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ZA TAJEMSTVÍM SKALKY

aneb jak na kolo
Dámská cyklistika

Více informací a širokou sekci speciál-
ních produktů pro ženy cyklistky nalez-
nete na eshop.kola-radotin.cz, kde je pro 
ně vyhrazena zvláštní dámská sekce.

   V posledních letech propadlo mnoho žen  
fenoménu cyklistiky.  Ne každá žena však 
byla hned se svým kolem a dostupností ob-
lečení i doplňků spokojena. Nyní je vše už ji-
nak. Nabídka pro ženy cyklistky je v každém 
směru velice pestrá. Dříve bylo dámské kolo 
většinou jen na růžovo přebarvenou verzí 
kola pánského, dnešní dámská kola jsou od 
základu vyvíjena přímo pro ženy. 
   V čem je hlavní rozdíl? Základem každé-
ho kola je rám. Geometrie rámů dámských 
kol je oproti unisexovým (pánským) mo-
delům mnohem lépe přizpůsobena dámské 
anatomii a respektuje přirozené rozdíly 
mezi stavbou mužského a ženského těla. 
Dámská kola mají kvůli lepší ovladatelnos-
ti kratší rámovou geometrii a níže polože-
nou horní rámovou trubku pro pohodlněj-
ší nasedání a sesedání z kola. Vyrábí se i ve 
velmi malých velikostech, takže ani 150cm 
vysoká cyklistka nemá dnes problém se-
hnat vyhovující velikost rámu. 
   Kromě rámu odlišuje dámská kola i cel-
kové komponentové osazení maximálně 
přizpůsobené dámskému stylu jízdy a po-
hodlnému posedu. Důraz se přitom klade 
především na komponenty, které jsou 
v přímém kontaktu s tělem cyklistky - jako 
jsou řídítka, gripy, sedla, brzdové páky 
a kliky s pedály.
   Řidítka dámských kol jsou užší a lépe 
odpovídají šířce dámských ramen. Ve 
spojení s dámskými gripy zajišťují ženám 
příjemnější držení řídítek a zároveň i lepší 
kontrolu nad ovladatelností kola. Také brz-
dové páčky počítají často s kratšími prsty 
a žena nemá problém na brzdové páky do-
sáhnout. Dámské kolo má vždy také kratší 
a širší pohodlné dámské sedlo uzpůsobené 
dámským sedacím kostem. 

Pokud je kolo vybavené odpruženou 
vidlicí, počítá se zpravidla s nižší tělesnou 
váhou cyklistky. Vidlice mívá proto měkčí 
chod. Toto vše přispívá k většímu komfor-
tu jízdy a hlavně příjemnější ovladatelnosti 
dámských kol. Pro náročnější cyklistky 

jsou připraveny celoodpružené varianty 
dámských kol.

V neposlední řadě je u dámských kol 
pozornost věnovaná také speciálnímu 
designu. Barevné provedení v kombina-
ci s typicky dámskými detaily designu 
mnohem lépe ladí k ženám cyklistkám. 
V nabídce většiny výrobců kol nalezneme 
v současnosti širokou nabídku horských 
i krosových kol upravených pro ženy, mož-
nosti výběru toho nejlepšího dámského 
kola jsou tedy obrovské. 
   K dalším věcem, zpříjemňujícím ženám 
jízdu na kole, patří i dámské doplňky 
a funkční oblečení, které většinou barevně 
ladí s jednotlivými modely kol. Pro pohod-
lí a zároveň bezpečí při jízdě doporučuje-
me ženám dámskou cyklistickou přilbu, 
rukavice, kraťasy nebo sukni s cyklistickou 
vložkou navrženou pro ženy a dres. Výše 
zmíněné doplňky představují základní vy-
bavení každé správné cyklistky. Ve výbavě 
sportovně orientovaných cyklistek by dále 
neměly chybět ani dámské tretry s nášlap-
nými pedály, které zlepšují efektivitu šla-
pání a šetří síly na delších vyjížďkách. 

Pro převoz drobností je vhodné si poří-
dit cyklistický batoh. Ty se vyrábějí v dám-
ském provedení se speciálním zádovým 
systémem a popruhy lépe padnoucími na 
ženská záda. Batoh je vhodné kombinovat 
i s pitným vakem. Ten zajistí v horkém 
letním období nezbytný dostatečný přísun 
tekutin a každá cyklistka ho jistě na svých 
vyjížďkách do přírody ocení.
   Následné další využití většiny z těchto 
cyklodoplňků se ženám nabízí i v zimním 
období ve spinningových centrech, nejed-
ná se tedy pouze o sezónní vybavení.

Dnes se podíváme v sedle kola 
na Brdský hřeben, cestou objevíme 
barokní areál Skalka, pokocháme se 
krásnými výhledy do kraje a navštíví-
me také kultovní hospůdku U Zrzavé-
ho paviána.

Výchozím bodem naší trasy bude 
sportovní obchod Ski a Bike Centrum 
Radotín, kde je možné na poslední 
chvíli doladit technický stav kola nebo 
zakoupit různé výživové doplňky na 
celý výlet. Cyklovyjížďka dále vede 
po frekventované cyklostezce proti 
proudu řeky, přes Černošice pokra-
čujeme do přilehlé obce Mokropsy. 
V Mokropsích se napojíme na žlutou 

turistickou značku, po níž přejedeme 
přes železniční most do Všenor. 

V místě, kde v obci žlutá značka 
odbočuje ze silnice 
vpravo podle po-
toka mezi stromy, 
budeme pokračovat 
stále po asfaltu do 
mírného stoupání. 
Po 800 metrech na 
křižovatce odbočí-
me směr Řitka. 

Následuje strmý 
asfaltový úsek ser-
pent i nou d lou hý 
opět cca 800 metrů. 
Při výjezdu z lesa 
odbočíme doprava 
na lesní asfaltovou 
cestu. Ta zprvu vede 
rovně po vrstevnici a později začíná 
stoupat. Šetřete své síly, stoupání na 
brdský hřeben je opravdu dlouhé. 
Poté, co jsme takto ujel i  zhruba 

2,2 km, pokračuje asfalto-
vá cesta směrem dolů. My 
však uhneme na šotolinovou  
cestu po levé straně a po-
kračujeme ve stoupání. Po 
asi půlkilometrovém úseku 
přijedete na křižovatku se 
žlutou a červenou turistic-
kou značkou. Zde se vydáme 
doprava a budeme sledovat 
červenou značku, zane-
dlouho se připojí i cyklotra-
sa 8129. Nyní nás bude čekat 
příjemná, téměř rovinatá 
pasáž. Krásná široká lesní 
cesta nás po pár kilometrech 
dovede na křížení silnice Řev-
nice - Mníšek pod Brdy. My 
budeme pokračovat dále stále 
po červené hřebenovce. 

Pokud by někdo zatoužil 
užít si krásný výhled ze skály 
Hvíždinec, je potřeba udělat 
krátkou odbočku z rozcestí 

u Šraňku po modré turistické značce 
(zajíždka cca 1,5 km). 

Červená značka, po níž stále je-

deme, nás dovede až k baroknímu 
komplexu Skalka z konce 17. století, 
jehož vrchol se nachází ve výšce 553 
m. Až sem jsme ujeli přibližně 20 km 
trasy. Můžete zde v klidu objevovat 
tajemství křížové cesty, navštívit 
krásný barokní kostel nebo obdivovat 
zrekonstruovanou budovu původního 
kláštera či poustevnu. Ti z nás, kteří 
jsou praktičtěji zaměření a potřebují 
se po náročném výstupu občerstvit, 
jistě ocení kiosek v areálu. Hezké vý-
hledy se nám nabízejí zejména směrem 
na Mníšek pod Brdy. 

Po této příjemné krátké zastávce 
nasedneme opět do sedla a budeme 
pokračovat dále po červené turistické 
značce a cyklotrase 8129 směrem na 
Červený Kříž. Odtud se vydáme smě-
rem na rozcestí Na Rovinách a poté 
k rozcestí Na Soudném. Po cestě vás 
možná zláká vývěska restaurantu 
s poetickým názvem Čuňčí huba 
u Dernerů, ve které najdete uvnitř 
i malý obchůdek. 

Z rozcestí Na Soudném se vydáme 
po zelené turistické značce směr Ha-
louny. Nyní nás čeká dlouhý sjezd 

s poněkud technicky ná-
ročnějším závěrem, který 
nás ale za odměnu přivede 
přímo k hospodě U Zrza-
vého paviána (nachází se 
zhruba na 28. km trasy). 
Nevábný exteriér ukrývá 
skvělou kuchyni a plzeňské 
pivo jako křen. Podnik je 
vyhlášeným cílem cyklistů, 
zvláště v letních měsících, 
a v době oběda je tu téměř 
vždy nabito. 

Poté, co jsme načerpali 
nové síly, vrátíme se na 
zelenou značku a pokra-
čujeme směr Řevnice. Po 
přibližně kilometru cesty 
se zelená značka začne 
stáčet doleva, my však bu-
dem pokračovat po louce 
vyjetou cestou až ke kraji 
lesa. Poté pěšinkou v trávě 
sjedeme do cípu lesa, kde narazíme 
na širokou cestu (pozor – za mokra to 
tady opravdu hodně klouže). Překoná-
me co nejdůstojněji spuštěnou závoru 
a za ní narazíme na žlutou turistickou 
značku, po které se vydáme vlevo 
a sjedeme až do obce Řevnice. Na 
náměstí v Řevnicích  je určitě potřeba 
otestovat cukrárnu ukrytou ve dvoře 
jednoho z domů. 
   Dále pak pokračujeme po Greenway 

Praha – Vídeň, ale jen k podjezdu 
pod tratí, to znamená cca 1,2 km. 
Podjedeme trať a zkrátíme si to pří-
mo rovně podle plotu a přes terénní 
val k řece Berounce. Dále pojedeme 
po proudu po vymleté cestě a později 
po pěšince směrem k městu Dobři-
chovice. Na pěšinkách a cestách se 
budeme držet celou dobu, dokud 
jedeme podél vody. Po tomto příjem-
ném terénu projedeme Dobřichovice 

a Všenory.
Zanedlouho se 

ocitneme u dob-
ře známého že-
lezničního mostu, 
po kterém přeje-
deme přes vodu 
a po stejné trase 
jako na začátku 
pokračujeme přes 
Černošice zpět až 
do Radotína. 

Délka trasy: cca 
50 km. Doba jíz-
dy v pohodovém 
tempu: 4-5 hodin.

Hospoda U Zrzavého paviána
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jer, oberek,
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Babièka koupila vnouèkovi nafukovací balonek a chlapec ho doma neustále nafukuje. Po
chvíli se otec zvedne a zamraèenì odejde do vedlej�í místnosti. Maminka kluka napomene:
�Okam�itì toho nech! Tatínkovi tím pøipomíná�, jak pøi�el o ... (viz tajenka).�

Babička koupila vnoučkovi nafukovací balonek a chlapec ho doma neustále nafukuje.
Po chvíli se otec zvedne a zamračeně odejde do vedlejší místnosti. Maminka kluka napomene:
„Okamžitě toho nech! Tatínkovi tím připomínáš, jak přišel o ... (viz tajenka).“


