


Popis cyklotrasy na 80 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, po 200 m se odpojí 
trasa na 100 km do ulice Sv. Čecha, naše trasa pokračuje dále po cyklotrase č. 401, která 
se na konci hřbitova stočí do Ruské ulice. Kolem Tyršových sadů dojedeme na rušnou 
křižovatku na Masarykově nám., přes světelný přechod se dostáváme do samotného centra 
Třebíče. Cyklotrasa č. 401 nás dovede až na Karlovo náměs� (v rekonstrukci), kde končí. 
Na spodní straně náměs� se stočíme vlevo a Jihlavskou bránou přijedeme na další světelnou 
křižovatku. Pořadatelé doporučují slézt z kola a přes křižovatku přejít pěšky šikmo ve směru 
k řece. Po Svojsíkově nábřeží vede městský okruh a záhy se napojíme na cyklotrasu č. 26 
a pojedeme po ní pro� proudu řeky, Vystoupáme asi 70 výškových metrů a zase klesneme 
do Sokolí. Klesat budeme už také s cyklotrasou č. 5214, po které pojedeme až na její konec. 
To však musíme vystoupat do Krahulova a po klidné silničce dojet do Hvězdoňovic. Zde opět 
změníme cyklotrasu, ale jen krátce, protože na křižovatce před Pokojovicemi (2. kontrola) 
se stočíme doprava a pojedeme po cyklotrase č. 5217 do Okříšek a po cyklotrase č. 5111 
do Přibyslavic. Na jejich okraji se napojíme na cyklotrasu č. 26, odbočíme doprava a před 
fotbalovým areálem doleva (už i s cyklisty z trasy na 60 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 (3. 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 (4. 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:   Třebíč; samokontrola – zjis� odjezd nejbližšího vlaku do Jihlavy (31. km)
   Pokojovíce; samokontrola – zjis� délku cyklotrasy č. 5212 (46. km)
   Rokštejn; 9:30 – 14:30 (63. km)
   Kamenička; 8:30 – 16:00 (73. km)

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

Cíl:    Měřín – fotbalové hřiště

Ukončení akce:  17:00 hod.


