


Trasa pochodu na 35 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 kůrovcem 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 25 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. Přes Starý Telečkov (v něm se doprava odpojí 
trasa na 25 km) pokračujeme po široké lesní cestě až na silnici do Pokojova, po silnici necelých 400 m a opět do lesa, který je tentokrát mladší a hustší. 
Narazíme na nově vybudovaný rybníček, ohradu s ovcemi a za zeleným plotem vylezeme do prudké stráně. Po okraji pole se dostaneme k rovné cestě 
mezi stromy, projdeme kopřivovým úsekem do vysokého lesa, kolem dvou rybníčků a po okraji lesa k rozcestníku. Od něj pokračujeme společně 
s pochodníky na 50 km, kteří přicházejí zprava od chatové osoby po červené značce údolím Bohdalovského potoka do Kotlas (3. kontrola). Z Kotlas 
jdeme pohodlně lesní cestou, pak silničkou do Rados�na. Červená značka nás pak vede malebným údolím Oslavy, před Vrbovým mlýnem se raději 
držíme vpravo (u řeky je podmáčený terén), potom kdysi hlubokými, dnes prořídlými, lesy ke Kněžskému rybníku (nejnižší bod našeho putování – 490 
m n.m.). Odtud společně se žlutou značkou dojdeme do Ne�na (4. 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)
   Kotlasy  zjis� barvu omítky kapličky na návsi (20. km)
   Ne�n   zjis� nadmořskou výšku (29. km)

Osobní kontroly v sobotu 5. 9. 2020: Nad Kyjovem  7,30 – 11,00 
      Kotlasy  9,00 – 15,00 
      Ne�n   8,00 – 16,00 (na farmě u Němců) 


