PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
STŘEDOČESKÉ OBLASTI KČT
S INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTÍ
VZHLEDEM K POKRAČUJÍCÍ PANDEMII COVID 19,
JE SETKÁNÍ ORGANIZOVÁNO JAKO

POCHOD S INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTÍ
CO TO ZNAMENÁ?
• ZAŠLETE PŘILOŽENOU PŘIHLÁŠKU
• ZAPLAŤTE STARTOVNÉ
• PROJDĚTE SI SAMOSTATNĚ TRASU POCHODU V TERMÍNU

OD 21. LISTOPADU 2020 DO 21. LEDNA 2021
• NA ODLOŽENÝCH POCHODECH
NA CESTĚ K PORÁŽCE – PO STOPÁCH BITVY U RAKOVNÍKA ROKU 1620
NA CESTĚ K PORÁŽCE – PO STOPÁCH BITVY NA BÍLÉ HOŘE ROKU 1620
NEBO PO DOMLUVĚ INDIVIDUÁLNĚ, NEJPOZDĚJI VŠAK NA POCHODU
JARNÍ SRAZ TURISTŮ STŘEDOČESKÉ OBLASTI KČT (8. 5. 2021)
SI VYZVEDNĚTE DIPLOM, SUŠENKU, TURISTICKOU VIZITKU POCHODU
A NECHTE SI ORAZÍTKOVAT PAS STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2020
(vše v ceně startovného)

POCHOD JE POŘÁDÁN S PODPOROU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DALŠÍ INFORMACE
Vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií Covid 19, které v republice panují, je závěr
Středočeské desítky 2020 velmi netradiční. Nicméně
Zbývající 3 pochody NERUŠÍME,
jen dnes není jisté, kdy a jak budou uspořádány.
Netradičním způsobem řešíme Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti KČT, jehož
propozice právě čtete. Neseďte doma a jakmile to situace dovolí, tak vyrazte do přírody a
trasu pochodu absolvujte sami, nebo s rodinou či přáteli! Podpořte naši činnost
zaregistrováním se na pochod a zaplacením startovného. Tradiční odměny za absolvování
pochodu obdržíte později, až to situace dovolí.

Startovné:
dospělí
Mládež do 15ti let

40,- Kč
30,- Kč

Přihlášku zašlete na email: setkani.kutna.hora@seznam.cz
Startovné zaplaťte na účet: 2900500261/2010
Variabilní symbol:
211120
Do poznámky pro příjemce: Vaše jméno
Spolu s přihláškou zašlete na e-mail i informace o platbě.
Zaplatit můžete také zpětně až při vyzvedávání odměn za účast na následujících
pochodech.
INFORMACE K DALŠÍM POCHODŮM STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2020
NA CESTĚ K PORÁŽCE – PO STOPÁCH BITVY U RAKOVNÍKA ROKU 1620

Čekáme na otevření muzeí a zmírnění opatření vlády akci přesouváme
z 31.10.2020 na sobotu 12.12.2020, pokud tento termín nebude možný bude se
akce konat v sobotu 23.1.2021 nebo až v sobotu 27.2.2021
NA CESTĚ K PORÁŽCE – PO STOPÁCH BITVY NA BÍLÉ HOŘE ROKU 1620

Čekáme na otevření muzeí a zmírnění opatření vlády akci přesouváme
ze 7.11.2020 na neděli 13.12.2020, pokud tento termín nebude možný bude se
akce konat v neděli 24.1.2021 nebo až v neděli 28.2.2021
SLEDUJTE WEBY
http://sokct.cz/stredoceska-desitka-2/stredoceska-desitka-2020
nebo kalendář akcí na www.kct.cz

NÁSTUP NA TRASU
PRO MOTORISTY:
Doporučujeme parkoviště u plaveckého bazénu (vhodné též pro autobusy). Pěšky dolů přes
potok cca 300 m je východisko trasy hostinec Na Růžku.

VLAKEM:
Kutná Hora – hlavní nádraží. Z nádraží podél vysoké prosklené budovy na hlavní ulici doleva
cca 300m rozcestí v Sedlci, kde prochází žlutá.
Kutná Hora – město. Z nádraží doleva podél kolejí. Cca po 100 m hlavní silnice a vlevo
hostinec Na Růžku.

KOLEM KUTNÉ HORY PO ŽLUTÉ – 18 km
POPIS TRASY
Na Růžku – Sedlec (2,0 km) – Propadlina (4,0 km) – Na Pašince (5,0 km) – Nad Gruntou
(7,0 km) – U bezhlavého Jána (9,0 km) – Přítoky (11,0 km) – Škvárovna (12,0 km) – V hutích
(14,5 km) – Na Růžku (18,0 km)
Trasa vede celou dobu po žluté turistické značce. Od restaurace Na Růžku vede podél Vrchlice až
do Sedlce (kontrolní otázka č.1 „Co se nachází v Kostnici ???“). Přes obec do kopce travnatou
loukou. Trasa uhýbá doleva na pěšinu mezi roštím. Vede po okraji druhohorního křídového útesu a
dále traverzuje vrchol Kaňku až do sedla. Zde je propadlina, o kousek dál je vidět rozhledna
(kontrolní otázka č.2 „Kolik havířů bydlí v Havířské boudě ???“). Trasa přechází přes vrchol
Kaňku (kontrolní otázka č.3 „Kolik cedulí naučných stezek je na vrcholu ???“) s památníkem
husitských bouří a sestupuje do obce Kaňk. Za obcí traverzuje lesem vrchol Sukova až 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 jsou odpočívadla výhledy na Polabí a
Kutnou Horu. Trasa schází k soše sv. Jána (kontrolní otázka č.4 „Co chybí této soše ???“) a
silničkou společně na okraj topolové aleje. Zde uhýbá podél aleje, zatímco zelená již pokračuje do
města. Možnost zkrácení trasy viz níže. Žlutá podél aleje topolů vede až do obce Přítoky. Přechází
hlavní silnici na Prahu a pokračuje po asfaltce do Bylan na Škvárovnu. Žlutá ze Škvárovny pokračuje
rovně přes zahrádkářskou kolonii podél potůčku Bylanka (kontrolní otázka č.5 „Jaké žíly se
nacházejí poblíže ????“). U prvních stavení uhýbá žlutá doprava (kontrolní otázka č.6 „Co se
pěstuje vlevo od odbočky ???“) do kopce a stoupá až ke kostelu sv. Trojice. Odtud po silnici a
poté pěšinou svahem až k Vrchlici do Hutí. Přes most (kontrolní otázka č.7. „Čím je most
zajímavý ???“) po silničce, hlavní silnici, mezi rodinnými domky, přes železniční trať lesem a podél
lesa opět do lesa po rovině a pak svahem k zimnímu stadionu a přes most Na Růžek.

KOLEM KUTNÉ HORY PO ŽLUTÉ, ZKRÁCENÁ VERZE – 12 km
POPIS TRASY
Na Růžku – Sedlec (2,0 km) – Propadlina (4,0 km) – Na Pašince (5,0 km) – Nad Gruntou
(7,0 km) – U bezhlavého Jána (9,0 km) – Kutná hora náměstí (11,5 km) – Na Růžku (12,0 km)
Trasa vede po žluté společně s delší trasou 18 km až na rozcestí U bezhlavého Jána (kontrolní
otázka č.4 „Co chybí této soše ???“). Trasa dále pokračuje po zelené (nejprve společně se žlutou,
až na okraj topolové aleje, kde žlutá pokračuje doprava) úvozem až do městské zástavby a dále až
na Palackého náměstí. Odtud dolů po červené směr Kačina až k restauraci Na Růžku, kde trasa
začínala.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE POCHODU
•
•
•
•

•

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 založeného 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 jeho spodní kapli byly r. 1511 poskládány kosterní
ostatky zemřelých do velkých pyramid. Otevřeno: 9 – 17 hod., vstupné 90,- Kč

ODPOVĚDI NA KONTROLNÍ OTÁZKY
ODPOVĚĎ 1

ODPOVĚĎ 2

ODPOVĚĎ 3

ODPOVĚĎ 4

ODPOVĚĎ 4

ODPOVĚĎ 6

ODPOVĚĎ 7

JAKÉKOLIV RAZÍTKO Z MĚSTA
(pokud bude někde otevřeno)

