Baťova cvička - popis trasy 12 km
Popis trasy je jen doporučení zajímavé cesty,
nenutíme vás ji přesně dodržet. Můžete jít vlastní trasu, ale
musíte projít kontrolou v Onšovci.
* k tučně vytištěným názvům je krátký popis na listě Zajímavosti na trase

Před Spolkovým domem přejdeme silnici a dáme se po chodníku
vpravo vzhůru Sadem Míru. Po 150 m odbočíme doprava a
napojíme se na červenou turistickou značku, po které jdeme ulicí
Hlohovou, kolonií Baťových domků. Projdeme zámeckým
parkem, u kostela jdeme po schodech dolů na náměstí MUDr.
Josefa Svobody. Náměstí přejdeme a za mostem přes Ostrovský
potok opustíme červenou značku, pokračujeme vpravo po
vlastním značení. Přejdeme železniční přejezd a most přes řeku
Sázavu. Jdeme vlevo nahoru Vlašimskou ulicí, po 100 m odbočíme
vlevo do ulice V Maloninách, tou přijdeme k lesu. Les projdeme
rovně a pokračujeme po cestě bývalou pískovnou až do osady
Domahoř, kde hned za rybníkem odbočíme doprava do lesa.
Stoupáme lesem stále po vlastním značení, až přijdeme na silnici,
po které jdeme vpravo, po 150 m sejdeme ze silnice vlevo na
cestu a podél lesa klesáme do osady Hrádek-Odranec. Až po levé
straně skončí pole, jdeme po louce vlevo k lesu, u lesa opět
doleva a pokračujeme po cestě podél lesa. Po průchodu lesem
pokračujeme po polní cestě (když se na vršku zastavíme a
otočíme, vidíme hladinu vodárenské nádrže Švihov, na obzoru
vrch Stražiště s vysílačem a vpravo Javornickou hůru).
Pokračujeme do Onšovce (kontrola K1, 6km, 8:30-11:30),

u kontroly přejdeme rovně silnici a pokračujeme mírně do kopce
úzkou asfaltkou až k autobusové zastávce u hlavní silnice nad
vesnicí. Opatrně přejdeme frekventovanou silnici a pokračujeme
lesem, na křižovatce lesních cest jdeme vpravo. Po lesní cestě
přijdeme k ohradě s dobytkem, kde společně s modrou
turistickou značkou odbočíme doleva (před námi se otevře výhled
na vrch Fiolník a okolní kopce). Společně s modrou značkou
klesáme lesem na Horku. Stále po modré značce projdeme Horku,
přejdeme most přes řeku Sázavu a za železničním přejezdem se
dáme vlevo. Po červené turistické značce dojdeme přes samotu
Debř do Zruče n. S. k zámku, kde na vás čekáme v cíli
(11:00-17:00).
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