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VERZE 12/2012
Úvod
Průvodce k průvodci III - Vzdálené trasy se trochu odlišuje od předchozích dílů mapujících
oblasti středních a východních Čech. Zaměřuje se totiž na jednotlivé vzdálené trasy, jež se zpravidla
vyznačují svou větší vzdáleností od Prahy, a hlavně specifickým způsobem výběru a tvorby. Na
všechny z nich jsme vyrazili z Prahy, nebo z Němčic nedaleko Litomyšle, ovšem všechny jsou
připraveny tak, aby byly z Prahy realizovatelné; většinu z nich jsme uskutečnili v jednom dni bez
použití vlastního automobilu, a to až na dvě výjimky. Kromě vzdálených tras vytvářím také
takzvané nižší vzdálené trasy, z nichž některé vznikly v souvislosti se vzdálenkami, a potom budou
uvedeny v tomto průvodci u příslušné vzdálené trasy, jiné se ,,základními“ vzdálenkami nesouvisejí
patříce do jiných kategorií, a proto budou rozpracovány až v některém z doplňků Průvodce k
průvodci.
Přínosem a velkou výhodou Průvodce k průvodci o vzdálených trasách mělo být, že konečně
uvádí tyto trasy uceleně na jednom místě, což dosud na mých stránkách (ondra-pdvyv.wz.cz)
nebylo, nyní již však vzdálenky naleznete na mém profilu na www.turistika.cz, na nějž vede odkaz i
z mých stránek. Tento průvodce tak prostě přinese novou ucelenou informaci zpracovávaje všechny
trasy cestopisnou formou, jsa samozřejmě doplněn fotografiemi ke každé z nich. U každé trasy bude
také uveden odkaz na její popis, a proto se nebudu snažit popsat průběh cesty tak, abyste se podle
toho mohli řídit.
Obrázky na titulní straně:
(H) - průsek vedení vysokého napětí na Křivoklátsku
(stř.) - pohled na Karlův most a Hradčany ze Smetanova nábřeží
(D-L) - louka u Člupku
(D-P) - hrad Tetín
Věnováno všem dobrým a slušným lidem. Těm, kdo rozdávají radost ostatním.
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Máchův kraj
(12.6.2005; 37,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XIV-S.htm)
Na neděli 12. června 2005 jsem naplánoval svoji vůbec první vzdálenou trasu, a sice do
Máchova kraje - se startem v obci Jestřebí a cílem ve městě Mimoni. Jak lze očekávat, zvolili jsme
neděli pro realizaci této trasy proto, že zatímco doprava do Jestřebí je v sobotu i neděli podobně
dobrá, doprava zpět z Mimoně byla podstatně výhodnější v neděli. Toto řešení se nakonec ukázalo
lepší nejenom kvůli přímému spojení zpět domů, ale také díky počasí, neboť po upršené sobotě se
udělal naprosto překrásný den - pro vzdálenku jako stvořený.
Daného dne ráno jsme tedy vyrazili metrem na Nádraží Holešovice, kde jsme nastoupili do
autobusu linky 510014 směr Rumburk. Tím jsme se svezli přes Mělník a údolím říčky Liběchovky
v CHKO Kokořínsko do Jestřebí, kde se silnice číslo 9 potkává s I/38 od Mladé Boleslavi. Před
námi byla pěší část trasy, o níž jsme se domnívali, že bude dlouhá 26,5 km. V tom se nás po celou
dobu snažily utvrzovat i turistické rozcestníky, na což upozorňuji proto, že vzdálenosti jsou na
zdejších směrovkách značně podhodnocené a délka trasy se ve skutečnosti vyšplhala na 37,5 km.
Ze silnice procházející po okraji obce Jestřebí jsme hleděli rychle vstoupit do zástavby a zamířit
ke zdejší výrazné dominantě - hradu založenému koncem 13. století. Ten se tu vypíná na vysoké
pískovcové skále, jejíž vrchol má nadmořskou výšku 319 m. Zbytek hradu je sám o sobě zajímavý,
ale je z něj také krásný rozhled, kromě jiného na působivý hrad Bezděz vzdálený odtud téměř
13 km vzdušnou čarou.
Od hradu jsme se vrátili na červenou značku, z níž vede nahoru značená odbočka, po této jsme
pak procházeli okolo rokokového kostela sv. Ondřeje k silnici 38 - tedy té, po níž jsme předtím
nejeli - a přeševši ji směřuje k lesu.
Nyní začíná první ze tří značně rozdílných částí trasy; část první vede z Jestřebí do Starých
Splavů zdejšími lesy a hlubokými roklemi; část druhá od Máchova jezera do Hradčan prochází
malebnými Polomenými horami a ve třetí části - z Hradčan do Mimoně - jde kousek údolím
Ploučnice a potom nížinným Borečským lesem.
Ze začátku jsme se tedy nechali dovést červenou pod Strážný vrch, kde se tato značka potkává
nejprve se žlutou a pak se zelenou, po níž jsme se dali vlevo. Cestou roklí Útočiště jsme odbočili k
Braniborské jeskyni a za Útočištěm jsme odbočili do Dlouhého dolu, který končí před silnicí I/38
před Starými Splavy. Ve vesnici jsme již byli za první částí, ale úplnému začátku části druhé
předcházela krátká cesta po modré a žluté značce podél Máchova jezera. Výstup na vrch Šroubený
jsme pro tentokrát vynechali a kousek po odpojení se od žluté jsme již Velkou Kraví roklí vstoupili
do nádherných Polomených hor. Nad touto roklí jsme přišli na Dělovou cestu, již jsme později
opustili cestou na okraj Popelového hřebene, z něhož jsme Štěrkovou roklí a Měděným dolem přišli
k další Kraví rokli, jíž jsme spolu se zelenou prošli k okraji osady Hradčany. Ještě jsme se však na
Polomené hory vrátili, a sice výstupem na Hradčanskou vyhlídku. Pak jsme už došli do centra
osady, která nabízí jisté ujištění v podobě zastávky autubusů od Mimoně na Prahu.
My jsme ale byli přesvědčeni, že máme poměrně dost času, takže jsme zamířili po žluté
turistické značce do údolí Ploučnice a z něj jsme vstoupili na dlouhý přímý úsek nejprve po žluté a
před koncem po červené Borečským lesem. Na konci tohoto úseku již bylo poměrně blízko do
Mimoně; vyševše z lesa jsme šli nějaký ten kousek podél železniční trati k nádraží. Zde jsme se od
značky odpojili a vyšli cestou, jež je uvedena v popisu, ke kostelu sv. Petra a Pavla. Od něj jsme
sešli na hlavní ulici a přes centrum se dostali na autobusové stanoviště.
Nyní už netrvalo dlouho a nastoupili jsme do autobusu linky 500010 na Prahu, jenž nás přes
Doksy přivezl do Dubé a dále již známýou cestou údolím Liběchovky a přes Mělník do Holešovic,
kde jsme vystoupili po dvouhodinové jízdě.
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pohled přes Máchovo jezero na Bezděz (0)

(1)

(3)

(2)

(4)
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(5)

(6)

(7)
(1) - chaloupka v Jestřebí
(2) - pohled z hradu Jestřebí
(3) - Jestřebí s hradem
(4) - statek ve Starých Splavech
(5) - v Polomených horách
(6) - v údolí Ploučnice
(7) - mimoňský kostel sv. Petra a Pavla

Z Chebu do Aše
(10.6.2006; 35km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/LV-4s.htm)
Na druhou vzdálenou trasu přišel čas opět v červnu, a sice téměř o rok později - v sobotu 10.
Trasa v této podobě měla celkem bezproblémové dopravní řešení - vlaky z Prahy do Chebu a zpět
totiž jezdí každé dvě hodiny a na všechny z nich lze přestoupit z vlaku od Aše. To pro nás bylo
výhodnější o skutečnost, že jsme tou dobou ještě bydleli asi kilometr od pražského hlavního
nádraží; přesto jsme chtěli pokud možno stihnout vlak přijíždějící do naší domovské stanice ve
21:45 a ne až ten ve tři čtvrtě na dvanáct.
Ráno jsme tedy nastoupili do rychlíku směr Cheb a pár hodin se měli bez jediného přestupu vézt.
Jak jsme se však brzy dozvěděli, nakonec to neměla být tak úplně pravda, protože pro pokračující
rekonstrukci trati byly v té době vlaky v úseku Stříbro - Planá nahrazovány autobusy. To nám ani v
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nejmenším nevadilo, protože já osobně jezdím autobusem rád, a navíc cesta po dobré silnici mezi
těmito dvěma městy jsouc ještě k tomu kratší než příslušný železniční úsek byla rychlejší nežli po
železnici, a proto jsme kvůli výluce nenabrali žádné zpoždění. O to se ovšem postaralo již předtím
postávání vlaku cestou z neznámého důvodu, takže jisté zpoždění náš rychlík na příjezdu do Chebu
měl.
Vystoupivše na konečné stanici rychlíku jsme se vydali na prohlídku města přibližně tak, jak je
doporučována v popisu trasy - viděli jsme tedy františkánský klášter, hlavní náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad, chrám sv. Mikuláše a Alžběty - na nějž jsme se odbočením, seševše k řece Ohři, doprava
podívali i zespodu (čehož jsme ani v nejmenším nelitovali) - a v neposlední řadě hrad, který jsme
obhlédli alespoň zvenku pokračovaboše přes krytou lávku na pravý břeh Ohře a zde nad hrází
přehrady Skalka na Chebskou stráž, z níž stále po červené vedoucí nás již z Chebu, kde jsme se s ní
však spíše potkávali a rozcházeli než abychom se podle ní řídili, přes osadu Skalka na pomenší
silnici, kde jsme červenou ještě před velikou silnicí č. 6 opustili doleva. U menší mimoúrovňové
křižovatky s touto silnicí se k naší silničce zprava připojila jiná červená a vedla nás po ní do osady
Cetnov, kde silnička končí. Potom jsme šli podél přehrady Skalka do osady Bříza, za níž jsme se
(po nadjezdu) dostali na druhou stranu silnice I/6 - mířící přes nádrž ke hraničnímu přechodu - a
asfaltovou cestou se ubírali ke zřícenině tvrze Pomezná, z níž do dnešních dob zbyla pouze věž.
Za Pomeznou jsme opustili červenou a spolu s cyklotrasou 2063 došli na signálku vedoucí
dlouhými přímými úseky propojenými ojedinělými zatáčkami pohořím Smrčiny chráněným
stejnojmenným přírodním parkem. Signálku jsme opustili až v místě, kde ji přechází červená
turistická značka ševší přes Libou, právě na tuto značku přecházející po menší cestě Kančí údolí,
abychom si aspoň na chvilku odpočinuli od asfaltového povrchu. Navrátivše se na jinou asfaltku a s
ní na signálku jsme narazili na rozcestí se žlutou s odbočkou ke státní hranici, na níž je zde možné
vidět historické hraniční mezníky; vzhledem k tomu, že jsme již poměrně dost pospíchali a ostatní
účastníci byli poněkud unaveni, doběhl jsem k mezníkům sám a po mém návratu na signálku jsme
pokračovali k silnici č.64 před Aší, po jejímž přejití už nebylo daleko na okraj města se železniční
stanicí, odkud jsme šli po modré značce k centru; jelikož se ovšem blížil odjezd našeho vlaku a my
jsme nechtěli prohlídce Aše obětovat dvě hodiny a přijet tak domů krátce před půlnocí, dali jsme se
na rozcestí turistických tras, kde jde modrá k centrálnímu náměstí, zatímco červená ke vnitřnímu
nádraží, doleva po červené, abychom nedlouho před odjezdem dorazili na výchozí stanici našeho
vlaku Aš město, snědli chutnou cílovou svačinu a nastoupili do onoho osobního vlaku na Cheb.
Tam nás čekal nepříliš dlouhý přestup na rychlík ku Praze, cestou jsme se opět projeli zkratkou
autobusem, kde jsme podobně jako při ranní cestě opačným směrem měli štěstí na výborného řidiče,
a dorazili na hlavní nádraží někdy kolem desáté; údaj o zpoždění nemám, ale myslím, že bylo
nějaké, avšak ne příliš velké.
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chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (0)

(1)

(2)

(3)
(1) - františkánský klášter v Chebu
(2) - kostel v chebské ulici Obrněné Brigády
(3) - Cheb
(4) - chebská radnice

(4)
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(5) - chebské náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
(6) - chebské náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
(7) - chebské náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
(8) - chebské náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
(9) - Cheb - kaple u řeky
(10) - chebský hrad
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(11) - krytá lávka přes Ohři v Chebu
(12) - pohled na vodní nádrž Skalka z Chebské stráže
(13) - statek na Skalce
(14) - zřícenina Pomezná
(15) - smrčinská signálka
(16) - jeden z historických mezníků na hranici s Německem
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(17)

(18)

(19)
(17) - Aš
(18) - vila v Aši
(19) - chebské nádraží s naším vlakem od Aše a Orient expressem

Jižní Morava
(12.-13.5.2007; 28,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XII-Sw.htm)
Vzdálená trasa na Znojemsko původně měla být, jako všchny předcházející, jednodenní. Podle
původně nalezeného jízdního řádu to mělo být možné, ale po jeho změně již jednodenní trasu
nebylo možné realizovat. Začal jsem tedy vymýšlet nějakou alternativu, a protože se jedná o
poměrně hodně vzdálenou oblast, přišlo mi vhodné udělat dvoudenní variantu. K tomu bylo
nezbytné nalézt nějaký pension - či jiné místo - k přespání, a to nejlépe ve Znojmě. Toto hledání lze
nakonec označit za velice úspěšné; vyhlédnutý pension Morava nabízel pohodlný nocleh za dobrou
cenu stoje v Hakenově ulici kousek za nádražím; tedy na dosti výhodném místě.
12. května v 7:30 jsme tedy vyjeli z pražského Ústředního autobusového nádraží Florenc
autobusem linky 183102 směr Znojmo. Cesta po dálnici D1 do Jihlavy a následně po silnici 38
trvala 3 hodinky a 55 minut, pak jsme vystoupili na autobusovém stanovišti a vyšli na základní
trasu městem přes Masarykovo náměstí ke hradu. Během ní jsme viděli část zdejších zajímavostí,
ale zbytek jsme si nechali až na večer a zítřejší ráno; nyní jsme to vzali nejkratší cestou a od hradu
pokračovali po zelené turistické značce přes hluboké údolí oddělující centrum Znojma od Hradiště.
Krásná pěšina nás dovedla k barokní kapli na protějším kopci, u níž jsme se potěšili výhledem
zpět na Znojmo a také na loucký klášter a zamířili do centra Hradiště, kde jsme se pokochali
kostelem sv. Hypolita. Naše další cesta vedla po zelené a žluté značce - tedy po původní trase
zelené - Národním parkem Podyjí kolem Vlčí jámy ke srázům údolí Dyje a okraji 1. zóny národního
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parku, podél nichž jsme se dostali k altánu vyhlídky Králův stolec. Za ním jsme se začali od údolí
Dyje vzdalovat, kolem Andělského mlýna jsme přišli k okraji lesa a národního parku, pěšinkou přes
pole došli k silnici a ohlédli se na Mašovice pokračovaboše k dalšímu lesu. U hájovny na rozcestí s
Bezkovskou cestou se nám na chvíli naposledy ukázalo Hradiště a potom jsme sešli na rozcestí v
údolí Gránického potoka, kde zelená končí a my jsme se dali vlevo po modré. Ta nás přivedla do vsi
Citonice s malebnou návsí a pozdně barokním kostelem sv. Jana a Pavla z 18. století.
Nyní následoval silniční úsek kolem železniční stanice Olbramkostel do stejnojmenné obce; tato
ves s původně pozdně románským kostelem Nanebevzetí P. Marie z pol.13.stol. rozhodně stojí za
návštěvu. Za Olbramkostelem nás čekala pohodová závěrečná část lesem s několika rybníky a
odbočkou ke zřícenině hradu Šimperka založeného r.1239 a zničeného zřejmě za česko-uherských
válek, neboť r.1516 už je uváděn jako pustý. Z hvozdu jsme vyšli rovnou u šumenského nádraží,
odkud jsme se kolem tehdy rozestavěného kostela došli podívat ke kapličce a navrátivše se na
stanici nastoupili v 18:29 cestu vlakem do Znojma. Ve vlaku jsme napsali do pensionu, že se
blížíme, a po příjezdu v 18:50 stačilo přejít lávku nad nádražím, projít ulicí I. P. Pavlova k dětskému
domovu a u něj odbočit doleva k našemu pensionu na konci slepé ulice Hakenovy.
Dozařídivše si ubytování, vyrazili jsme na večerní prohlídku města. Vyšli jsme jednoduše zpět na
nadchod a ulicí 17. listopadu zamířili ke kruhovému Mariánskému náměstí se sochou rudoarmějce
uprostřed; napravo od ústí ulice 17.11. jsme zde objevili nečekaně příjemnou restauraci, kde jsme se
dobře najedli a již za končícího soumraku se vydali dále Studentskou ulicí k náměstí Komenského.
Zde jsme vstoupili do starého města a prošli se jím tak, jak je napsáno v popisu, na nějž výše
odkazuji. Viděli jsme tedy nejprve kostel Povýšení sv. Kříže, později mezi Divišovým a Jezuitským
náměstím sv. Michala; na Václavském náměstí jsme se na chvíli napojili na naši dopolední cestu,
abychom se podívali na hrad a osvětlené Hradiště na protějším kopci. Dále jsme pokračovali do
ulice Úvoz s výhledem na kostel sv. Mikuláše a kapli sv. Václava, k nimž jsme nejkratší cestou
prošli, z přilehlého Mikulášského náměstí jsme se podívali naopak na rotundu sv. Kateřiny a
nedalekou hráz znojemské přehrady. Z těchto působivých míst jsme došli uličkou Velkou
Mikulášskou na centrální Masarykovo náměstí, odkud jsme se vydali Kollárovou a přes náměstí
Republiky na rušnou Vídeňskou třídu, po níž jsme jižní cestou obešli nádraží a ulicemi
Průmyslovou, Uhelnou a Hakenovou se dostali k našemu pensionu.
Druhý den jsme měli naplánovanou cestu vlakem v 10:00 do Moravských Budějovic; byla by
však škoda uprostřed vzdálené trasy vyspávat. Nuže, vyšli jsme v 8:00 a, znajíce již prostřední cestu
přes lávku i jižní podjezdem Víděňské třídy, vydali jsme se severní variantou - Pavlovovou na
Průmyslovou a touto ke hřbitovu u železničního nadjezdu mezi Suchohrdelskou a Rooseveltovou.
Zde jsme kolem kostela prošli na ul. 17. listopadu, tou se dostali na Mariánské náměstí a odtud
zamíříli přes Masarykovo náměstí zase jinou cestou než včera ke hradu, od něhož jsme se vrátili ke
kostelu sv. Mikuláše a následně sklesali k Dyji; po jejím pravém břehu jsme došli k další lávce a
vystoupali na náměstí Republiky. Jelikož jsme v blízkosti nádraží seznali, že ještě máme celkem
dost času, pokračovali jsme podle mapy ke klášteru v Louce s kostelem Nanebevzetí P. Marie a sv.
Václava. Bohužel jsme již neměli čas jej pořádně obhlédnout, ale aspoň jsme se na něj pěkně z
blízka podívali.
Zatímco celý první den probíhal na území okrasu Znojmo, druhý den - vyjma rána před
odjezdem ze Znojma popsaného výše - jsme měli v plánu poznávat zajímavosti okresu Třebíč. Přes
hranici okresů a příslušných krajů nás převezl vlak směr Okříšky přivezší nás do Moravských
Budějovic v 10:50. Nyní nás čekala 13km procházka s prohlídkou dvou krásných měst, z nichž
první byly na řadě Moravské Budějovice. Obeševše zdejší nejvýznamnější památky - tedy zejména
náměstí se zámkem a kostelem sv. Jiljí - jsme se vydali příjemnou silničkou na Lukov s
renesančním kostelem sv. Jana Křtitele, odkud jsme vyšli silničce téměř ke křižovatce s II/152, před
níž jsme odbočili vlevo na polní cestu k Bohušicím, kde jsme se na návsi s kapličkou napojili na
červenou značku vedoucí po silnici několikrát křižující železniční trať na Jaroměřice nad Rokytnou.
Ty byly dalším městem, jehož prohlídku jsme dnes měli v plánu. Jedná se o pěkné město, v jehož
centru - přímo u náměstí - stojí nádherný původně renesanční zámek, jejž koncem 17.stol. přestavěli
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Questenberkové v barokním slohu; k němu přiléhá kostel sv. Markéty a zámecký park. Prohlédše si
zámek a jeho okolí jsme zamířili k severu na autobusové nádraží, kde jsme si počkali na autobus
dálkové linky 610650 od Znojma na Hradec Králové, jímž jsme jeli jednu patnáctiminutovou
zastávku (13:50 - 14:05) do Třebíče - velkého a ohromně zajímavého okresního města.
Krásy Třebíče jsme mohli objevovat a obdivovat do 17:50, kdy nám odjížděl autobus na Prahu.
Prohlídku tohoto města jsme nakonec uskutečnili po třech částech, kdy nejprve jsme vyrazili k
dlouhému centrálnímu Karlovu náměstí. To jsme celé podélně přešli a kolem kostelů v ulici
Otmarově a na křižovatce Husovy s Bráfovou tř. vyšli k železniční stanici, od níž jsme pokračovali
přes hlavní ulici od Jaroměřic směřujíce ke hřbitovu s katolickým a (v sousední části) pravoslavným
kostelem. Dále nás přivedla ulička Smrtelná na rušné Masarykovo náměstí, z něhož je pěkně vidět
kostel sv. Martina, kolem nějž jsme ulicí Hasskovou sešli zpátky na Karlovo náměstí, z něhož jsme
se vrátili k mostu přes Jihlavu na dohled od autobusového nádraží. Zde jsme si přepočítali čas a
vydali se přes řeku a Žerotínovo náměstí po třídě 9. května k bývalému Benediktinskému klášteru.
Ten jsme si pořádně prohlédli a zamířili zpět k řece, kde leží zdejší známé židovské město;
procházejíce jím jsme zhlédli také Přední a Zadní synagogu a potom vystoupili ulicí V mezírce na
ulici Skalní stoupající serpentýnou na Hrádek, kde se nachází velký židovský hřbitov. Od hřbitova
jsme se vrátili zpět na horní konec Skalní ulice a sešli pro změnu po schodech zpátky do židovského
města, přes nějž jsme se vrátili na autobusové nádraží. Majíce ještě nějaký zbylý čas, vyrazili jsme
na opačnou stranu ulicí Vítězslava Nezvala na velkou křižovatku Sucheniovy a Antonína Hobzy,
mezi nimiž jsme spatřili na návrší křížek, od něhož se nám nabídl pěkný výhled na celé centrum
Třebíče. Pak jsme se vrátili po hlavní ulici Sucheniově na autobusové nádraží.
V nohách se sedmdesáti kilometry za dva dny jsme se rádi usadili v autobuse linky 790170, jenž
jel po silnici č.405 přes Okříšky do Brtnice, za níž byla tato silnice uzavřena, a proto jsme
objížďkou po 403 přijeli do Stonařova, kde jsme se napojili na 38 a stejnou cestou jako včera ráno
dojeli přes Jihlavu na dálnici a po ní do Prahy. V Praze jsme vystoupili po 2h20' (ve 20:10) na
autobusovém nádraží Roztyly, protože když nám toho času ještě nejezdilo na Prosek metro, museli
bychom při přestupu na Florenci sejít pěkně hluboko a pak ještě přestupovat na Palmovce, což bylo
po tak dlouhé trase nežádoucí, zatímco na Roztylách jsme se jenom přesunuli na nedalekou
zastávku BUSu MHD 136, vyčkali jeho příjezdu a jistou chvíli se vezli přes celou východní část
města.

pohled na kostel sv. Mikuláše a kapli sv. Václava ve Znojmě (0)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8)

(1) - pohled ze Znojma na Hradiště
(2) - u Hradiště
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(3) - pohled na údolí Dyje a loucký klášter
(4) - kaple na Hradišti
(5) - kostel sv. Hypolita na Hradišti
(6) - pohled na údolí Dyje z Králova stolce
(7) - citonický kostel sv. Jana a Pavla
(8) - olbramkostelský kostel Nanebevzetí P. Marie

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(9) - lesy u Šimperka
(10) - hrad Šimperk
(11) - rybník Vlkov
(12) - znojemské nádraží
(13) - znojemské Mariánské náměstí
(14) - znojemský kostel Povýšení sv. Kříže
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(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(15) - znojemský kostel Povýšení sv. Kříže
(16) - znojemský kostel sv. Michala
(17) - znojemský hrad
(18) - pohled na znojemský kostel sv. Mikuláše
(19) - kaple sv. Václava ve Znojmě
(20) - znojemské Masarykovo náměstí
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(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(21) - znojemské Masarykovo náměstí
(22) - kostel východně od centra Znojma
(23) - znojemský kostel sv. Mikuláše
(24) - kostel sv. Mikuláše a kaple sv. Václava ve Znojmě
(25) - znojemská rotunda sv. Kateřiny
(26) - pohled na znojemský kostel sv. Mikuláše od Dyje
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(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(27) - pohled na centrum Znojma od Dyje
(28) - klášter v Louce
(29) - moravskobudějovické hradby a kostel sv. Jiljí
(30) - zámek a kostel sv. Jiljí v Moravských Budějovicích
(31) - odbočující cesta směřující k železničnímu přejezdu mezi Mor. Budějovicemi a Lukovem
(32) - silnička od Moravských Budějovic na Lukov
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(33)

(35)

(34)

(36)

(37)

(38)

(33) - lukovský kostel sv. Jana Křtitele
(34) - bohušická kaplička
(35) - křížek mezi kostelem a zámkem v Jaroměřicích nad Rokytnou
(36) - rokytnojaroměřický zámek
(37) - rokytnojaroměřický zámecký park
(38) - kostel v třebíčcké Otmarově ulici
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(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(45)

(44)

(46)
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(47)

(48)

(49)

(50)

zámek a kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou (51)
(39) - třebíčský hřbitovní kostel
(40) - třebíčský pravoslavný kostel
(41) - třebíčský kostel sv. Martina
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(42) - pohled na třebíčský klášter
(43) - třebíčský klášter
(44) - třebíčský klášter
(45) - Třebíč s kostelem sv. Martina
(46) - Přední synagoga na třebíčském židovském městě
(47) - stará radnice na třebíčském židovském městě
(48) - Stinná ulice na třebíčském židovském městě
(49) - Zadní synagoga na třebíčském židovském městě
(50) - pohled na třebíčský klášter

Česká Kanada
(22.9.2007; 25,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XI-S.htm)
V roce 2007 jsme po prvé realizovali vzdálenou trasu již po půlroce. To sice původně nebylo v
plánu až tehdy, nevěděl jsem však, jak složité bude udělat si trasu s pomocí našeho automobilu.
Právě proto byla trasa na Českou Kanadu zatím jedinou takovou a v případě komplikací s dopravou
se snažím použít jinou alternativu. Dlužno však podotknout, že se tato vzdálenka velice vydařila a i
přes všechny prvotní obtíže se nám všem nakonec velmi líbila.
Vyrazili jsme tedy brzy ráno 22. září autem na dálnici D1, již jsme opustili na exitu Mirošovice
na I/3 směřovaboše kolem Benešova a Votic, přes Tábor a Sezimovo Ústí do Soběslavi, za níž jsme
odbočili vlevo na silnici č.23 k Jindřichovu Hradci. Objevše Hradec zamířili jsme po 128 na Novou
Bytřici.
Zde jsme dojeli k nádraží a kousek od něj zaparkovali. Zdejší úskorozchodná železniční trať je
pro dopravika o to přitažlivější, že je na ní provozována pravidelná doprava zajišťující také základní
dopravní obslužnost. Zakoupivše pěknou archaickou jízdenku vyčkali jsme příjezdu našeho vlaku a
v 9:00 vyjeli směr Jindřichův Hradec. Po projetí čtyř mezizastávkových úseků jsme v 9:26
vystoupili na zastávce Kaproun.
Tato zastávka je právem označována za nejzapadlejší železniční zastávku v Čechách; není proto
divu, že ji takový požitkář, jakým byl Jára Cimrman, nemohl vynechat a dnes ho tu připomíná
Cimrmanova hora kamení. Vede k ní jen lesní pěšina, doplněná dnes o turistickou značku zelené
barvy spojující zastávku a okraj vesnice Kaproun, kde končí na rozcestí s trasou značenou červeně.
Vyšli jsme tedy po této pěšině k vísce, tou jsme prošli a držíce se červené značky se ubírali krásnou
krajinou začínajícího podzimu po silničkách a asfaltových cestách přes Klenovské Samoty na menší
lesní cesty, jež nás dovedly do vesničky Vitiněvsi s pěknou kapličkou, z níž jsme vystoupali do vsi
Landštejn s hradem ze 13. století. Ke hradu jsme vyšli a uskutečnili jeho prohlídku. Kromě samotné
zříceniny přitom upoutá i výhled na okolí, kde kromě naší předchozí a následující cesty zaujme
například nedaleká vodní nádrž Landštejn.
Opustivše hrad vydali jsme se po modré do nedalekého Pomezí, jež jsme z Landštejna také moc
pěkně viděli. To bylo v minulosti zřejmě hlavním centrem kolonizace jihovýchodních Čech,
nedávno zde byly odkryty zbytky hradu z konce 12.stol. a celému místu dominuje původně
románský kostel sv. Jana Křtitele z pol. 12.stol. viditelný nejlépe právě z hradu Landštejna. Za
Pomezím jsme opět vstoupili do lesa a nechali jsme se jím vést modrou značkou kolem zajímavého
balvanu s kapličkou do místa, kde se naše cesta kříží s linií lehkého pohraničního opevnění a
zároveň se připojuje na silničku. Z linie jsme viděli tři řopíky a pak jsme vyšli z lesa zříce
klášterský kostel Nejsvětější Trojice, k němuž jsme šli po silnici přes Klášter II s Konračským
rybníkem a kolem Klášterského rybníka. V Klášteru I již z někdejšího kláštera zbyl pouze zmíněný
kostel, viditelný z velké dálky - velmi hodnotná slohově čistá raně barokní stavba dokončená v
r.1682. Po příchodu zpět na silnici nás tato vedla k železniční zastávce Albeř, kde jsme spatřili vlak
tažený parní lokomotivou a pokračovali přes vesnici k centru Nové Bystřice.
Zde jsme si prohlédli zámek, podívali se na kostel sv. Kateřiny a došli na náměstí, kde jsme
povečeřeli a zamířivše k nádraží si ještě z blízka prohlédli kostel sv. Petra a Pavla.
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Pak už následovala cesta autem do Prahy po stejné trase jako ráno; s tím rozdílem, že jsme si
tentokrát zastavili na pokratší prohlídku města Votic. Zde jsme zaparkovali na náměstí a obešli
zdejší největší zajímavosti - náměstí s radnicí, kostel sv. Václava, zámek, františkánský klášter;
potom jsme nahlédli na hřbitov a vrátili se na náměstí pokračovaboše ku Praze.

cesta na Klenovské Samoty (0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) - novobystřické nádraží
(2) - vlak přijíždějící na novobystřické nádraží
(3) - železniční zastávka Kaproun
(4) - u Kaprouna
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(19)

(18)

(20)

(5) - Česká Kanada
(6) - vitiněveská kaplička
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(7) - hrad Landštejn
(8) - hrad Landštejn
(9) - hrad Landštejn
(10) - hrad Landštejn
(11) - pohled z hradu Landštejna na SV (s vodní nádrží Landštejn)
(12) - pomezský kostel sv. Jana Křtitele
(13) - pohled z Pomezí na hrad Landštejn
(14) - jeden z řopíků u Jeleního vrchu
(15) - krajina u Kláštera I s Klášterským rybníkem a kostelem Nejsv. Trojice (vzadu uprostřed)
(16) - kostel Nejsv. Trojice v Klášteru I
(17) - parní vlak u železniční zastávky Albeř
(18) - albeřská kaplička
(19) - novobystřický zámek
(20) - novobystřický kostelík sv. Kateřiny

(21)

(22)

(23)

(24)

(21) - novobystřické náměstí
(22) - novobystřické náměstí s morovým sloupem a kostelem sv. Petra a Pavla
(23) - novobystřická radnice
(24) - votické náměstí s radnicí
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pohled z hradu Landštejna na Pomezí (25)

Orlické podhůří
(15.7.2008; 34km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XXIV-4s.htm)
Na tuto vzdálenou trasu jsme - vzhledem k jejímu umístění - vyrazili z Němčic a bývajíce tam na
dovolené, zvolili jsme pro ni úterní datum v průběhu července 2008. Pro nás tedy byla tato trasa
poměrně blízko, ale pro turisty jedoucí na ni z Prahy se jedná o oblast celkem vzdálenou; výchozí i
cílové město však mají přímé spojení s Prahou vlaky, jež mají celotýdenně interval 1 hodinu, takže
jsou velmi pohodlně dostupná. Velká část trasy vede přírodním parkem Orlice a prochází třemi
krásnými městy tohoto regionu - Chocní, Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí.
Pro nás byla samozřejmě cesta vlakem do Chocně naprosto nesmyslná, protože v pracovní dny s
ní Němčice spojuje autobusová linka 680752. Nastoupili jsme tedy v 6:56 v Němčicích do ranního
spoje této linky a po půlhodince jsme vystoupili v Chocni na autobusovém stanovišti jižně od
náměstí (pravidelný příjezd 7:40). Z vlaku byste do centra samozřejmě museli dojít zámeckým
parkem; pro prvonávštěvníky je to ovšem výhodné v tom, že při drobném prodloužení této cesty na
ní mohou rovnou navštívit i zámek.
My jsme na náměstí - s nímž sousedí kostel sv. Františka Serafínského - došli pěkně z
autobusáčku; na něm jsme se napojili na žlutou turistickou značku a zamířili vpravo, kde jsme se
podívali na zámek na protější straně řeky Tiché Orlice a přeševše hlavní ulici zahájili stoupání
pěšinou kolem hřbitovní zdi k Hemži. Cesta na Hemži je lemována lipovou alejí a sedmi kapličkami
poutní cesty z r.1718. Před začátkem Hemže jsme minuli okraj osady Březenice a skrz tuto
okrajovou část Chocně jsme došli k baroknímu poutnímu kostelu Nanebevzetí P. Marie se
samostatně stojící zvonicí, vybudovanému r.1683 Janem Bedřichem Trautmannsdorfem, na jejž
obklopujícím hřbitově můžete kromě jiných vidět i hrob významného politika polistopadové doby
Josefa Luxe. Z Hemže pokračuje žlutá značka po silničce III. třídy přes osady Sudličkova Lhota a
Orlice do Nasavrk, za nimiž dojde přes pole k lesu a když v něm najdete tu správnou stezku,
přivede vás na velkou lesní cestu, již sice jenom přechází, ale kousek napravo se nachází drobný
pozůstatek někdejšího tvrziště Chlumek, které kdysi inspirovalo Aloise Jiráska k napsání povídky
Na Chlumku. Z Chlumku se musíte vrátit na nedalekou křižovatku se značkou vedoucí do Sudslavy,
kde zejména prozatím neznalí mohou odbočit ke kostelu Proměnění Páně. V Sudslavě a za ní trasa
klesá, zkracujíc si serpentýnu silnice, do údolí potůčku stékajícího ze Skrovnice, kde jsme došli k
Hájeckému potoku, jenž se s tím prvním stéká v nedaleké Malé Lhotě, a podél něj šli do osady
Hájek se zámečkem a kapličkou Panny Marie postavenou v r.1868 u pramene pitné vody; v
minulosti zde také bývaly lázně (a pro zajímavost: jedná se o jedinou vísku na této trase nacházející
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se v okrese Rychnov nad Kněžnou).
Na Hájku žlutá značka z Chocně končí a prochází tudy zelená, po níž jsme se dali vpravo
vzhledem k naší původní cestě stoupaboše na okraj lesa nad Malou Skrovnicí, do níž sklesavše jsme
se znovu připojili na silničku k Velké Skrovnici, kde jsme to vzali kolem kapličky u hlavní silnice a
od ní přešli na menší ulici, po které vede zelená, jež vystoupavši na silnici č.312 jde po této jenom
kousek, aby odbočila vlevo do Jiskrova údolí, jímž vede do Brandýsa nad Orlicí, kde na náměstí
skončí.
V Brandýse po příchodu do centra stojí za pozornost nejprve náměstí a barokní kostel
Nanebevstoupení Páně. Trasa odtud měla pokračovat po modré turistické značce přes hrad a Kaliště
do Perné, jenže nedlouho před její realizací jsme na jiné trase vedoucí těmito místy zjistili, že
značka je ukončena na hradě a v Perné a mezi Kalištěm a Pernou je neschůdná, nebo schůdná jenom
velmi obtížně; alternativami k ní byla buď delší přes Rozsochu, nebo kratší po silnici do Perné
(přímá cesta z Kaliště do Rviště ve skutečnosti až do Rviště nevede) a vzhledem k délce trasy jsme
se rozhodli doporučit i námi zvolenou variantu kratší; předtím však doporučuji ještě vystoupat ke
zřícenině hradu, z níž se navíc nabízí pěkný pohled na město Brandýs. Cesta silnicí má tu výhodu,
že jde kolem zámečku, který také patří mezi brandýské zajímavosti. Přiševše do Perné jsme se
napojili na současnou modrou, která zde, jak jsem řekl, nyní začíná, a šli po ní přes Zátvor do
Rviště, kde jsme se s ní ovšem museli zase rozloučit, neboť ji někdo přeznačil po silnici rovnou do
Dobré Vody. My jsme zvolili cestu po dobře nalezitelné staré modré vedoucí ve Rvišti kolem
zvonice a potom okolo kopce Hůrka k jeho vrcholu, kam stoupá již zrušená odbočka. Vrchol je v
lese ve výšce 546 m n.m. a kousek od něj stojí pomník letcům zahynuvším zde 27.6.1948; pomník
je ovšem stěží nalezitelný a když se nám jej podařilo objevit, zjistili jsme, že přes plůtek leží kmeny
stromů spadlých při již poměrně dávné vichřici a pomník dosud nikomu nestál za to, aby tyto
stromy alespoň přednostně odstranil. Z Hůrky jsme se vrátili na trasu vlastní staré modré, po níž
jsme šli do osady Dobrá Voda a odtud již po současné modré do Klopot, kde jsme odbočili ke
kapličce nad pramenem a seševše na rozcestí s červenou zahájili stoupání do Říček, v nichž jsme
kolem kapličky došli k hornímu okraji osady, odpojili se od červené a již pouze po modré směřovali
k Ústí nad Orlicí.
Zde mohu prvonávštěvníkům doporučit cestu uvedenou v popisu (po žluté ulicemi Husovou a M.
J. Kociána a pak odbočit kolem kostela na náměstí), ale třeba při cestě na autobusové nádraží by
byla i pro ně výhodnější naše cesta na konci ulice Zahradní do Husovy (ale tentokrát vpravo) a pak
Malými Hamry a Sychrovou na náměstí. Místy, která byste v Ústí opravdu neměli opomenout, jsou
právě Mírové náměstí a kostel Nanebevzetí P. Marie.
My jsme trasu pochopitelně ukončili na autobusovém nádraží poblíž náměstí. Zde jsme
nastoupili v 15:40 do autobusu a po přestupu v České Třebové jsme v 16:44 přijeli zpět do Němčic.
Ty, kdo pojedou do Prahy, však čeká ještě poměrně dlouhá cesta zpět do údolí Tiché Orlice a dále k
nádraží, které je ovšem samo zajímavou a hodnotnou historickou stavbou.
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kostel Nanebevzetí P. Marie v Hemži (0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) - choceňské náměstí s radnicí
(2) - choceňský kostel sv. Františka Serafínského (pořízeno 19.7.´08)
(3) - choceňský zámek (pořízeno 19.7.´08)
(4) - Sudslava s kostelem Proměnění Páně
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(5) - velkoskrovnická kaplička
(6) - domy v okrajové části Brandýsa nad Orlicí
(7) - orlickobrandýský kostel Nanebevstoupení Páně (pořízeno 21.6.´08)
(8) - orlickobrandýské náměstí s radnicí (pořízeno 21.6.´08)
(9) - orlickobrandýský zámek (pořízeno 21.6.´08)
(10) - zvonice ve Rvišti
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(11)

(12)

(13)

(14)

krajina u Velké Skrovnice (15)
(11) - dobrovodská kaplička (pořízeno 8.7.´08)
(12) - klopotská kaplička
(13) - orlickoústecké Mírové náměstí (pořízeno 19.6.´08)
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(14) - orlickoústecký kostel Nanebevzetí P. Marie (pořízeno 19.6.´08)

Po česko-polské hranici I
(4.10.2008; 14,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XVIII-Sa.htm)
Další vzdálenou trasu jsme si naplánovali na podzim 2008, konkrétně na počátek října. Trasa ta
měla vést do Krkonoš a zde byla vybrána vskutku dlouhá cesta z Pece přes Sněžku a po českopolské hranici až na Rýchory, odkud kolem pevnosti Stachelberg do Trutnova; je třeba uvést, že tuto
trasu jsem zvolil jen proto, že jsem ji původně měl z neznámého důvodu opravdu špatně změřenou.
To se však nakonec ukázalo jako pozitivum, protože nebýt zvolení této nepřiměřeně dlouhé trasy,
asi bych nevytvořil varianty Po česko-polské hranici I a II, které se pro návštěvu Krkonoš vyloženě
skvěle hodí.
Další fáze přípravy byly poměrně složité; něbudu vás jimi zbytečně zatěžovat, protože nejsou
příliš zajímavé. Výsledkem byly dvě trasy, z nichž každá vychází z Pomezních bud na jinou stranu.
Pomezní boudy se nabízejí nejen díky svému pohodlnému spojení s Prahou, ale také proto, že zdejší
sedlo leží v nadmořské výšce 1046 m; tato dvě fakta z nich vytvářejí zcela unikátně výhodné
východiště do Krkonoš. Z hlediska turistických značek - vezmeme-li v úvahu polské i české - se
jedná o východiště IV. řádu, tedy s 11 značenými směry, byť dva žluté vychzejí z Pomezních bud o
kousek (asi 400 m) níže; 4 směry jsou české a 7 polských (ale z nich dva vedou dlouho po naší
společné státní hranici).
Trasu Po česko-polské hranici I si směle dovolím označit za naprosto ideální pro výpravu na
Sněžku, protože vychází z nejvýše položené zastávky VHD v blízkém okolí (lanovku z Pece rovnou
na Sněžku opravdu nepočítám), celá není dlouhá ani 15 km, a navíc jsou start i cíl pohodlně
dostupné autobusovými linkami z Prahy, přičemž z Pece jezdí autobusy v sobotu do hlavního města
přibližně jednou za 3 hodiny.
Onoho krásného dne jsme tedy v 6:45 vyrazili z pražského autobusového stanoviště Černý Most
autobusem linky 169105 směrem na Pomezní boudy. Je vskutku úžasné nastoupit brzy ráno v Praze
do autobusu pravidelné linky, 3h 25' (podle jízdního řádu) se vézt a potom vystoupit na
krkonošském hřebeni ve výšce asi 1040 m n.m.; pozorný čtenář si již mohl vypočítat, že tento spoj
na konečnou zastávku Horní Malá Úpa,,Pomezní boudy přijíždí v 10:10. Mezitím projede po dálnici
D11 do Poděbrad, přes Městec Králové, Nový Bydžov, Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov,
Svobodu nad Úpou a silnicí 296 pěkně vzhůru ke hraničnímu přechodu do Polska.
Na konečné zastávce jsme vystoupili kousek pod hranicí vyšeboše po silnici směrem k přechodu,
ovšem až na turistické rozcestí jsme nedošli, neboť jsme o něco výše zamířili doleva zkratkou na
červenou turistickou značku; již z těchto míst jsme toho dne poprvé uviděli Sněžku, nejvyšší horu
České republiky. Červená jde pod Lesním hřebenem ke státní hranici, kde se spojí s polskou
pohraniční modrou značkou, aby společně pokračovaly po hřebeni a státní hranici přes Soví sedlo a
kolem boudy Jelenky na Svorovou horu vysokou 1410,7 m n.m. Za ní začíná Obří hřeben, na němž
poutník prochází oblastí české tundry, o níž si může něco přečít na informační tabuli. Pěšinkou po
Obřím hřebeni jsme došli pod Sněžku, kde se červená a modrá značka rozcházejí, přičemž červená
stoupá na vrchol a modrá jde stezkou kolem něj. My jsme samozřejmě zvolili cestu vzhůru. Zde nás
počasí velmi potěšilo, neboť zatímco v mnoha částech cesty - třeba během výstupu na vrchol a po
opětovném sestupu z něj - nás obklopovaly mraky, po příchodu na vrchol Sněžky ve výšce
1602,3 m n.m. se oblačnost rozestoupila a nám se otevřel výhled na široké okolí. Kromě toho jsme
obdivovali zdejší stavby, z nichž nejvíce upoutá dřevěná rotunda sv. Vavřince z roku 1681. Nyní nás
čekal sestup až do Pece. Ten jsme zahájili po pokračující červené značce, a to i přes doporučení jít
okolo hory - zpět po červené a pak po modré; toho dne - poněvadž byl říjen - to bylo bez větších
problémů možné, ale vpravdě si tuto cestu neumím představit při největším provozu turistů někdy o
letních prázdninách - proto ji doporučuji použít jenom v rozumném případě.
O něco níže se naše červená s polskou modrou opět spojily, a to na polském území (napravo od
hraničních patníků), aby přišly na turistické východiště u bývalé Obří boudy, dnes polské boudy
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Pod Sněžkou; sem nevede žádná značka zelená ani žlutá, ale zato 3 červené, 4 modré a 1 černá,
navíc doplněné naučnou stezkou přecházející tady z modré na černou. Naše cesta ze Sněžky
pokračovala po modré stezkou do Obřího dolu, kam jsme došli u kapličky s expozicí na téma
zemních lavin (mur) a pokračovali jím v - nyní mírnějším - klesání podél stále většího toku Úpy až
do města Pece pod Sněžkou. Tady nejvíce zaujmou pohledy na město obklopující hory a malá
kaplička ve většinou nepříliš zajímavé zástavbě. Kousek od turistického rozcestí s 10 směry
(východiště III. řádu) se nachází autobusové stanoviště, z nějž jsme v 16:15 odjeli opět linkou
169105 do Prahy.
Spoj jel z místa spojení silnic z centra Pece a z Pomezních bud po stejné trase jako ten použitý
námi ráno, jen z neznámého důvodu řidič považoval za nevhodné najet za Poděbrady na dálnici, a
tak jsme na Černý Most dojeli o něco později, než byl pravidelný příjezd v 19:30. To nám však
dojem z trasy nijak nezkazilo.

pohled ze Sněžky na Obří důl (0)

(1)

(2)

(1) - pohled od Pomezních bud směrem na Sněžku (ta je schována v mracích)
(2) - cesta pod Lesním hřebenem
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(3) - Krkonoše
(4) - stezka na Svorovou horu
(5) - pohled zpod Svorové hory na Pomezní boudy a Pomezní hřeben
(6) - pěšina na Obřím hřebeni
(7) - tundra na Obřím hřebeni
(8) - rotunda sv. Vavřince na Sněžce
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(9) - pohled ze Sněžky na jih (uprostřed Černá hora)
(10) - pohled ze Sněžky na Studniční horu

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(11) - hraniční patník pod Sněžkou
(12) - stezka do Obřího dolu
(13) - Krkonoše
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(14) - stezka do Obřího dolu (pohled nahoru)
(15) - pohled na Studniční horu z klesání do Obřího dolu
(16) - stezka do Obřího dolu
(17) - Úpský vodopád
(18) - kaplička v Obřím dole

(19)

(20)

(19) - Úpa v Obřím dole
(20) - sněžskopecká kaplička

Sněžka (při pohledu od býv. Obří boudy) se chystá zahaliti se do mračen (21)

Po česko-polské hranici II
(24.4.2010; 28,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XVIII-Sb.htm)
Na trasu Po česko-polské hranici I po necelých dvou letech, tentokrát na jaře, navazovala nižší
vzdálená trasa Po česko-polské hranici II. Tak jako na první z obou tras jsme i na tuto vyrazili
autobusem v 6:45 z Černého Mostu a po pohodové jízdě vystoupili krátce před pravidelným
příjezdem v 10:10 - protože na spoji je rozumná časová rezerva - na Pomezních boudách.
Ze zastávky jsme vyrazili ke hraničnímu přechodu, kde jsme se vydali doprava po polské zelené
značce vedoucí k jihu po státní hranici. Při pohledu správným směrem se nám od začátku nádherně
ukazovala Sněžka, ještě částečně zasněžená. Cestou jsme mohli pozorovat, že polské značení
opravdu není tak kvalitní jako české, což však na této trase příliš nevadilo, neboť byla lemována
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hraničními patníky, jež značně usnadňují orientaci.
První část cesty vedla po Pomezním hřebeni na Lysečinskou horu, která byla s výškou 1188,4 m
n.m. nejvyšším bodem naší trasy. Na vrcholu se hraniční cesta stočila doleva, opouštějíc Pomezní
hřeben pěšinou, na níž tající sníh vytvořil úplný potok, jenž sestup trošku ztěžoval. Dále jsme podél
patníků pokračovali lesním úsekem až před pěší hraniční přechod Horní Albeřice - Niedamirów.
Tam se nám krásně otevřel výhled do Polska a jak jsme postupovali dále, ukazovaly stále více české
Krkonoše, jimž dominovala nejvyšší česká hora Sněžka.
Nad přechodem jsme se setkali s českou červenou turistickou značkou vedší hlouběji naším
územím, s níž společně jsme opět vstoupili do lesa a přes vrchol Čepel přišli na Roh hranic, kde se
hranice a spolu s ní i polská zelená stáčí kolmo doleva, zatímco červená jde přímo na Rýchory. Po
té jsme se vydali na samotu u Rýchorského kříže, odkud jsme s cestou s posledními pohledy na
Sněžku vyšli na vrchol Kutná (996,2 m n.m.), kde se rozchází 6 značených směrů a červená sama
vstupuje do Rýchorského pralesa, v němž se nachází i nejvyšší rýchorský vrchol Dvorský les
(1033 m n.m.). Kromě divoké přírody tady je několik řopíků postavených před 2. světovou válkou,
z nichž některé jsme si prohlédli. Z Dvorského lesa již cesta klesá postupně až na okraj lesa, kde
končí rovněž Krkonošský národní park; za jejich okrajem jsme uviděli pěchotní srub T-S82 a hned u
něj se nám ukázaly bunkry T-S81A a B, k nimž jsme si to namířili nejkratší cestou s výhledem na
město Žacléř. Cesta pevnostní linií pak pokračuje k dělostřelecké tvrzi Stachelberg, kde s jistou
časovou dotací můžete uskutečnit její prohlídku, my jsme však šli po staré červené kousek po silnici
na příjezdovou cestu ke kamenolomu Babí, na niž se připojují nová červená a zelená, po nichž jsme
prošli přímo lomem.
Za ním jsme spatřili ještě pár řopíků a přišli do lesa, jímž nás značky společně vedly přes
rozcestí Nad Babím na rozcestí Za Zámeckým vrchem, kde se rozdělily a my jsme pokračovali po
zelené sestupující do údolí řeky Úpy, již na okraji Horního Starého Města přechází společně s
modrou po mostě, aby pak obě šly po druhém břehu řeky, každá na jinou stranu; my jsme se vydali
po modré značce vedoucí po promenádě okrajem trutnovských předměstí k centru města, kde jsme
pokračovali po nábřeží na autobusové nádraží.
Tam jsme se dostali krátce před odjezdem našeho spoje, a proto jsme již nešli na prohlídku
starého centra, jen jsme se podívali na město od autobusáku a nastoupili do autobusu v 16:55, což
znamená, že nejen tam, ale i zpět jsme jeli stejným stejným spojem jako před rokem a půl.
Tentokrát jsme však měli, stejně jako ráno, velké štěstí na skvělého řidiče, který nás vezl normálně
po dálnici, a proto jsme na Černém Mostě byli ještě dříve než v 19:30.

pohled znad Horních Albeřic na Sněžku (0)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(15)

(14)

(16)

(1) - rozcestník na Pomezních boudách
(2) - cesta po Pomezním hřebeni
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(3) - Sněžka z Pomezního hřebene
(4) - cesta po Pomezním hřebeni
(5) - pohled z Pomezního hřebene na Sněžku
(6) - pohled z Pomezního hřebene
(7) - cesta s Pomezního hřebene
(8) - hraniční cesta
(9) - grzbiet Lasucki nad Niedamirówem (pohled na jih)
(10) - pohled znad Niedamirówa (dole) na Szczepanowski grzbiet
(11) - pohled znad Niedamirówa na severovýchod (uprostřed jezero Bukówka)
(12) - u Rýchorského kříže
(13) - Rýchorský kříž
(14) - pohled z Rýchor na Sněžku
(15) - řopík v Rýchorském pralese
(16) - Rýchorský prales

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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pohled na T-S81A a B a Broumovskou vrchovinu (23)
(17) - pohled na Szczepanowski grzbiet z jihu
(18) - pohled na Žacléř z jihu (v pozadí Szczepanowski grzbiet)
(19) - bunkr T-S82B
(20) - řopík u cesty od Vrchů na Stachelberg
(21) - řopík a zvonička u přístupové cesty k dělostřelecké tvrzi Stachelberg
(22) - pohled na trutnovský kostel Narození P. Marie od autobusového nádraží

Boubínská hornatina
(17.5.2009; 28km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XVII-S.htm)
Naše další vzdálená trasa - v květnu 2009 - vedla na Šumavu, konkrétně na Boubínskou
hornatinu. Už podle plánu se jednalo o jednu z mých časově nejdelších tras. Vyrazili jsme na ni z
Proseka ve 3:14 autobusem linky 511 na hlavní nádraží, kde jsme našli co nejkratší cestu do
nádražní haly, zeptali jsme se jednoho zde přítomného pána, kde se touto dobou dají zakoupit
jízdenky a koupili jsme si lístek do Vimperka přes Plzeň a Strakonice, neboť to byla jediná možná
cesta, s jejímž použitím jsme mohli přijet do Vimperka tak brzy, abychom měli dostatečnou rezervu
na trasu do Volar, odkud nám odjížděl poslední přímý nedělní autobus do Prahy v 18:00 a před ním
ještě jeden asi v 16:05.
Na přestup na vlak jsme měli více než půl hodiny, ale přijet spojem o 30 minut později, měli
bychom času zase málo, takže jsme nyní museli chvilku počkat, než se náš vlak ve směru
Františkovy Lázně ve 4:11 rozjede. Na hlavní nádraží v Plzni tento rychlík přijížděl v 5:51; zde
jsme měli 12 minut na přestup a v 6:03 jsme vyjeli na hodinovou cestu po pro Pražáky tangenciální
trati rychlíkem směřujícím na Brno, z něhož jsme vystoupili ve Strakonicích přibližně v 7:04,
abychom vyčkali osoního vlaku směr Volary, jenž odjížděl v 7:23 přijížděje na náš výchozí bod ve
Vimperku v 8:26.
Jako první byla na pořadě prohlídka města Vimperka. Z nádraží je to do jeho centra sice poměrně
daleko, ale já vám doporučuji cestu po městě rozhodně nevynechat a podívat se na zdejší
zajímavosti, z nichž musím zmínit hlavně náměstí s kostelem Navštívení Panny Marie a městskou
zvonicí a zámek.
Po návratu k železniční stanici jsme se připojili na červenou turistickou značku vedoucí po
hřebeni Boubínské hornatiny do Volar. Stezkou s výhledy na město Vimperk jsme došli do malebné
osady Pravětín a z ní pokračovali loukami a lesy do osady Veselka, od níž se už krásně ukazoval
vrchol Boubín. Cesta z Veselky vedla, přibližujíc se k Boubínu, k lesu, kde za hájovnou Veselka
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odbočila naše značená trasa na prudké stoupání k vrcholu. Na ochozu pod ním nás sice chtěla vést
okolo něj ještě pěkný kus, ale my jsme si cestu zkrátili po pěšině, kudy vedly turistické značky
dříve, a už jsme byli na vrcholu Boubína ve nadmořské výšce 1362,2 m. Nejatraktivnějším prvkem
zde je jednoznačně rozhledna, z níž se vám otevře nádhlerný výhled do širokého okolí.
Z Boubína klesá červená značka spolu s modrou na rozcestí Na křížkách, za nímž již sama
překračuje po žebříčku plot obory, v níž vede Javoří a následně Kubrnskou cestou na samotu Na
Kubrnech. Tam jsme se občerstvili u pramene a zahájili stoupání na Bobík. Kousek nad Kubrny
cesta opouští oboru a po poměrně velkém stoupání je k vrcholu potřeba dojít celkem dlouhou
odbočkou, ovšem již s nepříliš velkým převýšením. Domnívajíce se, že máme naprostý dostatek
času, absolvovali jsme cestu na vrchol; výhled z Bobíka - vysokého 1264,3 m n.m. - je sice velmi
omezený, ale pokud máte větší rezervu, není důvod se na něj neprojít.
Naše cesta dále vedla po přeložené červené znače po hřebínku, z nějž se nabízejí moc pěkné
výhledy na Šumavu, následně značka klesá na rozcestí U obory a pak jde k lukám obklopujícím
město Volary. Přes tyto louky dojde okolo Meindlovy pily na rozcestí Volary, u statku, kde se
napojuje na silničku, po níž vede do centra Volar, kde vás přivede rovnou na náměstí, u kterého stojí
také kostel sv. Kateřiny.
Ulička označená směrovkou spojuje volarské náměstí s autobusovým stanovištěm. Sem jsme
přišli v 17:25 a zrovna jsme na něm viděli modrobílý autobus, jejž jsme si příliš nevšímali do
chvíle, kdy rozjev se ukázal se nám z boku a my jsme mohli číst název dopravce Probo trans
Beroun. Když jsme zvolna došli na příslušné stání, seznali jsme, že náš spoj od 1. května nejezdí v
18:00, ale již v 17:25, takže nám zrovna ujel. Tím naše trasa přestala být pohodová a začalo
dobrodružství s nepředvídatelným vývojem.
Zapojiv veškerý svůj dopravický úsudek, zavelel jsem, prohlédnuv v rychlosti všechny jízdní
řády na stanovišti, zamířit rychle k železniční stanici. Dorazivše sem, zjistili jsme, že dnes pojedou
tři snad použitelné osobní vlaky - celkem brzy do Strakonic a do Číčenic, později ještě do Českých
Budějovic. Maje přehled o podobě zdejších jízdních řádů z přípravy trasy, věděl jsem, že na první
pohled se nabízející spoj do Strakonic nelze použít, protože tam na něj ,,navazuje“ poslední rychlík
po 3 minutách a v Plzni snad dokonce vlak na Prahu odjíždí v minutu příjezdu tohoto rychlíku, i
když ten aspoň není úplně poslední; jenže spoléhat na přestup mezi vlaky dlouhý 3 minuty je
nedobré, a proto mě ihned zaujal vlak do Číčenic. Zeptal jsem se paní u výdeje jízdenek, zda na něj
navazuje rychlík do Prahy, a ta mi to naštěstí potvrdila; dokonce, jak jsme po chvíli zjistili, jsme
nebyli sami, kdo na nepřístojnou změnu jízdního řádu jednoho jediného spoje mimo jakýkoliv
změnový termín toho dne naletěl.
Nastoupili jsme do vlaku s odjezdem v 17:55 a konečně jsme si dali na uklidnění chléb. Věděli
jsme, že již nepřijedeme v cca 21:00 na Knížecí, ale rovněž jsme věděli, že ještě dnes do Prahy
dorazíme. Vláček do Číčenic přijížděl v 19:23, rychlík od Českých Budějovic na Prahu měl odjíždět
v 19:35. Číčenice jsou docela malá vesnička, kterou by asi skoro nikdo neznal nebýt zdejší
železniční křižovatky, kde se ke hlavní trati od Českých Budějovic na Plzeň připojují odbočky od
Volar a Týna nad Vltavou (a Temelína). Osobní vlak jel přesně, ale zato rychlík, na nějž jsme
přestupovali, měl již na příjezdu nehezké zpoždění. Jednalo se o soupravu složenou z pěkné
dieselové lokomotivy a dvou vagonů, z toho jednoho bez kupé a druhého s oddílem pro zavazadla a
s několika kupé standardní druhé třídy vyhrazenými pro cestující s dětmi do 10 let, která však byla
všechna alespoň částečně obsazena, a tak jsme usedli do předního vagonu.
Když vlak jel, tak rychle; lokomotiva se činila, jak mohla, a proto vše zpočátku vypadalo
nadějně. Jenže mezi Březnicí a Příbramí se nacházely tři nějak nedobře zabezpečené železniční
přejezdy, či co s nimi bylo, a za Příbramí, a to i na hlavní trati ze Zdic do Prahy, jsme z neznámého
důvodu stavěli snad v každé železniční stanici a vůbec všude možně, což znamenalo poměrně
nepříjemné zdržení, o jehož velikosti jsme neměli informace nemajíce s sebou jízdní řád. Záznamy
o zpoždění si nevedu, ani si jeho velikost nepamatuji, ale myslím, že bylo o něco větší než půl
hodiny, takže jsme při pravidelném příjezdu ve 22:20 přijeli na hlavní nádraží někdy před
jedenáctou. Tím ovšem celá zábava neskončila.
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Sestoupivše do stanice metra uviděli jsme oznámení, že příští vlak končí na Nádraží Holešovice.
Ověřiv si, že se nejedná o pravidelný jev pro tento spoj, rozhodl jsem, že půjdeme na tramvaj,
neboť jízda metrem do Holešovic je nám opravdu naprosto k ničemu. Prošli jsme tedy Vrchlického
sady na tramvajovou zastávku Hlavní nádraží, kde jsme nastoupili do prvního spoje směřujícího na
Žižkov, jenž jel na lince 20 vedené toho času na Vápenku. Na Ohradě jsme měli možnost přestoupit
buď na tramvaj dále na Spojovací, nebo na autobus linky 136; vědouce, že se blíží tramvaj linky 1 a
kdybychom šli na autobusovou zastávku, ujela by nám a nejel-li by brzy autobus, velmi bychom se
zdrželi, počkali jsme na jedničku a tou dojeli na Spojovací, kde jsme přestoupili na autobusovou
linku 177, kterou jsme se nechali dovézt na Prosek. Zde jsme to k domu vzali podchodem metra,
abychom zjistili, že už jezdí, neboť zrovna přijel spoj 30 minut po tom, před jehož příjezdem jsme
přišli do stanice na hlavním nádraží, což při desetiminutovém intervalu znamená, že toto naše metro
patřilo mezi poslední 3 nejevší až k nám. Nakonec se tedy jednalo o moji suverénně časově nejdelší
trasu, protože pokud jsme přišli domů někdy v poslední půlhodince před půlnocí, byli jsme pryč
téměř 21 hodinu.

vimperský zámek (0)

(1)

(2)

(1) - abychom mohli trasu realizovat, přestupovali jsme ráno i na plzeňském hlavním nádraží
(2) - Vimperk
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3) - kostel Navštívení P. Marie a zvonice ve Vimperku
(4) - vimperské náměstí
(5) - vimperský kostel Navštívení P. Marie a zvonice
(6) - zámecká brána ve Vimperku
(7) - vimperský zámek
(8) - vimperský zámek
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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(17)

(18)

(19)

(20)

pohled z boubínské rozhledny na Boubínskou hornatinu s Bobíkem (21)
(9) - vimperská hřbitovní kaple
(10) - pravětínská kaplička
(11) - pohled z Veselky na Boubín
(12) - pohled z boubínské rozhledny na Šumavu (jižním směrem)
(13) - Javoří cesta
(14) - Kubrnská cesta
(15) - pohled z Kubrn na Bobík
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(16) - nad Kubrny
(17) - Šumava z hřebene Boubínské hornatiny
(18) - u Volar
(19) - pohled z luk u Volar na hřeben Boubínské hornatiny
(20) - volarský kostel sv. Kateřiny

Na Bukovou horu a Suchý vrch
(14.7.2009; 34km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XXI-2s.htm)
V úterý 14. července 2009 jsme uskutečnili vzdálenou trasu na Bukovohorskou hornatinu a její
nejvyšší vrcholy - Bukovou horu, podle níž se tato část Orlických hor jmenuje, a Suchý vrch, který
je ještě o 37 metrů vyšší; v sedle mezi Suchým vrchem a jen o málo nižším Bradlem přitom stojí
rozhledna. Pro nás byla tato trasa poměrně jednoduchá na realizaci, protože start a cíl nejsou příliš
daleko od Němčic, doprava na ni z Prahy však není o nic složitější, neboť na trati do Lanškrouna
jsou provozovány přímé osobní vlaky z České Třebové, kam jezdí vlaky z hlavního města častěji
než jednou za hodinu, a z Jamného nad Orlicí jezdí osobní vlaky do Letohradu a Ústí nad Orlicí; v
době realizace této trasy bylo možné jednou za dvě hodiny přestoupit v Letohradě na rychlík do
Prahy přes Hradec Králové, nyní bude asi častěji nutné přestupovat v Ústí na trať přes Pardubice.
Vyrazili jsme v 6:29 autobusem linky 680741 do České Třebové, kde jsme přestoupili na osobní
vlak v 7:25, do Lanškrouna přijíždějící v 7:50.
Nádraží v Lanškrouně je, směřujeme-li na Albrechtice, kus před náměstím; jdouce k centru
narazíte po necelých 500 m na autobusové nádraží, pak na kostel sv. Maří Magdalény a nakonec na
náměstí, v jehož středu stojí působivá radnice. Z náměstí vás modrá se zelenou povede k zámku a
dále na průtah silnice I/43 procházející kolem hřbitovního kostela sv. Anny. Podél této silnice vede
do Albrechtic cyklostezka. V Albrechticích jsme si cestu obcí, jíž modrá vede podélně údolím
Moravské Sázavy, zpestřili výstupem ke kostelíku sv. Anny, od nějž jsou pěkné výhledy, a pak
vstoupili do lesa, kde jsme pokračovali údolím říčky Moravské Sázavy do Výprachtic.
Výprachtice jsme prošli do jejich centra, kde jsme mohli vystoupit ke kostelu Proměnění Páně,
což jsme neučinili proto, že už jsme u něj v minulosti byli, a vstoupivše do přírodního parku Suchý
vrch - Buková hora pokračovali podél Moravské Sázavy na svahy Bukové hory, kde tato pramení.
Když jsme vystoupali na Bukovou horu - vysokou 958,0 m n.m. -, vydali jsme se po zelené značce
na cestu po hřebeni přes vrchol Na planiskách a pod vrcholem Jeřáb do Červenovodského sedla,
kde hřeben přechází silnice číslo 11, od níž tu odbočuje asfaltová cesta k chatě a rozhledně Suchý
vrch. Nyní nás čekaly Prostřední vrch a sedlo Hvězda a poté už následoval výstup na Suchý vrch vypínající se v nadmořské výšce 995,0 m n.m. Pak jsme mírně sestoupili k rozhledně, na niž jsme
vyšli a rozhlédli se po kraji.
Potom už nás čekalo klesání do Jamného nad Orlicí a touto obcí, s pohledem na kostel
Nejsvětější Trojice, až do údolí Tiché Orlice, podél níž vede nově elektrifikovaná trať od Letohradu
na Lichkov, kde nyní jezdí přímé osobní vlaky z Ústí nad Orlicí do Lichkova; v roce konání této
trasy však byla trať v této podobě v provozu prvním rokem a u části vlaků byl nutný přestup v
Letohradě, ostatní zde pro změnu i celkem dlouho čekaly.
My jsme s vypětím všech sil stihli vlak v 15:21 s příjezdem do Letohradu v 15:34, kde jsme
přestoupili na další osobák do Ústí (15:45 - 16:08) a odtud pokračovali v 16:37 rychlíkem na Veselí
nad Moravou, z něhož jsme na přístí stanici - v České Třebové - v 16:46 zase vystoupili a počkavše
na autobus v 18:30 dojeli zpět do Němčic v 18:49.
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pohled na Suchý vrch z jihu (0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

(1) - lanškrounský kostel sv. Maří Magdalény (pořízeno 18.7.´07)
(2) - lanškrounská radnice (pořízeno 18.7.´07)
(3) - lanškrounské náměstí (pořízeno 18.7.´07)
(4) - zámecký kostel sv. Václava v Lanškrouně (pořízeno 16.7.´08)
(5) - lanškrounský kostel sv. Anny (pořízeno 18.7.´07)
(6) - pohled na albrechtický kostelík sv. Anny ze silnice od Lanškrouna (pořízeno 18.7.´07)
(7) - albrechtický kostel sv. Anny
(8) - výprachtický kostel Proměnění Páně (pořízeno 24.7.´08)
(9) - cesta z Výprachtic na Bukovou horu (pohled zpět)
(10) - pohled na Bukovou horu ze severu
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(11)

(12)

(13)

pohled z rozhledny Suchý vrch na jih (nalevo hřeben Bukovohorské hornatiny s Bukovou h.) (14)
(11) - na hřebeni Bukovohorské hornatiny
(12) - nad Jamným nad Orlicí
(13) - orlickojamenský kostel Nejsv. Trojice
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V místa bitvy u Sadové
(19.6.2010; 25,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XXXV-2s.htm)
Tato trasa, podobně jako ta rok před ní na Šumavu, se potýkala s nečekanou změnou jízdních
řádů. Je sice pravda, že tato tentokrát proběhla ve standardním změnovém termínu, a náš spoj zpět
tedy vyjel naposledy zrovna týden před uskutečněním trasy, ale jízdní řády byly zveřejněny na
poslední chvíli, a navíc člověk neočekává takto rozsáhlé změny u linek místního charakteru, které si
obvykle uchovávají svou podobu poměrně dlouhou dobu. Jenže jistá nejmenovaná společnost se
rozhodla převrtat dopravu v celé oblasti, aniž by ji zajímalo, že výrazné změny se mají provádět na
hlavní změnový termín, nebo že by měly být uveřejňovány s dostatečným předstihem. Naštěstí
jeden z účastníků na tuto změnu přišel večer před trasou, takže jsme si mohli připravit krizový plán.
Trasu úmyslně uvádím s cílem v Kunčicích, ačkoliv při stejné podobě trasy, jakou jsem zvolil na
základě staršího JŘ, již na ni zdaleka není dostatečná časová rezerva; za prvé by totiž nyní mohla
být realizovatelná třeba v opačném směru (který jsem původně dokonce zamýšlel) a také je možné či spíše rovnou očekávatelné -, že dojde k dodatečným úpravám JŘ, jež trasu v této podobě zreální,
navíc ji lze uskutečnit v různých modifikacích, které si může udělat sám turista; zkrátka existuje
řada možností a tento text může být pro ty, kdo se na tuto trasu budou v budoucnu vydávat,
inspirací. Druhá dopravní zajímavost na trase V místa bitvy u Sadové již byla zahrnuta v mém
plánu, ale bez znalosti skutečného stavu a nejvhodnější podoby cesty do Lochenic, kde trasa
správně začíná. Když jsem totiž připravuje dopravu seznal, že tam nestaví skoro žádné vlaky,
domníval jsem se, že doprava tam asi není nic moc, protože obec prostě zaplatila málo; teprve ráno
v Hradci Králové jsem zjistil, proč tomu tak je: Do Lochenic totiž kromě vlaku jezdí (o víkendu
jednou za hodinu) linka MHD Hradec č. 15, která by podle současných předpisů (vyjíždějíc za
hranice města) měla být pod svým celým číslem - 615015 - uvedena v Celostátním informačním
systému o jízdních řádech, což znamená, že by ji vyhledával celostátní vyhledávač IDOS (jako
běžnou autobusovou linku); protože Lochenice dokonce s Hradcem ani nesousedí, nenapadlo mě (a
nejen mě), že bych se měl dívat na jízdní řády hradecké MHD, obzvlášť, pokud je obvykle
dodržováno zmíněné pravidlo. No a protože jsme o lince MHD 15 nevěděli a vlak zastavující v
Lochenicích se nám nehodil, jeli jsme pouze do Předměřic nad Labem. To však ještě není poslední
dopravní zvláštnost na této trase; ta třetí byla ovšem úplně normálně plánovaná: Ač to není obvyklé,
jeli jsme totiž do Hradce Králové vlakem, což trochu souviselo s tím, že jsme potom pokračovali
vlakem dále, a navíc jsem si trať z Prahy do Hradce nikdy předtím neprojel.
Ráno v sobotu 19. června jsme tedy jenom sešli od našeho domu k železniční stanici
Praha-Vysočany, odkud v 6:18 odjížděl rychlík směr Trutnov, jímž jsme pěknou trasou přes Lysou
nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou dojeli v 7:51 na hlavní nádraží v Hradci
Králové. Zde jsme během času na přestup navštívili nové autobusové nádraží, kde jsme také
zvěděli, jak je to s linkou MHD 15, a zpátky ke hlavnímu nádraží jsme se projeli zdarma
trolejbusem, protože mezi těmito dvěma zastávkami lze jezdit MHD bezplatně. V 8:39 jsme vyjeli
na krátkou cestu do Předměřic nad Labem, kam jsme dorazili v 8:43.
Úvodní část trasy jsme měli v úmyslu projít rychle a u té příležitosti zjistit, je-li něco zajímavého
v Předměřicích, ale věru toho moc není. Protáhlé toto městečko je spojeno s Lochenicemi, v jejichž
středu stojí pozdně barokní kostel Narození P. Marie a u něho je zastávka linky 615015
Lochenice,,kostel, která se velmi hodí jako výchozí bod této trasy. Kolem kostela prochází žlutá
turistická značka, po níž jsme už v klidnějším tempu prohlédše si kostel a okolí vyrazili na trasu
napsanou do Kunčic. Zpět z Hradce Králové jsme měli rezervovaný autobus v 17:15, jímž jsme
původně plánovali jet domů, ale nebyl problém si rezervaci pomocí SMS změnit. Výsledné místo
ukončení záviselo na tom, kdy přijdeme k zámku Hrádek u Nechanic; všechny vyhlédnuté spoje na
Hradec jely od Nechanic a Kunčicemi projížděl jen ten první (a toho dne už poslední, ačkoliv jel
počátkem odpoledne), pro jehož stihnutí by bylo třeba jít poměrně rychle, což jsme neměli v
úmyslu, nebo aby trasa byla o něco kratší, v případě jízdy dalším se hodilo dojít na odbočku na
Jehlici a ten třetí stavěl přímo u výše zmíněného zámku.
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Žlutá značka nás za Lochenicemi nejprve převedla přes silnici I/33, u níž zde stojí pěkná boží
muka, pak šla polní cestou s pohledy na Sendražice k silnici, na níž se stočila vlevo, aby nás
přivedla do Dolního Neděliště s kostelem Nanebevzetí P. Marie a barokním zámkem. Za vesnicí se
žlutá odchyluje od své někdejší trasy pokračujíc přímo po silnici až k železniční zastávce Dlouhé
Dvory. Něco takového jsme ovšem neměli v úmyslu, a tak jsme se dali doprava na úvozovou cestu,
kudy vede nejen stará trasa žluté, ale také neznačená naučná stezka, u níž je cesta k dalšímu bodu
určena na každém zastavení. Přiševše na silničku u vesnice Chlum narazili jsme na první, byť
poničený, pomník z řady takových, které tu v poměrně rozsáhlé oblasti stojí vážíce se ke známé
bitvě proběhší zde roku 1866. Po silničce jsme došli do Chlumu, kde jsme si to namířili rovnou k
pěknému kostelu Proměnění Páně a od něj k jihu k pomníku s orlicí. Odtud jsme se však nevraceli
na trasu červené a staré žluté, nýbrž jen k začátku Chlumu, kde jsme se dali vlevo po naučné stezce
kolem pruského hřbitova k ossariu (kostnici), jež k navštívení rozhodně doporučuji, a teprve od něj
zamířili severním směrem k rozhledně, pod níž stojí museum bitvy v r. 1866. Na rozhlednu jsme
vystoupili a vychutnali si krásný rozhled do krajiny.
Seševše na úroveň cesty už jsme se, držíce se opět svého původního plánu trasy, řídili hlavně
podle mapy; stará žlutá nás přivedla na silnici č. 35, cesta po níž však není nijak strašná, neboť je tu
poměrně široká krajnice - a okolí Chlumu za návštěvu rozhodně stojí; stará žlutá silnici celkem
záhy opouští k vísce Dlouhé Dvory, jíž jsme prošli a doševše chodníčkem k železniční zastávce
jsme se na silnici opět připojili na aktuální žlutou značku. Silničkou přes Střezetice jsme se pak
dostali pod Probluz; místní část Dolního Přímu, kam ze zatáčky silnice vede zkratka ústící u školy
nedaleko raně barokního kostela Všech svatých, kousek za nímž končí žlutá značka na křižovatce,
jíž prochází modrá, po které jsme šli doprava a na pomezí s Dolním Přímem odbočili vlevo k
saskému pomníku s bustou korunního prince Alberta.
V Dolním Přímu jsme viděli raně barokní zámek a u Horního Přímu zase zajímavé pomníky, od
nichž nás silnička dovedla k autobudové zastávce Dolní Přím,Horní Přím,odb., odkud modrá,
přeložena, vede přímo, zatímco my jsme se dali doleva po staré trase této značky - doprovázeni
cyklotrasou - přes Nový Přím k zámku Hrádek u Nechanic.
Zde už bylo jasné, že spoj z Kunčic nestihneme, ale zároveň jsme již věděli, že půjdeme na ten
druhý - odjíždějící v 15:14 ze zastávky Dolní Přím,Jehlice,odbočka. Na prohlédnutí zámku, alespoň
tedy z vnějšku, jsme proto měli dost času. Jedná se o působivou stavbu, postavenou ve stylu
anglické gotiky v letech 1839-54. Největším negativem zde v současnosti je, že kolem celého
zámku se rozkládá golfové hřiště; navíc ačkoliv je na něm trávník dokonale udržovaný, kolem
okrasných keřů roste vysoká tráva, kterou nikomu nestojí za to posekat.
Po prohlídce jsme se vydali po nové modré cestou, kudy dříve vedla žlutá značka od zámku na
zastávku, k níž jsme zrovna směřovali; dnes vede do Jehlice tato modrá pokračujíc dále na Přím a
cesta na odbočku není značena, ovšem samozřejmě ji, vedoucí po silničce, není problém najít. V
Jehlici jsme tedy modrou opustili vlevo na příjezdovou silničku a po té došli na zastávku Dol.
Přím,Jehlice,odb.
Autobus nás po 21 minutách jízdy přivezl v 15:35 na Terminál hromadné dopravy v Hradci
Králové. Mohli jsme proto využít spoj do Prahy o hodinu dřív, ale protože jsme už měli vyhlédnutý
a rezervovaný ten v 17:15, v Hradci Králové jsme předtím několikrát přestupovali a ještě mnohem
vícekrát jím projížděli i s nějakou přestávkou, ale do centra se nikdy nepodívali, protože na cestu
tam a zase zpět nestačí ani hodina, rozhodli jsme se využít hodinku a 40 minut na prohlídku města.
Takže se ta změna jízdních řádů nakonec ukázala jako přínosná, protože nebýt jí, rozhodně bych si
nenechal na přestup v tomto městě tolik času, aby nám to na jeho prohlédnutí stačilo.
Z autobusového nádraží jsme vyrazili Hořickou ulicí k podchodu pod vnitřním městským
okruhem, za nímž jsme kousek po třídě Karla IV. přišli na Baťkovo náměstí, jímž začíná pěší zóna
vedoucí ulicí Čelakovského na Masarykovo náměstí, z nějž jsme pokračovali stále po pěší zóně
Švehlovou na náměstí Svobody, za kterým jsme po Pražském mostě přešli Labe, po Eliščině nábřeží
došli k ulici Chmelově, přešli hlavní Československé armády a po schodech vystoupali k objektu
nového hejtmanství, od něhož jsme Soukenickou ulicí došli ke katedrále sv. Ducha na náměstí Jana
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Pavla II., vedle níž stojí Bílá věž, na kterou jsme vystoupali. Na této trase jsme tedy navštívili dvě
rozhledny, a jelikož jsme ve čtvrtek následujícího týdne byli ještě na petřínské rozhledně v Praze,
vyšli jsme tehdy v jednom týdnu hned na 3 rozhledny. Z Bílé věže je krásný pohled na celý Hradec
a okolí, ale také na centrální Velké náměstí; moc pěkně odtud uvidíte také kostel Nanebevzetí P.
Marie v pravé části tohoto náměstí a rovněž morový sloup stojící v jeho středu; shlédnete-li na
pravou stranu, uvidíte shora katedrálu sv. Ducha. Když, pokochavše se blízkými i dalekými
zajímavosti, sejdete z věže a, vyševše na náměstí, se otočíte zpět, uvidíte kromě Bílé věže a
katedrály také starou radnici (viditelnou z věže zezadu z nadhledu), jež spolu se dvěma dalšími v
této větě zmíněnými stavbami tvoří dominanty Velkého náměstí; to má trojúhelníkový tvar, přičemž
od východu k západu se mírně rozšiřuje, aby právě na západní straně byla vytvořena hrana, na níž
dostávají katedrála, věž a radnice prostor pro svou působivost. Velké náměstí jsme přešli podélně na
náměstí Malé, jež je také trojúhelníkové, ale natočené opačně, poněkud menší a skoro rovnostranné.
Zde jsme se otočili téměř zpět, abychom se ulicí Dlouhou vraceli kolem Klicperova divadla; ulicí
Zieglerovou jsme přišli do horní části ulice V kopečku a touto sklesali na Československé armády,
již jsme znovu jen přešli, tentokrát do Palackého ulice vedoucí na Eliščino nábřeží s Museem
východních Čech, od nějž jsme přešli Tyršův most na třídu Karla IV., po níž a ulici Hořické jsme se
vrátili na autobusové nádraží. Celá tato procházka městem byla dlouhá 5,4 km.
Nyní jsme chvilku poseděli a poté nastoupili do autobusu expresní linky 161220 do Prahy. Spoj s
odjezdem v 17:15 a příjezdem v 18:30 na Černý Most jel celou cestu od města k městu pěkně po
dálnici D11, cestou nám promítali krásný český film Ať žijí duchové a vůbec nevadilo, že se nestihl
celý, neboť jej stejně asi všichni znali a alespoň my jsme se bavili mnohem lépe než u třebas i
dobrého amerického seriálu; zvláště, pokud jsme tento film předtím velmi dlouho neviděli.

pomník s orlicí u Chlumu (0)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) - lochenický kostel Narození P. Marie
(2) - lochenický kostel Narození P. Marie
(3) - pohled na Sendražice z jihu
(4) - nedělišťský kostel Nanebevzetí P. Marie
(5) - nedělišťský zámek
(6) - chlumský kostel Proměnění Páně
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(7)

(9)

(11)

(8)

(10)

(12)

(7) - pomník se lvem na pruském hřbitově u Chlumu
(8) - ossarium u Chlumu
(9) - ossarium u Chlumu
(10) - pohled na Chlum z rozhledny
(11) - pohled z rozhledny Chlum na ossarium
(12) - pohled z rozhledny Chlum na západ
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(13) - dlouhodvorská kaplička a zvonice
(14) - železniční zastávka Dlouhé Dvory
(15) - střezetická kaplička
(16) - probluzský kostel Všech svatých
(17) - pomník saského krále v Probluzi
(18) - dolnopřímský zámek

- 56 -

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(19) - pomníky u Horního Přímu
(20) - zámek Hrádek u Nechanic
(21) - socha u Jehlice
(22) - křížek a zvonička v Jehlici
(23) - zastávka Dolní Přím,Jehlice,odbočka
(24) - Masarykovo náměstí v Hradci Králové
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(25)

(27)

(29)

(26)

(28)

(30)

(25) - královéhradecká elektrárna
(26) - královéhradecká katedrála sv. Ducha a Bílá věž
(27) - královéhradecká katedrála sv. Ducha
(28) - pohled na královéhradecké Velké náměstí z Bílé věže
(29) - královéhradecký kostel sv. Jana Nepomuckého
(30) - královéhradecký kostel Nanebevzetí P. Marie
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(31)

(32)

zámek Hrádek u Nechanic (33)
(31) - královéhradecké Velké náměstí s katedrálou sv. Ducha, Bílou věží, radnicí a morovým
sloupem
(32) - Malé náměstí v Hradci Králové

Pooslaví
(2.10.2010; 21,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/L-S.htm)
Na podzimní vzdálence konané 2. října 2010 jsme si mohli dovolit luxusní čas odjezdu v 9:45 z
ústředního autobusového nádraží Florenc; to nám bylo i přes celkem velkou odlehlost navštívených
míst umožněno fakty, že trasa nebyla příliš dlouhá, a navíc jsme na cestě zpět přestupovali v Brně,
odkud se dá odjet do Prahy i v poměrně pokročilém čase. Cestou tam jsme však přestupovali v
Třebíči, kterou jsme navštívili již při dvoudenní trase Jižní Morava; po cestě autobusem trvající
podle JŘ 2 hodiny a 25 minut nás čekal přestup, na který jsme měli 29 minut, do nichž je třeba
započítat cca osmisetmetrovou docházku ze zastávky Sucheniova u autobusového nádraží na
železniční stanici; jízda vlakem do Náměšti nad Oslavou pak měla trvat 26 minut. Pro cestu do
Třebíče jsme využili služeb malého autobusového dopravce H. F. Tour; rozumnou dobu před
odjezdem přijel na příslušné stání postarší autobus značky Karosa s rovněž postarším řidičem a v
9:45 jsme opravdu vyrazili. Od doby, kdy jsem trasu připravoval, doznala tehdy nová linka 183101
několika drobných změn - u našeho spoje přibylo zajíždění do Humpolce, změnila se zastávka v
Třebíči z aut. nádr. na Sucheniovu (což znamenalo drobné zrychlení, protože nebylo třeba
odbočovat vlevo na nádraží a pak se vracet) a změnila se výstupní zastávka ve Znojmě, kde tato
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linka končí; zajíždění do Humpolce logicky vyvolalo zdržení, ale to se v jízdním řádu projevovalo
jen zrovna před Třebíčí, a navíc bylo zkráceno čekání v Jihlavě; každopádně byla jízdní doba
podhodnocena, zvláště s ohledem na vozový park dopravce. Naštěstí byl náš řidič skutečně výborný
a dokázal z archaického kousku, kterým jsme jeli, dostat naprosté maximum. Avšak i tak byla pro
nás cesta adrenalinová kvůli nejistotě, zda stihneme třebíčský přestup, a to zejména ve chvíli, kdy
jsme v Jihlavě zjistili, že silnice 405 se stále ještě rekonstruuje a před Brtnicí je objížďka; naštěstí
jsme jako správný linkový autobus projeli objížďkou pro osobní auta malou silničkou, jež nedaleko
Příseky spojuje silnice 405 a 404; po tomto nevšedním zážitku, který však díky onomu řidičovi
mohu označit za pozitivní, jsme přijeli do Třebíče se zpožděním tak 10-12 minut, což bylo pro dojití
na nádraží postačující. Koupili jsme si jízdenku a vlakem odjeli v pravidelném čase; to jsme však
ještě nevěděli, že nezapomenutelné dopravní zážitky pro dnešek neskončily - vždyť to je vlakem do
Náměšti jenom 4 stanice. Jenže: Na železniční křižovatce Studenec jsme zastavili, stáli a nějak
nejeli; vyrozumněli jsme něco o tom, že nám někdo špatně postavil vlakovou cestu, a tak nás
změnili na posunový díl, nechali zacouvat před nádraží a vjet na tu správnou kolej, odkud jsme
pokračovali dál, čímž jsme získali drobné zpoždění. My jsme každopádně byli rádi, že jsme vlak
vůbec stihli, a tak nám příjezd do Náměšti nad Oslavou krátce po plánovaných 13:05 ani moc
nevadil.
Z náměšťského nádraží jsme nešli jsme nešli nejdřív do centra, nýbrž severovýchodním směrem
přes zástavbu k prudkému svahu údolí Oslavy a proti směru jejího proudu k Jedovskému mlýnu,
odkud jsme pokračovali podél malého potůčku na rozcestí červené se žlutou značkou, stoupající z
údolí a následně vedoucí zezadu k zámku v Náměšti, jejž jsme si prohlédli, porozhlédli se po
přilehlých zahradách a sklesali k hodnotnému baroknímu mostu přes Oslavu s mnoha sochami, za
nímž se nachází barokní kostel sv. Jana Křtitele a náměstí, které i s okolím tvoří velice malebné
historické jádro Náměšti nad Oslavou, chráněné jako městská památková zóna. Z náměstí jsme se
došli podívat kousek doprava k bývalému špitálu s kaplí sv. Anny a potom pokračovali k silničnímu
průtahu, s ním přes most a dále vzhůru, směřujíce k Velkopolskému dvoru, k němuž se sbíhají aleje
z několika světových stran.
Ještě před ním jsme však odbočili na cestu k železniční trati a po čase zahájili klesání k řece
Oslavě. Varování, že další cesta je vhodná jen pro zdatné turisty a v zimě je zcela neschůdná, jsme
považovali za nadsazené, avšak později jsme uznali, že jít tudy v zimě by nebylo zrovna bezpečné a
zdatní turisté koneckonců jsme, takže nejsme zcela objektivní pro hodnocení, zda ono tvrzení je či
není pravdivé - je pravda, že cesta je poměrně dost náročná. Ano, náročná je, ale rovněž náramně
krásná, zejména pak v podzimním období; ani nevadilo, že byl zatažený den. V tomto údolí se řece,
která ho vytvořila, říká Divoká Oslava a je to jméno zcela přiléhavé. Její proud prudce naráží na
nesčetné kameny, cesta podél ní vede několikrát nahoru a dolů po skalách, aby se po celkem dlouhé
době od řeky vzdálila, mírněji stoupajíc, protože až se vrátí k řece, potřebuje již být o poznání výše,
aby přišla na začátek značené odbočky ke zřícenině hradu Lamberka, který byl postaven kolem
roku 1370 a zbořen pravděpodobně v r.1446. Kromě toho, že si zde můžete prohlédnout jeho
pozůstatky, se z míst, kde stával, nabízejí krásné výhledy do údolí Divoké Oslavy.
Ve směru, kterým Oslava teče, jsme z Lamberka šli ještě kousek a pak zamířili skoro zpět po
modré turistické značce, která nás vedla lesem ke vsi Březníku a kolem ní na silnici do Kralic nad
Oslavou, kde byla v 16. století vydávána Bible kralická, na jejichž začátku jsme již po soumraku
skončili na zdejším nádraží. Sice nás lákalo dojít až do centra Kralic, ale to je od nádraží vzdáleno
ještě přibližně 750 metrů, pročež nám na cestu do něj a zpět už nezbýval čas.
Vyčkali jsme tedy příjezdu osobního vláčku od Jihlavy (v 19:21), který z Náměšti ujel jen jednu
stanici, a pokračovali jím nocí do Brna, kam mu to trvalo 51 minutu.
Ať si kdo chce říká o brněnském hlavním nádraží cokoliv, já musím konstatovat, že je krásné,
když člověk vystoupí z vlaku a prakticky ani neopustiv nástupiště stojí v blízkosti jedné z
nejvýznamnějších památek města - chrámu sv. Petra a Pavla. Na přestup jsme tu měli 48 minut,
takže jsme došli kolem nádražní budovy na staré autobusové nádraží a z něj vyrazili na noční
prohlídku centra.
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Nejprve jsme to vzali ulicemi Minoritskou a Jánskou na centrální brněnské náměstí Svobody,
dále okolo radnice na Zelený trh a přes Kapucínské náměstí zpátky k nádraží; celá procházka
městem tak byla dlouhá přibližně 2,8 km.
Expresní autobus linky 191110 do Prahy nám odjížděl o deváté hodině, zpátky na pražské ÚAN
Florenc nás pak dovezl před půl dvanáctou; tam jsme přestoupili na metro a vyjeli domů.

pohled na oslavskonáměšťský zámek od mostu (0)

(1)

(3)

(2)

(4)

(1) - oslavskonáměšťský klášter
- 61 -

(2) - oslavskonáměšťský zámek
(3) - oslavskonáměšťský zámecký park
(4) - pohled na Náměšť nad Oslavou od zámku

(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

(5) - most a kostel sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou
(6) - oslavskonáměšťský kostel sv. Jana Křtitele
(7) - řeka Oslava, most a zámek v Náměšti
(8) - špitální kaple sv. Anny v Náměšti nad Oslavou
(9) - oslavskonáměšťská radnice
(10) - oslavskonáměšťské náměstí s kostelem sv. Jana Křtitele
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(16)

(18)
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(19)

(21)

(23)

(20)

(22)

(24)

(11) - Divoká Oslava
(12) - Divoká Oslava
(13) - Divoká Oslava
(14) - pohled z Lamberka na údolí Divoké Oslavy (směr východ)
(15) - pohled z Lamberka na údolí Divoké Oslavy (směr sever)
(16) - pohled na Březník s kostelem Nanebevzetí P. Marie
(17) - oslavskokralické nádraží
(18) - brněnský chrám sv. Petra a Pavla
(19) - brněnský kostel sv. Josefa
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(20) - brněnské náměstí Svobody
(21) - brněnská radnice
(22) - kašna Parnas na Zeleném trhu v Brně
(23) - brněnský kapucínský klášter s kostelem Nalezení sv. Kříže
(24) - pohled z brněnského Kapucínského náměstí na chrám sv. Petra a Pavla

Divoká Oslava (25)

Haná - Litovelsko
(11.7.2011; 35,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/LVII-S.htm)
Na vzdálenou trasu na Hanou jsme vyráželi z Němčic, a už proto se uskutečnila v létě, konkrétně
11. července 2011, tedy v pondělí. První část naší cesty do Litovle, kde měla start, jsme realizovali
autobusem linky 680741 do České Třebové s odjezdem v 6:56, odbočkou z hlavní silnice do Svinné
a příjezdem k nádraží v 7:22. Ve Třebové jsme měli na přestup hodinu a půl, a tak jsme si došli na
náměstí a zpět, načež jsme nastoupili do rychlíku 705 směr Luhačovice (odjezd 8:52), jejž jsme si
vybrali, protože zastavuje ve stanici Červenka, kde jsme chtěli přestupovat. Jízda do Červenky po
kvalitní trati je poměrně rychlá - trvá 40 minut, takže jsme měli příjezd v 9:32, a jeho dodržení bylo
důležité, neboť jsme potřebovali stihnout přestup na autobus linky 890803 malého dopravce Vojtila
trans, na nějž bylo pouhých 9 minut; naše očekávání, že autobus vlaku vyčká, se ukázalo být
lichým, i když je také možné, že řidič může cestou vidět přijíždějící rychlík. Každopádně ačkoliv z
rychlíku, přijevšího ve správný čas, vystoupilo celkem hodně lidí a nejeden z nich jistě pokračoval
do Litovle, na autobus jsme k našemu překvapení přestupovali sami, byť osobní vlak odjížděl až
někdy za půl hodiny; my jsme navíc byli obohaceni o zhlédnutí kostela před nádražím. Autobusový
spoj přijel o něco dřív, než měl, zastavil na nepříliš výrazné zastávce přímo v křižovatce a vesele
nás dovezl na litovelské autobusové stanoviště, kde jsme vystoupili krátce před pravidelným
příjezdem v 9:45.
Na začátku jsme si udělali menší okruh centrem Litovle, působivého to města ležícího na šesti
ramenech řeky Moravy, srdce CHKO Litovelské Pomoraví; prohédli jsme si zde náměstí, kostel sv.
Marka, kapli sv. Jiří a vrátili se na autobusák, od nějž jsme pokračovali na opačnou stranu a
přeševše koleje u železniční zastávky město jsme zrovna uzřeli vlak, kterým přijeli ti, kdož raději
vyčkávali vláčku, než by přešli na autobus.
Za zastávkou jsme vinou špatného značení odbočili vlevo místo vpravo, ale naštěstí jsme na to
celkem brzy přišli a vrátili se na cestu chatovou osadou ke hlavní větvi řeky Moravy; podél ní jsme
šli do národní přírodní rezervace Vrapač a potom lesem na okraj přírodní rezervace Hejtmanka, po
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němž k silnici s mostem přes Moravu, již jsme pouze překřížili, pokračovaboše dále lesem poblíž
Moravy s odbočkou k Obelisku (který však není obzvlášť zajímavý) k ,,dálnici“ R35, již jsme
podešli malým podchodem, za kterým jsme vstoupili do Římic, v jejichž centru stojí pomník
padlým, křížek a kaplička sv. Jana Nepomuckého, ale až na jejichž konci se nachází nejzajímavější
památka vesnice, a sice pravoslavný kostel, jenž navíc není jediným na této trase, a dokonce vím, že
kromě těch dvou, které jsme viděli, se v okolí nachází ještě minimálně jeden! Prohlédše si kostel,
vrátili jsme se k úvozové cestě, podél níž vede po asfaltovém chodníčku žlutá značka; bohužel
příjemná úvozová cesta, již později přecházela silnice po mostě, se za chvíli stává zarostlou a
neschůdnou, takže chodec musí přejít na chodníček, který jej dovede do Bílé Lhoty.
To je také velmi zajímavá obec, kde sice není kostel pravoslavný, ale zato tam mají jeden
katolický a jeden protestantský, k tomu zámek, jenž však je ve špatném stavu, byť v něm sídlí
obecní úřad a kdekdo další, a zámecký park, chráněný coby přírodní památka a přístupný za drobný
poplatek; bohužel pro přístup do něj byla místo hodně žádoucí opravy zámku postavena nevzhledná
vstupní budova. Po prohlídce bělolhotských zajímavostí jsme se nechali vést ven z vesnice
červenou značkou po silničce do Pateřína, příjemné vísky na konci silnice, z něj vzhůru
jihozápadním směrem k lesu a za ním na okraj Kovářova, odkud byla červená nesmyslně přeložena
na cestu delší, a ještě po silnici, čímž spíš jsme zvolili značku starou vpravo na Hvozdečko, před
nímž jsme uhnuli ze silnice na louku, po té vystoupali na její horní okraj a okrajovou částí lesa došli
do Střemeníčka, kde jsme podle mapy předpokládali přítomnost kostelíka, takže jsme starou značku
opustili směřujíce k němu. Jaké však bylo naše překvapení zjištěním, že ač se o něm text v mapě
nezmiňuje, jedná se opět o kostel pravoslavný! Tak jsme si prohlédli další z kostelů, jakých v našich
končinách vůbec není mnoho, a sešli na hlavní ulici, kde jsme pozdravili novou červenou značku s
tím, že jsme se od ní u kapličky zase odpojili a odhadli vedení staré varianty malou pěšinkou skrz
lesík na louku u Javoříčka, vesničky postavené v místech starší, vypálené 5.5.1945, z vyložené
pomsty za údajnou pomoc partyzánům, jednotkou SS. 38 mužů od 15 do 80 let přitom bylo
zatřeleno. Nad společným hrobem obětí dnes stojí Památník umučeným, který byste jsouce zde
rozhodně měli navštívit a zamyslet se nad zrůdností některých osob.
Z Javoříčka jsme šli příjemnou lesní cestou údolím Javoříčky, kterou jsme později opustili na
zkratku, podle mapy přecházející říčku po mostě. Jak jsme ale zjistili, není to pravda a, již poměrně
hluboko pod modrou značkou jdoucí po větší cestě, narazili jsme na brod, jenž byl překonatelný
poměrně obtížně, leč za cenu smočení dolní končetiny některých z nás jsme se dostali na druhý břeh
a vystoupali na okraj lesa, kde jsme si to namířili k již rozpoznatelné cestě, po které vedla modrá. S
ní jsme se dostali do vsi Bouzov, jíž dominuje nádherný hrad.
Jenomže bylo pondělí, takže byl hrad zavřený, a bohužel se nedalo vstoupit ani na nádvoří, což
nás, ač jsme zde všichni v minulosti byli, poněkud zklamalo; nicméně nás to aspoň přivedlo k
rozhodnutí obejít hrad okolo hradeb, což také vůbec není nezajímavé. Obeševše hrad Bouzov jsme
sešli kolem kostela sv. Gottharda na náves, pokračovaboše po modré dolů a pak nahoru lesní
stezkou s krásnými pohledy na hrad.
Když se Bouzov definitivně schoval a my jsme vyšli do kopečka, zahájili jsme klesání do údolí
řeky Třebůvky, v níž tady leží vesnice Jeřmaň. Tam jsme spatřili kapličku a zastavili se u hodpůdky
na litovelské pivo, neboť jsme už stejně věděli, že trasa bude delší než jsme původně očekávali
(tedy 29 km) a jdeme na pozdější ze dvou možných spojení domů.
Cesta dál podél Třebůvky nevedla jen spodem údolím, ale párkrát poněkud vystoupala; po celou
dobu však byla příjemná a dovedla nás k lomu na droby, kde vyústila na silničku vedoucí k do
města Loštic, v němž jsme přímou cestou došli na náměstí.
Loštice na mě oproti Litovli, kde jsme začínali, působily o něco příjemněji. Je to půvabné město,
jehož jádrem je malebné náměstí, přes něž vede úhlopříčně hlavní ulice a na němž se nachází
autobusové stanoviště. Centrum města krásně doplňuje kostel sv. Prokopa viditelný i z náměstí; také
k němu jsme se ještě došli podívat.
Z Loštic jsme odjeli v 18:32 spojem autobusové linky 930446 směr Šumperk, na němž byly
neobvyklé například nízkopodlažní Solaris či hlášení zastávek, a dojeli jím k železniční stanici na
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okraji Zábřeha, kde jsme vystoupili v 19:04 a v 19:32 pokračovali expresem směřujícím na Prahu
do České Třebové. Tam jsme přijeli v 19:54, a jelikož nám linka 741 do Němčic odjížděla až ve
21:10, rozhodli jsme se zajít na večeři do restaurace v Nádražní ulici. Zpátky do Němčic jsme
potom dorazili ve 21:29.

litovelská radnice (0)

(1)

(2)

(1) - litovelský kostel sv. Marka
(2) - litovelská kaple sv. Jiří
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3) - litovelský kostel sv. Marka
(4) - římická kaple sv. Jana Nepomuckého
(5) - pravoslavný kostel v Římicích
(6) - pravoslavný kostel v Římicích
(7) - bělolhotský protestantský kostel
(8) - bělolhotský katolický kostel
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(15)

(14)

(16)
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(9) - bělolhotský zámek
(10) - pateřínská kaplička
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(11) - pravoslavný kostel ve Střemeníčku
(12) - střemeníčská kaplička
(13) - Památník umučeným v Javoříčku
(14) - hrad Bouzov
(15) - hrad Bouzov
(16) - hrad Bouzov
(17) - hrad Bouzov
(18) - hrad Bouzov
(19) - bouzovský kostel sv. Gottharda
(20) - bouzovská fara, nahoře hrad
(21) - bouzovská radnice
(22) - údolí Třebůvky
(23) - údolí Třebůvky
(24) - jeřmaňská kaplička

(25)

(26)

pohled na hrad Bouzov (27)
(25) - loštická radnice
(26) - loštický kostel sv. Prokopa
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Krušné hory - Klínovecko
(8.10.2011; 27,5km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/LVI-S.htm)
V sobotu 8. října 2011 jsme vyjeli v 6:30 z ústředního autobusového nádraží Florenc autobusem
expresní linky 142107 (zajíždějícím k pražskému letišti) do Karlových Varů, kde jsme přibližně v
8:45 vystoupili na autobusovém nádraží (Terminálu) u nevzhledné budovy dolního vlakového
nádraží, z nejž jsme v 9:45 měli pokračovat osobním vlakem do Krušných hor; měli jsme tedy
hodinu na prohlídku krásného lázeňského města, v jehož centru je dolní nádraží snad opravdu
nejodpornější budovou, k čemuž přispívá její velká zanedbanost a skutečnost, že zde většina
vybavení nefunguje. Proto jsme se od ní hleděli rychle vzdálit.
Vyrazili jsme ulicí Dr. Engla k magistrátu, od nějž jsme pokračovali vlevo Moskevskou, k soše
T. G. Masaryka a od ní pak jeho ulicí na nábřeží řeky Teplé, vytvářející osu starého města. Podél
Teplé jsme zamířili doprava; po okraji Dvořákových sadů a po Mlýnském nábřeží jsme došli k
Mlýnské kolonádě, kde jsme přešli na druhý břeh a po něm ulicí Vřídelní dorazili do centra
Karlových Varů, jemuž dominuje barokní kostel sv. Maří Magdalény. Od něj jsme prošli na Tržiště
a začali stoupat ulicí Zámecký vrch, čímž jsme se vydali zpět. Nahoře jsme uzřeli kostel sv. Lukáše
a pak jsme ulicí Petra Velikého okolo sochy Karla Marxe přišli na křižovatku s ul. Krále Jiřího, po
níž jsme se dali vpravo k pravoslavnému kostelu sv. Petra a Pavla. Od něj jsme touto ulicí sklesali
zpátky na křižovatku s ul. Dr. D. Bechera, která nás dovedla k zpátky dolnímu nádraží. Tato naše
procházka centrem byla dlouhá 4,3 km.
Potom jsme nastoupili do osobního vlaku směřujícího na německý Johanngeorgenstadt. Vlivem
výluky jsme sice na start v Horní Blatné přijeli o něco později, než bylo v plánu, ale zase jsme se
projeli po velmi zajímavé trati. Nejprve jsme přijeli na horní karlovarské nádraží, odkud byl vlak
odkloněn po hlavní trati do Chodova, kde jsme se složitě dostali právě na onu zajímavou malou trať
- s číslem 143 -, po níž jsme přijeli do Nové Role; tam jsme museli přestoupit do jiného vlaku, jenž
nás po krásné trati s mnoha zákrutami vyvezl do Horní Blatné, kde je železniční stanice ve výšce
870 m n.m. Tam jsme přijeli v 10:53.
Od nádraží jsme vyšli do centra městečka, kde stojí působivý kostel sv. Vavřince. Z náměstíčka
jsme pak stoupali k lesu a jím okolo Vlčích jam na Blatenský vrch s nadmořskou výškou 1042,6 m,
na němž stojí rozhledna, ale protože toho dne byl špatný rozhled, nechodili jsme na ni a rovnou
zamířili vlevo dolů k Blatenskému příkopu. Ten byl vybudován v l.1540-44 za účelem přivedení
vody do oblasti Horní Blatné, k dolům vzdáleným od přirozených vodních toků - je dlouhý 12 km a
jeho šířka v místě dna dosahuje až 2 m, nacházejí se na něm také zajímavě řešená křížení s jinými
toky, v jednom případě třeba i můstkem; po r.1945 zde definitivně skončila těžba a příkop přestal
být využíván, v některých místech byl i zasypán; v r.2001 byla dokončena jeho obnova do podoby z
r.1929 a dnes je chráněn jako technická památka. U Blatenského příkopu jsme se dali vpravo podél
něj a drželi se ho až na jeho začátek. V krušný den s ostrými sněhovými přeháňkami byla tráva na
lučních úsecích pěšinky, jež po většinu délky příkop lemuje, velmi mokrá, takže v lesních částech
byla cesta mnohem příjemnější, avšak lehce zasněžené louky byly zase pěkné na pohled. Stezka
podél příkopu celou dobu jen mírně stoupala. Pouze v malé roztroušené osadě Rýžovna jsme šli
kousek po silničce, ale pak jsme zase vstoupili na pěšinu vedoucí mimo jakékoliv osídlení, která
skončila nadaleko od začátku příkopu, odkud jsme už šli po silnici, vedoucí do Božího Daru.
V tomto městečku jsme přošli přes klidné náměstíčko k pozdně baroknímu kostelu sv. Anny, za
nímž jsme podešli velkou silnici a začali stoupat do sportovního areálu Neklid, z nějž se nám
naskytly krásné výhledy. Potom jsme vstoupili do lesa a pěšinkou zvolna stoupali až na nejvyšší
vrchol Krušných hor - Klínovec, vysoký 1243,7 m. Zde rozhodně nebyla oblačnost příznivá k
výstupu na rozhlednu, ale když už jsme se chystali k sestupu, přeci jen se nám ukázal výhled na
sever a východ.
Zatímco nahoru jsme šli pozvolna, sestup z Klínovce byl prudký - po Dámské sjezdovce jsme se
dostali na silnici, kde je u křižovatky před hotelem Nástup autobusová zastávka Loučná,,hájovna
parkoviště, ale kvůli blízkosti krajské hranice sem bohužel nejezdí skoro nic, obzvlášť pak o
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víkendu. Z celé Loučné má snesitelnou dopravní obslužnost jen její nejsevernější část - osada České
Hamry, kudy jezdí autobusy Klášterec n/Ohří - Vejprty a několik turistických vlaků po zajímavé
trati z Chomutova na Vejprty a dále do Německa.
Uvažovali jsme o třech různých variantách cesty z jižního okraje Loučné do Českých Hamrů:
nejkratší z nich vedla prostě po silnici č.219; maličko delší, pro niž jsme se nakonec rozhodli, přes
místní část Háj; nejdelší přes vlastní Loučnou a podél státní hranice na říčce Polavě, z nejdelší
varianty je v případě dostatku času možné odbočit do německého Kurort Oberwiesenthalu (česky
Lázní Horní Loučná).
S ohledem na množství zbývajícího času jsme tedy zvolili cestu přes Háj, kde jsme viděli malou
kapličkou a sklesali jím do jeho dolní části, v níž jsme přes hráz rybníčka prošli na silnici 219 a
lesem po ní došli do Českých Hamrů. Tam stojí velká kaple, naproti níž jsme si povšimli staré,
uzavřené, boudičky zastávky, naznačující, že tudy zřejmě jezdilo více autobusů z centra Loučné a z
Háje; nová zastávka se nachází o kousek dál - na ulici od Vejprt, z níž autobusy přijíždějíce ze
severu odbočují vlevo.
Tady jsme vyčkali autobusu linky 522600 v 18:43, jenž nás setmělými Krušnými horami dovezl
přes Kovářskou, Měděnec a Petlery na okraj Klášterce nad Ohří, a to přímo ke zrekonstruované
nádražní budově. Tam jsme vystoupili v 19:26 a počkali na rychlík od Chebu odjíždějící v 19:45
směrem na Prahu a Košice, jímž jsme přes Chomutov, Most a Teplice jeli do Ústí nad Labem a dále
podél Labe a Vltavy do Prahy, kde jsme ve 22:30 vystoupili na holešovickém nádraží a přestoupili
na metro.

hornoblatenský kostel sv. Vavřince (0)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) - řeka Teplá u Lázní III v Karlových Varech
(2) - karlovarský kostel sv. Maří Magdalény
(3) - karlovarské Tržiště
(4) - karlovarský kostel sv. Lukáše
(5) - karlovarský pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla
(6) - hřbitovní kaple sv. Kříže v Horní Blatné
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(7) - hornoblatenské náměstíčko
(8) - hornoblatenský kostel sv. Vavřince
(9) - Vlčí jámy
(10) - cesta kolem Vlčích jam
(11) - Blatenský vrch
(12) - Blatenský příkop
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(13) - Blatenský příkop
(14) - Blatenský příkop

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(21)

(20)

(22)
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(15) - Blatenský příkop
(16) - Rýžovna
(17) - pohled od Blatenského příkopu na rybník u Mysliven
(18) - most Blatenského příkopu
(19) - bohodarská radnice
(20) - bohodarský kostel sv. Anny
(21) - stoupání na Klínovec
(22) - pod Klínovcem
(23) - Klínovec
(24) - pohled z Dámské sjezdovky na SV
(25) - pohled na Kurort Oberwiesenthal z Dámské sjezdovky
(26) - hájská kaplička
(27) - u Háje
(28) - českohamerská kaple
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Blatenský příkop u Rýžovny (29)

Lužické hory
(28.4.2012; 32km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/LVI-S.htm)
V dubnu 2012 jsme se vydali na vzdálenku do Lužických hor. V 7:30 jsme vyjeli ze stanoviště
Nádraží Holešovice autobusem linky 510901 na Rumburk, který nás po silnici č.9 přes Mělník a
Českou Lípu dovezl do Svoru, kam měl přijet již v 9:14, ale kvůli podhodnocenému jízdnímu řádu
jsme tam dorazili až o trošku později. Bylo by se nám hodilo vystoupit na hřebeni, jejž dálkové
linky přejíždějí, avšak protože nahoře žádná z nich nestaví, zvolili jsme začátek ve Svoru.
Od autobusové zastávky jsme to vzali prostě po hlavní silnici vzhůru k železničnímu nadjezdu,
před nímž jsme potkali červenou a po ní sklesali do malebné osady Rousínov. Z ní jsme vstoupili do
lesů, došli na lesní silničku a po ní se ubírali stoupáním k pozůstatkům hradu Milštejna, kam vede
odbočka z červené. Od hradu jsme se už na značku nevraceli - vzali jsme to zkratkou na jinou lesní
cestu, jež po chvíli vyšla na mýtinu, z níž se ukázal nádherný výhled na krajinu, které dominoval
dvojitý vrchol Hvozd, na nějž jsme měli namířeno; v těchto místech jsme také narazili na skálu
zvanou Kočka - však také jako kočka vypadala -, z níž jsme se mohli lépe rozhlédnout; zajímavá
byla rovněž Křížová věž, tyčící se o něco níže. Po cestě s krásnými výhledy sešli jsme do osady
Naděje, jíž jsme se dali doleva a proševše jí vstoupili do lesa, kterým jsme sklesali na Hamr. Zde
jsme údolí Hamerského potoka pouze přešli, abychom vystoupali na rozvodí s mladou říčkou
Svitavkou, do jejíhož údolí jsme sklesali na Juliovku. Na této staré křižovatce jsme si vybrali
klidnou silničku stoupající údolím na Krompach. Krompach je stará horská ves vzniklá na Lipské
cestě; stojí tu barokní kostel Čtrnácti Pomocníků, zámeček, starý hostinec i pěkný roubený dům. Z
Krompachu jsme pokračovali ve stoupání ke státní hranici s Německem, a to po červené značce;
následně jsme pokračovali vzhůru pohraniční pěšinou na ochoz pod Hvozdem a po schodech na
první z vrcholů Hvozdu, kde stojí restaurace s krásnou vyhlídkou. Od ní jsme pokračovali po
plochém hřebínku ke druhému vrcholu, jenž už je zcela na německé straně. Tam stojí rozhledna, na
niž jsme vystoupili očekávajíce nádherný rozhled; toto očekávání se zcela naplnilo.
Obohaceni překrásnými rozhledy na Lužické hory i podhůří jali jsme se sestupovat z výšky
749,3 m, jíž Hvozd dosahuje, a to nejprve po německém území po německé modré a české červené,
vedoucích zde společně. Obě značky dohromady scházejí na velké rozcestí Hraniční uzávěra, odkud
už česká červená samostatně pokračuje hlouběji na území našeho státu, aby se na rozcestí Na Šestce
na chvíli sešla s modrou a pak pokračovala přes odbočku na Sokol, kde jsou prý zbytky hradu Starý
Falkenburk, na nějž jsme však nešli, do Petrovic se zvoničkou, s kostelem Nejsv. Trojice severně od
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červené a také s malou kapličkou na opačné straně; červená značka tady hlavní silnici jen přechází
scházejíc k potůčku, u nějž se dává vlevo a vyševše ze vsi po louce směřuje k lesu, v němž jde
nejprve jen mírně vzhůru údolím a až později se dá doprava začaboš prudce stoupat na odbočku na
Loupežnický vrch, kde však po hradu prý také moc nezbylo, a proto jsme ani tam neodbočovali.
Pokračovali jsme po červené a přeshraniční zelené kolem Tobiášovy borovice k rozcestí s modrou
značkou, na niž jsme přešli, aby nás vedla dolů mezi skalami směrem k Popově skále. Pod ní jsme
potkali několik lidí scházevších z vrcholu zkratkou, ale raději jsme na ni neodbočovali, avšak ani
jsme nešli až na rozcestí, nýbrž jsme se po chvíli dali doprava směrem k zelené odbočce jdoucí
vzhůru; nakonec jsme došli k závěru, že zkratka na skálu opravdu vede, takže vy ji klidně využijte.
Na Popovu skálu se rozhodně vyplatí vystoupat: Nahoře je upravená vyhlídka nabízející úchvatný
výhled na Lužické hory s Hvozdem a Luží, na Ještěd, Žitavskou pánev, snad ještě krásnější než z
Hvozdu, a ještě k tomu zadarmo.
Ze skály jsme sklesali po zelené odbočce na rozcestí v sedle mezi Popovou skalou a Sedelským
Špičákem, kde se potkávají modrá a zelená, a pokračovali rovně po modré pěšinkou na Sedelský
Špičák, neboli Kohoutí vrch, z nějž se nám zase ukázal krásný výhled, a to zejména na Žitavskou
pánev s městy Žitavou a Hrádkem nad Nisou, jenž byl naším cílem. Ze skal Špičáku jsme se
kousíček vrátili, protože modrá začíná klesat již před vyhlídkou, obcházejíc vrchol; pak se dává
doleva a na velké cestě znovu, míříc ke hranicím. Příjemná cesta přichází nad údolí Bílého potoka a
pozvolna klesá do něj, kde jsme se vydali po menší cestě na okraj louky a pak po rovince na kraj
Hrádku nad Nisou; tam jsme po silničce, na níž se k nám připojila žlutá, přišli k Lužické Nise.
Přeševše Nisu stočili jsme se na rozcestí k rybníku Kristýně doprava a šli alejí kolem krásně
opravené továrny k cyklostezce; tam se od nás odpojila žlutá jdoucí vlevo po ulici a potom modrá
opustila stezku vpravo přecházejíc řeku, avšak my jsme i nadále pokračovali rovně - k centru města.
Na prohlídku Hrádku jsme neměli příliš času, ale aspoň jsme se podívali na náměstí, jež bylo při
cestě k železniční stanici, a z něj odbočili k pěknému kostelu sv. Bartoloměje, poté jsme ještě viděli
chrám Pokoje a za chvíli jsme dorazili na nádraží, odkud nám v 18:32 odjížděl vlak německé
společnosti Trilex do Liberce.
Do Liberce jsme přijeli v 18:56; náš autobus na Prahu sice vyjížděl z autobusového nádraží
stojícího nedaleko toho železničního, ale jelikož jsme měli dost času, jejž jsme chtěli využít k
prohlídce města, rozhodli jsme se jet ze zastávky Fügnerova v centru, odkud odjížděl ve 20:00.
Vyrazili jsme tedy po ulici 1. máje k centru; tam jsme prošli nákupním střediskem na místě
někdejšího obchodního domu Ještěd, abychom nalezli naši zastávku ležící v sousedství nádraží
MHD. Pak jsme po Fügnerově, přes Soukenné náměstí a Pražskou ulicí zamířili k centrálnímu
Benešovu náměstí, na němž kromě jiných krásných domů stojí také novorenesanční radnice. Odtud
jsme to vzali Kostelní ul. ke kostelu sv. Antonína Velikého a potom přes Sokolovské náměstí do
malé uličky Větrné, v níž se dochovaly, skryty těsně za novější zástavbou, krásné hrázděné domy;
Větrnou jsme přišli ke kostelu sv. Kříže. Prohlédše si jej, vydali jsme se už zpět, a to prostě po
hlavních ulicích U Křížového kostela a Železné na Benešovo náměstí a dále Moskevskou k zastávce
Fügnerova. Celá tato procházka Libercem byla dlouhá 3,2 km.
Do Prahy jsme pak expresním autobusem přijeli ve 21:05 na Černý Most.
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pohled na Lužické hory s Hvozdem z cesty Milštejn - Naděje (0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) - nad Svorem
(2) - zbytky hradu Milštejna
(3) - pohled z Kočky na Lužické hory (nalevo Hvozd, napravo Zámecký vrch)
(4) - Krompach s kostelem Čtrnácti Pomocníků
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(5) - rozhledna na Hvozdu
(6) - pohled z rozhledny Hvozd na Z (dole uprostřed Krompach, napravo Luž)
(7) - pohled z rozhledny Hvozd na J
(8) - pohled z rozhledny Hvozd na Oybin a Zittau
(9) - petrovická zvonička
(10) - petrovický kostel Nejsv. Trojice
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(11) - petrovická kaplička
(12) - u Petrovic
(13) - pohled na Popovu skálu z JZ
(14) - pohled z Popovy skály na JV (dole Krkavčí skály, vzadu Ještěd)
(15) - pohled z Popovy skály na Z (uprostřed Luž, nalevo Hvozd)
(16) - pohled z Popovy skály na SV (na Hrádek nad Nisou)
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(25)

(26)

pohled z Popovy skály na Lužické hory (uprostřed Hvozd, v pravé polovině Luž) (27)
(17) - pohled na Lužické hory s Hvozdem z cesty na Sedelský Špičák
(18) - pohled ze Sedelského Špičáku na S (v dálce uprostřed Zittau)
(19) - niskohrádecké náměstí
(20) - niskohrádecký kostel sv. Bartoloměje
(21) - chrám Pokoje v Hrádku nad Nisou
(22) - liberecká radnice
(23) - liberecký kostel sv. Antonína Velikého
(24) - liberecký kostel sv. Antonína Velikého
(25) - domy ve Větrné ulici v Liberci
(26) - liberecký kostel sv. Kříže

Česká Sibiř
(16.6.2012; 31km; http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/XXVII-5s.htm)
V sobotu 16. června 2012 jsme zamířili na Českou Sibiř. V tento krásný den jsme odjeli z 8:30 z
Roztyl spojem linky 132101 na Týn nad Vltavou; autobus nás vezl po dálnici D1 k Mirošovicím a
dále jižním směrem po silnici č.3 kolem Benešova a přes Votice až za krajskou hranici, protože dřív
nesměla dálková linka hlavní tah kvůli hlouposti Středočeského kraje opustit, v Sudoměřicích u
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Tábora tedy odbočil doprava a malými silničkami přes Borotín, Nové Libenice a Orlov nás dovezl
do Jistebnice, kde jsme v 9:50 vystoupili pěkně na náměstíčku.
Z náměstíčka jsme nejprve vyšli ke hřbitovnímu kostelu sv. Michaela Archanděla, pův.
románskému z poč.13.stol., stojícímu kousek nad náměstíčkem, od něj jsme se vrátili a zamířili ke
tvrzi na opačném konci Jistebnice; předpokládajíce, že z nového zámku uprostřed nepřístupného
parku bychom stejně moc neviděli, vydali jsme se potom nejkratší cestou k modré turistické značce,
po níž jsme městečko opustili ubírajíce se přírodním parkem Jistebnická vrchovina ke Křivošínu;
před silničkou jsme si cestu oproti značce trošku zkrátili a na začátku vesničky odbočili doleva,
abychom po chvíli přešli silničku, po níž jsme prve jeli autobusem, a došli do vísky Smrkov s
pěknou kapličkou. Za Smrkovem jsme trochu vystoupali a otevřel se nám nádherný výhled; potom
jsme prošli lesem do Kamenné Lhoty, kde jsme zkoušeli najít zámeček, ale objevili jsme zajímavou
kapličku. Zpátky na modré jsme z Kamenné Lhoty kráčeli k Borotínu, kde jsme uzoučkou zkratkou
přišli přímo na náměstíčko.
Borotín je pěkné městečko s velmi zajímavým gotickým kostelem Nanebevstoupení Páně ze
2.pol. 14.stol., k němuž jsme se samozřejmě podívali a prohlédše si Borotín vydali jsme se na sever
po žluté značce. Polní cestou jsme došli k lesu, za nímž jsme vstoupili do Nové Střezimíře, odkud
jsme stoupali po krásné asfaltce, v jejíž horní části se nám otevřely nádherné výhledy, a tou jsme
dorazili ke kapli sv. Vojtěcha na okraji Střezimíře. Od ní jsme sešli k dalšímu velmi hodnotnému
kostelu na dnešní trase - je zasvěcen sv. Havlovi a byl postaven v pol.14.stol. v gotickém slohu. Od
něj jsme pokračovali Střezimíří a krátkou prolukou s rybníčkem do místní části u nádraží, jehož
budova je ostudně zpustlá. Na křižovatce u něj jsme to vzali vlevo, po chvíli opustili ulici, podešli
trať a pak nás žlutá značka vedla přes louku k lesíku, za nímž jsme dorazili do osady Vestec, kde
stojí statek s krásně upravenou zahradou; nad Vestcem žlutá skončila na silničce, po níž vede
značka červená, tady jsme se dali doleva, prošli lesem do Žibkova a poté se ubírali touto nádhernou
silničkou až do Miličína, kde jsme potkali rušnou silnici I/3. Zde jsme se podívali na krásný gotický
kostel Narození P. Marie z l.1380-84 a faru stojící vedle něj, ale dolů na náměstíčko jsme již
nezacházeli. V motorestu jsme si konečně dali pivo a pokračovali kolem hřbitova, po křížové cestě
vzhůru na Kalvárii.
Nahoře u křížů stojí barokní kaple Utrpení Kristova z r.1745, od níž nás značky vedly k okraji
starého lomu, na nějž byl moc pěkný pohled. Potom jsme přešli rozcestí, kde se odpojila zelená
ševší s námi z Miličína, a už jen po červené jsme pokračovali lesem přes rozcestí s modrou zase k
silnici č.3, již jsme museli přejít; následně jsme se dali vlevo a lesem šli k Jezeru, od nějž jsem
odbočil, abych se pokusil najít hřbitovní kostel sv. Havla, což se mi ale v rychlosti nepodařilo. Pak
jsme pokračovali pod vrcholem Mezivrata dolů na Buchov a z něj vzhůru k osadě Hory, do níž jsme
došli po hřebínku, přešli silnici a zamířili na cestu klesající do Mysletic. Když jsme jimi prošli,
naštěstí jsme si všimli, že máme silničku opustit doleva k lesu, není to tam však vůbec označeno, v
lese potom následoval prudký výstup na vrchol Větrov s poutní kaplí sv. Vojtěcha z l.1679-80. Z něj
jsme, opět prudce, klesali do osady Amerika, jíž jsme sestoupili do údolí Konopišťského potoka, a
podél něj jsme šli po silničce k okraji Votic.
Na mimoúrovňové křižovatce jsme podešli hlavní silnici a směřovali do centra Votic s pěkným
náměstím a kostelem sv. Václava, jež jsme si tentokrát prohlédli za světla. Z nového autobusového
stanoviště, které se za naší minulé návštěvy teprve stavělo, jsme odjeli v 18:00 stejným autobusem,
jakým jsme jeli ráno do Jistebnice. V Praze na Roztylách jsme vystoupili v 18:50.
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křížek u Smrkova (0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) - jistebnické náměstíčko
(2) - zámeček na jistebnickém náměstíčku
(3) - jistebnický kostel sv. Michaela Archanděla
(4) - jistebnický kostel sv. Michaela Archanděla
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(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

(10)

(5) - jistebnická radnice
(6) - jistebnická tvrz
(7) - smrkovská kaplička
(8) - kamennolhotská kaplička
(9) - pohled od Kamenné Lhoty na S
(10) - pohled od Kamenné Lhoty na V
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(11) - borotínské náměstíčko
(12) - borotínský kostel Nanebevstoupení Páně
(13) - pohled na Borotín ze S
(14) - silnička od Střezimíře na Novou Střezimíř
(15) - kaple sv. Vojtěcha u Střezimíře
(16) - střezimířský kostel sv. Havla
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(17)

(18)

(19)

(21)

(20)

(22)

(17) - silnička od Miličína na Žibkov
(18) - miličínská fara
(19) - Kalvárie a kaple Utrpení Kristova
(20) - lom u Miličína
(21) - buchovská zvonička u statku
(22) - u Mysletic
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(23)

(24)

(25)

(26)

miličínský kostel Narození P. Marie (27)
(23) - kaple sv. Vojtěcha na Větrově
(24) - votický kostel sv. Václava
(25) - votické náměstí
(26) - votické náměstí s radnicí
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