
ZPRÁVA Z CYKLOVÝLETU - 13. ZÁŘÍ 2018 

Jak jsme naplánovali, vyjeli jsme od nádraží v Horních Počernicích směrem na východ – 

k Jizeře. Čím dále tím více volíme bezpečné trasy vedoucí povětšinou po cyklostezkách, to ve 

snaze vyhnout se automobilové dopravě. No a to se nám ve čtvrtek dosti podařilo. Až do 

Toušeně jsme jeli po kultivovaných cyklostezkách, to nejlepší nás čekalo po přejetí nové lávky 

v Čelákovicích. Z Gráda jsme pokračovali kolem soch sv. Václava převážně lesem až do 

Sojovic. Odtud pak rovněž po klidné polní cestě až do Předměřic. Pak sice chvilku po silnici 

kolem Kačova až do Kochánek, tam nás ale uvítala jedenáctá hodina a s ní i otevřená sportovní 

hospoda na zdejším hřišti. 

Výborné občerstvení - však horko sušilo naše útroby! 

A poté k z Kochánek zase klidnou cestou až do Benátek n. Jizerou, kde jsme na zdejším horním 

náměstí něco pojedli. Na dalších kilometrech jsme se s Jizerou dosti sblížili, romantické bylo 

projetí kolem Dražického jezu s mlýnem. Pak se nám otevřelo údolí Jizery, které motorista 

nemůže poznat, pokud jezdí jen po dálnici. Krásná zákoutí staré řeky nás obohatila na celý den. 

Údolí se táhlo až k Mladé Boleslavi. Ne tak ale pro nás, my jsme se opět na chvilku vrátili na 

silnici a od Horek jsme  vystoupali až do Jezerního Vtelna. 

A tam nemůžete minout krásný, romantický zámek Stránov s přilehlým velikým parkovým 

areálem. 

Pak jsme sjeli do Krnského údolí, projeli technicky zajímavý železniční most a poté zase proti 

proudu Jizery. Z výšky na nás hleděl další zámek Vinec,  ale to už jsme se blížili 

k mladoboleslavskému nádraží. 

Vzhledem k pokročilému času jsme se rozhodli, že další trasu směrem na Nymburk zrušíme 

a do Prahy se vrátíme motorovým rychlíkem přes Všetaty a Neratovice. 

Výletu se zúčastnilo pět jezdců - Květa, Petr, Fanda, Zdeněk a já. A ujeli jsme základní 

kilometráž bezmála 60 km. Ti, co pak ujeli další kilometry z nádraží domů,  měli pochopitelně 

něco navrch. 

Ivan Liška 
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