
 
 

Poznávání České Republiky z cyklosedla II. 
 

aneb 
 

Arnieho „Musím si najít babu!“  
Žamberk – Ležáky – Chotěboř – Humpolec – Horní Cerekev – Telč – 

Brtnice – Žďár nad Sázavou – Litomyšl – Žamberk 
28.-31.7. 2005 

 
28.7.2005 – Čtvrtek 
ŽAMBERK - HEJNICE - ČESKÉ LIBCHAVY - ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ŘETŮVKA - SLOUPNICE - 
LITOMYŠL - MORAŠICE - MAKOV - NOVÉ HRADY - ZDERAZ - PŘEDHRADÍ - SKUTEČ - 
VRBATŮV KOSTELEC - MIŘETICE - LEŽÁKY - MIŘETICE - NASAVRKY - HODONÍN - HORNÍ 
BRADLO - VELKÁ STŘÍTEŽ - CHLOUMEK - BAROVICE - VESTEC 
Opět vyrážím s Arniem, takže čekám, že místo v 8:00 u mě bude v 8:30. Chyba, je tu v 8:15, takže 
se čeká na mě. Je nahlášeno pěkné počasí, už nyní je 27°C na sluníčku, tak se těšíme, že si letos kolo 
opět užijeme a vyrážíme směr ÚO. Cestou na Andrlák dáváme čurpauzu a chvíli na to již Arnie 
vyšiluje a snaží se serpentiny krátit po křížové cestě. Po 11:00 jsme v Litomyšli, Arnie si kupuje u 
ťamanů sluneční brýle a v klášterní zahradě obědváme, vyfotíme se u křesla a jedeme dál. 
S blížícím se polednem se vedro stává nesnesitelným, takže po skouknutí zámku v Nových 
Hradech jsme zakotvili na zahrádce chaty Polanka, dali dva Otakary z měšťanského pivovaru 
v Poličce (11°) a 1,5 hoďky zde zůstali. Následným stoupáním jsme opustili Toulovcovy maštale, 
z nichž jsme mnoho neviděli a přes Skuteč ujeli 20km do Miřetic, kde jsme se chtěli najíst. Přes 



týden nevaří, dali jsme Rychtáře, Arnie utopence a další jídlo jsme nakoupili v obchodě naproti. 
Pivo nedobrý, utopenec neutopený, kromě žhnoucího slunce nás ohřívá i asfalt rozpálený snad až 
do běla. Při odjezdu Arnieho nutím k návštěvě Ležáků, které jsou 2km zajížďkou, nakonec vjíždí 
do lesa spát a až do „obce“ jedu sám. Určitě zaujme hospoda a hrozný komunistický pomník 
(budova), dále tam jsou pomníky jednotlivým lidem či rodinám. Arnieho nacházím v lese, dám si 
oběd a daří se mi rozmluvit mu spánek, takže se ještě sjedeme kouknout do Ležáků a zpět přes 
Miřetice dojíždíme do Nasavrk. Vedro stále nepolevuje, je to slušná výheň, takže jsme rádi, když 
za Nasavrkama nacházíme před 18:30 „Pivovarský rybník“ – krásná klidná čistá nesmradlavá 
voda si nás na další 1,5 hoďky získává. Přepíráme i trika. Když se na závěr sušíme, je na 
pofukujícím větříku ve stínu slušná kosa. Notně osvěženi projíždíme bránu do Železných hor – 
Horní Bradlo – a stoupáme. Stmívá se, takže v Křemenicích dáváme světlo, což se neobejde bez 
Arnieho dvojnásobného vyházení obsahu brašen, a já získávám od domorodkyně 2,5l pitné vody. 
O chvíli později (21:30) táboříme poblíž vrcholu Vestec (668m n.m.) a po večeři, kdy máme 
sušenky, uleháme, abychom se schovali před všudypřítomným štípajícím hmyzem. 
 
29.7.2005 – Pořádně teplý den 
VESTEC - HORNÍ VESTEC - SLAVÍKOV - SLOUPNO - CHOTĚBOŘ - DOBKOV - POČÁTKY - 
ČESKÁ BĚLÁ - KOJETÍN - DOLNÍ KRUPÁ - HORNÍ KRUPÁ - OLEŠNÁ - SKUHROV - LUČICE - 
OKROUHLICE - LIPNICE NAD SÁZAVOU - KEJŽLICE - HUMPOLEC - BYSTRÁ - STARÉ 
BŘÍŠTĚ - MYSLETÍN - DUDÍN - OPATOV - VYSKYTNÉ - NOVÝ RYCHNOV - HORNÍ CEREKEV 
- NOVÁ VES 
6:07 budíček! Když jsem vykopal ze spacáku sebe a následně i Arnieho, posnídáme sušenky a 
v 7:30 vyrážíme. V Horním Vestci míjíme pojízdné potraviny. Nevěděl jsem, že ještě existují. A už 
to frčíme z kopce dál do Chotěboře, kde kupujeme snídani a na námku ve stínu snídáme. Čas běží, 
teplo sílí, takže před 9:15 vyrážíme dál. Cesta je rozkopaná, musíme po objížďce, kus si zajíždíme, 
ale potom jedeme po krásných okreskách až do Lučic, kde se Arnie maže a máme první výhledy 
na hrad v Lipnici nad Sázavou, zatím hodně v oparu. Po 12:00 hrad dobýváme, pro prohlídku je 
uzavřen. Je zde i památník J.Haška, který nás nebere, takže na návsi obědváme. Po absolvování 
honu na razítka (hrad, památník J.H.) odjíždíme hledat koupání (lom, rybník), což se nám daří 
v nedalekých (1/3h) Kejžlicích. Stačí otevřít hubu a jsme nasměrováni ke krásnému rybníčku. 
Trávíme zde spoustu času plaváním, sluněním, zkrátka relaxem. Před 17:00 pokračujeme 6km do 
Humpolce, kde nalézáme hospodu na dvě kofči a jídlo s pifkem. Po Arnieho zkonzumování 
2.porce jedeme dál. Já po chvíli chytám druhý dech a občas na Arnieho čekám. Před Opatovem 
stíhám dokonce poskytovat vzrušení i třem děvčatům, když mezi ně vjedu... Mezi Novým 
Rychnovem a Horní Cerekví získávám více jak 5 min. náskok, fotíme kostel a vyrážíme na Novou 
Ves. Cestou Arnie ztrácí motivaci; Telč je 16km ne 50km, jak odhadoval. Sjíždíme ze silnice do lesa 
(Arnie nejdřív sám, takže se musím vracet a hledat ho) a před 22:00 táboříme. Půl hoďky trvají 
nutné přípravy, pak zaslechneme z okolí ohňostroj a za silného větru sfoukávajícího šišky ze 
smrků můžeme jít spát. 
 
30.7. – „Ochlazení“ 
NOVÁ VES - HORNÍ DUBENKY - JANŠTEJN - JAVOŘICE - ŠTAMBERK - LHOTKA - 
ČÁSTKOVICE - HOSTĚTICE - TELČ - MYSLIBOŘ - SEDLEJOV - NEVCEHLE - PAVLOV - OTÍN - 
STONAŘOV - BRTNICE - BRANSOUZE - CHLUM - KOUTY - KAMENICE - VĚŽNICE - RYBNÉ - 
ZHOŘ - STÁJ - RUDOLEC - BOHDALOV - NOVÉ VESELÍ 
Kolem jedné ranní mě Arnie budí z polospánku, že začíná bouřit – blesky jsou slušné, chci spát. 
Arnie je však proti a stěhujeme se asi 60m pod krmelec, abychom byli kryti před případným 
deštěm. Arnie jde sledovat blesky. Nakonec asi 5 minut i prší. Není těžké mě v 6:00 přemluvit ještě 
na chvilku spánku, která nakonec trvá 1,5 hodiny. V Nové Vsi pomalu vykupujeme v krámku 
pečivo a po chvíli sjíždíme na cyklistickou stezku, nimiž je to tu protkané, a kolem studánky Páně 
zdoláváme Javořici (837m n.m.), která je nejvyšší vrchol Javořické vrchoviny a současně celé 
Českomoravské vrchoviny. Vrchol je zhyzděn vysokým vysílačem, i tak tu snídáme. Dolů sjíždíme 
po zelené turistické a děláme neplánovanou návštěvu Míkovy skály (muskoviticko-biotická žula), 



které jsou vlastně dvě a je z nich pěkný výhled po okolí. Cestou jsme zjistili, že cyklistkám není za 
jízdy vidět do obličeje, tak už koukáme jinam... Další mrazové sruby jsou u zbytku hradu 
Šternberk (lidově Štamberk), kde zbyla jen část zdi. Kola jsme nechali u úpatí kopce, abychom se 
nahoru mohli jít kouknout. Další zastávka je hned v Telči. Na náměstí je jarmark a za vstup se platí 
(?!), procházíme tedy zámecký park, já ještě sháním pohled a jedeme dál. O tom, že by nastalo 
slibované ochlazení pochybujeme, vedro je stejné. Obzvlášť krutě nám je nyní při „hopsání“ mezi 
kopečky a údolíčky po cestě lemované velkým množstvím božích muk se zlatavým obilím po obou 
stranách. Arnie ze sebe dělá, jako už včera, ostudu cyklistiky a jeden kopeček vychází pěšky. Taky 
si stěžuje na teplo. Pravdou je, že místy asfalt taje. V Brtnici nejdřív míjíme Pavlánský klášter, pak 
potkáváme cyklistku – „hezky opálená černovlasá kočička“ (Arnie) – a na závěr na návsi 
v hospodě jíme dle včerejšího scénáře + nanuky. Ochutnáváme jihlavského Ježka (10°) a kolem 
17:30 pokračujeme v krasojízdě míjeje renesanční zámek (původně gotický hrad) s druhým 
mostem opět nesoucím sochy. Bransouze jsou díra, ale mají velké koupaliště. Chlum je popsán již 
svým názvem – díra na hřebeni. Stále se střídají krpály z kopce a do kopce, podjíždíme D1, 
měníme silnici a stavíme v Bohdalově na pifko. Mraky, které se dosud kupily, nabývají na 
bouřkové konkrétnosti. Za jízdy rychle hledáme přístřešek na spaní, který nacházíme asi po 1/4 
hoďce jízdy s blesky po boku u ZDT v Novém Veselí v přístřešku pro kola. Před 22:00 již usínám, 
Arnie si hraje na hrdinu a chce bdít či spát vsedě. Blesky křižují oblohu, slejvák nahrazují kroupy a 
vše završí ledový vítr, který profoukne i spacák. 
 
31.7. - Finišování domů 
NOVÉ VESELÍ - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - VYSOKÉ - SKLENÉ - FRYŠAVA - KADOV - SNĚŽNÉ - 
DAŇKOVICE - BOROVNICE - POLIČKA - LEZNÍK - LITOMYŠL - SLOUPNICE - ŘETŮVKA - 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LANŠPERK - LETOHRAD – ŽAMBERK 
Ráno před 6:00 vstávám a Arnie spí ve spacáku. Asi mu došlo, že jeho nápad je blbost. Nemáme co 
snídat, vyrážíme do Žďáru nad Sázavou, kde je vše zavřeno. Na Zelené Hoře se nám daří vidět 
aspoň kostel Sv.Jana Nepomuckého a první vykukující sluneční paprsky zpoza mraků. Před 7:30 
se vydáváme dál – cesta velice pohupuje, výjezdy a sjezdy z kopců se střídají s železnou 
pravidelností. Arnie se mi stále ztrácí, musím na něj čekat. Ve Sněžném je otevřena sámoška, 
kterou bereme s dalšími cyklisty útokem. Párkrát čekám na Arnieho, vysvlékáme se z dlouhého 
oblečení a až do Poličky Arnieho táhnu. U morového sloupu dáváme polední přestávku (11:20) 
bez oběda a Arnie se mi svěřuje s pocity: „Čtvrtý den jsi mi ukázal, že máš větší vytrvalost.“ Do 
Litomyšle je dlouhý 20km sjezd proti větru, na náměstí se posilňujeme pivem z Plzně a vyrážíme 
domů. V ÚO na Arnieho čekám u Penny, kupujeme naposledy vodu a skoro až před barák ho 
vedu. Doma jsme po třetí hodině odpolední. Za rok snad znovu vyrazíme! 
 

Datum Doba jízdy [hod] Délka [km] Průměr [km/h] 

28.7. 5:36:04 108,85 19,4 

29.7. 6:06:36 113,56 18,6 

30.7. 5:33:14 103,74 18,7 

31.7. 4:41:33 102,23 21,8 

Celkem: 21:57:27 428,38 19,5 

 
Sepsal: Papr 


