
MUM 2011   TRASY  ETAP   
 

1. Lomnická etapa – 3.července 2011 
START Lomnice náměstí – vlastní značení po silnici Veselí – ŽLTZ Pod Jahodnou, Štěpánovice OS1(7,8 km) 
– ČTZ U Lomu – ZTZ Předklášteří – ČTZ Mezihoří, OS2(14,5 km) – Dolní Loučky – vlastní značení po silnici 
Horní Loučky, Vrbka OS3(19 km) – ČTZ Boudy, Skryje – MTZ Jilmoví – vlastní značení po silnici OS4(24,6 
km) Pernštejnské Jestřabí, Maňová, Doubravník OS5(30,1 km)  – MTZ Pod Křížovicemi, Křížovce – ŽL TZ 
Křeptov, Ochoz OS6(38,8 km)  – vlastní značení po silnici Lomnice škola CÍL 43 km 
 

2. Boskovická etapa  - 4.července 2011 
START Boskovice, nám. TGM – po silnici směr Újezd – vstup na lesní okruh OS1(6 km) – lesní okruh 
vlastním značením Újezd OS2(12km) - Doubravice OS3(18km) – po ČTZ přes Oboru na křižovatku se silnicí 
– Perná OS4(25,5km) – dále po ČTZ přes Lysice – Štěchov OS5(31,5km) – dále po ČTZ Kunčina Ves -  
návrat ČTZ na silnici nad Rašovem OS6(38km) – Rašov – po silnici vlastním značením ke škole do Lomnice – 
CÍL 43 km 
 

3. Vranovská  etapa – 5.července 2011      
START  Vranov u Brna – po ČTZ  U Jelínka – po ZTZ  Svinošice, po vl. značení po silnici Šebrov OS1(6km), 
po vl. značení pivní cyklo až na MTZ po ní přímo do Milonice OS2(15,5km) – před Újezd, vl. značením 
doprava  po silnici a hned vlevo na Jižní Portál kde vlevo až na ČTZ po ní vpravo – Lubě OS3(22km) -  nad 
Lubě vl. značením po silnici přes Žernovník, až na ŽLTZ po ní vlevo do Býkovice OS4(27km), Kunčina Ves – 
po ZTZ Babylon, Kozárov – přechod na MTZ vlevo, po 1km OS5(34,5km), Lomnice nám. -  po vl. značení ke 
škole - CÍL 43 km  
 

4. Olešnická etapa – 6.července 2011 
START  Olešnice náměstí – vlastní značení – dále po ČTZ – z Olešnice vl. značení až na ZTZ , po ní do 
Malého Trestného OS1(6km) – dále po ZTZ na silnici, kde vpravo a z ní vlevo k lesu a lesní cestou do 
Víruzpět OS2(11,5km) – vl. značením po silnici přes Koroužné do Švařce OS3(17,5km), přes Brťoví – 
Prosetín –na OS4(24km), po silnici do Hodonína přes hlav.silnici -  kde na ČTZ vlevo, za Starým kvartýren 
vlevo lesní cestou – kde nahoře vlevo vlastním značením do Černovic OS5(30km), po silnici přes Brumov do 
Osiky, kde vpravo silničkou na rozcestí Sykořský les OS6(36km) -  vlevo po ŽLTZ Sykořská myslivna – Pod 
Synalovem – Lomnice a vlastní značení Lomnice škola CÍL 43 km 
 

5. Tišnovská etapa – 7.července 2011      
START  Tišnov náměstí – po vlast. Značení k hl.nádraží – po ČTZ  k autoklubu a koupališti -  po ŽLTZ  Nad 
Vohančicemi, U Křížku OS1(7,3km), po vl. značení vlevo na Pejškov, Pejškovský potok – vpravo po ZTZ – 
Pravková – rovně přechod na ČTZ do Maršova OS2(14,5km), vl. značením doprava  po silnici do Lažánek, u 
křížku vlevo po ZLTZ do Holasic - přechod cca 600m před Veverskou Bitýškou doleva na ČTZ - parkoviště 
OS3(20,3km), - zpět po ČTZ kolem řeky k rozcestí Šárka, přechod na ZTZ – cca 100m vl. Značení (autocesta) 
– přechod na ŽLTZ, Heroltice, Březina, benz. pumpa Hradčany OS4(29,5km), vlevo po MTZ - Klucanina – 
Tišnov(pod nemocnicí) OS5(33,1km) – Květnice – Lomnička  OS6(39km) – Šerkovice – Lomnice – vl. značení 
ke škole - CÍL 43 km 
 

6. Bystřická etapa – 8.července 2011  
START Bystřice nad Pernšt. náměstí po MTZ  až před stavení u lesa – zde vl. značení vlevo přes Dvořiště a 
pod el. vedením zpět na MTZ na Aušperk, rozs. U Pivonic  OS1(7,1km), po ŽL TZ, vlastní značení okruh nad 
Vírem, ČTZ Kobylnice, vlastní značení silnice na křižovatku před Pivnicemi OS2(13,4km) – vlastní značení do 
Lesoňovic, po silnici před Kozlov a lesní a polní cestou do Věchnova OS3(19,9km), MTZ Kovářová, 
Nedvědice OS4(26,4km), ČTZ Černvír, Pod Křížovicemi, Doubravník OS5(33km), rozc. Prudká – vlastní 
značení silnice Běleč, Ochoz u Tišnova OS6(38km) – ŽLTZ Veselí – silnicí do  Lomnice škola CÍL 43 km 
 

7. Cimrmanova etapa – 9.července 2011  
START Lomnice škola – vlastním značením na MTZ -  Šerklovice Žl TZ  Šerklovice hájovna OS1(5km) – ŽlTZ 
nad Jamné – vlastní značení na ZTZ po které do Rašova a dále kde na odb. ze silnice OS2(12km) – po Č TZ 
Kozárov  a dále MTZ kde na odbočce ze silničky OS3(16 km) – MTZ - Lomnice  OS4(21,5km) vlastním 
značením na MTZ a znovu na OS1 kde OS5(28,5km)  – a dále na OS2 kde OS6(33,5km)  – odtud vlastním 
značením na MTZ a po ní do Lomnice nám. a vlastním značením do školy  CÍL 43 km 
 
 


