


Trasa pochodu na 25 km

Start: Měřín – fotbalové hřiště

Úvodní kilometry pochodu absolvujeme společně s pochodníky ostatních tras. Z fotbalového hřiště vyjdeme směrem na východ a ihned narazíme 
na žlutou turis�ckou značku. Takto značená cesta nás bezpečně provede Měřínem (ulicemi Zahradní, Za Hřbitovem a Pod Dálnicí) a po silnici do 
Blízkova. Na blízkovské návsi odbočíme vlevo kolem Horního rybníka a vyjdeme ze vsi. Asi 500 m za posledním domem (po levé straně kamenný kříž) 
scházíme vpravo na polní cestu. Pak procházíme lesem (V Ku�nách) poničeným a stále sledujeme žluté značení, které končí až na vrcholu Dědkovské 
hory – 694 m n.m. (1. kontrola) Zde se odpojuje trasa na 15 km, naše trasa pokračuje po zelené turis�cké značce západním směrem. Sestoupíme 
z Dědkovské hory, krátce po silnici Černá – Pavlov, po polní cestě se dostaneme do Kyjova a dále (po silnici do kopce) až na rozces� turis�ckých 
značených tras (2. kontrola). Za�mco pochodníci na 50 km pokračují po zelené, naše trasa (společně s trasou na 35 km) vede po žluté, nejprve krátce 
lesem (opět dotčeným těžbou po kůrovcové kalamitě), okrajem pole, znovu lesem s odbočkou doleva a následně doprava a po okraji pole k vedení 
el. napě� 400 kV. Před průsekem s �mto vedením se trasa stáčí vlevo. Ve Starém Telečkově opus�me žlutou značku (i pochodníky na 35 km), 
odbočíme vpravo a po silnici (z kopce, do kopce, z kopce a znovu do kopce) přijdeme do Pavlova. Dvě pavlovské křižovatky přejdeme rovně a dáváme 
pozor, protože před koncem Pavlova (za Pavlovským potokem) musíme odbočit ze silnice doprava a hned znovu doprava (jdeme jihozápadním 
směrem k lesu, před ním je vodárna). Po vstupu do lesa mírně stoupáme, a sledujeme vlastní značení. U nové oplocenky nás nesmí zmást široká cesta 
(zde se dáme doleva, asi po 100 m doprava), pokračujeme lesem, později cestou zarostlou trávou a cestou poničenou těžbou a po mírném klesání 
se dostaneme na asfaltovou silničku. Po krátkém (100 m) rovném úseku (zde v pro�směru vede cyklotrasa na 20 km) opět sejdeme (rovně) na širokou 
lesní cestu, na křižovatce lesních cest se stočíme mírně vlevo a pokračujeme dále, až uvidíme po pravé straně spodní část lyžařského areálu (lyžařský 
vlek není vidět). U zbytku oplocenky odbočíme doprava na louku a po jejím okraji sejdeme k mokřině, kousek za ni přichází zprava zelená turis�cká 
značka (s trasou na 15 km). Napojíme se na ni a jdeme téměř pořád lesní cestou poznamenanou těžbou dřeva (vlevo vidíme Zadní Zhořec a kopce 
Křižanovské vrchoviny) přes vykácený Jedlovec a kolem hrobky až do Ne�na (3. kontrola). Od kontroly vedou již všechny trasy zase společně, krátce 
jdeme po červené, na křižovatce vpravo a po 400 m vlevo – alejí míříme na jih a na kraji lesa Pod Černochovem zabočíme doprava. Lesem a polní 
cestou dojdeme na silnici, po ní do Blízkova, v Blízkově narazíme na žlutou značku a opačným směrem než na začátku pochodu po ní dojdeme do cíle.

Vlastní značení: šipky na objektech s nápisy M 50 nebo délkou trasy, značení bílou barvou na silnici

Cíl: Měřín – fotbalové hřiště

Samokontroly:  Dědkovská hora o�skni vrcholové razítko (6. km)
   Nad Kyjovem  zjis� nadmořskou výšku (9. km)
   Ne�n   zjis� nadmořskou výšku (19. km)

Osobní kontroly v sobotu 5. 9. 2020: Nad Kyjovem  7,30 – 11,00 
      Ne�n   8,00 – 16,00 (na farmě u Němců)


