DP „Za Malínským křenem“ 2017
Nejhezčí trasou Kutnohorska – 36 km
(Trasy jsou koncipovány pro využití železniční tratě Kutná Hora – Zruč nad Sázavou.
Účastník pochodu si vybere trasu, vlakem dojede z nádraží Kutná Hora město, směr Zruč
nad Sázavou – cca 500 m od startu - odjezd vlaku v 9,10 hod.!!!! - do vybrané železniční
stanice a pokračuje do Kutné Hory. Trasy jsou vedeny souběžně po dvou značených
cestách, červené na úseku Zruč n.S. – Malešov a modré v úseku Malešov – Kutná Hora.)
Doporučené trasy:
Zruč nad Sázavou – Kutná Hora, 36 km
Hodkov – Kutná Hora, 28 km
Černíny - Kutná Hora, 20 km
Malešov - Kutná Hora, 10 km
Itinerář: (trasy vedeny po značených cestách viz. barva názvů):
ČERVENÁ: Zruč nad Sázavou - Ţelivec (3,5 km) - Nový dvůr - Hodkov (7 km) Hodkov ţ.st. (8,5 km) – Chotěměřice ( 11 km) - Kateřinky (13,5 km) – Hetlín – Vidlák
ryb. (16,5 km)– Rozc. U ţ.st. Bahno (18,5 km) - Sión (22,km) – Polánka – Roztěţ (27,5
km) – Malešov (27,5 km)
MODRÁ: Malešov – Velký rybník (30 km) – Škvárovna (32 km) – Nám. Palackého
ČERVENÁ: Nám. Palackého - Na Růţku – klubovna.
Popis tras:
(Začátek trasy „Zruč n.S.- Kutná Hora“, 36 km.) Z nádraží Zruč nad Sázavou jedinou
ulicí do centra. Před kolejemi na křižovatce nalezneme rozcestí značených cest. Odtud po
červené směr viz. itinerář . Cesta vede přes město dolů do údolí a do Ţelivce. Odtud do kopce
a zase z kopce do Nového dvora, po asfaltce kolem zámečku do Hodkova, dále k železniční
zastávce.
(Začátek trasy „Hodkov - Kutná Hora“, 28 km. Vystoupíte na železniční zastávce Hodkov).
Za železniční stanicí půjdete po silnici do kopce, v první serpentině pokračuje červená dále za
závorou po lesní asfaltce údolím kolem pily až na rozcestí Chotěměřice. Za ním uhýbá
značka doleva do lesa. Stoupání nás dovede až na rozcestí se žlutou, vy pokračujte dále po
červené lesem a polní cestou do obce Kateřinky. Po silnici do obce Hetlín a dále polní cestou
a lesem k rybníku Vidlák.
(Začátek trasy „Černíny – Kutná Hora“, 20 km Vystoupíte ve stanici Černíny a po zelené
značce po asfaltové silničce dojdete do chatové oblasti, která je od zastávky vidět. Projdete
kolem hospody a po hrázi rybníka dojdete k rozcestí Vidlák).
Červená vede po lesní asfaltce a dále štětovanou cestou přes rozcestí u Bahna až
k hájovně na kraj lesa.
Značka pokračuje rovně polem, dále až cca po 500 metrech podél lesa do něj ostře
uhýbá. Lesní cesta má několik ostrých směrových změn. Po přejití lávky přes Vrchlici cesta
přichází na silnici. Pokračuje po ní vpravo a po krátké době uhýbá do leva na polní cestu
podél lesa. Končí na hradě Sion.
Prochází zbytky hradu a sestupuje do hlubokého údolí potoka. Za železnou lávkou cesta
stoupá do vesnice Polánka. Na opačném konci obce uhýbá na polní cestu a pak sestupuje
lesem do dalšího údolí, které ale pouze přechází k rozcestí Roztěţ. Vlevo soukromý zámeček.
Modřínovou alejí až na silnici a touto do Malešova.

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.
(Začátek trasy „Malešov – Kutná Hora“, 10 km Vystoupíte ve stanici Malešov a po silnici
dolů dojdete do centra obce, kde naleznete rozcestník) .
Z Malešova, kde se k červené připojuje modrá, po polní cestě nejdříve mezi poli a poté
loukami sestup do údolí Vrchlice. Po přejití historického mostu za prvními chatami pokud
uhnete doleva po neznačené cestě, dostanete se po cca 200 m až pod hráz přehrady, která stojí
za vidění. Vraťte se zpátky, červená s modrou pokračují podél lezeckých skal a ocasu
Velkého rybníka po asfaltce mezi chatami.
Značky přicházejí na rozcestí, kdy zleva z kopce přichází asfaltka, červená s modrou
uhýbají doprava z kopce. Trasa přechází rovně na polní cestu již pouze po modré, která
přichází od Kutné Hory.
Modrá pokračuje polní cestou k archeologické lokalitě Bylany a na rozcestí Na
Škvárovně. Cca 50 m před ní je vpravo na dětském hřišti kontrola. Dále po modré alejí
tzv.Švestičkami“ a zahrádkářskou kolonií až do centra na Palackého nám. Zde dále po
červené dolů k hostinci Na Růţku a poté podél nádraží, pěšinou vedle panelové zdi na hřiště
a přes něj ke klubovně.
Zajímavosti:
1. Zámek Zruč nad Sázavou - Otevřeno denně od 10 - 11:30 a 12:30 - 17 hodin
2. Sion – zřícenina hradu (podrobně popsáno na infotabulích)
3. Bylany – archeologická lokalita (podrobně popsáno na infotabulích)
4. Malešovská tvrz – prohlídka možná v 11 a 13 hodin
5. Pivovarská restaurace v Malešově – možnost ochutnat místní pivo– otevřeno od 12 hodin
6. Na informačních tabulích naučných stezek.

Zámek ve Zruči nad Sázavou
Razítko z kontroly v Bylanech

Zřícenina hradu Sion

