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Cyklopouť 2021 ke cti svaté Ludmily 
 

Vážení a milí cyklopoutníci,  

kteří s námi rádi společně putujete i vy, kteří se chystáte poprvé, po zemích českých i 

evropských, poutních místech významných i opomenutých. 

Původně mělo být v tomto roce vše jinak, ale známe to: Člověk míní, Pán Bůh mění. Již druhým 

rokem jsme měli putovat do bosenského poutního místa Medjugorje, kde si letos budou 

připomínat 40. výročí od prvního zjevení Panny Marie.  

Svět však zasáhla pandemie Covidu. Máme tu její další vlny. Těžko předvídat jaká bude situace 

za měsíc nebo za půl roku. Každý stát přijímá různá opatření a prakticky se vytratil volný pohyb 

přes hranice jednotlivých států. Ani letos tedy nepůjde zajistit cyklopouť v zahraničí. Jistě, dalo by 

se čekat. Organizačně však, abychom mohli (jakoukoliv) cyklopouť zorganizovat pro větší skupinu 

poutníků, je třeba některé kroky realizovat již nyní. 

 

ROK 2021 – 1100 LET OD SMRTI SVATÉ LUDMILY 

Jak řada z vás ví, připravili jsme 17. ročník cyklopoutě „pod křídly“ uherskobrodského Orla do 

Tetína k uctění výročí mučednické smrti svaté Ludmily. A rovněž jsme se stali oficiální akcí oslav 

Svatá Ludmila 1100 let.  Věříme, že i letošní program cyklopouti bude poutavý a bude se opět na 

co těšit. Putovat budeme od pátku 30.07. do neděle 08.08.2021.  
 

NOVINKA – ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ 

Novinkou, kterou jistě všichni ocení, je přihlášení se jednoduchou a rychlou on-line přihláškou. 
PŘIHLÁŠKA se vám otevře po kliknutí zde: https://forms.gle/Q3SVkE2rHKxW7ggQ7. 

Nepoužívejte jednu přihlášku pro více účastníků. Každý účastník (i dítě) musí mít svou vlastní 

přihlášku. 

My organizátoři tak prakticky ihned dostáváme přehled o přihlášených. To může být důležité 

v okamžiku, kdy bude akce povolena, a současně bude např. platit limitní kapacita účastníků. Po 

té pak bude rozhodovat datum odeslání (on-line) přihlášky, a to včetně uhrazené platby. 

Přihlášení účastníci budou řazeni podle data doručení přihlášky, resp. její úhrady. Veškeré 

informace jsou vydány v propozicích k této cyklopouti. V případě, že by vládní nařízení 

neumožňovaly cyklopouť uspořádat, budou finanční prostředky vráceny (v plném rozsahu) na 

účty přihlášených. Rozhodnutí (ze strany státu) o povolení konání akce musí být zřejmé do 

10.06.2021. Taktéž je možné, že v době odjezdu budou vládní nařízení vyžadovat předložení 
potvrzení o absolvovaném očkování či negativním testu na Covid.  

Všechny detailní informace naleznete v propozicích, které jsou ke stažení na stránkách cyklopoutí 
www.cyklopoute.cz . 

Společně s přihláškou zašlete (nejpozději však do 5 dnů) potvrzení o zaplacení celkové ceny 

cyklopoutě ve výši 3.700 Kč.  Číslo účtu: 2201165695/2010. 
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Při placení překontrolujte, prosím, všechny údaje (číslo účtu a variabilní symbol - rodné číslo), 

zprávu pro příjemce), aby bylo možné vaši platbu řádně identifikovat.  V případě, že platíte za 

více účastníků, uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce. Přihlášený je pouze ten, od koho 

obdržíme zároveň přihlášku a platbu!! Uzávěrka přihlášek je 10. června 2021 nebo do naplnění 

kapacity. Přihlášení účastníci obdrží do 10. července 2021 podrobné pokyny. Pokud to budou 

vládní nařízení (v době odjezdu) vyžadovat, budou muset účastníci před odjezdem předložit 

potvrzení o absolvovaném očkování či potvrzení o negativním testu na Covid. 

V ceně pouti 3700 Kč bude jako vždy zahrnuta taška cyklopoutníka s originálním cyklopoutnickým 

dresem 2021, mapy etap, které si opět bude moci nahrát do svých mobilů jako navigaci etap, 

reflexní prvek, ekologický kelímek na pitný režim a Credenciál (Poutní průkaz). Kromě toho, jako 

na všech předchozích cyklistických poutích, nebude chybět organizační tým, který se bude starat 

o servis kol, zdraví, duchovní náplň, kuchařský tým, který bude zajišťovat snídaně a večeře. 

Nocovat budeme stejně jako na všech předchozích cyklopoutích ve sportovních halách, 

tělocvičnách, třídách, či farách se sociálním zařízením. Jako doprovodné vozidlo pro převoz 

batožin nám poslouží autobus. Pro zájemce máme tradičně k dispozici (v omezeném množství) k 

zapůjčení kola. 

OD LUDMILE K LUDMILE  

Čeká nás celkem 8 etap (a 1 "zahřívací") dohromady s takřka 600 kilometry. Trasa etap povede 

krásnou krajinou spojenou s poutními místy a českými světci. Zavítáme tak například na vínem 

osázenou jižní Moravu, Moravskokrumlovsko, Vysočinu, do Posázaví či Velkou Ameriku.   

Sraz cyklistů je naplánován na páteční odpoledne s datem 30. července 2021 v Uherském Brodě. 

Na úvod nás čeká „zahřívací etapa“ z Uherského Brodu do Suché Lozi, kde se nachází jeden 

z mála kostelů ve východní polovině naší vlasti zasvěcený svaté Ludmile. Start cyklopoutě je pak 

na programu v poslední červencový den v Uherském Brodě a přes Velehrad dorazíme do cíle první 

etapy, kterým bude poutní místo Žarošice. Nedělní etapa pak zavede cyklopoutníky do 

Moravského Krumlova, kde již netrpělivě očekávají návrat Slovanské epopeje. Po dvou středně 

dlouhých etapách bude ta třetí kratší. Povede kolem jaderné elektrárny Dukovany, kde se 

zastavíme na prohlídku.  Palm beach, Long beach a Třebíč - to jsou prý nejhezčí místa. Tak 

uvidíme teda v cíli etapy Třebíči …  Z Třebíče se vydáme do Želivu, místa, kde sídlí bratři 

Premonstráti, kteří si právě v letošním roce připomínají 900 let od založení svého řádu. Odtud se 

vydáme do Číhoště, vísky, kde jsme již nocovali při cyklopouti před 5 lety. Opět si připomeneme 

a vzdáme úctu ctihodnému služebníku P. Josefu Toufarovi. Z Číhostě projedeme krásnou krajinou 

Posázaví do Sázavy, místa spojeného s dalším českým světcem svatým Prokopem.  Ze Sázavy se 

vydáme do Dobříše. A odtud v poslední etapě přes Karlštejn dojedeme k svému cíli do Tetína, kde 

cyklopouť zakončíme.  

Trasa na kole:  

UHERSKÝ BROD (start) – (úvodní prolog Suchá Loz) –  Žarošice – Moravský Krumlov – Třebíč – 

Želiv –  Číhošť  –  Sázava –  Dobříš  –  TETÍN – (Beroun – cíl). 

CYKLOPOUTĚ OTEVŘENY VŠEM 

Cyklistické poutě jsou určeny a otevřeny pro všechny věkové skupiny – lidi ve víře pevné, 

hledající i tápající. Řada z poutníků již některou z předchozích 16. ročníků cyklopoutí absolvovala, 

avšak najdou se i tací, kteří s námi z různých důvodů jet nemohli nebo o cyklopoutích nevěděli. 

Dejte jim o nás vědět .  
 

Věříme, že vše opět společně zvládneme a že nám cyklopouť epidemická situace v létě dovolí 

uskutečnit . 

 

Za organizační tým s orelským pozdravem Zdař Bůh a s přáním pevného zdraví vás všechny 

zdraví Petr Gabriel 


