
Tisková zpráva: 

Cyklopouť do Říma 

Velehrad – Padova – Řím 28. 7. do 12. 8. 2012 

 

Orel Uherský Brod opět organizuje cyklistickou pouť. Po osmé tak šlápne do pedálů 

skupina cyklistů, která si tentokráte vytyčila cíl pouti - Řím!  

Do hlavního města Itálie poputují cyklopoutníci v rámci 1150. výročí příchodu 

sv. Konstantina a Metoděje na naše území. Právě v Římě v bazilice svatého Klimenta 

se nachází hrob sv. Cyrila. „Smyslem této akce je absolvovat cestu, kterou v roce 

867 uskutečnili sv. Cyril a Metoděj, když šli papeže Hadriána II. žádat o 

povolení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka,“ uvedl na úvod hlavní 

organizátor z uherskobrodského Orla Petr Gabriel. 

Na předchozích sedmi cyklopoutích už cyklisté projeli města jako Bamberg, Frankfurt, 

Bratislavu, Budapešť, Kolín nad Rýnem, Mohuč, Vídeň, Krakov, Čenstochovou, a dokonce 

proťali celou Českou republiku od hranice s Německem až Chebu až po tu Slovenskou na 

východě. V loňském roce absolvovali cyklopouť po Španělsku, kdy putovali po neznámější 

poutní cestě světa do Santiaga de Compostely. 

 

Sraz si letos dávají v sobotu 28. července 2012 na posvátném Velehradu.  Po 

odpolední registraci bude následovat v 18 hodin zahajovací mše svatá ve velehradské 

bazilice, kterou bude celebrovat cyklopoutník páter Bohumil Poláček, toho času fárář 

z Velké Bíteše. Poté bude následovat slavnostní zahájení a  společná fotografie poutníků. 

Tři autobusy pak převezou účastníky i s jejich koly přes Alpy do Padovy, odkud  pak 

vyrazí na první etapu. Odjezd autobusů směr Itálie je naplánován na půl devátou.  

 
Pro start samotné cyklopoutě vybrali uherskobrodští organizátoři italskou Padovu, 

tedy město, kde se nachází hrob u nás velmi uctívaného světce Antonína 

Paduánského. „Zde se připojí 30tka odvážných, která vyrazila z Velehradu na 

kole o týden dříve!! Celkem nás tedy bude putovat do Říma 130,“ sdělil 

organizátor Petr Gabriel.  V Padově se obě skupinky spojí v jednu a vyrazíme společně do 

Říma. 

Během 8 etap cyklisté projedou také městy Codigoro, Ravenna, Pesaro, 

Fabriano, Perugie, či Bolsena. Nocovat budou cyklisté ve sportovních halách a 

tělocvičnách. Ve volném dnu si pak odpočinou v Assisi a ve známém italském poutním 



místě Loretu. „Jednotlivé etapy budou rozděleny tak, aby cyklopouť zvládnul i průměrný 

cyklista“, uvedl Gabriel. 

Jako doprovodné vozidlo pro převoz batožin a servisního zařízení pak poutníkům poslouží 

zmiňované autobusy. Součástí organizačního týmu bude také zdravotní a servisní 

doprovod pro opravy kol a dva kuchaři.  

„Stejnou starost, dorazit vždy co cíle jednotlivých etap, tak budou mít studenti 

základních,  středních i vysokých škol, lékaři, zdravotní sestry, kantoři, vědci, kněží, 

starostové měst a vesnic, senioři, inženýři, instalatéři, IT pracovníci, administrativní 

pracovnice,  admin a dokonce i celé rodiny. Cyklopouť prostě láká napříč generacemi,“ 

popsal složení peletonu Petr Gabriel.  Účastnici budou zdolávat jednotlivé etapy ve 

skupinkách od čtyř až po dvanáct osob. Všechny kraje mají ve 130ti pelotonu své 

zastoupení, dokonce i každá diecéze má ve výpravě svého cyklistu. „Nejvíce je tradičně 

zastoupen Zlínský kraj, početné zastoupení má také Severomoravský a Jihomoravský 

kraj a Vysočina,“ dodal Gabriel.  

Oslavy cyrilometodějského výročí proběhnou příští rok, kdy do Velehradu pravděpodobně 

papež Benedikt XVI. Samotná Cyklopouť by měla vyvrcholit 8. srpna 2012 v Římě 

generální audiencí u papeže Benedikta XVI., kterému orelští poutníci předají dar  

uměleckého ztvárnění velehradského kříže, jehož autorem je umělecký kovář 

Ondřej Vlachynský z Kunovic. Týž den  odpoledne přijedou poutníci na kole až 

k římské bazilice svatého Klimenta, kde se nachází hrob svatého Cyrila. „Zde 

bude pro ně celebrovat mši svatou arcibiskup Erwin Endera, který byl v letech 2001 až 

2003 apoštolským nunciem v České republice,“ popsal vyvrcholení poutě člen 

organizačního týmu Ladislav Kotík. 

Organizátoři museli čelit při zajišťování noclehů také neočekávaným problémům v podobě 

zemětřesení, které se postihlo i oblast Ferrary, kudy měla vést jedna z etap „Když  už 

jsme měli vše zařízeno, tak dva po návratu bylo vše jinak.  Museli jsme se do Itálie vydat 

znovu“, upřesnil Kotík, který je místostarostou Orla ČR a v organizačním týmu bude 

působit jako tlumočník a logistik. 

Návrat do České republiky je naplánovaný na středu 12. srpna 2012. 

Rekapitulace: 

Délka trasy: 700 km  

Start: Padova (nádvoří před bazilika) 

Cíl cesty: Řím  

Počet etap: 8  

Délka etap: od 60 km do 110 km  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolský_nuncius_v_České_republice


Velikost pelotonu: 130 cyklistů 

Nejstarší účastník: 73 let  

Nejmladší účastník: 10 let  

Nejstarší kolo účastníka: ročník 1991 

 

Další zajímavosti: 

Cyklisté budou zdolávat jednotlivé etapy ve skupinkách. 

Mezi účastníky mají zastoupení všechny kraje i diecéze České republiky.  

V případě potřeby jsou organizátoři nápomocni jak se servisem kol, tak se zdravotní 

službou. 

Zavazadla a jiné příslušenství účastníků budou přepravovat autobusy. 

Poměr účastníků: 77 mužů a 53 žen. 

Na účastníky čekají volné dny na prohlídky měst Perugie a Assisi a tři dny stráví také 

v Římě. 

 

Všechny potřebné informace jsou na internetu na adrese: www.cyklopoute.cz 

nebo u Petra Gabriela na tel. +420 777 623 930, e-mail: info@cyklopoute.cz. 

 

 

Časový harmonogram CYKLOPOUTI 2012 do Říma: 

  

Sobota 28. 7.  Sraz na Velehradě, večer odjezd směr Padova  

Neděle 29. 7.  Příjezd do Padovy, odpolední prohlídka města (individuální) 

Pondělí 30. 7.  Start cyklopoutě - 1. etapa Padova – Codigoro 85 km  

Úterý 31. 7.  2. etapa Codigoro – Ravenna (Piangipane) 60 km  

Středa 1. 8.  3. etapa Ravenna – Pesaro 100 km  

Čtvrtek 2. 8.  4. etapa Pesaro  – Loreto 100 km  

Pátek 3. 8.  5. etapa Loreto – Fabriano 85 km  

Sobota 4. 8.  6. etapa Fabriano - Perugia 85km  

Neděle 5. 8.  Volný den - návštěva Assisi (na kole nebo busem, 20km)  

Pondělí 6. 8.  7. etapa Perugia – Bolsena 100 km  

Úterý 7. 8.  8. etapa Pátek Bolsena – Řím 100 km  

http://www.cyklopoute.cz/
mailto:info@cyklopoute.cz


Středa 8. 8.  

Adience u papeže Benedikta XVI., návštěva hrobu sv. Konstantina v bazilice 

sv.Klimenta a mše svatá 

Čtvrtek 9. 8. Volný den - Prohlídka Říma  

Pátek 10. 8.  Volný den - Prohlídka Říma  

Sobota 11. 8.  odjezd do ČR  

Neděle 12. 8.  návrat do ČR  

  

 

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 

 

 

 
 

 


