


Popis cyklotrasy na 40 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. 
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, na níž dlouhé trasy pokračují vlevo) pokračujeme rovně. Odměnou za vystoupání na Kyjovský 
kopec nám bude sjezd k Bohdalovu. Před Bohdalovem se napojíme na hlavní silnici od západu, za hrází Záhumenského rybníka zvládneme 
nebezpečnou křižovatku. Jedeme stále po hlavní, takže na této křižovatce vpravo, za 120 m vlevo a za dalších 150 m vpravo. Mírně vystou-
páme k Pokojovu a po jeho okraji pokračujeme k rekreačnímu rybníku Rendlíček (bude-li vhodné počasí, využijeme ho k vykoupání). 
Po silničce přijedeme do Březí, kde se zleva připojí dlouhé trasy. Na první křižovatce zahneme doprava a dojedeme do Kotlas (uprostřed 
dědiny je 2. kontrola). Za kontrolou se dáme doprava a po červené turis�cké značce míříme do Rados�na. Na hlavní silnici uprostřed Rado-
s�na narazíme 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 (3. 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: Nad Kyjovem  zjis� nadmořskou výšku (9. km)
    Kotlasy  zjis� barvu omítky kapličky na návsi (24. km)
    Ne�n   zjis� nadmořskou výšku (35. km)

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


