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Deník pekárenského cyklisty

Den minus 2 – Přípravy 
   Tak se nám opět rok s rokem sešel, polovina prázdnin v prachu a přichází čas cykloturistů. 
Nuže tedy s chutí  do toho. Nejprve, a to je nejdůležitější,  najít  kolo a uvést ho do provozu- 
schopného  stavu,  dále  sehnat  dres,  botky,  světla,  duše… No zkrátka  všechno  doporučené 
z netu plus spoustu dalších věcí. No, a pak už je to pohoda, zabalit všechno do malého báglíku 
… Mně se to teda moc nepovedlo… No, ale co se dá dělat, autobus je dostatečně velký, a ještě 
ke všemu má vlek.. Takže už mám všechno co snad budu potřebovat a můžu jen doufat, že jsem 
někde nechytil nějakou infekcičku, která by mi odjezd znemožnila. Ještě jednou kontrola data 
odjezdu.. UFF, je to ok, pamatuju si to správně, můžu jít v klidu spát. 

Den 0 – Odjezd
   Pankrácká pláň, to je to místečko, pankrácká věznice, to je ten dům. Bohudíky zatím ne… 
Ale pod krásně rozebraným motokovem je naše shromaždiště. Na tu budovu je zajímavý pohled, 
jen betonová kostra bez čehokoli.  Vypadá to dost ufounsky, ale aspoň je jasné, že se uvnitř 
neskrývá žádný zákeřný padouch. HAHA. No nic, po naložení autobusu i vleku až po střechu 
nastal čas pro startovní výstřel. Co to plácám, na startovní výstřely, špunty lítaly tak hustě, že na 
lid  padla tma a šílenství.  Přišli  se s námi rozloučit  i  někteří  odpadlíci,  jako například majitel 
orientálních kuřáckých pomůcek, cestovatel, dočasný ošetřovatel… Zkrátka celé slzavé údolí, 
které naše loučení  způsobilo.  Pak už nezbylo  než aby nás vrchní  krotitel  a  průvodce Vítek 
zahnal na mučidla (sedačky v autobuse) a řidič zatroubil na rozloučenou. Po delším přemlouvání 
jsme si vydindali video, ale někdo nám ho zákeřně po čtvrthodině utnul. Prý pro přílišnou tupost, 
ale při takových věcech se nejlíp spí, no ne?  Mučidla se ukázala jako víc než účinná a proto při 
posledním nádechu v Čechách na Rozvadově většina vězňů využila možnost vycházky na rovný 
asfalt. Pak už jen tma a nicota, pro někoho i zapomnění na cestě přes Německo po konečně 
dostavěné dálnici Weidhaus – Wenberg a dál na Schwabach, Anschach a Karlsruhe. Brou noc.

Den 1 – Německo
   Tak jsme dojeli.  Rovnou do kempu, kde dnes spočineme. Ale co to? Kemp má zavřeno? 
No,  jasně,  takhle  brzo  jsou  na  nohou  jen  takoví  exoti  jako  my.  No  aspoň  čas  využijeme 
k pořádné snídani, už dnes nás čekají kola a kopce. Kempař dorazil v pohodě v osm bavorákem, 
před  ním  přijel  jeho  pomocník,  který  otevřel  závoru,  taky  bavorákem.  No  je  vidět,  že  toto 
povolání dost vynáší… Aneb kam naše peníze za cestu jdou. Dostali jsme přidělenou krásnou 
louku pod skálami, doufaje    že to tu není jako v Hřensku. Začíná bejt horko jak v peci, a to je 
teprve  9.  Stavíme  stany,  vybalujeme  helmy,  sundáváme  kola  a  popíjíme  první  kousky 
na německé půdě. No a je to tu, první desítky metrů na kole, a první litry potu. Potim se jak vepř 
a to jsem jen nased na kolo.
   První kilometr za námi a jsme ve městečku Dahn. Nic moc, všude zavřeno (to je tu dost 
rozšířený jev), tak jedem na hrad Altdahn. Pěknej kopeček, na začátek. Už jsem nahoře, výhled 
stojí za to. Jsou to vlastně 3 hrady tak těsně vedle sebe, že splynuly v jeden. Jen nechápu, jak 
je možný, že ten uprostřed měl jiného majitele než ty na krajích. Lidi asi chodili přes propast 
okolo… No nic. Právě, když jsme chtěli odjet, nahrnula se k naším kolům skupinka parchantů 
doprovázená  několika  harpyjemi.  Parchanti  běhali  okolo,  řvali,  sahali  nám  na  kola,  šlapali 
po odložených věcech, a doprovod jen mile přihlížel, jak jsou ty jejich dětičky živé.. Jednu zprava 
a jednu zleva, to by jim patřilo, ale oni řeknou jen Hyperaktivita,  chudáček dítě je nemocné, 
my za to přece nemůžeme.. GRRR. Mám dost obavy, kam se ten svět řítí. Doprovázel je takový 
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dědek, krok od mumie, ale s hláskem jako konipásek… No, spíš ho někdo pořádně nakopal 
do koulí, no a ten vykládal to samé, co bylo napsané na tabuli o kus dál. To se ten průvodce 
ale vyplatí, že? Nejzajímavější z celého hradu byla asi studna 100 metrů hluboká, když se do ní 
člověk shora podíval, dostal docela slušnou závrať.  Jedem radši pryč. 
   Nalezli jsme zajímavou vedlejší asfaltku, hurá po ní. Jo, hurá, jenže po pár kilácích ale hlavně 
po mnoha skopcometrech asfaltka kde nic, tu nic. Diretissima skopce po louce, ověříme si teréní 
vlastnosti našich crossových kol. Upsla, a jsme dole. Po silnici dál a dál. Horko jak na Sahaře, 
naštěstí tu skoro v každém městě mají tekoucí kašny. Při cestě starý židovský hřbitov, nic moc. 
Okolní  panoramat  ovšem  hodně  moc.  Skály  všude,  navíc  skoro  všude  hrady.  Kousek 
za křižovatkou stavíme, osvěžení v potoku a oběd. Chladíme si lahve ve vodě,  a najednou 
co to? Jedna z nich je v kanálu. HAHA. No a jak jí teď dostat ven? Inženýři se poradili a rozhodli 
se  postavit  u  vtoku  potoka  do  kanálu  přehradu,  aby  tak  tlak  vody  láhev  vyplavil. 
To se po několikátém pokusu daří, zároveň přijíždí zbytek tlupy, a tak je znovuobjevení láhve 
bouřlivě  oslaveno.  Obsah  láhve  je  dokonale  vychlazen,  tak  hurá  dál.  A dokopce.  Naštěstí 
se objevilo krásné koupaliště, přírodní  nádrž mezi kopci,  bohužel bez pivního stánku.  Neva, 
voda je jako kafe, jen to dno je jaksi bahnivé. A z vody je výhled na bouřku v dáli,  to je ale 
nádhera. 
   A zase dál, objevili jsme první hospodu!!  Sem s pivkem. MMM, to je dobrota, ale drahý  to je. 
Nevadí, jsem na dovolený a eur máme dost. Dále jedeme, skopce dokopce, okolo sklízejících 
strojů až pod hrad Trifels. Jedem nahoru? Ne, to je moc vysoko. I to městečko pod ním stojí 
za to. Pokračujeme po cyklostezce údolím vedle dálnice, hukot kamiónů vhodně doplňuje zpěv 
ptáků v lesích. Je to krásně porovince, kilometry nabíhají a my se blížíme k domovu. Po cestě 
míjíme pekárnu na staré hlavní silnici,  průzkumná četa objevuje chlazené pivko. Zatím ještě 
nevíme,  že  se  kódové  slovo  pekárna  bude  dále  uplatňovat  pro  instituci  obsahující  pivo. 
No, kemp je ještě dost daleko a času ubývá, rychle do sedel a hurá na večeři.  Po příjezdu 
je ovšem ještě dost času do krmení, tak podnikám výstup na jednu z okolních skal. Výhled shora 
na  kemp  je  zcela  úžasný,  stany  jako  hromádky  a  lidi  jako  mravenečkové.  Už  se  to  blíží, 
fasujeme nářadí  a  nástroje,  posléze i  potravu  do volátek.  Stoleček  stále  nemaje  použijeme 
matičku  zem  jako  nejčistší  prostírání.  Všichni  vypadají  unaveně,  tak  po  komorním  večeru 
se všichni odebírají na kutě, dospat to, co na mučidlech a ve vězení nestihli. 
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✗ Prošlá vzdálenost – 
68,64Km

✗ Průměrná rychlost – 
16,5Km/hod

✗ Celková  vzdálenost 
– 68,64Km

✗ Nadmořská  výška 
kempu – 215m.n.m.

✗ Denní  stoupavost  – 
681m

✗ Celková  stoupavost 
- 681m

Den 2 – Hurá na Franka
   Zííív. To už je ráno? Si ze mě děláte pr…? Snídaně v osm??? A to má být dovolená????? 
No co jsme si navařili, to si pojíme. Krásné ráno, skály v mlžném oparu jak nad jezerem, jen 
vodníci chybí. Hami hami vánočku a křupky, Zkontrolovat kolesa a jedem. Dnes už prý konečně 
dojedeme do Francie, takže nezapomeňte pasy. Znovu do městečka Dahn, dále po cyklostezce 
podél vody pořád skopce. Jo, to je pohoda. Někteří měkejši se nechali odvést  na půl cesty, jen 
jaksi vynechali tu půlku skopce… Dobře jim tak. No, a už jsou tu kopečky, jedeme okolo staré 
železnice, z níž zbyly jen náspy a náběh na viadukt, po průzkumu stoupáme do sedla. Někteří 
aktivní jsou už pod kopcem, a my rozumní, co na kopci odpočíváme, je na kopec vyjedše opět 
zdravíme. No, pak skopce všichni,  stále po velice krásných cyklotrasách. Jo, u nás prdnou 
na  silnici  ceduli,  a  jeď,  cyklisto.  Tam  jsou  oddělené  hladce  vyasfaltované  pruhy  táhnoucí 
se dodaleka krajnou… Pohodička. 
   Ani zas tak ne. Začíná pršet.  Naštěstí se blížíme k hospodě, co to říkám, k pekárně. Plni 
optimismu stavíme kola pod pergolu, když v tom po konzultaci s jazykem strašná zpráva: Pivo 
není!! Prý čistí trubky a velice litují…. Hmm. Naštěstí je zarohem další hospoda. Tam je ale pro 
změnu nerudný vrchní, který vykazuje naše oře zpod střechy, že by prý zaháněly další hosty. 
Jo to mu tak budu věřit,  městečko je  mrtvý jak po náletu.  No,  nedaleko je  naštěstí  vhodný 
okapový  převis,  takže  jsou  kola  v suchu  přes  ulici.  Ochutnáváme pivko,  a  místní  specialitu 
Flammkuchen. To je něco jako pizzové těsto se sýrem, smetanou, cibulí a špekem. Voní to moc 
dobře, chutná taky. O několik eur lehčí pokračujeme dál a dál.
    A už je tu Francie. Člověk by ani nepoznal, že tu jsou hranice, jen cedule u krajnice  na půl 
huby oznamuje France, EU a rychlostní limity. Těch se sice na kole nemusíme bát, ale člověk 
nikdy neví.  Až vstoupíme do Schenghenu,  snad to bude také tak.  No,  neva,  hurá  na první 
francouzskej hrad. Juchuchu, dokopce, jak jinak. Ale stálo to zato. Hrad je pojatej jako pohádka 
pro dětičky. Chodby jsou nasvícené, ozývají se hororové zvuky a průvodce vám dělá podivný 
pišišvor tvářící se jak Harry Potter. Provede vás celým hradem, a na konci osvobodíte zakletou 
princeznu. Napřed ovšem musíte řešit logické hádanky, postavit se čertu ve studni a princeznu 
najít. Když jsme jí našli, přešla nás chuť na osvobozování. Vypadá, že si to zakletí zasloužila. 
Ale shora jsou krásné výhledy, hele, pod náma koupaliště! No, zpět hradem už je to selanka, nás 
přece nemůže nic vylekat. Odjíždíme skopce do jezera. A jak krásného, uprostřed ostrůvek jak 
stvořený pro nás. Voda je drobet studená, ale co je to na nás? Po přeplavání na břeh zjišťujeme 
pláž,  dokonce z písku.  A jsou tu  kamínky  úplně super  na házení  žabek.  Nevím kdo vyhrál, 
já teda se šesti hopsy ne. No, co se dá dělat, jedeme dál.
   Směr opevnění. Maginotova linie je něco jak u nás pohraniční opevnění, bunkry, dělostřelecké 
sruby, minomety. Navštívili jsme vstupní objekt, ale jako všude je po 5 odpoledne zavřeno. Takže 
nic, po obhlídce informačních panelů a tanku u vjezdu jedeme zas dál a dál. Ovšem až po hádce 
o typ tanku, je to American? Russian? Czech tank? Nakonec jsme se shodli  na emerickém. 
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No,  musíme  se  z toho  horka  vzpamatovat,  a  supermarket  po  cestě  je  ideální  příležitost. 
Sedmička  pivka  za  0,5E,  to  se  vyplatí.  Po  pár  lahvích  se  nám  další  kus  cesty  už  nezdá 
tak  nepřekonatelný.  Do  kempu  zbývá  jen  kousek,  teď  jen  kdepak  je?  No  jasně,na  kopci. 
Zajímavé,  že  většina  měst  s kempy  začíná  na  Ober… Pohoda.  Kemp nalezen,  ale  co  to? 
V kuchyni se vaří čočka. Si snad dělaj srandu???? Vyvažuje to snad jen bazén v ceně kempu, 
tak hupsla do něj. Ale začíná krápat, tak honem ven a pro krmení. Prší už docela dost, takže 
nám přišli k chuti neobsazené chatky, každá má terasu a několik židlí, stolek. Joo, to se to žije. 
No, a přestalo, konečně se vrací poslední členové výpravy, kteří si to nadjeli busem. No jo, tato 
zkratka je delší, zato však méně pohodlná. Většina hudebníků je znavena, takže máme jen lehký 
večírek.  Ostatně claim jsme dostali  dost  daleko od busiku,  tahat  se tam s basou je  na nic. 
Tak dobrou noc.
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✗ Prošlá vzdálenost – 
63,21Km

✗ Průměrná rychlost – 
19,3Km/hod

✗ Celková vzdálenost – 
128,17Km

✗ Nadmořská výška kempu 
– 250m.n.m.

✗ Denní stoupavost – 664m
✗ Celková stoupavost – 

1345m

Den 3 – Kanály kam se podíváš
   Grr, zase tak brzo vstávat zářit, aspoň, že se vyčasilo a sluníčko na nás pokukuje. Režim 
stravování je již jasný, kdo dřív přijde, ten dřív mele, až nic nezbyde. Takže rutinka, jen        to 
odstěhovat zpátky do autobusu. Odjezd z kempinku je skopce, nálada výborná, není čeho     se 
bát.  Ale ne! Začíná to! Dokopce skopce, to se to nejede. Krásnej kostel  po cestě nás vytrh 
z jednotvárnosti,  ale  ne,  zase  to  začíná.  No,  naštěstí  jsme v Ingwilleru,  pekárna  (ta  pravá) 
je hned tady. Pekař nás hned vyhazuje, že prý mu před krámem děláme bordel – no, ale bagetky 
má jedna báseň. O něco dál je pekárna už pravá, takže první vínko ve Frankreichu bylo prolito 
hrdélky. Konečně jsem si  sehnal mapu cyklostezek, tak vím, kam jedu. Chystáme se vyrazit 
na první vážnější kopec, Petite Piere.
   Po cestě je několik kruháčů, které se dají využít k mnoha zábavným účelům. Například stíhací 
závod dvojic. Dali jsme si s best riderem závod, ale museli jsme ho ukončit pro nezvladatelné 
radiusy objezdu a přílišnou vysmátost. Závod jsme zajedli vánočkou a šup nahoru na kopec. 
Nakonec to nebylo tak hrozný, celkem pohoda. Našli jsme si výborné místo na obídek, zahradu 
básníků  nad  zámkem.  Byly  po  ní  rozesety  cedulky  s básnickými  díly,  ovšem  překlad 
do srozumitelného jazyka byl často nad naše schopnosti. No, po mňami bagetkách směr zámek, 
ale je jako obvykle zavřeno. Po prohlídce vnějších hradeb sešupem dolů, vyhlížíme koupák. 
Vyslaný průzkumník hlásí rybník na kopci, po menších pochybách o jeho duševní vyrovnanosti 
opravdu na kopci nalézáme rybníček bažináček, ale koupat se dá krásně. Někde je ovšem třeba 
plazit  se  po dně,  aby  člověk  byl  ve  vodě.  U vchodu je  sice  cedule  s nápisem koupání  jen 
pro hosty restaurace, ale kam Čech nevleze, to už musí být megaplot. 
   No,  po lehkém odpočinku a lehkém osvěžení  opět  do sedel.  Dokopce a skopce,  s chutí 
do  pekárny.  Vínečko  dobré,  ale  poněkud  drahé.  Aspoň  některé.  Ale  paní  obsluha  je  velice 
příjemná, vytrhli jsme jí od oběda svou nevítanou přítomností, přesto nám nalila a dodávala vodu 
do nekonečna. Mmm. A zas dokopce. Jak jsme tak zjistili, na kopci se v jakémsi hnízdě koná 
festival  country  music,  spousty  židlí,  reproduktorů,  ale  hlavní  je  ten  pivní  krámek.  Přece 
si ho zasloužíme, ne? No, dále a dále, pro změnu dost skopce ke kanálu. Tenhle spojuje Rýn 
a Rhônu, nevím jak se to správně píše. Kanál je tak 15 m široký, zdymadla jsou naopak značně 
úzká. Jedeme proti předpokládanému proudu kanálu, proud ovšem není vůbec znát. Směřujeme 
na  Plan  Inclinae,  což  je  jakýsi  výtah  na  lodě  o  45  výškových  metrů.  Za  pár  E  návštěva, 
to za to stojí. Máme štěstí, zrovna se jedna loď sváží z horní části kanálu do dolní. Je to dost 
monumentální  pohled,  loďka  zvíci  25  metrů  i  s mnoha  tunami  vody  pohybuje  na  kolejích 
ze svahu… Až postavěj u nás spojení Labe - Dunaj, bude u nás mnohem větší. HAHA. Takže 
ještě štěstí, že jsem to viděl tady, u nás bych se nedočkal.
   No a hezky zpátky kolem kanálu, tentokrát po větru, do Saverne. Je zajímavé pozorovat loďky 
ve zdymadlech. Ta jsou umístěna zhruba po 2 kilometrech, takže plavící se námořníci stráví 
většinu času koukáním na pomalu se snižující nebo zvyšující se stěny zdymadla. Fakt sranda. 
Ale pro malé dětičky to musí být zážitek na dlouho. Mávají nám z lodí, výskají, křepčí… Prostě
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prázdninová  selanka  jak  má být.  Kanál  okolo  nás  uhání  jako  splašený,  Saverne  je  blízko, 
začínáme cítit cosi podivného. Jako bychom se vrátili k nám na venkov. No jó, je to ono, právě 
tu probíhá koňský festival, všude je nasráno jak na návsi. Máme dost co dělat, abychom nenajeli 
do hromádky čehosi teplého. MMM, to je krása. Bydlení je naštěstí kousek  od města na kopci, 
tam aroma nedoléhá. Vypadá to docela luxusně, jen doufám, že nás nebudou nějací hulváti rušit 
při hudbě. Hurá, neruší. Joojojoj, lahvové vínko za 50 šušníků, dobré, suché, lehké… oooo, proč 
se mi má hlava takolikoliolkolkolik motá? No jo, to bude tím vínem! OO, jsem to já ale chytrý!!!
   A málem bych zapomněl,  kde se tohle všechno vlastně stalo? No přece na terase toalet 
a sprch. Hudba stála proti vchodu a my ostatní jsme seděli okolo, na galerii, v záhoncích, prostě 
všude. No a ostatní obyvatelé kempu procházeli okolo nás s více či méně strnulými úsměvy. Při 
našem hodnocení:  Jó, týhle se to líbí,  ta se směje, se ona ozvala: Jak by ne, já jsem taky 
z Čech! A hned přivedla manžela a 3 dcery, a zpívali s námi vesele. Ostatním Francouzům jsme 
poněkud  zablokovali  vstup  do  onoho  místa,  ale  nikdo  si  nestěžoval.  Naopak,  mnoho 
postávajících postav okolo značilo velký zájem o naší produkci. Jsme slavní!

✗ Prošlá vzdálenost – 77,08Km
✗ Průměrná rychlost – 

17,6Km/hod
✗ Celková vzdálenost – 

202,63Km
✗ Nadmořská výška kempu – 

239m.n.m.
✗ Denní stoupavost – 788m
✗ Celková stoupavost - 2133m
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Den 4 – První kopec, ale pořádnej
   Blasf,  je  mně  nějako  nelibě.  Ale  nic,  co  by  člověk  na  čerstvém  vzduchu  nerozdejchal. 
Po rychlém krmení zvěře jak z kotlů, tak z okolních stromů s meruňkami nasedáme na kolesa 
a hurá dále. Po rychlém sjezdu dolů do města opět na kopeček, a dále na vesnici Mamouthier. 
Říkal jsem si, jestli tam třeba nemají zmrzlého mamuta, ale to oni ne. Je to veskrze nezajímavá 
vesnice, stejná jako každá jiná v tomhle kraji. Taky mně dost zaráží absence vinic v okolí. Všude 
je jen samá kukuřice, kukuřice a kukuřice. Kde jen to víno pěstují? Na to, kolik ho naše výprava 
už  vypila,  by  bylo  třeba  několika  lánů  vína.  No  nic,  aspoň  že  máme na  co  koukat.  Srdce 
ajznboňáka  dnes  plesalo,  jeli  jsme  okolo  trati  odněkud  někam,  ale  ten  viadukt  stál  za  to. 
Nádherná stavba z kamene zabarvená do červena… To ještě lidi uměli stavět. Je horko jak na 
Gobi  a  v naší  skupince  začíná  první  rebélie.  Z důvodů  horka  se  starší  část  hodlá  zbaběle 
odtrhnout a jet kratší trasou mimo kopce, ale protože se chleba špatně půlí, všichni se nakonec 
hrdině  rozhodli  vystoupat  na  (zatím)  nejvyšší  bod  naší  trasy.  Ale  aby  to  nebylo  tak  easy, 
předcházelo mu několik předvrcholů.
   A na jednom z nich stojí zřícenina hradu Wangenbourg. Tam jsme výborně napálili naší druhou 
průvodkyni  zvanou  Rybanna,  alebo  Nšoči,  jak  kdo  má  rád.  Nahoře  na  věži,  kde  byla 
mimochodem  úžasná  vyhlídka,  kde  jsme  se  vyfotili  v několika  pozicích,  prohlédli  si  cedule 
s okolím, no z té  věže jsme zahlédli  přijíždějící  Rybannu.  I  rozhodli  jsme se pro  předstírání 
zaplaceného vstupného včetně jejího,  a tvrdě po ní  vyžadovali  2E.  Docela nám to sežrala, 
ale  nakonec  se  sama  musela  přesvědčit,  že  se  opravdu  žádné  vstupné  neplatí.  HAHA. 
Na  usmířenou  jsme  si  v nedaleké  pekárně  dali  vínko  a  někteří  pivo,  ovšem  5E  za  půllitr 
mi připadá až moc. Na této zahradní štaci  nás dojel  i  druhý, hlavní průvodce Dlouhá hlava, 
a i rozhodl se ten, s námi na kopec stoupat. To ale netušil, kolik dýchánků ho s námi ještě čeká. 
Jenže my jme mu svojí kondici ukázali! Na kopec jsem vyjeli, jako by se nechumelilo, a tak jsme 
konečně  stáli  na  vrcholu  sedla  Col  de  la  Wangenfels  ve  výšce  673,6m.n.m.!  Juchej. 
No,  ale  co  tady?  Vodopády,  ke  kterým  jsme  se  navigovali  jsou  zákeřně  pod  kopcem, 
no jak by ne. Tak šuuups skopce. 
   Joj, to byl ale sjezd, krásně široká silnice jen s mírnými zatáčkami, slušný svah, a tedy nově 
vznikající rychlostní rekordy. Já jsem svůj z Anglie nepřekonal, ale vytvořil jsem si maximum zde, 
ve Francii. 68,5Km/hod. V autě to není nic, ale na kole máte pocit kosmonauta opouštějícího 
matičku Zemi po krkolomné balistické křivce. A teď ty vodopády. Pochodovali jsme jako otroci 
15 minut údolím, a na konci nic moc, jen tak 15m. vysoký vodopád, řítící se ze skály. Bohužel 
dojem  kazilo  mnoho  divokých  zákrsků,  kteří  poskakovali  a  pokřikovali  po  celé  ploše. 
No, co člověk nadělá, asi moc jiných atrakcí nemaj. Chudáčci. Náš rychlý průvodce se opět 
odpojil a znechucen naším superrychlým tempem odjel napřed do kempu. My jsme pokračovali 
po lesním obědě pěkně pomalu a něžně údolím dál a dál. Do Horní Zaječí Díry. Jo, ty frantíci 
nemaj co na práci, a tak si vymýšlejí co nejnemožnější jména vesnic.
   No jo, a co se to v týhle Díře děje? Vypadá to, že všichni místní zemědělci rozhodli nazdobit 
své miláčky malotraktory a vyjeli za dechovkou do města. A navíc si vyrobili na přívěsy jakési 
alegorické  vozy,  různé  hudební  nástroje  vytvořené  z květin.  Krásná  přehlídka  traktorů 
k obdělávání  vinic,  a  krásná  přehlídka  nalitých  sedláků,  kteří  popíjejí  v místní  sokolovně 
i na prostranství před ní. Místní dechovka má repertoár jak u nás, na většinu písniček známe 
česká  slova,  a  tak  můžeme  využít  času  pro  opravu  vypuštěné  duše  zpěvem.  Při  bližším 
prozkoumání  květinových  vozů  objevujeme  umné  připevnění  jednotlivých  květin  a  vzorů. 
Všechny květiny jsou čerstvé, musela to být v noci předtím slušná makanda. No, ať se tužej, 
žabožrouti, za ty dotace, co dostávaj z našich (no, mejch zrovna ne) daní. A pak kam se ztrácí 
polovina evropského rozpočtu. Jojo. 
   No opusťme slavnosti těla a věnujme se slávě duše. Katedrála v Dolní Zaječí Díře nám k tomu 
dá  příležitost.  Nádherná  stavba,  duševní  rozpoložení  se  rozpíná  až  ke  hvězdám. 
Ohh, co já to plácám, asi jsem se přepil  na slavnosti.  No, tak s chutí dál. Hned po několika 
dalších otočeních kola jsme narazili na místní bleší trh. Takové sjezdovky za 5E, neberte to. Spíš 
to  ale  vypadá  jako společenská událost,  víc  než  o  nakupování  se  lidi  zajímají  o  klevetění, 
a případných zákazníků si moc nevšímají. Naše děvčátka objevila mnoho šuntu, ovšem díky 
tomu, že tašky na kolech nejsou nafukovací, jsme nebyli zatíženi mnoha dalšími extrakilogramy 
krámů. No jo. Tak jsme nakonec při další cestě narazili na zkratku, ovšem povrch známý jako 
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šotolina nebyl pro naše kola moc přijatelný. Ale to nevadí, těch pár kiláků se naštěstí neprojevilo 
ani jedním defektem.

   

   Zato jsme se pak sladce odměnili v cukrárně v Rossheimu. Místní plněné rohlíčky s krémem 
jsou tak super deluxe, že to nelze slovy popsat. Matně si ještě pamatuju nějakej nejstarší dům 
Alsaska, nebo tak něco, ale v dortíkové euforii mi to připadalo dost bezvýznamné. Někteří ještě 
navštívili sklípek či dva, ale to se mne netýkalo. No, a pak jet s chutí přes první pořádnou vinici 
do Obernai, kde v kempu zůstaneme dva dny. Hezký místo, u kraje, jen za plotem opět kukuřice 
a tedy i Ten, který kráčí mezi řádky. Hudba hrála, na mě se smála (láhev) a pak šla a hajala.
   A vlastně,  co  ten  výlet  v   podvečer?  Do centra  města  podívati  jsme se šli,  ale  u  první 
zmrzlinárny zastavili  se. HMMMMMMMM. MLASK. Tak dobrou zmrzlinu jsem v životě nejedl. 
A ty hradby, ty domky, to je krááááása.

Pozn:  Těm,  kterým  není  jasné,  kdo  je  Ten,  který  kráčí  mezi  řádky,  doporučuji  shlédnout 
asi nejlepší sérii  filmových hororů co znám s názvem Corn field 1,2,3, kde démon Ten, který 
kráčí mezi řádky v Kansasu v Americe zajímavě vraždí lidi, co se toulají kukuřičnými poli.
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✗ Prošlá vzdálenost – 
72,76Km

✗ Průměrná rychlost – 
18,9Km/hod

✗ Celková vzdálenost – 
291,97Km

✗ Nadmořská výška 
kempu – 205m.n.m.

✗ Denní stoupavost – 
1130m

✗ Celková stoupavost - 
3263m

Den 5 – Odpočinek???
   Tak dneska jsme konečně poznali, za co jsou placeni naši šoféři. A užili jsme si přitom spoustu 
legrace. No, to bylo tak: Ráno zavelel velitel: Směr Strasbourg, nasedat!!! I jali jsme se usadit 
na místech a po rozdání map a jejich prostudování řidiči zapli stroje. Nejprve ovšem odpojili vlek, 
který zůstal chudáček sám, opuštěný v kempu. No, a jelo se. Ale bohužel navigoval ten slabší 
z řidičů,  rozuměj  slabšího  orientačního  smyslu.  No,  projeli  jsme  nejcentrovitější  centrum 
Obernai,  všechny  ty  nejužší  uličky,  nejutaženější  zatáčky.  Když  už  to  vypadalo,  že  jedeme 
z města, postavil se nám do cesty kruhový objezd. To je velmi zákeřná věc, potměšilá, lstivá. 
Ukazatele  ukazují  na  všechny  strany,  jen  ne  tam,  kam  chcem,  šipky  se  kroutí,  navigace 
nefunguje. Nakonec řidiči jeden výjezd zvolili, ale samozřejmně ten špatný. Takže jsme se po půl 
hodině jízdy objevili u kempu z druhé strany. No, i otočili jsme se na dalším kruháči a briskně jeli 
zpět.  Toto  se  ještě  dvakrát  opakovalo  s jinými  křižovatkami,  ale  pohoda.  Řítíme se  dálnicí, 
konečně směr město.
   Velitel doufal, že parkoviště před nádražím nebude obsazené, ale ono tam vůbec nebylo!! 
Místo  něj  tam  byla  jen  velká  díra  v zemi  a  plakáty:  Rekonstrukce  za  účelem  vytvoření 
centrálního  přestupního  uzlu  tramway  –  vlak.  HAHA.  Takže  kde  hledat  další  parking? 
Ve městě?? V centru?? Prý se další nachází jen kousek. Jo, na to tak skočíme. No, vypadá to, 
že  si  dáme prohlídku  z autobusu,  tudy  už  jsme přece jednou  jeli?  Nebo  ne?   A nejedeme 
tu  už  po třetí?  A tohle  je  nádraží,  ne? A tohle  parkoviště  jen  pro  MHD, ne? JO!!  Nakonec 
se vykládáme na kraji ulice kousek od centra a pěkně pěsky pochodem vchod. Místo slibované 
třičtvrtihodinky jízdy jsme jeli jen dvě hoďky, co to je?
   Z města mám největší vzpomínky na úplně božskej Kebab, ty přičmoudlíci to prostě uměj. 
Taky tam maj katedrálu s ubohým orlojem, čtvrť Malá Francie, nějaké sochy, ale nic moc. Jo, byl 
jsem se mrknout na evropské městečko, soud a parlament. Kromě toho, že je to obrovské, nic 
moc. Suchá architektura, mrtvo v ulicích, luxusní auta, žádné hospody. A to platíme ze svých 
daní. Ugh.
   No, a jedeme zpátky. Některým ve škole nebyla vštípena dochvilnost, ale s tím se ti ostatní 
musí  srovnat.  Holt  ne  každý  se  narodil  na  šťastné  planetě.  Do  večera  dlouho,  proto 
se  zkušenější  členové  výpravy  rozhodli  vyjet  na  Mount  Saint  Odile.  Busem.  Ti  chytřejší. 
No, a my ostatní jsme jeli za nimi na kole. To byl zase jednou nápad. Kopec jak kráva, prakticky 
hned  od  kempu,  takže  nejsme  rozjetý,  a  to  nedělá  dobrotu.  Nohy  bolí,  tuhnou,  pálí… 
Ale co se dá dělat, dal ses na vojnu tak bojuj. Nahoře jsme ještě stihli právě odjíždějící výpravu, 
takže čas nebyl tak na nic, ale můžeme být na sebe hrdí. Nahoře skoro nic není, nějaký kapličky, 
skály, a val ze středověku. Tak zas dolů. Z kopce to jde překvapivě snáze, dole jsme za pětinu 
času…. Maximální rychlost ve sjezdu 63 Km/hod. To de, ne?  
   Večer  při  našem  koncertu  došlo  k prvnímu  incidentu.  Nějakej  pruďas  na  nás  řval  cosi 
v angličtině, dělali jsme, že nerozumíme. Bohužel se vrátil ještě jednou, a tak jsme se zbaběle 
vzdali  a  zabalili  to.  Tyhle  zpozvykaní  Evropani  jsou  kvůli  takový  maličkosti  schopni  zavolat 
švestičky. Vůbec, ve všech kempech je nepřirozené ticho.
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✗ Prošlá vzdálenost –
33,39Km

✗ Průměrná rychlost – 
20,9Km/hod

✗ Celková vzdálenost – 
325,07Km

✗ Nadmořská výška 
kempu – 221m.n.m.

✗ Denní stoupavost – 
587m

✗ Celková stoupavost - 
3719m

Den 6 – Chceme PIVO = Do Německa podél Rýna HURÁ
   Tak jsme plánovali, co budeme dnes dělat, kam pojedeme, a nakonec to vykrystalizovalo v ten 
nadpis. Už nás štvalo pivo za 5E, v Německu maj i za 2E. Uf, dát si v Čechách pivko za 60 a bejt 
nadšenej? To bych nikdy neudělal. To by se nikdy nestalo. Takže jedem nejdřív k Rýnu, a hurá 
na  cyklostezku  podél  kanálu.  To  je  krásná  cestička,  po  rovině,  kilometry  a  průměr  vesele 
narůstaj. Opět míjíme zdymadla, ale tady jsou na automatiku. Člověk na lodi zatáhne za visící 
špagát, vrata se otevřou, loďka vpluje dovnitř, vrata se sama zavřou, napustí se voda, otevřou 
se horní vrata a pohoda. Pozorovali jsme unešeně celej tenhle proces, vesele to fotili… Ti lidé na 
lodi si museli myslet, že jsme z Afriky…. Že jsme nikdy neviděli vodu… Začíná foukat pěknej 
protivítr, tak jsme se zapojili do vláčku za naší dlouhovlasou lokomotivu… jede pěkně 27 průměr, 
pohodička. 
   No, a co je ta široká voda? Rýn! Konečně uvidíme pořádnou loď.. A pořádný zdymadlo. A taky 
největší kopec dne, výjezd od hladiny spodní k hladině horní, to je v tomto případě 14 metrů. 
Právě přijíždí nějaké plavidlo, tak si zastávku protahujeme o oběd. Kousat bagetku a pozorovat 
lodě..člověk  si  připadá  jako  námořník… Voda  už  je  na  úrovni  spodní  hladiny,  tak  se  vrata 
otevřete. Avšak co to? Ony se vysouvají hore? OOO, to je ale kousek železa… A tak esteticky 
porostlej  řasama,  jako  umění…  AA,  právě  se  blíží  další  loď,  tentokrát  odspoda, 
jak se jen jmenovala? No, to je fuk.(Dle korektora Lowe Story) Pokračujeme podél rýna po hrázi. 
A vítr  dělá,  jak  nejlépe  umí.  Jedeme skoro  stejně  rychle(pomalu)  jako  to  plavidlo  po  řece, 
což není nic moc. Každé vybočení z pelotonu je ihned odměněno zvýšeným přísunem čerstvého 
vzduchu s vůní moře. A pak, proč se na Tour de France jezdí v útvarech, a uprchlíci maj menší 
šance…. Zase jsem o něco moudřejší.
   Konečně se naše stopy od hráze odpojují, městečko s hospodou je šťastně v lesících kousek 
vlevo.  To je  pohodička,  jet  ve  stínu  stromů.  Krása.  A zase nás  vítá  Německo,  pivní  země. 
Jen kde je ta  hospoda? Tahle je zavřená, tahle taky, a tahle taky, supermarket  taky, druhej 
market taky… Začíná mně to štvát. Přece je úterý, tak co? Po konzultaci s místním mladíkem, 
který vypadá, že právě opustil restauraci, no, tak ten nám ukazuje směr k otevřené hospodě. 
Je to jakýsi motorest, ale krásný, pivo jen za 2,20E a flammkuchen mají. A ještě další dobroty. 
No,  zkusíme  odevšeho,  nejprve  ovšem  půllitříku,  pojď  k papínkovi…  Glogloglgolgolgo… 
Ahhhhhhhhhhh. To je slast. Někteří nás sabotují čokoládou, ale jejich odpor byl hravě překonán. 
Další  si  pochutnávají  na  již  zmíněné  specialitce,  nebo  na  sendvičích.  To  se  nám  ten  den 
ale povedl. Ochotná paní z výčepu nám prozradila tajemství systému otevíracích a zavíracích 
dob. To je tak: Většina podniků má v pondělí nebo v úterý sanitární den, takže maj zavřeno. 
A tenhle podnik se logicky rozhodl mít  otevřeno v pondělí i  v úterý a zavřeno má ve středu. 
Jak prosté,že? Stačí se jen zeptat a všechno je jasné. Takže do hospod chodit jen od středy dál. 
Nás už do konce zájezdu žádné zavírací dni nepotkaj, takže my jsme v suchu.
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   Dál a dál tou záplavou, co na tváři tě víská, co tě nutí na kolo sednout… Vítr stále fičí proti, 
i  když jedeme jiným směrem, no to se taky dalo čekat. Musíme kalupem zpátky do Francie, 
tož znovu přes Rýn. Hele, tady už jsme dneska byli, ne? To zdymadlo a elektrárna jsou úplně 
stejný!!  No,  naštěstí  ne,  liší  se  barvou  a  některými  detaily,  ale  projekt  je  úplně  stejný. 
To je vlastně jasný, rýnská kaskáda musela být postavena naráz…. Tak hoplá do Frankreichu. 
A po zelené cyklo, což by měla být samostatná cesta, ale jaksi není. Je to pruh asfaltu na kraji 
hlavní  silnice,  kamiony  sviští  jeden  za  druhým  a  my  se  prodíráme  větrem  kempu  vstříc. 
Je to ještě asi 15 Kilometrů, takže se olova nadýcháme víc než dost. 
   Kucky kucky kuck.  Olovo ven a zlý  pryč.  Krásný románský kostel  nadohled,  hned vedle 
katedrála, to je centrum jak má být. A ty krásný uličky… Ale my hledáme supermarket. Je třeba 
nakoupit  zásob pro večerní  seanci.  Dle navigace směr  juh  kilometer  po cyklo,  a  hle,  vidím 
supermarket veliký, jehož prodejní plocha zbožím přebývá. Nakoupeno, zaplaceno, zabaleno, 
zakempováno.  Rovnou  pod  stromem obtěžkaným ovocem.  Záměrně  nepíšu  jakým,  protože 
se o to vedou spory. Já se kloním k meruňce, jiní k mirabelce, další k blůmě… Je to malý, kulatý, 
oranžový a sladký. Asi si hodíme kostkou. Vypadá to na bezproblémový večer, jsme na kraji 
kempiku a autobus vhodně stíní. Je tu jeden malý problém. Jsem kompletně přežranej buráků!

✗ Prošlá vzdálenost –91,04Km
✗ Průměrná rychlost – 

21,7Km/hod
✗ Celková vzdálenost – 

412,17Km
✗ Nadmořská výška kempu – 

162m.n.m.
✗ Denní stoupavost – 353m
✗ Celková stoupavost - 4072m

Den 7 – Hrady a zámky(co to kecám, hrady a sklípky)
   Po přežrání se spadaným ovocem už někteří neměli chuť na snídani, což ty ostatní kvitovali 
povděkem. Bagetky jsou stále žádaným artiklem, jen pomazánky jsou naštěstí každý den jiné. 
Je to prostě taková pohoda, člověk se vzbudí a už má papání před rypákem. A dnes je jídlo 
zvláště důležité, je třeba nabrat síly, protože se chystáme vyjet vysoko. Na HRAD. Na kopec. 
Dle předběžných informací to má být 500 výškových metrů, a nikdo se dnes nemůže popovést 
busem, páč nahoře se prý špatně parkuje. Proto se dnes všichni vydají kolmo kolmo nahoru. 
Průměrný sklon kopce má být 10 procent, a to je docela dost. Tak rychle nasedat!
   Vyjíždíme zpátky do centra, abychom nalezli navigační šipky na hrad. To se nám daří hned 
na první křižovatce, a tak se můžeme vesele těšit na cestu. Zatím jedeme pěkně po rovině 
po silnici, v klídku, skrze malé veselé vesničky mezi poli. Hora se před námi tyčí čím dál tím 
mohutněji,  začíná to být  dost  znechucující  a  demoralizující  pohled.  A už se začíná stoupat. 
Pozvolna, ale čím dál tím prudčeji,  první vlásenka, druhá vlásenka, třetí… už to nemá cenu 
počítat. Pot teče do tváře, svaly umdlévají, ale ještě nejsme nahoře. Míjíme odbočku na něco, 
co si říká hora opic. Vstupný 8E nás odrazuje, ale později se od jednoho opičího návštěvníka 
dozvídáme, že jsme o dost přišli.  Opičky volně pobíhají na kopci, dají  se volně krmit, hladit, 
pošťuchovat… Jen je třeba dát si majzla na osobní věci. Ošetřovatelé si je vycvičili na krádeže 
malých cenných předmětů. Po tomto krátkém, ale vítaném přerušení opět pokračujeme vzhůru. 
Barevná budova hradu se teď tyčí přímo nad námi. Sice blíž, ale zdá se, že vejš. Tak s chutí 
do toho, už se těším až pojedeme dolů. 
   Tak a jsme nahoře. Krásná restauračka se židlemi na vyhlídce nás vítá svou otevřenou náručí, 
rádi se posazujeme do křesílek a kocháme se výhledem. Teď však s chutí na hrad. Už zvenku 
vypadá dost ujetě, střílny s hlavněmi děl míří nejrůznějšími podivnými směry,  všude ční věžičky 
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a arkýře,  kameny jsou různobarevné a půdorys je  značně nerovný.  Je to jak podnikatelské 
baroko  křížené  s určitou  dávkou  inteligence.  Vstupné  je  7E,  to  se  nám  zdá  moc  a  proto 
podnikám  výzkum  s cílem  zjištění  zadního(bočního,  postranního)  vchodu.  Nalézám  dveře, 
na nichž je nápis Nevstupovat, aha, to bude ono. Nenápadně dovnitř, a je to. Proč se všichni 
pohybují proti mně? No, to je jasné, to byl exit, a já jdu proti směru prohlídky!! Ale nejsem sám, 
támhleta paní dělá to samé, a není to Češka!! HA. Prohlídka v rychlosti a už jsem u vchodu. 
Co to? Ostatní jdou proti mně? Tedy správným směrem, já jdu špatně… Ale vše se vysvětluje, 
oni  prostě  ukecali,  že  jsou všichni  do  18 let,  ty  to  maj  zadarmo.  Reálný  součet  věku naší 
desetičlené skupinky by byl okolo 500 let, ale to se nepozná, paní trhající lístky ani nemrkla… 
No jo, kam se Čech nevetře, to už musí být něco.. Spíš tu na to nejsou zvyklí. Ale vzali si nás 
do party, tak ať se snažej. 
   Hrad je i zevnitř zajímavou ukázkou neznalosti historie. Měl to být nově postavenej středověkej 
hrad,  ale  tyhle  kachlový  kamna,  to  jaksi  neměli… Takhle  pohodlnej  nábytek  určitě  taky  ne, 
a podobné rozložení místností je dost moderní… Největší špek je ovšem výstava zbraní, zvláště 
děl. Kdyby se z toho největšího vystřelilo, tenhle hrad spadne. Možná by stačil výstřel i z toho 
menšího. A takové přidělání na lafetu, tu je jasně husitská práce, jak nám vykládá vzdělaný člen 
naší výpravy… Je to velmi úsměvné, ale na druhou stranu je to jediný celý hrad široko daleko.. 
Všude okolo jen samé zříceniny. No, tak šupem na oběd, umění tráví. Okolo je příliš šlusáků, tak 
na louku k opicím… Ale raději mimo areál, abychom obědvali my, a ne opice. 
   Tak, a jsme zase dole. A jak to šupajdilo. Maximální rychlost 56, bohužel samé zatáčky, zato 
dvě předjetá auta. Nyní hurá do sklípku, sportovní výkon si žádá kalorií, ve víně jich je dosti. 
Popojedem do druhé vesnice, nejlépe skrzevá vinici, ať chytíme tu správnou slinu. Cesta, námi 
zvolená, zákeřně uprostřed pole vína končí, tak rychle zpět a raději po silnici. Z prvního sklípku 
jsme pro nadměrný počet vykázáni,  tak dochází k rozdělení na sklípkany a kolisty.  Sklípkani 
putují pomalu, kolisti rychle, ale nakonec jsme se stejně sešli. Ti rychlejší ale stihli i cukrárnu, 
město,  druhé město,  kostel,  druhou cukrárnu,  krám,  pivo,  pěší  zónu,  internacionální  indiány 
hrající na ulici, nechutné množství turistů, zásobárnu piva a konečně kemp. Tentokrát to bude 
něco extra, má jen 1 hvězdu, ale to by nám mělo vyhovovat. A jak! Teče tu potok, tedy excelentní 
chladnička na pivo! Proto odjíždím zpět do města pro další balík kroenebourgu, to je místní 
speciální  pivo(rozuměj  nejlevnější).  V potoce  to  vypadá  na  veselý  večer,  tady  nás  nikdo 
vyrušovat nebude. Všichni tu jsou takoví lidovější, navíc kempař v 7 odjel a vrátí se až zítra… 
HAHA. A je  tu  i  ohniště!!!  První  kemp na západě,  co povoluje ohně… Dřevo je,  sirky taky, 
rukavice mám, tak čarodějnicím zdar. Kolečko okolo ohně je zajímavě rozloženo na oba břehy 
potoku, to poněkud znesnadňuje kolování kolovadel. Většina lidí však pije pivko, tak si těch pár 
lahví ochotně podáme. Mno, pro ty, co příliš pili, může můstek přez vodu působit  nepříjemně, 
ale aspoň jsme chráněni před útokem hladových vlků. Výhled na hvězdy a oheň je pro ukolébání 
k spánku jedinečná kombinace. Brou no….chrrr   

✗ Prošlá vzdálenost –
57,97Km

✗ Průměrná rychlost – 
16,5Km/hod

✗ Celková vzdálenost – 
464,8Km

✗ Nadmořská výška 
kempu – 268m.n.m.

✗ Denní stoupavost – 
933m

✗ Celková stoupavost - 
5005m
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Den 8 – Zvířátka a Oslava
    No jo, tohle byl the best camp, nikdo neprudil, nikdo neměl žádnej problém… Krása. Probudili 
jsme se do krásného rána, ale pár mraků na obzoru hrozí. Sklípkani si včera nestihli prohlédnout 
krásné město, tak pro nás ještě jednou mor turistů. Takhle ráno jich tu naštěstí moc není, zato se 
musíme vyhýbat náklaďákům zavážejícím zásoby na další rušný den. Včera vykradené pekárny 
napekly čerstvé zboží, tak jsme se hned něco zásobili. Dnes to ostatně stejně vypadá na flákací 
den. Všichni jsou unavení a lehce přiotrávení.. Profil trasy to jen podporuje, čeká nás pár atrakcí 
a jen málo kilometrů. Malý kopeček z města nás vynesl k altánku mezi vínem, tak to je jasné 
znamení k odpočinku. Ujeli jsme už 3 kilometry, tak si to můžeme dovolit. Pivo je vychlazené, 
výhled prostě božský… co si člověk může více přát. Dojíždí nás další skupiny, tak dále.
   Směr čapí farma. Na každém komíně v okolí sice čápi hnízdí, ale to místním nebrání další 
pěstovat.  Nemají  tam  jen  čápy,  prej  tam  jsou  i  vydry  a  undatry.  Jenže  začíná  pršet, 
tak se skováme pod strom, snad to přestane. Jojoj, tenhle má taky nějaké ovoce… Něco jako 
malé blůmy. Miam, miam. Prší čím dál tím víc, na silnici se není kde schovat. Rychle do vesnice, 
hned na kraji je příhodné skladiště, pod okapem je místa… Ostatní se schovali o kousek dál 
ve sklípku, bohužel zavřeném. Majitel těchto míst nás naštěstí už po dešti vyhazuje, tak jedeme 
dál. Déšť se ale zákeřně vrací, schováváme se v jakési budce autobusovce. Je tu pěknej bordel, 
vypadá to, že jsme narazili na doupě místních chuligánů. Deštík přestal, tak zas dál. Do jakéhosi 
města, zase krásné ulice, domky hradby. Začínám se opakovat, ale co můžu dělat?
   Raději  se posuneme do Colmaru. Místní specialita se jmenuje Malé Benátky, jakési malé 
kanály ve městě s mnoha dalšími domky. Pršet už přestalo, tak pohoda. Na náměstí je jakási 
ochutnávka vín, neodoláme a za cenu poněkud vyšší koupíme větší než malé množství vína. 
Tu cenu jsme nakonec lehce snížili tím, že jsme pak náhodou zjistili výskyt  skleniček z onoho 
podniku v našich kapsách, ale to se přece nepočítá. Nějaký autentický suvenýry přece člověk 
potřebuje.  Procházka  Benátkami  byla  velmi  objevná,  mezi  domky  jsou  krásné  malé  uličky, 
domečky jak pro panenky. Taky zajímavý muzeum Unter den Linden s jakýmsi oltářem. Kola 
nám neukradli, i když místní houmlesáci vypadají dost zhůvěřile, jaké to štěstí. Místňáci mají 
na kola řetězy silné jako lodní lana, a přesto mají některá kola prořezané duše, ulámané části, 
případně chybí jedno či obě kola. Takže je vidět, že na západ od nás se taky krade, a jak. 
No, když nám tedy kola neukradli,  jedemež dále. Hledáme nějaký sklípek, levnější než tady 
ve městě. Místňák nás posílá k jakési jeskyni, aspoň to tak zní. 
   Z jeskyně se vyklubalo lokální makrovíno. Tedy jakýsi velkoobchod s ochutnávkami v tomtéž 
stylu.  Normálně nám ve sklípcích  dávali  degustovat  po půldeckách,  tady  to  lejou  na kpaku 
nehledě do decek. A jaké pěkné skleničky…. Působíme v tom krámu jako pěst na oko, i když 
nás je  jen 5.  Ostatní  zákazníci  jsou samí kvádroši  a  kostýmky,  nakládají  si  hromady krabic 
s vínem,  a  my  jen  tak  bez  ničeho  ochutnáváme.  Po  degustaci  většiny  zásob  kupujeme 
nejlevnější  láhev za 9E, a hned ji  zase ochutnáváme za vozem s kytičkami na zídce,  okolo 
pomůcky na výrobu vína, šedý náčelník vytáhl sýr… Hmm, chuťovka.  Víno je lehké, jemné, 
ale není ho moc. Máme sebou jen dvě deckové sklínky, kolují rychle a obratně. Sklípky máme 
splněny, tak rychle do kempiku na oslavu. 
   No a jakou vlastně? Sestra H. dnes oslavila svoje narozeniny. Sešlo se mnoho dárků od 
mnoha skvělých lidí, dort a láhev gewütztramineru od náčelníka… Dortík velmi dobrý, sladký, 
každý si  dal  kousek a objevili  se  skryté zásoby buráků,  rybiček,  tyčinek,  preclíků a mnoha 
dalších  pochutin.  Také  přišly  k užitku  dvě  místní  láhve  griotky,  teda  vlastně  griotkového 
nálevu(má jen 14%). Zato byly litrový. A to víno, to je balada. Táboříme mezi keříky, jednotlivá 
místa mezi  stanovými claimy jsou totiž oddělěna živými ploty,  no a právě přes jeden plůtek 
se kdosi naklání a řve: Tento druh hudby není v tomto čase vhodný!!!!!!! (přeloženo z angličtiny). 
Dělali jsme, jako že nerozumíme, ale on se vrátil jako čertík z krabičky. Protože bez hudby není 
nálady, oslava se ošklivě rozpadla, ani nebylo oslaveňkyni dopřáno v klidu a důstojně se ožrat. 
Zpupný angličan nás tak znechutil, že jsme odešli spát. 
   Během noci se déšť vrátil, a tak mohli noční močiči spatřit tlupu lidí se spacáky pod pažemi 
běžet přez několik stanových parcel ke stanům. Pokuď se ptáte, proč přes několik, tak proto, 
že místní kemp byl až nechutně nasvícen, a my jsme se uložili v náručí jediného stínu široko 
daleko.  A když  už jsme u  kritiky  ubytovacího zařízení:  Všechny věci  jsme si  museli  odnést 
od autobusu dovnitř sami na zádech, protože velitel tábora prohlásil, že by náš megatransportér 
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ucpal  únikové  cesty  v případě  náhlého  požáru  nebo  povodně.  HAHA.  Ostatním  táborákům 
to nevadilo… asi jsme v zóně častých katastrof..
   Takže kemp na nic,  obsahuje  jako bonus rušivé Angličany a nepodporuje hudbu.  Prostě 
jednoznačně špatná volba.

✗ Prošlá vzdálenost –
37,2Km

✗ Průměrná rychlost – 
15,4Km/hod

✗ Celková vzdálenost – 
502,06Km

✗ Nadmořská výška 
kempu – 237m.n.m.

✗ Denní stoupavost – 
281m

✗ Celková stoupavost - 
5285m

Den 9 – Královská etapa
   Tak a je to tu. Blíží se konec zájezdu a to je ten pravý čas pro královskou vrcholovou etapu 
po vrcholcích Vogéz. Za těch pár dní, co jsme tu, jsme se rozjezdili, a tak by to nemělo činiti 
žádných problémů. Nejprve je ovšem nutno opět  všechno vybavení  odnosit  do transportéru. 
Snídaně se podávala ve společenské místnosti, tam se zároveň i utvořilo vrcholové mužstvo, 
které dobrovolně pojede celou trasu i s výjezdem na základní kopec. Já o dobrovolnosti svého 
rozhodnutí dost pochybuju, ale když pojedou i naše (letos jiné) tři  grácie, nesmím se nechat 
zahanbit. Tak dofouknout kola, odlehčit co nejvíce věcí do busu, který bude nahoře na nás čekat 
a hurá na cestu. Ostatní měkejši vezoucí se naftopohonem, nám mávají a zlomyslně se šklebí. 
My ovšem neklesáme na mysli  a  každý pokus o vzpouru je v zárodku potlačen.  Posilnivše 
se zbytky z narozeninové večeře míříme směr  kopec.  Máme na rozpumpování  krve patnáct 
pozvolných kilometrů. 
   Už jsme skoro pod kopcem, v krásném městě. Popíjíme yop,  což dle obalu vypadá jako 
chemický prostředek na nádobí, ale je to jakýsi místní jogurtový nápoj. Obsahuje to docela dost 
kalorií,  tak to  se nám bude pro stoupání  hodit.  A je  to  tu:  Stoupáme.  Autobus mně předjel 
asi  tak na třetím z 18 kilometrů stoupání.  To znamená,  že  nahoře je  už nestihnu pohodlné 
vozivše  se.  Možná  je  zastihne  orientovaná  noha,  která  vypálila  napřed  takovým  tempem, 
až se mu za kolem tavil  asfalt.  Hlavní náčelník pomáhal nakládat kola, takže mám 40 minut 
foršus, to mi doufám bude stačit, to bude má motivace a nepovolím ve své víře. Makam makam. 
Potím se, jak nejmenovaný živočich, ale vzdálenost se zkracuje. 
   Dám si přestávku. U něčeho, co vypadá jako Frankensteinovo sanatorium. Na ceduli u vjezdu 
je napsáno: Sanatorium pro dlouhodobě nemocné. Pod tuhle hlavičku se dá schovat všechno, 
ne? Budova je to klasická, komíny ční, vikýře efektně zaprášené, příjezdová cesta zarostlá… 
A nikde zádní pacoši. Asi jsou zalezlý uvnitř a leží. Nikdo mně nevyhazuje, tak dále na průzkum. 
Zahrada okolo domu je taky dokonalá, podivné rostliny, kapradí, skalničky, rákosí v rybníčku. 
Prostě dokonalej horor. Pořád jestě není nikomu divný, že se tu potloukám, dostávám strach aby 
mně nenamleli hostům k snídani, a tak radši jedu dál. A zase dokopce. Už budu skoro nahoře, 
semafor na mně příjemně mrká zeleným očkem, pracanti tu opracovávají krajnici, aby se s náma 
nesesula do údolí. Tohle je příkladná pracovní morálka… žádný dělňas se neválí, všichni makaj. 
     A je to. 
   Jsem nahoře, v sedle Col de la Schlucht. Zajímavý výhledy, hospoda a parkoviště. Přepadla 
mně nějaká  zima,  pěkně  tu  profukuje  a  je  tu  maximálně  5  nad  nulou.  Teď konečně  přijde 
ke slovu mikina a bunda, kterou jsem do dneška neužil. Možná bych ocenil ještě jednu. Dal jsem 
si  vrcholovou  bagetu  a  nějaké  to  pivko.  Musíme  počkat  na  ostatní.  Dorazil  jsem  právě 
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při odjezdu poslední vozové skupinky, to není tak špatné! A boss tu ještě není!! Rychlá noha 
tu  byla  o  15  minut  dřív,  první  z ostatních  se  objevil  za  45  minut,  takže  docela  pohoda. 
Ale je tu ZIMA. Proto s rychlou nohou a bossem vyrážíme napřed. Má to být vrcholová cesta 
porovině, ale hned první stoupání ze sedla je víc něž velké. Ale to se dalo čekat, má to být Route 
des  Cretens…  Výhledy  do  údolí  na  ledovcová  jezera,  na  vesničky,  na  říčky,  na  lesy. 
Je to zajímavé, ale vypadá to, že mám ještě dost sil na jízdu, což bych dost nečekal. No, raději 
si dám oraz a něco adrenalinu na místní bobové dráze. Aby využili vlek i v létě, postavili tu jakési 
korýtko s jezdícími vozejčky. Za cenu docela přijatelnou se du svíst. Vlekař mně zapojil, vlek 
vytáhl nahoru, a pauza, čekám, až odjedou ty malý parchanti předemnou. Ty měkce brzděj, 
ale to se mi stát nemůže. Ohó, ten vozejček se docela rozjel…. Ups, ale naštěstí je ta dráha 
postavená i  pro  takovéto  extrémní  jízdy.  Přežil  jsem,  v dolní  části  je  dráha  mírně dokopce, 
tak se to dá ubrzdit. Celej roztřesenej usedám pod vlek a hledím dolů…. 
   O, už jsem zase v klidu. Tak vesele dál. Támhle ten nejvyšší kopec, to bude asi ono. Grand 
Ballon, nejvyšší kopec na sever od Alp. Při malé pauzičce pod kopcem mně dojela má skupinka, 
kterou  jsem  minul  v hospodě.  To  je  ale  blbá  věta,  co?  Tak  už  zase  všichni  pokračujeme 
stoupákem nahoru. Na parkovišti pod vrcholkem je ale zákeřná hospoda, která nás vlákala do 
svých tenat. Mají  tu výborné dortíky a pivko. Někteří  se už vracejí  z vrcholu, a když se tam 
chceme  vypravit  i  my,  tak  nám  začne  zákeřně  pršet…..  I  což,  musíme si  dát  ještě  jedno. 
A druhé? No, nebudeme riskovat, trochu přestalo, tak nahoru. Mraky se roztrhly, takže máme 
krásný výhledy.  A co  to  je  tu?  Vypadá to  jako ufo.  Křížený se stalinistickým monumentem. 
Přístupový chodníček jako do pyramidy, ale z lesklého chromu. Je to asi hvězdárna, nebo satelit, 
je to zavřený v kouli taky z chromu. Stěny obložený mramorem, zábradlí z nerezu… a z ochozu 
je  vidět  socha  hrdinného  budovatele.  To  je  taky  výstavní  práce,  bronz  a  červená  opuka 
na podstavec. Jediné plus tohoto artefaktu je to,  že tvoří závětří.  No, už jsme se pokochali, 
šupem zpátky do hospody do tepla. 
   Napřestává, tak musíme na kůň v mokru. Bude to pěkně skopce, z 1300 na zhruba 250… 
Brzdový špalíky dostanou zabrat. 
   A jsme dole. OOOO, to byla síla. Vítr sviští, déšť pleská, kolo jede. Mimochodem nedoporučuju 
brzdit  na  nabarvených úsecích silnice,  někteří  šikulové o  tom mohou podat  detailní  zprávu. 
A teď jen najít kemp. Dovnitř a doleva, to asi nebude ono. Spíš nahoru a přes potok. Stále prší, 
majitel  nás  vykazuje  na  louku,  pěkně  podmáčenou.  Ale  je  tu  hospoda  a  krytá   zahrádka, 
a takovej pěknej altánek pro hudbu, tam se mi bude dobře spát. Na zemi je koberec, měkoučký, 
jemný a zelený. Paní z hospody ani kempař po naší zvýšené konzumaci a koncertu na dobrou 
noc  nic  nenamítají,  tak  se  tam  můžeme  vesele  nasomrovat.  Někteří  jsou  pod  vlekem, 
v prádelně, na podlaze zahrádky, na stole. Aspoň nepovezeme domů mokrý stany. Pohoda.

✗ Prošlá vzdálenost –
87,6Km

✗ Průměrná rychlost – 
19,4Km/hod

✗ Celková vzdálenost – 
589,66Km

✗ Nadmořská výška 
kempu – 402m.n.m.

✗ Denní stoupavost – 
1537m

✗ Celková stoupavost - 
6822m
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Den 10 – Příprava na odjezd
   Prší. Furt. Měli jsme jet na Balon de Alsace, ale z toho nic nebude. Hudba se totiž po snídani 
znova  rozjela,  konzumace  taky.  Půjčili  jsme  si  vývrtku  od  jakýchsi  Holanďanů,  co  tu  jsou 
na těžko pěšky.  Koukají  na nás podivně,  ale baví  je  to.  Každou otevřenou láhev doprovází 
zvukem PLOP.  Máme další  kámoše.  Už  včera  jsme  si  přátelsky  naklonili  jakéhosi  páprdu, 
co tu zapíjel smrt svého psa. Vynořil se v půlce koncertu, v ruce pivko a chtěl si povídat. Byl 
už těžce přiopilý, sháněl se po nějaké svobodné dívčině. Napřed nám ale snědl skoro všechny 
buráky: To dóbry, my u nas nemame, cesky burak dobry burak. Cpal si je do kapsy na doma, 
ale tvářil se tak mile, že jsme neprotestovali. Nakonec to zkusil u jedné naší kamarádky, která 
už taky něco popila, a ta se na něj vrhla takovým švuňkem, že jsme ho už potom neviděli… 
No, to jsem poněkud odbočil. 
   Prostě jsme tu setrvali u vína a hudby až do odjezdu v 13:00. Mezitím basista dvakrát rozbalil 
a zabalil nástroj, kytary se prostřídaly a benžo taky nezahálelo… Ale co čert nechtěl, musíme jet. 
A zrovna vyšlo sluníčko. Kur… Jak typické, aby nás to co nejvíc mrzelo. 
   Zastavili jsme v Thanu, pauza na prohlídku města. A na prohlídku čarodějného kruhu na hradě 
za městem.  To má být  jakýsi  artefakt,  na němž se družili  čarodějnice… Ale  jaké bylo naše 
překvapení, když jsme zjistili, že ten kruh je z betonu! Asi se jim rozpad, tak v zájmu turistiky 
udělali  to  z betónu,  a  po nocích  to  natírali.  Město  jinak  nic  moc,  jen  zase super  pattiserie, 
francouzáci prostě dortíky umí, a kdy se já zase do Fr podívám.. Tak jsme utratil  další  jojra 
za výborný citrónový dortík… A jedeme dál. Do Freiburgu.
   Mezitím nás ještě nanavigovali k závěrečnému supermarketu k nákupu potravin domů. Byla 
založena bedýnka na sýr,  která půjde do vleku, a boss vyhrožuje smrtí  tomu, kdo si  nějaký 
kousek propašuje dovnitř.  Sice jsme se dohodli  na jedné hodině na nákup, ale to některým 
určitým  osobán,  dobře  známým svou  nedochvilností,  nezabránilo  po  uplynutí  času  jít  ještě 
do dalšího marketu… Tak nakonec z jedné hodiny byly 3.  My dochvilní  jsme pojedli,  zoufali 
si, nadávali ale návrh odjet bez milosti neprošel. Škoda. Hned by bylo veseleji. A teď už vážně 
do města. 
   To byl taky nápad. Řidiči ukázali další ze svých uměleckých produkcí na kruháčích, holt to není 
jako jezdit po rovný dálnici. Vysadili nás na centrálním parkovišti a hurá do města. Katedrála ční 
jako prs(t)  k obloze, navigace snadná. Je si  ale třeba dát majzla na kanálky s vodou všude 
po ulicích. Opilci tu asi už vymizeli, nebo musej mít nějaký instinkt, jinak by se místní chirurgie 
nezastavila. Vedle katedrály na náměstí hraje orchestr, hlučný lidovky produkovaný dechovkou 
jdou zpívat  i  česky.  Zároveň se prodává vínko,  nuž tedy ochutnáme poslední  lahvinku před 
odjezdem domů. Místní důchodci na nás nedůvěřivě brejlí, ale my se nedáme. Pomalu je čas jet. 
Jít. Jet. Domů. 

Den 11 – Loučení
   Praha nás  vítá  kalným světlem nastávajícího rána,  průjezd bez  problémů,  vyložení  taky, 
jen nás blokuje kolega autobus. Všichni unaveně nasedají do přibližovadel menších rozměrů 
a míří k domovu. Je čas se rozloučit a říct: Za rok nashledanou.

Den plus 2 – Jsem se probral…
   ...a začal vzpomínat. Až to bude u nás vypadat 
tak jako tam, budeme si moct říct: Teď už jsme 
plnohodnotnými Evropany. Jak jsme zjistili, 
má to i své stinné stránky, například vymizení 
hospod na úkor supermarketů, ale věřím, 
že Češi to nedopustí. Máme se co učit, 
ale nesmíme zapomenout, odkud jsme začali. 
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