


Popis cyklotrasy na 100 km

Start:   Měřín – fotbalové hřiště

Po startu (společně s ostatním cykloturisty) opus�me fotbalové hřiště, Poštovní ulicí sjedeme 
vpravo na hlavní silnici č. 602 Velké Meziříčí – Jihlava, na náměs� odbočíme vlevo na silnici č. 349, 
směr Třebíč. Po této silnici vede cyklotrasa č. 103, po níž pojedeme v první čás�. Za Měřínem 
odbočíme na Geršov a jedeme přes Pavlínov (na jeho okraji odbočí trasa na 20 km, v obci 
probíhá rekonstrukce vozovky). Za Pavlínovem nás čeká výstup, při sjezdu pozor na příčné stružky, 
při druhém sjezdu pozor na výtluky). Po cyklotrase č. 103 projedeme Svatoslav (zde odbočí 
trasa na 40 km) a Bene�ce až na rozces� v lese pod Jelení hlavou. Necelých 400 m za vrcholem 
stoupání odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 5212 (trasa na 60 km pokračuje rovně), po které 
dojedeme (stále dolů a směrem k východu) do Trnavy. Z ní pokračujeme po cyklotrase č. 5106 
do Ptáčova až k rybníku Lubí. Na konci hráze opus�me cyklotrasu č. 5106 (pozor, v tomto roce 
došlo v Třebíči a okolí ke změnám v sí� cyklotras) a po městském okruhu projedeme pohodový 
Ptáčovský žleb. Na frekventované Brněnské ulici se napojíme na cyklotrasu č. 5213, po níž 
dojedeme k vlakovému nádraží (1. kontrola). Od nádraží pokračujeme na západ Janouškovou ulicí 
a po 200 metrech se rozloučíme s cyklisty na 80 km (trasa na 80 km pokračuje rovně) a odbočíme 
vlevo do ulice Sv. Čecha s cyklotrasou č. 401. Po ní vystoupáme městem a zahrádkářskou kolonií 
(zprava se napojí cyklotrasa č. 26). Na vrcholu stoupání je křižovatka cyklotras, jedeme stále 
na jih (s možnos� odbočky na rozhlednu Pekelný vrch, odbočka je dobrovolná, výhledy stojí 
za návštěvu, pod Pekelným vrchem se lze opět napojit na naši trasu) až do Slavic, pak na západ. 
V lese (notně poznamenaném kůrovcovou kalamitou) se raději držíme cyklotrasy č. 5212, 
abychom zbytečně neztráceli nastoupené metry nadmořské výšky (ještě mnoho sil budeme 
potřebovat). Jižně od Mastníku je rozces� tras (s ocelovým směrovníkem pro pěší trasy), zde 
odbočíme opět vlevo a pojedeme znovu po cyklotrase č. 26 do Koje�c. V Koje�cích odbočíme 
vpravo a po necelých 400 m nalevo z kopce, zase po cyklotrase, tentokrát č. 5217. Po zdolání 
prudkého výstupu se dostaneme k vinařskému centru Sádek (vlevo) a zámku Sádek (vpravo, 
není přístupný). Po silničce sjedeme z kopce, přes obec Sádek (už zase po cyklotrase, tentokrát 
č. 5103) a přijedeme do Čáslavic. Zde nás čeká opět změna, protože pojedeme dále po cyklotrase 
č. 5216. Za Čáslavicemi začínáme pomalu, ale dlouze stoupat, většinou po lesních cestách, 
krátce i po silnici, až pod rozhlednu Mařenka. Rozhledna je sice mimo cyklotrasu, ale zajížďka 
prodlouží naši trasu jen o 150 m, výstup na rozhlednu a výhledy jsou úchvatné. Od rozhledny 
pokračuje opět po cyklotrase č. 5216, přes Předín do Opatova. Na návsi zase změníme cyklotrasu, 
a to na č. 5111 (až po Karlín v souběhu se žlutou značkou), která nás dovede k zajímavému 
loveckému zámečku Aleje (2. kontrola), pak přes Jestřebí do Brtnice. Ve městě na nás čeká 
prudký výstup (skoro 100 výškových metrů na 1,2 km), až k poslednímu domu (č.p. 300) ještě 
po cyklotrase č. 5111, ale pak po žluté turis�cké značce prudce doleva, doprava a k vrcholu. 
Po polní cestě (po žluté), pak po silnici (a po zelené) dojedeme do Panské Lhoty. U prodejny 
se napojíme na cyklotrasu č. 26 (po ní vedou trasy na 80 km a 60 km) a velmi příjemným úsekem 
sjedeme ke zřícenině Rokštejn (3. kontrola). Po její prohlídce pokračujeme po cyklotrase č. 26 
do Přímělkova a pro� proudu řeky Jihlavy k Bítovčicím. Zde se dáme po vlastním značení pro� 
proudu Kamenického potoka a údolím Rados�, poté po silnici dojedeme přes Kamenici (pozor 
na dvojí odbočení doleva) do Kameničky (4. kontrola). Zatneme zuby na zbývající stoupání 
a od vrcholu už jedeme pohodlně (s výhledy na východ) do Měřína, propleteme se uličkami 
a dorazíme do cíle, kde pro nás pořadatelé připravili tradiční polévku.    

Kontroly:   Třebíč; samokontrola – zjis� odjezd nejbližšího vlaku do Jihlavy (31. km)
   Aleje; samok. – zjis� počet nosných sloupů altánu u cesty (67. km)
   Rokštejn; 9:30 – 14:30 (84. km)
   Kamenička; 8:30 – 16:00 (93. km)

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

Cíl:    Měřín – fotbalové hřiště

Ukončení akce:  17:00 hod.


