
Cyklocesta -Kolín-Kutná Hora-Čáslav-Seč-Hlinsko-Vír-Tišnov-Macocha-Plumlovská přehrada-Litovel-Olomouc-2007 

Cesty se zúčastnili tito borci: Aleš Wenzel, Petr Trchalík(Trchy), Libor Holan, Petr Nedoma(Ned), Petr Foltík(Fof),    Ivan 

Straškraba a Luděk Dobrovolný 

1.den 

První část výpravy-Ned, Libor a Trchy dorazila popoledni do Kolína a zde na náměstí proběhla družba se smíšeným 

cyklistickým teamem z neznámého města. Po úspěšném ukončení družby jela skupina na jih do obce do obce Ratboř, kde 

je vzácný původně gotický kostel a cenný nový zámek od architekta Kotěry. Po kulturní vložce se vydali k velehoře Vysoká, 

která nezahanbila své jméno výškou 471 mnm dominující okolní rovině a na jejím vrcholu je telekomunikační věž na 

kterou chlapci pomocí 3 x 144 kroků vystoupali. Ned si neodpustil další ze svých kaskadérský kousků na vrcholu. Po 

seskoku dolů se vydali k vodní nádrži Vrchlice kde omyly svá mladá těla. Po kompletním osušení dojeli do obce Malešov, 

kde vyhledali útulnou hospůdku Jiřího Melcera s kuchyní a venkovní krytou zahrádku vhodnou ke spaní. Při pivu se dočkali 

nejdříve příjezdu Luďka s Fofem a později večer Aleše jedoucího z pražského koncertu skupiny Genesis, kterého se 

zúčastnil spolu s Ivanem. Večer byl věnován chutné večeři a nechutnému množství nápojů. 

1.den 

Chlapci se po náročném vstávání přišpendlili ke kolům a vydali se na snídani do Kutné Hory. Zde má řezník Jiří Melcer 

bufet v kterém si vyrovnali hladinu gulášopivem. Poté se setkali s posledním účastníkem Ivanem přijíždějícím ranním 

vlakem z Prahy. Ve městě právě probíhaly historické slavnosti, kterých jsme se pochopitelně zúčastnili. Ivan se zde setkal 

se svou dcerou, která zde baletila v historickém kroji. Přes smutek pořadatelů jsme museli odjet směr Čáslav. Při zkratce 

poli došlo k historickému jedinému pádu v našich cyklodějinách. Stalo se to tak – Trchy současně s Liborem přejížděl 

menší říčku a na menším mýdle ve vodě dostal smyk, který ho srazil do vody…K úrazu naštěstí nedošlo a ani Trchyho 

psychika nebyla poznamenána…Vjeli jsme do města Časlav a hned se vydali k atletickému stadionu setkat se s koleginí 

atletkou Jarmilou Kratochvílovou držitelkou světového rekordu na 800 m časem 1 minuta 53 sekund. Ta si nás bohužel 

spletla s dopingovými komisaři a ze stadionu utekla. Aspoň jsme si zaběhli vyrovnanou sprinterskou stovku – časy byly 

kolem 14 sekund….Pod krásným gotickým kostelem jsme si dali pivko a vyrazili dál na východ k zámku Žleby. Zámek je 

velmi krásný a zachovalý. Fof si zde dal jeden z nejlepších párků v životě, který mu nikdo nezáviděl. Okolo historické 

vápenky v Závratci jsme dojeli na začátek Železných hor do Třemošnice. Za městem je Hedvičino údolí se Zlatým potokem 

což je pěkný 2,5 km dlouhý kaňon stoupajícím do Pekla a stejnojmenným rybníkům na náhorní plošině. Nedaleko jsme již 

dorazili k přehradní nádrži Seč k jejíž hrázi se dojíždí tajemným tunelem. Noříce se stále dál do Českomoravské vrchoviny 

jsme dojeli do Svobodných Hamrů je kde skansen Vysočina rozdělený do tří částí, které jsme si všechny prohlédli: Hlavní 

část je na Veselém kopci, kde byla opravdu radost pobývat. Poté jsme se vrátili k hlavní silnici, kde se nachází jako součást 

skansenu historická dřevěná hospoda s pensionem Jonáš. Její zastřešená zahrádka s pečeným masem k večeři a výborným 

pivem Rychtář byla požehnáním. Večer byla družba s místními a po ní nás uložili na lavice z měkkého dřeva do 

nadýchaných spacáčků. 

3.den 

Ráno nás probudilo ostré slunce a po masité snídaní poslalo do Hlinska. V jeho centru jsou historické dřevěnice zvané 

Betlém kde jsme neodmítli dalšího Rychtáře. Z města jsme začali stoupat k poslední výspě civilizace obci Heráklec kdy 

jsme se vlivem orientačně těžkému terénu rozdrobili na dvě skupiny. Z vesnice jsme již stoupali lipovou alejí k vrcholu 

severní Českomoravské vrchoviny Devíti skalám ve výšce 836 mnm. Vrchol je prudké skalisko, který jsme lehce zdolali a 

kochali se rozhledem. Z vrcholu jsme sjeli lesní asfaltkou do Milov, kde se obě skupiny šťastně spojily. Malými vesničkami 

a malebnou krajinou částečně lesními stezkami jsme dojeli přes Jimramov na začátek přehrady Vír do Dalečína. Kolem 

přehrady vede cykloasfatka a břehy jsou posety skálami. Další trasa už byla poměrně frekventovanou silnicí do 

Předklášteří u Tišnova. Zde se nachází 800 let starý Cisterciácký klášter Porta Coeli s gotickými stavbami. Po jeho venkovní 

prohlídce jsme vyrazili hledat nocleh a jelikož se nám nedařilo, tak jsme zakotvili za Tišnovem kde jsme získali informaci, 

že v nedalekém Drásově je fotbalový stadion s útulnou tribunou. Již za tmy jsme se tam vydali a po obhlídce místa 

noclehu jsme vyrazili do místní knajpy, kde jsme setrvali do púnoci. Spánek byl kvalitní. 

4.den  

Po snídani v místním obchodě jsme šlápli do pedálu směr Macocha. V obci Lipůvka navštívil Fof svého kamaráda a kolem 

říčky Punkvy jsme dojeli ke Skalnímu mlýnu kde jsme dali druhou snídani s medovou Marlenkou a kafem. Nesměl chybět 

seskok propastí Macocha, který byl jako vždy úspěšný. Od Macochy jsme pokračovali lesní asfaltkou do vesnice Sloup 



v jejímž okolí jsou známé jeskyně. Dál jsme pokračovali po lesních pěšinách zvlněným terénem kolem dětského tábora do 

vesnice, kde jsme si za horka dali pivko. Z ní jsme náhorní plošinou Drahanské vrchoviny dojeli do Repech odkud začíná 

báječný sjezd asfaltkou Repešským žlebem směr Plumlov. Dojeli jsme k Plumlovské přehradě a zde se v klidu prokoupali. 

Od přehrady jsme spěchali do blízké chatové oblasti, kde má chatu Alešova tchýně. U branky vyčerpané cyklisty přivítala 

pohostinná Alešova manželka se slivovicí a čerstvými jednohubkami. ÓÓ jak jsme byli šťastni a kolem nás pobíhal Alešův 

věrný pes Nick. Alešova manželka přesně poznala naše touhy a poslala nás do nedalekého bufetu na pivo. Po chvíli jsme 

se vrátili na zahradu a začali připravovat maso na rožnění s mnoha přílohami. Špičkoví kuchaři se zhostili úkolu na 

výbornou. Večer proběhl na výbornou. Jelikož zítřejší etapa nebyla plánována dlouhá, vyspali jsme se do růžova. 

5.den 

Po bohaté snídani a rozloučení s Alešem a jeho manželkou jsme vyrazili Hanou na sever. Minuli jsme vesnici Čechy nad níž 

se rozkládá nejvyšší hora Hané Kosíř 442 mnm a mírným stoupáním dojeli do Náměšti na Hané s krásným zámkem plným 

kočárů. Přes Dobrotín s pravoslavnými kostely jsme dojeli do Litovle, kde nás uvítalo pravé Litovelské pivo. Projeli jsme 

kolem kanálů hanáckých Benátek a vyrazili lužními lesy CHKO Litovelského  Pomoraví. V Out door centru U tří mostů nad 

Horkou jsme si dali poslední pivo, dojeli do Olomouce na vlak a pohádky byl konec…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Trchy a Ned v zajetí nejkrásnějších českých cyklistek na kolínském náměstí focení Liborem majícím na rameni 2 cyklistky 

 

Kostel sv.Václava v Ratboři a barokní sousoší Apotheosy sv.Jana Nepomuckého 

 



Ned sedící 9/10 svého těla nad propastí na vrcholu 38 m vysoké telekomunikační věže na kopci Vysoká 

 

Ve Vodní nádrži Vrchlice je buďto Ned a Trchy nebo Ned a Libor nebo Trchy a Libor nebo už nevím kdo…… 

 



To, co se dělo v Malešově v restauraci Jiřího Melcera předešlé noci, vystihuje postava Luďkova bratra,který pitku nezvládl. 

 

Fotografově jedoucí z Malešova měli rozostřené vidění a proto není fotka Kutné Hory se Svatou Barborou ideální…. 

 



Trchy dostal za úkol od císaře Zikmunda spočítat kolik má vojska český král Václav IV….Kutná Hora 

 

No, Ivane nediv se, je to opravdu nejstarší cyklistická brána v Česku, uháněj za Liborem…výjezd z Kutné Hory 

 



Fotodokumentace jediného pádu všech cyklocest....pod vodou bylo mýdlo….Trchyho pád nepoznamenal…před Čáslaví 

 

 

 

Jarmila Kratochvílová utekla ze stadiónu v Čáslavi těsně před příchodem 5 dopingových komisařů….. 

 



Vlevo vzácný trojlodní gotický kostel Sv. Petra a Pavla v městské památkové zoně v Čáslavi…rybník je hluboký 

 

Novoanglický zámeček ve Filipově…Ruskému zbohatlíkovi na kole se zámeček nepodařilo koupit….. 

 



Chlapci nezáviďte Fofovi, taky si jednou na párek vyděláte…..zámek Žleby 

 

Aleš spatřil zbytky nejstarší šachtové pece na vápenec u nás v Závratci a od té doby slézá jen vápencové skály…. 

 



Hedvičino údolí se Zlatým potokem za městem Třemošnice – tady by si Karel Hynek Mácha užil romantiky…. 

 

Přehradní hráz vodní nádrže Seč – neplavci se pro jistotu drží betonové zdi…. 

 



Skansen Vysočina na Veselém kopci….z dědečka na zápraží moudrost jen sršela (v dresu ze Závodu míru 1949)…. 

 

Skansen Vysočina na Veselém kopci….to je tak když jeden dělá hot a druhý čehíí….. 

 



Dovednost cyklistů dobře trávit je dána jejich schopnosti soustředit se na každý skus- zahrádka u pensionu Jonáš-skansen 

  

Ivan říká Alešovi: Aleši neboj dneska za tebe budu šlapat já….uklízení ložního prádla po noci v zahrádce 

 



Doba výstavby pensionu Jonáš ve Svobodných Hamrech, místě noclehu, je odhadována mezi léty 1678-1679 

 

Aleš si obkresluje projekt pro svou zahradu s rybníčkem a počítá počet kamenů……Rváčov 

 



Skansen Betlém v Hlinsku – dobře uvařené pivo Rychtář je vše co chlapci v 9 hod ráno potřebují….. 

 

Lipová alej nad obcí Herálec…stoupání ke střeše Českomoravské vrchoviny Devíti skalám...vzduch řídne…Ned mi ujíždí…  

 



Pětice špičkových českých horolezců dobyla těžkou severní stěnu Devíti skal – Materhornu Českomoravské vrchoviny 

 

O tom, že naše cyklocesty jsou náročné - není žádná – zmrtvělé Alešovo tělo válející se v pustině hovoří jasnou řečí…. 

 



Chtěl jsem udělat detail cyklistů vlevo, ale krása krajiny je odsunula do pozadí… U Borovnice 

 

Není v Česku moc majitelů vodních nádrží, ale Liborovi Vírská vodní nádrž opravdu patří….. 

 



Brána kostela Cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova založeného roku 1233 

 

Odbyla 12 hodina a dostali jsme poslední pivo….u restaurace v Drásově před odjezdem na nocleh na stadion…. 

 



Ráno v Drásově na stadionu…někdo zívá….někdo šlape vodu….někdo něco hledá…někoho je tu jen půlka… 

 

Že by se vodníci na Moravě zabývali mletím zrna?...asi ano…Moravský kras 

 



Sloup – Jeskyně Kůlna byla zbudována v akci Z pod patronací JZD Sloup v říjnu 1989 

 

Jedeme na Baldovec – normálně takový potok přeskakujeme, ale nechtěli jsme být obviněni z fotomontáže…. 

 



Mezi Nivou a Repešemi – Drahany – 

obláček jsem musel trpělivě 

namalovat, ale povedl se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelé obce Repechy nepoužívají propisky, ale zásadně jen tužky… 

 



Lovci fotek krouží po loukách kolem Plumlovské přehrady, aby ulovili co nejlepší fotku zámku Plumlov… 

 

Kuchaři výpravy chystají čerstvě natrhanou zeleninu do chutné večerní krmě-na Alešově chatě na Plumlovské přehradě 

 



Rozloučení s Alešovou manželkou a jejich psem Nikem….ještě že se lampion  odhoupnul z Liborovy tváře…. 

 

Libor s Trchym vyškrábali poslední zbytky sil na posledním stoupání cesty k Náměšti na Hané….. 

 



Zámek Náměšť na Hané…pomohli jsme ostříhat trávu a pokračovali jsme dál… 

 

Cestou na Litovel – opravdu jsem uviděl jak se Luďek s kolem vznesl do oblaků, ale asi mi to nikdo neuvěří…. 

 



Exilové sídlo ruského patriarchy Borise v Dobrotíně…. 

 

Hanácké Benátky Litovel s věhlasným gymnáziem – Libor si fotí vzpomínku na studentská léta…. 

 



Litovelské pomoraví – kdybych neměl 3 z biologie tak bych věděl jací živočichové zde žijí…. 

 

Poslední smutné pivo U tří mostů u Horky….přes veškerou snahu samospouště se chlapci nedokázali usmát…. 

 



Cyklocesta-Kolín- Kutná hora-Hlinsko-
Tišnov-Macocha-Prostějov-Olomouc-
červen 2007           

1 den   km 
km 
celkem 

do kopce 
m 

z kopce 
m poznámka 

Kolín Malešov 23 23 150 50 po silnici 

2 den     23 200 100   

Malešov Kutná hora 9 9 50 150 po silnici 

Kutná hora Čáslav 14 23 100 100 po silnici 

Čáslav Třemošnice 17 40 200 150 po silnici 

Třemošnice Seč-přehradní hráz 12 52 300 150 silnice+polňačka 

Seč-přehradní hráz Skansen Vysočina 23 75 300 200 po silnici 

3 den     75 950 750   

Skansen Vysočina Hlinsko 8 8 150 150 po silnici 

Hlinsko Heráklec 13 21 200 100 po silnici 

Heráklec Devět skal hora 6 27 200 0 silnice+polňačka 

Devět skal hora Milovy 6 33 0 200 silnice+polňačka 

Milovy Krásné 8 41 100 150 po silnici 

Krásné Jimramov 13 54 100 150 silnice+polňačka 

Jimramov Výrská přehrada 15 69 150 200 po silnici 

Výrská přehrada Tišnov 36 105 200 400 po silnici 

Tišnov Drásov 7 112 50 0 po silnici 

4 den     112 1150 1350   

Drásov Blansko 19 19 150 100 po silnici 

Blansko Macocha 9 28 150 50 po silnici 

Macocha Sloup 7 35 100 0 polňačka 

Sloup Baldovec 8 43 100 100 lesní pěšina 

Baldovec Repechy 8 51 150 50 silnice+polňačka 

Repechy Plumlovská přehrada 16 67 50 400 silnice+polňačka 

5 den     67 700 700 po silnici 

Plumlovská přehrada Náměšť na Hané 25 25 150 150 po silnici 

Náměšť na Hané Litovel  15 40 50 100 po silnici 

Litovel  Olomouc 25 65 50 50 cyklostezka 

      65 250 300   

    celkem 342 3250 3200   

 


