DP „Za Malínským křenem“ 2017
Přes Kaňk a Kuklík – 16 km
Itinerář: (trasy vedeny po značených cestách viz. barva názvů):
Klubovna – Na Růžku – Sedlec (2,5 km) – NS Propadlina (5 km) – Nad Gruntou (7,5
km) – U bezhlavého Jána – Přítoky (11,5 km) – Škvárovna (12,5 km) – Palackého nám.
(15 km) – Na Růžku – klubovna.
Popis trasy:
Od klubovny šikmo přes hřiště uličkou k nádraží a podél něj k restauraci Na Růžku.
Odtud po žluté směr Sedlec. Cesta vede podél Vrchlice. Prochází kolem Sedleckého kláštera
a Kostnice přes Sedlec do kopce až ke křídovému útesu. Před křídovým útesem, kdy žlutá
uhybá ostře do leva z louky do starého sadu, se připojuje naučná stezka.
Pokračujte rovně po značce naučné stezky dále podél lesa. Naučná stezka Vás povede
po úbočí Kaňku až do sedla mezi oběma vrcholy Kaňku. Před sedlem se k NS připojuje
modrá značka. Ze sedla je vidět propadlina a zároveň mezi stromy rozhledna. Obě zajímavosti
doporučujeme navštívit.
Pokračujte dále po NS. Ta vás dovede k bývalému rudnímu závodu a pak do obce Kaňk,
kde se klikatí. Až vyjdete z obce, připojí se žlutá značka. Za obcí již pokračujte po žluté
nikoliv po NS !!!!
Žlutá Vás vede traverzem až na silnici, dále mezi sady a poté lesem až na Malý Kuklík a
k Bezhlavému Jánovi. Po polní asfaltce dojdete až do Přítok. Stále po žluté a po silnici do
obce Bylany. V centru obce, kde je rozcestník značených cest Na Škvárovně odbočíte
doprava ke kontrole. Umístěna je na dětském hřišti cca 50 m od křižovatky. Zde je
občerstvení i razítko.
Vrátíte se na rozcestí a po modré směr Kutná Hora se dostanete až do centra města. Na
náměstí Palackého se vydáte dolů po červené, která Vás dovede cca po pěti stech metrech
k hostinci Na Růžku, odkud cestu ke klubovně, kde je cíl, již znáte.
Zajímavosti:
Kaňk – vrchol
Restaurace Havířská bouda
Rozhledna otevřena 10 – 18 hod.
Sedlec
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv.Jana Křtitele. Konventní chrám nejstaršího
cisterciáckého opatství v Čechách založeného r.1142. Chrám postaven v letech 1290 – 1320.
Kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.
Otevřeno: 10 – 16 hod., vstupné 50 Kč
Kostnice - Hřbitovní kostel Všech svatých v jehož spodní kapli byly r.1511 do velkých
pyramid poskládány kosterní ostatky zemřelých
Otevřeno: 9 – 17 hod., vstupné 90,- Kč
Informační tabule naučných stezek v okolí Kutné Hory
Hornická obec Kaňk
Razítko z kontroly v Bylanech

