
 

3.Cyklocesta – Košice - Tokaj – Miskolc  - Eger – Lučenec (Štúrovo) – červen - 2001 

Sestavu z minulého roku (Ivan, Fof, Ned a Laďa) byla posílena o juniorského reprezanta Maďarska Zoltana Bagari a 

vyzrálého rutinéra Jiřího Kašpara. Nočním vlakem jsme dojeli nad ránem do Košic a dospali se v nádražní hale na 

karimatkách. 

1,den 

Od dojezdu byly Košice v hustém dešti a proto jsme čekali 2 hodiny jestli nepřestane pršet. Nakonec jsme vyrazili i 

v něm v pláštěnkách. První deštivé pivo bylo v Seni po 15 km. Na hranici déšť ustal a vjíždějíce do první maďarské 

vesnice Ivanova zadní duše nevydržela nápor cizokrajných hřebíků. Za stále se zlepšujícího se počasí jsme projižděli 

mírně zvlněnou krajinou kolem Zempleni hegyzeg (Zemplínské vrchy) a dali si v obci Gonc první nefalšovaný 

maďarský sor. Na křižovatce hlavních cest pod obcí Mád jsme si vyhlédli polorozpadlý domek v ovocném sadu, který 

jsme zvolili jako naše první noční sídlo. Část výpravy zůstala odpočívat v domku a milovníci vína se vydali do 

nedalekého centra vinařské oblasti města Tokaj což je útulné městečko pod vysokým kopcem obaleným vinohrady a 

obtékané řekou Tisou. Nakoupili jsme místní víno, které jsme částečně vypili na místním náměstí a zbytek dovezli již 

noční cestou nazpět do sadu. Zde došlo mezitím k malé kontroverzi s místní policií , která však byla nakonec zdárně 

vyřešena. K zatčení nedošlo – nebyli jsme utečenci. 

2.den 

Druhý den nás čekala nedlouhá rovinatá trasa do druhého největšího města Maďarska Miskolce. V první vesnici jsme 

posnídali sor a ve třetí si dali pravou maďarskou pizzu. Postupně se obloha začala černat a blížila se bouřka. Schovali 

jsme se před ní v další vesnici a čekali na její konec. Jelikož jsme na tom nebyli nejlépe s časem, vyjeli jsme ještě za 

deště. Při jeho ustávání píchl Ned duši a musel ji vyměnit (vozíme jednu rezervní duši + lepení). V podvečer jsme vjeli 

do Miskolce, kde jsme se trápili na rušných ulicích a hledali ke koupi víno na večer což bylo zabezpečeno. Zajeli jsme 

do místa zvaného Tapolca, kde se nalézají známé jeskynní termály, ale bylo již zavřeno. Z důvodu promočenosti jsme 

se ubytovali v chatkách místního campingu, kde jsme strávili příjemný večer s místním vínem. 

3.den 

Hned po ranním otevření termálu jsme vešli do jeskynního komplexu. Bezpečně jsme propluli celý areál a 

zregenerovali unavené nohy. By to velký zážitek. Za městem ihned začínají největší maďarské hory – Bukové hory. 

Stoupali jsme dlouhým stoupáním na jejich vršek a začala se zase blížit bouřka. Vyjeli jsme nahoru a strhla se mela. 

Stáli jsme skoro hodinu mezi statnými buky v pláštěnkách a vyjeli až bouřka opadla. Po lesních cestách jsme projeli 

celé pohoří, které je kompletně zalesněné(nejvyšší hora má 985 mnm). Na jeho jižní straně jsme z něho vjeli do 

historického města Eger(památka UNESCO) centra vinařské oblasti. Z důvodu další promočenosti jsme se ubytovali 

zase v chatkách místního campu. Překladatel Zoltán byl naší velkou oporou. Po ubytování jsme vyjeli na jihozápadní 

okraj města , kde začínají zvlněné vinice se sklípky. V nejkrasnějším z nich jsme strávili večer s červeným Bikaverem 

plné chuti. 

4.den 

Po ránu jsme vyrazili na západ k vesnici Egerszalok, kde se nachází travertýnový kopec s horkou tekoucí vodou. Jejími 

potůčky jsme vyhnali poslední zbytky Bikaveru s krve a vydali se již za horkého dne na severozápad. Horko se stávalo 

velmi únavným a po dojetí do městečka Recsk, kde jsme zasedli k poradě, protože jsme začali mít nedostatek času na 

plánované dojetí do Štůrova. Pouze Zoltán,Ned a Fof neměli problém s dovolenou a proto se oddělili od čtveřice 

Ivan,Jura,Luděk a Laďa. Trojice vyrazila nejbližší cestou dobýt nejvyšší horu Maďarska Kékeš vysoky 1 014 mnm což 

také dokázali. Po ujetí dalších cca 30 km spali někde mezi poli… Zbývající čtveřice vyrazila směr Salgotarjan za nímž u 

silnice přespala. 

5.den 

Čtveřice odpadlíků dorazila před polednem do Lučence odkud jela přes Bánskou Bystrici vlakem domů. Trojice hrdinů 

dojela až do Štůrova a přijela na Vsetín o den pozdějí. 

 

 



Reprezentační výběr po noci strávené na cestě dospává………. 

  

Promoklí cyklisté na hranici Slovenska a Maďarska, za sebou déšť před sebou slunný jih…….. 

 

 

Po prvním maďarském pivu……………… 

 



 

Ivan a Jura převlékají po ránu 

prostírání……………… 

 

 

Útulná rozpadlina v sadu před Tokajem kde jsme strávili neklidnou noc s Tokajským vínem v žaludcích 

 



Oběd s pravou Maďarskou pizzou ve vesnici před Miskolcem 

 

Bojujeme s bouřkou katastrofických rozměrů na vrcholcích Bukových hor 

 

Pláštěnkáři v končící bouřce v Bukových horách mezi Miskolcem a Egerem 

 



Celkové stupně vítězů – Fof,Ned,Zolo – dosažený čas na setiny stejný – (Stůrovo – v pozadí bazilika 

v Ostřihomi)……..chlapci netušili že se s pelotonem vrátí na místo činu po 15 letech………. 

 

 

Cyklocesta-Košice-Tokaj-Miškolc-Eger-
Lučenec(Štůrovo)-červenec 2001          

1 den   km 
km 
celkem 

do kopce 
m 

z kopce 
m poznámka 

Košice hranice s Maďarskem 23 23 80 127 po silnici 

hranice s Maďarskem Abaújszanto 32 55 200 200 po silnici 

Abaújszanto křižovatka pod Mád 19 74 200 200 po silnici 

křižovatka pod Mád Tokaj město 13 87 100 100 po silnici 

Tokaj město křižovatka pod Mád 13 100 100 100 po silnici 

              

2 den     100 680 727   

křižovatka pod Mád Miskolc Tapolca 50 50 100 100 po silnici 

3 den     50 1180 1227   

Miskolc Tapolca Bukkszentkerezt 15 15 400 100 lesní silnice 

Bukkszentkerezt EGER 44 59 200 500 lesní silnice 

4 den a     59 600 600   

EGER Recsk 34 34 200 200 po silnici 

Recsk Salgotarjan 45 79 200 250 po silnici 

4 den b     79 400 450   

EGER Recsk 34 34 200 200 po silnici 

Recsk hora Kekes 24 58 1000 200 lesní silnice 

hora Kekes spánek v polích 30 88 150 1000 po silnici 

5 den b     88 1750 1850   

spánek v polích Štůrovo 110 110 580 100   

5 den a             

Salgotarjan Lučenec 30 30 50 150 po silnici 

  trasa a Ivan,Luděk,Jura,Laďa celkem km 318 2910 3154   

      celkem m 2910 3154   

        nahoru dolů   

  trasa b  Zoltán,Ned,Fof celkem km 407 4790 4504   

      celkem m 4790 4504   

    nahoru dolů  



 


