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…  .aneb i v     Anglii prší, ovšem jen na krásných místech jako jsou Yorshire Dales….  

Den 0: Zpackaný odjezd…

JO, tak po roce zase někam jet, jo… no hurá, už je to tu. Kola připravena, seřízena, dráty patřičné velikosti 
uloženy na všechna možná i nemožná místa, nuže zabalit, připravit poživatiny i tekutiny, textilie, batohy a tak 
vůbec (maximálně 18 kg bez jídla,  pití,  kola,  většiny zavazadel a křesílek),  repetenty proti  komárům, vodě 
i slunci. Všechno naložit do osobních přibližovadel, vyložit na nástupním místě a čekat.

V čase odjezdu se sice objevuje vlek na kola, ovšem místo autobusu ho táhne jeep, že prý řidič dostal mylné 
informace a myslí si že se jede zítra, že jako teď vyjíždí z Turnova. Hmmm. Všechno se prý nahází do vleku 
a do tohohle pidiauta abychom mohli jít na domluvené pivo do objednaného nonstopu. Jo houby houby, slavný 
soude, máme takovejch věcí, že se vešly jen kola a tak nezbylo než založit  ležení sezení přímo na místě 
a vyčkat několik hodin ve společnosti šampaňského až se řidič vzbudí a uráčí se mu přijet. Nevím, jestli se 
Adventura za tuhle událost vůbec omluvila, protože pod průhlednou záminkou průzkumu nejbližšího nonstop že 
jako  jestli  nebude  možné  donášet  pivo  ve  velkém  jsme  se  chutě  přemístili  do  oficiální  hospody  na  pár 
předstartovních. Ostatní pijáci bublinek hrdinně vytrvali, u piva seděli jen závislí pivaři.

No, takže přece jen, ve tři ráno se autobus dostavil, naložil, upravil se k odjezdu a i s námi odjel. Uff. Zpoždění 
se prý podaří smazat, je slíbena procházka po Bruggách, před nástupem na loď se hodí protáhnout kostru. 
Tak uvidíme. Video je sabotováno nepřejícími a klimbajícími rodiči (navzdory tomu, že dle mých výzkumů se při 
filmech nejlíp spí), takže usínáme za klidného a pravidelného hučení motoru.

Hele, to je venku hezky, jak se ty mlhy pěkně válej v údolích….

A taky ten zamlženém les, joj, to je krása.

Den 1: Grrr, nic nebude, sedět a čumět!

Hmmm. Tak ze slibované procházky nic nebude, pač se táhnem jak smrad. Na moje opakované urgence  jak 
je to možné, se mi po pár dnech Vítek svěřil že prý jako jeli  schválně pomalu, abychom se jim nerozutekli 
po městě, že by nás už jako nenašel. Grrr. To je mi argument, loď na rozdíl od našeho busu na nikoho nečeká, 
kdyby se to zvrhlo jako loni po nákupu a jedné hodiny byly tři, tak by provinilcům loďka ujela a šmytec. Aspoň 
by jsme se naučili dávat pozor na čas. Jo, takže místo procházky po městě jsme tvrdli celý den v busu a pak 
hnedle naklusali do přístavu.

Oj, tak na takový lodi jsem ještě nebyl. Ooohromna, paráda, to je krása… taky tam budeme přes noc, takže je 
třeba určitého pohodlí, že. Po vyzvednutí palubního lístku, zběžné kontrole dokladů na celnici putujeme tunelem 
jako na letišti přímo na palubu. Po zjištění polohy kabiny (všechny stejný, s okýnkem ven, ovšem malinký že by 
se vězni bouřili) jdeme hledat vyhlídkovou palubu.

Hele, náš bus ještě stojí venku, to ho stále prohledávají? My přeci žádný kontraband nevezeme, no možná 
příliš chlastu, ale to zase není takový přestoupen, ne…? Ale třeba nás jen využili jako zástěrku a narvali vlek 
heroinem… Ale ne, po chvíli zajíždí jako poslední do nákladové paluby. Nezdá se, že by tu bylo moc plno, 
ovšem je tam prý spousta kamionů, na ohromný auto jedem řidič, takže se není čemu divit. 

A odplouváme, přístav mizí v dále, volné moře před námi. Konzumujeme další ze zásoby řízků od maminky, 
k našem lístkům poslední třídy samozřejmě jídlo nedostaneme a už se začínáme shromažďovat u televizí. 
Oj, tam je narváno. Na celé lodi jsou totiž jen dvě, mizeně malé, bedny, kde to poběží. Neřádi. 

A cožeto? No přeci finále fotbalu… ovšem zjišťuji, že upřené zírání na jedno místo není úplně dobré na můj 
žaludek, začíná se to houpat. Bleee, bleabrrr, jde na mně mořská nemoc, asi. Na radu zkušenějších plavců 
odcházím na čerstvý vzduch, koukat na vlny. Parádní západ slunce, do vln, to je ono a navíc už je mi líp, tak to 
balím, spáát. 



Den 2: Elektrárny? Jo. Kanály? Taky. Kemp? Ha, ten si musíte nejdřív zasloužit…

Hele, už je ráno, sluníčko nakukuje do okénka, je čas vstávat. Hromotlucký hlas z mikrofonu nás vítá v Anglii. 
Projíždíme nevábným předměstím a průmyslovou oblastí okolo přístavu, zásobníky na ropu a plyn asi, doky, 
jeřáby,  ohromující  množství  kontejnerů,  spousta  nákladních  lodí  a  jedna  ohromná  osobní  nám  blokuje 
přístaviště.  Kam nás to teda šoupnou? Aha, skrz plavební  komoru nás vyzvedli  o pár  metříků výše a teď 
schováni před přílivem přistáváme u druhého portu, nástupní můstek ze zádi, top je pokoukání. Dělníci přivázali 
naší archu mnoha silnými lany, takž se můžeme vylodit. 

Nástup bez odkladu do transportéru, musíme z nejhnusnějšího města Anglie někam popojet. Z okének busu 
to nevypadá tak hrozně, ale to se asi nedá posoudit, projíždíme velkou rychlostí po dálnici pryč. Pod mostem 
skoro Golden Gate přes řeku Hull,  po  dálnici,  silnici,  silnici  druhé,  posléze třetí  třídy a  nakonec po cestě 
vesničkou kam se sotva vejdeme dorážíme na místo určení. Zdá se, že navigace se od loni moc nevylepšila. 
Hmm. Bude sranda. A teď už jen po vlastní ose.

Výsadek úspěšný,  pár  místních okradeno o vodu,  zbytek zastrašen,  většina se asi  bála  že se jim v jejich 
poklidné vesnici urodili cikáni, ovšem emisar v podobě staršího pána se ujistil, že jsme klidní a mírní neškodní 
turisté,  kteří  za  pár  opustí  jeho  pečlivě  a  po  generace  stříhaný  trávník.  Vše  řečeno,  vyrážíme.  Čeká  nás 
pohodová cesta po rovince, ovšem v závěru to možná bude zajímavé, chybí kousek mapy, vedení se vymlouvá 
na neschopnou brigádnici.. hmmmm. 

První kilometry po klidném venkově. Paráda, krajina plochá, překvapivě zarostlá, po zkušenostech z jižní Anglie 
kde  měly  každý  strom  oplocený  a  opečovávaný…  Jede  to  jak  po  másle,  první  kostely  v anglikánském 
i normálním stylu, kilometry smaragdových trávníků, cihlové domky….

Oběd, tak tudy to nepůjde, přes tenhle most jezdí místní pendolino, ale pro cyklisty to není. Musíme na silnici na 
sever. Taková malá zajížďka. Náhle se vynořují další tlupy, že prý to tudy jde a jsou na správné cestě.. no nejde 
a nejsou. Picnic ukončit, je čas na piiivoooo. 

Na sever podél vody, Hoden, první pivo. Nezkušeně prohlížíme řady píp, milá vrchní se nás ptá odkud, kam, 
kdo, co a posléze s místním pivem odcházíme na zahrádku. Mňam. To je lahoda. Mlask. 

A i trochu kultury, muzeum vodních cest, to bude ono. Navigace je díky GPS přesná, přímo k místu určení. Moc 
pěkný místo,  krásné modely místních prámů na přepravu uhlí,  bývalý  to  místní  hlavní  vývozní  artikl.  Taky 
krásná hra pro děti  s účelem sestavit  celou soupravu na převoz paliva, kterou po velkém úsilí  dokončuji… 
místní školková mládež asi musí být intelektuálně mnohem výše…



Tak dále, po přístavní dálnici mezi kamiony přes několik kruhových objezdů dále. Po vedlejší silnici mílovými 
kroky ku závěru. Ale je horko, tak ještě koupel v místním kanálu. Prý je tu zákaz, ovšem nikdo v dohledu, hurá 
do vody. Příjemné, velmi, hmmm, hejno labutí  s mladými sice představuje ohrožení, ale míjejí  mně v klidu. 
Zobají si travičky, kopřivy, rákosí….. 

No, večer se blíží, jedeme ku kempu. Ztrácíme Martina, nejrychlejšího člena, který nasadil  ďábelské tempo 
a ujel  do nenávratna,  tak  jedem už jen  v komorním složení  do campu.  Míjíme několik  otevřených hospod 
s vidinou piva a večeře. Točené Svijany už čekají. 

Po zdržení  na  kanálovém koupališti  jsme čekali  že  dorazíme jako  poslední,  ovšem kemp zel  prázdnotou. 
Nemaje navigace všichni ostatní podlehli veliteli, který prohlásil že cyklostezka 62 vede až do kempu. Nevede. 
Takže dle vyprávění několik okruhů kolem elektráren, vyhlídka ze všech stran na monumentální chladící věže… 
Ale přesto se všichni  nakonec sešli  u pípy.  Někteří  s podstatně zvýšeným počtem kilometrů…. No,  aspoň 
máme hodnotný sportovní výkon. 

Pivo pivo pivo a utrum. Další sud nebude, tak plechovky. Večeřička. Rajská…. Mňam. 

Hudba bude? Je? Je…. Paráda. Zdá se, že to zapíchnu venku, je až neanglické sluníčko….
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Technická  poznámka….  Vzdálenosti  na  grafu/profilu  cesty  jsou  rozdílné  od  celkové  změřené  vzdálenosti 
na tachometru, protože GPS má sem tam problémy s příjmem signálu, přerušení záznamu cesty v hospodách 
a tak… V tomhle prvním dni je to ještě horší, protože jsem zapomněl zapnout záznam hnedle při odjezdu…. 



Den 3: Na sever, na sever, Selby a York.

Jejda,  to  byla  krásní  noc.  Akorát  kosa  ze  jako  opravdu  na  severu.  A  ráno  horko,  sluníčko  mně  opeklo 
ve spacáku, že jsem se cejtil jako náplň klobásy při výrobě. Nestěžuju si, ne, krásně je na světě. Vyspal jsem 
se parádně. Východ slunce je všude stejně krásný, i když jsme teď severněji a východněji. 

Snídanička, ovšem dva krajíce chleba na osobu, a ještě takový ty průhledný toustový, no fuj. Ale je tu mysli 
zobání, tím se člověk zasytí. Zdá se, že opět se budou konat závody, útok na mísu s pomazánkou, já jsem 
přišel včas, ale někteří pozdější si stěžovali že nezbylo…. Nezbylo. 

Tak hurá do sedel.  Tentokráte  všichni  správnou cestou mimo elektrárny  okolo  kanálu.  Spousta  zvedacích 
a otočných mostů, zdymadla, na jednom mostě jsme byli mladou mostařkou  pobízeni že jako se možná most 
zdvihne, ale pak vylezla z hradla, rozhlédla se po vodě a když nikde neviděla ani pramici tak nás milostivě 
pustila. Oj. Jedeme dále…

Cestou necestou, cyklostezky jsou sem tam kamenité, sem tam pískové a občas i asfaltové. Taky jsem na to 
doplatil,  první defekt,  trn  v zadním kole.  Oprava proběhla celkem rychle,  už  jsem zkušený cyklista,  no ne. 
Ostatní počkali kousek dále a můžeme společně pokračovat. Další veselá osoba, tentokrát u závor na místní 
železnici.  Ochotně nám překážku zvedla, ovšem za námi ji  opět spustila. Uh, ta se dneska nadře, chudák, 
skupinek je mnoho a jsou roztříštěné. No a podél železnice pobývaném letišti (ovšem ne po asfaltu, jak mohly 
na tomhle kameništi lítat letadla nevim) směrem ku Selby.

Jedna malá přestávka ve městě Snaith na jedno. Spousta hospod, ovšem tahle má parádní zahrádku, milou 
obsluhu.  Moc fajn.  Zajímavý,  skoro  všechny  nálevny  se  tu  jmenují  lion,  horse  and  … nebo  crown.  Tsss, 
co nějaká originalita?

Krásné město,  na obídek, zmrzlina. Usadili  jsme se před místním kostelem, ovšem po chvíli  přijela dlouhá 
kolona limuzín a začli vykládat mrtvoly. Přešla nás chuť. Ale moc pěkný, spousta kytek, tlupa lidí, rakvička malá, 
dle nápisu nějaká 18 letá slečna…

Vesele dále, po cyklostezce okol plotu, skrz džungli po spadaným listí, a přískoky přes pívo pod infrazářičem 
do Cawoodu za prvním větším ložiskem pokladů. Ten zářič je srandovní věc, zvědaví češi mačkající všechny 
čudlíky v dosahu spustili zařízení pro dlouhé zimní noci na zahrádce. Ovšem v dnešním velmi teplém počasí… 
Majitel, byvše přivolán, prohlásil že se to po čase samo vypne a nazdar.. šetříme proudem….

Jo, cawood je moc fajn, krásný park, cestičky mezi poli, násep kanálu, další díra pro změnu v bratrově kole… 
takový  trn  jsme ještě  nevyděl.  Měl  asi  4cm na  délku… uf,  to  mají  cesmíny  takový  trny?  Nalezeno,  hurá 
do Yorku. Vítr v zádech plus mínus, peloton postupuje rychle.

V Yorku nejdříve po 
silnici, pak už po cyklo 
okolo řeky. Nový most 
milenium bridže, 
mimosový nosník s lany 
skoro jako výplet v kole, 
zdá se že to je místní 
korzo, sedí tu tlupy 
studentů, cyklistů, 
bruslařů a další verbeže. 
Krátký odpočinek a přes 
centrum města rychle do 
tábora, už se šeří. 
Prohlídka bude zítra, to je 
volný den na toto krásné 
město. 

V kempu máme zase pro 
sebe  celou  louku,  nikde 
žádní  kazisvěti,  hudbo 
hraj.  Já  si  musím  ale 
opravit  kolo,  plášť  se po 
výměně  chová  divně. 
Stává se z toho groteska, 
publikum  narůstá.  Mám 
totiž  záhadně 



deformovaný obvod kola tak, že sem tam je plášť propadlý. Po spousta pokusech s různým otáčením duše, 
mačkáním a tak vůbec byl pozván vrchní mechanik průvodce, který okamžitě prohlásil že je sjetý jako kráva 
a není  se čemu divit  že mi  to  blbne.  Nový vypůjčen od mistra bendžisty,  už je to  ok.  Ještě seřídit  brzdy, 
poštelovat co se dá a je to. Opraveno, snad už to vydrží. (Vydrželo, hurá)

No a hudba hrála, buráky kolovaly, tvrdej taky, džin s příchutí zelenýho čaje, whisky, slívka, griotka a vím já 
co ještě, ono se to po pár otočkách dost plete. Hehe. Hahahaha.
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Den 4: Na kole okolo a skrz, Vláčky na všechny způsoby!!!!!

To už je zase ráno? No zdá se. Dneska by to mohlo být volnější, jen cesta do města, prohlídka pamětihodností 
Yorku, nějaký to muzeum a tak vůbec. Vyrážíme z campu po travní cestičce, přes několik branek proti průniku 
krav, koní a cyklistů (public foothpatch) a tisícem hektarů úplně stejných domků na předměstích do centra. Kam 
se na tohle hrabou naše satelity, tohle je ta pravá síla, u nás maj ty domečky aspoň kousíček výběhu, tady jsou 
rozestupy mezi  okapy tak  pul  metru,  vepředu metr  trávníku,  příjezdová cesta s pečlivě  naleštěným autem, 
vzadu jen dvě kytky a plot. Hmmm. Navíc všechny ulice vypadaj naprosto shodně a nebýt cedulí s názvy ulic, 
netušil bych kde jsem. (Námět pro místní chuligány: přemístit cedule..)

No, hele, tudle je i rybníček bažináček… kačenky si tu plavou, něco jako volavky, labutě a další sběr různých 
poletuch.. Dále přírodní rezervace s dřevěným chodníkem sousedící s supermarketem. To se u nás fakt nevidí, 
každý  souvislejší  kousek  louky  s kytkami  je  oplocen,  označen  jako  rezervace  i  když  tam  je  jediný  druh 
živočicha.  Navíc  aby  bylo  ekologii  učiněno  zadost,  tak  pro  návštěvníky  jsou  prosekávány  cestičky, 
a to traktorem. Paráda,  broučci  jsou omámeni výfukovými  plyny… Kde je  kosa? Srp? Asi  mají  taky velmi 
fundované zelené ministerstvo.

No, už jsme v centru, hrázděné domy, katedrála,  staré hospody, nálevny, zmrzlina, bdělé orgány v podobě 
postarší policistky která mně vykázala že jako se nesmí jezdit po pěší zóně… Procházka probíhá úspěšně, 
centrum zase není tak velký, každá ulice prozkoumána, spatřen rudý ďáblík… Ovšem nejvíce času jsme strávili 
v obchodu jménem Poudland,  vše za 1libru tedy 30kč.  Takový Sečko za libru,  když u nás stojí  skoro dvě 
stovky…. Ponožky s Homerem Simpsnem, drogérie, trojnožky no zkrátka cokoli. Juch.

Po nákupních orgiích i potrava duše… vedlejší kostel s velmi svérázným farářem (přijde mi že navštívil místní 
nejlevnější nálevnu York (Work) Arms, kde měli nejlevnější pivo za pobyt za 1.5libry). Nejprve kolečko okolo, 
že jako je místní přízemí výše než to před 500 lety, z důvodu pohřbívání do pater, není místo, několik záplav, 
navážení další zeminy…Pak i dovnitř, kóje pro zimomřivé věřící, rozpraskaná podlaha, pokleslé zdi, podivně 
fasetovaná okna… Během cesty okolo i výkladu uvnitř nás zásoboval neuvěřitelnými lingvistickými záležitostmi 
že jako tenhle nápis na náhrobku sice vypadá jako že se veršuje, ale ve staroangličtině to není pravda, no pro 
nás to má význam…Ale zná Čechy, prahu a Dejvice. Že už prý u nás byl a zase se chystá na návštěvu… 
no, myslím že bez takovýhleho potrhlouše se naše země obejde. 

Nastává hlavní cíl výjezdu, ohromné železniční muzeum.. nádherná expozice, od parních lokomotiv po moderní 
soupravy.  Jedna pára je podélně rozřízlá a rozpohybovaná, je krásně vidět jak celý mechanismus pracuje. 
Písty, kliky, kola se otáčejí. Jen to ovládání, takových koleček a pák, strojvůdce musel bejt docela machr… 
Jo  a  myslel  se  si,  že  uhlí  se  přikládalo  lopatou,  od  toho  tam byl  topič,  ovšem ty  větší  lokomotivy  mely 
automatické přikládání pomocí šroubu z tendru do topeniště a tím otvorem se pouze koukalo jestli to jede jak 
má… Moc fajn. 

V jedné hale je vystaven bývalý královský vlak, to je luxus. Člověk by skoro byl rád králem. Nebo královnou, 
těch tu asi měly víc… Toho vlaku je ale hodně, to musela bejt souprava na kilometr. Ale je to krása. Dalo by se 
tu strávit celý den, ovšem máme na to jen dvě hodinky. Někteří znavení už odcházejí, venku na lavičce se dá 
obdivovat další zajímavost, ohromné ruské kolo s výhledem na město. Ovšem vstup za šest liber s mou závratí, 



to  vynechám.  Ale  kouká  se  na  to  pěkně,  jsou  to  uzavřené kabiny  jako  na  lanovce,  jedna  je  VIP,  ta  má 
zatmavená skla, to asi pro nepřístojnosti ve výšce. Hehe. 

Ale nejlepší kultura nastala až po odchodu z muzea, na nádraží, ohromný model železnice v rozměru HO, přes 
tři  místnosti,  spousta vlaků, budov, krajinka krásně zalesněná, tunely, mosty, to je paráda. Tady bych taky 
dokázal zůstat celý den, ale to nejde, musíme dále. Oj. Nejlepší kulturní zážitek….

Jedeme dále, obkroužit druhou půlku města. Ohromný zábavný a odpočinkový park, krásné úzké cestičky, sem 
tam keříky, kytičky, stromy, pískoviště, rododendrony, celkem velká skalka podobná té v botanické zahradě 
v Praze. Moc fajn. A dále, rybníček uprostřed předměstí, kde prý dříve bylo místní letiště a dneska je tu obytná 
čtvrť. Taky moc fajn. A na závěr základy středověké vesnice na břehu řeky, nad kterými se vypíná snad jediná 
železniční  elektrifikovaná  trať  co  jsem viděl.  Prohání  se  tu  vlaky  jeden  z druhým,  asi  místní  koridor.  ICE 
v Německu spatřené po cestě jsou sice rychlejší, ale tyhle místní soupravy jsou barevnější… 

No a teď už vážně zpátky do campu, právě odbil čas večeře a já jsme stále 12km daleko… ale to půlhodinka 
spraví. Vyzkoušíme místní dálnici, okruh města je pěkně široký a stále po rovince. Kamiony jsou pozitivní v tom, 
že pokaždé když mně nějaký předjede pěkně mně vcucne a potáhne za sebou. Průměr pěkně stoupá… už tam 
budu… hnedle.. jídlo!!!!! 

Po večeři další večírek, ovšem rozjel se v taneční párty, když se za námi přišla podívat místní guvernérka. Jako 
úplatek přinesla každému obrázek místní katedrály, který prý maloval její otec. No a pak se pilo, jedlo a pilo 
a pilo a posléze tančilo. Guvernérka se do toho dala jako první a posléze se nechala inspirovat většina našich. 
Oj.  Hudba byla  pochválena za příkladné služby jak  v angličtině  tak  i  v češtině.   Už tři  soudky  Svijan  jsou 
prázdné, co my jen v dalších dnech budeme dělat, no, to nevím.
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Den 5: Kopce, Moře, Kuře, Kempení…

A jaké bylo ráno? Né moc veselé, na obloze jsou nějaké ty mráčky, ale to by bylo abychom v Anglii nezmokli. 
Dneska to bude možná i kopcovité.  Většina lidí se chce nechat naložit  v půlce cesty a odvézt na ubikace, 
ovšem já a sportovec MR (který vyhrál cyklohrátky a je tedy nanejvýš způsobilý) plánujeme delší cestu přes 
první vyšší bod, Cawoodský les. Tak hurá.

Ale  nejprve  pár  zřícenin  jako  Sheriff  Hutton  castle,  takový  menší  Okoř,  čtyři  zdi  v rozích,  ovšem tohle  je 
soukromý pozemek. Paní domácí když mně spatřila prohlásila, že si to můžu prohlídnout, ale když se nás tam 
vynořilo 14, tak to už málem vypěnila, nicméně nás nevyhodila a pustila nás na procházku mezi zdi. Ovšem 
nejdřív prohlásila že jako na vlastní nebezpečí, pač padají kameny. Na nás žádný nespadl, máme preventivní 
helmy. Při odjezdu se na nás šklebila zpoza záclonky, ostatní skupinky za námi jsme raději varovali, aby tam 
nejezdili, protože by jí mohla prasknout žilka, z nás… Ale kdo to kdy viděl, aby byl hrad soukromý a nikoho tam 
nepouštěli… Grrr.

No a první hluboké údolí je tu. Sjezd do hloubky, výjezd nahoru , no spíš výtlač, nahoře loučka u kostela. 
O teda, ty rovinky nás nějak namlsaly. Ale to půjde, po krátké pauzičce dále. Podivný areál castle Howard, 
bývalé rozlehlé šlechtické sídlo, ovšem asi některého degenerovaného šlechtice. Hradba v údolí, pyramida na 
kopci, hvězdárna, obelisk, klenutý gotický most z pole do pole, no… pokud byl dříve obehnán celý areál, tak tý 
hradby muselo být aspoň 10Km. Ale tenkrát měli hodně nevolníků…

Výborná  zmrzlina,  tohle,  na  parkovišti  před  visitor  centre,  mléčný  krém…  Super.  Někteří  váhají,  ale  my 
odjíždíme, hory čekají. Ten velký mrak co hrozil deštěm opravdu sprchl, naštěstí je před námi putyka, jako 
na zavolanou. A hele,  po jednom přestalo, ochladilo se, to se nám pojede. V mezinástupní stanici  pohlcen 
pravý anglický sendvič, nějaké to pečivo, nikdo nikde tak vyrážíme do hor. Přes několik postupných předvrcholů 
až do toho správného údolí a začínáme stoupat. 

První kopec, ufff, a zase dolů, místní půjčovna kol, kafárna, zázemí pro rozflákané cyklisty, lopatka a smetáček 
na části těl, žebříky na sundavání freeridistů ze stromů… no všechno. Kafe na povzbuzení ducha i těla a teď 
už to bude vážný. 

A taky že jo, po mírném stoupání kolem jezera po prudké zatáčce se před námi vynořil kopec. Celkem prudký, 
ale krátký. Pěší frakce zvítězila…. Krátíme si výstup hovorem o wow, jsem stále znalejší v tomhle tajemném 
oboru… Nahoře nás čeká překvapení. Parádní areál pro bikery, skoky, klopená dráha jako na ski crosu a co 
jsme ještě nevyděl, dřevěné chodníčky po lese, asi metr široké, metr vysoko a různě křivolaké, klopené, sem 
tam skok,  ovšem tam jsou připevněné drsné desky proti  prokluzu, je to celé skopce celkem dost,  jen pro 
odvážné. Já si projel kousek a měl jsem dost. Je to o strach, pokud člověk sjede z dráhy, skončí o metr níž 
na tlamě s jedním z okolních šutrů v hlavě. Bezva. Ale je to jistě používané, spousta stop po okolí….

A jedeme dál.  Už jsme na náhorní  planině… celkem rovinka,  plus mínus nějakej  ten metr,  krásný výhledy 
do okolí… Paráda. Na týhle cestě je celnice, můžou sem vjíždět auta jen po zaplacení, takže je tu božskej klid, 



nikde žádný narušitel. To pak a cesta ubíhá. Ale začalo pršet, a teď už to vypadá, že jen tak nepřestane. Nebe 
se zatáhlo komplet, v dáli slyšet hrom, blesky blýskají. Skrýváme se pod stromem, na nás zatím neleje, ale 
budeme muset jet dál. Nezbývá než poprvé vytáhnout pončo a do sedel. 

Prší  prší jen se leje,  kam kolisti  pojedeme, pojedeme na … hmmm no,  to  je fuk. Krásný místo na picnic, 
kruhově uspořádané stoly kolem ohromného ohniště uprostřed lesa, kupodivu je tu čisto, nikde žádnej papír, 
nic. Že by tu ty lidi byli tak pořádní? Nebo to tu někdo uklízí? Je pravda, že na každém sloupu ve městech 
je cedulka public autority, což se 
domnívám  je  jako  že  se  mají 
sousedi  navzájem  špehovat  a 
donášet na sebe, jako kdo páchá 
zločiny  proti  lidskosti  tím  že 
neseká  každý  den  trávník, 
případně že nemá umyté auto…. 
No znáte to. 
Po  cestě  dále,  přestalo  pršet, 
dokonce  vykukuje  sluníčko  a 
kousek  azura.  Hnedle  je  to 
optimističtější.  Jede  to  pěkně 
skopce,  musíme  ztratit 
nastoupané metry. Město, voní tu 
fish and chips, ale večeře se blíží, 
takže  odoláváme.  Přes  opuštěný 
lom  zarostlý  květenou  směrem 
k moři a ke kempu. 

Jo, ale který je ten pravý? Je jich 
tu nějak víc, dle informací vedení 
by  to  měl  být  tenhle.  Ale  není, 
jsou  tu  jen  domky  pro  pupkaté 
masňáky,  žádný  plac  pro  naše 
stany. Že by nám vedení dalo pro změnu špatné informace? No jo, už to tak bude, zpátky k tomu druhému 
campu, sice se jmenuje jinak než se má jmenovat podle zadání, ale je to on, potkáváme další členy kteří nás 
navigují k stanové ploše, mimo kemp, ale aspoň je tu klid. Jsme tu ještě před sezónou, takže jsou karavany 
a chatky a všechno ještě poloprázdné. .

Po večeři padá návrh na cestu k moři za účelem pozorování západu slunce. Návrh je sice kontroverzní, ale 
jedna pěší skupina složená převážně z hmyzu a pár mlaďochů na kole  se odebralo na útes. Parádní vyhlídka, 
okolo, nádherný červený západ, mořské vlny, to je něco…Zasněni hledíme na moře až do chvíle kdy puňta 
zalezl za kopce, vlny přestaly zářit a opět zezelenaly… Paráda

Pokračování hudební produkce krásně, úplně se vyčasilo. Mraky se ženou z druhé strany, zdá se, že možná 
zmokneme… ale třeba ne, zítra nás čeká pobřeží, musí být hezky. 
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Den 6: Piratska stezka Robina Zrooda.

Ups, a je tu další krásné ráno. Sluníčko osvětluje útesy, rozcvičku, suší stany… to je příjemné, navíc pojedeme 
okolo moře a tak bude možná i možnost koupání. Prý je tu moře studené, vždyť jsem na severu, ledový oceán 
je blízko, tohle je prý jen severní (ale i tak ledové) moře. Jo. No, takže rozehřát nožky a na cestu.

Po včerejším večerním červeném západu dnes žluté sluníčko ozařuje útesy, je právě odliv,  moře je nízko. 
Po cestě po hraně útesů jedeme do Scarborough…  přítel můj i já… Ale neřeklo se po které hraně… asi jsme 
si to způsobili sami, ale poté, co jsem si sjeli přivonět k moři pod útesy, našli jsme stezku vedoucí podél skal, 
pod nimi. Ale cestička nás vypekla, po pár metrech se ztratila, a protože se nám nechtělo vracet, pokračovali 
jsem nejextrémnější cestou akce, s koly na ramenou přes chaluhy, slizké řasy a možná i příbuznou můrovy 
přítelřasy. Podloží kamenité, vymleté díry, sem tam pískový jazyk, krásný místo na kolo.. ale otevírajíce před 
námi panoramata, promenáda, lázně na druhé straně zátoky. Jen aby nepřišel příliv..

A někdo tu i bydlí..? Na malé plošince na útesu je pláclý velký stan, vypadá to že je opuštěný. Nevede k němu 
odnikud žádná cesta, nahoře skála,  ze stran skála,  jen dole to jde… Asi tu vždycky čekají  na odliv a pak 
si zajdou do města nakoupit, ovšem co by dělali v případě náhlé bouře, která by jejich útes zalila, to nevím…

Ale pobřeží se náhle snižuje, betonová cestička na konci místní promenádní cesty vede až dolů do vody. To se 
nám hodí, poslední výšvih kola nahoru na pevné podloží a jsme na povrchu více určeném pro cyklistiku.. i když 
možná ne, právě projíždíme greenem na kterém důchodci hrají petting (petanq). Asi z nás nemají moc radost, 
že. 

Město samotný je moc fajn, krásný ohromný baráky, lázně, ale zdá se že část je poměrně opuštěná, asi už není 
doba největší  slávy. Ale i  tak je tu dost lidí. Tlupa důchodců poslouchá na zasklené části  pobřeží klasické 
valčíky.. vstupné je nehorázné, ale naštěstí se dá poslouchat i  po okolí.  Jen to není na sezení..  ale stejně 
musíme dál. Ještě hrad, obloukový železný most, dvě lanovky, ale jen jedna funkční, spousta baráků, fish and 
chips, a nakonec i ta pláž. Ale je odliv, a vypadá hnusně…
Tak jen krátká návštěva jedné z bójí, ona totiž jak je voda nízko leží na písku, chudáček. Je to jen černý barel 
na řetězu. Ani světlo, ani zvon, nic. Takže pokud po okolí pojedete v noci na lodi, máte smůlu. Na pobřeží 
je  něco  jako  zábavný  park,  ovšem  v rozkladu.  Miniature  railway  sice  ještě  jezdí,  ale  sedačková  lanovka 
podobné té v zoo je zarezlá až hanba. Nejsou lidi, a peníze už vůbec ne. Taky ohromný zarostlý amfiteátr 
shlížející na něco co dřív byla obdoba Křižíkovy fontány. Taky asi, nedá se to moc poznat. Míjíme skupinku 
opravující kolo a míříme na železnici.

Mám pocit,  že dneska je to poprvý, co pojedem po názvu našeho zájezdu. Ale stojí  to za to,  cesta místy 
šotolina,  místy  a  asfalt  a  místy  šutry…  ale  většina  je  ujetá  šotolina,  to  jde.  Jezdí  tu  asi  hodně  cyklistů, 
potkáváme jich pár, víc je tu stop. Ovšem je otázka, jestli  to nejsou stopy našich rychlejších kolegů. Je tu i 
joggingová magistrála, tolik běžců… to se u nás ještě neuchytlo.. naštěstí, takový jogger se sluchátky v uších 
roztržitě klusající klikatě po celé stezce navíc ve vašem směru takže vás nevidí… něco jako bruslaři u nás…



A hele, přejeli jsme doporučenou hospodu, která je kdesi v riti na stranu od trasy, ale je tu jiná, přímo u stezku.. 
a výborná, asi druhé nejlepší pívo, Black Sheep. Mňam. To je lahoda. Dáme si dvě a už se blíží známé tváře. 
Nejsme poslední,  jsme skoro první… Přesvědčujeme ostatní  ať  se k nám přidají… tak ještě  jedno.  Super. 
To to pojede.

Odbočujeme  za  účelem 
vyhlídky…krátká odbočka, ovšem 
do kopce. Ale to na vyhlídce být 
musí,  ne…  no,  jo.  Posléze  se 
cesta  mění  v kráter  mezi 
kapradím a vřesem a pro změnu 
začíná klesat. Ale po chvíle jsme 
se vynořili  na hraně, vysoko nad 
mořem,  Úchvatný  výhled, 
kvetoucí vřes, zlatisté vlny a hele, 
támhle je ten slavný Robin Hoods 
bay. Kdepak se asi schovával ten 
slavný  loupežník?  V kapradí? 
Nebo  je  tu  ten  Nottinham  forest 
někde  blízko?  A  tady  měl  jen 
uskladněné  lodě?  Pro  pašování 
čehokoli odkudkoliv? Asi jo….

A  je  to  skopce,  někde  tu  výšku 
musíme  ztratit.  Mimoúrovňová 
křižovatka  nás  přivádí  zpět  na 
železnici a frčíme si to dolů. Robin je zde, je příliv, vlny buší do přístavu, uskladněné humří pasti se třesou. 
Nikdo je neopravuje, ne, jsou tu jen jako lákadlo pro turisty. Pěkná vyhlídka na moře, muzeum, zatočené uličky, 
Asi aby se pašeráci mohli líp schovat. Je to jako z pohádky.. nádherné.

A jedeme dále, blíží  se čas večera a je to daleko. Zase trošku do kopce, pokračujeme po železnici.  Okolo 
pastviny s ovcemi, koně, krávy, ovce, ovce a borovice, Jedeme furt na sever, takže tu asi začíná být chladněji.. 
Zakrslý borovice černé jsou moc fajn… ovce.. ovce… ovce… už to jiné asi nebude.. a hele, koza… a něco, asi 
osel… 

Klesáme opět k moři, mírně to klesá, zdá se že těch posledních 10km uteče rychle. Taky že jo. Withby, město 
Cookovo, ale vypadá jako Las Wegas. Okolo přístavu samá herna. No, spíš zábavný centrum, ne automaty, ale 
videohry, loterie, střílení, děti to milují, je tu plno. Že by měla přístavní města nějakou výjimku z daní? Asi, jinde 
jsme to neviděli. 

Vyhlídka pana cooka, hrad, abbey, potok, řeka, kopce. Do campu to totiž ještě bude pěkně hore. Je to nějaká 
farma. Doufám, že tam nebude moc naseto.. Po slušném výšlapu jsme tam, cedule nás navigují přesně. Diary 
farm, mléčná farma, co to je? Aaa, tak tady se vyrábí ta super zmrzlina. No jo, parkuje tu flotila různých přívěsů, 
dodávek a dalších transportérů na ledovou pochoutku, všechny připojeny kabelem tak, aby to mrazilo a přes 
noc. Ráno se naloží nová pochoutka a jedem prodávat. 

Večeřička, pivečko, no krása. Výhled dolů k moři omezen stromy, ale v dálce se něco rýsuje. Co to asi je? 
Že by moře? Nebo mraky? Zatím jsme plus minus nezmokli, tak se to snad nepokazí… No uvidíme. Na večer 
proti  zimně  zajištěna  místnost,  po  několika  úpravách  v podobě  vypnutí  blikátek,  zatmavení  reflektoru 
a přeuspořádání  židlí  se slavilo.  Bratr  má narozeniny.  Piškot  s ovocem je výborný.  Ovšem proti  loňskému 
Jurovu superdortu, kam se to hrabe…
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Den 7: Mokrý je vřes, ovce i já…

Ráno to vypadalo celkem slušně, včerejší mraky se sice přihnaly, ale zdálo se, že nebude pršet. Sem tam 
se to i protrhávalo. Ale posléze se objevil pravý anglický déšť, zalil nás tak, že budeme dlouho a zdravě růst. 
Omyl nám zpocené tváře, no, vlastně celé tělo. Přitom jsme ale projížděli zatím nejhezčí krajinou. Konečně se 
před námi objevilo vřesoviště, zcela krásná krajina. Překvapivě rozkvetlé, růžové, fialové, sem tam oživené 
bílou kupkou ovčí vlny. Velké ovce, malá jehňátka, občas nějaká koza. 

Taky se objevil známý cattle grid, zařízení na hranicích pozemků k oddělení stád. Je to vlastně řada ocelových 
profilů s dírami, mezery na kopýtka, takže se žádný tvor nedostane skrz… kolo to projede, ovšem s patřičnou 
opatrností. Jednomu kolegovi to ohnulo ráfek o pravý úhel do strany… hehe. Stane se. Stalo se to sice jiný den, 
ale pozor si musí dávat člověk stále…. 

Jinak ráno klasika,  odjezd přes místní  největší  kopec s tím, že to je zkratka po rovince. Takže máme pár 
výškových metrů navíc a trénink na první pořádný výjezd. Před tím ale něco kultury. Na místních tratích totiž 
jezdí  pro pobavení turistů parní vlaky s pravidelným provozem. Jedeme proto vší silou, abychom aspoň jeden 
zachytili.  Povedlo se, na nádraží právě kouří a píská krásná mašinka se spoustou vagónů. Obsazenost nic 
moc,  aspoň se jí  to  lépe potáhne.  Stihli  jsme to akorát,  po malé chvilce a několika fotkách odjíždí.  Je tu 
i muzeum a výtopna, kde se opravují další stroje. Násypka na uhlí, popelová jáma, celé zázemí. K muzeu se 
jede dle cedule prvním tunelem v Anglii, který postavil Stephenson pro koňku. Že se mu to vyplatilo…. 

Po  prohlídce  jedeme  dále,  brodem  se  nám  nechce,  a  tak  překonáváme,  v pózách  plných  nenucenosti 
a elegance lávku, širokou sotva pro jednoho pěšího. Ale povedlo se, jedeme do kopce. To ještě není ten pravý, 
ale je celkem výživný. Jedeme další zkratkou, ovšem tahle je lepší. Pravá cesta na druhé straně hlubokého 
údolí se zdá být mnohem výše. V dálce se na svahu rýsují podivné barevné tečky, toť asi ostatní skupinky… 
jsou v půlce svahu a my jsme už nahoře, to jsme pěkně škodolibí. 

A je tu ten obávaný kopec, hospoda dole zavrhnuta a stoupáme. Výmluvná fotka u cedule 33 procent nahoru, 
zatím to ovšem nevypadá tak zle. Jedu, jedu, sotva dechu popadám, už je to asi tady, ufff serpentina, druhá, 
třetí, kopec neustává.. ale je to lepší, snižuje se sklon. Jedu, nahoru, stále a je konec, zelená plocha vřesoviště 
se před námi rozkládá doširoka.  Pauza na svačinku,  po takovém výkonu si  ji  zasloužíme. A začalo pršet. 
Z olověného nebe se snášejí těžké kapky a zahalily pláň do mlhy. Ještě pes Baskervilský aby tu zaštěkal… 
Oj. Paráda.

Je to super, ale kapky se do mě zakusují čím dál tím víc. Už jsem úplně durch… Ale stojí to za to, takovouhle 
krajinu u nás prostě nemáme a déšť sem patří. Nádhera. Kochám se….



Všichni už někam odjeli, a hele, hospoda. Dáme jedno, usušíme zmoklé šaty, boty, kalhoty, všechno. No, tak 
piv  sice  bylo  víc,  ale  o  usušení  nemůže  být  řeč,  nicméně  pivo  na  vlhkost  pomáhá  aspoň  vnitřně.  He. 
To se to pojede. Nepřestává, většina se rozhoduje objet zbylý kus vřesu údolím po rovince. Jedeme, sem tam 
se ztrácíme, protože moje super vodotěsná a odolná GPS neodolala pravému anglickému dešti  a přestala 
fungovat. Asi to ty Amerikáni testují jen u nich a ne v kolébce deště, zde. Škoda. Snad se mi ji podaří usušit. 

Přestává, ale asi se blíží bouřka. Mraky ještě ztmavly, momentálně přestalo, ale v dálce hřmí. Jsme u autobusu, 
kde se unavení borci mohou nechat naložit a odvézt do campu. Já podléhám mokrým botám a rozbité GPS 
a přihlašuji se. Suché boty nasadit, do města pro cider a fish zajít. Mezitím dorazili různě mokří ostatní, a tak 
nezbylo než přiložit ruku k dílu a pomoct při nakládání kol. Přesně v půlce akce se přihnal přívalový déšť, ale 
ve vleku je sucho. Nakládáme, co to jde, ale je nás málo, pomocníků není nikdy dostatek… ale povedlo se, 
přestalo  pršet.  Právě když jsme to dokončili… tak aspoň budou nějaké výhledy po cestě.  Pojedeme přes 
Suttom Bank, kam nesmí ani karavany, že to neubrzdí, takže bus s vlekem je v pohodě. Doufám teda…

Vyhlídka pěkná. Svah taky. Bus brzdí, co mu síly stačí, a hurá, projeli jsme. Tohle zítra pojedeme nahoru, dnes 
to byla jen taková ochutnávka, není čas se dlouze kochat, zítra to tu bude lepší. 

Zdá se, že navigace opět zklamala. Jezdíme sem a tam, zase jsme se otáčeli, couvání s vlekem už má řidič 
natrénované.  Důvod? Jezdí  totiž  přesně  podle  navigace  a  tenhle  camp má poměrně  dlouhou  neveřejnou 
příjezdovou cestu, která samozřejmě není v běžném mapovém podkladu. Takže nás to hnalo z jedné strany, 
z druhé strany, a místo aby někdo koukal z okýnka na cedule, se otrocky jezdilo. Přitom je velká cedule přímo 
u hlavní silnice…

Kemp je bývalá šlechtická usedlost, zase kus zdi s bránou, do které se autobus jistě nevejde, ale okolo je boční 
cesta. Několik zpomalovacích klád přes cestu, ale už jsme tam. Poněkud delší  doba při  navigaci na místo 
způsobená nutností odstranit několik aut blokujících cestu, šibování s busem na podmáčené cestě, ale je to 
v pohodě, jsme na místě. Po okolí je spousta krásných starých stromů a typický křik ukazuje na pávy. No jo, 
panský sídlo…

Večer  byl  zpestřen  soutěží  o  sestřelení  jednoho ptáka ze stromu,  ale  kladívko,  talíř,  prkno ani  nic  jiného 
neuspělo. Pokus vyrobit si luk a šípy byl zmařen v zárodku, takže nezbývá než se těšit na zítra…

47,42Km  Ø14,8  +940m



 
Den 8: I bílý kůň občas potřebuje veterináře

Pávi  bujarou noc přežili  ve zdraví,  zdá se.  Také přednáška o místních pivech,  která se zvrhla na exhibici 
určitých jedinců ohledně polohy kvasinek a jejich teploty,  nás včera pěkně dostala.  Ale za to jsme všichni 
proškoleni co pít a co nepít. Takový ty ruční pumpy obsahují pravý anglický ale, normální výtoč jako u nás 
obsahuje povětšinou belgická nebo dánská piva. A proč je pít  tady, že. Tak konzumaci zdar, teď už víme, 
co máme mít rádi. Místní piva jsou velmi chutná, už to vidím, že, až se vrátíme domů nebude, nám vůbec 
chutnat. Pivo je silnější, hutné, krásně barevné, malá vrstva pěny….

Dost básnění,  na cestu. Momentálně neprší, tak do města veterinářova. James Heriot zde prý léčil  zvířata. 
Kousek od náměstí je jeho ordinace, muzeum. Ovšem podle knižní předlohy Skeldal house má být porostlý 
břečťanem s alkovnami a balkóny, ovšem zde kde nic tu nic. Čistá komerce. Fuj. A navíc začalo pršet, tak 
se schováme v Darrowby Inn, hospoda pojmenovaná podle města, kde žil podle knihy. Jsme teď totiž v Thirsku. 
Prostě faleš.

Trochu přestalo, takže krátké kolečko po městě a jedeme na vyhlídku. Malá zkratka prodlužovačka po místní 
radiále, ale už jsme na správné cestě. Začíná se to vlnit, někteří sabotují cestu nahoru, ale jsou přesvědčeni. 
Takže stoupáme dalším prudkým krpálem. Uf, přijde mi to příkřejší než ten proklamovaný nejhorší kopec včera, 
ale co.  Je to příkré,  ale krátké.  Prší  jen polehoučku,  kapky se vypařují  na našich žhnoucích tělech,  takže 
pláštěnky zatím nejsou potřeba. 

Jen co jsme dojeli nahoru, začal ten pravý slejvák. Schouleni pod tenkým plátnem beznadějně pozorujeme 
provazce deště. Přicházejí pěší turisté, bez deštníků, bez plášťů, v klidu, tři starší dvojice. Leje jako z konve, oni 
vesele otvírají dveře a kufry aut, dovnitř prší, klídek. Převlíkají se do suchého (haha, po chvilce už jsou zase 
jako vodníci) a posléze odjíždějí. My dále čekáme na zázrak.



Skoro  se  stal,  skoro  přestalo.  Jedeme po  rovince mezi  poli  a  vřesem na  koníka.  Zdá  se,  že bude  pršet 
nárazovitě, občas vykukuje sluníčko a občas se honí černé mraky. Jsme u vyhlídky na Suttom Bank, parádní 
výhled z hrany útesu doširoka, ale ne moc dodaleka. Je mlhavo a hnusno. Zase cedí. Fuj.  Opět se objevil 
defekt mezi námi, navíc půlka lidí se ztratila do hospody. Oprava provedena, schováváme se v bus budce, jíme 
sušenky. Přestalo, začalo, přestalo. Jedeme skopce. 

Opět potkáváme podezřele rychlého PK, který je zase všude před námi. Poslal nás správnou cestou ke koni. 
Je to ohromné zvíře vysekané do svahu. Ale je to novodobá věc, místo předpokládaného vysekání drnů na 
skalní podloží je to jen plocha vysypaná štěrkem. Zdá se, že to je čerstvě udělané, je to krásně bílé a září 
to dodaleka. 

Vidíme pod kopcem mávající postavičky, že by naši? Uvidíme. Jedem dolů. Zatáčky sem tam, slavná kuželová 
serpentina, klopená zatáčka, hladký asfalt… Všichni jsme to projeli bez problémů. Díky. Zespoda to není nic 
moc, koník má hlavu za ohybem horizontu, takže odsuď vypadá jako stůl. Nožičky, plocha nahoře… jen ten 
ocas přebývá. No, dále na cestu, hospoda volá. Pivo vysušilo mokré botky, ale zase pro změnu prší, takže 
to nevydrží dlouho. 

Míříme  ke  zřícenině  kláštera,  prý  že  to  je  moc  pěkný.  Taky  že  jo,  pár  šutrů  v trávě,  nějaká  ta  zeď. 
Ale je  to  velký,  místní  vesničani  neroznesli  všechny kameny na opravy svých domků…je už pozdě,  takže 
přelézáme přes zavřenou branku. Jinak chtějí vstupný i sem… bestie. Vysvitlo sluníčko a odráží se od čelní zdi 
se zbytkem kulatého okna… ooo, pěkné.

Zase prší, tak další hospoda. Už je vážně pozdě, kemp daleko, tak jen jedno pivo a jedeme pryč. Zdá se, 
že  přestalo  nadobro.  Je  to  celkem  po  rovině,  ubíhá  to  krásně.  Před  campem  krátká  odbočka  temným 
tamaryškovým a cesmínovým tunelem ke kostelu. Hroby stíněné neproniknutelným houštím vyzařují tajemno…. 
Věž kostela je podivně špičatá, snad jediná v místním kraji na rozdíl od všech těch hranatých. Je velmi, opravdu 
velmi špičatá, asi proti ptákům, aby na ní nesedali. Hehe.

A už nezbývá než jet na večeři… pávi jsou stále naživu, nebudou k jídlu… škoda. Takový pečený páv je prý 
výborný. No, tak nic… stejně je mají asi místní spočítaný…

61,81Km  Ø15,4  +861m



Den 9: Oj, Dales jsou supeeer!!!

Joj, už zase je hnusně a lehce prší. Nakládáme kola, pojedeme kousek, je to dneska příliš daleko. Musíme 
se  rozhodnout,  jestli  pojedeme  delší  nebo  kratší  variantu,  podle  toho  nás  vyloží  na  různých  místech. 
Po  prvotním  nadšení,  že  jako  samozřejmě  delší,  se  po  pohledu  na  oblohu  stala  kratší  s tím,  že  si  ji 
prodloužíme. No, to bude jednoduché. Vyjíždíme za dohledu všech hostů, takováhle atrakce jako jsme my 
je pro každého spatřitelná jen málokrát. Pávi nás zdraví křikem a jsou rádi, že už jsme pryč i s kladívkem….

Přes  zpomalovací  prahy  zase  ven,  trochu  šibování  při  výjezdu  na  hlavní  silnici.  Tak  co,  bude  zase 
legrační/neschopná navigace? Zatím ne… zatím ne… ještě ne. 

Zastávka ve Fountains Abbey,  hádejte na čí přání. Hnusně prší, drahý vstup, debata o tom, kdo to zatáhne, 
nakonec jsme se prohnali celým areálem a co z toho. Jo, mám odznáček. 

No a jsme tu. Bez bloudění. No teda… bylo to přeci jen skoro pořád po hlavní silnici. Tu asi řidičova GPS zná 
správně. Vykládáme se na parkovišti u vstupu místního národního parku. Potulují se tu tlupy mládeže, asi na 
školním výletu… ovšem nikde v dohledu ani hospoda ani nic jiného zábavného. Že by tu byli kvůli krajině? 
Těžko věřit. 

Odjíždíme skrz picturesque wiliže do kopců. Údolím mezi loukami s výhledy na kopce, svírající cestu z obou 
stran. Skalnaté svahy, zídky okolo všech cest mezi jednotlivými pozemky. Mezitím zelená tráva s vlněnými 
kopečky ovcí i dalších živočichů. Zídky jsou fakt vysoké, sem tam metr a půl, sem tam i dva. Je jich tu všude 
spousta. Tohle postavit  muselo dát práce. Generace a generace farmářů. Bohužel jsou sem tam poválené 
a nahrazené drátěnkou. Místo toho, co by to opravili, raději to předělají. Fuj. Holt to je práce, opravovat zídky, 
do toho se nikomu nechce. Dobře že jsme tu teď, kdy to ještě celkem je ok. 

Před odjezdem do kopců ještě občerstvení. Narazili jsme na jedinou hospodu ze starých časů, výčep je složen 
z pultu a dvou soudků položených na kozách u zdi. Klidný a rozvážný pan výčepní nejdříve s každým chvíli 
konverzuje, pak natočí ze sudu pivo do džbánku, pomalu ho přinese na pult a rozvážně nalije do pint. Čeká, až 
se usadí pěna, dolije, pak se zamyslí, určí cenu, opět se zamyslí a vrátí drobný. Znásobte si to 14 (tolik piv jsme 



chtěli) a zkuste nevyletět z kůže. Ale ti dva místní obyvatelé ve třech domcích, co jsou v téhle vesnici, mu to 
nevyčítají. Jen se bojím, že jsme mu vypili jeho měsíční zásoby. 

Vypadá to krásně, moc. Sem tam zase trošku poprchává, ale převážně je hezky. Prudké kopce nahoru i dolů, 
ostré  kamínky,  defekt  na sebe nedá čekat.  Při  opravě se okolo  motají  různá mláďátka,  ovčátka,  kozátka, 
štěňátka… Krásné. Cesta se vlní, ale celkem stoupáme. Kupodivu je nahoře jezero. Na náhorní vápencové 
plošině.  To  je  divný,  že  se  to  nevsáklo,  což?  Všechny  kopce  jsou  z vápence,  ale  zde  asi  budou  jílovité 
usazeniny, na kterých drží dešťová voda. Zídky zmizely, už jsme asi moc vysoko na to, aby tu žily ovce…

Ba ne, jsou tu stále, jen jsou dále od sebe, pastviny jsou větší. Po deštích minulých dní je tu bažinato, kola 
lehce čvachtají při příjezdu nad nádrž. Malý pahorek pod okolními štíty s výhledem na vodu. Vítr žene vlny, 
skoro hřebenatý. Paráda. Jedeme dál. K jeskyni. 

Ovšem to nebude tak snadné. Další zídka se nám postavila do cesty, zkusíme ji překonat. Je to něco jako 
schůdky, takže to půjde. Cyklokrosový trénink byl úspěšný, jsme na druhé straně a s výhledy na vápencové 
balvany všude okolo klesáme ke předpokládanému místu jeskyně. Přes další zídku se dostáváme na hranu 
útesu pokrytou ohromnými škrapy. Mezery mezi nimi jsou hluboké, krásné na zlomení nožky. Také pád dolů 
k šumící řece by nebyl úplně super. Ale jsou tu překrásné výhledy. Vápencový ráj to napohled. 

Musíme ale tudy. S koly na zádech přeskakujeme jako kamzíci z kamene na kámen. Ovšem vracet se nikomu 
nechce… Musíme přeci jen najít konečně tu jeskyni. Sestupujeme po stráni a příkrých schodech dolů k řece. 
Ta vytéká zpod skalní  stěny, ale jeskyně nikde. Posléze si znova přečteme mapu kde je napsáno Malham 
Cove, ne cave. Takže to má být zátoka, ne jeskyně. Ta tu je, takže naše očekávání byla chybná. Pěkný vývěr, 
voda velmi studená, na útěku před býky je přebrodění malá cena za život. Asi nejsou dobytci zvyklí na cyklisty. 

Odsud je to už po malém chodníčku pro turisty k silnici. Už je zase večer, nic jsme sice neujeli, ale zato jsme 
viděli spoustu krásného. Sjezd do městečka a teď kam? Má to být někde bokem… ale ostatní, co již dorazili 
dříve, nás navigují k parkovišti v centru. Autobus se nemůže dostat až do kempu, jsou tu moc úzké a sklonově 
nepříznivé silničky. Další ukázka odfláknuté přípravy na zájezd… ach jo, neváží si nás ta Adventura, ne…

Nezbývá, než se najíst tady, věci na noc naložit do vleku, pro který prý přijede kempař a svým jeepem ho 
odtáhne. Nic moc, teda, ale je hezky. Návrh na postavení stanů na loučce vedle parkoviště byl zamítnut, že by 
local autorithy mohl mít kecy. Takže po naládování s plným žaludkem na kolo do kopce. Uuu, to se mi nelíbí. 
Asi hodím šavli. Kopec je naštěstí krátký a po chvíli přijíždíme na místo. 

Aha,  tohle  je  ten  slibovaný  kemp  poslední  kategorie.  Louka,  domek  správce  s jednou  sprchou,  hnusným 
záchodem a všude jsou hromady odpadků. Ten maník zdá se sbírá všechno, co mu tu hosté nechají. Prázdné 
grily, plechovky od jídla, prázdné plynové bomby, papíry, plast, no fuj. To je posedlost. Nohy si raději opláchnu 
v té ledové vodě v potoce, než pokoušet štěstí v umývárně. Ta byla naposledy umytá po druhé válce…

Nohy mi málem upadly, ale pocit čistých končetin je super. Po postavení stanu je čas rozhlédnout se kolem. 
Stanují tu tlupy mladíků, asi chlastometři na prázdninách. Jsou podezřele veselí, hluční, ale mám pocit, že my 
je přeřveme. 

Ten chlápek se přeci jen snaží svoje hájemství trošku uklízet, právě si to přihasil do umyvárny se smetáčkem 
a kyblíkem, smetáčkem přejel  žlábek,  mísy i  všechny ostatní  plochy.  Mňam. Pohoda.  Hygienické předpisy 
Evropské unie v praxi. Ohledně toho jsme vlastně diskutovali pořád, proč se ta EU místo byrokratického hádání 
nezaměří na vymýcení takových věcí jako je jízda vlevo, odlišný tvar zásuvek, divné jednotky vzdálenosti a 
váhy, posléze i vymýcení azbuky. To by lidé ocenili. Taky by mohli zredukovat počet jazyků v unii, anglicky umí 
všichni (skoro, no..), tak na co překládat všechno do všech úředních jazyků všech zemí. Brr.



Před spaním ještě druhá pamětihodnost, Malham Scar. Po hliněném chodníčku kolem skal do úzkého kaňonu. 
K pramenům  koupacího  potoka  a  za  rohem  nádherný  vysoký  vodopád,  teče  spousta  vody,  díky  dešťům 
minulým, asi. Stříbrné kapky poletují a zvoní o okolní skály, hřmí to jako stádo divokých býků. Být trošku tepleji, 
hned jdu na masáž do proudu. 

Jo, zase začíná pršet, tak s posledním pohledem na okolní skály do stanu.



32,29Km  Ø13,1  +746m

 Den 10: Rudé slunce nad West Nabem

Dneska ráno o půl devátý, při pravidelný… oj, prší. Kapky bubnují na plátno, to si dnes asi užijeme bourání 
stanu v dešti.  To se nám ještě nestalo… vždy pršelo buď přes den nebo přes noc,  nikdy při  stavbě nebo 
bourání. Až dnes, musíme si užít odevšeho. Navíc o hladu, na snídani si musíme dojet zase na to parkoviště. 
Tam se budou nakládat kola, pojedeme se přiblížit k dalšímu kempu. Ve slejváku se nikomu nechce jet odtud. 
Takže  balíme,  doufáme,  že  přestane,  a  potom,  co  tu  zbýváme  jako  poslední,  opravdu  na  malý  moment 
přestalo, takže rychle strhnout stavbu, smotat tropico do bakule, nacpat do vleku, zavřít a odjet. Místní vládce 
nám zase věci přiveze. Doufáme. 



Jídlo opět na parkovišti, pod dohledem další školní mládeže. No co, aspoň, že stále neprší. Že bychom změnili 
plán a jeli hned na kole? Ale ne, nedopřeje nám to, při nakládání se zase přihnal mrak a prší nám za krky, 
do nohavic a prostě všude. Takže jedeme. 

Opětovná ukázka zábavné navigace. I když to je moderní garmin, řidič si zřejmě neumí zapnout nákladní profil, 
aby mu to vybíralo jenom silnice, kam se vejdou kamiony (my jsme skoro větší), jeho argumentace, že tohle 
přístroj neumí, neberu. 

Takže  projíždíme  silničkami  akorát  na  šířku  busu,  okolo  zídky,  protijedoucí  auta  nevěří.  Většina  je  však 
ohleduplná  a  vycouvá,  jak  nás  vidí.  Překonáno  několik  velmi  prudkých  kopců,  kde  už  jsem  si  myslel, 
že se překlopíme, nebo že tu zůstaneme navždy. Posléze se dostáváme na hlavní silnici a zdá se, že to půjde. 
Průjezd  centra  města  Bratford,  když  tu  máme obchvat,  je  prý  z důvodů  kochání  se,  ale  pohled  na  tlupy 
přičmoudlejch, zahalenejch prevítů, mě nebere.

Ovšem při přiblížení ke campu nastává další groteska, já to sleduju na svojí GPS, dáváme si malé kolečko 
se zajížďkou  asi  10Km.  Pohoda.  Papírová  mapa je  prý  k ničemu a navigace říká,  že tudy.  Hmmm. Fajn. 
Ale nakonec, kdy už všem praskali  měchýře, dorážíme na správné místo. Vyhrnujeme se ven, odevšud se 
ozývají úlevné vzdechy a zurčení, že to překonává včerejší vodopád. Úleva.

Příjezd do campu po další  mírně příkré a křivolaké cestě,  bus skoro skončil  v rybníku, ale co.  Louka nám 
vyhrazená  je  pěkná,  podmáčená,  posraná  od  kachen,  který  se  všude  potulujou.  Bude  večeře.  Hledáme 
nejsušší místa na kopečkách a chystáme se na výlet.

Jedem, jedem, fish and chips na posilněnou. Ostatní se odpojují směrem na přehradu a cyklostezku, já jsem 
si  dal  dnes  za  úkol  dorazit  na  nejvyšší  bod  okolí.  Takže  do  kopce.  Nahoře  je  zřícenina  jakéhosi  hrádku 
z bůhvíjaké doby, pak sjezd. Do meziměsta, další rybníček s kachnami a další drůbeží, opět tlupy mládeže. 
A pak už jedu opravdu do kopce. Spíš tlačím. Jak kdy.

Je to +400 metrů, na místní poměry síla. Nedá se to srovnávat s předloňským Grand Baloonem, kde jsme 
nastoupali  1100  metrů  v jednom záběru,  ale  po  všech těch  rovinkách  to  dá  zabrat.  Otvírají  se  nádherné 
výhledy,  už  totiž  neprší,  a  to  asi  od  10  za  ranním  výjezdem.  Jen  co  jsme  opustili  nejhezčí  část  výletu 
na Penninách. No co. Tady jsou louky a pastviny taky, ale zídky jsou už většinou rozpadlé a travou se táhnou 
do daleka řady ostnatého drátu. Chudáci dobytci se musí cítit jako v koncentráku. 

Už jsem nahoře, posledních 50 metrů bez kola jsem vyšplhal po čtyřech (skoro, je to fakt kopec). Nádherný 
360º výhled, sluníčko, mráčky, paráda. Nikde nikdo, jsem vládcem týhle části světa. 

Zase dále, krátký sjezd a za zatáčkou se otvírají neméně úžasné výhledy na místní loch, krásné jezero sevřené 
skalami. Juuuu.



No a pak už jen zpátky na silnici a 8Km to bude skopce, do města, nakoupit všechny druhy cideru, co mají 
a konzumovat do tábora. Máme ještě dva sudy píva, deště překazily konzumaci. Kombinace s Ciderem bude 
super.  Už  se  těším.  Kachny  bohužel  nejsou  na  pekáči,  přikrmování  může  způsobit  ztrátu  prstů.  Klovou, 
potvůrky.  Ale večírek supeeer. 

29,89Km  Ø12,8  +744m  Nejvyšší bod 536m.n.m.

Den 11: Železnice kam se podíváš

Paráda. Je pěkně, sluníčko suší propršené stany. To se mi líbí. Včerejší večírek se velmi vydařil, takový strong 
cider o skoro 8 procentech alokace už docela píše. Zvlášť když ho člověk vypije dva litry a prokládá pivem. Oj. 



Ale  dnešní  výlet  nám snad  pročistí  hlavinky.  Jedeme  zpočátku  stejnou  cestou  jako  včera,  pak  začínáme 
stoupat, ale na druhou stranu údolí. Míříme k přehradě, kde někteří byli už včera. 

Kopec  je  opět  velmi  výživný,  ale  je  zdolán  a  kocháme  se  výhledy  na  jinou  stranu  krajiny.  Míříme 
do civilizovanějších oblastí, z hor a luk do měst. Sjezd k přehradě, pak po hrázi, krásně zarostlá přehradní hráz 
vřesem. To je krásné. Sjezd po hrázi zamítnut, tak konvenčněji po silnici okolo a hned se napojíme na bývalou 
železnici,  ze které  je  udělána cyklostezka.  Železnice  bývala očividně dvojkolejná,  hlavní  tah  z východu na 
západ. Je tu dlouhý tunel pod nejvyšší částí vřesoviště, ale je zavřený. Nám to nevadí, jedeme na druhou 
stranu, za sluncem. Ale prý se na obnově pracuje a po otevření tu bude cyklomagistrála…. Povrch je ujetá 
šotolina,  jedna bývalá kolej  je pro koně,  druhá pro cyklisty. Výborný nápad, kdyby mezi  nimi  bylo zábradlí 
a zabránilo to koním dělat nám díry kopyty do cesty.

To jede, jako po másle. Je to mírně skopce, člověk šlape jako divý a kilometry ubíhají. Začíná být hlad a žízeň. 
Okolo stezky jsou informační cedule, projíždíme jakousi rezervací Rezavé jezírko, dříve tam asi otloukali rez 
z nádrží parních lokomotiv a dnes je to zajímavý biotop… hehe. 

Malá odbočka do hospody a pekárny, jíme čerstvé housky a čerstvě pečený roastbeef. Výborná záležitost, ale 
poměrně drahá. Ještě teď se olizuju. Pečivo je tu podobný jako u nás, housky taky, jen chleba je čtvercovej 
a toustovej, hnědý je semínkový. To celkem ujde. No a piva už bylo značek… 

Jedem dále, není nač čekat. Stále po železnici, začíná to být jednotvárné. Jen sem tam most klenoucí se nad 
hlavou, jinak jedeme v zářezu nebo mezi stromy, žádný výhled. Jen občas, kde se kácí nebo kde se staví 
satelit. Jako tady, těsně vedle je vybagrovaná ohromná plocha obehnaná drátem, nevstupovat. Co tu asi bude? 

Odbočujeme okolo stavby směrem k Wenthworth castle, kde jsou prý rozsáhlé zahrady a park. Asi jo, park je 
pěkný, ale zahrady jsou za vstupným a navíc to vypadá, že zase bude pršet, takže na to pečem. Ale i zvenku je 
zámek moc pěkný. Příjezdová cesta se k němu kroutí jako had. Při odjezdu se pode mnou záhadně zvedlo 
blokovací zařízení proti  vjezdu aut,  že by nějaká fotobuňka? Ale ustál  jsem to, jen ten šok, připomínalo to 
zemětřesení. Pokračujeme skopce, známek civilizace přibývá, hele, dálnice.  Pod ní, nad ní a jsme u další 
zajímavé stavby, Wourbough reservoir. Je tu prý i muzeum mlýnů, ale není čas. Prý se budeme přesouvat 
někam k pobřeží, musíme se naložit, je to daleko. 

Takže stále po cestě, komunikujeme s vedením, jako že nedorazíme včas, ale vedení nás upokojuje tím, že 
nejsme zdaleka poslední. Jsme se báli zbytečně. V klidu jedeme dále po železnici. Dneska je první den, kdy 
takhle jedeme delší úsek, a to se tenhle zájezd jmenuje tak, jak se jmenuje. No nevím…

Pod  posledním  mostem  na  nás  mává  cedule,  že  jako  tudy,  tlačíme  nahoru  na  most  a  přes  něj  k busu. 
Na parkovišti jsou tak dvě třetiny kol, a to jsme si dělali takový starosti. Ovšem jsme tu už také pozdě, ti co 
dorazili včas už jsou v hospodě. Nabereme je cestou. Po další půlhodině přijíždí zbytek osazenstva, naloženo 
a zavřeno je, tak jedem. Těšíme se na další díl navigačních grotesek. Nabrali jsme opilce před výčepem a teď 
už vážně.

Po dálnici  se jede snadno, přes vesnice ke konci cesty hůř, ale bez jediného otáčení jsme tu.  Je to nový, 
ohromný  areál,  všude  cedule.  Opět  komedie  s tím,  že  se  bus  nevejde  pod  bránu  bývalého  vjezdu 
do šlechtického sídla, ale boční branka je i tady. Za bránou začínají rezidence, potom velké pevné karavany 
s terasou,  pak  bez  terasy,  pak  obyčejné  malé  na  pevno,  pak  místa  pro  lidi  s obytnými  auty,  pak  pro  lidi 
s karavany  a  nakonec,  úplně  vzádu,  stanová  plocha.  Mají  to  vymyšlené  dobře,  nejzámožnější  obyvatelé 
nejdražších rezidencí vepředu se nemusí prodírat slumem stanů. Záchody a sprchy nejsou moc daleko, sice se 
člověk projde, ale co. 

Dveře  jsou  na  klíč,  vedení  nám  jich  rozdalo  nejdřív  šest,  potom  až  dvacet,  ale  to  stejně  nezabránilo 
vynalézavým Čechům zablokovat je vhodným kusem plastu. Jsou to nejluxusnější sprchy, spousta kabinek, 
voda teče stále a plynule. Je poznat, že to je nový. 

A také to bude asi jediný kemp s hospodou. A společenskou místností. Zasklená verandička se stoly a lavicemi. 
Hlavně ta střecha, zase začalo pršet, ale celý den bylo hezky, tak teď je to fuk. Místní pivo je dobré, jeden večer 
pít místní finančně ujde. Tady se to bude hrát. Působíme pozdvižení, no jako všude. Místní důchodci zase 
načuhují,  nejdříve nenápadně, ale potom se přidají  ke zpěvu, písně na přání,  tanec na požádání.  Je to tu 
příjemné, zatím jsme nepotkali  nikoho, kdo by nás chtěl  vyhodit, že děláme hluk. V jižní Anglii  to bylo furt. 
Ale tam jsme byli v půlce prázdnin, to byly kempy asi více obsazené. 



No, hrajeme, zpíváme a pijeme dále a dále, až se oči klíží a čas je jít spát. 

46,17Km  Ø14,3  +652m



Den 12: Kolečkem na kole k     moři a zpátky  

Dneska to vypadá na pěkné počasí a zase horké. Bude konečně to koupání v moři? Na cestě ze Scarborough 
do Whitby na to nebyl čas ani teplota, snad to bude lepší. Je to náš poslední cykloden, tak si to musíme užít. 
Naplánovali jsme cestu po další železnici k moři a zpátky malým okruhem. Uvidíme. 

Většina lidí balí stany, ale nám přijde, že je mokrý od rosy, a necháváme ho stát. Snad nebude pršet, protože 
to bychom ho pak vezli domů mokrý. Na druhou stranu, pokud se vrátíme a bude vlhko, převlékat a balit někde 
v busu se mi nechce. Takže to necháme v rukách Osirisových, co na nás pošle. Zatím po obvyklých ranních 
akcích vyrážíme. 

Je sice sluníčko, ale objevil se vítr. A jako obvykle na kole, vane proti nám. Činíme tedy vláček, peloton, nebo 
jak tomu říkat. To se to jede, pokud nejste na špici. Kousek od campu je vidět zámek, hlavní část toho areálu, 
ve kterém je dnes camp. Ty šlechtici se tu museli mít. Je to ohromné. Je zavřeno, takže není nač čekat ani 
co prohlížet, jedeme na další cyklostezku po šotolině dále. Stále rovně, ubíjející planina je všude okolo, jsme 
opět u moře. 

Uprostřed  ničeho  najednou  baráček,  nákladová  rampa,  bývalá  stanice.  Proč  tady?  Co  tu  mohli  nakládat? 
Možná tak na podzim brambory, když je ze všech těch polí okolo vyhrabali. He. Jako záminka k odpočinku 
to neposloužilo dlouho. Jedeme, jedeme a jsme u moře. Památník začátku trans penninské stezky, po které 
jsme právě přijeli a kterou jsme dost sledovali,  stojí na místní promenádě. Je to znak dvou vlnek na kopci. 
Celkem to odpovídá, od moře k moři přes hory. Jíme rybinu a přichází okamžik K, koupání. Je příliv, slušné 
vlny, to bude něco. 

Skáčeme do vln, není to nijak studené, jen trošku. Necháme se vlnami smýkat po písku, plaveme, surfujeme 
na hřebenech těch nejvyšších.  Sbíráme hezké kaménky na pláži,  v plavkách, kde jich je možná víc.  Příboj 
je unáší… Jak je ale dostat ze sebe? A z kola? A bot? Nakonec se povedlo, ovšem stálo to mnoho úsilí a zase 
se koupeme ve vlastním potu. Po několika dnech celkem chladna je zase pěkný vedro. Jo.

Jedeme dále, podél moře. Tentokráte pro změnu zase  proti větru, i když jedeme zcela jiným směrem. Ale co. 
Blíží se další město a hospoda. Sedíme na zahrádce, libujeme si, jak je pěkně, kecáme s místním chlápkem, 
který tvrdí, že byl několikrát v Praze, ovšem já ho tipuju na místního štamgasta, který paty nevytáhl, co žije. Ale 
poté, co vyjmenuje několik méně známých značek českého piva, začínám mu věřit. Také říká, že přijdou some 
showers. Blíží se mrak, to jo, ale zatím to nevypadá na déšť. Ale po druhém pivu, právě když se chystáme 
vyrazit, opravdu začalo. No sakra. Mokne nám stan! Místní chlapík se směje, že to nic není, že můžeme klidně 
jet. No, jemu se to mluví, je pod střechou a před sebou vizi dalších mnoha kousků. 

Po chvíli skoro přestalo, tak jedem. Jenom tak lehce kape, ale co to je na nás, už jsme si taky asi zvykli. Kemp 
se blíží,  je třeba nakoupit  zásoby chlastu  na loď. Místní  krám má vybráno, ani  pivo,  ani  cider.  Jídlo jsme 
nakoupili  už před koupelí,  ale nedostatek pití  by nás mohl  ochromit.  Vedení  nás ujišťuje,  že na lodi  bude 
co koupit, ale už jsme si ověřili, že vedení se nedá věřit. 



V campu na nás čeká gulášová polévka ze zbytků, ovšem přišla velmi k duhu. Stále mírně prší, sprcha, vymýt 
zbytky písku z pupíku, zcivilizovat zjev, jedeme domů. Dopíjíme poslední sud, posledních asi 10 piv zmizelo, 
plechovky došly taky, na cestu bude zakoupeno pivo na lodi v bezcelním obchodu. Teda doufáme. Stan balíme 
lehce mokrý, dorazila totiž další průtrž mračen a po ní se krásně vyčasilo. Takže se s Anglií loučíme stejně jako 
jsme se přivítali. Sluncem a modrou oblohou. 

45,4Km  Ø16,6  +156m



Den 12,13,14: Cesta z5, už v     klidu, jen zácpa řádila  

Takže  jsme  se  sbalili,  vyčurali,  naložili  a  mizíme.  Loučíme  se  s krajinou,  s kempem,  s povětřím.  Jedeme 
z jiného portu než na cestě sem, máme větší loď, takže potřebujeme hlubší dok, asi. Angličani mají jiný systém 
odbavení,  musíme trčet v buse a mladý obeďarovaný celník na nás zkoumavě hledí  a probírá dokumenty. 
Všichni prošli, tak ven a do loďky. Zase procházíme tubusem jako na letišti, přímo dovnitř. 

Bohužel nemáme zase kajutku s okýnkem, je uvnitř, je tam tma. Nejdříve se plašíme, že máme jen dvě postele, 
ale další  dvě jsou ve stropě.  Jsou tam schovaný výborně,  jen spára okolo,  je nenápadná.  Ale našli  jsme, 
můžeme být  v klidu.  Koukáme,  co se děje venku,  prolézáme loď.  A zjišťujeme značný nedostatek,  nemají 
tu cider. Nikde. Pivo vám vydají až ráno, aby se nesnižoval zisk místních barů. Takže k pití zbývá jen víno. 
Sakra. Co já přivezu kamarádům? Co budu dělat celý večer?

Je  tu  stage,  na  které  právě  zpívá  lepá  děva  směs  popových  hitů.  Na  striptýz  se  asi  přejde  později. 
Je tu i kasino, kino (oboje za peníze, sakra). Takže jsme si našli jediný místo, kde nás nikdo snad nebude 
otravovat, quiet room, čítárnu. Parádní místo na koncert, pohodlné pohovky, gauče, křesla. Dvě babky čtoucí 
časopisy vypudíme. 

Zase žádné jídlo k lístku, tak musíme jíst vlastní oschlé housky. Zapíjet to vínem. Je mi zase nějak divně, sice 
je  plavidlo  větší,  ale  vlny  jsou  zase velké.  Tentokráte  nebude  zářivý  západ  slunce,  jdou  mraky.  A  stejně 
nemáme okýnko, není nač koukat. Jdu spát. 

Ve snu slyším divoké hlasy, různé stupně ožralosti. Nebo že by to řádila mořská nemoc? Mořské ochechule? 
Mořská panna? Trojzubec?

Ráno je  tu,  ale  není  to  poznat.  Je tma.  No jó,  není  okýnko.  Tak rozsvítit,  vylézt  na palubu,  a hele,  jsme 
v přístavu.  Rotterdam  je  největší  přístav  v Evropě,  taky  je  to  vidět,  projíždíme  množstvím  doků,  zálivů, 
parkovacích  míst  pro  lodě,  všude  okolo  jeřáby,  kontejnery,  zásobníky  na  ropu.  Ty  už  známe.   Nakonec 
se objevilo místečko pro nás, další tunel, žádní celníci, klidně jsme vyšli ven. Asi věří, že to Britové dělají dobře. 

Jdeme se podívat okolo lodi, je opravdu ohromná. Jen rychle na záchod a už nás ženou na cestu. Doufáme 
v přítomnost  v Praze před půlnocí,  no,  uvidíme. Je stále  sabotováno jakékoli  video,  hudba, cokoli.  Tak jen 
povyražení z další ignorace řidičů, myslí si, že nejsme kamion a vjeli do zákazu na dálnici. Opravuje se tam 
most a mohou jezdit jenom osobáky. Proti ostatním jsou tam postaveny šikany z betonových tvarovek. To teda 
nevytočíme… tak kolečko po provizorní cestě do protisměru a hledat objížďku. Ony ty cedule, co byly okolo 
dálnice hezkejch pár kilometrů dopředu k něčemu jsou. 

Další průjezd městem, zdržení nepatrné a jedeme. Horší to bylo v Německu, stáli jsme několikrát v poměrně 
dlouhých kolonách. Začaly prázdniny, jedeme v pátek odpoledne, to je mi logika. Kdo tohle plánoval? Nebylo by 
lepší zůstat přes den ve městě (Rotterdam, Antverpy) a jet domů přes noc? Asi  ne, další  den pryč, večer 
se blíží. Do půlnoci to nestihneme ani omylem.



Rozvadov nět, jedeme severně přes Ústí. No aspoň uvidíme nějaký jiný kus dálnice. Pak to vede kus mimo 
dálnici, ale prý je to tu rychlejší. No uvidíme. Naštěstí je pozdě v noci, nikde není moc aut. Jedeme plynule, ale 
dálnice to není. 

Praha, vykládáme skupinky řidičů a pro změnu prší. Vykládáme v dešti. Paráda. Po chvíli přestalo, ale Anglie 
se nám připomněla i tady. Postupně přijíždějí menší vozidla a rozjíždíme se k domovu. Smutek. Něco pěkného 
končí, něco začíná. Bylo to fajn. Děkujeme. 14!!! 

Den 14-30: Na co si dát pozor příště?

Přijde mi že rok od roku je úroveň průvodců slabší. Nebo spíš zájem o nás a ochota se nám věnovat. Poprvé 
v Anglii  s námi  Vítek jezdil  skoro celou cestu,  stíhal  všechno.  Ve Francii  skoro to samý, byl  s námi  méně. 
V Polsku skoro pořád spal,  skoro  nikdy jsme ho neviděl  jet.  Kromě těch dvou případů,  kdy jel  pro  pláště 
a jednou okolo jezer. Tam jsme si ho sice vydupali, není to jeho země, ale stejně. Letos to bylo ještě horší,  
k průvodcování i řízení, to se není čemu divit, že vypadal znaveně. Ale průvodce je především společník lidí, 
ne?

To mně přivádí k úvaze, na co tam vlastně jsou druzí průvodci? Je to tím, že Vítka známe tak dlouho a ostatní 
proti němu nemají šanci? Nebo se schválně vysílají neprůbojní jedinci? Jediný, kdo mi ulpěl v paměti byl Jura 
loni díky jeho dortu, ale byla s ním i zábava. Letošní slečna byla sice hezká, ale na průvodcování k ničemu. 
Na naložení kol moc malá, na výletu vždycky jela s Vítkem,  informace od ní veškerý žádný, jen pomoc při 
vaření… ???

Jo a ohledně řízení, to si dělají asi srandu, to jako zapnu GPS a vypnu mozek? Jedu otrocky za šipkou? Vítek 
mi tvrdil, že nestíhá kontrolovat trasu a dělat jiný věci, co prý má na práci. Nedostal jsem z něj, co to má být, 
ale od toho je druhý průvodce, ne? 

Jo, a ten ohromný kiks se špatným datem odjezdu, to bylo co? Náhoda? Jednou za 100 odjezdů se stane? 
Časy okolo půlnoci jsou nebezpečné, ale tím spíš si to pětkrát zkontroluju, kdy jedeme.

Další věc, co ty mapy? Ten kdo to okopíroval našikmo, zaslouží ukřižovat. Pokud už nemůže být sever nahoře 
z důvodu lepšího využití prostoru, tak aspoň ho dát na nějakou stranu, nikdy ne na šikmo!!!!!!! Stejně mi přijde, 
že koupit každému jednu kompletní mapu by vyšlo levněji. 

A největší problém na konec, to co předvedli při navigaci do prvního campu s tím, že jeďte po cyklostezce až na 
místo, nemůžete to zvorat, mapu tam nemáme….a ona vede 10Km vedle…. Mám pocit, že mi Vítek tvrdil, že to 
tu projeli na kolech… asi ne všechno. Je mi jasný, že asi nejde projet dopředu každou trasu jak na kole tak 
autem přesuny, ale bylo by to super. Možná bude problém v tom, že náš zájezd je netypický, prodloužený a tak 
jsou obvyklé trasy předělány.



Den 14-30: Co pochválit?

Organizátora Zuzanu za trpělivost,  sehnání,  vymailování, přežití  diskuse o počtu a tvaru účastníků a prostě 
za práci s přípravou.

Všechny ostatní za výbornou společnost, zvláště hudebníky, bez nichž by to nebylo nikdy takové.

Průvodce Vítka za dobře odvedenou práci (Mám pocit, že to pro něj přestává být zábava, jako na začátku, 
kdy to z něj čišelo na sto honů, ale práce).

Kuchařce za výborné jídlo, kterého bylo až na pomatlánku ráno dost a bylo velmi chutné. Tolik masa jsem 
na zájezdu neviděl.

Řidiče za odvezení tam i z5 bez nehody, ale…..

Díky počasí, že nám ukázalo svojí mnohotvárnost, kromě sněhu jsme zažili asi vše. Bylo to tak půl na půl, 
i když durch jsem byl jen dva dny. Zbytek to byly přeháňky…

To je snad vše, díky všem za super zájezd. A naschle. Doufám.

      

©MiTi


