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aneb jak na kolo
Příprava kola na zimu

S blížícím se chladnějším počasím nastá-
vá čas, kdy většina cyklistů odkládá své kolo 
k zimnímu spánku. Většina z nich pak znovu 
nasedne na kolo až na jaře, s příchodem tep-
lého počasí. Mnozí jsou pak překvapeni, že je 
jejich kolo po zimě v téměř nepojízdném sta-
vu, navíc ještě obalené blátem z předchozího 
roku. Všichni pak spěchají do cykloservisů, 
které mají na jaře většinou plno, a může se 
stát, že na servis kola budete čekat i týden 
či dva. 
   Abyste tomu předešli, je dobré věnovat 
kolu důkladnou péči již před uložením 
k zimnímu odpočinku. Doporučujeme kolo 
alespoň umýt, namazat řetěz a zkontrolovat 
brzdy a řazení, zda jsou plně funkční. Pokud 
provedete takovouto údržbu, stačí pak na 
jaře zkontrolovat pláště a duše, zda nejsou 
po zimě zpuchřelé, duše se pak už jen na-
hustí na správný tlak a můžete vyrazit na 
první jarní vyjížďku. 
   Pokud jste dali kolu v létě pořádně zabrat 
a najezdili na něm několik  stovek kilome-
trů, je lepší kolo svěřit před zimou specia-
lizovanému cykloservisu, kde jej odborně 
prohlédnou a připraví na jaro. V servisu 
kolo umyjí a důkladně promažou, aby vliv 
vlhčího vzduchu ve sklepech a garážích, kde 
většina cyklistů kolo na zimu uschovává, ne-
poničil některé komponenty kola. Následně 
se zkontrolují brzdy a řazení, případně se vy-
mění vytahaný řetěz a brzdové špalky nebo 
destičky za nové. Kontrolují se také lanka 
a bovdeny, aby nebyly poškozené a lanka 
v nich lehce běhala. Péče je věnována také 
středům klik a pedálům, tyto součástky se 
musí na kole točit bez odporu a nesmí pro-
jevovat vůli v ložiskách. Přední i zadní kolo 
se musí točit zlehka a nesmí taktéž vykazo-
vat vůli v ložiskách. Řidítky se musí nechat 
zatáčet zlehka a nesmí nijak zadrhávat. Pro-
vedením důkladné péče o kolo před zimou 
se vyhnete jarnímu shonu v cykloservisech 
a budete na něm moci  hned vyrazit.
   Některé cyklisty neodradí ani chladnější 

podzimní a zimní počasí a cyklistice se vě-
nují celoročně.  
V dnešní době, s ohledem na mírnější zimy 
a nabídku kvalitního zimního cyklistické-
ho oblečení, tomu již nic nebrání. Kdo to 
s cyklistikou myslí vážně, jezdí celoročně 
a za každého počasí. I těmto cyklistům 

doporučujeme po létě kolo zkontrolovat 
a hlavě důkladně promazat, aby jeho jednot-
livé komponenty lépe odolávaly blátivému 
a vlhkému zimnímu počasí. Po používání 
kola v zimním období je obzvlášť důležité 
důkladně je umýt, rozebrat a zkontrolovat, 
zda jeho komponenty neutrpěly přes zimu 
nějaké výraznější poškození, a případně je 
vyměnit. Tuto větší kontrolu po zimním 
provozu doporučujeme spíše svěřit odbor-
níkům, kteří kolo řádně připraví na novou 
cyklistickou sezónu. 

Více informací naleznete na strán-
kách Ski a Bike Centra Radotín -
www.kola-radotin.cz
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Hajný dopadl v lese známého pytláka s pu�kou v ruce a zahømìl: �Tak jsem tì pøece jen
dopadl! Co dìlá� v lese s pu�kou?� Pytlák zaène plakat a povídá: �Pane foøt, vy mi to nebudete
vìøit, ale vede se mi tak bídnì, �e jsem se tu ... (viz tajenka)!�

Hajný dopadl v lese známého pytláka s puškou v ruce a zahřměl: „Tak jsem tě přece jen do-
padl! Co děláš v lese s puškou?“ Pytlák začne plakat a povídá: „Pane fořt, vy mi to nebudete 
věřit, ale vede se mi tak bídně, že jsem se tu ... (viz tajenka)!“

po něm. Během staletí hrad doznal mnoha 
změn, ale rod Šternberků jej bez několika 
peripetií vlastní podnes. Na hradě zaujmou 
hlavně obrazy, sbírka grafických listů a do-
bový nábytek. Po prohlídce se vrátíme 
k rozcestníku v obci (0,2 km). Ta vyrostla 
ve 13. století jako podhradí a od roku 2006 
se pyšní titulem městys. 
   Od rozcestníku budeme sledovat červe-
nou turistickou značku, kterou opustíme 
až ve městě Sázava. Nejprve s ní mineme 
železniční zastávku a následně i stanici 
Český Šternberk, načež nás pohltí les s pří-
rodní památkou Na Stříbrné, vyhlášené za 
účelem ochrany v přírodě po-
měrně vzácně se vyskytující-
ho lýkovce jedovatého. V lese 
překonáme prudší převýšení 
a pak po hezké asfaltové cestě 
dojdeme do vsi Malovidy 
(3,2 km). Tam si všimneme 
roubené chalupy a pokraču-
jeme vesměs příjemnou lesní 
cestou ve svahu vrchu Iváň 
k vlakové zastávce Rataje nad 
Sázavou, rozdělené železnič-
ním uzlíčkem na dvě části. 
Od zastávky vbrzku dospěje-
me ke stejnojmennému měs-
tečku rozkládajícímu se na 
nevysokém kopci (3 km). 
   Rataje nad Sázavou mají dávnou historii. 
Ačkoliv jsou připomínány v polovině 

12. století, stávávala již 
zřejmě od 10. století na 
nejvyšším bodě součas-
né obce tvrz, tzv. horní 
hrad. Po velkém požáru 
v polovině 13. století se 
Rataje staly majetkem 
pánů z Lipé. Ti nechali 
ve 14. století postavit nad 
Živným potokem tzv. dol-
ní hrad – Pirkštejn (Ber-
kenstein), který byl upra-
vován pouze v roce 1724. 
Bohužel je nepřístupný 
veřejnosti. Horní hrad 
se od 16. století postup-
ně měnil v renesančně 
barokní zámek. Na jeho 

vzhledu mají zásluhu hlavně Malešicové 
a Talmberkové. Dnes je objekt využíván na-
příklad jako obecní úřad, pošta a muzeum. 
V kostele sv. Matouše je pochován Hynek 

Ptáček z Pirkštejna, představitel panské 
jednoty a přední český politik15. století.
   Z Ratají nad Sázavou, nemusím připomí-
nat, že stále s červenou značkou, sestoupí-
me k řece Sázavě, podél níž dorazíme na 
kraj obce Ledečko (2 km). Rozkládá se na 
obou březích řeky a je známé coby letovis-
ko. Z Ledečka jakýmsi nevábným úvozem 
vysupíme táhlým lesním porostem vzhůru 
na otevřenější prostranství, abychom pří-
jemnější polní cestou a poté za křižovatkou 
silnic na Vítkovické došli krásnou lesní pě-
šinou k rozcestníku v Talmberku (2,6 km).   
   Talmberk je znám snad jen rozpadajícími 
se zbytky hradu, jenž byl vystavěn na níz-
kém skalním ostrohu koncem 13. století. 
Poloha hradu však nebyla s vývojem vo-

jenské techniky z hlediska obrany nikterak 
výhodná a majitelé časem přesídlili jinam. 
V první třetině 16. století hrad přestal plnit 
svoji úlohu, zpustl a postupně byl rozebrán 
na stavbu vesnických domků, takže mnoho 
z něho nezbylo. Ke hradní ruině se protáh-
neme krátkou místní stezkou od rozcestní-
ku mezi domky a keři. Stejnou stezkou se 
prodereme zpět (0,3 km).   
   Z rozcestí, u něhož je zvonička, která se 
prakticky neliší od ostatních v okolních 
vsích, jimiž dnes procházíme, postupuje-
me dále na Sázavu. Lesíkem vyběhneme 
do Mrchojed, před nimiž u silnice vidíme 
smírčí kámen (1 km). Za touto vesnicí s od-
puzujícím označením klesáme dlouhým 
úbočím vrchu Jestřáb k řece. Po pravém 
břehu klidně tekoucí Sázavy se obloukem 
po asfaltové silnici přibližujeme k městu 
Sázavě, jež vzniklo sloučením dvou obcí. 
Mladší levobřežní Sázava proslula sklář-
ským průmyslem, Černé Budy na pravém 
břehu historickými památkami a legenda-
mi vážícími se ke sv. Prokopovi. Svatý Pro-

kop se narodil kolem roku 970 v Chotouni 
u Českého Brodu, vystudoval slovanskou 
školu na Vyšehradě, stal se knězem, ale 
později se rozhodl pro poustevnický život, 
uchýlil se do jeskyně u Hlubočep, odkud se 
před rokem 1009 přestěhoval k řece Sáza-
vě. Jeho zdejší poustevna, která přilákala 
mnoho následovníků, se stala základem 
kláštera založeného roku 1032 na popud 
knížete Oldřicha. V Klášteře byl Prokop 
prvním opatem a působil tu do svého 
skonu AD 1053. V roce 1204 byl Prokop 
prohlášen prvním českým svatým, jenž 
nezemřel jako mučedník. Svatý Prokop je 
též jedním z patronů české země. My se po 
stopách svatého Prokopa vydáme, jakmile 
dosáhneme rozcestníku u lávky přes vodní 
tok (3,6 km). Zde zamáváme červenému 
značení a sejdeme k řece na žlutou značku, 
co se chviličku přimyká ke břehu, ale která se 
záhy odklání mírně vpravo loukou k silnici 
nad dřevěnou vyhlídkovou rampou, kde je 
další rozcestník (0,5 km). Na druhé straně 
silnice se bělá sloupková kaplička s obra-
zem sv. Prokopa. U ní začíná tzv. Čertova 
brázda, což je zřejmě ještě v terénu částečně 
dochovaný pozůstatek prastaré cesty spoju-
jící Posázaví s Polabím a vedoucí od Sázavy 
přes Kouřim k Nymburku. Pověst praví, že ji 
vyoral ďábel donucen k tomu sv. Prokopem. 
Zajímavostí je, že brázda vede přes Prokopo-
vo rodné místo. 
  Luční území mezi silnicí a řekou se ode-
dávna jmenuje Votočnice, a to 
možná proto, že se na něm 
u říčního brodu otáčely povo-
zy ke zpáteční cestě do Polabí. 
Jelikož nivní louka bývala čas-
to zaplavována, byly na ní v ro-
ce 2006 vyhloubeny tři umělé 
tůně a říční rameno a byla na 
ní zřízena naučná stezka. Od 
rozcestníku u kapličky, od níž 
se pár metrů vlevo nachází 
rodný dům Jiřího Voskovce, 
který s Janem Werichem vy-
tvořil za první republiky popu-
lární hereckou dvojici, ťapeme 
po silnici k Sázavskému klášte-
ru a zámku (1,1 km).   

Ke klášteru dodejme, že byl čtvrtým 
nejstarším v Čechách, ale zároveň jedním 
z posledních, kde se udržovala staroslověn-
ská liturgie. Za dobu své existence prošel 
objekt mnohými změnami. Naší pozornosti 
by neměly uniknout základy kostela sv. 
Kříže z 11. století nebo nedostavěná část 
gotického chrámu sv. Prokopa ze 14. století 

z červeného vápence či jeho druhá část 
v podobě dokonaného barokního kostela 
sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa. Po zrušení 
kláštera roku 1785 byly prostory klausury 
přebudovány v 19. století na zámek a byla 
přistavěna vyhlídková věž. V současnosti 
je soubor objektů nositelem kulturně du-
chovních hodnot s expozicí „Staroslověn-
ská Sázava“. Od kláštera se Černými Budy 
posuneme po žluté značce přes most a za 
ním ke studánce Vosovka (1,3 km). Podle 
pověsti se u ní potkal kníže Oldřich se sv. 
Prokopem, jenž vodu v číši knížete promě-
nil ve víno. Studánka se v éře baroka stala 
vyhledávaným poutním místem a přičinliví 
mniši u ní provozovali malé vanové lázně. 
Voda ve studánce je dosud pitná. 

 Výlet lze ukončit na železniční stanici 
Sázava – zastávka vzdálené od studánky 
200 m, ale jestliže máme dostatek sil, do-
razíme do města, odkud je do Prahy čet-
nější spojení. Žlutá značka se za studánkou 
zakroutí vracečkou vlevo, protne hranici 
lesa a městské zástavby, dotkne se kostela 
sv. Martina původem ze 14. století a za-
míří opět k silničnímu mostu (0,8 km). Za 
mostem je v Černých Budech autobusová 
stanice linky č. 382 (0,2 km). Kdo chce mít 
však jistotu pohodlnější jízdy, může projít 
centrem města až ke sklárnám Kavalier 
s tradicí od roku 1837 a specializujících se 
na výrobu varného, technického a labora-
torního skla. U skláren odbočí vpravo do 

podchodu na vlakové a autobusové nádraží 
(0,9 km). Podvečerním vlakem, nebo lépe 
autobusem výše uvedeného čísla, končící-
ho u metra „C“ Háje, odjedeme do Prahy. 
Trasa výletu je středně obtížná a měří zhru-
ba 21 km (bez městského okruhu si ji lze 
zkrátit na 18,2 km). 

Po letní odmlce vyplněné cyklistickými 
trasami se znovu setkáváme na pěších vý-
letech. Popravdě řečeno, ideální počasí je za 
námi a budeme je muset absolvovat v těch 
chladnějších měsících. Tak se vhodně oblečme 
a připravme se ke startu: jeden, dva, tři. A co-
že to ten název vlastně naznačuje? Naznaču-
je, že na dnešní túře navštívíme jeden klášter, 
dva zámky a tři hrady. Byť v různém pořadí 
a s vědomím toho, že některé stavby jsou již 
zříceninami. No, a protože cesta na start trvá 
více jak dvě hodiny, musíme si přivstat. 
   Výchozím místem je totiž Český Štern-
berk, kam se z Prahy s použitím veřejných 
dopravních prostředků nejrychleji dopraví-
me vlakem z hlavního nádraží s návazným 
přestupem v Čerčanech. Z vlaku vyhupne-
me ve stanici Český Šternberk – zastávka 
a okamžitě nás upoutá mohutný hrad na 
druhé straně řeky. Ze zastávky k němu svě-
že vykročíme po zelené značce, přejdeme 
most a v podhradí vstoupíme na náměs-
tíčko s rozcestníkem, odkud vyklušeme 

k pokladně (0,5 km). Hrad byl založen LP 
1241 pány z Divišova, kteří měli ve znaku 
osmicípou zlatou hvězdu. Dostal jméno 
Šternberk a jeho majitelé se začali nazývat 
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