


Trasa pochodu na 7 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 Hřbito-
vem a Pod Dálnicí) a po silnici směrem na Blízkov. Na nejvyšším místě hřbetu Strážnice (též po červené místní značce) odbočíme 
doleva a přijdeme na vrchol Na Spravedlnos�, nebo také U Popraviště.

Stojí zde stará Boží muka na paměť toho, že zde kdysi bývalo popraviště. Boží muka byla postavena v roce 1701, letopočet ve formě 
WB 1701 je napsán na podstavci (jen pro dobré oči). „WB“ = Wollein Berg, v překladu Měřínský kopec. Od vrcholu se vrá�me zpět 
na silnici a po silnici dojdeme do Blízkova. Na návsi stojí kaple sv. Václava z roku 1971 a za ní je stará, již nahnutá, kaplička sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1762 (jde o nejstarší kapličku v okolí Měřína). Ještě před kaplí sv. Václava začíná vpravo cyklotrasa č. 5234, 
odbočíme na ni a procházíme po proudu Blízkovského potoka. V posledním objektu po levé straně je hospoda U Harryho, v otevíra-
cích hodinách se zde můžeme občerstvit a získat razítko. Po cyklotrase pokračujeme ještě 150 m až k rozces� před mostem přes 
Černochovský potok. Přímo uprostřed křižovatky stojí poutač s popisem činnos� Blízkovského skokanského oddílu a zimní i letní 
skoky na lyžích (tzv. Slaměné závody) na kopečku Mirhart (nachází se severovýchodním směrem). Odtud se vrá�me zpět k hospodě 
U Harryho a odbočíme doleva. Po polní cestě procházíme pod dálničním mostem okolo rybníka Nečas. Za rybníkem odbočíme do-
prava na silnici č. 602 a po jejím okraji jdeme necelých 350 metrů se zvýšenou opatrnos� kvůli projíždějícím autům. Pak odbočíme 
doleva k čis�rně odpadních vod, dále do Pus�ny, místní čás� Měřína, přejdeme silnici a po asfaltové místní komunikaci až na okraj 
Měřína.

Po přechodu přejdeme na druhou stranu silnice č. 602 a po chodníku až k renovovanému kulturnímu domu. Zde se můžeme roz-
hodnout pro některou ze čtyř variant: 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 délkou trasy, značení bílou barvou na silnici

Cíl: Měřín – fotbalové hřiště


