
 
 

Poznávání České republiky z cyklosedla III. 
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Vydrží jen nejlepší 
Žamberk – Josefov – Kuks – Semily – Mimoň – Česká Lípa – Děčín – 

Děčínský Sněžník – Cínovec – Hora Svaté Kateřiny – Klínovec – Mariánské 
Lázně – Klášter Teplá – Žebrák – Český Šternberk – Holice - Žamberk 

16.-26.8. 2007 
 
16.8. 2007 – Čtvrtek 
ŽAMBERK – HELVÍKOVICE – KAMENIČNÁ – SLATINA NAD ZDOBICÍ – JAVORNICE – 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – LIPOVKA – DOMAŠÍN – ČERNÍKOVICE – BYZHRADEC – 
TRNOV – SEMECHNICE – OPOČNO – ČESKÉ MEZIŘÍČÍ – JASENNÁ – JOSEFOV – JAROMĚŘ – 
RTYNĚ 
Vážení čtenáři, vám to tak nepřijde, ale dnes ve 13:14 se stal zázrak. Díky organizační neschopnosti 
padl třítýdenní cyklopobyt v Pobaltí, který měl začít v pondělí. Jako náhradní variantu volíme 
cyklovýlet do západních Čech a odjezd ve čtvrtek v 9:00 od Arnieho. V 9:00 je však stále 
v Pardubicích, po 11. hodině opouští Pardubice. Již notně naštván jedu po 13. hodině 
k Woytěchovi, že jedeme bez něj. A zde se ve 13:14 stal zázrak, když Arnolt dorazil na kole, sbalen 
a s brašnama. Asi o půl druhé vyrážíme směr RK, kde je malá pauza, já se stavuju za mamkou 
v práci a Arnoltoj dávám hořčík, bo už na 15. kilometru měl křeče. S Woytěchem na něj pak 
čekáme za Byzhradcem, ale výrazná pauza je až v Opočně před sámoškou na náměstí. Já doplňuji 
ionty lahvovou Plzní, Arnolt a WM pijí nějaké nesmyslná mlíka. Na otočku vjíždíme do zámku na 
nádvoří a zastavujeme i na nádraží, kde chtěl Arnolt původně vytvořit umělecké dílo, ale jinak se 



tam schováváme před prvníma kapkama deště. Za občasného kapání jedeme až do Josefova, kde 
chytneme průtrž mračen, tak se schováváme a připravujeme na jízdu deštěm. Tu si vychutnává 
pouze WM, který se vrací pro sluneční brýle, které někde vytrousil. Nenachází je. Déšť ustává a 
my vyrážíme dál, kde za Jaroměří, u Rtyně, dáváme na poli po 19. hodině večeři, později Woytěch 
staví tropiko a já zalézám do žďáráku. Po 21:00 jdeme spát, Arnie si stěžuje, že ho bolí kolena. 
V noci či nad ránem několikrát prší, my jsme v suchu. A dnešní resumé? Arnie je nespolehlivý a je 
to brzda (s WM jsme na něj dnes čekali celkem něco přes hodinu). Nejsprostší nadávkou pod 
sluncem se opět stává „Hrdina“. Arnie je však nadmíru spokojen, bo má konečně biolit. 
 
17.8.2007 – Pátek 
RTYNĚ – VESTEC – ZALOŇOV – STANOVICE – KUKS – STANOVICE – ŽIREČ – BRAUNŮV 
BETLÉM – ŽIREČ – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – NOVÉ LESY – BÍLÁ TŘEMEŠNÁ – DOLNÍ 
BRUSNICE – HORNÍ BRUSNICE – PECKA – BĚLÁ U PECKY – NOVÁ PAKA – STARÁ PAKA – 
ÚSTÍ 
Noc jsem přečkal ve žďáráku, ale v 10:00 mě již nebaví stále ležet, tak opouštím kluky a se všema 
věcma se stěhuju do autobusové zastávky, která je o 200 m vedle. Ochladilo se, tak se oblékám do 
dlouhého oblečení, snídám sůšu, píšu deník a čekám až se umoudří počasí a dorazí kluci., 
abychom mohli vyjet dát. Vyjíždíme v 11:45 a Arnie si po noci s Woytěchem pod tropikem nemůže 
sednout na zadek (snad to je po noci, ne po včerejších pár kilometrech). Ve 12:15 už zase stojíme, 
respektive Ve Šporkově mlýně ve Stanovicích sedíme u oběda. Akorát začalo pršet, tak přečkáme 
déšť, zajedeme k hospitalu Kuks a hurá dál. S Woytěchem zajíždíme ještě k Braunovu Betlému, 
který není na začátku lesa, jak jsem se domníval, ale až úplně nahoře. Arnieho nikde na další cestě 
nevidíme, ale i tak zastavujeme ve Dvoře Králové na námku, aby si WM mohl koupit brýle na 
kolo, které včera v Josefově ztratil. Další zastávkou je Pecka, ale Arnieho dojíždíme již za Bílou 
Třemešnou, kde Woytěch kupuje vodu, bo mu 1,5 litru v civilizaci přijde málo. Arnie si stěžuje na 
bolest kolen a zvažuje návrat domů. Nicméně Pecka je již na dohled, tak jedeme. Rychle si 
prohlédneme nádvoří , na WC (neplést s WM) doplníme vodu a sedáme do občerstvovačky před 
bránou. Arnie mile udivuje, že si dává pivo tak jako já (ionty, energie, vitamíny – co víc si přát?). 
Když sjíždíme z hradu, jektáme zubama, ale pak se již zahřejeme. V Nové Pace kupujeme 
v Pennáči potraviny a za Starou Pakou – Ústím kempíme na loučce u lesa nad silnicí. Arnie nadává 
na guláš a staví konstrukci na spaní mezi koly. Woytěch se dnes již nemaže celý tuhým 
antiperspirantem ale dělá si sprchu a meje se. Já je jen poslouchám a bezmocně se jim tlemím. Teď 
je již 21:00, WM šel spát pod tropiko a Arnie častuje různými vulgarismy hmyz, jenž ho obtěžuje. 
Je pod mrakem. Dnešní trasu jel Woyta o 29 minut dýl a Arnolt ji jel dokonce déle o 78 minut, ač ji 
měl asi o 5 km kratší... 
 
18.8.2007 – Sobota 
ÚSTÍ – NOVÁ VES NAD POPELKOU – LOMNICE NAD POPELKOU – STRUŽINEC – SLANÁ – 
SEMILY – PROSEČ – PELECHOV – ŽELEZNÝ BROD – CHLOUDOV – VRÁT – LIBENTINY – 
MALÁ SKÁLA – FRÝDŠTEJN – BEZDĚČÍN – JÍLOVÉ – HODKOVICE NAD MOHELKOU – 
VLČETÍN – ČESKÝ DUB – STARÝ DUB – HOŘENÍ STARÝ DUB – KOTEL – OSEČNÁ – 
CHRASTNÁ – BŘEVNIŠTĚ – HAMR NA JEZEŘE – STRÁŽ POD RALSKEM – NOVINY POD 
RALSKEM – MIMOŇ – BOHATICE – ZÁKUPY 
Woytěchův budíček nás budí v 7:15 – všude je mlha a hnusně, tak jdeme spát dál. Jen WM snídá a 
čistí si zuby než jde spát. Vstaneme po 9. hodině, je zima, ale během snídaně se rozpouští mlha a je 
teplo. Do Lomnice se jede krásně, na náměstí zastavujeme, nakupujeme (Woytěch nadává na 
žluklý tvaroh ve skořicových rohlíčcích) a loučíme se s Arniem, který se pro bolest v koleni vrací 
vlakem domů. My pak vyrážíme dál směr Kozákov. Díky špatné orientaci a mizernému značení 
však míjíme odbočku a operativně měníme plán – projíždíme Semily a v Železném Brodě na 
námku nakupujeme a svačíme či obědváme. Odtud nás čeká cesta přes kopec do Malé Skály, 
míjíme zříceninu hradu Frýdštejn a šlapeme si to vesele dál. Nechci být jízlivý, ale bez Arnolta 
utíká cesta mnohem rychleji... Poprvé vidíme Ještěd, před Hodkovicema nadjíždíme silnici R35 
značenou jako dálnice a zastavujeme vlastně až v Osečné ve večerce. Já si kupuju Bráník, aby se mi 



lépe jelo, Woyta zase sušenky. V Hamru fotím a čekám, když mě míjí luxusní kost. U situačního 
plánu Stráže p. Ralskem dlouho neváháme a silnicí šířky pro 6 osobních aut se vydáváme do 
centra. Míjíme vodní dílo Ralsko, vidíme kopec se zříceninou hradu, důlní vozíky i tréninkovou 
dráhu vodních lyžařů. Jinak to je hrozná díra s komunistickou zástavbou, překvapivě pěkným 
kostelem a nechutně velkým autobusákem. Za obcí jsou opět široké silnice, kde všichni jezdí jako 
smyslů zbavení a podél jsou cedule varující před ionizujícím zářením. Jsme trochu mimo, takže 
zastavujeme v Mimoni a v Tescu doplňujeme požeratiny. Na Woytovo přání zajíždíme do Zákup 
na zámek a kus za nima nedaleko silnice táboříme, večeříme ohřáté párky a před 22. hodinou i 
usínáme. 
 
19.8.2007 – Neděle 
ZÁKUPY – DOBRANOV – STARÁ LÍPA – ČESKÁ LÍPA – STRUŽNICE – JEZVÉ – HORNÍ 
POLICE – ŽANDOV – FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ – BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ – 
JEDLKA – SOUTĚSKY – BŘEZINY – DĚČÍN – JÍLOVÉ – SNĚŽNÍK – DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK – 
SNĚŽNÍK – TISÁ – PETROVICE – KRÁSNÝ LES – ADOLFOV – HABARTICE – FOJTOVICE – 
CÍNOVEC 
Za budíček v 6:33 mě Woytěch má chuť zabít. Je zima, ale vážně zima! Čas je ale neúprosný, tak 
vstáváme, snídáme, balíme se a po 8:00 i vyrážíme do České Lípy, která se teprve probouzí 
k životu. Náměstí je pěkně upravené a fotíme i klášter. Hned za obcí sesedáme z kol a vysvlíkáme 
se z dlouhého cyklodresu, protože slunko začíná až nepříjemně hřát. Z brašen tu taky vyndáváme 
spacáky a dáváme je ven, aby za jízdy oschly, bo jsou mokré od rosy. Je příjemně a cesta ubíhá – 
stavíme jen v Horní Polici na focení kláštera, zámku a mostu, a pak v Benešově, kde je obrovský 
zámecký areál. Po celou dobu potkáváme spousty krásných roubenek. Cesta ubíhá a my 
nacházíme lehce Tesco v Děčíně, kde nám nákupy zaberou celkem hodinu. Ale jíst se musí! Do 
Jílového musíme po státovce, což je vopruz, navíc je teplo. Plánovaná zastávka u kámoše se 
nekoná a začínáme stoupat na Děčínský Sněžník. Začátek je pěkný zouvák, ale poslední dva 
kilometry k Hraniční chatě již jdou. Za půl hodinu šlapání do kopce si zasloužím oběd, pak balím 
brašny, když přijíždí i najedený WM. Poslední kilometry k rozhledně jsou na čtvrt hoďky, ale 
v posledním zouváku málem sesedám z kola. Dávám vrcholovou Plzeň, Woyta jakési limo. Poté se 
kocháme výhledy z rozhledny a snažíme se je fotit. Dolů jedu po cestě nad skalama, Woytěch 
přímo a díky špatné domluvě se sjíždíme až v Tisé u kostela. Odtud nás čeká jízda po hřebeni 
Krušných hor – někde se napojujeme na cyklotrasu č.23, a jedeme po hřebínku, sjedeme do údolí 
s dědinou a zpět na hřebínek, údolí... Cestou nadjíždíme i novou dálnici D8, která je místy ještě ve 
výstavbě. Na obloze se postupně kupí mračna. Před Cínovcem obdivujeme rašeliniště s přilehlým 
vřesovištěm, které je jak ze Skotska. Pro dnešek už budeme pomalu končit, hledáme nocležiště, ale 
Cínovec je plný trpaslíků a podobné keramické havěti. Asi po třech kilometrech jízdy WM nachází 
budku, kde budeme spát. Je tu i potůček, i když hnědý od rašeliny. Já v něm vykonávám koupel, 
Woytěch s sebou má však navíc v PETkách tři litry (3 kg váhy) vody, kterou s sebou tahá kvůli této 
očistě, takže pohrdává potůčkem a myje se ve své nakoupené vodě. Začíná se blýskat a hřmět a to 
docela blízko. Teď už je těsně před 22. hodinou, Woyta spokojeně pochrupuje a bouřka nás 
někudy obešla bez kapky deště. Budíček na zítra dávám na 6:23... ;o) Zhodnocení dne: Vstali jsme 
v 6:30 a spát šli 21:00, což je 14,5 hodiny. Vyjeli jsme v 8:15 a dojeli v 19:15, což je 11 hodin na jízdu. 
Jakto, že jsme najeli jen 5 hodin?!? WM sere třikrát denně, já jednou za dva dny. 
 
20.8.2007 – Pondělí 
CÍNOVEC – NOVÉ MĚSTO – FLÁJE – KLÍNY – MNÍŠEK – NOVÁ VES V HORÁCH – HORA 
SVATÉ KATEŘINY – MALÝ HÁJ – VOLÁRNA – KALEK – NAČETÍN – POHRANIČNÍ 
Je krásně, piju na sluníčku druhé pivečko ve 4. cenové hospodě Pod lipou v Nové Vsi v Horách, 
kde dáváme po 36 km jízdy ve 12 hodin oběd. Obsluze se nám zželelo, tak jsme vyfasovali 
slunečník, abych se tak moc nezlískal... Ano, je to ta hospoda, kde jsem byl před 3 lety s Arnoltem. 
A co se od té doby v Krušných horách změnilo? Vyrostla tu spousta větrných elektráren, stromky 
povyrostly a jsou vysazeny nové. Nicméně stále to vypadá na monokultury smrku či smrku 
stříbrného s nálety bříz. Louky jsou vzorně sečeny a seno následně balíkováno, potkali jsme i stádo 



ovcí. Silnice jsou stále téměř autoprázdné s odbočkami na obě strany se zákazy vjezdu vyjma LČR. 
Když už potkáme auto, je spíš německé. Ráno se Woytěchovi nechtělo vstávat, pak jsem na něj 
musel asi 20 minut čekat, než se sbalil. Teple oblečeni jsme dojeli k přehradě Fláje, kde jsme se 
převlíkli a jeli dál. Cesta odsýpá pěkně, jen u Mníšku jsem měl menší problém se zaseknutím 
řetězu – naštěstí povolil. Dokonce se mi podařilo najít i tuto hospodu (dědinu jsem trefil 
napočtvrtý a hospodu napodruhé). Je kolem 13:20 a my vyrážíme dál. Je 16:10 a opět stojíme. Ale 
abych nepředbíhal – drželi jsme se stále na cyklostezce č.23, jen do Hory Svaté Kateřiny jsme si 
zajeli. Jeli jsme až k rozhledně, ale jinak tam nic není. Po návratu na 23 stoupáme a stoupáme do 
Malého Háje, kde je ve stráni skalka podobná té na vodách Toma. Dál nás cyklostezka vede po 
asfaltkách střídavě z kopce a do kopce. Potkáváme jednoho cyklistu a pár aut. Před Kalkem je 
hodně blbě umístěná závora a nevýrazné varování, ale míjíme ji. Projíždíme již zalesněnými 
prostory (smrk, smrk stříbrný, bříza, jeřáb, kleč), míjíme rybníčky s odpočívadly a užíváme si 
pohody. Až asi 2 km za Načetínem nás zamračená obloha a hřmění nenechávají klidnými a 
nasazujeme pláštěny na kola a chystáme i pro sebe. O chvíli později už sviští vzduchem první 
kapky, naštěstí s prvními velkými nacházíme barák, který má vzadu přístřešek na dříví, dvě kola i 
pro nás. A tady teď stojíme. Po 1,5 hodině čekání pršet moc nepřestává, tak si přístřešek 
připravíme na spaní. Po 18. hodině déšť ustává, WM nachází lepší nocležiště (zastřešený vchod do 
chaty), tak se tam přesouváme. Časem vaříme večeři a Woyta stále řeší co dál. Zvažuje návrat 
vlakem domů – předpověď počasí není prý nejlepší. Já jedu do Mariánek. Poletuje kolem nás 
netopýr a Woytěch z něj je zcela hotovej. Po 21:30 usínáme, je 14 °C. 
 
21.8.2007 – Úterý 
POHRANIČNÍ – JILMOVÁ – VODNÍ NÁDRŽ PŘÍSEČNICE – MĚDĚNEC – HORNÍ HALŽE – 
KLÍNOVEC – BOŽÍ DAR – ABERTAMY – PERNINK – NEJDEK – BOŽIČANY – CHODOV – 
NOVÉ SEDLO – LOKET – ÚDOLÍ – HORNÍ SLAVKOV – KRÁSNO – PRAMENY – MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ 
Vstáváme něco po 7. hodině, je 12 °C, mlha, pod mrakem a snad celou noc pršelo. Woytěch je 
rozhodnut, jede do Chomutova na vlak a domů. Já jedu do Mariánek. Snídáme, balíme se a 
vyrážíme. Za chvíli jsme na státovce 7/I, po které jedeme asi 2 km, pak se má cyklostezka 23 
odklání pryč, tak se s Skytou loučíme a každý si již jedeme vlastní cestou. Zůstal jsem sám, jen se 
svou věrnou Rosinantou. Jedu v mlze či mracích po asfaltce, nalevo i napravo je zalesněno. 
V jednom úseku projíždím rozlehlou kaluží, která tu je na důkaz silného nočního deště. Potkávám 
vyžínače nové výsadby smrku. Nad Přísečnicí zastavuju u pramínku a o chvíli déle se již napojuji 
na normální silnici, míjím pomníčky zaniklým obcím nebo k první světové válce. V Měděnci 23 
končí, přecházím na další cyklostezku, která mě dovede až do Božího Daru. Jedu hlavně v mlze či 
mracích, i když občas se vše roztrhne a vysvitne krátce slunko či zahlídnu azuro. Cesta ubíhá 
příjemně, výraznější stoupání je až za skiareálem pod Klínovcem, finální kilometr k vrcholu je už 
úplná sranda. Na vrcholu je mlha, že nevidím skoro ani vysílač, a hlavně zima. Zbytečně se 
nezdržuju, dávám v restauraci kousek pod vrcholem jednu rychlou malou Plzeň a už si to svištím 
přibližně 50ti kilometrovou rychlostí v mlze s viditelností na 50 m z kopce dolů. Boží Dar jen 
míjím, prsty na rukou už skoro necítím a Rosinanta je celá orosená. Zastavuju v Abertamech u 
obchodu – je to prvná obchod, který potkávám od Jílového – kupuju dva koláčky a jogurtový 
nápoj. Stále je dost zamračeno, sjíždím do Perninku, pak jedu chvíli do kopce a následuje dlouhý 
sjezd do Nejdku. Cestou padají kapky, čekám, že zmoknu, tak rychle fotím kostel se zámkem a za 
lehkého deště ujíždím dál směr Chodov. Daří se mi dešti ujet a zpočátku příjemná silnice se mění 
v tankodrom. Zastavuju až v Lokti na náměstí, kochám se krásným městem i zámkem a fotím. Při 
odjezdu vysvitlo sluníčko a začalo pálit, takže v Horním Slavkově shazuju dlouhý cyklodres. Též 
se zde setkávám s Evčou zvanou Bodlinka, která mi vyjela naproti z Mariánek. Ona cestou zmokla, 
já už vidím pouze mokrý asfalt. Po 16:15 už jedeme do Mariánských Lázní. V Krásně se poprvé 
setkávám s Křížovníky s červenou hvězdou a v Pramenech zastavujeme v koloniále, kde 
pokecáme s domorodci. Před Mariánkama se dělíme a Evča mi dává bojovku, ať si dojedu sám. 
Evčina mamka můj příjezd přežívá, vybaluju se, myju se a oblečení si nechávám prát. Po výborné 



večeři vyrážíme do centra ke Zpívající fontáně, ochutnáváme různé prameny... Po návratu dáváme 
druhou večeři a po 1:00 jdeme spát. 
 
22.8.2007 – Středa 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – VELKÁ HLEĎSEBE – KYNŽVART – LAZY – DVOREČKY – ZLATÁ – 
KYNŠPERK NAD OHŘÍ – NEBANICE – HARTOUŠOV – HNĚVÍN – TŘEBEŇ – NOVÝ DRAHOV 
– KATEŘINA (SOOS) – NOVÝ DRAHOV – ŽÍROVICE – FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – KOMORNÍ 
HŮRKA – SKALKA – CHEB – HÁJE – MALÁ VŠEBOŘ – LIPOVÁ – LAŽANY – PALIČ – DOLNÍ 
ŽANDOV – STARÁ VODA – VELKÁ HLEĎSEBE – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Vstáváme až po 9:00, přes dvě hoďky snídáme a naháníme Lucky M., která doráží, čeká se na mě 
až se připravím na cestu a před 12:00 vyrážíme na kolech do SOOSu. V Lázních Kynžvart opět 
narážíme na Křížovníky z červenou hvězdou a začínáme stoupat na Lazy. Celkem dlouhé 
stoupání střídá sjezd a dál jedeme jak na houpačce nahoru a dolů, ale spíše sjíždíme. Na 
Dvorečkách se rozhlížíme do údolí a domorodkyně nám radí jak dál. V Kynšperku máme pauzu u 
kostela, navštěvujeme židovský hřbitov a jedee přes nejdelší zastřešenou lávku v ČR. Do Nebanic 
je krásná asfaltka plná cyklistů a in-linistů. V Třebeni stavíme u samosky, kde obědváme či 
svačíme. Dál je cesta do SOOSu již značena ukazateli. Před vstupem se s náma Lucka M. loučí, jede 
do Frantovek a vlakem domů. My zamykáme kola, schováváme věci u pokladny a vyrážíme do 
rezervace. Řekl bych, že je celkem sucho, ale mofety vidíme, i když pouze bublají. Začíná se však 
kabonit obloha a v dálce slyšíme hřmění. Po 18. hodině urychleně jedeme do Frantovek, které jen 
projíždíme, Františka však vidět musím. Zdá se, že čas nás pomalu tlačí, pokračujeme v cestě 
míjejíc smírčí kříže či empírový altán Chebská stráž (Egerwarte) nad vodní nádrží Skalka u Chebu, 
který jen lehce míjíme. I tak ztrácíme cykloznačku, kterou díky pomoci domorodkyně opět 
nacházíme. Pokračujeme v jízdě, ochlazuje se a začíná se i stmívat. V okolí Paliče provozujeme 
frutariánství na spadaných hruškách, v Dolním Žandově se napojujeme na státovku a po 22:15 
jsme doma. Evča ujela svoji první stovku! Vrháme se na plech s pizzou, kterou komplet sníme. Po 
sprše kecáme, koukáme na foto z VT a po jedné hodině ranní jdeme spát. 
 
23.8.2007 – Čtvrtek 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, DRMOUL 
Opět vstáváme později a dlouze snídáme. Pak jdeme na prohlídku centra, za světla. Kupujeme si 
lázeňské oplatky, navštěvujeme Křížový pramen. Vidím různé památky, lázeňské domy, zkrátka 
vše mně neznámé, lázeňské – neudržovaný hotel Krakonoš i s jeho sochou, jako socky koukáme 
skrz plot na Boheminium, jdeme k umělé zřícenině, nad sjezdovku... Návštěvu zakončujeme ve 
skotské hospodě. Po 18:00 jsme doma, kde se jen otočíme a na kolech jedeme kouknout na stavbu 
domu v Drmoule. Doma pak večeříme, vyrážíme za Luckou M. a i s ní do hospody Bavaria. 
Pokecáme nad dvěma lahvinkama červeného vína a po 1:00 jsme doma, druhá večeře neuškodí a 
asi ve 2:30 jdeme spát. 
 
24.8.2007 – Pátek 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – ZÁDUB – OVESNÉ KLADRUBY – MRÁZOV – KLÁŠTER TEPLÁ – 
ÚTERÝ – OLEŠOVICE – KRSY – ŠTIPOKLASY – ÚNĚŠOV – HŮRKY – ZAHRÁDKA – 
HUBENOV – VRTBA – HORNÍ BĚLÁ – DOLNÍ BĚLÁ – LOZA – MRTNÍK – KAZNĚJOV – 
OBORA – DOBŘÍČ – KACEŘOV 
Opět vstáváme po 9:00. Včera jsem se rozloučil s rodiči, dnes už musím odjet. Snídani zrychlujeme 
na hodinu, pak se balím, uklízím po sobě a ve 12:00 vyrážíme na kolech z Mariánek na Ovesné 
Kladruby. Evča zkouší jet na mém kole s brašnama, ale hodně rychle to vzdává. V Mrázově 
zastavujeme na dvě hoďky u známých Evčiných rodičů (Franta, Květa). Za chvíli jsme v areálu 
Kláštera Teplá, interiéry nenavštívíme, bo prohlídka je příliš dlouhá. Před 17. hodinou jsme 
v Úterý, kde navštěvujeme až neuvěřitelně drahý koloniál, nicméně jíst se musí a pifko nám oběma 
bodlo. Loučíme se a každý vyrážíme na jednu stranu do kopce, bo Úterý je v dolíku. Cestu bych 
mohl mít i rovnější, jedu stále do kopce a z kopce. Naštěstí to nejsou žádný kruťáky. Zastavuju až 
v Kaznějově, kde dávám na posilnění pifko. Na obloze jsou nějaké mraky, ale nevypadají nijak 



zlověstně. Nocuju kousek před Kaceřovem pod mezí u cesty. Už je dost šero, rychle večeřím a 
kolem 22:00 jdu spát. Dnešní večer je zatím nejteplejší, nepoužívám na spaní horní dlouhý 
cyklodres. Uvidím, zda ho v noci nevytáhnu. 
 
25.8.2007 – Sobota 
KACEŘOV – PLANÁ – NYNICE – DAROVÁ (PŘÍVOZ) – VRANOVICE – VRANOV – RADNICE 
– SKOMELNO – LHOTA POD RADČEM – PLÍSKOV – ZBIROH – TÝČEK – LÍŠNÁ – TOČNÍK – 
ŽEBRÁK – HOŘOVICE – LOCHOVICE – RADOUŠ – BEZDĚDICE – HOSTOMICE – TRNOVÁ – 
DOBŘÍŠ – STARÁ HUŤ – MOKROVRATY – NOVÝ KNÍN – ZÁBORNÁ LHOTA – CHOTILSKO – 
KŘENIČNÁ – BLAŽIM – STRANNÝ – NEVEKLOV – TISEM – BYSTŘICE – LÍŠNO – 
STRUHAŘOV – DIVÍŠOV – ČESKÝ ŠTERNBERK – PODVEKY – NECHYBA – MALEJOVICE – 
MITROV – UHLÍŘSKÉ JANOVICE – ONOMYŠL, KŘEČOVICE 
Vstávám standardně v 6:00, bylo teplo, spal jsem spokojeně celou noc bez dlouhého cyklodresu. 
Chvíli po mém probuzení vylézá slunce. Po malé snídani (nemám moc co jíst) se sbalím a vyrážím 
do Kaceřova, kde zajíždím do mlhy,ze které občas sporadicky vykoukne slunce. V Nynicích 
sjíždím z kopce a díky cedulím „Přívoz Darová otevřen“ chápu divné přerušení silnice přes 
Berounku v mé mapě (autoatlas 1:200 000) – nejedná se o chybu tisku. Je 7:30, když stanu na břehu, 
přívoz začíná premávat v 8:00. Volný čas trávím blbnutím a fotím si kolo na břehu ze všech stran. 
Všímá si mě převozník na druhém břehu a na babetě sjíždí od baráku dolů, aby mě převezl. JE to 
sympaťák, na dotaz kolik lidí za den asi převeze odpovídá: „Ty vole, bych se z toho posral, 
kdybych to počítal. Někdy 20, jindy 1000. Já na to seru, moje to není a za tu práci hovno dostanu.“ 
Za tu dvacku (10,- Kč za kolo a dalších 10,- Kč za osobu) mi to stálo... Na golfové hřiště za Darovou 
přijíždějí první hráči, já však vyhlížím otevřené potraviny, kde bych se najedl. Záchranou mi je 
Vranov, kde doplňuji něco jídla do žalidku i brašen. Poté mohu jet nerušeně dál až do Zbirohu, 
kde vjíždím do areálu zámku. O chvíli později zastavuji u Točníku, na Žebrák ani nevyjíždím. 
Zámkům ale ještě není konec, podjíždím D5 a rychle fotím zámek v Hořovicích, kde se fotí 
svatebčané. Je až nepříjemné vedro, takže na své další cestě neženu svoji Rosinantu ani do 
Neumětel, kam už kdysi uháněl její v českých zemích známější příbuzný Šemík. Z Hostomic je 
slušné stoupání ke Studenému vrchu, kde silnici křižuje závod horských kol. Těším se až si 
vychutnám sjezd do Dobříše a místo toho prorážím v díře ve 40km rychlosti zadní duši. Výměna 
s úklidem spacáku a přebalením brašen trvá 27 minut a hurá dál. Dávám si bacha na další díry a 
úspěšně přijíždím k hospodě na kraji Dobříše, kde na zahrádce bez obsluhy obědvám. Číšník na 
mě vždy houkne z okna, ať si přijdu... Až na to vedro cesta celkem utíká, vychutnávám si 
bezporuchový sjezd k Vltavě. Když ji přejíždím, tak ji z mostu fotím a vzduchem proletují kapky, 
nevím, že jsou neškodné, tak radši osedlávám Rosinantu a uháníme si to dál. Ke Konopišti 
nezajíždíme, místo toho obhlížíme přes zeď v mapě neznačený zámek v Líšně. Další dálnici, D1, 
nadjíždím a k Českému Šterbenrku přijíždím, když se slunko schovává za okolní kopce. Vrcholem 
dne ale jsou Uhlířské Janovice, kde se fotím u cedule mávajíc Ájince zde bydlící, ale teď odjeté. 
Trochu vyděšen zjišťuji, že zde je již vše zavřeno, takže si nabenzince kupuji večeři (bageta) i 
snídani (oplatky) a pití. Autobusová zastávka Onomyšl, rozc. Křečovice se mi jeví jako ideální na 
přespání, takže zajíždím i s Rosinantou dovnitř a již před 21:00 uleháme ke spánku. 
 
26.8.2007 – Neděle 
ONOMYŠL – KOŠICE – MALEŠOV – KŘESETICE – PUCHEŘ – KLUKY – MĚČOVICE – ČASLAV 
– VRCHY – VLAČICE – ZBYSLAV – BÍLÉ PODOLÍ – SEMTĚŠ – LITOŠICE – JANKOVICE – 
PŘELOUČ – BŘEHY – VÝROV – ŽIVANICE – LÁZNĚ BOHDANEČ – HRÁDEK – SRCH – RÁBY 
– KUNĚTICE – POČÁPLY – SEZEMICE – CHOTEČ – DOLNÍ ŘEDICE – HORNÍ ŘEDICE – 
HOLICE – KAMENEC – PODLESÍ – POBĚŽOVICE U HOLIC – BOROHRÁDEK – ŠACHOV – 
ZDELOV – KOSTELECKÁ LHOTA – KOSTELEC NAD ORLICÍ – TUTLEKY – LUPENICE – 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – JAVORNICE – SLATINA NAD ZDOBNICÍ – KAMENIČNÁ – 
ŽAMBERK 
V budíčku žádná změna, takže vstávám v 6:00 a před 7:00 jsem již na cestě do Košic a dál na 
severovýchod. Držím se na silnici č.337 až do Čáslavy, kde nacházím hned vedle náměstí večerku, 



takže mohu nakoupit něco k jídlu a hned si dát svačinu. Jinak tu je celkem velké náměstí, dva 
kostely a minimum lidí. Asi ještě spí. Z Čáslavy jedu s menšími problémy v orientaci až do 
Semtěše, kde je věž gotické věže, stále po rovině. V potoku pod lávkou plavou mariášky a mně 
začíná stoupání. Na hřebeni vjíždím do Pardubického kraje, z nějž stejně ještě vyjedu, než dojedu 
domů. Sjedu do Přelouče, níž se promotám na Břehy a za chvíli jsem v Lázních Bohdaneč. Je opět 
celkem vedro, vítr nefouká a cesta je rovná, takže se to dá krásně švihat. Za Lázněma Bohdaneč 
projíždím novým golfovým areálem (za celou cestu už asi šestým), před rybníkem jedu vpravo a 
za chvíli se již pohybuju po mně dobře známých silnicích z auta, kola či běhu. Jedu kolem 
„Kuňky“ a už se těším na oběd, na který se plánuju zastavit ve vyhlášené hospodě Sezemický dům 
v Sezemicích. Po výborném obědě (kačena, zelí, knedlíky a 2 Plzničky) vyrážím dál a jedu po staré 
cestě do Holic, kde není problém najít silnici do Podlesí. Tu je trochu slabší značení na křižovatce 
na konci obci, ale jedu rovně a to je správně. Až do Borohrádku jedu po rozbité silnici v lesích. 
Odtud mimo jedenáctku známou silnicí do Kostelce, přes Tutleky do Rychnova a už jsem vlastně 
doma... V Žamberku se nejdřív stavuji za WM, který lituje, že nejel se mnou a odjel ze strachu 
z počasí domů. Po 3. hodině odpolední zvoním na zvonek bytu a jsem doma... 
 
 

Datum Doba jízdy [hod] Délka [km] Průměr [km/h] 

16.8. 3:07:53 66,97 21,5 

17.8. 2:58:31 60,30 20,2 

18.8. 4:35:23 102,60 22,3 

19.8. 5:09:47 99,01 19,2 

20.8. 3:22:51 62,79 18,6 

21.8. 5:57:21 123,45 20,7 

22.8. 5:47:38 103,13 17,8 

23.8. --- --- --- 

24.8. 3:55:21 84,03 21,4 

25.8. 8:07:02 167,71 20,6 

26.8. 5:47:28 138,70 24,0 

Celkem: 48:49:15 1008,69 20,6 

 
Sepsal Papr 


