


Popis MTB trasy na 65 km

Start:   Měřín – fotbalové hřiště

Po startu opus�me fotbalové hřiště ve směru na východ a v Poštovní ulici se napojíme 
na žlutou turis�ckou značku pro pěší turisty. Projedeme přes Náměs�, zahneme doleva 
na O�nskou ulici a za mostem do ulice Zarybník. Asi po 70 metrech zahýbáme doleva 
a začínáme stoupat do západního sedla Králova kopce (zde dáváme pozor, zejména 
při sjezdu, protože můžeme potkat naše nejmenší účastníky na trase 7 km, kteří opačným 
směrem již míří do cíle). Jedeme stále po žluté, projedeme Chlumek, před místní čás� Dvůr 
žlutou značku opus�me a po vlastním značení jedeme do lesa. Na silnici Pavlínov – Kamenice 
se opět na žlutou značku napojíme a stoupáme do sedla pod Panským kopcem. Sledujeme 
raději stav komunikace, protože pohledy do okolí nejsou po kůrovcové kalamitě vůbec 
příjemné. Za sedlem začínáme klesat, ale pozor, po 800 metrech musíme odbočit z asfaltky 
vlevo na lesní cestu se žlutou značkou. Po ní pojedeme ještě 400 m, pak přejdeme na vlastní 
značení (žlutá trasa je dále schůdná jen pro pěší turisty, a to ještě jen velmi ob�žně), 
po 600 m narazíme na modrou značku a po ní sjedeme na Zá�ší (1. kontrola). Od kontroly 
pokračujeme po žluté značce kolem hájovny Smrček, opus�me ji až na křižovatce v Čech�ně. 
Dále pojedeme po silnici č. 351, ze které odbočíme doprava a v Červené Lhotě se napojíme 
na cyklotrasu č. 26. U Kratochvílova mlýna ji nakrátko opus�me, protože lávka přes řeku 
Jihlavu prochází rekonstrukcí. Takže řeku Jihlavu přejedeme po mostě výše pro� proudu 
(s červenou značkou) a hned za mostem se stočíme vlevo a po vlastním značení (po pravém 
břehu řeky) míříme do Přibyslavic. Od rekonstruované lávky už zase po cyklotrase č. 26, 
opus�me ji na Číchovské ulici (na konci zemědělského areálu) a pojedeme ve směru 
na severozápad. Krátce za železničním přejezdem sjedeme na polní cestu a míříme 
do kopce. Za Hynkovem se napojíme na modrou značku, přes rekreační středisko Jalovec 
(2. kontrola), modrou značku opus�me pod zříceninou hradu Střeliště. Zde pojedeme rovně, 
na silnici doprava a přes Radonín, opět po modré značce (v krátkém souběhu se zelenou) 
a rekreační středisko Černé lesy až do Brtnice. Modrá nás povede ještě několik kilometrů, 
projedeme městem (nesmíme zapomenout odbočit vlevo v ulici Zašpitál) a roman�ckým 
údolím říčky Brtnice dojedeme až ke zřícenině hradu Rokštejn (3. kontrola). Po prohlídce 
zříceniny pokračujeme stále po modré značce až do Dolního Smrčného (v úseku Rokštejn 
– Dolní Smrčné můžeme potkat unavené pěší turisty na trase 50 km, zamáváme jim 
a popřejeme „Zdrávi došli“). V Dolním Smrčném přejedeme po mostě přes řeku Jihlavu 
a krátce za křižovatkou s červenou značkou z modré značky odbočíme po vlastním značení 
doleva, do strmého kopce. Po jeho zdolání dojedeme do dalšího Smrčného, tentokrát 
do Horního, a po silnici jedeme až na křižovatku pod Bílou horou (francouzsky Mont Blanc). 
Zde se dáme na polní cestu a ještě před Vržanovem se napojíme na zelenou značku (opět 
po ní jdou turisté na 50 km). Projedeme Kamenicí (s cyklokrosovou vložkou na výstupu ke 
kostelu) a míříme do Kameničky (4. kontrola). Od kontroly pokračujeme po zelené značce 
na sever k lesu, zde odbočíme doprava a polní cestou a lesní cestou se dostaneme na silnici 
od Kameničky. Od tohoto místa už jedeme pohodlně (s výhledy na východ) do Měřína, 
propleteme se uličkami a dorazíme do cíle, kde pro nás pořadatelé připravili tradiční 
polévku.    
 
Kontroly:   Zá�ší; 8:00 – 12:00 (11. km)
   Jalovec; samokontrola – zjis� nadmořskou výšku (25. km)
   Rokštejn; 9:30 – 14:30 (43. km)
   Kamenička; 8:30 – 16:00 (56. km)   

Vlastní značení:  značky s nápisy MTB, značení signální růžovou barvou

Cíl:    Měřín – fotbalové hřiště

Ukončení akce:  17:00 hod.


