DP „Za Malínským křenem“ 2017
Z Kutné Hory do Zbraslavic a okolí – 50 km
Itinerář: (trasy vedeny po značených cestách viz. barva názvů):
(neznačeno) Start klubovna – Na Růžku – Palackého nám. - V Hutích (2,5 km) – Velký
rybník (5) – Malešov (7,5) – Roztěž (10 km) – Polánka (11,5 km) – Sion (13 km) – rozc.u
Bahna (16,5 km) – Vidlák (18,5 km) – Hetlín (20,5 km) –Zbraslavice (23 km) –
Zbraslavice – Radvančice (25,5 km) – U Mohyly (27,5 km) – Katlov (29,5 km) – Vidlák
(33,5 km) – rozc. U Bahna (35,5 km) – Sion (39 km) –Malešov (44 km) – Velký rybník
(46,5 km) - Škvárovna (48,5 km) – Palackého nám. –Na Růžku – cíl klubovna
Popis trasy:
Od startu pochodu se vydáme šikmo přes travnaté hřiště a v protějším rohu hřiště se
ocitneme na chodníku podél betonové zdi průmyslového areálu. Po cca 100 m máme po levé
straně nádraží Kutná Hora-město. Pokračujeme dále Nádražní ulicí až na hlavní, zde doleva a
po cca 50 m je na křižovatce hostinec Na Růžku a rozcestník turistických tras. Pokračujeme
po červené směr Malešov, V Hutích, Velký rybník.
Červená nás dovede až na Palackého náměstí, kde je další rozcestník. Červená uhýbá
doleva a dovede nás až před Vlašský dvůr. Trasa pokračuje na tzv. „Královskou procházku“
s jedinečným panoramatem kutnohorských památek. Údolím Vrchlice pokračujete až
k Velkému rybníku.
Odtud dále údolím, loukou do kopce a polní cestou 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. Zpátky z rozcestníku a stále po červené po
silnici a alejí modřínů k zámečku Roztěž. Dolů přejdete údolí a polnícestou stanete v obci
Polánka. Svahem až k Vrchlici, hlubokým údolím na hrad Sion. Lesem, poli a opět lesem po
lesní asfaltce se dostanete k rybníku Vidlák (na druhé straně hráze je hospoda). Lesem a poli
do Hetlína. Zde přesedláte na modrou, která Vás dovede do Zbraslavic. (možnost oběda
v restauracích na náměstí)
Po žluté směr Mohyla přes Radvančice a dále hlubokými lesy. Odtud po zelené
k rybníku Katlov, který se stal náhle jezerem, poté co si ho pronajala jedna televizní hvězda
v oblasti lovu exotických ryb. Údolím Ještěrného potoka k obnovenému rybníku. Přes jeho
hráz do kopce a hlubokými lesy až do obce Černíny. Rybník Vidlák je již coby kamenem
dohodil.
Vracíme se stejnou cestou po červené na Sion. Odtud pro změnu po modré do Malešova
přes Maxovnu. Opět stejnou cestou k Velkému rybníku. Držíme se modré, která Vás dovede
k archeologickému nalezišti Bylany a poté Na Škvárovnu. Těsně před rozcestníkem vpravo
je kontrola.
Modrá pokračuje až do centra na náměstí, odtud stejnou cestou po červené dolů
k hospodě Na Růžku a ke klubovně do cíle.
Razítko z kontroly v Bylanech

