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Předmluva 
 
Toto je můj druhý literární počin. Prvním byl článek o mé cestě z Košic do Oděsy. Zároveň je to má 
první kniha a tím tedy i první ekniha. 
 
Prosím laskavého čtenáře o shovívavost, jak k obsahu tak ke gramatice. 
 
Zájemce o obrázky z této naší cesty, případně i obrázky z ostatních cest, zvu k návštěvě adresy  
tiny.cc/petraeva 

 
Přeji příjemné čtení.  
 
Petr 
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Na úvod 

Představte si, že se díváte na mapu Evropy a ptáte se: „Kam pojedeme na měsíc na kolo?“ Měli jsme 
to štěstí, že jsme si, společně s Evou, mojí partnerkou, mohli počátkem roku rok 2014 tuto otázku 
položit. Po dlouhém přemítání, intenzivních diskuzích nad mapou Evropy, zjišťování dostupných 
letenek a s nimi i cen za přepravu kola letadlem, vyhrála varianta odletu do Atén a šlapání do pedálů 
směrem přes balkánské země zpět na sever.  
 
Obr. 1: Trasa naší cesty 

 
 
Tato útlá knížka (nebo spíše nevelká, protože ji vydáváme pouze elektronicky) je naším subjektivním 
popisem našeho měsíčního putování na kolech. Netváříme se, že o výše uvedených zemích něco 
víme. „Pouze“ jsme je projeli. Postupem času jsme upustili od záměru projet maximum vzdálenosti 
na kole a zbytek dojet vlakem, ve prospěch pohodovějšího cestování. Vlak jsme začali k přejezdům 
využívat už druhý týden. A tak vzdálenost, kterou jsme ujeli na kole - nějakých 1.300 km není nijak 
oslňující. Ale to nám nevadí. Cestu jsme si užili a  jak mnoho (cyklo)turistů a cestovatelů ví - cesta je 
cíl. V případě našeho putování to platí obzvláště. 
 
Řecko bez turistů     
Kromě toho, že se do Řecka létá na dovolenou a že Řecko zažívá jakési ekonomické problémy jsme o 
této zemi mnoho nevěděli, ale moře nás přitahovalo. Jako med přitahuje včely, my jsme neustále snili 
o pohodových jízdách podél pobřeží, po pobřežních rovinách, absenci kopců, nádherných písčitých 
plážích, teplém moři lákajícím nás ke koupání, kterému minimálně dvakrát denně podlehneme a 
vůbec - o sluncem prozářených dnech. A pro našince zvyklého, že koupání v moři znamená 



mnohahodinovou cestu do zahraničí, může být Řecko rájem. Zaplavat si můžete ve vodách Egejského, 
Krétského, Thráckého, Středozemního a Jónského moře, na více jak dvouchstech obydlených 
ostrovech a nebo na východním či západním kontinentálním pobřeží. 
 
Řecko každoročně navštíví přibližně dvacet milionů turistů, což je takřka dvojnásobek počtu obyvatel. 
I proto jsme si k návštěvě zvolili období před hlavní sezónou. Zvolili jsme si období před hlavní 
sezónou, jelikož jsme toužili po jiných prožitcích než poskytují pláže obsypané desetitisícemi lidí, 
pomalu popojíždějícímy kolonami aut, úmorného horka a vše spalujícího slunečního kotouče, před 
kterým není úniku.  Řecko počátkem května bylo klidné, bez turistů. Opuštěné pláže, ztichlé pobřežní 
kolonády, zavřené hotely a obchůdky byli tichými svědky našeho putování.  
 
Prosluněné Atény 
Do Řecka jsme letěli z Prahy se společností Aegan, přímý let za 3.600 Kč, kolo dalších 1.400 Kč za 
jeden směr. Byl to naše první cestování s koly, které jsme odevzdali na letišti nevzhledně zabalené do 
papírových krabic, přelepených desítky metrů pásek. Ještěže jsme nemuseli absolvovat přestup, při 
němž by se tento náš výtvor asi rozpadl.  
 
Obr. 2: Rozbalujeme kola na letišti v Aténách 

 
 

Duše jsme museli vypustit, otočit řidítka a šlapky. Sejmuli jsme přední kolo. V Praze ne letišti bylo 
možné zakoupit i přepravní vak na kolo. To jsme předem nevěděli. Údajně, lze do krabic (teda musely 
by být pevnější než ty naše) dát i další věci až do celkového limitu váhy zavazadla a poslat kolo jako 
první zavazadlo. Ale jelikož to byla naše první cesta letadlem s kolem, tak jsme to neřešili a za kolo 
připlatili. 
 
Po příletu do Atén, jsme měli ihned při prvním výstupu z metra v centru nehodu s kolem, které se při 
jízdě nahoru Evě váhou zadních tašek převrátilo a ozubená hrana šlapky se jí zakousla do lýtka. Když 
jsem viděl ty díry v lýtku, měl jsem poměrně jasno - to bude na šití. Jsou to přesně ty chvíle, ve 
kterých člověk poznává charakter jiného člověka. Eva to odmítla s tím, že to snad nebude potřeba. 
Jelikož ona sama je lékařka a já ne, tak jsem postrádal fundament, abych ji přesvědčoval o opaku. 
Tato nehoda nám protáhla pobyt ve městě na tři noci, přičemž už druhý den odpoledne Eva odmítla 
ležet na hotelu s tím, že by to tam nevydržela a vyrazili jsme na prohlídku města. Jak se říká, všechno 
zlé, je pro něco dobré, takže jsme odložili začátek našeho cykloputování, aby noha dostala alespoň 
malou šanci se začít hojit a na prozkoumávání Atén jsme najednou měli více než dost času.  
 

 



Hlavním a bezesporu nejznámějším lákadlem čtyřmilionové metropole Atén je starověká Akropole, 
která ze své výšky dominuje centru města. V Akropoli jakoby ožívala ta suchá data a informace 
z hodin dějepisu a  ožívaly příběhy z řeckých bájí a pověstí. Při pohledu na na starověké památky 
tyčící se nad městem nelze neuvažovat o minulé slávě města, přemýšlet odkud a kam kráčíme, a 
nepřemýšlet o čem asi uvažovali tehdejší obyvatelé, tady na těchto místech, na kterých Pantheon 
vztahuje své obrovské mramorové ruce do nebes. V našich časech se mezi kamennými sloupy jako 
malí mravenečci proplétají tisíce lidí, kteří fotí a fotí. Z Akropole samotné je hezký výhled na město. 
Tam nás zaujala především čtvrť Plaka plná kavárniček a restaurací. Usilovně a marně jsme 
vzpomínali, kdo z našich přátel a známých byl kdy v Aténách. Závěr, že o nikom nevíme nás velmi 
překvapil, protože Atény rozhodně stojí z návštěvu. Asi se při propagaci víkendových pobytů tisknou 
někde v koutku za Římem, Paříží a jinými věhlasnějšími evropskými metropolemi. V Aténách jsem cítil 
touhu dozvědět se něco o dějinách tohoto místa, rozhodně mnohem více než kdysi při hodinách 
dějepisu. 
 
Obr. 3: Akropole ční nad Aténami 

 
 
Obr. 4: Na Akropoli 

 


