Pochod „Za malínským křenem“ 2018
TRASA 100 km
Část noční 63 km
Start klubovna – Na Růžku – Nám. Palackého – Poličany (3 km) – Křesetice (6 km)–
Úmonín – Březová (10 km) – Korotice – Vilémovice – Červené Janovice (16 km)–
Plhov – Petrovice (21 km) – Michalovice (24 km) – Třebětín (26 km) – Tasice (28 km)
– Kotoučov (30 km) – Bohdaneč (31 km) – Šlechtín (33 km) – Zbraslavice (36 km) –
Kateřinky – Rápošov (40 km) – Vernýřov (42 km) – Všesoky (44 km) – Chroustkov –
Albrechtice – Roztěž (52 km) – Nová Lhota – Bylany (56 km) – Přítoky (58 km) – Cíl
klubovna (63 km)
Start klubovna – Křesetice (POZOR – ORIENTAČNĚ NÁROČNÉ)
Přes travnaté hřiště šikmo do uličky podél betonové zdi a dále podél nádraží Kutná
Hora město k restauraci Na Růžku a rozcestníku značených cest.
Po červené směr Malešov, V Hutích. Do kopce, vlevo hospoda „U Tupouna“, stále
rovně až na Náměstí Palackého. Zde hned vlevo do úzké uličky stáčející se doprava
(cca 50 m) k Vlašskému dvoru. Rovně Žižkovou bránou, prudce dolů a dále pod most
s železnicí. Za ním a mostem přes Vrchlici doprava proti proudu Vrchlice. Před
dalším mostem přes Vrchlici ostře doleva pěšinou mezi domky a za železničními
kolejemi doprava. Stále rovně po pěšině až dojdeme na hlavní silnici. Zde doleva a
stále po hlavní ven z města a do kopce do Poličan. V Poličanech na křižovatce
doleva. Přejdeme železniční koleje a na další křižovatce s hlavní silnicí ve tvaru T
doleva. Na další křižovatce doprava po vedlejší silnici až do Křesetic.
Křesetice – Červené Janovice.
V Křeseticích na první křižovatce doprava a na další doleva. Cesta jde do
pravotočivé zatáčky do kopce, poté vychází z vesnice. Na další křižovatce
pokračujeme rovně. Držíme se hlavní silnice až do Úmonína.
V Úmoníně na první křižovatce se zrcadlem doprava. Na další křižovatce ještě v obci
se držíme vlevo. Míjíme vlevo Březovský rybník. V Březové uhýbáme doleva.
Koroticemi procházíme po hlavní Vilémovice míjíme po okraji a přicházíme na hlavní
silnici, kde se dáme doprava. V dáli vidíme již světla Červených Janovic
Červené Janovice - Třebětín
V Červených Janovicích hned na první křižovatce vlevo a na další též vlevo. Déle po
rovině až do Plhova v údolí a dále do kopce k Petrovičům. V Petrovičích na
křižovatce doprava. Projdeme vesnicí. Za vesnicí mírným stoupáním lesem až do
Michalovi. Za Michalovicemi na první křižovatce, která není značená, uhneme na
vedlejší lesní silničku doprava. Ta nás dovede až do Třebětína.
Třebětín - Bohdaneč
V Třebětíně na první křižovatce u kostela doleva a hned za zatáčkou rovně na
vedlejší silnici. Hlavní uhýbá doleva. Silnice klesá až k rybníku v Tasicích, vpravo je
sklárna. Naproti sklárně je autobusová čekárna. Za ní uhneme doprava na
štětovanou silnici. Ta nás vede mezi chatami a lese. Napojuje se na hlavní silnici.
Zde se dáme doprava a mírným svahem se dostaneme z lesa a poté do Kotoučova.

Serpentinami sejdeme až na hráz rybníka a za ní pokračujeme po hlavní doprava do
Bohdanče

Bohdaneč - Zbraslavice
V obci Bohdaneč na křižovatce se dáme doprava krátkou spojkou a před námi již
bude kostel s hlavní silnicí. Dáme se po hlavní doleva do kopce. Na první křižovatce
ještě v obci uhneme doprava a brzy jsme venku z obce. Silnička mezi poli nás
dovede až do Šlechtína. Zde se držíme vlevo. Za obcí přejdeme přímo hlavní silnici
a v dáli již nás oslní pestrobarevný svit nočního života ve Zbraslavicích.
Zbraslavice - Roztěž
Ve Zbraslavicích na první křižovatce doprava a na konci náměstí hned doleva. Po
silnci dolů svahem přes koleje a stále po hlavní silnici. Do kopce do obce Kateřinky,
zde na křižovatce rovně. V Rápošově se na křižovatce držíme vpravo do kopce.
Silnice prochází okrajem Vernýřova. Na křižovatce u této obce uhneme doprava do
obce. Projdeme Vernýřovem rovně. Všesoky procházíme přímo, V Chroustkovicích
před obcí na křižovatce pokračujeme do obce. Zde na první křižovatce doleva.
V polích projdeme přímo křižovatku. Za Albrechticemi přicházíme na hlavní silnici,
kde se dáme doprava a další křižovatce hned doleva na vedlejší silnici. Ta se
svažuje do lesa. Vstupujeme do obory. Na konci obory je již obec Roztěž.
Roztěž – Kutná Hora
V Roztěži na první křižovatce ostře do leva po hlavní, na další křižovatce rovně.
V Nové Lhotě doprava a hned doleva. Další křižovatku mezi poli procházíme rovně,
na další po hlavní doleva. Skopce se dostaneme do Bylan. Držíme se hlavní silnice i
na křižovatce za Bylany. Silnice nás dovede až do Přítok. Zde doprava po chodníku
až do Kutné Hory. V Kutné Hoře jdeme stále rovně a stále skopce. To platí o první
velké křižovatce i náměstí Palackého. Pokud se budeme držet tohoto pravidla
nemůžeme na poslední křižovatce ve tvaru T přehlédnout hostinec Na Růžku, kde
naše cesta začínala. A cestu do cíle klubovny už známe.

