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Cesty zúčastnili: Libor Holan, Luděk Dobrovolný, Petr Trchalík, Petr Nedoma, Aleš Wenzel, Ivan Straškraba, Petr Fojtík 

1.den 

Chlapci dojeli vlakem na nádraží do Kolína a hned vyrazili na náměstí na kávičku. Po poradě se část rozhodla jet 

vlakem do Poděbrad a část již na kole z Kolína. Z Kolína vedla cyklostezka vedle silnice na kterou se najelo ve Velkém 

Oseku. Po kratší silniční složce jsme v Libicích nad Cidlinou odbočili k torzu slovanského hradiště Slavníkovců starých 

soupeřů našich Přemyslovců. Dál jsme pokračovali cyklostezkou k Labi a kolem něho do Poděbrad. Projeli jsme 

lázeňským centrem a hned pokračovali kolem Labe (jako celý den) do Nymburka. Na jeho začátku jsou zachovalé 

vysoké hradby, které jsme rozumně objeli a vpadli do města z boku. Byl horký den a proto jsme vyhledali pivovar na 

konci města a dali si zde pravé postřižinské. Z města jsme dál pokračovali do Hrabalova Kerska. Je to velká písčitá 

obora zarostlá borovicemi plné chat, kde jednu z nich vlastnil Bohumil Hrabal. Plánovaný oběd proběhl v restauraci  

Na hájence známé z Menzelova filmu Slavnosti sněženek. Zvítězila svíčková z divočáka se šípkovou a postřižinským 

pivem. Vstávalo se nám těžce, ale cesta nás ještě čekala dlouhá. Z Kerska jsme vyjeli do Přerova nad Labem, kde je 

nejstarší český skansen. Po jeho návštěvě jsme dorazili do Brandýsa nad Labem z kterého jsme přejeli na druhý břeh 

Labe převozem. Byl to můj první převoz přívozem v životě. Po pravém břehu Labe jsme pokračovali do Staré Boleslavi 

významného centra české státnosti. Na jeho okraji jsme nalezli stylovou hospůdku Konec starých časů. Po prohlídce 

centra jsme finišovali podvečerním polabím do cíle etapy v Mělníku. Po vyhlídce na soutok Labe a Vltavy, ubytování 

v campu a večeři jsme zašli do vinného sklípku na místní zdařilá vína. 

2.den 

Na snídani s kávou za slunného dne jsme si zajeli znovu na náměstí do kavárny a rozloučili jsme se pohledem na 

soutok a náš příští cíl Říp. K hoře jsme dorazili od severu alejí a východní stranou vyjeli na vrchol. Na vrcholu je bufet, 

kde jsme si dali každý jednoho Bakaláře. V rotundě na vrcholu jsme zavzpomínali na doby minulé. Z kopce jsme 

bravurně sjeli dolů a poli dojeli do malých lázní Mšeno. Zde bylo další pivko a potom mírné stoupání do Peruce, kde 

jsme nejdříve shlédli památný Oldřichův 1000 let starý dub a poté odpočinuly na návsi a dokoupili zásoby. Z Peruce 

jsme pokračovali do Panenského Týnce kde se nalézají zbytky kláštera jehož prostory údajně oplývají magickou 

ozdravnou silou což se potvrdilo jen částečně. Z Týnce jsme stoupali na menši pohoří Džbán se zařízlými údolíčky a 

z něj jsme sjeli do cíle etapy do chmelařské vsi Mutějovice s malým pivovarem. Večer jsme strávili příjemně se 

zdejším výborným pivem. 

3.den 

Po ránu za jasného počasí jsme vyrazili do nedalekých Krušovic do místního pivovaru na pivní snídani. Po ranním 

pivku jsme přes menší hřeben přejeli do Lužné u Rakovníka, kde se nachází naše největší železniční muzeum, kterým 

nás provedl železniční inženýr Trchy. Plni horké páry jsme vyrazili do Rakovníka, kde jsme si dali na náměstí další 

Krušovické. Malebným údolím rakovnického potoka jsme po cyklostezce pokračovali na jihovýchod. Normálně vede 

stezka až do Křivoklátu, ale z důvodu nedávných povodní jsme museli v obci Pustověty vyjet z údolí na kopec a do 

Křivoklátu sjet shora. Prošli jsme si nádvoří hradu a dali si kávičku se štrůdlem. Od hradu bylo jen co by kamenem 

dohodil do Roztok kde jsme přejeli Berounku a začali stoupat do prudkého kopce. Bylo velké horko a dalo nám to 

zabrat. Vyjeli jsme na náhorní plošinu k osadě Karlov, kde jsme vyrazili k obci Broumy, kde se měl nalézat věhlasný 

malý pivovar. Jak jsme bohužel zjistili, tak pivovar nemá hospodu a její pivo čepovali pouze v bufetu na fotbalovém 

hřišti, nicméně chutnalo nám. Z Broum jsme již sjížděli k dálnici Praha – Plzeň do Zdic. V místní restauraci jsme se 

rozdělili na dvě skupiny z nichž jedna jela do Berouna a poté kolem Berounky do Srbska na nocleh a druhá přes kopec 

a Koněprusy v Českém krasu. Setkáni v restauraci v Srbsku bylo šťastné. 

4.den 

Za horkého dne jsme začali stoupat k Svatému Janu pod Skalou. Je to bývalý klášter nad kterým se tyčí cca 100 m 

vysoká skála na kterou jsme pěšky vyšli. Z jejího vrcholu jsou nádherné rozhledy. Dále jsme vyjeli na náhorní plošinu 

na které se nacházejí velké lomy z nichž největší Velkou Ameriku jsme navštívili. Natáčelo se zde mnoho filmů např. 

Limonádový Joe. Z lomu jsme chtěli sjet ke Karlštejnu, ale silnice která k ní vede byla zavřená a proto jsme  

k Berounce sjeli až později do Hlásné Třebáně. Přejeli jsme Berounku a dojeli do  Řevnic kde jsme se setkali s Trchyho 



kamarádem, který se stal na část cesty naším průvodcem. Vyjeli jsme na předhůří Brd Hřebeny kde se nalézá poutní 

místo Skalka. Je tu zrekonstruovaný kostel a další stavba v které je výstavní síň v níž jsme shlédli vernisáž foto výstavy 

o oblasti Berounky. Občerstvení bylo na námi požadované úrovni. Po této příjemné kulturní vložce jsme sjeli do 

Mníšku pod Brdy. Původně jsme chtěli sjet k Vltavě údolím Kocáby, ale po povodních to tudy nešlo a proto jsme jeli 

na jih. V obci Bratřínov jsme se zastavili ve stodole u pána prodávající jihomoravská vína ve stylově upraveném 

nadsklepí. Malými vesničkami po nefrekventovaných silnicích jsme dojeli k rozcestí u Křížkovské kapličky u Křížova 

kde jsme se potkali s Ivanovým kamarádem Karlem. Dál jsme sjeli k rekreačnímu středisku Živohošť na Slapské 

přehradě. Přejeli jsme most přes přehradu a před obcí Nebřich jsme udělali poslední občerstvovací stanici. Od 

přehrady se na východ vyjelo na náhorní plošinu s řídkým osídlením a malebnými poli ohraničené lesíky. Za již 

stmívání jsme dorazili do Neveklova na nocleh. 

5.den 

Ráno jsme vyrazili brzy, abychom stihli rozumný vlak v Kolíně. Zvlněnou krajinou jsme dojeli na Konopiště, které jsme 

si prohlédli pouze zvenku a pozdravili se zdejším medvědem v zámeckém příkopu. Ze zámku jsme dojeli na náměstí 

do Benešova na němž jsme udělali první občerstvovací zastávku. Dál jsme pokračovali po bohužel celkem 

frekventované silnici přes Struhařov a Divišov do Českého Šternberka. Malebný hrad se zde vypíná na skalním 

ostrohu nad řekou Sázavou. Po krátké domluvě jsme zvolili variantu dojet posázavským vlakovým expresem do 

Kácova. Důvod tohoto cíle byl známý malý pivovar. Dali jsme si v zde v pivovarské restauraci oběd a bezvadné pivko. 

Pod pivovarem zastavují lodě sjíždějící Sázavu na občerstvení. Venku se zatím udělalo velké horko takže jsme za žáru 

stoupali od Sázavy na sever. Do Kolína jsme měli 40 km a ty jsme ujeli maximálním možným tempem což zejména 

pisatele těchto řádků značně unavilo. V Kolíně jsme horka hrdla svlažili ve vlakovém bufetu a vyjeli rychlíkem domů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovanské hradiště Slavníkovců u Libice nad Cidlinou – Aleš který stál vždy na straně Přemyslovců tak radši odjíždí…. 

 

Cyklostezka před Poděbrady kolem Labe….může si cyklista přát víc?...odpovězte si sami…. 

 



Impresionistické zátiší namaloval Claude Monet s Labem u Poděbrad v roce 1913….sto let před naší cestou…. 

 

Nymburk….i kdyby někdo chtěl dobýt městské hradby….neměl by nárok….jsou totiž nedobytné….. 

 



 

3666399Na památku Bohumila 

Hrabala pijeme postřižinské pivo 

v nymburském pivovaru….značka 

označuje maximální množství piv, 

které zde můžete vypít….. 

 

 

 

 

 

 

Písečný přesyp u Píst….mezi nejzajimavější hmyz, který se zde nachází, patří  mravkolev a kvapník…Aleš na obraze…. 

 



Zdymadla v obci Hradištko…..Aleši protáhni si záda a zkusíme je projet….. 

 

Krásná Pepina…..druhá nejstarší 

borovice v Kerském lesu (nejstarší 

je uschlá Švarná Tonka stará 400 

let) stará 280 let….je vidět že žila 

celý život zdravě…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restaurace Hájenka Kersko….aperitiv postřižinské…..Ivan dočetl Hrabala….pánové se šípkovou nebo se zelím?...... 

 

Skansen v Přerově nad Labem 

založený v roce 1900….náš nejstarší 

skansen a jeden z nejstarších 

v Evropě….pohled od brány na 

východ…..vidíme že se jedná o 

chudší stavení…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skansen v Přerově nad Labem…..pohled od brány na západ….vidíme bohatší domy… 

 

Převoz v Čelákovicích…..míříme k bráně borců….. 

 



Odjíždíme dostatečně zavodněni ze Šenku u starých cyklistických časů ve Staré Boleslavi….. 

 

Na obzoru poutní chrám Nanebevzetí P.Marie ve St.Boleslavi…v interiéru Madona staroboleslavská-Paladium země 

české..významné místo spojené s počátky českého státu…v roce 929 zde byl zavražděn Sv.Václav bratrem Boleslavem 

 



Náměstí v Mělníku…..na pódiu zítra vystoupí Soubor lidových písní a tanců Vsacan ze Vsetína….. 

 

Soutok Labe a Vltavy pod lampou….vpravo plavební kanál….vlevo vrchní součást Luďkova těla…. 

 



Chlapci jsou tak zabráni do chutnání vína v mělnickém sklepu od mladého Krause, že ani nevnímají fotografa Blesku… 

 

Mělnické zakoutí…..věž kostela sv.Petra a Pavla….kašna stříká každý den přesně v 8,47 hod…už nemůžeme čekat…. 

 



Pohled od mělnického zámku k hoře 

Říp….svaly nachystány na celodenní 

cyklopráci…. 

Alej k Řípu ze severní strany, kterou vysázel Praotec Čech dědeček Petra Čecha….. 

 



Jediný výhled ze svahů Řípu je na jihovýchod….. 

 

Rotunda na vrcholu Řípu…..Aleš něco 

hledá…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohled na Říp od západu…. 

kdybych chtěl vyfotit horu bez 

drátů, musel bych pošlapat pole  

a to bych českému zemědělství 

udělat nechtěl…. 

Mšené lázně….chráněná kulturní památka Dvorana…secesní skvost z r.1905 architekta Jana Letzela….. 

 



Peruc… Oldřichův dub 1000 let starý s obvodem 

760 cm…Oldřich (asi 975-1034) byl synem 

knížete Boleslava Přemyslovce a neměl 

s manželkou děti a když jednou spatřil spanilou 

dívku Boženu, bylo rozhodnuto….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panenský Týnec-presbytář klášterního 

kostela…prostor disponuje pozitivního sílou, 

která uzdravuje, posiluje, zoceluje…… 

 



První chmelnice za Hříškovem…..pivo začíná být cítit ve vzduchu…. 

 

Sjíždíme ze Džbánu do Mutějovic….cíl denní trasy na obzoru…..začínají se nám sbíhat pivní sliny…. 

 



Podžbánský pivovar v Mutějovicích je zde….po degustačním pivu se jdeme ubytovat a večer nazpět…. 

 

Krušovický pivovar snídaně….jednání o koupi tohoto pivovaru byla velmi ostrá…. 

 



Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka….železniční inženýr Trchy a jeho pracovní četa po levoboku….. 

 

Rakovník náměstí….Krušovické pivo na snídani i na svačinu…. 

 



Rakovnický potok tekoucí do Berounky 

v Roztokách…..byly zde povodně, takže 

jsme nemohli celou báječnou 

cyklostezku absolvovat a její závěr jsme 

museli objet přes kopce… 

 

 

 

Fofovi 47 let staré oční bulvy přesně rozeznávají hrad Křivoklát v údolí…. 

 



Hrad Křivoklát nás přivítal pravým 

křivoklátským štrůdlem a kávou….. 

Jedeme náhorní plošinou nad Berounkou do pivovaru v Broumech….Aleši vydrž už tam budem…..bude pivíčko…. 

 



Sjíždíme do Berouna….nad autem je buďto hrad Točník nebo Žebrák, ale to už se nezjistí, protože byly dobyty…. 

 
Sjíždíme rezervací Koda do Srbska k Berounce…..sjezd byl náročný…. 

 



Berounka v Srbsku po povodních, které tu byly před 14 dny…. 

 

Svatý Jan pod skalou…pohled na 

klášter ze skály nad ním….Ivan byl 

dojat hrobkou svatého Ivana ve 

sklepení kláštera….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lom Velká Amerika byl svědkem slavných 

filmových scén…..hádejte kterých…… 

Výstavní síň na poutním místě Skalka v Brdech…..krásná fotovýstava o Berounce….šampaňské mělo buket i duket….. 

 
 



Poutní místo Skalka……Fof je již připraven k prudkému sjezdu do Mníšku pod Brdy….zde nás dovezl Trchyho kamarád 

 

Vinný nadsklípek Bratřínov….kousek Jižní Moravy pod Prahou….. 

 



Malá Lečice…..Místo natáčení legendárního filmu Summer with cowboy od Sergi Leoneho….. 

 

Ivanův kamarád Karel bydlící na Slapech nás přijel vyfotit u Křížovské kapličky…..Karlův tajemný stín dole….. 

 



Slapská přehrada….jachta Helenky Vondráčkové vpravo….. 

 

Podvečerní Zelené moře kousek pod Prahou….. 

 



Kostelík za Neveklovem…… 

 

Před Konopištěm…..chlapce únava někdy takto rozháže po poli….. 

 



Zámek Konopiště s dřevěným 

artefaktem..... cca 50 m daleko se 

nachází medvěd v příkopu, kterého se mi 

nepodařilo objektivně vyfotit…. 

Fof přejíždí opatrně dálnici….Fofe dej pozor na větrný vír od kamionu…. 

 



Čtenář Aloise Jiráska Trchy pod hradem Český Šternberk…… 

 

Kácov nad Sázavou……před nedávnem tu byly záplavy….. 

 



Kácovský pivovar……výborné pivo…..výborný vrchní……výborní chlapci…. 

 

Poslední stoupání na cestě od Sázavy a následuje finiš v horku do Kolína…… 

 



Cyklocesta-Kolín-Mělník-Říp-Mutějovice-
Rakovník-Srbsko-Neveklov-Kolín-červen-
2013           

    km 
km 
celkem do kopce m z kopce m poznámka 

1 den             

Kolín Poděbrady 22 22 100 50 
po 
silnici+cyklostezka 

Poděbrady Nymburk 10 32 0 0 po silnici 

Nymburk Kersko 15 47 50 50 po silnici+lesní cesta 

Kersko Čelákovice 14 61 50 50 po silnici 

Čelákovice Stará Boleslav 9 70 0 0 po silnici 

Stará Boleslav Mělník 30 100 100 100 po silnici 

2 den     100 300 250   

Mělník Říp 18 18 350 50 po silnici+lesní pěšina 

Říp Mšené lázně 20 38 50 350 po silnici 

Mšené lázně Peruc 14 52 150 100 po silnici 

Peruc Panenský Týnec 13 65 100 100 po silnici 

Panenský Týnec Kroučová 19 84 200 100 po silnici 

Kroučová Mutějovice 8 92 100 200 po silnici+lesní pěšina 

3 den     92 950 900   

Mutějovice Rakovník 26 26 300 350 po silnici 

Rakovník Křivoklát 20 46 250 300 po silnici+cyklostezka 

Křivoklát Broumy 15 61 350 200 po silnici 

Broumy Zdice 15 76 100 300 po silnici 

Zdice Srbsko 16 92 350 350 po silnici 

4 den     92 1350 1500   

Srbsko Svatý Jan pod Skalou 6 6 150 150 po silnici 

Svatý Jan pod Skalou Hlásná Třebáň 16 22 300 300 po silnici 

Hlásná Třebáň Mníšek pod Brdy 12 34 350 200 po silnici 

Mníšek pod Brdy Živohošť Slapy 25 59 500 550 po silnici 

Živohošť Slapy Neveklov 13 72 250 150 po silnici 

5 den     72 1550 1350   

Neveklov Konopiště 12 12 200 250 po silnici 

Konopiště Český Šternberk 28 40 350 400 po silnici 

Český Šternberk Kácov   0 0 0 vlak 

Kácov Uhlířské Janovice 17 57 300 200 po silnici 

Uhlířské Janovice Kolín 23 80 100 250 po silnici 

      80 950 1100   

    celkem 436 5100 5100   

 

 

 


