
Cyklocesta-Plzeň-Brdy-Příbram-Orlík-Tábor-Žirovnice-Telč-Dalešice-Moravské Bránice-červen 2017  

Cesty se zúčastnili: Zoltán Bagári, Luděk Dobrovolný, Petr Fojtík, Petr Nedoma, Ivan Straškraba, Petr Trchalík, Aleš Wenzel, 

Libor Holan 

1.den 

Ivan, Zolo, Ned, Trchy, Aleš a Libor se vydali 7.6.ve středu rychlíkem 12,55 hod do Plzně s přestupem v Praze. Po dojezdu 

do Plzně jsme se ubytovali v pensionu blízko centra Hostel-River, ale určeného spíše po zahraniční dělníky. Procházkou 

kolem řeky Úhlavy jsme se zastávkou na večeři v charitativní restauraci došli do gigantické pivnice na Spilce v areálu 

Plzeňského pivovaru. Bylo pouze jedna hodina do zavíračky ve 22 hod a proto jsme dali kupodivu každý jen dvě Plzně a 

bombastickým prostředím jsme nebyli my skromní chlapci z hor příliš nadšeni, nicméně pivo bylo samozřejmě špičkové. Po 

zavíračce jsme blízko náměstí ještě zašli do restaurace u Salzmanů s pěkným dřevěným obložením, která se nám již líbila 

více. Pivaři navštívili ještě jednu plzeňskou restauraci a zbytek se se Zolem pietní procházkou zúčastnil jeho vzpomínek na 

zdejší studia. 

 

Za slunečného rána jsme vyrazili cyklostezkou na jih kolem řeky Úhlavy(velmi pěkná) na konec Plzně kde jsme odbočili na 

Starý Plzenec. Na jeho začátku jsme vystoupali na menší kopec kde se nachází vzácná románská rotunda a je od ní hezký 

výhled. Na 9 hod jsme měli objednánu prohlídku Bohémia sektu, který vyrábí šumivá vína, které účastníci pravidelně pijí na 

snídani….Sympatická průvodkyně nás provedla celou výrobou a na závěr proběhla degustace 3 druhů šumivého vína 

s výkladem….bylo to mňam. Z Plzence jsme vyrazili na jihovýchod přes Šťáhlavy lesní částí vinoucí se kolem úzkokolejné 

železnice a dojeli do malé obce Mešno. Zde jsme udělali původně krátkou zastávku, která se však protáhla z důvodu 

degustace brutálně levného Svatomartinského vína a klábosením s místním hostinským-místostarostou…některý 

z účastníku měl posléze problémy s technikou své jízdy….Přes Příkosice jsme dojeli na začátek Brd do malé vísky Trokavec, 

kde jsme poněkud nejistě přejeli zákaz vjezdu ve všední dny a vjeli do tajemných Brd….Krásnou zvlněnou lesní cestou 

střídavě asfaltovou a zpevněnou jsme dojeli k romantickým Padrťským rybníkům…Objeli jsme rybníky a kousek za ním 

došlo k první tragédii….Trchy urval mohutným záběrem řetězec….S pomocí špičkových mechaniků se problém vyřešil, ale o 

pár kilometrů řešilo problém i Zolovo kolo….Brdy jsme projeli takřka celé lesem a vyjeli až přímo nad Příbramí. Nocleh jsme 

strávili v příjemném pensionu U muzea na starém náměstí, kde se k nám večer připojil Luděk a Fof.  

3.den 

Za dalšího slunečného dne jsme vyrazili z Příbrami rozděleni na 2 skupiny směr Milín přes předměstí Příbrami Jerusalém…U 

Lešetic jsme navštívili bývalý komunistický lágr pro politické vězně, který je přeměněn na muzeum…… V obci Chrastičky 

jsme již spojeni odbočili z hlavní cesty a dojeli k zámku Orlík. U zámku na břehu přehrady jsme v místním bufetu doplnili 

tekutiny a odpočinuli. Od přehrady jsme museli kousek vystoupat a dál pokračovali lehce zvlněnou krajinou na Varvažov, 

kde jsme zabočili na hlavní silnici a dojeli na časovkářských speciálech po rovině na Zvíkov. Nejdříve jsme si prohlédli 

exteriér hradu a poté se vrátili do Zvíkovského podhradí do soukromého pivovaru. Cestou od hradu Aleš píchnul a oprava 

byla poměrně dlouhá, protože i po výměně duše stále ucházela. Pivo všem v horku chutnalo. Libor se vydal na fakultativní 

výlet do Písku z kterého přijel do Tábora vlakem. Po přejetí druhého ramena přehrady vltavského jsme znovu nastoupali do 

obce Kučeř a poté nastoupali na hřeben tzv.Rukávečské obory s bukovými lesy. Zde plánovaný oběd v tzv.Tyrolském domě 

se neuskutečnil, protože byl uzavřen. Do Bránic jsme sjeli delším sjezdem a dál už méně zvlněnou krajinou na východ. Na 

fakultativní výlet za spolužákem ze školy se do Milevska vydal Zolo…Bohužel v žádné z dalších menších vesnic nebyla 

otevřena občerstvovací stanice, takže pivo jsme si dali až v obci Stádlec nad kaňonem Lužnice, kde se po návsi proháněli 

koně….Od vsi jsme sjeli dolů k Lužnici, kterou jsme přejeli po starém řetězovém Stádleckém mostě. Most byl postavený 

r.1847 na Vltavě u Podolska a zde byl přemístěn r.1974. Jedná se o významnou technickou památku a při stěhování muselo 

být očíslováno 2 000 kvádrů o váze 1 000 tun 1 100 ocelových částí. Most je dlouhý 157 m. Dál jsme zkusili část trasy jet 

proti proudu Lužnice, ale je vhodné spíše pro pěší a proto jsme po pár kilometrech od řeky vystoupali přes obec Bečice do 

Malšic z kterých jsme to již rychle dorazili po hlavní silnici do Tábora. Etapa byla značně náročná i vlivem velkého horka a 

na nocleh jsme do Tábora dorazili až po 8 hodině. Ubytování jsme měli v internátu Bolzánovy školy a ochránilo nás před 

noční bouřkou. Teplý večer jsme strávili na lavičkách na historickém náměstí. 

4.den 

Noční bouřka nám vyčistila vzduch a mohli jsme z Tábora vyrazit…Zola přivezl ráno jeho kamarád z Milevska…Ivan 

zapomněl v ubytovně brýle a proto stíhal peleton až za Chýnovem z kterého jsme stoupali přes vesnice Hroby a Křeč do 

kopců s výškou nad 550 mnm. V městečku Černovice začaly oslavy Nedových 49 narozenin…V městečku Kamenice nad 

Lipou jsme marně hledali soukromý pivovar….Přes náhorní plošinu ve výšce 700 mnm jsme dojeli do města proslulého  



výrobou knoflíků, kde jsme si dali oběd. Z nedalekých Počátků jsme krásnou alejí dojeli do vesničky Kaliště(700mnm) a 

začali stoupat lesní asfaltkou na nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny Javořici(837mnm) Z vrcholu jsme sjeli rovným 

dvoukilometrovým sešupem kolem několika skalek k Pařezitému rybníku kde jsme si dali zasloužené pivko….Kvalitně 

posilněni jsme sjeli do Telče…Nocleh jsme strávili v rodinném domku a večeři obstarali v nedaleké knajpě. 

5.den 

Za horkého rána jsme vyrazili směrem jihovýchodním do obce Nová říše s premonstrátským klášterem a barokním 

kostelem se vzácnými malbami malíře Krackera z poloviny 18 st…Přes obec Zdeňkov jsme dorazili do obce známé výrobou 

želetavských sýrů a zde Ivan roztrhl řetěz, který mu spravil místní zámečník…Zvlněnou krajinou nefrekventovanými 

silničkami jsme přes obce Cidlinu, Lesonice a Lažany s Ivanovými orientačními problémy a jeho zpožděním dorazili do 

Jaroměřic nad Rokytnou s nádherným barokním zámkem. Po polévce s pivem jsme dojeli do obce Příštpo, kde začíná 

kaňon řeky Rokytné jímž prochází žlutá turistická značka. Kaňon měl obtížný terén, kde se střídala vysoká tráva na loukách 

s lesními pěšinkami. Ivan zase nestačil tempu mladších vlčáků a měl zpoždění. U Pulkovského mlýna Ivan znovu přetrhl 

řetěz a musel pěšky dojít přes Pulkov do soukromého pivovaru v Biskupicích kde mu ho kolegové spravili….V té době už se 

Aleš, Zolo a Luděk vydali na cestu domů na vlak do Náměšti nad Oslavou. Ivan, Libor, Trchy, Ned a Fof dorazili horkým 

odpolednem přes Hrotovice do Dalešic, kde se skryli v chládku pivnice dalešického pivovaru. Před 40 roky se zde natáčel 

film Postřižiny Jiřího Menzela. Teplý večer jsme strávili venku v malé hospůdce nedaleko pivovaru. Levný nocleh jsme si 

zajistili v noclehárně místního Agropodniku, kde jsme dostali porce vůní chlévské mrvy. 

6.den 

Za dalšího horkého rána jsme vyrazili směrem k hrázi Dalešické přehrady s panoramatem jaderné elektrárny Dukovany. 

Hráz je sypaná a vysoká přes 100 m a protéká ji řeka Jihlava. Z hráze jsme sjeli lesní asfaltkou k řece a jeli několik km kolem 

ní a poté znovu vystoupali na náhorní plošinu. Přejeli jsme dlouhé pole a zajeli na odpočinek k pumpě na kraji obce 

Dukovany. Po kousku jízdy silnicí jsme znovu odbočili ke kaňonu řeky Jihlavy a sjeli ke zřícenině hradu Templštejn nad 

řekou. Po jeho prohlídce jsme vyrazili odvážně vrstevnicovou pěšinou v prudkém svahu mírně klesající k řece. Po dojetí 

k řece jsme se museli přebrodit na její druhý břeh k táboru, kde jsme si dali zasloužené pivko ve stínku. Po odpočinku jsme 

jeli kaňonem řeky po asfaltové cestě směr Ivančice. Ve městě jsme si dali oběd na náměstí a krátce odpočinuli. Za dusného 

počasí s hrozbou bouřky jsme jeli po nepříjemné úzké hlavní silnici pod známým Ivančickým viaduktem do cíle na vlak 

v Moravských Bránicích. Na prudkém asfaltovém chodníku k nádraží svedli Ivan s Fofem vyrovnanou bitvu o celkové 

prvenství. Osobním vlakem jsme dojeli do nedalekého Brna a z něj domů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alešovi se konečně splnil sen a získal místo pomocníka průvodčího na trase Vsetín–Praha…(Libor oceňuje jeho cit pro cvak) 

 

Slunce nikdy nezapadá nad plzeňským pivovarem Prazdroj…… 

 



Nejisté pohledy chlapců dokumentují jejich nejednoznačný názor na kvalitu nejznámějšího českého piva….. 

 

Starý Plzenec-rotunda sv.Petra a Pavla z 10.st.a v dáli hrad Rabyně jsou němými svědky dávných časů…. 

 



V kostele sv.Jana Křtitele ve Starém Plzenci byl posvěcen největší korkový špunt světa…..naše kola se s ním skamarádila…. 

 

Nedokáži si představit co by udělal se skutečným alkoholikem pohled na milión litrů šampaňského….Bohémia sekt…… 

 

K technologickému postupu výroby sektu metodou Charmat není co dodat…..aspoň prozatím…… 

 



Ivan tak zuřivě degustuje, že se mu zvětšil počet vrásek na čele, takže se Trchy za ním raději schoval, aby nebyl vidět, Aleš 

jako vždy decentní…...Průvodkyně v pozadí je s naší degustací spokojena a není vyloučena nabídka zaměstnání 

 

Menší množství šampaňského činí naši jízdu mnohem plynulejší a bez zbytečných vytáček…..Vítr chlapcům rozráží výborný 

časovkář Aleš……foceno levým okem Zola…..za Starým Plzencem….. 

 

 

 



Bývalý místostarosta obce Mšeno s 96 obyvateli nás přivítal ve své hospůdce….cyklisté se scházejí jak švábi na pivo…… 

 

S plnými břichy levného Svatomartinského vína(nepříliš vhodné pro cyklisty) vyjíždějí chlapci z obce Mešno směr Brdy….. 

 



Fotodokumentaci Padrťských rybníků zajistila prestižní agentura AlessePresse company by limited 

 

 

Je zajímavé, že při focení oprav přetrhlých řetězů se obraz vždy roztáhne…. 

 



Přes značnou únavu z přejezdu Brd pořídil Zolo slušnou kompozici svých výškově podřízených kolegů z rozhledny Orlov….. 

 

Ranní výjezd z ubytování v pensionu u muzea v Příbrami….dole muzeum hornictví…..vpravo již začínají najíždět na start 

doprovodné vozy…..na rozdíl od Tour de France zajistila doprovodné vozy firma VW…… 

 



Haldy vytěžené zeminy po těžbě olova a stříbra, které se zde u Příbrami těžilo do roku 1978….vysoký obsah Pb v hlušině…… 

 

Památník Vojna u Příbrami v Lešeticích je muzejní expozice věnovaná obětem komunismu……. 

 



Monika Kortánová z protějšího domu je špičková účetní, ale vysvětlení vzniku názvu obce u Příbrami nám nepodala….  

 

Celý peleton se znovu spojil před Kozárovicemi a pozvolna se dostává do správného tempa….. 

 

 



Děkujeme vlastníku zámku Orlík panu Karlu Schvarzenberkovi za foto…..na spolupráci s TOP 09 jsme se zatím nedohodli…… 

 

Já mám kocábku náramnáramnáram já mám kocábku náramnáramnou…….. 

 

 



Zátiší za Probulovem……takových to krásných silniček je v Čechách bezpočet, jen šlápnout do pedálů…..Trchy už jsi?  

 

Otava měnící se v Orlickou přehradu před soutokem s Vltavou u Zvíkova…..Ivane po tom chodníku se nejezdí !! 

 



Brány Zvíkova se speciálně pro Aleše otevřely…..                                        Aliešovy duše jsou prokleté….Fof však recept zná…… 

 

 

 

Luděk, Ned, Aleš, Fof a Zolo nehybně obdivují lomené oblouky charakteristické pro gotiku…….Zvíkov 

 



 

Zvíkovský pivovar vaří zde……. 

 

 

Libor na fakultativním výletě v Písku u Rumcajse – architekta nejstaršího mostu v Čechách vpravo……. 

 

 

 

 



Květov – statek se zdobeným štítem ve stylu selského baroka…….barva fasády se vždy přizpůsobuje barvě oblohy…… 

 

Za obcí Jestřebice……ahoj Aleši……..  

 



Místo vynálezu klasické bílé školní křídy……. 

 

Vesničkou Stádlec cválají rozptýlená stáda divokých koní……..podívaná k pivu zdarma….. 

  
 



Stádlecký most nad Lužnicí postavený r.1847 na Vltavě u Podolska byl zde přemístěn r.1974…poslední empírový řetězový….  

 

Pokus o projetí Lužnice proti proudu ukončila nemilosrdná závora po 3 km od mostu…..pádly se šlapat nedá….. 

 



Tábor……Žiškovo náměstí v ranním slunci na počátku 4.dne cesty….restaurace za autem byla svědkem naší včerejší večeře 

 

Zolo strávil svůj fakultativní výlet v Milevsku u svého spolužáka, který ho ráno dovezl za námi do Tábora….jsme připravení... 

 



Za obcí s neuvěřitelným názvem Hroby se nachází tyto uvěřitelná boží muka…… 

 

Kupodivu v této obci žádní křečovití lide nežijí…… 

 



A je to tady zase……po roce jako vždy 10.6. Nedovy 

narozeniny-nyní příprava na padesátku příštího roku- a 

podnos plný vitamínů B pro cyklisty….jen Ivan dal 

přednost nesmyslnému banánu…..Černovice 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oko tajemného menhiru před Žirovnicí se chystá pohltit 

celého cyklistu i s kolem…… 

 

 



Dva žabáci a jedná žába……Pověst o žábě v Kališti (nástup na Javořici) viz. vpravo dole  (nutno zvětšit na 468 %) 

 

Tak konečně i tito tři výlupkové jako poslední z výpravy dobyli Javořici 837 mnm ……královnu Českomoravské vrchoviny…. 

 



Přírodní památka Míchova skála a 

technická památka Zolovo kolo….sjezd 

z Javořice na jihovýchod….. 

 

 

Telččččččččččččččč…………….ten Ivan se vecpe na každou fotku…..no my víme že máš nové kolo….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rytíři u kulatého 

stolu……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telč zámek  

 

 

Barokní skvost 

kostel Nová Říše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panorama katastru Bohuslavice a okolí pověšené na sloním chobotu…… 

 

Želetava…..oprava Ivanova řetězu 

roztrženého jeho dupavým šlapáním…… 

 

Vesnice Lesonice, kterou chlapci projeli správně s vyjímkou Ivana, jedoucího do Babic místo do Lažan….Ivane soustřeď se…. 

 



Jaroměřice nad Rokytnou…..Luděk hledá 

v labirintu Kačenku…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borci se proplétají džunglí kaňonu řeky Rokytné……kolik chlapců je na fotce? 

 



Džungle Rokytné ustoupla a zjevilo se obilné pole jako vypadlé z obrazu Claude Moneta… 

 

Aleš, Zolo a Luděk podlehli vůni doma a řítí se k Dalešickému pivovaru po vyšplhání z kaňonu……. 

 

Chlapci přemýšlejí před rodinným pivovarem v Biskupicích Pulkově zda vyhlásit pátrání po Ivanovi ztraceném  v kaňonu….. 

 



Vyjíždíme z Biskupic nad kaňon Rokytné na náhorní planinu…..chvíli jsem zaváhal a peleton je v „čuddu“…. 

 
Chlapci jsou tak zabrání do chutné krmě v dalešickém pivovaru, že si ani nevšimli mého focení….ano takto opravdu 

vypadají, nic kašírovaného…..naprosto běžní cykložrouti…. 

 



Jsme pevně rozhodnutí 

projet zákazem vjezdu až 

do dalešického pivovaru… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relikvie se zde 

natáčeného filmu Jiřího 

Menzla Postřižiny……Jiří 

Schmitzer se o čistotu 

svého motokabátu příliš 

nestaral 

 

 

 

 

 

 

 

Zolo je plavec a Aleš je 

neplavec…před závěrem 

cesty Aleše, Zola a Luďka 

před Náměští nad Oslavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výjezd z Dalešic za horkého posledního rána směrem k atomové elektrárně Bukovany…….. 

 

Největší skluzavka v české republice……sklouznutí si mohou zaplatit jen Ti nejbohatší…..přehrada Dalešice….. 

 



Hrázný dalešické přehrady dostal pokyn od bezpečnostního technika nosit přilbu….. 

 

Dva cyklisté jsou pro atomovou energii a dva ne……… 

 



Hrad Templštejn z pohledu poddaných…… 

 

Ty Nede ty hradní zdi ruší signál?!? 

 



Pohled na tábor v kaňonu řeky Jihlavy….Ivane proč máš tak krvavá kolena?...Abych tě nakazil svou nadopovanou krví Nede. 

 

Nikdy jsem netušil že brodění řek v horkých letních dnech může být tak osvěžující…..tábor v kaňonu řeky Jihlavy…… 

 



Přejezd řeky Jihlavy po mostě už byla pěkná nuda…. 

 

Jako na Sázavě, ale není to na Sázavě je to na Jihlavě směr Ivančice…. 

 



V dobách kdy ještě nebyly na náměstích 

kamery na sledování nás slušných opilců se 

stavěli takovéto sledovací výklenky….. 

Ivančice…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Unavení ale šťastní chlapci v cíli……..hoši vlak do Brna už jede…… 

 



Cyklocesta-Plzeň-Brno  2017 km km 
do 
kopce z kopce  poznámka 

1 den   celkem m m  

Plzeň-hostel River Úhlava lávka 4 4 40 30 kolem Radbuzy cyklostezka 

Úhlava lávka Koterov 3 7 0 0 silnice 

Koterov Starý Plzenec 8 15 70 50 odbočka k rotundě  

Starý Plzenec Šťáhlavice 7 22 50 40 silnice 

Šťáhlavice Kornatice 6 28 100 40 silnice 

Kornatice Mešno 3 31 100 0 silnice 

Mešno Trokavec 10 41 150 50 silnice 

Trokavec Padrťské rybníky Brdy 6 47 100 50 lesní cesta 

Padrťské rybníky Brdy Na rovinách 6 53 150 0 lesní cesta 

Na rovinách Bor rozcestí u kopce Koruna 5 58 100 100 lesní cesta 

Bor rozcestí u kopce Koruna vodní nádrž Pilská 5 63 50 100 lesní cesta 

vodní nádrž Pilská U Slaniny 2 65 150 250 lesní cesta 

U Slaniny rozhledna Orlov 2 67 0 50 lesní cesta 

rozhledna Orlov Příbram Březové hory 3 70 0 0 silnice 

Příbram Březové hory Příbram pension U muzea 2 72 100 200 silnice 

2 den   72 1160 960 silnice 

Příbram pension U muzea Památník vojna Leštice 8 8 100 50 silnice 

Památník vojna Leštice Milín 5 13 50 100 silnice 

Milín Chrastičky 8 21 100 100 silnice 

Chrastičky Kozárovice 3 24 50 100 silnice 

Kozárovice Zámek Orlík 9 33 50 150 silnice  

Zámek Orlík Probulov 5 38 100 0 silnice 

Probulov Varvažov 7 45 50 50 silnice 

Varvažov Zvíkov  hrad 7 52 100 100 silnice + silnice pivovar+hrad 

Zvíkov  hrad Květov 8 60 150 100 silnice 

Květov Branice 8 68 150 100 silnice 

Branice Veselíčko 3 71 50 100 silnice 

Veselíčko Zběšičky 5 76 50 50 silnice 

Zběšičky Křída 7 83 100 100 silnice 

Křída Stádlec 3 86 0 0 silnice 

Stádlec Bejšovcův mlýn 6 92 50 150 silnice + pěšina červená značka 

Bejšovcův mlýn Malšice 4 96 150 0 silnice 

Malšice Tábor 11 107 150 200 silnice 

Zvíkov  hrad Písek 18  200 200 silnice Libor 

3 den   107 1450 1450  

Tábor hostelŠkolaBolzano Chýnov 12 12 150 150  

Chýnov Černovice 14 26 250 100 silnice 

Černovice Kamenice nad Lipou 14 40 150 100 silnice 

Kamenice nad Lipou Žirovnice 13 53 200 200 silnice 

Žirovnice Počátky 5 58 0 50 silnice 

Počátky Kaliště 6 64 100 50 silnice 

Kaliště Javořina 6 70 200 0 lesní cesta 

Javořina Řásná 6 76 0 200 lesní cesta 

Řásná Telč 8 84 50 150 silnice 

4 den   84 1100 1000  
Telč privat Svatojanska Nová Říše 11 11 150 150 silnice 

Nová Říše Želetava 10 21 150 100 silnice 

Želetava Lesonice 9 30 50 100 silnice přes Cidlinu 

Lesonice Jaroměřice nad Rokytnou 12 42 50 150 silnice 

Jaroměřice nad Rokytnou Příštpo 5 47 50 50 silnice 

Příštpo Biskupice 10 57 100 100 pěšina kolem řeky Rokytné 

Biskupice Hrotovice 12 69 150 100 silnice 

Hrotovice Dalešice 4 73 50 50 silnice-pivovar-Posstřižiny 

Dalešice Náměšť nad Oslavou 15 88 200 200 Aleš.Zolo,Luděk 

5 den   88 750 800  

Dalešice Agrochema Dalešice přehradní hráz 7 7 50 50 silnice 

Dalešice přehradní hráz Dukovany 9 16 200 200 silnice + pěšina  

Dukovany hrad Templeštejn 5 21 50 50 silnice + pěšina  

hrad Templeštejn Ivančice 15 36 50 200 cyklotrek + brodění + silnice 

Ivančice Moravské Bránice 8 44 50 50 silnice 

   44 400 550  

  celkem 395 4860 4760 Ivan,Ned,Trchy ostatní méně 



 

 


