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Cyklopouť po Španělsku 
aneb cykloputování po nejznámější poutní cestě na 

světě do Santiaga de Compostely

 Tři autobusy plné cyklistů vyrazí z České re-
publiky v sobotu 6. srpna 2011 na tradiční cyklopouť, 
kterou pořádá uherskobrodská sportovní organizace 
Orel. 
Na v pořadí již sedmou cyklopouť  se z Uherského 
Brodu vydá 133 cyklistů z celé České republiky. Ten-
tokráte zamíří cyklisté do Španělska, kde se vydají po 
neznámější poutní cestě světa do svatojakubské bazi-
liky do Santiaga de Compostely.
 Na předchozích šesti cyklopoutích už cyklisté 
projeli města jako Bamberg, Frankfurt, Bratislavu, 
Budapešť, Kolín nad Rýnem, Mohuč, Vídeň, Krakov, 
Čestochovou, a dokonce proťali celou Českou repub-
liku od hranice s Německem až Chebu až po tu Slov-
enskou na východě.
 Sraz si dávají cyklisté o den dříve v pátek 5. 
srpna 2011 na Orelském stadionu v Uherském Brodě. 
Největší část „pelotonu“ tvoří cyklisté ze Zlínského 
kraje, avšak organizátoři přijali přihlášky účastníků 
od Karlových Varů až po slovenský Prešov. Po nezbyt-
ných registračních záležitostech čeká v pátek na „Or-
láku“ pro účastníky společensko-sportovní večer (více 
v pozvánce).
 Slavnostní zahájení cyklopouti se uskuteční 
v sobotním dopoledni mší svatou v 10:00 hodin 
v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uher-
ském Brodě na Mariánském náměstí. Po ní bude na 
nádvoří kláštera následovat společné foto a slavnostní 
start cyklopouti. Odjezd autobusů směr Španělsko je 
naplánován na půl dvanáctou. 
 Ani během třídenního autobusového přesunu 
do Španělska nebudou cyklisté ochuzeni o zajímavé 
zážitky. Bezpečnostní přestávky řidičů využijí pout-
níci k prohlídce francouzského města Chamonix, kde 
se v roce 1924 se konaly první zimní Olympijské hry.  
Největší atrakcí tohoto města je lanovka s výstupní 
stanicí na Aiguille du Midi, která je východiskem tras 
na nedaleký Mont Blanc a odkud jsou neopakovatel-
né výhledy. Další zastávkou budou Lurdy - známé 
francouzské mariánské poutním míst a blízké město 
Tarbes, kde stráví noc.
 Pro start samotné cyklopoutě vybrali 
uherskobrodští organizátoři španělské město Burgos, 
které se nachází na hlavní svatojakubské poutní cestě. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám projížděné 
krajiny jsou etapy koncipovány v rozmezí vzdáleností 
od 55 do 90 km. Cílem cyklopouti bude po ujetí sedmi 
etap bazilika svatého Jakuba v Santiago de Composte-

la.  Zde budou mít cyklisté volný den. Každý cyklista 
obdrží Poutnický průkaz „Credenciál.“ Do něho pak 
bude během cyklopouti sbírat razítka z ubytoven, 
úřadů, kostelů… V Santiagu de Compostela pak za 
vyplněný průkaz obdrží diplom o absolvování cesty. 
Cíle jednotlivých etap mají cyklisté ve Frómistě, Saha-
gunu, Leónu, Astorze, Vega de Valcarce, Portomarínu 
a zmiňované Compostele.
 Z Compostely se dále účastníci vydají do Fis-
terre, na tzv. Konec světa a poté již do Madridu na 
XXVI. Světový den mládeže. Zde společně s papežem 
Benediktem XVI. naváží na šest let staré cyklistické 
putování do Kolína nad Rýnem. Motto madrid-
ského setkání vybral Svatý Otec z listu apoštola Pav-
la Kolosanům: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry“. 
 Mezi sto třiceti účastníky nechybějí stu-
denti, kněží, lékaři, kantoři, vědci, starostové měst 
a  vesnic, senioři, inženýři, a dokonce jedou i celé 
rodiny.  Účastnici budou zdolávat jednotlivé etapy ve 
skupinkách od čtyř až po dvanáct osob.
 V organizačním týmu opět nechybí servisman 
pro opravu kol, zdravotnice, a také vlastní kuchař. 
Návrat do České republiky mají cyklisté naplánovaný 
na středu 24. srpna 2011.
 Organizátoři mají stále k dispozici 4 volná 
místa pro případné další zájemce.

Rekapitulace:
 Délka trasy: 550 km 
 Start: Burgos (nádvoří před katedrálou)
 Cíl cesty: Santiago de Compostela 
 Počet etap: 7 
 Délka etap: od 55 km do 95 km 
 Velikost pelotonu: 133 cyklistů
 Nejstarší účastník: 73 let 
 Nejmladší účastník: 10 let 
 Nejstarší kolo účastníka: ročník 1990 

Další zajímavosti:
•	 Cyklisté budou zdolávat jednotlivé etapy 
ve skupinkách.
•	 Mezi účastníky mají zastoupení všechny kraje 
i diecéze České republiky. 
•	 V případě potřeby jsou organizátoři nápo-
mocni jak se servisem kol, tak se zdravotní službou.
•	 Zavazadla a jiné příslušenství účastníků bu-
dou přepravovat autobusy.
•	 Organizační tým byl pro letošní cyklopouť 
doplněn o vlastního kuchaře.
•	 Tři účastníci jednou na tzv. lehokolech.
•	 Poměr účastníků: 79 mužů a 54 žen.
•	 Na účastníky čekají volné dny na prohlídky 



Světové dny mládeže - Madrid 2011

www.cyklopoute.cz

měst Chamonix, Lurdech, Tarbes, Burgosu, Santiaga de Compostela, Fisterre a Madridu.

http://www.cyklopoute.cz

PŘEDCHOZÍ CYKLOPOUTĚ:

Města a vesnice, z nichž cyklopoutě startovaly a nocovaly:

Cyklopouť do Mariazell 2004 (Středoevropská pouť) – 250 Km, 115 účastníků
Znojmo (ŠR) – Retz – Krems – Gaming a Mariazell (vše Rakousko)

Cyklopouť do Kolína nad Rýnem 2005 (XX. Světové dny mládeže) – 910 Km, 50 účastníků
Cheb (ČR) -  Marktredwitz – Bamberg – Schonunungen – Wertheim – Frankfurt – Oberwesel  – Koblenz –
Vallendar a Kolín nad Rýnem (vše Německo)

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

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

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

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

Cyklopouť 2011, 550 km, 133 účastníků
Burgos – Santiago de Compostela - Madrid

Časový harmonogram CYKLOPOUTI 2011:
 5. 8. pátek Sraz účastníků v Uherském Brodě (navečer) 
 6. 8. sobota Odjez autobusem z Uherského Brodu 
 7. 8. neděle Příjezd do Chamonix v ranních hodinách, zde 9 h přestávka 
 8. 8. pondělí Příjezd do Lurd (nocleh v Tarbes) - Francie
 9. 8. úterý Příjezd do Burgosu (Španělsko)
 10. 8. středa Slavnostní start: Burgos, 1. etapa z Burgosu do Frómista (65 km) 
 11. 8. čtvrtek 2. etapa z Frómista do Sahagún (60 km) 
 12. 8. pátek 3. etapa z Sahagún do León (60 km) 
 13. 8. sobota 4. etapa z León do Astorga (55 km) 
 14. 8. neděle 5. etapa z Astorga do Vega de Valcarce (95 km) 
 15. 8. pondělí 6. etapa z Vega de Valcarce do Portomarín (90 km) 
 16. 8. úterý 7. etapa z Sarria do Monte de Gozo (Santiago de Compostela) (95 Km) 
 17. 8. středa Volný den v Santiago de Compostela 
 18. 8. čtvrtek Výlet do Fisterre na tzv. Konec světa a odjezd do Madridu (přes noc) 
 19. 8. pátek Příjezd do Madridu (ráno) 
 19. – 21. 8. pátek – neděle 
   Účast na Světovém setkání mládeže v Madridu s papežem Benediktem XVI. 
 21. 8. neděle Odjezd z Madridu (večer) 
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 22. 8. pondělí Příjezd do Marseille – 9 h přestávka 
 23. 8. úterý  Příjezd do Lago di Garde – úterý – 9 h přestávka 
 24. 8. středa  Příjezd do ČR 

Kontakt na hlavního organizátora:
 OREL Uherský Brod
 Petr Gabriel
  tel. +420 777623930, e-mail: info@cyklopoute.cz
 web: http://www.cyklopoute.cz 


