JARNÍ VYSOČINOU 2018 – NEDĚLNÍ TRASA 10 KM
Z místa startu se vydejte vpravo a hned vlevo kolem restaurace U Zlodějky. Na hlavní silnici odbočte
vpravo a pokračujte po ZTZ směr rozc. Žabinec - vodní nádrž. Pokračujte stále po ZTZ podél rybníka,
až dojdete na asfaltovou cestu.
Zde ZTZ opustíte a dáte se vpravo po této cestě (přes modrý můstek) směr vlaková zastávka Dolík.
Po této cestě dojdete až k hlavní silnici, zde vlevo a po 100 m je restaurace Na Lipce (KONTROLA).
Z restaurace se vydejte vlevo po chodníku a dále po cyklostezce podél hlavní silnice s hezkým výhledem
na Havlíčkův Brod. Ve městě přejdete most přes železniční trať a u restaurace Helax zahnete vlevo.
Po mostě pro pěší a cyklisty přejdete Sázavu, za mostem vpravo a odtud po MTZ pokračujete až do cíle.

JARNÍ VYSOČINOU 2018 – NEDĚLNÍ TRASA 20 KM
Z místa startu se vydejte vpravo a hned vlevo kolem restaurace U Zlodějky. Na hlavní silnici odbočte
vpravo a pokračujte po ZTZ směr rozc. Žabinec - vodní nádrž. Pokračujte stále po ZTZ podél rybníka
a proti proudu potoka (na trase jednou přecházíte asfaltovou cestu, kde se odděluje trasa 10 km) až na
silnici před Petrkovem. Na hrázi rybníka zahněte vpravo (ve směru turistické významové značky) a po
silnici pokračujte až do obce Lípa (značeno také jako cyklostezka 4153).
Na konci Lípy odbočte vpravo směr Květinov. Po silnici dojdete do údolí Úsobského potoka. Zde přejděte
most a za mostem zabočte vpravo po nově vyznačené MTZ směr Dočkalův Mlýn (SK1) a Michalovice.
Přejděte hlavní silnici (silný provoz - dbejte mimořádné pozornosti!), sejděte k bývalému koupališti a po
MTZ pokračujte až k samotě. Zde MTZ opustíte. Zahněte vpravo a pokračujte kolem malého rybníčku,
za ním opět vpravo po širší cestě mezi domy, která se mění v silnici. Na křižovatce ve tvaru trojúhelníku
opět vpravo až na hlavní silnici. Zde vlevo a po 200 m je restaurace Na Lipce (K2).
Z restaurace se vydejte vlevo po chodníku a dále po cyklostezce podél hlavní silnice s hezkým výhledem
na Havlíčkův Brod. Ve městě přejdete most přes železniční trať a u restaurace Helax zahnete vlevo.
Po mostě pro pěší a cyklisty přejdete Sázavu, za mostem vpravo a odtud po MTZ pokračujete až do cíle.

JARNÍ VYSOČINOU 2018 – NEDĚLNÍ TRASA 30 KM
Z místa startu se vydejte vlevo po ČTZ na náměstí a odtud pokračujte po ČTZ přes Rozkoš, Veselici
a Klanečnou až do Okrouhlice k mostu. Před mostem odbočte vlevo po nově vyznačeném ZTZ přes
Vadín, Napoleonský pomník (SK1), Krásnou Horu, kolem rybníka Abrahám až do obce Květinov
(přecházíte silnici se silným provozem - dbejte mimořádné pozornosti!). Asi 100 m za směrovkami
odbočte vlevo po silnici směr Lípa a po 300 m se napojíte na MTZ.
Pokračujte po MTZ vlevo po proudu Úsobského potoka k Dočkalově mlýnu (SK2) a do Michalovic.
Opět přejděte hlavní silnici (silný provoz - dbejte mimořádné pozornosti!), sejděte k bývalému koupališti
a po MTZ pokračujte až k samotě. Zde MTZ opustíte. Zahněte vpravo a pokračujte kolem malého
rybníčku, za ním opět vpravo po širší cestě mezi domy, která se mění v silnici. Na křižovatce ve tvaru
trojúhelníku opět vpravo až na hlavní silnici. Zde vlevo a po 200 m je restaurace Na Lipce (K3).
Z restaurace se vydejte vlevo po chodníku a dále po cyklostezce podél hlavní silnice s hezkým výhledem
na Havlíčkův Brod. Ve městě přejdete most přes železniční trať a u restaurace Helax zahnete vlevo.
Po mostě pro pěší a cyklisty přejdete Sázavu, za mostem vpravo a odtud po MTZ pokračujete až do cíle.

Při pochodu dbejte vlastní bezpečnosti, propozic pochodu a pravidel silničního provozu.
Šťastnou cestu a zdrávi došli!

