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Chtěl jsem ujet na kole 120 km. To v rámci tréninku na vytoužený přejezd Šumavy coby připomínku 

cesty z roku 1987. Zvažoval jsem, zda se i s kolem dopravit autem do jižních Čech a tam si udělat větší 
kolečko, nebo zda se na jih dopravit vlakem a vracet se na kole do Prahy. I když těch návratových cest na 
Prahu není mnoho, v podstatě jen přes Dobříš a Mníšek, nebo Příbram – Zdice – Rudná, případně přes 
hřebeny Brd. Ale buďme eko! Takže jsem chtěl vlakem dojet do Blatné a mezi tamějšími známými rybníky 
nabrat kurs na Prahu. Jenže jenže. Na trati byla jakási výluka a vlaky jezdily jen do Březnice, což jsem 
naštěstí zjistil ještě před výletem. No dobrá, tak aspoň do Březnice.

Česká Drahá.
Nejsem tak naivní, abych od České Drahé čekal kvalitní službu. Minimálně vyrobí zpoždění jako dosud 

vždy, když jsem za posledních 10 let neuváženě vlezl do vlaku. A moje očekávání se naplnilo.
Ráno chvátám na Hlavní nádraží, vlak má odjíždět v 7:34, už je 6:40 a teprve vyndavám kolo a zavírám 

garáž  na  Zeleném  Pruhu.  Jedu  tedy  raději  z  Pankráce  metrem,  abych  byl  na  nádraží  s  dostatečným 
předstihem. Nádražní hala se přestavuje, zjišťuji, že z každého nástupiště odjíždí dva vlaky, každý z jiného 
konce, a nástupiště jsou proto značena na část Jih a část Sever. Informační tabule v hale praví, že vlak na 
Březnici jede z 5 S. Na pátém severním samozřejmě v 7:05 po vlaku ani vidu ani slechu. To je mrzuté, chtěl 
jsem si vybrat hezké místečko. Čekám tedy. 

V 7:22 už jsem hodně nervózní, vždyť to má jet skoro za deset minut. Letím zpátky do haly,  a hle: 
infotabule se změnila, a vlak na Březnici nyní prý jede ze 3 J. Debilové! Kreténi!

Na 3 J stojí tři vagóny bez lokomotivy, ale podstatné je, že zdejší tabule a dokonce i cedulky na vagónech 
hlásájí Březnici. Potřebuji si naložit kolo do zavazadlového vozu, a tak vytahuji z kapes vytištěný papír 
s nákresem řazení vlaku, jak jsem jej stáhl ze stránek ČD. Papír ale hned zase zahazuji, protože vagóny jsou 
samozřejmě poskládané úplně jinak, a zavazadlový vůz je namísto za lokomotivou uprostřed vlaku. Pochopil 
bych, že se s tím nechtěli namáhat a vagóny rozřazovat, proč to ale potom inzerují na svých stránkách?! 

A taková byla skutečnost:

Takže v 7:34 lezu do vagónu. Odjezd se jaksi nekoná, protože vlak je stále bez lokomotivy. Tu přistavují 
asi za pět minut. Ze stanice vyjíždíme v 7:44. Ta netáhla nedokáží ani z Hlavního nádraží vlak vypravit včas 
podle vlastního jízdního řádu!

V Březnici se stádo nebohých cestujících zmateně přemísťuje z vlaku do přistavených letitých Karos, 
průvodčí volá na řidiče Počkej, mám tu ještě balíky a dvě kola a řidič huláká Já jedu, ať počká Franta. 
Výpravčí poklidně zalévá kytičky na peróně, zatímco motorák na Rožmitál na třetí koleji vztekle houká. No 
Squadra Azura, tahle Česká Drahá. 

Pole a louky, bahno a bahníčko.
Upevňuji cyklobrašny na nosič a vyrážím směr Hudčice. Je pošmourno, pod mrakem a fouká slabý větřík. 
Počasí se rozmýšlí, jestli má zapršet. Za Hudčicemi mířím po asfaltce mezi poli do známé zastávky Slavětín. 
Cesta se stává lesní a je velice bahnitá s množstvím louží. No jo, co se také dalo čekat jiného po těch 
dlouhotrvajících deštích, že. Bahno mě pak provází po celý výlet, kdykoli sjedu z asfaltu. Za Koupí je to o to 
horší, že po polní cestě zřejmě vyváželi hnůj na pole. Mokrá cesta je úplně rozježděná od traktorů, do výšky 
asi pěti centimetrů je řídké bahno, po stranách jsou příkopy a objet to nelze. Na tomhle kousku cesty jsem si 
strašlivě zaneřádil svoje nablýskané kolečko. Navíc místy se jim hnůj z vozů vysypal na cestu, takže se 
brodím regulérní močůvkou.

Kousek za Koupí ale přichází odškodnění, vylezlo sluníčko a je tam hezká louka s rybníky a s nově 
založeným stromořadím. V rybníku to čas od času kváklo a na nebi povykoval nějaký skřivan nebo kondor, 
nebo co. Je tam moc hezky a je to přesně takový okamžik, kvůli kterým se jezdí na podobné výlety.



Za Koupí:

Opustiv žlutou turistickou zančku pokračuji lesem pralesního typu, přenáším kolo přes výpusť dalšího 
rybníka, pinožím se v bahně a přes kořeny, až nakonec projíždím vzrostlou a také mokrou trávou. Vesnická 
asfaltka mě pak dovede do Uzeniček. No tak tyhle terénky byly docela zajímavé, ale nepříliš rychlé. 

Pokračuji na Křikavu. Ani tentokrát ale nemám čas navštívit zříceninu, jen si myji pomocí hadříčku boty 
v rybníce. Zelená značka mě mezi lesy vede do Bělčic. Byly to hezké úseky a stálo to za projetí.

V Bělčicích právě za poledne parkuji ve stínu kostela a zkoumám mapu. Mapu jsem leknutím málem 
přetrhl, když mi kousek nad hlavou bez výstrahy s třeskem explodovaly zvony. Ten děsný rambajz To krásné 
zvonění trvalo 10 minut.

Dravci v lesích. Moderní způsob lovu šelem.
Kousek za Bělčicemi u křižovatky lesních cest zahýbám do lesa na oběd. Ale ouha. Záhy se na mne vrhají 

roje komárů. Vždyť tu není blízko rybník? No jo, vlastně, ty letošní deště... A tak se plánované lenošení 
a povalování v trávě ani moc nekoná. Cpu se houskou, a hodují také komáři, i když ne na housce.

Siestu ruší vytí vytáčeného motoru, které je slyšet mezi stromy z cesty.  Jsou slyšet razantní rozjezdy 
a ještě  razantnější  brždění.  Zřejmě  se  nějaké  „úkáčko“  pokouší  zničit  traktor,  protože  u  nich 
v Obdžidikystánu se řadí bez spojky. Zvuky se nakonec uklidní a naftový motor bafá na místě. Balím sváču 
a odjíždím. Na rozcestí je asi dvacetiletý boreček vedle zaparkovaného traktoru, na kluka zbožně civí čtyři 
nebo pět šestnácti- sedmnáctiletých zřejmě místních slečen. Jo, tak za mých mladých let vesničtí chalani 
tůrovali svoje silné stroje Jawa 50 Pionýr před kostelem, čímž se pokoušeli oslnit svoje vyvolené. Hm, tak 
doba  pokročila,  a  dneska  už  je  zřejmě  zapotřebí  k  lovu  čičinek  traktor.  Boreček  se  frajersky  opírá 
o pneumatiku  a houf  rokzvétajících  je  unesen:  Tývole  Džóny,  a  fakt  to  má  sto  koní?  Rozhoduji  se,  že 
slečnám předvedu, jak na rozbahněné cestě jezdí staří mazáci cyklokros. Utahuji klipsny a opírám se do 
pedálů Favorita. Ale smůla, do předního kola se zapletla borovicová větev (Pinus Nigra). Buch, skládám se 
Džónymu přímo před traktor. Nemohu říci, že by sborové Hihihi přetékalo obdivem...



Kopřivovým pralesem já přes potok zbloudil jsem.
Ještě se chybou navigace trochu motám okolo Slavětína, který jsem chtěl objet, a už pokračuji na sever. 

V Bubovicích  si  říkám,  že  se  mi  nechce  zajíždět  do  Březnice,  a  že  jí  objedu  zkratkou  přes  Hlubyni 
a Drahýšov do Předního Pořící. Jako bych toho bahna neměl dost! Kamenitá polní cesta na modré značce se 
stává pomalu jen pěšinou, nakonec mizí v trávě podle lesa. Přichází vrchol všecho, značka vede po okraji 
rozmoklého pole. Čili buď mokrou trávou a kopřivami, nebo bořícím se polem. Ztěžka vedu kolo dopředu 
a těším se, až cestička vyskočí na hráz rybníka. Nevyskočí. Končí kopřivovým pralesem. Pomocí hustilky si 
klestím kopřivami cestu, ale o kousek dál narážím na  potok s rozbaněnými břehy. Zcela nepřekročitelné. 
Zvažuji, že bych to přebrodil. Ale za potokem je další džungle keřů, kdoví, zda bych někdy vůbec doputoval 
k té hrázi. Mrzutě se obracím zpět. Ach jo, tak teď se budu brodit rozmoklým  polem takový kus zpátky 
a pak ještě dva kiláky do Hlubyně, a pak ještě dva kiláky na Březnici. To teda byla skvělá zkratka.

No nebyla. Jen co jsem se vrátil asi 30 metrů, našel jsem pěšinkovou odbočku z pole, která mne dovedla 
na slušnou cestu a po ní na tu hráz rybníka. Sláva. Ale dál už pojedu raději po silnicích.

Daleko je Příbram.
Cesta na Příbram moc neubíhá. Konečně před Příbramí přetínám žlutou značku, po které se chci dostat do 

Vysoké Pece a chytit se tam cyklostezky. Ale žlutá značka vede polem, a jen kousek stranou je hezká lesní 
asfaltka. Zkouším to tedy po ní,  ale zavádí mě do Příbrami,  kde dobu bloudím mezi jakýmsi satelitním 
sídlištěm a pak i mezi paneláky. Až za jakou dobu přetínám výpadovku z Příbrami na Rožmitál.

Z Příbrami už to nějak šlo až do Prahy.
Pokouším se Příbram objet po cyklostezce. Daří se mi to 

díky tomu, že už jsme tu před časem jeli s H. K. Stezka je 
totiž mizerně značená. Ani tentokrát se mi nepodaří držet se 
Litavky a zas mě to vede snad zbytečnou objížďkou přes 
kopec, jako s H. K. Snad by se s tím mělo něco udělat. Za 
Příbramí se znovu chytám tzv. cyklostezky, ale nemít to tu 
projeté, bloudil bych. A o kousek dál už vím, proč jsme s 
H. K. stezku v Trhových Dušníkách ztratili. Ona se tu totiž 
stáčí téměř do protisměru, aby na kraji vesnice překonala 
železniční  trať.  Pak  nastává  kamenitý  tankodrom  podél 
kolejí,  je  to  opravdu  hanba,  něco  takového  značit  jako 
cyklostezku. Copak v Příbrami nemají svého Béma, aby po 
vzoru  Vysočan  nechali  ty  tři  kiláky  za  900  melounů 
potáhnout asfaltem?

Jince, Hostomice, Řevnice, Praha – nic zvláštního se nestalo.
J, H, Ř, P – n z s n.

Měl jsem více fotit, jako obvykle. Text by například vhodně doplnil obrázek Bělčického náměstí. Tak 
snad mne to napadne příště.

Hezký výlet. Celkem 136 km.
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Březnice   2,5 km   9:30
Koupě, bahnem a pralesem, Uzeničky, Křikava
Bělčice   30 km 12:00 – 12:15
oběd   33 km 12:30 – 13:00
za Hlubyní „zkratka“ přes Drahýšov,
rozmoklé pole, kopřivy, potok 
rybníček Brčálník  51 km 14:20 – 14:45
...nějak už nemůžu, nebo co?  
Lhota u Příb.   65 km 15:40 – 15:50
Jince   80 km 16:50 – 17:40
Hostomice   88 km 18:05
Řevnice 108 km 18:55 – 19:10
(mazání řetězu, závory)
Radotín 124 km 19:55 – 20:20
Krč 136 km 21:00

PHM:
4 obložené housky
(pátá zbyla),
3 perníky
3 l pití
(čaj, šťáva, tang, voda).

Favorit 58 cm.
52 / 35.

13–15–17–19–21–24-28.
32 - 630.


