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Der Berg Melechov und das Tal der Sázava
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Diese Wanderung führt uns durch den Naturpark Melechov über den höchsten Punkt des
Gebietes um Ledeč bis zum Fluss Sázava in das Naturschutzgebiet Stvořidla, einem der
beliebtesten Orte für Wassersportler, Tramper und Pfadfinder. Wir starten am Wegweiser
in der Gemeinde Koňkovice. Von hier aus gehen wir auf dem blau markierten Wanderweg
abwechselnd bergauf und bergab bis zum Wegweiser Rohule. Hier wechseln wir auf den
grünen Wanderweg in Richtung Melechov. Von der Wegkreuzung Melechov - býv. rozhl.
geht es auf dem gelben Wanderweg bergab bis nach Dobrovítova Lhota. Knapp 2 km
führt uns der Weg durch dichten Wald, vorbei am Brunnen von Melechov, durch das Dorf
und dann wieder durch den Wald bis ins Tal des Flusses Sázava in das Erholungsgebiet
Stvořidla. Wir setzen die Wanderung auf dem roten Weg in Richtung Smrčná fort und
gelangen nun in den schönsten Abschnitt unseres Weges im Naturreservat des Flusses
Sázava, der hier durch ein tief eingeschnittenes Tal fließt. Im Flußbett befinden sich
Granitblöcke, riesige Findlinge und Stromschnellen. Die gesamte 2,5 km lange Strecke
bis nach Smrčná führt oft direkt am Flussufer entlang und durch wilde Natur. Von der
Wegkreuzung in Smrčná (380 m) biegt der blaue Wanderweg nach rechts ab und führt uns
gemeinsam mit dem Radweg Nr. 19 nach 1,5 km bergauf zurück nach Koňkovice.

Vrchol Melechov a údolí Sázavy
Tato trasa nás provede přírodním parkem Melechov přes nejvyšší bod Ledečska k Sázavě
do přírodní rezervace Stvořidla, místa vodáků, trampů a skautů. Výchozím bodem je rozcestník v obci Koňkovice, odkud se vydáme po modré turistické značce. Střídavým stoupáním dorazíme k rozcestí Rohule, kde se napojíme na zelenou značku směr Melechov.
Od rozcestníku Melechov - býv. rozhl. klesáme po žluté značce k Dobrovítově Lhotě. Necelé
2 km jdeme hustým lesem, kolem Melechovské studánky, projdeme vesnicí a opět přes
les sejdeme do údolí Sázavy k rekreační oblasti Stvořidla. Ve výletu pokračujeme dále
po červené značce ve směru Smrčná. Nyní nás čeká nejkrásnější úsek trasy v přírodní
rezervaci na řece Sázavě. Protéká tady hlubokým údolím a v řečišti se nacházejí žulové
balvany, obří hrnce a peřeje. Po celé trase 2,5 km do Smrčné jdeme divokým terénem,
často bezprostředně podél řeky. Od rozcestí Smrčná (380 m) odbočuje modrá značka
vpravo a dovede nás společně s cyklotrasou č. 19 po 1,5 km stoupání zpět do Koňkovic.
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Melechov
49°38‘18“N, 15°19‘11“E
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Naturreservat / přírodní rezervace
Stvořidla
49°40‘00“N, 15°19‘34“E
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Brunnen / Melechovská studánka
49°38‘37“N, 15°19‘14“E
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Fluss / řeka Sázava
49°39‘39“N, 15°20‘13“E
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