


Trasa pochodu na 50 km - noční

Start: Měřín – fotbalové hřiště

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 opus�me žlutou značku, odbočíme vpravo 
a jdeme po asfaltové silničce s cyklotrasou č. 5234 (na konci Blízkova se můžeme občerstvit v krčmě u Harryho). Před Kochánovem odbočíme 
doleva, projdeme vesničkou a přejdeme frekventovanou silnici č. 354. Polní cestou míříme k rybníku Sytov, na jeho hrázi se dáme vlevo 
a na nové asfaltce doprava k silnici do Laviček. Na této silnici narazíme na červenou značku, ta nás přes Lavičky, Loupežník a Tři kříže (1. kontrola) 
bez po�ží dovede na velkomeziříčské náměs�. Na náměs� vyměníme barvu značení, červenou za žlutou, která bude naším průvodcem dalších 
5 km. Z náměs� vyjdeme dolní branou k soutoku Balinky a Oslavy a od něj půjdeme malebným Nesměřským údolím k hájovně Nesměř. Pozor, 
150 m před hájovnou žlutá značka schází ze silničky vlevo, naše trasa pokračuje po silničce na křižovatku cyklotras (2. kontrola). Zde se napojíme 
na CT č. 5109, která vede nejprve údolím pro� proudu potoka Marek s balvanitým řečištěm do Rohů. Vesnici projdeme do kopce, na jejím konci 
se stočíme na jihojihozápad a dojdeme do Hodova. Také Hodov projdeme, u pomníku na konci návsi z hlavní silnice se dáme nalevo, pak ještě 
dvakrát vlevo a poté doprava. Jdeme přírodním parkem Třebíčsko, rychle přeběhneme přes koleje frekventované železniční tra� od Studence 
a po 500 m za přejezdem odbočíme doprava. To už máme za sebou přes polovinu kilometrů a můžeme se vracet do Měřína. Ještě nás za 1 km 
čeká rozces� cyklotras, na němž přejdeme na zelenou turis�ckou značku. Její první část vede lesem, pak projdeme Rudíkovem a po silnici 
do kopce. Na jeho vrcholu sejdeme ze silnice vlevo a dorazíme na rozces� Kuchyňka (3. kontrola). Na rozces� opět změníme barvu značky 
na žlutou a stočíme se k severu. Projdeme Hrozna�nem, Novým Telečkovem a sejdeme na rozces� Pod Kopaninami. Po modré značce dorazíme 
do Uhřínova a z něj opět po cyklotrase č. 5234. Provede nás Šeborovem a Frankovým Zhořcem, kolem Nové Zhoře až téměř do Stránecké Zhoře. 
Za bílým křížem uhneme ze silnice na polní cestu, která nás dovede k Balince. Za bobřím královstvím zahneme doprava a dorazíme do Pus�ny. 
U první budovy vlevo, u hřiště vpravo, na hlavní vlevo a před posledním domem (č.p. 434) zase doprava. Polní cestou dojdeme ke sjezdovce, 
za sloupy lyžařského vleku zahneme doprava (není značeno) a po lávce přejdeme Balinku. Už jsme v Měříně, takže na hlavní silnici se stočíme 
doleva a u kulturního domu máme čtyři varianty: a) na Náměs� a Poštovní ulicí, b) Za hřbitovem, Příčnou (Prasečí uličkou) a Poštovní ulicí, c) 
Za hřbitovem, Družstevní a Poštovní ulicí, d) Za hřbitovem a po žluté značce Zahradní ulicí. Všechny cesty vedou do vytouženého cíle.   

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

Cíl: Měřín – fotbalové hřiště

Samokontroly:  Tři kříže   zjis� nadmořskou výšku (12. kilometr)
   Nesměř  zjis� vzdálenost do Náměště n/O. (19. kilometr)
   Kuchyňka, rozc. zjis� nadmořskou výšku (33. kilometr)


