


Trasa pochodu na 7 km

Start:   Měřín – fotbalové hřiště

Po startu opus�me fotbalové hřiště a na ulici Poštovní se dáme doprava a sejdeme na křižovatku s hlavní silnicí č. 602. Před pokračováním 
se ohlédneme doleva, kde vidíme nově opravenou kapli Panny Marie Sněžné, jednu z nejstarších staveb v Měříně (postavena byla v roce 
1690 za obnovy špitálu). Přímo pro� nám stojí dům č.p. 15, má otevřená vrata, takže jsme zváni k návštěvě. Opatrně přejdeme silnici (není 
zde přechod) a projdeme přes dvůr, v němž na nás dýchne historie (s připomínkou života našich předků), na O�nskou ulici. Po ní vede naučná 
stezka městyse Měřín, která je značena tzv. psaníčkem (s červenou barvou), a půjdeme po ní téměř celou trasu. Přicházíme ke kostelu 
sv. Jana Kř�tele, jehož počátky se datují do roku 1197. Nejcennější sakrální památkou je románsko-go�cký zdobený ústupkový portál pod 
věží kostela z let 1240 a 1250. Před kostelem je jako památka usazen zbytek pranýře, tzv. Kámen hanby. Pokračujeme směrem na O�n, 
na most přes říčku Balinku. Dříve zde po pravé straně býval Zahumenský rybník. Za mostem (pro kočárky se nabízí lehčí trasa přímo do kopce 
po O�nské ulici ke hřbitovu) odbočíme doleva a držíme se vpravo, okolo bývalého lomu a vystoupáme k místu, které se nazývá U Třech 
křížů (520 m nad mořem). Jsou zde umístěny tři kříže, mohutný prostřední kovový kříž byl postaven v roce 1980,  jako dar  ze zrušeného 
hřbitova v Roudnici nad Labem. Projdeme vlevo horní čás� hřbitova a odbočíme k lyžařskému vleku, na kopec, který lyžaři nazývají Zabiják 
(524 m nad mořem). Od odpočívadla je vidět velká část Arnoleckých hor. Po odpočinku scházíme jižním směrem na ulici O�nská, dáme 
se doleva, okolo Jašova kříže až na chlumeckou křižovatku, na které je umístěn zajímavý li�nový kříž, zvaný Peroutkův. Zde odbočíme doprava 
a po necelém kilometru přijdeme k cestě, která vede doleva na Pouště. Asi 50 metrů od silnice na levé straně cesty se nachází památný 
kámen z dob švédských válek, místu se posměšně říká „U Posraného kamene“ (kontrola). Pokračujeme dále ke Chlumku a po necelých 400 
metrech je napravo zřetelně vidět vyvýšenina – dvojvrchol Králova kopce (559 m nad mořem). Po dalších 300 metrech odbočíme doprava na 
cestu, po níž vede i žluté turis�cké značení. Přijdeme do západního sedla Králova kopce, kde stojí nejstarší kamenný kříž na Měřínsku z roku 
1850. Za panelem naučné stezky č. 4., budeme-li se pozorně dívat, uvidíme vlevo u cesty lokalitu byliny devětsil lékařský. Projdeme místy, 
kde se dříve pálily čarodějnice až do Měřína na ulici Zarybník. Tam odbočíme doleva a po 250 metrech doprava na lávku přes říčku Balinku. 
Zde opus�me naučnou stezku a jdeme rovně směrem na náměs� ke staré škole (z r. 1878), v parčíku stojí bronzová plas�ka „Duše bludných 
kamenů Vysočiny“ od akademického sochaře Josefa Klimeše, měřínského rodáka. Opatrně přejdeme křižovatku, před přechodem silnice 
č. 602 je bývalá dolní kašna, která sloužila jako zdroj vody pro místní obyvatele v dobách, kdy ještě v Měříně nebyl vybudován vodovod, 
za ní je turis�cké informační místo a začátek naučné stezky. Projdeme průjezdem domu č.p. 110, ke zdravotnickému středisku a stále rovně 
až do cíle, kde pro nás pořadatelé připravili tradiční polévku (polévka se podává v čase oběda).

Délka trasy 7 km, převýšení 90 metrů, nejvyšší bod 553 m nad mořem a nejnižší bod 481 m nad mořem

Kontrola:  Pouště; 7:30 – 12:00 hod. (4. 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.


