Plotny u Malešova
Okolí Kutné Hory je malý lezecký ráj. Přímo ve městě se leze v Yosemitu, pásu
pískovcových skal u říčky Vrchlice. Po okolní krajině jsou tu a tam rozházené okrajové
skalky i samostatné věžičky. Nejlepší lezení poskytuje údolí Vrchlice pod Malešovem.
Skálám v údolí Vrchlice nedaleko Kutné hory se říká také skály u Malešova. Nabízejí
většinou dobře odjištěné plotny a spárky na stěnách vysokých až třicet metrů.
Doprava
Vlakem do Kutné Hory a pěšky 5 km proti proudu Vrchlice. Vlakem z Kutné Hory do
Malešova a pěšky 3 km po proudu Vrchlice. Autem do Malešova, anebo rovnou pod
skály. Příjezd je oficiálně povolen jen pro chataře.
Pozn z diskuzí na netu: Ti kteří si rádi zajeli autem až pod skálu u Malešova na
Kutnohorsku chci varovat. Sice je tam zákaz vjezdu a pod zákazem vjezdu je že „neplatí
pro chataře“.
Tak tam jezdí jak chataři tak i lezci. A protože jsme v oblibě místních chatařů, tak
nadšeně volají chlupatý jestli někdo nejezdí až ke skále. Takže průkazy chatařů sebou.
Normálně by se mělo parkovat,nahoře na rozcestí. Předtím zákazem, křižovatka k
rybníku (hospodě). Bohužel tam prý často někdo vykrádá auta.
Auto odstavíme na návsi v Malešově. Vydáme se po červené značce přes pole. Na
Písečném vrchu se vyplatí na pár stovek metrů značku opustit a pokračovat dál po lesní
svážnici k přehradě Vrchlice. Mineme při tom staré doly na Písečném vrchu. Jsou sice
zakryté mřížemi a okolo je postavený plot, ale přesto jsou často navštěvovány
amatérskými jeskyňáři a průzkumníky.
Přehradní stěna
Hned pod betonovou hrází přehrady Vrchlice se dají uskutečnit dobrodružné výstupy v
Přehradní stěně a několika menších skalkách na levém i pravém břehu říčky. Na zdejší
lezení budete potřebovat vlastní jistící materiál, mohou se hodit i dvojitá lana.

Šimákovská stěna
Ještě před tím projdeme pod impozantní polověžě Šimákovská stěna. Poskytuje kolmé a
dobře odjištěné lezení.
Stěna pod střelnicí
O kus dál, v místech kde odbočuje doleva náhon ke Spálenému mlýnu, uvidíme v přítmí
stromů okrajovou Stěnu pod střelnicí s mohutnými převisy vysoko nad vodou. Leze se
přes ně stále po skobách. Většina lezců, kteří sem zabloudí, jsou schopni je přelézt jen
technicky. Volné přelezy ovšem už mají všechny zdejší výstupy.
Dänemarská stěna
Mineme první obydlený mlýn, přejdeme po mostku Vrchlici a uvidíme druhý mlýn
Dänemark, neboli Těšitelův. Mezi oběma mlýny se nad Vrchlicí po levé ruce zdvihá
mohutné zarostlé souskalí Dänemarské stěny. Lezení je zde horského charakteru včetně
čtyřicetimetrové výšky. Je tedy nutno budovat štandy na vlastním materiálu.
Přímo nad Dänemarkem se vzpíná poslední pilířek, kde si mohou vyzkoušet lezení i
začátečníci na krátkých cestách obtížnosti 2 až 3.
Stěny Vrbového mlýna
U Dänemarku začíná silnička, která nás dovede ke třetímu Vrbovému mlýnu, který sloužil
jako továrnička a dnes jsou z něho sklady. Nad silničkou po levé straně uvidíme krátkou
frontu kolmých okrajových Stěn Vrbového mlýna. Jištění je tu skoro jako na pískovci.
Solidní a spolehlivé nýty a borháky jsou poměrně daleko od sebe.
Pokud se nechceme do Malešova vracet stejnou cestou zpět, můžeme to vzít po silničce
přes Žižkov a Poličany. V Žižkově je také možné nasednou na vlak (zastávka Kutná Hora
předměstí) a nechat se pár kilometrů odvézt k autu.

Hlavní stěna
Po koruně přehrady je zakázáno přecházet, a proto se vrátíme na červenou značku a po
ní sejdeme k Hlavní stěně. Poskytuje nejlepší lezení zdejší oblasti.
Okrajové skály jsou vysoké až třicet metrů, výborně odjištěné borháky a nahoře opatřeny
slaňovacími skobami. Většina cest vede v ukloněných plotnách. Hned vedle stojí polověž
Panák a o kousek dále nízká, ale převislá První stěna.
Skála se téměř vůbec neláme. Obtížnost se pohybuje od dvojky do osmičky, a proto si tu
zaleze úplně každý. Stačí lano, přilba, lezečky, jistící brzda a pár expresek. Sem se dá
přijet od Malešova polní cestou. Auto zaparkujete u ohniště pár metrů od skály.
Kam dál? Stále po červené značce mineme Velký rybník, jeho skalnatou hráz obejdeme
zleva, a ocitneme se u vyhořelého mlýna.

Doporučené vybavení
Do některých skal stačí jen základní lezecká výbava pro sportovní skalkaření. Jinde se
hodí veškeré vybavení pro vlastní jištění. V každém případě je vhodná přilba, lékárnička
a mobil.
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