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                     Znovu spolu – Pod klenbou 

vodopádu – Poprvé na ferratě – Kde je 

Olda? – Na kole do kopce – Nezvaný 

host v táboře – Na vrcholu hory – Lasci-

atemi cantare – Nezvaný host znovu 

v táboře – Proprší celé cykloputování? – 

Podél Drávy – Altstadt v Lienzu – Do 

Spitallu – Síla modlitby – O pěstování 

bonsají – Zpátky do Chrudimi – Hano, 

uzdrav se! 

          Je ráno 4. července a my po noční 

jízdě vystupujeme z autobusu na  odpo-

čívadle vedle jedné málo frekventované 

silnice. Někteří z nás zažíváme takové 

rozlámané ráno bez sprchy a bez teplé 

snídaně poněkolikáté v řadě. Bereme  

na sebe turistické oblečení a nazouváme 

se do pevných bot. Čeká nás pěší túra. 

Při vystupování ze dveří získává Klára 

Kalinová souhlas, že nás může fotogra-

fovat a snímky pak podle libosti 
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zveřejnit. Tím se dostáváme do souladu 

s novým zákonem o ochraně osobních 

dat. Vyrážíme s chutí a v naději na nové 

zážitky. Sestupujeme do údolí říčky Boi-

te v místě vzdáleném jen pár kilometrů 

od zimního letoviska Cortiny ď Ampez-

zo v severní Itálii. Zanedlouho se ocitá-

me před nevšední scenérií. Z dolomitové 

soutěsky nahoře nad námi padá veliký 

proud vody, který vytrvale masíruje ka-

menné dno. Cesta vede jakýmsi přírod-

ním tunelem, který je z jedné strany 

ohraničen svislou skálou a z druhé stra-

ny a shora je uzavřen mohutnou klenbou 

vodopádu. Do stěny je pevně zakotveno 

ocelové lano. Stojíme, jako karavana 

chrudimských cyklopoutníků vůbec po-

prvé, před ferratou. Průchod pod vodo-

pádem je skrápěn tisíci kapkami vodní 

tříště. Někdo obléká pláštěnku, jiný si 

svléká triko a ještě jiný na tělo nasazuje 

horolezecký sedák s karabinami. Ta po-

strádaná sprcha tu teď na nás čeká. Je 

ledová a má osmekané dno. O pár desí-

tek metrů dál již na jiné skále se neoče-

kávaně ocitáme nad lezecky náročným 

sestupem. Délka skoro třicet metrů, 

sklon místy až 70°. Kdo má sedák, je  

ve výhodě. Vláďa s Marií, kteří nás sem 

přivedli, tou cestou před lety sami prošli. 

Avšak v době sucha, po sklonitém dně 

bočního potoka. Dnes to stejnou trasou 

nejde. Voda skáče po kamenech, klouže 

to. Pod skalním sestupem sčítáme ztráty. 

Kromě pár bolavých svalů a několika 

odřenin jsou nulové. Okruhem se vrací-

me na parkoviště.  

          Odjezd autobusu se odkládá, chy-

bí jeden pasažér: Olda. Postáváme 

v hloučcích, sdělujeme zážitky, dojídá-

me kolečka salámů a hadovek. Zdola 

konečně svižně supí vyhlížený souput-

ník.  Vrací se téměř od bran Cortiny, 

kam dospěl, když minul jednu nenápad-

nou odbočku v údolí. Má tak oproti nám 

v nohách o šest kilometrů víc. Od řidiče 

bere do ruky plechovku piva a dopadá 

vedle něho na sedadlo. Můžeme vyrazit. 

          Secvičená parta chlapů před minu-

tou vyložila kola, my jsme je osedlali  

a teď pádíme v ústrety neznámým hori-

zontům, nástrahám a zážitkům. Po krát-

ké chvíli se pohodová projížďka údolím 

proměňuje v táhlé a chvílemi prudké 

silniční stoupání do kopce. Kondičně 

náročné šlapání znepříjemňuje déšť  

a jen neochotně se vyhýbající auta. Ta 

svými zmáčenými karosériemi téměř 

škrtají o vnější hrany našich šlapek. Ces-

ta vzhůru je náročná. V trase délky sed-

mi kilometrů nabereme převýšení více 
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než pěti set metrů… Ten pocit zná hod-

ně cyklistů. Po půlhodině monotónní 

jízdy, kdy člověk každým šlápnutím  

do pedálu ukrajuje kousek z té klikaté 

šedivé hydry, se do mysli poznenáhlu 

vloudí pevné přesvědčení o tom, že 

ohyb silnice, který se právě zjevil  

na horizontu vysoko nad ním, je ten 

poslední. A pak že už bude rovina, 

kemp, teplé jídlo a sprcha. Když takový 

cyklista po dalším martyriu šlapání  

u dosažené mety zjistí, že jeho pevné 

přesvědčení bylo jen mámivým přelu-

dem, upne se ještě s větší jistotou  

na novém horizontu k nové zatáčce, 

která už TENTOKRÁT URČITĚ bude 

tou spásonosnou. Není. Bolí všechny 

končetiny, krátí se dech, docházejí síly. 

Nová fikce, nové rozčarování, amplitu-

dy naděje a zmaru se vystřídají ještě 

třikrát, čtyřikrát… Nakonec je vrchol 

sedla dosažen. Šedivý kluzký protivník 

je poražen. 

           U jezera Misurina se stavějí sta-

ny, vaří se večeře, pije se čaj. Duchov-

ně nás letos provázejí hned dva kněží: 

otec Jiří a kaplan Petr. Mši dnes slouží 

starší z obou. Venku pod zataženou 

oblohou zažíváme společenství. 

S Ježíšem uprostřed nás. Noc je bez 

hvězd, slabě prší, usínáme. 

          „Kdo to jedl z mého ešusu?“ 

„Kdo pil z mého hrníčku?“ „A kdo to 

leží v předsíňce našeho stanu?“ Takové 

a podobné výkřiky údivu probouze-

jí obyvatele kempu při ranním rozbřes-

ku. Tu rozdrobený chléb, jinde povále-

ný batoh, roztrhaná igelitka se zeleni-

nou a do toho všeho vzdechy nad chy-

bějícím loveckým salámem a plísňo-

vým sýrem. Nočního návštěvníka pro-

zrazuje nezaměnitelný zápach vyznač-

kované trasy, která propojila místa noč-

ních hodů. Liška! S přívlastkem 

„parádnice“, protože Hance Vitáčkové 

odtáhla do doupěte vínově červenou 
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bundu. Při bilancování škod s úlevou 

zjišťujeme, že nám dohromady stále 

zůstává značné množství zásob a nemu-

síme tak mít obavy z vyhladovění. Pro-

tože v kempu budeme nocovat ještě jed-

nu noc, bude nutné proviant před pacha-

telkou dobře zabezpečit. Jistojistě se 

vrátí. 

          Náplní dne je vysokohorská turis-

tika. Kdo se cítí, pokusí se zdolat vrchol 

hory Monte Paterno (2744 m n. m.)  

a kdo upřednostňuje pohodovější výšlap, 

obejde majestátní rozeklanou skalní stě-

nu  Tre Cime (2999 m n. m.). Autobus 

nás vyváží na vysokohorskou základnu 

ve výšce okolo dvou tisíc tří set metrů, 

dále vyrážíme po svých. Šlapeme  

do kopce. Neprší, ale nad hlavami pluje 

zlověstný šedivý mrak. V sedle se obě 

skupiny dělí. Skálolezci míří na ferratu, 

pohodáři scházejí do vysokohorského 

údolí. Cesta na vrchol hory je značená. 

Jde to. Využíváme přírodní i lidskou 

rukou vytvořené chyty při obtížnosti 

trasy, kterou zvládáme. Zacvakávání 

karabin do pevně zakotvených ocelo-

vých lan nám přináší potřebnou jistotu. 

Když se první část skupiny ocitá  

pod lezecky nejnáročnějším téměř svis-

lým úsekem, jeden z nás, Petr Novák,  

se již vrací od zdolaného vrcholu. 

S kamzičí lehkostí a jen tak naboso, 

s pinglíkem zavěšeným přes prádelní 

šňůru na zádech jako by se vracel  

ze Sokola. Prodejci outdoorových  
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doplňků zůstanou i nadále v případě 

tohoto svérázného chlapíka zcela  

bez šancí… Pohled od vrcholového 

kříže hory je úchvatný. Zlověstný mrak 

se rozplynul a horizont tak po celém 

obvodu lemuje majestátní panorama 

příkrých horských štítů. Neméně 

úchvatný je pohled na let dravce ve vý-

šinách nad nekonečným kamenným 

královstvím. Let naprosto svobodný, let 

bez hranic… Sestup ferratou směřuje 

k horské chatě nad údolím. K našemu 

překvapení se náhle ocitáme v útrobách 

hory: v ražené štole, která má více než 

kilometrovou délku. Vykutali a vystří-

leli ji tu pod horským hřbetem italští 

vojáci v první světové válce jako obran-

nou linii proti rakousko-uherským pro-

tivníkům. Ve výšce dvou a půl tisíce 

metrů nad mořem. Unikátní technická 

památka oslavuje nezdolný lidský um  

a vlastenectví, ale připomíná také místo 

lidských bolestí a strádání. Zpět na vy-

sokohorskou základnu se vracíme roz-

troušeni do malých skupinek. Někteří 

stále mají chuť a sílu hovořit, jiní při 

sestupu mlčí a vyhlížejí cíl pochodu. 

Obloha se zatahuje, spouští se déšť. Je 

dobře, že nikdo z nás už není nahoře  

ve skalách. U autobusu se setkáváme 

s pohodáři. Ti nám líčí barevnou har-

monii alpských luk a jejich samovolný 

přechod do bělavých suťových úbočí 

horských velikánů. Jsme všichni, bez 

zlomenin a bez otoků. Odjíždíme  

do kempu. 

         Večer se nese ve znamení kultury. 

V přístřešku u hostince sesazujeme sto-

ly, přinášíme kytary a housle, ladíme 

hlasivky. Pod kapkami deště dopadají-

cími na plachtoví pergol  zakrátko znějí 

tóny českých písní zpestřené  sdílením 

dnešních i dřívějších zážitků. Bavíme 

se a je nám dobře. Tóny houslí, kytar  

a v místních podmínkách cizokrajného 

zpěvu mají takovou moc, že zevnitř  

od stolů hostince vylákaly hrstku míst-

ních usedlíků a ti nás zvou k sobě. Ať 

jim něco předvedeme – po našemu. Ko-

munikační spojení zprvu zajišťuje kap-

lan Petr, který udává tón setkání a mis-

trně tlumočí. Ledy jazykové bariéry 

postupně praskají, družení se dostává 

do obrátek. Pastevec Thomas nás 

okouzluje měkkou barvou svého bary-

tonu, my neváháme a spouštíme – svě-

te, div se – Tichou noc. Italští pastevci 

s šenkýřkou navazují Tichou nocí 

v italštině. Zábava proudí: Lasciatemi 

cantare – E vola vola si sa – Felicità – 

Ti amo, Ti amo, Ti amo …vše 

v počestnosti, prosím. Rozcházíme se 

pozvolně okolo půlnoci, uléháme  
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do stanů a v uších nám znějí melodie 

italských popových hitů z doby  

před desítkami let. A také podivně zpěv-

né slabiky italského jazyka, řeči, ze kte-

ré většina z nás, chrudimských cyklo-

poutníků, zná jen pár slov nebo pár útrž-

ků vět, ale která nás přesto svou exotic-

kou zvučností tolik okouzlila. 

          „Potvoro, mazej ze stanu a pusť 

ten batoh!“ Tato slova zazněla v noci  

na 6. července ve dvě hodiny třicet pět 

minut z úst Pavla Boháče. Byla vyslove-

na s tlumenou dikcí, což již nelze říci  

o ráně do kožichu, která za výzvou bez-

prostředně následovala… Ranní škody 

jsou nižší než včera. Nějaký sýr, chléb, 

paštiky a pár potrhaných igelitek. Kapky 

deště dopadají na naše kapuce a stany. 

Obloha je šedá a je chladno. Po snídani 

sedáme na kola a sjíždíme z kopce. 

Z toho kopce, který měl nahoru neko-

nečný počet zatáček. Blatníky kol chrání 

těla proti zastříkání. Zdá se, že nečas 

nikdy neskončí.  

           Po hodině cesty, již daleko  

pod kopcem, zastavuje karavana poutní-

ků na cyklostezce u řeky Drávy. Je to 

mohutná bystřina s valícím se proudem 

vody šedobílé barvy. Proudem, který 

vyvolává respekt. Kapky deště zvolna 

ustávají a pláštěnky nesměle směřují  

do batohů. Cesta vede severovýchodním 

směrem do města Lienz. Postupně podél 

proudu řeky překonáváme vzdálenost 

sedmdesáti kilometrů. Čas od času jed-

nou nebo dvakrát šlápneme, jinak se jen 

tak vezeme. Je to balada a symfonie. 

Přejezd přes italsko-rakouskou hranici 

odzíráme podle změny upravenosti za-

hrádek.  V kempu rozkládáme stany, 

slavíme mši a na kolech vyrážíme  

do staré části města. Na náměstí míjíme 

upravené starobylé domy s renesančními 

fasádami, rozmanité butiky a  kavárny  

a vzadu krojované hudebníky připravují-

cí se ke svému večernímu folkovému 

vystoupení. Opodál na návrší se ztišuje-

me v prostorách františkánského klášte-

ra. Den pomalu končí. 

         V sobotu 7. července pokračujeme 

podél Drávy k městu Spitall. Jeho název 

přetrvává už od dob raného středověku, 

kdy se zde ubytovávali poutníci a cestu-

jící obchodníci. Trasa má délku osmde-

sát pět kilometrů a je tentokrát mírně 

zvlněná. Naše kola a nohy však její vze-

stupné pasáže stále dobře zvládají. Jízdu 

přerušujeme u kaple se hřbitovem,  

na kterém je pochováno několik stovek 

ruských vlasovců. Když se válka defini-

tivně vyvinula v jejich neprospěch a část 

z nich jako štvaná zvěř s ženami a dětmi 

dorazila až sem, padli tito psanci už  

po ukončení válečných bojů do zajetí 

vítězné mocnosti, aby pak byli vojáky 

jiné vítězné mocnosti bez milosti postří-

leni. Cítíme vzdálený dech dávných hrůz 

a utrpení.  
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          Na čele karavany se odpoledne 

zformuje skupina několika nadupaných 

draků a vzápětí, jako když střelí, se 

utrhne vpřed. Až do cíle mažou pak tito  

samozvaní závodníci a lovci kilometrů  

jako o život. Pro dosažení vyšší rych-

losti se disciplinovaně střídají ve vede-

ní, takže v pohledu shora nepochybně 

působí jako časovkářské družstvo  

na nějakém cyklistickém mítinku. Nao-

pak vzadu úplně jiným tempem výletně 

korzují ti, co dávají přednost hovorům, 

fotografování a rozhledům po krajině. 

Navečer naposledy stavíme stany. Sku-

pina mladých odvážlivců se svléká  

do plavek a noří se do vln proudící Drá-

vy. Nízká teplota bělavé vodní masy  je 

zakrátko vyhání na břeh, i tak je však 

odměňujeme hlasitými projevy uznání. 

          Na břehu řeky pod jasnou oblo-

hou slouží otec Jiří mši. Kulisa krajiny 

s rychle proudící vodou na pozadí  

dodává liturgickému obřadu zvláštní 

nádech plynoucího času. Jsme tu všich-

ni pohromadě a cítíme, že nás slova 

kněze spojují a posilují. Nezvykle silně 

jsme takové posílení zažili na jednom 

z předchozích cykloputování. Autobus 

měl tehdy defekt a upadlo mu kolo. 

Měli jsme v nohách hodně kilometrů, 

bylo pozdní odpoledne a s ním vedro. 

Nepojízdný autobus stál ještě daleko 

před námi, ale také daleko od kempu. 

To všechno kdesi pod rakouskými Al-

pami. Hlavou se nám honily obavy 

z toho, co bude dál, kde budeme spát, 

jak proběhne oprava. V tu chvíli nás 

otec Jiří vyzval ke společné modlitbě. 

Svěřil Bohu naše obavy a vyslovil 

prosbu o to, aby se nečekaný technický 

problém podařilo brzy a zdárně odstra-

nit. Během těch plynoucích slov mod-

litby jsme cítili proměnu. Do našich 

duší se vrátil klid a pokoj. Nikdo nepa-

nikařil a nehysterčil, ty tam byly pocity 

malomyslnosti. Nasedli jsme na kola  

a jeli. S vnitřním klidem a nadějí 

v dobrý konec. Naděje se po pár hodi-

nách zčásti a druhý den úplně proměni-

la ve skutečnost. Takovým způsobem, 

že jsme nestrádali. Vše bez hádek  

a bez jakýchkoli mrzutostí. 

          Nakládáme kola, dopíjíme po-

slední doušky zlatavého moku, zpíváme 

v hloučku při kytaře a posléze vedle 

neslyšně proudící  vody a pod oblohou 

plnou hvězd usínáme. U přívěsu s koly 

se pak ještě chvíli pohybuje silueta lid-

ské postavy. To se Zdeněk Dittrich vrá-

til z umývárny a usazuje na své místo 

chladící a tlakový agregát s promytými 

hadicemi od pivního narážeče.  
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          Je neděle a s ní poslední den le-

tošního cykloputování. Na programu je 

výlet do muzea bonsají v městečku See-

boden. Zažíváme působivě živý výklad 

v režii správce zahrady a profesionálně 

bezchybné tlumočení z angličtiny 

v podání Aleny Pavlíkové. Parková 

úprava stromových miniatur je kon-

cepčně uspořádána ve stylu japonské 

zahrady. Ta nám společně se slovním 

podáním přibližuje tradici a kulturu 

vzdálené země, v níž se fenomén pěsto-

vání bonsají zrodil. Zasadit stromek  

do misky, zalévat, hnojit a zastřihávat 

okraje. Dny, měsíce, roky, bez ustání. 

Je to úplný protipól přirozeného vývoje 

alpské květeny, na kterou jsme  

před několika dny hleděli pod skalní 

stěnou v italských Dolomitech. Jiná 

krása a jiný pocit. A člověka bezděčně 

napadá otázka, kde je hranice úsilí až 

generací osob vměstnávat kdysi přírod-

ní výtvor do svých představ o jeho ide-

álním tvaru a velikosti. 

          Sedáme do autobusu a odjíždíme 

ve směru na Chrudim. Krátce před set-

měním se ocitáme mezi známými pano-

ramaty ulic města. Úsměvy na tvářích, 

objímání a pevné stisky rukou při lou-

čení jsou nejlepšími znaky toho, že 

jsme spolu v radostném společenství 

znovu strávili několik nezapomenutel-

ných dní. Petře, Vláďo a oba naši du-

chovní průvodci, děkujeme vám! 

          Pár dní po rozloučení se dozvídá-

me zprávu, že jedna z našich souputnic, 

zrovna ta, které liška odpochodovala 

s bundou, leží na jednotce intenzívní 

péče v jedné pražské nemocnici. Její 

organizmus se teď vypořádává 

s neočekávanou tělesnou komplikací, 

která krátce po návratu nastala. Hano, 

myslíme na tebe, uzdrav se a Bůh ti 

pomáhej při novém nabírání sil!  

                                                                                                                                           

              Luboš Vlček 

 


