DP „Za Malínským křenem“ 2017
Z Kutné Hory do Malešova - 15 km
Itinerář: (trasy vedeny po značených cestách viz. barva názvů):
Klubovna – Na Růžku – Palackého náměstí – V Hutích (2,5 km) – Velký Rybník (5 km) Malešov (7,5 km) – Velký rybník (10 km) – Škvárovna (12 km) – Palackého náměstí Na Růžku (14,5 km) - klubovna
Popis trasy:
Od klubovny šikmo přes hřiště uličkou k nádraží a podél něj k restauraci Na Růžku.
Dáte se po červené do kopce až na Náměstí Palackého. Červená Vás dovede na Královskou
procházku s panoramatem historických staveb Kutné Hory. Pokud na konci této části trasy,
která vede podél mlýnského náhonu odbočíte doleva, můžete si po cca 150 m prohlédnout
lom s geologickou expozicí Čížkova skála. Po prohlídce se vraťte zpátky na konec
Královské procházky, pokračujte po červené přes most, přejděte státní silnici a stále údolím
Vrchlice až k Velkému rybníku. Zde se připojuje modrá značka a společně s červenou Vás
dovede až do Malešova.
Trasa pokračuje přes historický most do kopce loukami až na polní cestu, kde již je vidět
Malešov. Zde si můžete v 11 a 13 hodin prohlédnout historickou tvrz. Na zpáteční cestě od
tvrze můžete navštívit místní pivovar s restaurací, která otevírá ve 12 hodin. Z Malešova se
vrátíte stejnou cestou k Velkému rybníku a po modré pokračujete polní cestou
k archeologickému nalezišti v Bylanech.
Těsně před rozcestníkem Na Škvárovně vpravo uvidíte na dětském hřišti kontrolu. Dále
se držíte modré, která Vás dovede do centra města na Palackého náměstí. Odtud dolů po
červené k hostinci Na Růžku a do cíle ke klubovně.
Zajímavosti:
1. Na informačních tabulích naučných stezek.
2. Geologická expozice v Čížkově lomu.
3. Archeologické naleziště v Bylanech
4. Malešovská tvrz – prohlídka možná v 11 a 13 hodin
5. Pivovarská restaurace v Malešově – možnost ochutnat místní pivo– otevřeno od 12 hodin
Razítko z kontroly v Bylanech:

Cesta k tvrzi v Malešově (značeno NS Cestou husitských hejtmanů)

