
Přes vrchol Melechov do údolí Sázavy
Přírodním parkem Melechov přes nejvyšší bod Ledečska k Sázavě do Přírodní rezervace Stvořidla.

Výchozím bodem pro motoristy 
je vesnička Koňkovice 
DKoňkovice (520 m) a pro ty, 
kteří jezdí vlakem je výchozí bod 
DSmrčná – ŽST (380 m). V obou 
případech vyrážíme po modré 
turistické značce směr U Trojáku 
a Rohule. 
Od ŽST ve Smrčné jdeme tedy 2 
km po modré přes vesničku, za 
kterou pak už začínáme stoupat 
/2/ do Koňkovic, kde se můžeme 
občerstvit v místní restauraci. 

Pokračujeme ve stoupání /2/ 
po modré a noříme se postupně hlouběji do lesa. Střídavým 
stoupáním /2/ míjíme DU Trojáku a DRohule, kde se napojíme na 
zelenou značku směr Melechov 1,5 km.
Melechov je nejvyšší bod Ledečska (708 m) s měřící 
věží, která sloužila také jako rozhledna. V dubnu 1420 se 
zde konalo velké shromáždění husitů a za 2.svět.války se zde 
scházeli partyzáni k odboji proti fašismu. Dnes díky hustému 
a vysokému lesnímu porostu z vrcholu není výhled.
Z vrcholu se vracíme kousek stejnou cestou, ale už po 
žluté značce klesáme /2/ směrem k Dobrovítově Lhotě 2 km, 
Stvořidla 3,5 km. Necelé 2 km jdeme hustým lesem, pak z něj 
vystoupíme, projdeme vesnicí a opět přes les sejdeme 
do údolí Sázavy k rekreační oblasti – Stvořidla (možnost 
občerstvení v restauraci nebo motelu). Od DStvořidla 
(365 m) pokračujeme vlevo po červené směr Smrčná – osada 
2,5 km, Světlá nad Sázavou – nám. 8 km (pozor, hned za D 
červená vede přes louku, jakoby od řeky mírně vpravo do lesa, 
NE hned podél řeky, jak svádí 
rybářská pěšina).
Nyní nás čeká nejkrásnější úsek naší trasy - chráněná přírodní rezervace na řece 
Sázavě, která tudy protéká hlubokým údolím a v řečišti má žulové balvany, obří 
hrnce a peřeje. Po celou dobu 2,5 km do Smrčné jdeme divokým terénem /2/ 
často bezprostředně u řeky. Kousek před DSmrčná – osada (380 m) odbočuje 
modrá značka vpravo a dovede nás po 1,5 km stoupání /2/ zpět do Koňkovic. 
Ti, kteří výlet začínali u ŽST ve Smrčné, pokračují od DSmrčná – osada dále po 
červené 0,5 km k vlakové zastávce.

Celkem 12,5 km.
Náročnost 2.

Informační centra:
Informační centrum – Hrad Ledeč n.  Sáz, spol. s r.o. , Husovo náměstí 60, 584 01  Ledeč nad 
Sázavou, tel. 569 721 471, tel./fax: 569 721 507, e-mail: IS@ledec-net.cz, www.ledec-net.cz 
Ubytování a stravování:
Hotel Barbora,  Nám. Trčků z Lípy 1045, 582 91  Světlá nad Sázavou, Tel. 569 453 100, 604 854 766, e-mail: 
barbora.hotel@worldonline.cz
Penzion a restaurace  U České koruny, 582 32  Lipnice nad Sázavou 55, Tel. 569 486 126, 603 528 261, e-mail: hasektour@hasektour.cz, www.hasektour.cz
Hotel a restaurace Kouty,  Rejčkov 20, 584 01  Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 738 126 
Penzion Elkomplex, Husovo nám. 489, 584 01  Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 726 025, +420 602 252 365 e-mail: kouba.ek@tiscali.cz
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