Uherský Brod Lipová 2614, 688 01 Uherský Brod, e-mail: UherskyBrod@orel.cz, IČ 62832638

Tisková zpráva: 18. CYKLOPOUŤ

CykloPouť SEVEROZÁPADEM ČR
29.07 – 07.08.2022
O víkendu vyrazí cyklisté na již 18. ročník cyklopoutě
Trasa na kole:

Tetín u Berouna (start) – Smečno – Roudnice nad
Labem – Krupka – Horní Police – Filipov-Jiříkov –
Raspenava – Jilemnice – Hradec Králové (cíl).

Již 18. ročník mají před sebou cyklopoutě. I v letošním roce se vydá skupina čítající 120
cyklistů z Čech, Moravy i Slezska na již tradiční cyklopouť. Účastníci se přihlásili z Domažlic,
přes Děčín, Prahu, Vysočinu, Brno, Ostravu, Slovácko i Slovensko.

Cyklopouť 2022 odstartuje tam, kde skončila ta loňská - a to na Tetíně u Berouna, který je
spjat s mučednickou smrtí svaté Ludmily, od které v loňském roce uplynulo 1100 let.
Cyklopoutníky čeká celkem 8 etap a dohromady takřka 550 kilometrů s jízdou nahoru i dolů,
velkým převýšením i rovinami. Trasa i místa dojezdů jednotlivých etap byla vybrána, tak aby
účastníci navštívili jak poutní místa, tak místa spjata s českými světci. A tak nebude chybět
zastávka v rodišti svatého Václava ve Stochově, svatoanenská pouť ve Smečně, výšlap na
bájnou horu Říp, poznání krás a pamětihodností Panenského Týnce, či Roudnice na Labem.
Labe pak zavede účastníky až do Ústeckého kraje, přesněji do Krupky, respektive její městské

části Bohusodova, kde komunisti zřídili (v prostorech Baziliky Panny Marie Bolestné a jezuitské
rezidence) internační klášter řeholníků. Dále pak poutníci zavítají na Českolipsko. Slavit mši
svatou budou v Horní Polici, barokní perle tohoto kraje, která nedávno prošla kompletní
rekonstrukcí, a získala ocenění svatba roku 2021 ČR. Po té se vydají do Svojkova do poutní
skalní kaple - Modlivý důl. Vrcholem cyklopouti pak bude mše svatá v poutní bazilice ve
Filipově-Jiříkově, kde se roku 1866 (ve 4 hodiny ráno) odehrál zázrak uzdravení jisté
Magdaleny Kadeové. Na toto připomínku oslaví poutníci již v tuto brzkou ranní hodinu mši
svatou. Následovat bude pak etapa ze Šluknovského do Frýdlantského výběžku (a to přes
německé i polské území) do Hejnic, respektive Raspenavy. Během jedné etapy tak poprvé za
předchozích 17 ročníků překonají cyklopoutníci hranice hned tří států. Z Raspenavy se poutníci
vydají do brány Krkonoš – Jilemnice. Závěrečná etapa pak zavede poutníky do Hradce Králové,
kde pouť ukončí.
Co dále čeká na poutníky na kolech? Kromě tradičního skvělého společenství cyklopoutníků,
které díky jízdě na kole propojuje všechny generace - tj. „cyklistiku s dalším rozměrem.
Účastníci budou zdolávat jednotlivé etapy ve skupinkách a to od čtyř až po dvanáct osob.
Nocovat se bude stejně jako na všech předchozích cyklopoutích opravdu poutnicky (na
karimatce a ve spacáku) a to v tělocvičnách, sportovních halách, ve třídách, či na faře.
Organizační tým bude také tradičně zajišťovat veškerý logistický servis, tj. stravu účastníkům,
zdravotní a servisní doprovod pro opravy kol.
Účastníci obdrží u prezentace batůžek cyklopoutníka s doporučenými trasami jednotlivých etap,
které si stáhnou do svých mobilů. Součástí batůžku je také originální cyklo-dres a „Credenciál“
cyklopoutníka, který je určen na sbírání razítek ze zajímavých míst během cyklopouti.
Dva účastníci pojedou také na netradičních leho-kolech a roste i celkový počet cyklistů na
elektro-kolech (20). Cyklopouť bude duchovně doprovázet čtveřice kněží.
Vůbec nejstarší účastníkem bude pan Ivan z Prahy, který se narodil v roce 1944. Naopak
nejmladším účastníkem je třináctiletý Filip z Ústí na Orlicí.
Tak jako všechny předchozí naše cyklopoutě, tak i ta letošní bude otevřená pro všechny
věkové skupiny – lidi ve víře pevné, hledající i tápající. Na každé cyklopouti se vytvoří skvělé
společenství, které se setkává i v průběhu roku. Během předchozích 17 ročníků vzniklo mezi
cyklopoutníky celkem 9 manželství. Další dva páry pak mají svatbu pár dnů po skončení letošní
cyklopouti.
Cyklopoutě od roku 2004 organizuje Orel Uherský Brod na známá i méně známá poutní místa
Česka i Evropy. V letech 2004 a 2007 cyklistické poutě směřovaly do rakouského poutního
místa Mariazell, v roce 2005 do Kolína nad Rýnem na XX. Světové setkání mládeže s papežem
Benediktem XVI., v roce 2008 do Čenstochové (Polsko), u příležitosti 100. výročí založení Orla
projeli cyklisté v roce 2009 napříč Českou republikou. V roce 2010 jeli přes Slovensko do
Maďarska a zpět a v roce 2011 do Santiaga de Compostela, spojenou s účastí na setkání
mládeže v Madridu. V roce 2012 putovali do Říma v rámci 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Moravu. Zde byli také přijati papežem Benediktem XIV. při generální audienci. V
roce 2013 podnikli cyklopouť ze Soluně na Velehrad, a také po České republice. V létě 2014 to
pak byla cyklopouť do slovenské Levoče a zpět. V roce 2015 putovali cyklisté po České
republice z Uherského Brodu na Svatou Horu u Příbrami. V roce 2016 uskutečnili cyklopouť z
Prahy do Krakova na Světové dny mládeže. V dalším roce (2017) putovali do portugalské
Fátimy. O rok později se opět putovalo na kole z Českých Budějovic do Mariazell. V roce 2019
(s historickou-největší účastí 191 cyklopoutníků) po Západních Čechách. V prvním „covidovém“
létě roku 2020 proběhla cyklopouť po poutních místech Moravy. V loňském roce pak cyklopouť
v rámci 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily z Uherského Brodu do Tetína.

Souhrnný program zahájení cyklopouti v Tetíně u Berouna:

Pátek 29.07.2022
17:00 – 19:00 prezence
20:00 - přednáška o svaté Ludmile
21:00 – startovací mše svatá v kostele svaté Ludmily v Tetíně

Sobota 30.07.2022
08:45 - slavnostní start cyklopouti s požehnáním na cestu (na návsi před
památníkem Václava Hájka z Libočan).
15:30 - mše svatá v rodišti svatého Václava v kostele ve Stochově

Rekapitulace:
Pořadatel: Orel Uherský Brod
Délka trasy: 550 km
Start: V ČR (Tetín)
Počet etap na kole: 8
Délka etap: od 60 km do 80 km
Obtížnost: středně náročná
Velikost pelotonu: 120 cyklistů
Poměr účastníků: 65% mužů a 35% žen.
Dále jedou 4 kněží.
Nejstarší účastník: 78 let
Nejmladší účastník: 13 let.
Jedou i celé rodiny.
Nejstarší kolo: ročník 1985 (značka favorit)
Noclehy: ve sportovních halách, tělocvičnách škol, třídách škol, farách, kulturních domech.
Další zajímavosti
V případě potřeby jsou organizátoři nápomocni jak se servisem kol, tak se zdravotní
službou.

Kontakt na organizátory:
Petr Gabriel, tel. +420 777 623 930, e-mail: info@cyklopoute.cz, www.cyklopoute.cz.

Harmonogram - Cyklopouť
(29. července - 7. srpna 2022)
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Sraz účastníků v Berouně - Tetíně (podvečer)
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1. etapa Tetín – Smečno, 60 km (přes Křivoklát, Lány)
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2. etapa Smečno – Roudnice nad Labem, 70 km (přes Říp)
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3. etapa Roudnice nad Labem – Krupka, 70 km
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4. etapa Krupka – Horní Police, 65 km (přes Děčín)

ST
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5. etapa Horní Police – Filipov-Jiříkov, 60 km (přes Sloup v Čechách)
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6. etapa Filipov-Jiříkov – Raspenava, 75 km (přes Oybin - Německo)
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7. etapa Raspenava – Jilemnice, 60 km

SO
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8. etapa Jilemnice – Hradec Králové, 80 km

NE
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Slavnostní zakončení cyklopouti, odjezd domů

Co je OREL? Orel je občanské sdružení, jehož cílem je výchova mladých lidí a dětí
prostřednictvím převážně sportovních aktivit, zároveň také férovým sportováním, či uměním
prohrávat. Sportovci v Orlu se primárně nevěnují vrcholovému sportu, nýbrž sportu pro
radost a pro zdraví. Kromě sportu se Orlové zabývají i kulturními aktivitami. Orel se aktivně
zapojuje do českých i evropských sportovních struktur. V ČR je členem Všesportovního
kolegia a má své zástupce také v Českém olympijském výboru. Na mezinárodním poli je
dlouholetým členem mezinárodní sportovní federace FICEP. Za stoletou dobu své historie byl
Orel totalitními režimy několikrát zrušen. Duchovní rádcem Orla pro Českou republiku je
pražský arcibiskup Jan Graubner.

Orel má v České republice přes 250 jednot.

V Uherském Brodě má pak na 220 členů.

Historie jednotlivých ročníků cyklopoutí
Města a vesnice, z nichž cyklopoutě startovaly a kde cyklisté nocovali:
1. ROČNÍK
Cyklopouť do Mariazell 2004 (Středoevropská pouť) – 250 km, 115 účastníků.
Trasa: Znojmo (ČR) – Retz – Krems - Gaming a Mariazell (vše Rakousko – cíl).

2. ROČNÍK

Cyklopouť do Kolína nad Rýnem 2005 (XX. Světové dny mládeže) – 910 km, 50
účastníků.
Trasa: Cheb (ČR) -

Marktredwitz – Bamberg – Schonunungen – Wertheim – Frankfurt-

Oberwesel - Koblenz–Vallendar a Kolín n/R (vše Německo – cíl).

3. ROČNÍK
Cyklopouť do Mariazell 2007 (Středoevropské setkání mládeže) – 430 km, 94
účastníků.
Trasa: Uherský Brod - Mikulov (obě ČR) – Vídeň – Krems - Gaming a Mariazell (vše
Rakousko – cíl).

4. ROČNÍK
Cyklopouť do Čenstochové 2008 (Putování do polského poutního místa) – 480 km, 83
účastníků.
Trasa: Uherský Brod – Kelč - Dolní Domaslavice (ČR) – Osvětim – Krakov - Zawiercie Čenstochová (Polsko - cíl).

5. ROČNÍK
Cyklopouť napříč Českou republikou Po stopách českých světců (putování k oslavě
100. výročí založení Orla) – 850 km, 102 účastníků.
Trasa: Cheb – Teplá – Nepomuk – Prachatice – Zálší – Želiv – Křižanov – Boskovice –
Olomouc – Svatý Hostýn – Velehrad – Uherský Brod (vše ČR).

6. ROČNÍK
Cyklopouť do Maďarska 2010 (okružní jízda) - 700 km, 126 účastníků.
Trasa: Uherský Brod (ČR) – Šaštín – Bratislava (obě SK) – Ásvanýráró – Tata – Budapešť
– Ostřihom (vše Maďarsko) – Nitra – Nové Mesto nad Váhom (vše SK) – Uherský Brod (ČR
- cíl).

7. ROČNÍK
Cyklopouť 2011 do Santiago de Compostela (jedno ze třech největších křesťanských
poutních míst světa, zde je hrob svatého Jakuba) - 550 km, 133 účastníků.
Trasa: Autobusem přes Chamonix a Lurdy do španělského města Burgos. Odtud na kole –
Frómista – Sahagun – León – Astorga – Vega de Valcarce – Portomarín – Santiago de
Compostela a autobusem do Finnistere (tzv. „Konec světa“), a pak do Madridu (vše
Španělsko) na Světové setkání mládeže s papežem Benediktem XVI.

8. ROČNÍK

Cyklopouť 2012 do Říma – s audiencí u papeže Benedikta XVI., celkem na kole 1900 km,
130 účastníků (30 cyklistů jelo celou trasu Velehrad – Padova – Řím).
Trasa (30 cyklistů) 815 km: Velehrad – Mistelbach – St. Poelten – Mariazell – St. Stefan –
Mölbling – Arnoldstein – Dignano – Venezia – Padova.
Trasa (130 cyklistů) 900 km: Velehrad autobusem do Padovy – Codigoro – Ravenna Pesaro (přes San Marino) – Loreto – Fabriano – Perugia – volný den v Assisi, Bolsena – Řím
(vše Itálie - cíl).

9. ROČNÍK
Cyklopouť 2013 po ČR při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu, 155 účastníků, 600 km.
Trasa: Praha (start) – Stará Boleslav – Mělník – Jablonné v Podještědí – Jičín –
Třebechovice pod Orebem – Králíky – Prostějov – Velehrad (cíl).
Cyklopouť ze Soluně na Velehrad 27 účastníků, 1800 km.
Trasa (autobusem do Soluně a odtud na kole): Soluň – Gevgelija – Veles – Vranje – Niš
– Lapovo – Lapovo – Bělehrad (zde volný den) – Novi Sad – Sombor – Sombor – Pécs –
Zalavár – Papá – Velký Meder – Nitra – Sudoměřice – Velehrad (cíl).

10. ROČNÍK
Cyklopouť k 10. výroční cyklopoutí z Uherského Brodu do Levoče (od 9. 8. do 19. 8.
2014), 135 účastníků, 750 km
Trasa: Uherský Brod – Karolínka – Stará Bystrica – Trstená – Kežmarok (přes Polsko
Zakopané) – Levoča – Spišská Nová Ves – Brezno – Banská Štiavnica – Piešťany –
Uherský Brod (cíl).

11. ROČNÍK
Cyklopouť z Uherského Brodu na Svatou Horu u Příbrami (od 31. 7. - 9. 8. 2015),
105 účastníků 750 km.
Trasa: Uherský Brod (start) – Dolní Bojanovice – Hnanice (Znojmo) – Dačice – Jindřichův
Hradec – Český Krumlov – Písek – Příbram (Svatá Hora) – Praha (cíl).

12. ROČNÍK
Cyklopouť z Prahy do z Prahy do Krakova na XXXI. Světové dny mládeže s papežem
Františkem (od 31. 7. - 9. 8. 2015), 130 účastníků, 850 km.
Trasa: Praha (start) – Kutná Hora – Číhošť – Žďár nad Sázavou – Jaroměřice u Jevíčka –
Kroměříž – VELEHRAD – Svatý Hostýn – Dolní Domaslavice – Osvětim – Krakov (cíl).

13. ROČNÍK

Cyklopouť 2017 do Fátimy k oslavě 100 let od zjevení Panny Marie (od 1. 8. - 19. 8.
2017) – 700 km, 120 účastníků
Trasa: Autobusem přes Montpeliér, Toulouse do španělské vesnice Vega de Valcarce.
Odtud na kole – Vega de Valcarce (start - Španělsko) – Portomarín – Santiago de
Compostela – Pontevedra – Ponte de Lima (Portugalsko) – Porto – Aveiro – Coimbra – cíl:
Fátima.

14. ROČNÍK
Cyklopouť do Mariazell 2018 (od 10. – 19.08.2018) – 630 km 142 účastníků.
Trasa: České Budějovice (start) – Vyšší Brod – Linec – Gaming – MARIAZELL (cíl pouti) –
Melk – Vídeň – Břeclav (konec pouti).

15. ROČNÍK
Cyklopouť Západní Čechy 2019 (od 9. – 18.08.2018) – 550 km, 191 účastníků
Trasa na kole: Plzeň – Domažlice – Kladruby – Teplá – Františkovy Lázně – Toužim
(SKOKY - pouť) – Karlovy Vary – Žatec – Litoměřice.

16. ROČNÍK
Cyklopouť Moravská poutní místa 2020 (od 7. – 15.08.2020) – 540 km, 130
účastníků
Trasa na kole: UHERSKÝ BROD (start) – Milotice – Ivančice – Blansko – Pozořice – Dub
nad Moravou – Kelč – Kašava – (Provodov - pouť) – Uherský Brod (cíl).

17. ROČNÍK
CykloPouť ke cti svaté Ludmily na Tetín (30.07 – 08.08.2021) – 640 km, 145
účastníků
Trasa na kole:
UHERSKÝ BROD (start) – (úvodní prolog Suchá Loz) – Žarošice – Moravský Krumlov –
Třebíč – Želiv – Číhošť – Sázava – Dobříš – TETÍN – (Beroun – cíl).

