Trasa pochodu na 50 km (noční)
Start:

Měřín – fotbalové hřiště

Z fotbalového hřiště zamíříme k jihu ulicí U Hřiště a kolem zdravotnického střediska
na Náměs�. Přejdeme silnici č. 602 a kolem nákupního střediska COOP do nové zástavby.
Zde vede naučná stezka městyse Měřína a půjdeme po ní kolem rybníka Nový a přes
Valchu. Za rybníkem Polovec ji opus�me a po vlastním značení jdeme po silnici do Černé.
Vesnici projdeme po jihozápadním a západním okraji a kolem sýpky zamíříme do polí. Stále
po vlastním značení přijdeme do lesa a mírně budeme stoupat po tzv. královské cestě.
Ještě v lese se napojíme na zelenou značku (vede z hřebene Arnoleckých hor) a dojdeme
do Stáje. Na okraji obce změníme zelenou barvu za modrou a stočíme se k severu (ještě
před lesem je odpočinkové místo – 1. kontrola). Lesem vystoupáme (vcelku pohodlně,
kromě závěrečného úseku) až na silnici (letos není příliš frekventovaná, protože probíhá její
rekonstrukce) a sejdeme po ní do Rudolce. Ve vsi opus�me silnici a zatočíme se k severu.
Projdeme kolem nepřístupného zámku a po nepříliš kvalitní komunikaci míříme mezi
poli k lesu. Cesta lesem je téměř po rovině, přejdeme silnici a stále k severu. Za lesem
začíná asfaltová účelová komunikace, která nás dovede až do Matějova. Z něj vyjdeme
po souběhu modré značky se žlutou až k turis�ckému informačnímu místu Hole�n
(2. kontrola). Zde končí souběh a dále nás bude provázet žlutá turis�cká značka. Nejprve
po ní dojdeme do Nového Veselí, na křižovatce ji krátce opus�me a jdeme 200 m rovně do
Cyklobaru U Zlomené lípy (3. kontrola). Po občerstvení se vrá�me na křižovatku a jdeme
po žluté značce na jih. Za hřbitovem se žlutá stáčí (pozor při přechodu obchvatu Nového
Veselí) k jihovýchodu. Téměř celá komunikace je nově vybudována, teprve závěr může být
blá�vý. Dojdeme na silnici od Březí a jdeme vpravo [ještě loni tudy vedla červená značka,
letos byla přeložena, ale zůstalo několik nezatřených červených značek (a neaktuální
směrovky)]. Na hrázi rybníka zahneme přes volnou plochu do chatové osady a jdeme stále
po žluté (u chaty ev. č. 43 rovně), třikrát se zatočíme a za posledními chatami nás čeká
lávka přes Bohdalovský potok. Další úsek je náročnější, pěšina se žlutou značkou je zarostlá,
neudržovaná. Přesto se dá projít kolem Vaňkova rybníka, po hrázi Vaňkova horního rybníka
a dále lesem. Úvoz na jeho konci bývá hodně zarostlý, držíme se spíše vlevo nahoru
a narazíme na lesní cestu. Na konci tohoto lesa jdeme okrajem pole, zahneme doprava
a sejdeme k Bohdalovskému potoku. V další čás� trasy je lesní cesta přece jen výraznější
a celkem zřetelná. Pokračujeme po hrázi nového (za�m bezejmenného) rybníka, zase lesem
až k Pokojovu. Krátce po silnici do mírného kopce a za levotočivou zatáčkou sejdeme opět
na lesní cestu. Les je zde hodně poznamenán kůrovcovou kalamitou, stejně tak za Starým
Telečkovem. Žlutá značka byla letos obnovena, takže nás dovede až nad Kyjov. U rozcestníku
si můžeme odpočinout a hlavně přejít na zelenou značku (také letos obnovenou). Jdeme
po vrstevnici, krátce po silnici od Pavlova a znovu vykáceným lesem. Přesně 900 metrů od
rozcestníku nesmíme zapomenout odbočit doprava, za dalších 200 metrů doleva a čeká
nás závěrečný výstup na vrchol Dědkovské hory (4. kontrola). Na vrcholu vydechneme
a poslední kilometry budeme po žluté značce klesat (200 výškových metrů) do Blízkova
a poté dojdeme do vytouženého cíle.
Kontroly:

Stáj; samokontrola – zjis� název odpočinkového místa (13. km)
Hole�n; samokontrola – zjis� nadmořskou výšku (26. km)
Nové Veselí; max. do soboty 01:00 hod. (29. km)
Dědkovská hora; samokontrola – užij vrcholové razítko (44. km)

Vlastní značení:

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

Cíl:
Ukončení akce:

Měřín – fotbalové hřiště
17:00 hod.

