


Popis cyklotrasy na 60 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), Bene�ce (na rozces� v lese pod Jelení 
hlavou odbočí trasy na 80 a 100 km) a Budíkovice (1. kontrola). Na konci Budíkovic opus�me 
cyklotrasu č. 103 a pokračujeme po cyklotrase č. 5214. To znamená, že odbočíme doprava 
a mírně stoupáme přes Okřešice na silnici č. 351. Tato silnice je více frekventovaná, jedeme 
po ní jen necelých 400 m a odbočíme vpravo. Čeká nás pohodová část trasy, jedeme 
z kopce až do Přibyslavic. Na křižovatce před průmyslovým areálem se dáme doprava, 
přejeme most přes řeku Jihlavu a napojíme se na cyklotrasu č. 26, opět doprava. Pro� 
po této cyklotrase budou přijíždět cyklisté z trasy na 80 km. Za posledními domy cyklotrasu 
č. 26 musíme opus�t (kvůli opravě lávky přes Jihlavu u Kratochvílova mlýna). Vystoupáme 
po silnici k odbočce na Jalovec, sjedeme do Číchova a přes Bransouze do Dolního Smrčného. 
Zde se opět napojíme na cyklotrasu č. 26 a čeká nás stoupání do Panské Lhoty. Odměnou 
za námahu nám bude pohodový sjezd ke zřícenině Rokštejn a občerstvení (2. kontrola). 
Po prohlídce zříceniny 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 (3. kontrola). Zatneme zuby na zbývající stoupání (pozor na pěší turisty) 
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:   Budíkovice; samokontrola – pořiď foto s hospodou U Lenina (21. km)
   Rokštejn; 9:30 – 14:30 (43. km)
   Kamenička; 8:30 – 16:00 (53. km)

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

Cíl:    Měřín – fotbalové hřiště

Ukončení akce:  17:00 hod.


