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        Uplynul rok a my se znovu scházíme 
v areálu Marlo, v prostoru bývalé Transpor-
ty, abychom naložili kola a společně se vy-
dali již na páté farní cykloputování, tentokrát 
podél řeky Inn. Symfonie pro dvě ráčny, 
imbusové klíče, gumicuky a molitanové 
proložky při upínání kol do přívěsu v podání 
několika zdatných borců je i tentokrát svým 
způsobem premiérou a nezúčastněný divák 
znovu žasne, že tolik kol se dá vměstnat  
do tak malého prostoru, aniž by řídítka, šlap-
ky a nosiče na sebe navzájem narážely nebo 
si dokonce překážely. 

         Tentokrát jedeme daleko. Až za ra-
kousko-švýcarskou hranici k městečku Ma-
loja Pass nedaleko proslulého turistického 
střediska Svatý Mořic. Začínat budeme 
v nadmořské výšce až okolo tisíce osmi set 

metrů. Je nás znovu plný autobus. Někteří 
společně vyrážíme již popáté, jiní poprvé, 
několik z nás se vrátilo po krátké odmlce. 
Poprvé tu s námi není Petr Soukal mladší, 
který nově vykonává činnost kaplana v jiné 
farnosti. Bude nám chybět. Z toho víceleté-
ho pohledu jsme jakousi putující karavanou, 
která si jedenkrát ročně dává dostaveníčko  
u některé alpské řeky, aby pak putovala  
po cestě, na které zažívá doteky něčeho, co 

nás přesahuje a co nepomíjí. 

         Hned první rozhledy z údolí horského 
Innu jsou úchvatné: průzračná ledovcová 
jezera, rozkvetlé louky, stylově upravené 
vesničky se štíhlými kostelními věžemi,  
ve svazích pasoucí se dobytek a čas od času 
farmářské stroje projíždějící podél krav  
ve sklonu hraničím s fyzikálními zákony. Na 
pozadí zasněžené štíty těžko přístupných 
hor. Až na ty farmářské stroje obrazy jak  
ze švýcarských čokolád. Osobní vlaky pro-
jíždějí údolím v bezchybném souladu 
s jízdním řádem. Lidé tady mluví rétoromán-
sky, starým jazykovým dialektem, který je 
směsicí provinční latiny z dob římských 
vojáků a jazyka původního germánského 
obyvatelstva. Je to jedna ze čtyř úředních 
řečí v zemi. 

         Jedeme po rovině s mírným klesáním, 
někdy ani nemusíme šlapat. Dobrou trasu 
vybrali Vláďa s Petrem! Je čas si po cestě 
popovídat s kamarádem a kamarádkou, ne-
chat na sebe působit kouzlo krajiny, obdivo-
vat kvalitu cyklostezky, fotografovat. Vždy 
po několika kilometrech se skupina poutníků 
roztáhne do tvaru hada, který se dále prodlu-
žuje. Proto děláme přestávky. Když se had 
přece jen roztrhá na několik menších celků, 
jsou po ruce pověření i nepověření jedinci, 
kteří nás s využitím GPS navigací  
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ve svých mobilech neomylně vedou do kem-
pu nebo k přistavenému autobusu. Odpoled-
ne se  konfigurace trasy mění. Je to z kopce 
na kopec, kdy člověk je vděčný, že 
v minulosti kdosi technicky zdatný  vymys-
lel přehazovačku a přesmykač. Po sjezdech 
z kopce před začátkem stoupání převody kol 
v rychlé kadenci za sebou cvakají. Komu 
nezacvakají, buď se pak pár metrů dře nad 
sedlem ve stoje nebo jde pěšky. Kdo má 
převody špatně seřízené, padá mu řetěz… 
Pozdě odpoledne se malá parta těch, kterým 
nedošly síly, odděluje z hlavní skupiny, aby 
vystoupala do malebných vesniček Guarda  
a Ardez. Převýšení je velké. V obou přípa-
dech několik set metrů. Při vrcholových 
průjezdech oběma sídly proto někteří z nás 
zkrápějí krůpějemi svého potu dlažbu úz-
kých uliček. Tichý kolorit zástavby v té 
chvíli ruší oddychování projíždějících. Dlou-
hý sjezd do údolí, kemp v obci Scuol. Dnes 
jsme najeli hodně přes sedmdesát kilometrů. 

        Stavění stanů, rychlé občerstvení, mše. 
V jejím průběhu nevýslovný vjem prostředí. 
Po slovech Otce Jiřího a po doznění tónů 
hudebního doprovodu ještě chvíli spočíváme 
na dosud prohřátých dlaždicích střešní terasy 
nad zděnou budovou kempu a tu k nám do-
léhá zvuk zvonů z nedalekého kostela.  

To všechno s nadpozemským rozhledem  
na nedaleké skály a na blankytnou oblohu. 
Člověk má najednou pocit, že  je mu dobře, 
a snaží se tu chvíli navozené blaženosti pro-
dloužit. Chce zůstat tady nahoře, skoro až 
mezi anděly a svatými, jen tak volně hledět 
na krajinu a chválit Hospodina. Dnes mají 
svátek Cyril a Metoděj. 

         Druhý den vyrážíme do městečka 
Prutz. Padesát kilometrů trasy, znovu podél 
řeky i do kopců. V průběhu putování několi-
krát protínáme nebo přímo sledujeme trasu 
svatojakubské poutní cesty do Compostely. 
Směr však máme opačný. Plni pohody pře-
kračujeme švýcarsko-rakouskou hranici.  
Je tak nenápadná, že mnozí z nás tuto sku-
tečnost registrují teprve s časovým odstu-
pem. Natahující se a posléze naopak smršťu-
jící se had kol pokračuje v putování. Člověk 
má radost, že kolo je dobře promazané, ne-
vrže a nedrnčí. A že podobné je to i s jeho 
tělem. A uvědomuje si, že kolo s tělem spo-
lečně vytvářejí skoro dokonalé soustrojí. 
Z pohledu celé skupiny cyklopoutníků se to 
soustrojí násobí a lidskými vazbami uvnitř 
něho až umocňuje. Bože, děkuji ti za dar 
zdraví, za pohyb, lidský um a za to, že si lidé 
spolu povídají. 
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Na čele skupiny zejména v kopcích řádí 
mužské trio rodiny Chvojkových. Jejich 
rychlost a nasazení ve strmých stoupáních 
trasy na nás ostatní chvílemi působí jako 
z jiného světa. V jednu chvíli, možná právě 
v době, kdy  několik set kilometrů odtud při 
nejslavnějším cyklistickém závodě světa 
sráží jeden věhlasný závodník před cílovou 
páskou jiného ještě věhlasnějšího soka 
k zemi, si tito tři muži v sedle rozdávají 
rovněž boj o prvenství na pomyslné vrcho-
lové pásce jednoho z prudkých stoupání. 
Kdo zvítězil, nevíme, tušíme však, že to 
bylo těsné. A když Honza, o generaci mlad-
ší druh svých soupeřů, sjíždí zpět k nám, 
trmácejícím se právě v nejprudším stoupá-
ní, žijeme v naději, že vrchol kopce již není 
daleko. Tak jako pro středověké mořeplav-
ce byl nadějí na dosažení pevniny přelet 
hejna racků nad obzorem.  

        Přestávka na doplnění tekutin a chvíle 
ztišení v kapli. Chládek, rozjímání před 
oltářem, krátký duchovní zpěv. Tebe, Bože, 
chválím… Proud Innu se postupně zpoma-
luje. Zatímco včera si řeka tesala svou cestu  
přímo do vápencových skal, dnes převrst-
vuje valouny štěrku do výsep a jesepů pod-
louhlých tvarů, místy se mezi nimi volně 
větví do ramen, aby se posléze  nenuceně 
vrátila do jednoho koryta. Ta řeka zde tan-
čí… V kempu, tentokrát blízko silnice, se 
při stavění stanů stejně jako včera ozývají 
údery kladívek. Stanové kolíky svádějí ne-
rovný boj s kamenitým zemským povr-
chem. Vychlazené točené  pivo z útrob au-
tobusového přívěsu je jako vždy balzámem 
pro unavené tělo cyklisty a je neopominu-
telným doplňkem ke kulinářským zázra-
kům, které se před zraky jejich aktérek  
a aktérů vytvářejí na plynových vařičích 
různých značek a velikostí. Pivní mok se 
v sudu při přejíždění autobusu z kempu do 
kempu vždy trochu nahrká a tak pění víc, 
než je obvyklé. Proto chodíme nejdříve 
piva roztáčet a teprve za nějakou chvíli je 
po stejné trase  chodíme dotáčet. Někdy nás 
zachrání některá dobrá duše, která se obětu-
je a dělá výčepního. 
 

 

 

   Cílem třetího dne je městečko Stams 
vzdálené přibližně šedesát kilometrů. Údolí 
řeky je dnes již podstatně širší než první 
den, trasa je rovinatá, pastviny se změnily 
v pole a cyklostezku občas brázdíme podél 
silnice s vyšší frekvencí aut. V povzdálí  
stále zůstávají horští velikáni. Pohled  
na oblohu v nás i dnes vzbuzuje naději, že 
nezmokneme. Potkávají nás drobné defek-
ty, ale naši mechanici si pokaždé vědí rady. 
Při jedné z přestávek, která má za cíl to, 
aby se had kol zase stáhl do klubíčka, lékař 
výpravy Vilda vytahuje z batohu telefon, 
krátce s někým hovoří, pojednou se zvedá  
a vrací se směrem, odkud jsme přijeli. Mi-
nuty napětí. Jedna z dívek, Klára, má  
po pádu zraněné zápěstí, ukazuje se, že 
nikterak vážně. Všichni pokračujeme 
v cestě. Zranění bylo i včera. Lukáš  
po smyku na šotolinové cestě spadl z kola  
a utrpěl odřeniny předloktí. Obličej si před 
nárazem duchapřítomně ochránil, aby za-
krátko již jako ženich působil na své svatbě 
příznivým dojmem. Prosíme tě, Bože, opat-
ruj nás od zranění a nemocí. 

         Kempujeme nedaleko místní architek-
tonické dominanty, cisterciáckého klášteru. 
Druhý den ráno přicházíme do velkého  
a zdobeného prostoru jeho kostela na mši. 
Je v německém jazyce. Rituál je známý, 
obsah slov spíše tušíme. 

        Je sobota, den letošní poslední etapy. 
Míříme do městečka Volders, vzdáleného 
šedesát kilometrů. Cesta vede přes Inn-
sbruck, místní metropoli. Dorážíme sem 
odpoledne. V husté změti turistů vedeme 
kola pěšky starým městem, aniž bychom 
svým početným útvarem vyvolávali jakýko-
li podiv nebo zvědavost kolemjdoucích. 
Lidské hemžení, prolínání kultur, tep velko-
města. Hledíme na palác Fugger-Taxisů  
a na starý tyrolský parlament, nevšední 
barokní stavbu. Psala se tu historie. Ulice-
mi, kterými se přesunujeme, se svého času 
procházel se svým dvorem mladý císař Ma-
xmilián I. Měl zde své sídlo. Jeho syn Ru-
dolf se pro změnu o několik desítek let poz-
ději  procházel se svým dvorem ulicemi 
matičky stověžaté. 
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           „Polní mše“, která má znovu svébyt-
né kouzlo, končí krátce před kapkami deště, 
prvními, jaké při letošním putování zažívá-
me. Ani navazující vytrvalý déšť nás neod-
razuje od toho, abychom pod rozevřenou 
plachtou přívěsu naložili kola a aby se hlav-
ním představitelům této chlapské práce 
dostalo od ženské poloviny poutníků  
zaslouženého: „Hoši, děkujeme!“  

          Poslední den putování se ocitáme 
v jakési Alenčině říši divů. Navštěvujeme 
křišťálový svět „Swarovski Kristallwelten“. 
Je to prostor pod zemským povrchem, roz-
členěný do velkého počtu komnat, které 
jsou vyzdobeny křišťály  nejrůznějších fo-
rem a barev do svébytných nezřídka se po-
hybujících reálných i fantaskních útvarů. 
Jímavé, magické i ryze strojní kompozice 
dotváří nenápadná hudba. A aby toho neby-
lo málo, zjišťujeme, že exteriér tohoto turis-
tického komplexu je právě naaranžován  
ve stylu východního Orientu. Takže zčista-
jasna a jakoby náhodou se v jednu chvíli 
velká část chrudimských cyklopoutníků 

ocitá ve stanovém hledišti s nízkými divany 
a načechranými polštáři a nechává na sebe 
působit orientální melodii a tanec dvou 
mladých indických párů na pozadí s jezír-
kem porostlým exotickými vodními květy  
a nad ním se vznášejícím oblakem, jak  
jinak než z křišťálu. 

         Cesta zpět probíhá bez nehody. Řidi-
čům zdar. A zdar také nám, cyklopoutní-
kům, kteří jsme vytvořili jakýsi tým,  
ve kterém měl každý  své místo a byl něčím 
užitečný. A v tomto týmu jsme měli  
duchovní pilíř v osobě otce Jiřího, který 
svou přítomností a konáním zastřešil to,  
že nás společná cesta směrovala k Bohu. 
Věříme, že Petra a Vláďu neopustí chuť  
a energie a připraví pro nás na příští rok 
putování s koly další nevšední krajinou, 
abychom znovu mohli společně zažívat 
chvíle spočinutí v objetí Toho, který nás má 
rád, a abychom v této krajině znovu žasli 
nad zázraky jeho stvoření. 

Luboš Vlček                                                         
 


