
Boseňský cyklovýlet na Trosky 
 

 
Tolik sportovních akcí a turistických výletů se v Bosni koná, ale boseňáci jsou prostě nezdolní a pořád mají 
málo. Proto pro všechny „sportuchtivce“ připravil Patrik Lacina cyklovýlet, jehož cílem se stal symbol Českého 
ráje, hrad Trosky. V sobotu 29. července v 9 hodin ráno se na parkovišti pod hradem Valečov, odkud byl 
vyhlášen start výletu, sjelo 17 cyklistů, kteří se vydali na pečlivě naplánovanou trasu. Nejprve jsme projeli 
Kněžmostem, profrčeli okolo drhlenských rybníků a úspěšně zvládli první větší stoupání do čížovského kopce. 
Pod novou rozhlednou byla první zastávka, kterou jsme využili k její návštěvě. Čekal nás tu nádherný rozhled 
do letní krajiny. Svůj výstup na vrchol rozhledny jsme světu oznámili zběsilým zvoněním na čížovský zvon. 
Pak už jsme uháněli ve směru na Dobšín, Střehom a Sobotku. Tady jsme si v hotelu Pošta dovolili obědovou 
pauzu. Když pojedete okolo, zastavte se. Dobře tu vaří. Ještě nám ani neslehlo a už jsme se zase řítili dál. 
V Troskovicích, cíli našeho výletu, nás čekalo další prudké stoupání. Dalo by se říci – vrchařská prémie. Ale 
všichni jsme dupali ze všech sil. Před námi totiž bylo posezení v restauraci Trosky. Někdo se před výstupem 
na hradní sopečné vrcholy posilnil pivem, někdo kávou či zmrzlinovým pohárem. Kola jsme pozamykali ke 
všem dopravním značkám, které jsme objevili a vydali se „dobýt“ Trosky. Z vyhlídky na věži Baba se před 
námi otevřel pohled do úžasné české krajiny. Bezděz, Ještěd, Ralsko, Drábské světničky s vrchem Mužský, 
Hrubou Skálu, podtrosecké rybníky…….. Vše jsme tu měli doslova na dlani. Ten náš praotec Čech měl pravdu. 
Nejen při pohledu z hory Říp se dá říct: „To je ta země zaslíbená…..“ Při zpáteční cestě jsme se zastavili pod 
hradem Kost na zmrzlinu a pak ve vražedném tempu pospíchali na parkoviště pod Valečov, kde byl dnešní 
cyklovýlet ukončen zaslouženým posezením. 
Děkujeme Patrikovi za krásně prožitý den se skvělou partou. Těch 55 kilometrů stálo opravu za to. Ještě 
jednou díky.  
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