
S Trilobitem zimou nezimou 

Poslední únorovou sobotu jsem se s dvěma potomky – synem Janem a dcerou 

Alenkou – vydala vyhlížet jaro na pochod do části Prahy 16 – Radotína 

organizovaný KČT Trilobit Barrandov. K cestě jsme využili služeb národního 

dopravce Českých drah,  které nás spolehlivě dovezly na místo pochodu i zpět. 

Z Jičína jsme odjížděli v 6.37 směr Nymburk, za 10 minut jsme měli přípoj 

rychlíkem Kyšperk na Hlavní nádraží. Krátkou pauzu – slabou půlhodinu – jsme 

využili ke kávovému občerstvení. V pořadí třetí spoj Elefant city směr Beroun 

nás po čtvrthodině dovezl na místo startu.  

 

 

Startovalo se na nádraží, po zaplacení startovného 30 Kč pro členy KČT na trasu 15 km 

jsme se vydali do námi dosud neznámého terénu.  



 

Prošli jsme obcí kolem Radotínského potoka, naše další cesta vedla mírně do kopce 

Černou roklí. V tomto úseku jsme potkali 3 pohádkové postavy jako zpestření pro 

dětskou trasu. 

 

 



První zastávka byla ve vsi Kosoř, kde jsme opatřili plán trasy prvním kontrolním 

razítkem. Zde byla možnost občerstvit se nabízeným gulášem, ale restaurace byla tak 

zakouřená, že jsme  prostor urychleně opustili. O to víc jsme se zdrželi kousek výše u 

koňské ohrady. Další kroky nás vedly kolem kapličky a poté jsme opustili Kosoř.  

  

Polní cesta nás zavedla k lesu, 

kterým jsme klesali až k lávce 

přes Radotínský potok 

u Kalinova mlýna. Klesání ke 

Kalinovu mlýnu vyžadovalo 

značnou opatrnost. Úzká cesta 

byla v polovině velmi strmého 

svahu. Došli jsme syna Jana, 

který nás dle propozic celou 

cestu vedl, ale v tomto úseku se 

k němu přidala starší turistka 

s prosbou, aby ji vedl, že má 

závrať. Tak byl při cestě 

vykonán i dobrý skutek.  



Od Kalinova mlýna jsme stoupali 

vzhůru lesem po modré turistické 

značce. Pak nás čekala polní cesta, 

ozdobená dráty vysokého napětí, 

která nás dovedla do druhé kontroly 

ve vsi Třebotov. Od polní cesty byl 

v dáli vidět vysílač Cukrák. 

Restaurace U Růžičků v Třebotově 

byla přívětivá k nekuřákům, a tak 

jsme po pořízení kontrolního 

razítka zasedli k obědu. Vzhledem 

k tomu, že se od 14. hodiny konal 

masopust, byla nabídka menší, ale i 

tak jsme se dobře posílili na další 

cestu.  

Po zelené turistické značce jsme došli přes  rozcestí Kulivá hora na rozcestí Sulava. 

Přešli jsme na červenou turistickou značku, prošli kolem koňských ohrad, kde již 

koníčci čekali na své obdivovatele. Měli vskutku ustájení dle propozic v krásném 

statku.  

  

Poté jsme minuli osadu Písky, přetnuli hlavní silnici do Radotína a opět vstoupili po 

chvíli do lesa. Červená turistická značka nás dovedla strmým klesáním až do cíle. 

V radotínské restauraci Sokolovna jsme zakončili naše předjarní putování. Pořadatelé 

připravili pěknou trasu s několika stoupáními i klesáními. Účast byla hojná – kolem 700 

startujících. Od Sokolovny jsme po 5 minutách byli na nádraží, kde řada spokojených 

turistů čekala na své spoje. Elefant city jedoucí z Berouna nás po chvíli dovezl na 

Hlavní nádraží.  Zde jsme slabou půlhodinku využili k prohlídce historické části nádraží 

a potom jsme rychlíkem Dobrošov dojeli do Nymburka. Poslední spoj Regionova nás 

dovezl do místa, které jsme ráno opustili.  



 

 

Ráda navštěvuji blízká i vzdálenější místa v okolí, ráda ale též poznávám nová místa. 

Celostátní akce KČT jsou dobrým tipem pro poznávání míst dosud nepoznaných. Díky 

organizátorům – a příště snad S pohodou jarní přírodou v Jílovém u Prahy.  

 Poslední únorový den roku 2017 zapsala zážitky z cest Alena Vaníčková jako inspiraci 

pro další turisty, kteří chtějí využít bohatou nabídku celostátních stránek KČT.  

Na viděnou příště!  

 


