeme stále po hlavní (na křižovatce u Milíkova vlevo 
odbočují všechny ostatní cyklotrasy) a čeká nás náročné stoupání o 90 výškových metrů (zejména první rovný úsek je nepříjemný). 
Za druhou zatáčkou se zprava připojuje zelená turis�cká značka (1. kontrola), která po necelých 200 metrech odbočí vlevo, a to už 
jsme téměř na vrcholu. Nasedneme na kola a krátce za vrcholem odbočíme na asfaltovou lesní komunikaci. Po krátkém sjezdu 
(pozor na závoru) nás čeká ještě další stoupání (na nejvyšší bod naší trasy 656 m n.m.). Pak už zase pojedeme z kopce, ale stále 
dáváme pozor, těžba dřeva v důsledku kůrovcové kalamity se „podepsala“ na stavu komunikace. Za lesem je vyjeto několik mož-
ných cest, zvolíme tu nejvhodnější (podle aktuálního stavu, včetně příznivého počasí) a dojedeme do Zadního Zhořce (v obci pla� 
přednost jízdy zprava). Držíme se východním směrem (pla� také pro křižovatku za obcí) a sjedeme do Záseky. Na hlavní silnici 
se napojíme na cyklotrasu č. 103, po níž pojedeme přes Ne�n (2. 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.

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

Cíl: Měřín – fotbalové hřiště

Samokontroly: Pavlov, háj., bus zjis� nadmořskou výšku (8. km)
   Ne�n   zjis� nadmořskou výšku (15. km) 

Osobní kontrola v sobotu 5. 9. 2020: Ne�n  8,00 – 16,00 (na farmě u Němců)


