DP „Za Malínským křenem“ 2017
Kolem Kutné Hory po žluté - 20 km
Itinerář: (trasy vedeny po značených cestách viz. barva názvů):
Klubovna - Na Růžku – Sedlec (2,5 km) – Propadlina (4,5 km) – Na Pašince (5,5 km) –
Nad Gruntou (7,5 km) – U bezhlavého Jána – Přítoky (11,5 km) – Škvárovna 12,5 km) –
V hutích – Na Růžku (19,5 km) – klubovna
Popis trasy:
Trasa vede celou dobu po žluté turistické značce.
Od klubovny šikmo přes hřiště uličkou k nádraţí a podél něj k restauraci Na Růžku.
Podél Vrchlice aţ do Sedlce. Přes obec do kopce travnatou loukou. Trasa uhýbá doleva
na pěšinu mezi roštím. Vede po okraji druhohorního křídového útesu a dále traverzuje vrchol
Kaňku aţ do sedla. Zde je propadlina, o kousek dál je vidět rozhledna.
Trasa přechází přes vrchol Kaňku s památníkem husitských bouří a sestupuje do obce
Kaňk. Za obcí traverzuje lesem vrchol Sukova aţ vychází mezi vinicemi na silnici. Poté
dojde k rozcestí Nad Gruntou a cesta uhýbá mezi sady do kopce. Lesem poté prochází kolem
vrcholů Malý a Velký Kuklík. Zde u odpočívadla výhledy na Polabí.
Schází k soše sv.Jána a silničkou společně na okraj topolové aleje. Zde uhýbá podél
aleje, zatímco zelena jiţ pokračuje do města. Drţte se stále na ţluté a alej Vás dovede aţ do
obce Přítoky.
Přecházíte hlavní silnici na Prahu a po asfaltce do Bylan na Škvárovnu. Zde vpravo cca
50 m je kontrola na dětském hřišti. Ţlutá ze Škvárovny pokračuje rovně přes zahrádkářskou
kolonii podél potůčku Bylanka. U prvních stavení uhýbá ţlutá doprava do kopce a stoupá aţ
ke kostelu sv.Trojice. Odtud po silnici a poté pěšinou svahem aţ k Vrchlici do Hutí.
Přes dřevem vyspravený starý kamenný most po silničce, hlavní silnici, mezi rodinnými
domky, přes ţelezniční trať lesem a podél lesa opět do lesa po rovině a pak svahem
k zimnímu stadionu a přes most Na Růžek. Odtud zpět ke klubovně do cíle.
Zajímavosti:
Informační tabule naučných stezek v okolí Kutné Hory
Kaňk – vrchol
Restaurace Havířská bouda
Rozhledna otevřena 10 – 18 hod.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv.Jana Křtitele v Sedlci. Konventní chrám
nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách zaloţeného 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 jehoţ spodní kapli byly r. 1511 poskládány
kosterní ostatky zemřelých do velkých pyramid
Otevřeno: 9 – 17 hod., vstupné 90,- Kč
Razítko z kontroly v Bylanech

