Cesta ven z města, aneb zase jednou na jih.
Aneb omrkneme přehrady a kupu zajímavých míst, pokud nám to čas dovolí.

Návrh na návštěvu přehradní nádrže Orlík. Při hezkém počasí lze podniknout výlet rozdělený na dva dny. Využít té cesty k poznání dalších zajímavých míst
naší země. Vzhledem k tomu, že dva dny není mnoho, prohlídky zajímavostí obvykle trvají dlouho a navíc není vždy možnost ihned na prohlídku nastoupit,
volím jen povrchní prohlídky místa, prohlídky okolí a pokračování dál.
Odjezd: Úpice, čerpací stanice Autorest
sobota ráno
9,00 (v případě velmi příznivého počasí i dříve)
Příjezd: Úpice
Neděle k večeru

okolo 20,00

Termín odjezdu dle situace a příznivého počasí. Vzhledem k tomu, že lze jen obtížně dopředu termín stanovit, je vybrána sobota a neděle.
S několikadenním předstihem lze toto datum určit. Je s tím samozřejmě spojena potíž se zajištěním ubytování.
Trasa 1.
Pokračujeme obvyklou cestou na Hradec Králové, přes Lázně Bohdaneč do K. Hory http://www.kutnahora.cz/ . Zde zastávka u chrámu Sv. Barbory
http://www.kutna-hora.net/barbora.php/ pro potěšení a vyfocení několika fotek.
Dále cestou přes Uhlířské Janovice na Český Šternberk http://www.hradceskysternberk.cz/ s malou zastávkou. Zastávka na jídlo je za Č. Šternberkem U
Rybiček http://urybicek.webnode.cz/
Pokračujeme na Bystřici u Benešova, dále na Olbramovice a po nádherné silnici č. 18 k Příbrami. Zastavíme ve Vrchotových Janovicích
http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/zamek-vrchotovy-janovice/ s prohlídkou zámečku Sidonie Nádherné a přilehlého parku. Pojedeme přes Kosovu
Horu do Sedlčan na náměstí http://mesto-sedlcany.cz/turistika , kde bude krátká zastávka na občerstvení. Potom odbočíme směrem na Kamýk nad Vltavou,
kde je zřícenina hradu Kamýku http://www.hrady.cz/index.php?OID=173 a po úzkých silničkách dojedeme do kempu Radava http://www.sportradava.cz/cenik_ubytovani.htm , nebo některého jiného. Podle toho kde se podaří zajistit ubytování. Cestou můžeme např. prohlédnout sídlo herce Karla
Rodena, zámek Skrýšov. http://www.hrady.cz/index.php?OID=3681 . Nedaleko od Sedlčan jsou Křepenice s tvrzí, kterou vybudoval Jakub Krčín, stavitel
rybníků v Jižních Čechách. http://www.hrady.cz/index.php?OID=1739
Po ubytování lze prohlédnout zvenčí zámek Orlík http://www.zamekorlik.cz/cs/ , nebo něco v okolí, podle místa ubytování.
Trasa je dlouhá cca 250kilometrů.

Trasa 2
Odjezd směrem Dvůr Králové, Hořice, Nový Bydžov, Poděbrady do Prahy.
Zde je zastávka v Motocentru Vrbovka, kde je motorkářské ráj se vším všudy. http://www.yamaha.cz/informace/kontakty/y-moto
Po nabažení a dostatečného nasání motorkářské atmosféry pokračujeme dál po Strakonické na Slapskou přehradu. Zastávka na focení a prohlídku
přehradního tělesa. http://www.slapy.cz/informace.html

Pokračujeme dál po jedné, nebo druhé straně přehrady až na ubytování. Po cestě lze zastavit na vybraném místě, po ubytování možnost prohlídky okolí. Jak
jsem již uvedl např. Křepenice, ale třeba i Křečovice, které známe z filmu Vesničko má středisková a jako rodiště hudebního skladatele a virtuosa Josefa Suka.
Lze projet i Neveklovskem, které za druhé světové války sloužilo jako střelnice německé armádě http://www.region-neveklovsko.wz.cz/soubory/vitejte.htm .
Obyvatelé byli vystěhováni, ale málo se o tom hovoří. Blízko je i Krásná Hora http://www.krasna-hora.cz/turisticke-informace/pamatky

A je tu neděle.
Pokud to vyjde prohlídka přehradního tělesa nádrže Orlík, potom zpáteční cesta domů.
http://www.pisecko.net/prehled-akci/vylet-do-utrob-orlicke-prehrady
Termíny:
Individuální turisté: Od března do září každou sobotu a neděli (čas dle rezervací, 11:00 a 14:00 - rezervace po telefonu vždy nutná), každé pondělí od 11:00
(rezervace nutná!). Mimo uvedené dny pouze na objednávku.
Vzhledem k tomu to nevidím jako reálné. Pouze pokud se zaměříme jen na to.
Odjezd z místa pobytu směrem domů. Lze samozřejmě jet zpátky stejnou trasou, jako se přijede, nebo volit zcela jinou.
Navrhuji:
Odjezd směrem Lety u Písku s možností prohlídky neustále omílaného památníku cikánského sběrného tábora http://www.icpisek.cz/docs/cz/atr76.xml .
Pokračovat dále po silnici č. 4 na Milín, dále Příbram, Jince do Zdic. Jedná se o krásnou krajinu Podbrdska http://www.podbrdsko.info/ .
Potom směrem Roztoky u Křivoklátu, Křivoklát http://www.krivoklat.cz/ a Lány, zde je muzeum sportovních automobilů http://www.auto-muzeum.cz/ a
prezidentský zámek https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/zamek-lany/index.shtml . Krátká zastávka na focení, případně neodmítnutí prezidentské pozvánky
na žranici.
Jedeme dále na Slaný, Smečno s muzeem opevnění http://www.turistika.cz/mista/smecno-objekt-lehkeho-opevneni-vz-37 a zámkem
http://www.turistika.cz/mista/smecno, Mělník, Mladou Boleslav a po známé přecpané silnici k domovu.
V Mělníku lze navštívit obchodní dům EVA http://www.eva.cz/ , kde lze vybrat spousty věcí.
Po cestě je celá řada zajímavostí, ale je to otázka času. Jedná se samozřejmě o můj návrh, můžete mít jiný, lepší.
Trasa cca 310km.
Rekapitulace:
Najeto cca 600 km
Útrata – kupa peněz
Zábava – prima, pokud je prima parta
Vyfoceno – já asi 600 fotek
Výlet – nepovinný

Lze jet i trasou jižní, přes Milevsko, Tábor, Pelhřimov, Humpolec, Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Chrudim, H. Králové do Úpice. Možností je celá
řada. Je to jen o dohodě a chuti něco vidět a poznat. Je skutečností, že dva dny všechno nevyřeší, ale myslím si, že docela stačí.
Trasa cca 250km.

