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Na kolo vlakem!

Vyrazit na kolo, aspoň jeden den v týdnu si dopřát ten luxus, a neřešit nic 
víc než kam a jak pojedu. Ať už sám, s kamarády nebo s rodinou, málo co 
člověku dodá takový pocit svobody a radosti jako právě kolo. Kolo – ten ge-
niální jednoduchý vynález, co člověku dává křídla! Na pár hodin nechat da-
leko za sebou město a všechny starosti všedního dne, vnímat jen cestu, svůj 
dech, svoje tělo, dvoukolého přítele pod sebou a krajinu vůkol.

Až do  dneška jste možná na  takové delší výlety za  hranice všedního dne 
a za hranice metropole vyráželi autem. Pak právě pro vás je tahle brožura 
především. Jejím cílem a skromným přáním je inspirovat a poradit, jak si ta-
kový cyklovýlet užít ještě lépe než doposud. A jak? S pomocí vlaku. 

Připravili jsme a na vlastní kůži otestovali šest + šest skvělých tras pro cy-
klovyjížďky v  těch nejatraktivnějších destinacích kolem Prahy se začátkem 
a koncem u konkrétní vlakové zastávky. Na své si tu přijdou jak rodiny s dět-
mi, tak všichni „mladí a/či neklidní“. První šestice nabízí podrobně popsané 
výletní trasy v šesti různých regionech s mnoha přírodními i kulturními zají-
mavostmi. Trasy jsou různé náročnosti, ale vesměs všechny vhodné pro ro-
dinné výlety. Druhou šestici tras ocení především ostřílení „bajkeři“, protože 
jde o vtipné fotoreportáže z méně známých cyklistických trailů. Úžasné fotky 
doplněné autentickým živým textem jednoho z  jezdců a fotografa v  jedné 
osobě vás neúprosně vtáhnou přímo do víru dobrodružné jízdy – protáhnou 
stoupáky a shodí dolů z kopců těmi nejadrenalinovějšími sjezdy. 

Kromě samotných tras bychom vám rádi ukázali, že vyrazit na  cyklovýlet 
vlakem je mnohem jednodušší a  příjemnější, než jste si mysleli, a  hlavně 
že pozitiva téhle varianty daleko předčí veškerý případný diskomfort. Vaše 
dobrodružství nemusí začít až s vysednutím z vozu, ale může být delší, pest-
řejší a příjemnější o cestu vlakem, která samotná je zážitkem.  

tým Čistou stopou Prahou



8 důvodů, proč vyrazit na cyklovýlet  
raději vlakem než autem
SVOBODA: Zní to možná paradoxně, ale v tomto případě budete bez auta 
skutečně svobodnější. Trasu totiž nemusíte plánovat podle toho, kde jste 
zrovna zaparkovali, ale stačí mrknout do mapy, kde po cestě stojí vlakové 
zastávky, a skončit dle aktuální nálady či potřeby na libovolné z nich. V ro-
mantické nádražní restauraci si pak při čekání na vlak můžete svobodně dát 
třeba i pivo, protože nemusíte řídit.
POHODA: Necháte-li nosič na auto doma, nemusíte se stresovat při říze-
ní, pracně montovat kolo na  nosič, hledat bezpečné místo na  parkování, 
strachovat se během výletu, zda váš čtyřkolý poklad někdo neukradne či 
nepoškodí. Ve vlaku si v klidu přečtete noviny, protáhnete údy, pokocháte 
krajinou za oknem a dokonalý relax vám aspoň jednou v týdnu nenarušuje 
všudypřítomný automobilový lomoz.
KRÁSA: Možná jste si to nikdy neuvědomili, ale krajina podél železnice je 
nesrovnatelně malebnější než krajina kolem silnic a dálnic. Žádné ohyzdné 
velkosklady, nekonečné lány řepky a svištící auta všude kolem vás. Koleje se 
oproti tomu často vinou vyloženě vyhlídkovými trasami nad kaňony řek, hlu-
bokými lesy, malebnými vesničkami... no prostě, radost pohledět! 
JÍDLO: Ve vlaku se můžete najíst kdykoli během jízdy a nemusíte kvůli tomu 
stavět nikde na pumpě. V některých vlacích jsou dokonce jídelní kupé a dro-
bečky za vás uklidí drážní zaměstnanci, nikoli naštvaná manželka lovící zbyt-
ky svačiny mezi autosedačkami.
UŠETŘÍTE: Ano, nejste-li důchodce nebo student, vlak je o něco dražší než 
autobus. I když ale započítáte třicetikorunový poplatek za kolo, jízdenka vás 
pořád vyjde o poznání levněji než benzín a amortizace auta.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Kromě toho ulehčíte naší křehké modré planetě. Při 
jedné takové padesátikilometrové vyjížďce vlakem ušetříte oproti autu 7,5 kg 
CO2, 1 750 mg drobného polétavého prachu a 4 145 mg rakovinotvorných 
polyaromatických uhlovodíků. A nejen to. Lidé žijící u silnic budou jistě rádi 
za každé auto, které jim nebude hučet u domu. Z  toho všeho můžete mít 
oprávněně dobrý pocit.
ROMANTIKA: „ Železnice – poezie jiného druhu“,  tak nějak zněl reklamní slo-
gan na billboardu pražského Hlavního nádraží. A je to pravda. Stará nádra-
žíčka s oprýskanými nádražními lokály, nádražáci a nádražačky s plácačkami 
a čepicemi, přijíždějící a odjíždějící vlaky a jen tušené příběhy lidí v nich. To 
všechno má skutečně svojí neopakovatelnou atmosféru a zvláštní nostalgii. 
Možná zase začnete psát básně!
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DĚCKA V  KLIDU: Děti vlaky zbožňují. Projížďka „mašinkou“ pro ně bude 
možná tím největším zážitkem dne. Ve vlaku se mohou relativně svobodně 
pohybovat (což je pro většinu z nich potřeba nutkavá asi stejně jako dýchá-
ní), kdykoli se jít vyčůrat, okukovat cestující a prozkoumávat vybavení vlaku. 
Menší dítě tu snadněji utišíte, protože není připoutané v autosedačce. A co 
víc, ve vlaku na rozdíl od auta děti neblinkají!

Jak se dostat s kolem na nádraží

Pokud nemáte vlakové nádraží hned za domem a vyrážíte třeba i s dět-
mi, může se vám zdát překonání vzdálenosti z domova ke dveřím vlaku 
s bicykly nepřekonatelnou záležitostí. Vězte ale, že je to mnohem snazší 
než si myslíte. Existují v zásadě jen dvě možnosti: buď na nádraží dorazí-
te v sedle vašeho dvoukolého oře, anebo se alespoň část cesty svezete 
metrem. Zvolíte-li první variantu, nejlepší trasu městem najdete například 
na webových stránkách prahounakole.cz, anebo ještě lépe, když si do chyt-
rého telefonu nainstalujete aplikaci Na kole Prahou. Ta vám najde hned 
několik variant podle toho, zda toužíte po trase nejbezpečnější a nejpří-
jemnější (co nejdále od hlavních dopravních tepen), anebo třeba po trase 
co nejkratší.
Metrem to může být o poznání rychlejší a snazší. Jen je třeba se předem 
podívat, ve  které nejbližší stanici máte výtah. Drsnější povahy to sice 
zvládnou s kolem i po eskalátoru, ale raději si najděte schůdnější variantu 
na webových stránkách: http://www.dpp.cz/stav-bezbarierovych-zarizeni/.

Aplikace Na kole Prahou pro iOS a pro Android



Rodinné  
výlety

text: Iva Nevečeřalová
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Berounsko je kraj malebný a přívětivý. Ne náhodou se tu zalí-
bilo už našim dávným prapředkům (první osídlení je zde proká-
záno už z doby halštatské, někdy mezi 7. a 5. stoletím před Kr.). 
Kraj přímo zve k tomu, aby se tu člověk zastavil, anebo ho objel 
na dvou kolech celý celičký. Je tu všechno – řeka, lesy, kopce, 
přírodní i  kulturní památky. Naše první poberounská trasa 
vede krásnou krajinou Křivoklátské vrchoviny, a protože není 
ani rovinatá, ani úplně krátká, dáte si při ní trochu do těla.

ODJEzDy VLAKů > REgIONáLNÍ VLAK PRAhA hL. N. – BEROUN: TRVá 37 MINUT 
(RyChLÍK) NEBO 52 MINUT (NORMáLNÍ VLAK), O VÍKENDU DOPOLEDNE JEDE CCA 
KAŽDýCh 20 MINUT > zDICE – PRAhA hL. N.: TRVá 49–63 MINUT, ODPOLEDNE JEDE 
KAŽDOU PůLhODINU

ýlet začíná v  Berouně. Při vý-
stupu z  vlakového nádraží 
město sice nevyhlíží nijak ex-

tra lákavě, ale jste-li tu s dětmi, mů-
žete navštívit třeba Medvědárium 
anebo začít výlet také s medvědem, 
ale tekutým, v  místním pivovaru 

Mědvěd stojícím hned u  nádraží. 
S  medvědem či bez, vyrážíme cyk-
lostezkou „Po  stopách českých krá-
lů“ z  nádraží doleva přes kruhový 
objezd po  příjemné asfaltové cestě 
podél řeky až do Králova Dvora, kde 
lze navštívit pěkný stejnojmenný zá-

Berounská
Náročnost |vyšší

V

hRAD TOčNÍK

42  
km
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mek. Hned za vlakovým nádražím tu 
opustíme cyklostezku českých krá-
lů a  pokračujeme vpravo po  zelené 
turistické značce. Z  ní po  několika 
desítkách metrů odbočíme vlevo 
(podél velkého sportovního areálu) 
k  přírodní památce zaho-
řanský stratotyp – ne-
velkému pahorku po-
rostlému borovicemi, 
který je významným 
nalezištěm trilobitů 
a  ostnokožců! Z  něj 
pak po  pěkné cyklo-
trase podél vesniček 
Počaply, Trubín, po  hlav-
ní, ale ne příliš frekventované 
silnici ke vsi a stejnojmenné vyhlídce 
Svatá. K  vyhlídce, jak už to bývá, je 
potřeba zdolat pár výškových met-
rů. Ale není to žádný Mount Everest 
a kolo můžete nechat u altánu vedle 
obecního úřadu hned pod skálou. 

Opět v  sedle pak po  pravé straně 
cesty nepřehlédněte zvláštní archi-
tektonický počin – něco mezi velkým 
bílým staročeským stavením a  švý-
carským horským zámečkem. Je to 
vila, kterou si nechal postavit Josef 

Scheiner (někdejší starosta 
a  sjednotitel České obce 

sokolské, spolupra-
covník v  protirakous-
kém odboji, vrchní 
velitel branných sil 
v  Národním výboru 

českos lovenském, 
v  letech 1918–1919 

generální inspektor čes-
koslovenské armády a jeden 

ze zakladatelů Československého 
ústavu zahraničního). Po  malém 
historickém exkurzu pokračujeme 
silnicí až k  rozcestí „Král“ u  býva-
lé myslivny, kde je třeba neminout 
levosměrnou odbočku ze silnice 

hRAD ŽEBRáK
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na  nenápadnou cestičku, po  které 
vede cyklotrasa číslo 0052. Teď ně-
kolik krásných kilometrů jen a jen ze-
leným tichem lesa. Doleva přes po-
lesí Jestřáb, po cyklostezce 0055 dál 
lesem přes naučnou stezku „Údolím  
ticha“ (tu pouze na moment překříží-
te) do Březové, a pak už jen kousek 
z  kopečka podél Stroupínského po-
toka a  po  pravé straně máte jeden 
z hlavních cílů dnešního výletu, zříce-
ninu hradu Žebrák. 

Základní vstupné na oba hrady stojí 
110 korun a  určitě se vyplatí. Žízeň 
po zdolání dvou hradních kopců lze 
uhasit v  příjemné hospůdce v  pod-
hradí U rytířů. Zajímají-li vás hvězdy, 
můžete sjet dolů do vesnice Žebrák 
a navštívit místní hvězdárnu. Jinak se 
opět napojíme na cyklotrasu Po sto-
pách českých králů, po  které vede 
příjemná zvlněná silnička poli a lesy 
kolem vesnice Hředle až do  Zdic. 
Pokud už jste v  tuto chvíli se silami 
v koncích, můžete zamířit prostě nej-
kratší cestou k  vlakovému nádraží. 
Jestli vám ale ještě trochu energie 
zbývá, vyplatí se projet alespoň část 
naučné stezky v místním lesoparku 
s hradištěm Knihov. 

V  blízkosti nádraží jsou hned dvě 
muzea: Army muzeum, představu-
jící vojenskou historii 20. století se 
zaměřením na druhou světovou vál-
ku a na vojenskou techniku a Výtop-
na – muzeum železniční a silniční 
techniky vybudované v  bývalém 
depu Českých drah. 

hrad Žebrák byl založen v  2. polovině 
13. století Oldřichem Zajícem z  Valdeka 
a  pojmenován podle úzkého skalního 
žebra, na němž se tyčil. Stál na důležité 
obchodní stezce z  Prahy do  Bavorska, 
takže zde určitě nešlo o  žádné „žebrá-
ky“, kteří ho postavili. Rozšíření se dočkal 
ve 14. století, coby hrad českých králů – 
Karla IV. a Václava IV. V roce 1395 zasáhl 
Žebrák požár. Byl sice opraven, ale i tak 
nechal král Václav IV. založit nový hrad 
na zdejším kopci – hrad Točník. V 15. sto-
letí byl Žebrák dokonce obléhán husity, 
ale neúspěšně. Koncem onoho století 
byla provedena další oprava, ovšem už 
v polovině 16. století se o něm píše jako 
o  pustém hradu. Další jeho rekonstruk-
ce proběhla v  80. letech 20. století pře-
devším proto, aby se zachránila hlavní 
kruhová věž. Na tu se dnes dá vystoupat 
po dřevěném schodišti, a seshora je nád-
herný výhled do okolí a na sousední hrad 
Točník. 

Právě na  vrchu, kde byl postaven Toč-
ník, bylo prokázáno osídlení minimálně 
z  doby halštatské, t.j. doby mezi 7. a  5. 
stoletím před Kr., kdy se ve střední Evro-
pě začali objevovat Keltové. Jméno Toč-
ník dostal hrad podle kopce, jen 100 met-
rů nad Žebrákem, na němž byl postaven. 
A tento kopec je tak pojmenovaný proto, 
že se pod ním stáčí Stroupinský potok, 
jenž ho a  spolu s  ním i  Zámecký vrch 
obtéká hned ze tří stran. Hrad byl tak 
vybudovaný v  letech 1398–1401. Král se 
sem uchyloval ze dvou důvodů. Jednak tu 
měl příležitost k lovům a pak tudy vedla 
i  obchodní norimberská stezka spojující 
Prahu s Bavorskem. Po smrti krále Václa-
va IV. připadl hrad jeho bratrovi králi Zik-
mundovi. Proto se také husitské vojsko 
rozhodlo, že jak Točník, tak i Žebrák bude 
v roce 1525 obléhat. Ale po třech dnech 
odešlo směrem k  Plzni. Z  královských 
majitelů zmiňme ještě Jiřího z Poděbrad, 
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Vladislava Jagellonského a rod Lobkoviců 
(v 2. polovině 16. století). Ladislav Lobko-
vic se však zapletl do protihabsburského 
povstání, a tak propadl hrad opět koruně. 
Jenomže císař Rudolf II. hrad už neužíval, 
a  tak byl neobydlený. Během třicetileté 
války se pak stal úkrytem místních lidí, byl 
poničen a později zpustl. 

Podle pověsti stával na  tomto kopci 
knížecí hrad Kniehov, odkud zbroj-
noši střežili obchodní cestu údolím 
Litavky. Pravdivost legendy potvrdil 
letecký archeologický průzkum, který 
na  plochách hřbetu Knihova odhalil 

pravidelný půdorys valů a  existen-
ci nevelkého slovanského hradiště  
z 10. století. To pravděpodobně nava-
zovalo na ještě starší osídlení z pozd-
ní doby halštatské. Na  západním 
úpatí Knihova, v  dnešní ulici Našich 
mučedníků, stávaly od  17. století 
vápenné pece, kde zdičtí vápeníci 
pálili kvalitní vápno. Odtud jej koň-
skými povozy rozváželi po  Čechách, 
ale i do Německa. Zánik vápenických 
živností ve Zdicích i v okolí způsobila 
tovární výroba založená v  Berouně, 
které nemohli soukromí podnikatelé 
cenově konkurovat.
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Mohla by se také jmenovat „Poberounská 2“, protože je to 
další z našich tras v okolí Berounky. Kraj je to natolik krásný 
a bohatý na přírodní i kulturní památky, že jsme tudy jednodu-
še nemohli nenavrhnout ještě alespoň jednu trasu. Karlštejn, 
Amerika, Svatý Jan pod Skalou, Tetín. Pro většinu čechů nebo 
minimálně Středočechů notoricky známé cíle těch nejpěkněj-
ších rodinných výletů s  božskými výhledy do  českého krasu. 
Na kole jste je ale objet možná ještě nezkoušeli. Tak pojďme na to.

ODJEzDy VLAKů > PRAhA hL. N. – KARLŠTEJN: TRVá 40 MINUT, JEDE KAŽDOU 
PůLhODINU > SRBSKO – PRAhA hL. N.: TRVá 47 MINUT, JEDE KAŽDOU PůLhODI-
NU  > BEROUN – PRAhA hL. N.: TRVá 37 MINUT (RyChLÍK) ANEBO 52 MINUT, JEDE  
KAŽDýCh 20 MINUT

Karlštejnská Náročnost |vyšší

32  
km

do Srbska

42  
km 

do Berouna

lak nás přiveze do  zastávky 
Karlštejn, kterou nemůžeme 
minout, protože ten pohád-

kový hrad se nad kopci tyčí vpravdě 
nepřehlédnutelně. Vydáme se přes 
řeku jeho směrem a hned po pár me-

trech za mostem vpravo si může vo-
jenství milovné osazenstvo výpravy 
prohlédnout zrekonstruovaný bunkr 
vzor 37 včetně dobové výstroje a vý-
zbroje (v  mapě uveden jako „Mu-
zeum lehkého opevnění“). Cestou 

V



k hradu je možné navštívit hned dal-
ší tři muzea: Muzeum hodin s  více 
než tisícem exponátů z celého světa, 
Muzeum betlémů a  Muzeum vos-
kových figurín. A v neposlední řadě 
stojí za  prohlídku samozřejmě sa-
motný hrad Karlštejn, vybudovaný 
v polovině 14. století Karlem IV. coby 
monumentální královská klenotnice 
a místo, kde budou v bezpečí ulože-
ny sbírky svatých relikvií a  říšských 
korunovačních klenotů. Po  nabaže-
ní se historií sjedeme od hradu zpět 
dolů k rozcestí u sochy svatého Še-
bestiána pocházející z dílny Matyáše 
Bernarda Brauna z  roku 1714. Od-
tud vyrazíme po cyklotrase 0013 sil-
ničkou vzhůru až k rozcestí u „Dubu 
sedmi bratří“ (někde uváděn také 
jako „Dub u dvou bratří“), jehož stáří 
se odhaduje na 350 let. Podle pověs-
ti se pod tímto stromem dělilo o lup 
sedm bratří loupežníků. Z  rozcestí 
pokračujeme doprava po silnici mír-
ným stoupáním přes Mořinu, kde 

u kostela svatého Stanislava zabočí-
me doleva a stále stoupáme, až do...
Ameriky! Je to sice jen Amerika čes-
ká, ale možná o to krásnější. A  jsou 
hned dvě; nejdřív jedna Velká a přes 
Mexiko a  Kanadu se dostanete až 
do Malé Ameriky. Pokud jste z toho 
nevšedního zeměpisu trochu zma-
tení, tak vězte, že Velká Amerika je 
vápencový lom, též nazývaný jako 
český Grand Canyon, dlouhý 800 
metrů, široký 200 metrů a  hluboký 
100 metrů, na  jehož dně se nachá-
zí dvě propojená jezírka s  průzrač-
ně čistou vodou. Mexiko je o  něco 
menší lom, též nazývaný „Trestanec-
ký“, neboť zde v  letech 1949–1953 
pracovalo v  nelidských podmínkách 
přes 2 000 vězňů komunistického re-
žimu. Na jeho okraji byl v roce 2001 
vystavěn Památník politickým věz-
ňům, na  který se po  pádu komuni-
smu složili sami někdejší vězňové. 
Ještě menší lom Kanada slouží dnes 
jako odkladiště pro areál výroby sta-

VELKá AMERIKA

12
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vebních hmot. A  konečně za  Kana-
dou, dál po  žluté turistické značce, 
leží lom Malá Amerika. Stejně jako 
Velká Amerika má zatopené dno a se 
sousedními lomy je propojen laby-
rinty štol. 

Od  Malé Ameriky se vrátíme zpět 
po žluté značce až k silnici. Poté po-
kračujeme vzhůru, zabočíme dopra-
va a u další křižovatky jsme konečně 
na chvíli na vrcholu. Ale ne na dlou-
ho, jak už to bývá. Po  chvíli sjezdu 
opět stoupáme na kopeček k letišti 
Bubovice. Poté sjezd ke stejnojmen-
né vesnici s  kapličkou a  zříceninou 
Kaple sv. Vojtěcha. U  kapličky vpra-
vo a hned zase vlevo silničkou přes 
pole a  podél lesa, kde kousek před 
křižovatkou „Opatův kříž“ zabočíme 
vpravo. Pak u  rozcestí se studán-
kou a  pramenem U  lomu odbočí-
me vlevo lesní pěšinou směrem 
k  hornickému skanzenu Solvayo-

vy lomy. Hornický skanzen v  pro-
storách někdejšího lomu Paraple 
nabízí zajímavou expozici o  historii 
těžby a  dopravy vápence v  Českém 
krasu. Návštěvníci se svezou mimo 
jiné důlním vláčkem. Ze skanzenu 
se vrátíme lesíkem zpět na modrou 
turistickou značku, přes Špičatý vrch, 
odkud sjedeme prudkým sjezdem 
po  silničce až do  vesnice Jánská. 
Z  Jánské po  silnici Sedlecká jedeme 
přes Sedlec (překvapivě) do Svatého 
Jana pod Skalou. Vesnici dominuje 
klášter Benediktinů, před nímž se 
nachází jeskyně s pramenem sv. Iva-
na. Již v 11. století zde údajně stávala 
Kaple sv. Jana Křtitele, v  roce 1310 
zde vzniklo proboštství a v 16. století 
opatství. Tehdy se Svatý Jan stal vy-
hledávaným poutním místem. Poutě 
přerušil až nástup komunistického 
režimu. Někde dole u  kláštera do-
poručujeme nechat kola a v každém 
případě vystoupat přes kapli Pový-
šení sv. Kříže až na vyhlídkové mís-
to u  Svatojánské skalní stěny. Je 
to jedna z nejnádhernějších vyhlídek 
v  Českém krasu, ne-li v  celých Če-
chách. Impozantní Svatojánská skal-
ní stěna sahá do  výšky 210 m nad 
okolní terén a  je tak nejmohutnější 
skálou Českého krasu.

Ze Svatého Jana se dejme po  žluté 
turistické trase směrem na  Hostim. 
Po cestě mineme Jeskyně Na Průcho-
dě, kterou užívali už lidé v  neolitu. 
V Hostimi na návsi je pěkná zvonička 
a  především je tu vyhlášená výletní 
hospoda U Krobiána. V  létě je v ní 
příjemné posezení venku a hlavně tu 

SV. JAN P. SKALOU
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moc dobře vaří a čepují dobré pivo. 
Z Hostimi šlapeme po naučné stezce 
Karlštejn dolů lesem až k Berounce. 
Po  pravé straně se ční vysoká hor-
ská stěna s  vyhlídkou a  lomem 
Alcazar. My jedeme ale opačným 
směrem podél řeky, po krásné silnič-
ce pod skalami posetými horolezci 
směrem na  Srbsko. Kromě zmíně-
ných skalních lezeckých stěn míjíme 
také několikapatrovou Barrandovu 
jeskyni. V Srbsku se můžeme občer-
stvit a případně už i sednout na vlak 
směr domov. Pokud ale ještě síly 
zbývají, vyplatí se přejet přes most 
a  pokračovat po  romantické Stezce 
svaté Ludmily po druhém břehu řeky 
až do Tetína. Tetín patří mezi histo-
ricky vůbec nejstarší vsi v  naší re-
publice. Místo bylo údajně osídleno 
už v  paleolitu a  době hradištní (tak 
se nazývá období ranně středověké 

na  území západních Slovanů, mezi 
7. a  13. stol.). Podle legendy si tu 
vystavěla svůj hrad jedna ze tří Kro-
kových dcer – Teta. Věnovala se prý 
pohanským kultům a  promlouvala 
s duchy. Určitě stojí za to vystoupat 
ke zřícenině hradu Tetín (zbytkům 
středověkého kamenného hradu ze 
13. stol.), odkud je nádherný výhled 
do údolí Berounky a na okolní ská-
ly. Další krásné vyhlídky jsou pak 
u  kostela sv. Jana Nepomuckého 
ze 14. stol. Jen je třeba si odmys-
let pohled na  rušnou dálnici vlevo. 
Z Tetína po Stezce sv. Ludmily je to 
poté už jenom něco přes dva kilo-
metry po příjemné silničce mezi poli 
do cílové stanice Beroun. U nádraží 
se po  dnešním heroickém výkonu 
můžete odměnit džbánkem dobrého 
piva v místním pivovaru Medvěd.

14
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Oblast směrem jihovýchodně od Prahy není zdaleka tak známá 
jako Posázaví či Berounsko, ale přitom je pro rodinné cyklo-
výlety tento kraj dočista jako stvořený. Krajina je zvlněná tak 
akorát, takže to není nudná placka, ale zároveň se tu do kopců 
většinou nijak extrémně nenadřete. Je to kraj tradičně země-
dělský, se spoustou políček a  hezkých vesniček s  návesními 
rybníky a starými kostelíky. Prostě jako z Ladových obrázků. 
zároveň je to ale také kraj plný lesů, z nichž nejzajímavější část 
tvoří kouzelné Voděradské bučiny.

ODJEzDy VLAKů > PRAhA hL. N. – MIROŠOVICE: TRVá 42 MINUT, JEzDÍ KAŽDOU PůL-
hODINU > PRAhA hL. N. – SENOhRABy: TRVá 44 MINUT, JEDE KAŽDOU PůLhODINU 
> ŘÍčANy – PRAhA hL. N.: TRVá 27 MINUT, JEDE KAŽDOU PůLhODINU 

oužíte-li za každou cenu navští-
vit rodiště Josefa Lady, vidět 
jeho bustu či památník v podo-

bě kocoura Mikeše a  Pašíka na  ve-
locipedu, nechte se vlakem odvézt 

do Senohrab, odkud je to do Hrusic 
coby kamenem dohodil. Jinak je ale 
možné vyrazit na  výlet také z  Mni-
chovic. Z  nádraží se dejte po  žluté 
turistické značce s  názvem „Krásné 

Ladův kraj
Obtížnost |střední-lehká

T

KLOKOčNá28  
km



vyhlídky“. Sjedete z  prudkého kop-
ce a po levé straně po chvíli minete 
staročeské bílé stavení s  dřevěným 
laťkovým plůtkem posázeným 
hrníčky. Je to zittův mlýn, 
jeden z  nejstarších do-
chovaných roubených 
domů ve  středočes-
kém kraji, ve  kterém 
se minimálně od  po-
loviny 17. století až 
do  roku 1942 mlelo 
obilí. Dál jedete nezpev-
něnou pěšinou chvíli lesem 
a potom po louce nejdřív mírným 
a  potom dost prudkým stoupáním 
do  vsi Klokočná.  Na  vršku před 
vesnicí je první „krásná vyhlídka“, 
na  které se po  namáhavém výstu-
pu rádi zastavíte, i kdyby byla úplně 
průměrná. Máte-li s sebou (či ve své 

hlavě) v  tuto chvíli protestující dítě, 
které už dál do kopce nechce, utěšte 
ho, že tohle je opravdu jediné větší 

stoupání tohoto výletu. Na ná-
vsi stojí pár starých lip 

a  v  tomto kraji povinný 
návesní rybník. Po-
kud není velké blá-
to, za  návsí se dejte 
vpravo, opět na  ces-
tu „Krásné vyhlídky“, 

kde se vám na  vršku 
mezi poli otevře oprav-

du krásný pohled na  celý 
širý kraj směrem až někam 

do Posázaví. Jinak se dá jet po silnici 
„Cestou kocoura Mikeše“, která se 
po čase s krásnovyhlídkovou trasou 
spojí a vedou společně do Struhařo-
va. Struhařov má na návsi opravdu 
velký rybník s velkým dětským hřiš-

16
JEVANSKý RyBNÍK
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těm hned u břehu. Dále pokračujete 
po  cyklostrase 0024 Krajem Josefa 
Lady, která za  Struhařovem zajede 
do  lesa a  dalších mnoho kilometrů 
se z  něj nevynoří. K  vrchu Kobyla 
nejdřív po  lesní pěšině a  poté po   
lesní silnici, chvíli mírné stoupání 
a pak pořádný sešup krásnými Vodě- 
radskými bučinami až ke křižovat-
ce s pamětním kamenem a studán-
kou Václava Eliáše Lenharta, autora 
první česky psané lesnické publikace.

Pokud je horko a  chcete se osvěžit 
koupelí, pokračujte od  Lenhartova 
pomníku po silnici dolů k Jevanské-
mu rybníku a pak po červené turi-

stické značce kolem dalších rybníků. 
Chcete-li si spíše užít bučiny a  klid, 
zabočte doleva po  modré turistické 
značce. Kousek před Louňovicemi se 
tu nachází zbytky bývalého lomu 
Kaménka s  kovárnou. V  reálu ov-
šem oko neznalého na vyznačeném 
místě neuvidí víc než pár větších 
kamenů mezi listím. V  Louňovicích 
na návsi je kamenický skanzen se-
stávající z  informační tabule o  his-
torii kamenictví v  kraji a  několika 
kamenných artefaktů poskládaných 
do jakési kruhové kamenické zenové 
zahrádky. Po Louňovicích na počest 
místních kameníků a  kamenického 
řemesla ční ještě několik velkých ka-

VODĚRADSKé BUčINy
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menných artefaktů Z  Louňovic pak 
po  cyklotrase 0022 kolem rybníku 
do Mukařova, opět s velkým náves-
ním rybníkem a  výrazným žulovým 
kostelem Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Tento pseudogotický svatostánek 
byl postaven v  19. století na  zákla-
dech za třicetileté války zničeného pů-
vodního kostela ze 14. století. Modrá 
a  později červená turistická značka 
nás příjemnou zalesněnou oblastí do-
vede až k velkému rybníku Jureček 

s pěknou restaurací a opět možností 
vykoupat se. A to už jsme v Říčanech. 
Na nádraží to od Jurečka nezabere víc 
než 15 minut a na vlak do Prahy také 
nebudete čekat dlouho. Na  místním 
nádraží ale především poznáte, že Ří-
čany jsou město cyklistům zaslíbené. 
Široké příjezdové plochy pro kola ve-
dou ke každému nástupišti, s cyklisty 
se tu všude počítá stejně samozřejmě 
jako s chodci. Kéž by to takhle vypa-
dalo na nádražích v naší metropoli.



Nevšedně krásná příroda, dechberoucí výhledy, ne nadarmo 
je oblast kolem soutoku Sázavy a Vltavy protkána nespočtem 
chatových osad. Tohle je místo, kam se lidé chtějí vracet zno-
vu a znovu. Trasa z Petrova přes Davli do Vraného (anebo pří-
padně až do Prahy) je velmi příjemná a relativně nenáročná. 
Jen za blátivého počasí ji příliš nedoporučujeme, protože vede 
z velké části po nezpevněných turistických cestách.

ODJEzDy VLAKů > PRAhA hL. N. – PETROV: TRVá 51 MINUT, JEzDÍ KAŽDOU hODINU
 > VRANé N. VLTAVOU – PRAhA hL. N.: TRVá 34 MINUT, JEzDÍ KAŽDOU hODINU

Podél dvou řek Obtížnost |střední-lehká

SOUTOK VLTAVy A SázAVy16  
km

Petrov – Vrané  
n. Vltavou

35  
km

Petrov  
Podolí

21  
km

Petrov  
zbraslav

nádraží v  Petrově je nejprve 
třeba sklesat pár výškových 
metrů dolů směrem k  mostu 

přes Sázavu. Po pravé straně u jeho 
začátku vede cesta podél řeky, 
po  které lze dojet v  podstatě bez 
přerušení až do Davle. Není to zrov-
na cyklistická Highway 66, veliké ka-
meny naházené mezi měkkou hlínou 
s člověkem trochu zamávají, ale po-

kud není vyloženě velké bahno, usto-
jí to celkem v pohodě i méně zdatný 
cyklista. Po  pár stovkách metrů si 
po  levé straně všimněte ostrovního 
klínu mezi soutokem Sázavy a Vltavy. 
Ve  13. století zde stávalo opevněné 
středověké městečko zásobující Os-
trovský klášter ležící na  ostrůvku 
hned vedle. Z Davle se cesta po pár 
desítkách metrů stáčí od řeky dopra-

Z
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va k  chatové osadě Libřice. Zhruba 
kilometr a  půl pokračuje po  modré 
značce krásným údolíčkem kaská-
dovitého zahořanského potoka. 
Na rozcestí Na Dolích je třeba nemi-
nout odbočku po  žluté vlevo a  z  ní 
po  několika stech metrech prudké 
stoupání opět doleva do  vesnice 
Oleško. Tenhle kopeček není úplně 
zadarmo, ale žádný horší už na téhle 
trase nečeká. V Olešku čeká naopak 
několik odměn za  tuhle námahu. 
Od  dubna do  podzimu je zde ote-
vřena unikátní Japonská zahrada 
s výstavou bonsají a dalšími zajíma-
vostmi a kousek od ní dvě působivé 
vyhlídky na hluboký kaňon řeky Vl-
tavy a na Měchenice. Z červené turis-
tické značky je třeba po chvíli odbočit 
na cyklotrasu 8226 vedoucí přes Pří-
rodní park Střed čech příjemným 
lesíkem až do Zvole. Ve vesnici Zvole 
si nelze nevšimnout velikého rybní-
ka na návsi a impozantního kostela 
Svatého Václava z počátku 14. stol. 

hned vedle. Odtud lze dojet do Vra-
ného buď rychlejší cestou po hlavní 
silnici, anebo po  přírodní naučné 
stezce zvolská homole. Pokud je 
jen trochu pěkné počasí a máte rádi 
přírodu, určitě stojí za  vidění druhá 
z  variant. Na  několika informačních 
tabulích se tu dočtete o jedinečnos-
ti zdejších přírodních lokalit, které 
potěší i  oko zcela přírodovědně ne-
vzdělaného návštěvníka. A  k  tomu 
další úžasné vyhlídky. Opatrní buď-
te při prudkém sjezdu do  Vraného, 
zvláště v posledním úseku v serpen-
tinách těsně nad městem. Jste-li „baj-
ker“ srdcem i duší, můžete si ve Vra-
ném zaskotačit v místním bikeparku 
(BMX Vrané). V  nohou v  tuto chvíli 
nemáte ještě ani dvacítku kilometrů, 
takže pokud se vám ještě nechce se-
dat na vlak, lze pohodlně pokračovat 
po velkorysé cyklostezce podél Vlta-
vy nějakých 5 kilometrů do zbrasla-
vi, anebo necelých 15 kilometrů až 
do Podolí a dál do centra. 



Polabí je pro cyklisty známá a vyhledávaná oblast ze dvou důvo-
dů: Je to rovina a jsou tu známé pohodlné polabské cyklostezky. 
Protože jsou ale známé snad až příliš a popsané v mnoha jiných 
publikacích, vybrali jsme pro vás trochu méně známou trasu, 
která ovšem skýtá dost zajímavostí a ani o to Labe samozřejmě 
nepřijdete. Trasu příliš nedoporučujeme jedině za mokrého po-
časí, neboť vede z velké části po nezpevněných cestách, které 
by vás plné bláta mohly dost potrápit.

ODJEzDy VLAKů > PRAhA, MASARyKOVO N. – LySá N. LABEM: TRVá 38 MIN, JEDE 
KAŽDOU PůLhODINU > MILOVICE – PRAhA, MASARyKOVO N.: TRVá 44 MIN, JEDE 
KAŽDOU hODINU (VŽDy V X: 47)

yrážíme z nádraží v Lysé nad 
Labem. Za vidění tu stojí hlav-
ně zámek s  rozlehlou zámec-

kou zahradou, nebo spíše lesopar-
kem. Klidně se ale městu můžeme 
úplně vyhnout a  vydat se na  cestu 
přímo z nádraží, na opačnou stranu 

kolejí, než je nádražní budova a cen-
trum města. Hned vedle kolejí se na-
pojíme na cyklotrasu směr Litolský 
most. Po dvou kilometrech silnička-
mi skrz ves Litol jsme u  řeky. Vedle 
mostu na  pravé straně se nachází 
jakési říční lázničky s venkovním po-

Polabská
Náročnost |lehká

V

záMEK LySá N. LABEM32  
km
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sezením, stánkem a dokonce převlé-
kárnou. Za  nimi vede pěšina podél 
řeky, po  zhruba kilometru odboču-
jící vpravo do  polí. Na  obzoru 
před námi se teď krásně 
tyčí dominanty Lysé: 
zámek s  lesoparkem 
a  kostel Narození sv. 
Jana Křtitele. Po chvíli 
zahýbá pěšina mezi 
poli doleva, kudy vede 
zhruba další dva kilo-
metry do  vsi Byšičky. 
Na tomto místě je doložené 
osídlení již z pravěku – Kelty a Ger-
mány. Původní ves zaniklou během 
15. stol. nechal nově vystavět hrabě 
František Antonín Špork v roce 1717. 
Výjimečná je tím, že domy v  jejím 
centru na malé návsi, jsou postave-
ny do kruhu, údajně podle pravzoru 
původních slovanských osad. Upro-
střed návsi stojí pseudogotická kaple 

sv. Václava obklopena čtyřmi památ-
nými lipami. Za  Byšičkami na  levé 
straně cesty míjíme vodní hladinu. 

To není podivně stojaté Labe, 
ale Byšická tůň; mrtvé 

říční rameno, které 
vzniklo v  místě dřívěj-
šího toku řeky Labe. 
Dnes patří do  skupi-
ny tzv. Hrbáčkových 
tůní na území přírod-

ní rezervace Káraný. 
Právě zdejší podzemní 

vody se staly od  počátku  
20. století prvním kvalitním zdro-

jem pitné vody pro celou Prahu. Kou-
sek za tůní zatáčí cesta vlevo k Labi, 
podél nějž pak pokračuje něco přes 
kilometr do Čelákovic. 

V  Čelákovicích se můžete zasta-
vit na  oběd (například v  restauraci 
U Bohusavů na náměstí vaří docela 

LABE (čELáKOVICE)



23

obstojně), anebo pokračovat v  naší 
trase, což znamená, že od  řeky 
uhnete u moderní cyklolávky (nikoli 
u  prvního mostu) vpravo. Po  cyklo-
trase 0041 vjedeme po chvíli do pří-
jemného borového lesa, na  jehož 
okraji nás po pár stech metrech pře-
kvapí nádherné sousoší s kaplí, kte-
ré bychom čekali spíše v  ně-
kterém z  nejslavnějších 
barokních kostelů než 
právě tady uprostřed 
„ničeho“. Právě zde 
nechal ovšem koncem 
17. stol. hrabě Špork 
postavit poustevnu 
a  tzv. zázračnou zahra-
du s  čtrnácti plastikami, 
fontánkou a větrným mlýnem, 
jehož byla Kaple svatého Václava 
součástí. Poustevna byla umístěna 
na  okraji jeho panství a  tvořila tak 

vstup směrem od  Prahy. Současná 
podoba, kdy kapli doplňuje dvojice 
soch andělů-světlonošů Žalostné 
a Radostné smrti, vznikla až po zru-
šení poustevny ve 30. letech 18. stol. 
Ostatní sochy z poustevny stojí nyní 
na ohradní zdi Kostela svatého Jana 

Křtitele v Lysé. Rozloučíme se s ka-
mennými anděly a  pokra-

čujeme dál po písčité pě-
šině podél vzrostlých 

borovic, kde z ničeho 
nic máte pocit jako 
někde na  riviéře. 
Jsme u  přírodní pa-

mátky Písčina u  By-
šiček s  chráněnými 

kontinentálními dunami, 
paličkovcem a  psinečkem 

(to jsou druhy trav, nikoli zvířátka). 
Na  prvním rozcestí odbočíme vlevo 
po naučné stezce Údolím Labe, stále 

KAPLE SV. VáCLAVA



dál lesem a podél lesa až do Alžbětí-
na. V tuto chvíli máte dvě možnosti. 
Pokud ještě není úplně večer a máte 
s sebou děti, jeďte přes pole a Bená-
teckou Vrutici do Milovic. Tam je jed-
nak pastevní rezervace divokých 
koní a  praturů a  hlavně zábavní 
park Mirákulum s opravdu promyš-
lenými atrakcemi všeho druhu (vod-

ní hrátky, labyrinty, visuté dřevěné 
prolézačky, obří trampolíny, pozná-
vací stezky atd.). Jen varujeme, že od-
tud dítě neodtáhnete dřív než za dal-
ší tři až pět hodin. Anebo, pokud už 
na žádné hrátky nemáte pomyšlení, 
jeďte z  Alžbětína přes Starou Lysou 
kratší a hezčí cestou na vlak do Lysé 
nad Labem. Ádié Polabí!

24
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Posázaví je krásný kraj plný větších a menších kopečků, hou-
pajících se v krajině jako vlny kolem kaňonu řeky Sázavy. Při 
zdolávání některých z těch kopců se trochu zapotíte, ale o to 
víc si pak vychutnáte nádherné výhledy do kraje.

ODJEzDy VLAKů > PRAhA hL. N. – DAVLE: TRVá 44 MIN, JEDE KAŽDOU hODINU 
(VŽDy V X:55)

aše trasa začíná v Davli. U že-
lezniční zastávky se napojí-
me na  silnici Jílovská a  hned 

na začátku si vyšlápneme pěkný ko-
pec s  nejvyšším vrcholem Chlomek 
(129 m převýšení). Při tom funění 
vám budiž útěchou, že se blížíme 
k  nefalšovanému geometrickému 
středu čech, který leží jen kousek 
od  obce Petrov. Dále přes vesničku 
Bohuliby už je to jen kousíček do Jílo-
vého u Prahy, kdysi královského zla-
tohorního města. Za zlato z místních 

dolů nechal kdysi Karel IV. postavit 
část Karolina a v dobách své největ-
ší slávy zde pobýval známý alchymi-
sta Rudolfa II. Edward Kelley. Více 
o historii města, těžbě zlata, ale také 
třeba o historii trampingu se může-
te dozvědět v místním regionálním 
muzeu (kousek pod náměstím). Vy-
hládlý žaludek doporučujeme potě-
šit v  některé z  místních restaurací, 
protože další možnost nebude dřív 
než za  dvě hodiny. Z  jílovského ná-
městí jedeme po silnici Čs. armády, 

Obtížnost | vyšší

N

POhLED NA zBOŘENý KOSTELEC26  
km
Davle  

– Týnec

42  
km
Davle 

– čerčany

Posázavská



ze které pár desítek metrů za  ben-
zínovou pumpou uhýbá úzká prud-
ká polní cesta směrem dolů k  lesu 
Drnka. Jakmile přejedeme potůček, 
dáme se doprava lesní cestou lemo-
vanou chatami, která nás dovede až 
do  vsi Borek. Za  viaduktem zabočí-
me kolmo doleva do kopečka k ryb-
níku, u  kterého můžeme navštívit 
štolu halíře (otevřena denně kromě 
pondělí mezi 9. a 16. hodinou). Pro-
hlídka s odborným výkladem zabere 
zhruba 40 minut. Rybník objedeme 
z  druhé strany, skrz zemědělskou 
usedlost u  staré hájovny v  Tury-
ni, a  stále dál po  silničce lesem až 
k  „obětním kamenům“, které zde 
prý kdysi vztyčili staří Keltové anebo 
někdo ještě před nimi. Nejhorší stou-
pání už máme v tuto chvíli za sebou 
a můžeme se těšit na příjemnou, ví-
ceméně vrstevnicovou cestu lesem. 
Nevynecháme pěkný výhled do kraje 
na  Panské skále v  přírodní rezer-

vaci grybla a pak už sjíždíme Starou 
pražskou cestou dolů z  kopce přes 
Dolní Požáry a Holý Vrch až do Týn-
ce nad Sázavou. V Týnci stojí za vi-
dění románská rotunda a  gotická 
věž s  kaplí – pozůstatky jednoho 
z mála gotických hradů v Čechách. Je 
tu i vlakové nádraží, takže je možné 
tady svůj výlet ukončit. Cesta vlakem 
odtud trvá ovšem o půl hodiny déle 
než z  Čerčan a  spoje odtud nejezdí 
tak často.

Delší varianta (do Čerčan) pokračuje 
v Týnci hned za mostem po  luxusní 
cyklostezce podél řeky. Ta ovšem 
po  několika stech metrech končí 
a  napojí se na  lokální silničku ve-
doucí až do  zbořeného Kostelce. 
Ve  Zbořeném Kostelci přejedeme 
most a můžeme si vyběhnout na zří-
ceninu stejnojmenného hradu tyčící-
ho se nad námi. Zase pár stovek me-
trů parádní cyklostezky podél řeky 

JÍLOVé U PRAhy26
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a  pak po  úzkých polních cestičkách 
do vesničky Ledce. Poznáte ji podle 
majestátního kostela sv. Bartolo-
měje z  poloviny 13. stole-
tí. Tuhle malou vísku je 
dobré neminout ještě 
z  jednoho důvodu. 
Hned za  kostelem, 
na  louce po  pravé 
straně stojí totiž ne-
nápadná dřevěná sto-
dola, v níž se od dubna 
do  října nachází vyhláše-
né Bistro Ledce s výbornou 
kuchyní, za  kterou by se nemusel 
stydět ani ten nejstylovější podnik 
na pražské Letné. Z Ledců vede pří-
jemná zpevněná cesta podél Sázavy 
až do  Nespek, kde se můžete roz-
hodnout, zda pojedete po hlavní sil-
nici směr Čerčany, anebo po modré 

značce na Pyšely. Jste-li už unavení, 
zvolte první rychlejší variantu z  Ne-
spek přes Městečko a  Poříčí nad 

Sázavou za  mostem císa-
ře Františka Josefa až 

do čerčan. Pokud máte 
ještě trochu sil a není-
-li bahno nebo náledí, 
vydejte se z  Nespek 
raději přes Pyšely 

a tady od rybníku Sád-
ka po  modré značce 

lesní cestou přes Vysokou 
Lhotu do Čerčan. Vyhnete se 

tak nepříjemné jízdě podél relativně 
frekventované hlavní silnice. Čerčan-
ským nádražím projíždí poměrně 
velké množství vlaků z mnoha nástu-
pišť, tak se nezapomeňte podívat, ze 
kterého nástupiště váš vlak odjíždí, 
abyste k němu stačili včas dorazit. 



vlakem 
Za tRailem

text a foto: Rob Trnka

Ve spo
lupráci  

s časopis
em Velo
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Pátý okruh naší série putování vlakem za  traily vás provede 
po levém i pravém břehu Labe. Po pěšinkách v zajetí bukových 
lesů i  pískovcových věží. Ucítíte historii vzdálenou i  blízkou. 
Vezměte si flašku nebo nalijte vodu do batohu, do kapsy při-
hoďte pár drobáků na jízdenku a dlabanec a projedeme branou 
čech čistě podle pravidel tohoto seriálu. Tedy nikoliv jako vý-
prava dobrodruhů v komplikovaném terénu, ale zábavná pro-
jížďka krásnou krajinou kolem nás.

Projížďka branou čech
INFOBOx
celkový čas výletu  
3.11:25 hod.  
čas jízdy 2.02:24 hod.  
vzdálenost 25,56 km  
průměrná rychlost  
12,53 km/h  
maximální rychlost  
46,48 km/h  
převýšení 1049 metrů  
spálené kalorie 1162
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Stoupání z ná-

draží po levém břehu 

labe vedlo zčáSti zpuS-

tošenými míSty po zdej-

ších těžařích.

nezapomínejte 

na zábavu. jezdit z kopce 

Se zatnutými zuby, koleny 

u rámu a lokty opřenými o kyčle 

je k ničemu. to je lepší koukat doma 

na fotbal. takže Se to nepřeStá-

vejte učit, ať z kola vymačkáte 

víc než jen watty.  
bavte Se!

pozůStatky 

dávných ceSt jSou 

z těchto Stezek 

zřetelné.

co  

v průběhu blbnutí 

nakleSáte, to potom 

také naStoupáte  

zpět. tak už to  

chodí.

hlavně 

pozor, abychom 

nepřejeli nějaké 

nebohé  

klíšťátko. 

jeli jSme  

ale i Starodávnými 

Stezkami, včetně  

Stejně Starodávných 

moStíků.
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že zdejší šutry 

má na Svědomí 

Sopečná činnoSt, ne-

pochybuji ani já, ani 

wikipedia.

pěšinky  

váS tak  

provedou kuliSami  

z dávnověků.

co by 

to bylo za příběh 

bez rádoby epického blafu. 

třeba takovéhoto. přeSto 

radši Sledujte ceStu, ať nevy-

ryjete bradičkou brázdičku 

do borůvčí kvůli pošilhá-

vání na labe  

v údolí.

druhý břeh nám 

Sice dal na výběr, ale my 

přeSto zvolili krátkou, zato 

Strmou variantu. Starobylý 

chodníček vedoucí mezi Skály Se 

dole dal S určitým vypětím 

jet, ale S přibývající výš-

kou Spíš néSt.

a jSme 

na druhé Straně 

řeky. vyhlídka, z níž 

těžko odtrháváte oči. 
říká Se, že o pár zatáček 

labe výš Se lidé chodili 

dívat na hořící  

drážďany.

momentálně Se 

nacházíme na nejnižším 

bodě dnešního okruhu. přeS-

něji na hladině labe. můj nápad 

jakožto přeSpolního - přebrodit 

- byl S pobavenými pohledy za-

mítnut. využili jSme přiSta-

veného přívozu.
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oběda čaS,  
palačinky do náS. dokonce 

jSem tu hoStinu i vyfotografoval, 
ale katalog není nafukovací a Snímek 

jako mnoho dalších neprošel mou vlaStní 

Selekcí. poznámka k obědu ve zdejší re-

Stauraci: nemluvíte-li německy, nepočítejte 

S oSlnivými úSměvy perSonálu a obrňte Se 

trpělivoStí při čekání na objednané jídlo. 
a mávající zuzka na Snímku? no přece 

od Stolu jako vždy beze StreSu 

a nervů. jen tak Si přešlapo-

vat a trávit.
další kýčovitá 

vyhlídka. to je, co! po-

pravdě, moje Silácký řeči nepře-

kryjí fakt, že to je hezký, jakože 

fakt. údolí, které mimochodem vidíte 

i na úvodním Snímku Seriálu, vymode-

lovalo labe a mySlím, že Se mu to 

celkem povedlo. vypadá hezky 

i v ušmudlaným odpoledním 

Světle.

32

protože nám 

za půl hodiny  

jede vlak!

náSledné cik-

-cak Sjezdy, výjezdy, 
hopiny, dupiny, pěšiny, kořeny 

nebo tak něco. ale popravdě - 

začínáme poněkud Spěchat. takže 

S blížícím Se koncem okruhu fotíme 

méně a šlapeme více. bylo by 

vhodné podotknout, že občaS 

takříkajíc na krev.  
a proč?



gPS PRO NáSLEDOVNÍKy
Chcete-li nás následovat, klikněte na www.iVelo.cz,  

do vyhledávače zadejte WEB KÓD 12985  
a najdete vše potřebné. A možná ještě víc!
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Tentokrát jsem se přikodrcal za Filipem Matušem do Olomouce, 
aby mě provedl po okruhu, který bych pro vás rád zdokumen-
toval. Několik dnů před tím si na  tom samém okruhu zlomil 
prst na jedné ze dvou jeho vlastních nohou. Byl jsem ubezpe-
čen, že to na projížďce nic nezmění a o náročnosti nic nevypo-
vídá. Vydal jsem se tedy tam, kam jezdí hnedle tři dopravci. Po-
kud nezaspíte a nevzbudíte se v Ostravě, vystupte v Olomouci 
na hlavním nádraží a následujte mapku. 

34

Pěšinkami kolem  
hanácké metropole

INFOBOx
celkový čas výletu 
1.49:21 hod.  
čas jízdy  1.24:23 hod.  
vzdálenost  21,58 km  
průměrná rychlost 
11,84 km/h  
maximální rychlost 
38,40 km/h  
převýšení  691 m  
spálené kalorie 1029

na zahřátí  

a těSně předtím, než 

vjedeme do Spleti pěšinek, 

ceSt a Silniček, projíždí-

me podél tohoto plácku 

pro hraní Si na  

kole. 
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pěšinka Se klikati-

la křovím, které živilo 

předStavivoSt, co všechno 

po váS leze a pravděpodobně 

lézt bude. a ještě pravděpodob-

něji Se to zakouSne do nejmé-

ně vhodných míSt. jako je 

třeba zadek.

po pár 

kilometrech Se nám zjevil 

tento výjev. dvě děvčata koupala 

koníka. nedělám Si Srandu. fakt jSem 

to nedomluvil. ale rychle jSem fotil. 
první pokuS byl fádní nápad „makej, 

Sprintuj, jakože tudy projíždíš.“ 

ale z mého kritického pohledu byl 

Stejně hloupej jako fotka 

od redbullu. 

jakmile jSme Se vy-

motali ze změti huStého 

poroStu, prokličkovali jSme 

několik klopenek. je dobré Se zde 

filipovi moc nepléSt do ceSty 

a radši Stát opodál a Sle-

dovat, proč je matuš 

matušem. 

jiStojiStě 

nikdo nepohrdneme 

touto možnoStí a i my Si 

rádi zablbneme. přece to děláte 

všichni, abySte na kole nebyli 

hoSté točící nohama, ale také ho 

uměli ovládat. nevěřím tomu, 
že někdo na kole jezdí jen 

proto, aby vyráběl 
„elektřinu“.

vždyť řekně-

te Sami: kolikrát 

jen tak jedete a vidíte, 
jak dvě holky cachtají 

koně? a nezaStavíte? 
jaSně, že jSme oku-

kovali. 



náSledující 

fádnější přejezd 

byl S trochou toho 

šlapání, o čemž 

vypovídá i filipův 

výraz.

přecházejí 

ve Stlučené lávečky 

a chodníčky, které čaS 

od čaSu poSkytnou jedinou 

možnou alternativu prů-

jezdu. zde Se mi ve výhledu 

motala větévka, a tak 

jSem Si ji přidržel. 

tady určitě 

nelezou dozadkukou-

Salové, ale hadi, hadice 

a háďátka by Se tu kolem 

poflakovat mohla. proto Se 

držíme pěšinky a nehrajeme 

Si S míStní olomouckou 

faunou.

maStíme 

dál leSem.

i břehem.

jenže my 

máme důvod 

šlapat! pro tyhle 

Srandy a důmySlně 

Se klikatící Stopy 

v leSe. 

36
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ajajaj, 
Sotva jSme 

vyjeli ven z trailu, 
Slunce je nad 

obzorem!

makáme jak 

vzteklí, abychom 

Stihli poSlední rychlík 

z oStravy, z oStra-

vy, kterej olomoucí 

za chvíli  

projíždí.

pokračujeme

olomouc 

nemá hory, nemá 

kopce. jen jeden, Sva-

tej, ale má vykutaný 

pěšinky, které vaše 

SmySly zaručeně 

zaměStnají.

třeba tato 

nádhera. no 

nejeli bySte Se 

Sem projet? já 

jo.

hopiny nemuSí 

vypadat takto Stylově. 
oStatně nehrajeme videohru, ale 

reálně jedeme. každý překonáváme 

překážky v rámci vlaStní technické 

vybavenoSti. někteří výrobci elek-

triky mohou mít S tímto míStem 

problém, takže aSi remcají. 
ale doufám, že ne.



gPS PRO NáSLEDOVNÍKy
Chcete-li nás následovat, klikněte na www.iVelo.cz,  

do vyhledávače zadejte WEB KÓD 12985   
a najdete vše potřebné. A možná ještě víc!
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Další fotopříběh, který vás třeba může motivovat k vyjížďce, je 
tentokrát z Plzeňska. z vlaku jsme tentokrát vystoupili v Cho-
těšově kousek pod Plzní. Na první pohled placka, ale nechme 
se překvapit. V místech, kde ryly do země pásy tanků generá-
la Pattona, teď rozryjeme půdu pro změnu našimi plášti šíře 
2,3 palce. Dnes to bude malebný kraj a spíše poklidná turistika 
s trochou té bikové zábavy, takže žádný ten strach.  

Poklidnější výlet

INFOBOx
celkový čas: 
3.00:24 hod. 
čas jízdy:  
2.18:17 hod. 
vzdálenost: 51,44 km 
průměrná rychlost: 
17,11 km/h 
převýšení: 909 m 
spálené kalorie: 2053

většina čeSké-

ho venkova má Svou 

kapličku. Stejně tak i zdejší 

pidivrcholek zvedající Se ma-

jeStátně nad úroveň okolních 

žlutých lánů řepky olejné. 
a tam Samo Sebou míříme 

nejdříve.
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Sjezdík, ač 

krátký, může být 

pekelně rychlý. jak 

jSte na tom S odhadem 

nájezdové rychloSti 

do vcelku lehkých za-

táček? já bídně.

od kapličky 

šup do prvního 

krátkého Sjezdíku. jen 

na váS záleží, kolik 

legrace Si na celém 

okruhu najdete. 

poklidný 

okruh z logiky věci 

neSkýtá tolik možnoStí 

k focení akčních nebo epických 

záběrů. muSíte Si vyStačit S všed-

noStí, která pravděpodobně bude 

provázet i váS. navíc,  
tohle je umění, kdybySte Se  

v tom nemohli  

zorientovat. 

taky proto jSme 

odložili bágly, šli Si hrát 

a hned při první možnoSti 

málem zapomněli na čaS letící 

kolem náS. takže daň za toto 

krátké blbnutí v „levá, pravá 

a ven“ bude předStavovat 

přišlápnutí v náSledujících 

kilometrech. 
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jak jSem 

napSal v úvodu, 
dnešní okruh nebude těžký. 

bez větších problémů ho objedou 

i měšťani zvyklí venčit Svá drahá 

kola od krmítka ke krmítku. ovšem 

50 kilometrů je pořád 50 kilome-

trů, a tak bych nepodceňoval 

žádnou možnoSt k dobití 

energie. ani tu alter-

nativní. 
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krátce poté, 
co jSme minuli rybník 

kačerna, mě začal provokovat 

mimořádně kýčovitý výjev kapličky 

na vrcholku uproStřed žlutých lánů, 
jimiž Se klikatila ceSta S peťaSem na kole. 
nechutně líbezný pohled. naštěStí jSem Se 

ovládl, foťák nechal v báglu a nezatěžo-

val váS další líbivou vycpávkou. na fot-

ce je zábava o kilometry dál, která 

náS vede k odbočce do Staňkova 
– za vynikající palačinkou 

Se zmrzlinou!

v ceStě nám 

Stálo ještě ně-

kolik jobovek, ale 

vidina SladkoSti 

hory přenáší.

od Stolu S dobrotou  

Se ceSta ihned zákeřně zvedla 

nemiloSrdně vzhůru. ani jeden 

jSme neměli v plánu ponechat pa-

lačinku na zdejší uválcované ceStě, 
a proto jSme Se nikam nehnali, 

Stoupali, jen co noha nohu mine, 
a prokládali to občaSným  

říhnutím.

byl první 

máj, dotažení 

vrzajícího Sedélka čaS. 
i přeS tuto drobnou opravu 

jSem ony pazvuky Slyšel 

ve Svých uších ještě 

týden.

další umění, 
přátelé! třikrát „pé“, 

aneb pampelišky, peťaS 

a památný Strom. nedivil bych 

Se, kdyby Se tento Snímek jednou 

dražil za StatiSíce. ale zpět 

k faktům. peťaS projíždí 

Stezkou kolem vodního 

díla kačerna.
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kdo Se bojí, 
neSmí do leSa, a ti, co 

Se nebudou bát, Si zakličku-

jí doSyta. jen pozor, břeh Se 

občaS Sype do vody. tak abySte 

po oSmačtyřiceti kilometrech 

z padeSáti neudělali tak-

říkajíc vtipnou vSuvku 

a nevycachtali Se tam 

i S telefonem.

závěrečná 

zábava, kterou 

vám tento míru-

milovný okruh čaS 

od čaSu přihraje 

pod kola. 

tímto Snímkem Se 

vracíme zpět do chotě-

šova, kde naše cykliStická 

obhlídka demarkační linie po oSe 

chotěšov-merklín-buková-krchle-

by-Stod-chotěšov začala i končí. 
vše v pořádku, průjezdné 

i S rodinou bez  

výrazných ztrát. 

padeSát 

kilometrů Se neob-

jede Samo, a proto bylo 

na čaSe přišlápnout, abychom 

Se Stačili vrátit. květnové Slunce 

má na krušnohorce S naStaveným 

teplotním optimem okolo 12 °c 

S lehkým mžením zboku Stejné 

účinky jako pro nebohé-

ho žabáka.

zábavný 

Singlík podél řeky 

zjevně nebude průjezdný celý 

rok. život tam už nyní vibroval 

vším a Se vším. za měSíc doporučuji 

mačetu a Síť přeS hlavinku, jinak zaSe 

až na podzim. přikládám důkaz, že Si 

nevymýšlím. dáte-li to na Sociální Síť 

S popiSkem „konečně zpět z bornea“, 
olajkuje vám to výrazné množ-

Ství všech vašich nejbliž-

ších přátel. 
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gPS PRO NáSLEDOVNÍKy
Chcete-li nás následovat, klikněte na www.iVelo.cz,  

do vyhledávače zadejte WEB KÓD 12985   
a najdete vše potřebné. A možná ještě víc!



Úterý. Mohl by to být jeden z těch dnů, kdy ráno vyrazíte za šera 
do práce a večer se vracíte s šerou mlhou před očima. Konec 
týdne v nedohlednu, ale nějak to do pátku překlepete. Anebo 
taky ne! Co se jít nabít na kolo?

INFOBOx
celkový čas:
1:53:31 hod. 
vzdálenost: 25,49 km
průměrná rychlost: 
13,5 km/h
maximální rychlost: 
39,9 km/h
převýšení: 
642 m (365 m)
spálené kalorie:  
2849 kcal

vypadnete 

z vlaku, necháte Si po-

dat kolo a převezme Si váS 

parta. jSou to veSkrze hodní 

hoši, honza, šouliS a čerw. hned 

první fotka může vypadat op-

timiSticky. nebo taky zákeřně. 
záleží, jak Si to kdo přebere 

zpětně v kontextu celé 

vyjížďky.
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Nahoru dolů  
nekonečnou rovinou
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prvních 

deSet minut Se motáte 

měStem, okukujete hezké holky, 
hodně hezkých holek, kličkujete odpo-

ledním provozem, zahrnujete Se udržova-

cí konverzací. a celou dobu přemýšlíte, kde 

Se tady dá něco Sjíždět. rovina jak na moři. 

tam Se nevyjíždí ani neSjíždí. logika. a bum. 
vlaStně ani nevíte kde a proč, ale najednou Se 

Sápete do prudkého kopce. možná má rakov-

ník kolem Sebe příkopy. možná je v díře. já 

nevím. nepoStřehl jSem to. ale čerw 
(to je ten pěší) to podle fotky 

aSi poStřehl hned od  

začátku. 

mezi poli, leSy, 
nebem a zemí Se 

náSledně přeSouváte 

po rovince na další 

vrcholek. 

nejeli jSte 

nahoru dlouho, zato 

zprudka. tam ufunění 

počkáte, až Se parta Semkne 

do počtu, v jakém projížděla 

měStem. pokecáte o trailu, 
který čeká. prý kličko-

vací Sranda.

přeSně 

tak to bylo. a dole 

Se změnila v ještě větší 
„Srandu“, na které jSte drhli 

pneumatiku a tvářili Se mimoděk 

SouStředěně. všichni. je legrační, jak 

Se na kopci, který neexiStuje, motáte 

několikaminutovým Sjezdíkem – 

a nejenže to bolelo nahoru, ale 

bavilo ceStou dolů. na to, že 

by neměl exiStovat, je 

to paráda.
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druhý trail 

z druhého kopce na ro-

vině. zaSe nebudete věřit, 

jak dlouho Se klikatí dolů. 
Slovo klikatí bych v tomto 

případě podtrhnul a přejel 

zářivě žlutým zvýraz-

ňovačem. 

a tak jSme 

pokračovali. ceStou 

dolů z rovin do ro-

vin bylo ještě tolik 

zábavy. 

Sem tam odpoči-

nete, protože nejSte 

Superhrdinové S červe-

nou pláštěnkou a ta 

rovina na vrchol Se 

zajídá.

přejdu na chvilku 

do vyprávění toho, co Se toho 

dne v rakovníku událo. vlaStně budu 

odteď přeSkakovat od obrazu vaší rebelie 

k věcem Skutečným. Slunce už Se Schovalo 

za kop… tedy za tu rovinu kolem a leSem Se zača-

la rozlívat temnota. kluci, ač šikovní, Si S jednou 

zatáčkou nevěděli rady. já zaSe netušil, co udělat 

S bleSkem, takže naše obouStranná nešikovnoSt Se vy-

rovnávala. pokuSy bezvýSledně naSkakovaly a najed-

nou linií trailu projela uSměvavá bikerka v rozepnutém 

triku. ladně zleva doprava, cikcak. lokálové ihned 

začali horečně řešit, kdo to byl, protože Se ukázalo, 
že žádné oči nedošly od nohou až k hlavě. všechny 

zůStaly u rozepnutého zipu dreSu. netušili jSme, 
kdo to byl, takže nám za náSledné vzruše-

né diSkuze zaSe uteklo tolik drahocen-

ného čaSu, který přinášel tmu. 
kluci, no… 
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zbytek odfotil, 
lépe řečeno pro fot-

ky odjezdil čerw. bleSky 

ho tolik neděSily, věděl 

a znal kudy. jSte zaSe 

Skoro dole. akorát 

na čaS. 

další 

rovinatý přejezd 

na krev do kopce. čaS Se 

neúproSně nachyluje a ne-

přibrzdí ani za hromady 

vydělaných peněz. 

takže pohněte.

znovu 

Sjíždíte, znovu Si 

hrajete, znovu Si dobí-

jíte baterky. důvod, proč 

Se Sápat nahoru, muSí 

být vyvážen zába-

vou dolů. 

a je to 

tady. přišly na řadu 

laciné triky S foťákem. 
muSely. pro focení tma jak 

v pytli, pro ježdění tma jak 

ve Skladu S pytli, a když jim 

do toho bleSknu, tak ně-

komu vyStřelí čočky 

z očí.

šouliS chtěl 

být mermomocí 

na fotce, ale naneštěStí 

Se vyfiknul ve Stylu, jako když 

bývalý čeSký profeSionál luboš 

lom půSobil v devadeSátých letech 

v italSké Silniční Stáji navigare. 

proStě cirkuS. takže až tady 

v temnotě leSa začal 

být fotitelný.



gPS PRO NáSLEDOVNÍKy
Chcete-li nás následovat, klikněte na www.iVelo.cz,  

do vyhledávače zadejte WEB KÓD 12985   
a najdete vše potřebné. A možná ještě víc!
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takové úterý 

vlaStně celou dobu 

jezdíte v krajině, kde vidíte 

od nevidím do nevidím, jak 

je placatá, a přitom pořád 

nahoru dolů. tak trochu zá-

hada. ale nejtěžší výzva 

teprve čeká.



Na  hlaváku jsem pověsil kolo na  hák v  servisní části vagó-
nu a s tichou motlitbou za něj usedl opodál. Netrvalo dlouho 
a monotónní rytmus vlaku povolil obličejové svaly, zorničky se 
po krátkém boji schovaly za víčka a ruka na stehně v pozici „dr-
žím půllitr“ se čas od  času samovolně škubla. Ano, vyspat se 
během cesty na trail je jedna z dalších výhod vlaku. 

INFOBOx
celkový čas:
3:38:27 hod. 
čas jízdy: 1:32:50 hod. 
vzdálenost: 21,86 km 
průměrná rychlost: 
14,1 km/h 
maximální rychlost: 
34,4 km/h 
převýšení: 507 m 
spálené kalorie: 
977 kcal

Za městem

Sraz na ná-

měStí S průvodcem 

zvaným indoš proběhl 

na čaS, drobné zdržení před 

vyjetím způSobilo pouze 

čekání na indošův gpS 

Signál.
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míSto 

zdlouhavého vymo-

távání Se z měSta jSme 

plni elánu „zhopSali“ zídky pě-

šinek pod hradbami a rozehnali 

občaSné chumly omladiny 

Skloněné nad mobily 

a zapalovači.

vybranému okruhu 

nikdo z míStních neřekne 

jinak než „jedeme do údolí“. 
naše Skupinka upalovala k lužnici, 
podél níž Se bikování odehrávalo 

především. indošovy poSměšky 

nad kulťákovým tempem 

jSou zakrátko…

… po záSlu-

ze odměněny 

roznýtovaným 

řetězem.

celý okruh je 

kombinací turiStic-

kých ceSt, navrch obo-

hacený o bikerSké tuningy 

v míStech, která Si 

o to říkala.

po doSažení hladi-

ny řeky přišlo na řadu 

Stoupání opět nahoru 

za začátkem další 

zábavy.
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předešlé krátké 

extempore Se nikterak 

nepromítlo do nálady 

a veSele Se klikatícím 

trailem dále padáme 

do údolí lužnice.
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zhruba 

v polovině okruhu 

při pauzičce na Sušenku Se 

rozhodujeme dnešní výlet 

přibližně o třetinu zkrátit. 
důvodem je mé neuStálé 

zdržování S focením. 
přiznávám. 

ceSta přešla 

v regulérní 
„river trail“.

náSledný Sjezd 

zpět dolů naštěStí 

tyto traumatizující 

otázky  

zažehnal. 

další výjezd už 

přiStihl indoše nepři-

praveného a důrazně Se 

ho zeptal: „kolik jSi toho 

letoS najezdil na kole? 
a kolik v autě?“

krátce jSme 

náSledovali tok 

a občaS překonávali 

vrtochy matky 

přírody.

zane-

dlouho jSme opět 

kličkovali příjemným 

trailem i S několi-

ka Skoky dolů 

na břeh. 



čaS pro 

trailování Se 

nachýlil. 

abych před 

Setměním Stihnul 

ještě vlak 

zpět! 

pěšinka má Své 

kouzlo a je na ní i ně-

kolik míSt, kde není problém 

Spadnout do jihočeSkého 

toku i S kolem, báglem 

a telefonem. 

pěšina náS 

přivedla podél 

potůčků  

z údolí… 

… zpět k luž-

nici. po břehu řeky 

proti proudu dokončíme 

vyjížďku. docela dlouhý 

tunel ve Skále je trochu 

raritou. byl vykután jen 

pro tuto turiStickou 

Stezku.
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gPS PRO NáSLEDOVNÍKy
Chcete-li nás následovat, klikněte na www.iVelo.cz,  

do vyhledávače zadejte WEB KÓD 12985   
a najdete vše potřebné. A možná ještě víc!



INFOBOx
délka trasy: 
26,2 km
převýšení: 
621 m
nejvyšší bod okruhu: 
563 m
nejnižší bod okruhu: 
388 m

U Budějic cesta

Výpravy vlaky za  cyklodobrodružstvím završují tímto výletem 
rovný tucet. A  kam se za  takovou pěknou dvanáctkou vypravit 
lépe než do  českých Budějovic? z  pohledu věhlasu snad jedině 
do Plzně. My jsme ale vystoupili na perónu českobudějovického 
nádraží, kde na nás čekali Schwára, Kuba a Jarda. Nadále ctíme 
zadání tohoto seriálu, tudíž nemapujeme „ultimátní“ tratě ani 
mnohahodinové jízdy. Dokumentujeme rozumnou zábavu, klidně 
pro všední odpoledne po práci. A dosažitelnou vlakem, aby auto 
mohlo zůstat v garáži a přednosti kola zůstaly neposkvrněny.  
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vyhlídka z prv-

ního kopce, krátce 

před opuštěním aSfaltu, 
decentně naznačila, že je 

opravdu lepší držet Se 

nad inverzí.

pěšiny Se 

Srandami, kte-

ré dokážou při troše 

nepozornoSti nebo drobné 

chybce Smotat kdejakého 

jezdce do řídítek. viď, 
Schwáro?

pěšina v po-

cukrované kra-

jině náS půvabně 

vedla k dalšímu 
„míStu“.

není jediného 

důvodu nezneužívat 

betonové Stavbičky 

u ceSty ku vlaStnímu 

proSpěchu. 
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průvodci 

jarda, kuba a věčně 

Se zubící Schwára, jehož 

nakažlivý Smích dokáže vytočit 

doběla nejednoho morouSe. kluci 

Se nechali ochotně zvěčnit S bu-

dějovickým nádražím v poza-

dí, aby bylo jaSno, kde 

jSme. 



„to“ míSto, 
k němuž náS pěšina 

dovedla, mělo Svou vizu-

alitou potenciál nechat zde 

tiše vzlykajícího fotografa Se 

zmateným výrazem v potemnělých 

očích, protože Se nedokázal 

rozhodnout, co a odkud bude 

fotit dřív. nádhera, milí 

čtenáři!

a kratší trail 

plný zatáček 

a „hopin“…

udělal jSem 

na ní aSi tři Snímky 
– byla hezká, ale jen 

dva zveřejňuji. druhý 

je tenhle vláček 

z leSa. 

… zarámoval 

celou tu parádní 

Scénu.
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čekání na opoz-

dilce. na kolo by Se mělo 

jezdit pouze S vypnutým 

vyzváněním telefonu a toto 

pravidlo nechť je teSáno 

na návSi v kdejaké horní 

dolní. 

jak jSem 

zmínil na začátku, 
každý přejezd měl při tomto 

výletu Svůj důvod. umrzlá jiho-

čeSká hlína zábavu jen umocňovala. 

tolik „liščích prdelí“ jSem nezametal 

několik let, kolik jSem jich zametl 

tady za jednu jízdu  

S fotobáglem na  

zádech.

dva Stupně pod 

nulou pluS voda 

pluS plný plyn rovná 

Se ultraortodoxní 

biking. 

na dalším přejezdu 

jSme do úSt vSunuli prv-

ní tatranku pro zamáz-

nutí energetického dluhu. 

Stylově u rybníka. jSme 

přece na jihu!



no 

vida, a je to! 

jSme zpátky ako-

rát na pizzu, horký 

čaj a zázvor a rum 

a kolu a pivo a … 
a tak. 
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jak jen Se 

jmenovala tahle pě-

šinka? mySlím, že něco 

na způSob „nepadej 

doleva“.

před poSledním 

Sjezdem Se nám znovu 

otevřel výhled na měSto. 
v dané konStelaci nevšední 

zážitek. já Si vše jen naStavil 

a cvakl to „cool“ a „huStě“. 
takové to klaSické klišé 

každého fotoSetu dnešní 

doby.

závěrečný 

Sešup zpět do bu-

dějovic S několika 

kompreSními 

prvky.



gPS PRO NáSLEDOVNÍKy
Chcete-li nás následovat, klikněte na www.iVelo.cz,  

do vyhledávače zadejte WEB KÓD 12985   
a najdete vše potřebné. A možná ještě víc!
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