


Poznávání České republiky z cyklosedla V. 
 

aneb 
 

Na lovu vlka 
Herbertov – Nové Hrady – Suchdol nad Lužnicí – Chlum u Třeboně – Slavonice – Vranov nad Dyjí – NP Podyjí – 

Mikulov – Valtice – Lanžhot – Hodonín – Strážnice 
1.7.-8.7.2011 

 
 
1.7.2011 
Po třech letech se vracíme tam, kde jsme skončili. To ještě netušíme, že první noc se bude podobat té poslední 
posledně. Cesta vlakem 14:31 z Třebíče je vpoho, Evča akorát zjišťuje už na nádraží v Třebíči, že jí chybí károška. 
Z tohoto důvodu cestu v Českých Budějovicích přerušujeme a při večeři obdivujeme obrovskou masařku na věži 
kostela. Vlak ve 20:12 je natřískán lidmi jedoucími do „Vyšáku“ a dál pokračujícími po Vltavě. Možná tam jsou i 
vodáci, ale spíš se to tváří jako hromada výpitků. V Herbertově vystupujeme jediní a již je tma, takže si v zastávce 
rozděláváme ležení a někdy po 22:20 jdeme spát. (David) 
 
2.7.2011 
HERBERTOV – DOLNÍ DRKOLNÁ – HORNÍ DVOŘIŠTĚ – ČESKÝ HERŠLÁK – DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – RYCHNOV NAD MALŠÍ – SVATÝ 
KÁMEN – TICHÁ – CETVINY – LEOPOLDOV – POHORSKÁ VES – ČERNÉ ÚDOLÍ – STARÉ HUTĚ – HOJNÁ VODA – DOBRÁ VODA – 
HORNÍ STROPNICE – SVĚTVÍ – NOVÉ HRADY – NAKOLICE – VYŠNÉ – ŽOFINA HUŤ – DVORY NAD LUŽNICÍ – SUCHDOL NAD 
LUŽNICÍ – PÍSKOVNA CEP 
Přes noc pršelo, ale ráno už na nás vykukuje modrá obloha. Kromě karimáti jsme zapomněli i čaj, tak snídáme jen 
suchou buchtu. Po třech letech nasedáme na kola s plnými brašnami a ta netrénovanost je teda znát. Aspoň u mě. 
Vydáváme se šumavskou magistrálou (CT č. 34) plnou pastvin s kravkami a telátky přes Horní a Dolní Dvořiště na CT 
č. 1018 - Řemesla na řece. V Tiché jsme zkoukli tvrz a pokračovali do Cetvin, do nichž byli po odsunu dosídleni 
Rumuni. Za totáče to tam pak celé zbourali kvůli hraničnímu pásmu a zbyl jen kostel. Kvůli střídavé oblačnosti jsme to 
nevzali na zříceninu kostela v Pohoří na Šumavě, ale jeli jinou částí PP Novohradské hory do Leopoldova, kam po 
odsunu dosídlili Rusíny. Přes Pohorskou Ves, která vypadá, že dost žije tradicemi, jsme dojeli do Černého Údolí, kde 
nás zastavil déšť s větší výdrží, tak jsme se schovali na pivo v Hotelu u pralesa. (pozn. jídelna je vyzdobena suvenýry 
z cest Jardy Michala známého jako „Hajnej“ z Pangeotours) Krásnou krajinou jsme se dostali do Hojné Vody a pak do 
Dobré Vody – dříve lázeňské městečko. Na Kraví horu jsme se kvůli dešti nedostali, tak jsme alespoň zkoukli zdejší 
poutní kostel a nabrali léčivou vodu z pramene pod kostelem. Odtud už jsme jen a jen sjížděli dolů do třeboňské 
roviny. Zastavili jsme se v Nových Hradech, podívali na hrad i do kovářství a rozhodli se, že využijeme nabídky 
Bočkových a přespíme u nich ve Stajce. Krásnou přehlednou rovinou jsme si to jeli přes Vyšné, Žofinu Huť až do 
CHKO Třeboňsko. Ze Suchdolu nad Lužnicí jsme pokračovali po státovce směr Třeboň, kde nás u rybníka Cep naložil 
pan Boček i s kolama do auta a odvezl do Stajky, kde pro nás byla připravena kačena. Umyli jsme sebe i nádobí a do 
postele spadli kolem 22:00. 
 
3.7.2011 
Pěkně jsme si přispali, vstali na snídani a po několikátém pohledu z okna a na radar se rozhodli, že přijmeme 
nabídku, abychom zde ještě zůstali, než se počasí umoudří. Vyjedli jsme spíž, vyvenčili psice, upekli „bublaninu“ 
z výborných třešní, pročetli pár časopisů i knihu a usnuli doufaje, že déšť ráno už nebude. (Evča) 
 
4.7.2011 
STAJKA – POLŠTĚ – VYDŘÍ – DVORCE – DOLNÍ LHOTA – PŘÍBRAZ – LIBOŘEZY – MIROCHOV – STAŇKOV – CHLUM U TŘEBONĚ – 
LUTOVÁ – KLIKOV – FRANTIŠKOV – NOVÁ HUŤ – STAŇKOV – CT 322 – TEREZSKÝ DVŮR – DOLNÍ LHOTA – DVORCE – VYDŘÍ – 
POLŠTĚ – STAJKA 
Z postele jsme se dostali zase až po 8. hodině a před snídaní jsme vyvenčili a nakrmili Elinu a Betynu. Díky nijakému 
počasí jsme zůstali doma asi do 11:00 a pak vyrazili ujet trať, která nám po hranici chyběla. Vyrazili jsme na Chlum u 
Třeboně, kde je pěkný kostel s křížovou cestou, pak jsme po CT 1011 vyrazili opačným směrem, než jsme chtěli, bo 
jsme neměli mapu, což jsme zjistili až v Lutové. Díky tomu jsme se ale zase mohli projet kolem rybníků a kochat se 
Starým Kanclířem, Starým jezerem, Novým jezerem, kde jsme na větvi mohli spatřit volavku, nebo Vizírem, který byl 
skoro celý zarostlý rákosem. Cestou jsme si dávali pár pauz na borůvky, ale na zahnání hladu to nestačilo, takže 
v Klikově jsme místo obdivování zdejší keramiky zastavili na oběd. A měli jsme kliku, bo po nás přijela asi 20členná 
skupina, po které již nezbylo k jídlu snad nic. Další zastávkou byla až Nová Huť, jejíž klasicistní zámeček nás 
poněkud zklamal. Bývalá rota je využívána jako Penzion Medenice s občerstvením, které jsme nevyužili a pokračovali 
dál po krásných lesních asfaltkách (možná „bunkrovky“) kolem rašeliniště Pele do Staňkova. Bunkrovky vedly dál, ale 
my zkusili CT na modré turistické značce a kus jeli po písečném podloží, než jsme najeli pod Smírčím vrchem zpět na 



asfalt a kolem Blatské Hajnice zpět do Stajky. Tu jsme vypustili holky na chvíli po zahradě a než jsme se dostali do 
sprchy, tak pěkně sprchlo. Zatopili jsme v krbu a po večeři již pouze lenošili, zatímco venku příležitostně sprchlo 
pořádným lijákem. Ke čtení mohu doporučit povídkovou knížku Johna Irvinga Pokus o záchranu čuňáka Sneeda… 
(David) 
 
5.7.2011 
STAJKA – POLŠTĚ – VYDŘÍ – LÁSENICE – CT 32 – KÁMEN REPUBLIKY – NOVÁ BYSTŘICE – ARTOLEC – NÁVARY – VECLOV – 
STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM – TROJMEZÍ – MAŘÍŽ – SLAVONICE – SLAVĚTÍN – PÍSEČNÉ – RANCÍŘOV – VRATĚNÍN – 
UHERČICE – PODHRADÍ NAD DYJÍ – STARÝ PETŘÍN – ŠAFOV 
Vstali jsme kolem sedmé, vyvenčili naposled čoklice, dali jim nažrat a jali se balit své vršky i spodky a zametat stopy 
(králičí) a opad (březový). Vyrazili jsme v deset směr Lásenice, kde jsme dokoupili nějaké zásoby. Cestou na kámen 
republiky jsme se zase pásli v borůvčí. Zkoukli jsme nejsevernější bod Rakouska – s pěknou tůňkou v potoce. 
Pokračovali jsme PP Česká Kanada signálkou na Novou Bystřici a konečně si zas šlápli nějaký kopec. V Nové Bystřici 
jsme též konečně našli borůvkové knedlíky. Po třeboňském pivu Regent ale ani vidu ani slechu dnes ani včera. 
V Návarech jsme se dozvěděli, že tam byli dosídleni mimo jiné Volynští Češi a kdesi stojí/stával pomník dosídlení. 
Kousek od Venclova jsme pak měli štěstí a viděli bizony. Chovají je tam nějací nadšenci od Landštejna. Ze Starého 
Města pod Landštejnem jsme pokračovali k Trojmezí Čech, Moravy a Rakouska a z tama do Maříže, kde má svůj 
původ známá mařížská keramika. Někdy po revoluci ji tam začal dělat Kryštof Trubáček. Ve Slavonicích jsme se 
chvilku prošli a prošmejdili renesanční městečko křížem krážem. Škoda, že jsme kvůli kolům s brašnami nemohli do 
slavonických sklepů. Dál jsme jeli na Písečné a Vratěnín – úžasná víska či městys, kde bývala poštovní stanice 
z Prahy do Vídně (dnes obecní úřad). Celá ves je velice pěkně upravena a podle letáčku o akcích se zdá, že i žije a 
mají schopné zastupitelstvo. V hospě jsme si dali jen pivo, páč kuchař už nebyl. V Uherčicích jsme jeli kolem 
restaurace s nádherným secesním kováním nad vchodem a velkého zámku, který by asi též stál za prohlídku. Kolem 
Dyje jsme dojeli do Podhradí nad Dyjí, kde mají zříceninu hradu Frejštejn. V Šafově jsme zkoukli židovský hřbitov a 
pádili dál doufaje, že naleznem nějaké místečko se střechou na nocleh. Za odbočkou na Podmyče jsme konečně 
uspěli (posedy jsou moc malé) a spíme pod střechou jakési bývalé zemědělské stavby. K večeři byly těsťáče z pytlíku 
a z nějakého kempu u Vranova je slyšet hudba. Půjdeme spát kolem půl desáté. (Evča) 
 
6.7.2011 
ŠAFOV – VRANOV NAD DYJÍ – LESNÁ – HORNÍ BŘEČKOV – LUKOV – PODMOLÍ – NP PODYJÍ – HNANICE – HATĚ – LAMPELBERG 
– JAROSLAVICE – HRÁDEK – DYJÁKOVICE – HEVLÍN – NOVÝ PŘEROV – MIKULOV – SKALKY 
Ráno nás ze spacáků vytáhlo slunko a budíček v 7:30. Po snídani a sbalení se jsme sjeli k zámku ve Vranově nad 
Dyjí, proběhli se po liduprázdném nádvoří, v obchůdku pod zámkem si koupili pár potravin a už stoupali po 
opravované silnici hore k Onšovu. Cesty v NP Podyjí asi nebudou pro kolo s brašnama ideální, takže park objíždíme 
až do Podmolí. Díky tomu se kocháme větrným mlýnem v Lesné, kde je nyní stylová restaurace. Za Podmolím 
vjíždíme do parku, zajíždíme na vyhlídku Železné schody a po nádherném kozím hřbetě, kde potkáváme ještěrku 
zelenou, sjíždíme na Šobes, kde samozřejmě ochutnáme zdejší úrodu od Znovínu – konkrétně Rulandské bílé. Sjezd 
od stánku je tak krkolomný, že radši jdeme vedle kol a jedeme až níže přes louku a visutý most. Hlad se hlásí, tak 
sjíždíme do holkami loni prověřené restaurace Vinohrad v Hranicích. Jídlo je výborné, kocháme se výhledy na 
atypickou betonovou věž kostela a starý dřevěný lis na víno. Cesta dál je mezi poli se zlatým obilím nebo 
slunečnicemi či vinicemi. Opevnění v Šatově (srub MJ-S 3 Zahrada) nás nezajímá, koleje u nádraží překonáváme po 
svém a Hatě za kopcem nám dávají zabrat, co se estetického vjemu týká. Zabrat nám dává i následná panelka do 
kopce, kdy jsme nuceni kola vytlačit. To je poprvé, co během objezdu republiky musím kolo do kopce tlačit, pominu-li 
žlutou turistickou značku z Hejnic na Paličník. Míjíme staré vojenské pozorovatelny na signálce, konopí mezi 
slunečnicemi a zajíždíme na hrádek Lampelberg, kde má ochutnávku Lahoffer a Eko Hnízdo, od nichž ochutnáváme 
Pálavu. Poprvé se zde potkáváme s dvojicí z Písku, která též jede dle hranice, z Chlumu u Třeboně směr Břeclav. 
Nechce se nám vracet se na CT 5007, tak zkoušíme asfaltku, která přechází v polní cestu až cestičku mezi vinohrady, 
prosem, slunečnicemi a dýněmi po hranici. Nakonec se na rakouské straně vracíme na asfalt a sjíždíme do Jaroslavi. 
Zdejší obrovský zámek by zasloužil opravit. Cesta nás vede dál do Dyjákovic, kde dáváme pifčo s nanukem a 
polomrtví vedrem jedeme po nezáživné cestě až k Jevišovce, kde stojí dřevění čápi v nadživotní velikosti. Asi počtvrté 
zde potkáváme písecký pár a diskutujeme kde a jak spát. Nakonec jedou dál směr Mikulov a mi po sůše též. Asfalt je 
trochu vymlácený a Evča nadává na padající károšku. Výhledy na Pálavu, Svatý kopeček u Mikulova a zámek jsou 
nádherné, ale již je třeba hledat nocleh, bo Evču trápí sezení na sedátku. Za Mikulovem je cesta s perfektními 
naučnými tabulemi „Paměť“ popisujícími pokusy o překonávání hranice do Rakouska za dob totality. Dnešní nocleh 
nacházíme nakonec kolem 20. hodiny v úbočí vrcholu Skalky ve staré trampské osadě, nyní prázdné, což nám 
vyhovuje. Mažeme se Panthenolem, bo jsme se spálili, vaříme večeři a ještě za světla jdeme zhruba ve 21:30 spát. 
Ráno si chceme přivstat, abychom stihli něco ujet před poledními vedry, kdy je hlášeno až 30 °C. (David) 
 



7.7.2011 
SKALKY – ÚVALY – VALTICE – POHANSKO – LANŽHOT – MIKULČICE-VALY – HODONÍN – ROHATEC – PETROV – STRÁŽNICE – 
RADĚJOV 
V osadě bylo ohniště, chatka, několik posezení a „místnost“ mezi stromy s krbem, prostě nádhera s výhledem na 
mikulovský zámek, Pálavu či Svatý kopeček u Mikulova. Ráno nás opravdu budí budíček v 5:00. David vstává hned, 
mně se vůbec nechce, bo spaní by to bylo úžasné, kdyby nás nežrali ty mrchy komářice, proti kterým jsme večer 
vymýšleli několik strategií a nakonec jedinou možností bylo zpotit se ve spacáku a nechat si ožrat jen obličej. Ulepení 
tedy vstáváme, snídáme taveňák s tvrdým sýrem a balíme. Přes Úvaly u Valtic, kde se za totáče podhrabali tři kluci 
pod oponou, jedeme směr Valtice. U Valtic je hraniční přechod sloužící jako muzeum železné opony, ale v 7:00 bylo 
zavřeno. Procházíme tedy Kolonádu na Rajstně. Ve Valticích si dáváme v pěkném „mlíčňáku“ na náměstí druhou 
snídani, procházíme trochu město, nacházíme Bylinkovou zahradu Tiree Chmelar, kupujeme opalovák u rozšafné 
paní lékárnice a mažeme po rovince dál směr Břeclav. Okolí Břeclavi je další rybníkářská oblast, akorát není známo, 
kdo tu ty rybníky založil. Za Františkovým rybníkem bereme vodu od pár pánů v nejlepších letech, kteří tráví volný čas 
na „chalupě“, kterou si vybudovali z bývalého strážního domku u mostku nad železnicí do Rakous. Vypráví nám, že 
jim pořád nebylo jasné, co je to za drážní domek, když je to nad tratí, ale loni prý jel kolem chlápek, co tam dva roky 
před revolucí sloužil a propichoval holí vagony s uhlím, zda se tam neschovává někdo, kdo chtěl za kopečky. Cestou 
na Pohansko jsme viděli čápy hnízdící na schnoucím stromě a slyšeli plno různých ptáků. V Pohansku jsem si musela 
pod kaštanem odpočinout, protože mě furt nějak bolí v krku a pšikám jak o život a s pokračováním cesty to vypadalo 
bledě. Trocha Pernštejna to ale spravila a jedeme si dát oběd do Lanžhotu. V pizzerii u kostela mají výborný pizzy a 
další mňamky jako je širůch (masová směs v chlebu) či smažená zmrzlina. Konečně si též dávám frapé ale nejdřív 
léčím krk čajem s citronem a medem v úžasném hrníčku se sametovým ouškem (to aby nepálilo). Z Lanžhotu jsme jeli 
po krásné cestě lužním lesem (Moravská cesta), těžební věže jsme ale neviděli. Zastavili jsme v Mikulčicích – Valech 
a prochodili skoro celé bývalé slovanské hradiště. Je to docela zážitek základy prvních kamenných staveb u nás. 
Expozice o druhém kostele je udělána opravdu působivě. Pokračujeme přes Hodonín, kde v maličké pekárně 
kupujeme snídani, do Rohatce, kde najíždíme na státovku do Petrova. V Plžích (sklípkách) si dáváme kapku vín 
Dornfelder a Chardonnay z Vinařství Klásek. Ve Strážnici na námku hrála kapela mladých klučíků nějaký pop-rock 
v rámci Festivalu Slunce, ale my jedeme kouknout, kde je skanzen (kam jen nakukujeme) a synagoga. V Radějově se 
rozhodujeme pro osudovou věc – zkusíme přespat v penzionu. Je to dilema, ale kvůli mému vlkovi a slizu po celém 
těle podléháme i nekřesťanské ceně v druhém penzionu Queens bar (první, Roseta, byl pěkný ale obsazený). Po 
estetické stránce otřesné, ale teplá voda a spaní bez komárů nám za to dnes asi stojí. Vaříme večeři na plyňáku 
v pokoji, pak jdeme do místní hospody na Janáčka a kolem 22:00 jdeme spát. (Evča) 
 
8.7.2011 
Budíček v 7 hodin vyhnal z postele pouze mě, Evča ležela marodná dál. Na její žádost jsem jí uvařil čaj, dostala včera 
koupený makovec, já si vzal briošku a po snídani vylezla z postele. Sbalili jsme se, hodili věci na kola a vzhledem 
k Evčině stavu (pokašlávání, rýma a malátnost) odjeli zpět do Strážnice. Tady jsme na vlakáči koupili jízdenky, před 
skanzenem napsali pohledy a v 9:00, když otevřeli, jsme byli dnešní první návštěvníci. Díky tomu se nám paní u kasy 
mohla věnovat a my si koupili strážnické Rulandské šedé od Vitis, slaměnou panenku s modrotiskovou sukénkou a 
koštovačky s obalem tkaným technikou (vzorem) činovať. Protože jsme byli první, měli jsme celý skanzen pro sebe, 
což ale mělo i tu nevýhodu, že třeba ještě nebyla ochutnávka vína… Skanzen je supr, byli jsme tam 90 minut a lehce 
bychom tam dokázali býti déle. Pak už jsme na kole odjeli na nádraží a třemi vlaky se dostali do Třebíče, kde jsme byli 
po 15. hodině. Pokračování za rok! (David) 
 

Datum Doba jízdy [hod] Délka [km] Průměr [km/h] 
2.7. 5:52:30 101,24 17,2 
3.7. - - - - - - - - - 
4.7. 4:12:44 80,56 19,1 
5.7. 5:31:15 103,83 18,8 
6.7. 5:19:55 97,03 18,2 
7.7. 5:38:47 93,67 16,5 
8.7. 0:37:25 10,97 17,5 

Celkem: 26:35:11 476,33 17,9 
 

Sepsal David & Evča 
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