Pochod „Za malínským křenem“ 2018
TRASA 100 km
Část denní 37 km
Start klubovna (neznačeno) – Na Růžku (červená) – Palackého nám. - V Hutích
(3 km) – Velký rybník (2,5 km) – Malešov (2,5 km) - NS Cestou husitských
hejtmanů (10 km) – (modrá) Malešov – Velký rybník (2,5 km) – (žlutá) Škvárovna
(2 km) - Přítoky (1 km) – (modrá) Kaňk (7 km) – (neznačeno) Hlízov (1km) –
(červená) Malín 1,5 km - Sedlec (1,5 km) – (neznačeno) Na Růžku – Cíl
klubovna (2,5 km)
Start klubovna – Na Růžku – Palackého nám. - V Hutích – Velký rybník –
Malešov (červená) (8 km)
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, Velký rybník,
V Hutích. Červená nás vede do kopce Tylovou ulicí. Po pravé straně míjíme hospodu
„U Tupouna“ která má pro žíznivé otevřeno již od 6,00 hod. Červená nás dovede až
na Palackého náměstí, kde je další rozcestník. Červená uhybá doleva a dovede nás
až před Vlašský dvůr. Červená pokračuje přes park, který je dočasně uzavřen, takže
neznačeným úsekem pokračujeme Žižkovou bránou, což je ulice pouze pro pěší
ostře se svažující a uprostřed mající opravdu bránu. Sejdeme dolů a podél parku
podejdeme železniční most a za mostem přes Vrchlici se dáme doprava. Silnice nás
po cca 200 m dovede k dalšímu mostu přes Vrchlici. Zde se opět napojíme na
červenou. Most nepřecházíme ale dáváme se ostře doleva uličkou mezi domky
doleva. Přecházíme železniční trať a červená nás navede na tzv. Královskou
procházku jeden z nejhezčích úseků této trasy s výhledy na panoráma Kutné Hory,
chrám sv.Barbory, Jezuitskou kolej, Hrádek, kostel sv. Jakuba, Vlašský dvůr. Vlevo
ve skále vidíme vytesaný reliéf básníka Jaroslava Vrchlického, pod námi teče říčka
Vrchlice. Cesta vede cca 1 km podél mlýnského náhonu až na silnici. Zde nás
červená vede doprava přes most a za ním doleva na vedlejší silničku. Tou
pokračujeme hlubokým údolím podél říčky. Na rozcestí „V hutích“ pokračujeme dále
po červené. Cestou najdeme řadu informačních tabulí o zajímavostech této lokality.
Míjíme mlýn Denemark a poté Spálený mlýn. Zde probíhá velká přestavba, proto
opatrně. Mlýn míjíme vpravo vyzděnou cestou a pokračujeme stále proti proudu
říčky. Za ruinou dalšího mlýna se les otevírá a po louce se dostaneme opět do lesa,
kde proti nám se objevuje mohutná hráz Velkého rybníka. Červená nás pěšinou
dovede až k jeho hrázi a pak pokračuje nad rybníkem až k restauraci která je
uzavřená a je zde další rozcestník. Pokračujeme po pěšině mezi chatami na
asfaltovou silničku podél mohutné horolezecké cvičné skály, po historickém mostě
přes potok do kopce. Táhlým svahem po loukách se dostáváme až mezi pole na
cestu. Odtud je již vidět Malešov, cesta poskytuje výhledy i na jiné strany. Červená
nás dovede až k náměstí v Malešově, kde se nachází restaurace „U Melcrů“.

NS Cestou husitských hejtmanů (10 km)
Na naučnou stezku se dostanete v Malešově cca uprostřed stezky, což nijak
neubírá na hodnotě informací, neboť texty jednotlivých zastavení výslovně na sebe
nenavazují. V centru Malešova prudce vzhůru naleznete několik zastavení a naučná
stezka se točí na náměstí. Napojuje se na červenou se kterou souběžně vychází
z Malešova ve směru na Sion. Těsně za obcí se odpojuje doleva ze silnice kolem
židovského hřbitova. Po průchodu okrajovou částí Malešova ústí na polní cestu, která
nás dovede na hlavní silnici. Zde se dáme doprava a po ní dojdeme až do obce
Polánka. Zde se NS připojuje k červené, společně scházejí do údolí Vrchlice a za
železnou lávkou, kterou v sedmdesátých letech vybudovali kutnohorští turisté,
pokračují obě značky údolím proti proudu říčky. NS se odpojuje od červené doprava
přes most na svažitou louku a tou stoupá do svahu až do lesa. Lesní svážnicí se
dostaneme až na okraj obce a značka nás dovede až do středu obce, kde se
nachází začátek NS a skvělé museum husitství, které stojí za to navštívit. Odtud
pokračujeme zpět opět až na kraj obce. Zde jdeme přímo po cestě směrem ke
kostelíku, nikoliv tedy tam odkud jsme přišli. Kolem kostelíka dolů k Vrchlici přes
lávku. Tuto lávku, když se zlomila, podepřel svými zády sám Jan Roháč z Dubé, aby
jeho poddaní mohli v houfu přejít se zbraněmi a suchou nohou na druhou stranu.
(Nikoliv však v roce 1437, ale v roce 2014 při slavnostním otevření stezky a nikoliv
Jan Roháč z Dubé, ale za něho převlečený starosta obce Chlístovice S. Ryšánek).
Podél vody a potom prudce vzhůru nás značka dovede až na hrad Sión. Zde lavičky,
možnost odpočinku. NS pokračuje dále v souběhu s modrou směrem na Malešov po
okraji lesa až do obce Maxovna. Dále po silnici dolů k rybníku a nahoru k železniční
trati. Před ní uhýbá cesta doleva na polní cestu mírným svahem ke mlýnu a další
cesta nás již zavede na okraj Malešova a dále do centra.
Malešov – Velký rybník – Škvárovna(modrá) - Přítoky - Kaňk – Hlízov – Malín
- Sedlec – Na Růžku(žlutá) – Cíl klubovna (19 km)
Z Malešova, kde na náměstí je restaurace „U Melcrů“, po červené směr Kutná
Hora. Z polní cesty za Malešovem jsou nádherné výhledy do okolí. Cesta mezi
loukami schází do údolí, podél Vrchlice, pak mezi chatami až k zavřené restauraci na
břehu Velkého rybníka a rozcestníku červené s modrou. Pokračujeme po modré po
polní cestě, kde se připojuje naučná stezka. Modrá nás dovede k Archeologickému
středisku Akademie věd s legendárními vykopávkami v Bylanech a dále až na
Škvárovnu, kde je rozcestník, kontrola a možnost občerstvení.
Ze Škvárovány od kontroly pokračujeme po žluté směr Přítoky a Kuklík po silnici
do obce přítoky a dále polními s lesními cestami stále po žluté až do obce Kaňk. Dále
na vrchol Kaňku, dolů k Propadlině. Vpravo po asfaltové silničce od rozcestí „U
propadliny“ se nachází rozhledna s restaurací. Pokračujeme po modré směr Hlízov
lesní cestou stále dolů. Cesta vychází z lesa a otevřeným terénem s výhledy se
dostáváme až na hlavní silnici Kolín – Čáslav. Modrá pokračuje přímo po silnici do
obce Hlízov, která je již na dohled. (POZOR – DÁLE NEZNAČENO !!!!) My se ale
dáme doprava po silnici směr Čáslav a využijeme toho, že je dočasně pro automobily
uzavřená.
Přejdeme po mostě přes železnici a za benzínovou pumpou u autobazaru ještě před
nadjezdem se dáme doprava po silničce směrem k obci Malín, na jejíž okraj dojdeme
cca po 50 m. Na okraji je kontrola a ukázka pěstování křenu. Pokračujeme rovně ,
vlevo hospoda, až na hlavní silnici, kde se dáme doprava již po červené značce. Ta
nás dovede do Sedlce s Kostnicí a Klášterem, dále pak v souběhu se žlutou za

kolejemi podél Vrchlice pěšinou až k rozcestníku u hostince „Na Růžku“. Zde se
nezdržujeme, neboť jsme již kousek od cíle, kde nás čeká voňavá klobása s křenem.
Pokračujeme podél nádraží až k pěšině kolem betonové zdi průmyslového areálu na
hřiště, odkud je již vidět klubovna a pří správném směru větru i cítit vůně opékaných
klobás.

