
ZPRÁVA Z CYKLOVÝLETU – 4. ZÁŘÍ 2019 

 

Vážené spolujezdkyně a spolujezdci, organizátoři sportovních aktivit seniorů! 

Podávám zprávu z velmi vydařeného, v pořadí již letošního devátého kolovýletu. 

Do rychlíku, který dorazil z Prahy do Kutné Hory za necelou hodinu, jsme postupně nastoupili 

ve středu 4. září tři - Květa, Fanda a já. Plánovanou trasu jsme zvládli po celodenním úsilí. 

Ujetých kilometrů bylo jen 41, zato tlačení našich velocipédů krajinou kolem Vrchlice jsme se 

nabažili dost a dost. Jen převýšení zaznamenaly naše počítače k pětistovce metrů. 

Snad každý zná pohled z nejzajímavějších kutnohorských památek dolů do údolí Vrchlice, 

málokdo již spatří třeba chrám sv. Barbory právě od toku této říčky nahoru. Cesta podél 

Vrchlice byla nesmírně romantická, údolí lemovaly vstupy do bývalých štol i několik mlýnů, 

z nichž jen dva v dobrém stavu, další v ruinách. Projeli, či spíše prošli, jsme kolem Velkého 

rybníka, přiblížili jsme se k betonové hrázi Vrchlické přehrady, zásobující Kutnohorsko pitnou 

vodou, a pomalu jsme se dali do stoupání na Písečný vrch směrem k Malešovu. Místo památné 

bitvy z roku 1424 jsme v Malešově neobjevili, zato místní hospůdka s výborným kácovským 

Hubertusem nás potěšila. 

Pak už jsme vyrazili směrem ke zřícenině hradu Sion. Dalším výtlakem jsme se dostali až před 

zámeček Roztěž (no dovnitř nás korejští majitelé nevpustili). Poté jsme sjeli do romantického 

údolí Švadlenky. Odtud směrem k obci Polánka vedlo největší stoupání dne - naše srdíčka bila 

jak před oltářem. Ani závěrečná fáze cesty k Sionu se neobešla bez výtlaku. Pobyli jsme 

uprostřed zříceniny hradu, kde ztratil svobodu poslední velký husita Jan Roháč z Dubé. 

Cesta zpátky do Kutné Hory byla velmi rychlá, za necelou hodinu jsme již seděli před 

nádherným gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Něco jsme ve zdejší hospodě 

U Zlatého Lva pojedli a pomalu jsme vyrazili na Kutnohorské nádraží. Ještě před osmnáctou 

hodinou jsme ve vlaku rozloučili a cestu zakončili do svých bydlišť. 

Dohodli jsme se na dalším termínu i trase. Na náš jubilejní letošní desátý kolovýlet vyrazíme 

do Brd! Ale pozor: s ohledem na blížící se podzim i krácení dne pojedeme tentokrát auty se 

závěsnými zařízeními. Předběžně registrujeme již nyní dvě posádky - Já a Fanda + dvě kola, 

Květa a asi Petr + dvě kola. Prosím ostatní, včetně nově přihlášené Rii, aby mi dali vědět co 

nejdříve, zda mají o tento výlet do Brd zájem, já už odjezd včetně navěšení kol nějak 

zorganizuji. Jinak trasu v Brdech povedeme ze Strašic přes Dobřív, nahoru do hor, kolem 

Padrťských rybníků a zpátky podle toku Klabavy k našim přibližovadlům. 

Krásný zbytek léta přeji všem a těším se na další kilometry v sedle kol (už jich letos máme 

553!). 

Všechny zdraví Ivan Liška. 


