


Trasa pochodu na 15 km

Start:   Měřín – fotbalové hřiště

Úvodní kilometry pochodu absolvujeme společně s pochodníky ostatních tras. Z fotbalového hřiště vyrazíme krátce po žluté značce 
(Zahradní ulicí), pak po vlastním značení pokračujeme směrem na východ, a to ulicemi Za Hřbitovem a Brněnská, přejdeme na stezku 
pro pěší, přes Pus�nu, kolem ČOV a pěšinou pod silnicí č. 602 až k rybníku Nečas. Krátce po silnici, za hrází rybníka odbočíme doprava, 
a pokud nám terén dovolí, půjdeme údolím řeky Balinky.  Nejprve po polní cestě a po louce, sejdeme k náhonu, jakmile to bude možné, 
tak ho přejdeme a vystoupáme do aleje, na jejím konci doprava a dojdeme do Stránecké Zhoře. Projdeme novou zástavbou, opět 
sejdeme k Balince a za mostem doleva. Asi po 100 m znovu přejdeme na levý břeh Balinky a pokračujeme k jihu (vybíráme vhodné pěšiny, 
abychom na některých místech přešli podmáčené louky). Ve Frankově Zhořci (1. kontrola) se rozloučíme s turisty jdoucími trasy na 35 km 
a 50 km a jdeme 300 m po silnici. Na konci vesnice zamíříme k lesu, přejdeme potok Žďárku a po krátkém výšvihu se stočíme doprava. 
Mírně vystoupáme lesem, před rybníčkem opět doprava a dojdeme do O�na. Ve středu vesnice (u kapličky) opus�me silnici, projdeme 
pohodlně kolem kříže a velké hromady hnoje k silnici do Pavlínova. Po 200 m z ní odbočíme na polní cestu (trasa na 25 km pokračuje rovně) 
a po 400 metrech odbočíme do lesa. Po lesní cestě mírně stoupáme až k silnici Pavlínov – Geršov. Po silnici jdeme doprava (vidíme vrchol 
Pavlínovské horky – 615 m nad mořem), ze které po 550 metrech uhneme vlevo na lesní cestu. Čeká nás náročný úsek, les je poznamenán 
těžbou při kůrovcové kalamitě. Nejprve odbočíme vpravo, stočíme se nalevo a hledáme přechod přes potůček. K němu vede mírný sráz, 
po přechodu potůčku zase mírný sráz mezi břízami nahoru, a když najdeme 200 m za potůčkem širší cestu, máme vyhráno, protože jsme 
nezabloudili. Cesta kolem posedu je dlouhá 500 m a ús� na širší polní cestě na Pouš�ch. Po ní dorazíme k památnému kameni (2. kontrola). 
Po silnici vede naučná stezka (tzv. psaníčko červenou barvou), pokračujeme ke Chlumku a v souběhu se žlutou turis�ckou trasou (společně 
s ostatními trasami) dojdeme přes západní sedlo Králova kopce až do Měřína. V ulici Zarybník se stále držíme žluté značky, pokračujeme 
kolem kostela, z O�nské ulice projdeme přes dvůr domu č.p. 15, v němž na nás dýchne historie (s připomínkou života našich předků). 
Opatrně přejdeme přes silnici č. 602 a Poštovní ulicí dojdeme do cíle, kde pro nás pořadatelé připravili tradiční polévku.  

Kontroly:   Frankův Zhořec; 7:30 – 11:00 hod (6. km)
                   Památný kámen; 7:30 – 12:00 hod. (13. km)  

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

Cíl:    Měřín – fotbalové hřiště

Ukončení akce:  17:00 hod.


