
Labská cyklostezka na přelomu července a srpna 2017
Největší cyklo akce této sezony, kterou pořádá Volba pro Slavonicko, vyšla letos na 
poslední červencový prodloužený víkend. Za cíl jsme si dali projet podél řeky Labe 
nejenom na území naší republiky, ale protáhnout trasu ještě dál do Německa.
Vše začalo ve čtvrtek v ranních hodinách, kdy jsme tradičně s Jirkou Bastlem vyrazili na 
trase Slavonice – Dačice – Církvice až do našeho startovního města Mělník. 
Tam na nás čekali poslední účastníci zájezdu a náš počet se ustálil na 46 cyklonadšenců. 
První den jsme s meziprohlídkou zvláštně smutného města Terezín dorazili po asi 56 km 
do města Litoměřice. Tam jsme byli ubytovaní v Hostelu U Sv. Štěpána a trochu 
pošmourné počasí vylepšilo výborné místní pivo Štěpán v Biskupském pivovaru, přímo v 
místě našeho ubytování.
Druhý den po krátké prohlídce litoměřického náměstí a drobné opravě Rainerova kola 
jsme už se sluníčkem pokračovali dál směr Děčín. Nenechali jsme si na trase samozřejmě
ujít ani ochutnávku vína v rodinném vinařství Mikulenkovi, které leží v srdci vinařského 
mikroregionu Porta Bohemica. Pan majitel byl naší cyklotlupou po ránu lehce zaskočen, 
ale nakonec to byla příjemná zastávka se sedmi lahvinkami. Ještě se zastávkou u hradu 
Střekov jsme v pohodě dojeli do krásného Děčína. 
Tam Rainer neznámo jak, vyčaroval na labské rovině děsné stoupání, které se zdálo, že 
nemá konce. Odměnou za namáhavý závěr trasy nám ale bylo krásné ubytování v Hotelu 
U Kaple.
Nejkrásnější část našeho putování na nás čekala třetí den. Vyjeli jsme ráno po prohlídce 
Thunské kaple Sv. Jana Nepomuckého s vyčerpávajícím výkladem. Cestou jsme projížděli
úžasným krajem Česko-Saského Švýcarska. Minuli jsme mohutný hrad Königstein, pod 
kterým jsme se převezli na druhou stranu Labe a odpoledne jsme dali trošku pěší turistiky 
po Saském Švýcarsku a pokračovali do cíle třetího dne, do Pirny.
Čtvrtý den byl nejnáročnější, protože jsme museli zvládnout na kole přesně 97 km. 
Naštěstí jsme to netušili, protože Rainerova záhadná navigace zásadně předvídá o deset 
až dvacet km méně, než je potom skutečnost . Cestou jsme prošli náměstí v Drážďanech, 
projeli Míšní a šťastně dojeli do  místa našeho posledního noclehu ve Strehle.
Závěrečný den nám zbyla už jenom pohodová dopolední trasa ze Strehly do Torgau cca 
40 km, kde jsme se odměnili kávou a zákuskem. V jednu hodinu jsme vyráželi plni zážitků 
směr domov, netuše co nás ještě čeká.
Asi 13 km od hranic s naší republikou nás probrala nezvykle pomalá jízda autobusu. Po 
vyhodnocení situace bylo jasné, že dál nejedeme, autobus měl neopravitelnou závadu. 
Díky pohotovosti Jirky Bastla i Rainera bylo vše zdárně vyřešeno, a i když jsme chvílemi 
vypadali jako kočovný Cirkus Humberto, dobrá nálada nás neopouštěla. Dorazili jsme sice 
se zpožděním, ale v pořádku všichni domů plni krásných zážitků a myslíme i výborných 
sportovních výkonů.
Najeli jsme celkem cca 309 km.
Děkujeme všem za společnost, přejeme krásný zbytek léta a těšíme se zase někdy na 
viděnou.

Závěr cyklistické sezóny – Mrákotín 2 – celkem 24 cyklistů se sjelo z různých směrů do 
Mrákotína, kde jsme se sešli, vyměnili si cyklistické informace, prožili příjemný večer s 
country kapelou a nocovali jsme v penzionu o Hýků.
Druhý den jsme plánovali výstup na Javořici, ke kterému bohužel nedošlo, neboť lilo jako z
konve. 


