Trasa pochodu na 35 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 15 km a 25 km a napojíme se na cyklotrasu č. 5234 (úsek kolem Balinky není průchozí). Vystoupáme do Šeborova, za ním sejdeme
téměř do údolí Balinky a dojdeme do Uhřínova. Pod kopcem narazíme na modrou turis�ckou značku, která nás povede až k další
kontrole. Nejprve jdeme po silničce, na kopci z ní odbočíme doprava a kolem rybníka Olšina do Horních Heřmanic. Pokračujeme
k západu, přejdeme Svatoslavský potok a projdeme Horními Radslavicemi k lesům poničeným kůrovcovou kalamitou. Sledujeme
pozorně značení, které nás dovede až na Zá�ší (2. kontrola). Z ní pokračujeme společně s trasou na 25 km po žluté značce. Cesta lesem
není jednoduchá, musíme přelézat spadlé stromy a dáváme pozor na jiná nebezpečí. Značení je řídké, nejsou k dispozici vhodné objekty.
Dojdeme na zpevněnou komunikaci, dáme se doprava a stoupáme na hřeben. Za závorou se rozloučíme s trasou na 25 km, naše trasa
pokračuje po vlastním značení lesní cestou doleva z kopce a dále k severozápadu. Před obytnými domy jdeme krátce po louce, snažíme
se co nejméně pošlapat trávu. Komunikace nás dovede na silnici od Brodku, po ní sejdeme na okraj Kamenice. Narazíme na hlavní silnici,
uhneme doprava a zdoláme stoupání, na jehož vrcholu zleva přichází zelená značka s trasou na 50 km. Po zelené zamíříme do Kameničky
(3. kontrola), kde zelenou značku opus�me a jdeme po silnici do kopce. V zatáčce sejdeme na polní cestu, pak na lesní cestu (nalevo)
a dojdeme ke značkařskému kolíku. Tady se napojíme na žlutou značku (zprava přichází trasa na 25 km), projdeme Chlumkem a poté
v souběhu s místní červenou značkou (s trasou na 15 km a 7 km) 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)
Zá�ší; 8:00 – 12:00 hod. (20. km)
Kamenička; 8:30 – 16:00 hod. (27. 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.

