
 KARPATSKÝ MUŽÍK 
  Tři roky jsem s hlavou přilepenou na Google Earth tak trochu fantazíroval, že projedu 
Karpaty na kole. Než jsem si stačil uvědomit, že to není jen pouhý obláček snů, tak sedím na plně 
naloženém kole a před 
sebou mám 4 000km 
dlouhé letní 
dobrodružství. Čím jiným 
se také obdarovat ke 
čtvrtstoletí na tomto 
světě, než kupou zážitků, 
porcí sebereflexe a 
chvilkou ,,samoty“ jen 
pro sebe. Jestli čekáte, 
že v textu níže vyprávím 
o setkání s jednorožcem, milostném vzplanutí s plavovlasou divoškou, nebo souboji s medvědem, 
tak raději ani se čtením nepokračujte.  

Jak již název cesty napovídá, mým cílem bylo projet 
celý Karpatský oblouk táhnoucí od rumunského Banátu až 
po Beskydy. Rok plánování a příprav v podobě 
zatěžkávacích jízd po Čechách, nebo pětidenní cesta do 
holandského Utrechtu, myslím, že jsem připraven. 
Konečně 24. června 2017 opouštím časně z rána rodné 
Domažlice v Západních Čechách. K prvním karpatským 
kopcům to mám něco přes  1 000km, o důkladnou 
rozcvičku jsem tedy nepřišel. Když to tak zpětně 
zhodnotím, tak těch 700km rovin mezi Vídní, Bratislavou, 
Segedínem a rumunským Temešvárem byla jedna 
z nejnáročnějších částí cesty. Placka kam až oko dohlédne, 
horko a silný protivítr, tedy cyklistická noční můra. Proto snad ta radost alespoň z kopců 
namalovaných na zdi jedné  maďarské vesnice (foto 1.).  

První dny strávené v Rumunsku byly na zážitky opravdu barevné. Setkání se spolužákem 
ze střední školy uprostřed plání, hudební festival plný jazzových hvězd v Temešváru, ztráta 
tachometru, díky čemuž 
jsem konečně přestal honit 
průměrku, či první psí 
smečky toužící po 
navazování kontaktu 
s cestovatelem na dvou 
kolech. Zkrátka, tato země 
na mě dýchla neobyčejnou 
atmosférou už od prvního 
kilometru. A příjezd do 
Rovenska, nejmalebnější 
vesničky české menšiny 
v Banátu, na den mých 25. 
narozenin, mi jasně ukázal, že tohle vše je to, po čem jsem poslední roky toužil. (foto 3.) 



Jedenáctý den jsem tak 
nějak symbolicky projel krásnou 
dunajskou soutěsku Železná 
vrata a pak už mě cesta vedla 
na sever vstříc všem těm 
karpatským kopcům.  

Značení cest v mapě se 
začalo rozcházet s realitou, což 
ovšem beru jako plusový bod. 
Totiž čím horší cesta, tím větší 
pocit svobody. Liduprázdné 
údolí národního parku 
Domogled Valea Cerni (foto 4., 
5.) mi konečně dalo takový ten 
příjemný pocit lehkého strachu 
z divočiny, když se v ní toulá 
každý sám a jen těžko by se 
někoho dovolal. Než jsem se 
toho adrenalinu v žilách stihl 
nabažit, tak jsem měl před 
sebou průjezd hornickou oblastí 
s výhledem na pohoří Ratezat a 
konečně první ,,výškovou 
prémii“. Sedlo v pohoří Parâng a 
přes něj  vedoucí známou 

vysokohorskou dálnici – Transalpina.  Pouhé tři roky stará cesta šplhající se do 2 110 m.n.m.  
Výšlap v pozdně poledních hodinách mi dopřál klidnou jízdu bez stovek turistů v autech. Ty, které 
jsem potkal mě naopak povzbuzovali. Plně naložený cyklista je v Rumunsku nejspíš celkem rarita, 
potkal jsem jen jednoho!  

Každé stoupání mě 
povzbuzovala myšlenka, jaké 
mám ohromné štěstí, že se 
mohu doma sbalit, šlápnout do 
pedálů a dojet si téměř 
kamkoliv se mi zachce. Nevím, 
komu za to mám děkovat, ale i 
tak, děkuji za to! (foto 6.)  

Sil zbylo po Transalpině 
spousta, ale hlava si 
potřebovala odpočinout, aby 
se i nadále z cesty jen a jen 
těšila. Čekal mě tedy jediný den volna. Po kterém jsem se přesunul ještě ke známějšímu 
průsmyku – Transfagaraš. Sedmdesáti kilometrové stoupání jsem odstartoval celkem 
dobrodružně. Ve 4:00 rozsvěcuji čelovku a za svitu úplňku se blížím k hradu Poinari, nedobytné 
pevnosti hraběte Drákuly. Sice jsem si už zvykl na časté útoky psů, ale když se na vás ze tmy 
vynoří několik párů svíticích očí, pořád to jednoho hezky vyleká. Transfagaras highway je velkým 
cílem mnoha smradlavých motoristů, proto i turistický šum po cestě nahoru byl silnější než na 



Transalpinu. Nenechal jsem si to ale otrávit a v podvečer už je vrchol liduprázdný a celý zbytek 
dne a noci patří ta horská scenérie už jen mě a milému páru cestovatelů z Č. Budějovic.(foto 7.). 
 

Další den ráno projíždím 
tunelem na severní stranu 
Fagaraše a po 28km dlouhém 
sjezdu připomínající horskou 
dráhu (foto 8.) se dostává do 
kouzelné Transylvánie. Kolem se 
změnilo téměř všechno, krajina, 
počasí i obydlí. Vesnice Viscri je 
úžasným návratem do doby 
několik desítek ne-li sto let 
zpátky. Malebné domky, 
opevněný kostel jako z pohádky 
(foto 9.) a všudy přítomné koňské 
povozy – Transylvánie! Nedivím 
se princi Charlesi, že právě v této 
vesnici stojí jeho chalupa.   

Z jedné pohádky jsem 
skrze bouři dojel do pohádky 
další. Kam se hrabe přecpaná a 
zpoplatněná hradčanská Zlatá 
ulička na historické centrum 
Sighishoari! Když člověk začne 
přehlížet turistické cetky 
připomínající, že tady rodiště 
Vlada/Drákuly/Napichovače, jak 
chcete, tak je to opravdu něco 
nádherného.  Příroda je však nade 
všechny architektonické památky, 
a tak se víc jak jednu noc 
nezdržím. Před sebou mám cestu 
na východ, která mě vede přes 
krajinu podobnou naší Šumavě. 
Kolem vysokých skalních soutěsek 
u turisticky zkaženého Lacul 
Rosa(trdelníky,skákací hrad 
included) se dostávám až 
k největší rumunské přehradě 



Lacul Izvorul Muntelui. Při její objíždění se dostávám k nejvýchodnějšímu bodu mé trasy, která se 
po 22 dnech otáčí zpět k domovu.  

Právě v tomto místě přišla jediná negativní zkušenost s Rumunskem. Při kuchtění večeře, 
kuskusu číslo X, se mě pokusil o nějaké drobné okrást malý klučina, se kterým jsem si po dobu 
vaření svahilsky mile povídal. Beru to však jen jako klukovinu a dále si stojím za tím, že o 
Rumunech panuje spousta 
nesmyslných předsudků, 
kterými se mě spousta 
známých od cesty do tohoto 
neobjeveného ráje snažila 
odradit. 

Moje putování 
pokračovalo severně až 
k pohoří Maramureš. Jízda 
nekonečnými vesnicemi 
táhnoucími se údolím, 
objevení mé vlastní ,,Magic 
maringotky“ (foto 10.), pár 
psů, co to schytalo pepřákem, typické dřevěné kostely a poslední sedlo nad hranicí lesa (foto 
11.). To vše a mnoho dalšího bylo posledních pár krásných dnů v Rumunsku. Těžce se mi 
přejížděla hraniční čára zpět do rovinatého Maďarska.  

Tři sta kilometrů rozpálené roviny mě dovedlo až na Slovensko. Krása všeho v Košicích mě 
učarovala, ale já už chtěl zase vidět hory na obzoru. Netrvalo tedy dlouho a usínal jsem 
s výhledem na poslední velehory karpatského oblouku – Vysoké Tatry. 

Nohy mě nesly, jako 
kdybych vyjel včera, a to jsem 
právě projel hranice šestého 
státu na mé trase. Z polské 
strany jsem Tatry viděl poprvé 
a nemohl jsem uvěřit, že i u 
těchto sousedů se dá najít 
místo pro nocleh jako vyšité 
z filmu Into The Wild (foto 
13.). Bez pochyb jedeno 
z nejkrásnějších nocležišť jaké 
jsem měl.  

Už jsem cítil, že moje 
cesta se pomalu chýlí ke konci. Zbývalo jen posledních 700km. Trochu jsem tu vzdálenost bral jen 
jako pouhé číslo, které je potřeba dokousat do úplného konce a už jsem moc vzruchů a 
překvapení neočekával. Poslední dva dny přes Slovensko a už jsem projížděl hranici naší 
republiky. Pouť karpatským obloukem zakončuji v Uherském Brodě, kde jsem se mohl setkat 
s lidmi z Azubu, kterým jsem konečně mohl osobně poděkovat za podporu, kterou jsem u nich 
měl. Je radost projíždět všemi těmi lijáky a vědět, že v Ortliebech je pořád všechno v suchu. 
Zbytek cesty zpět do západních Čech se nesl už v podobném duchu. Čekalo mě několik dalších 
milých setkání s přáteli, u kterých jsem našel energii na to okruh dokončit. Bylo jí potřeba, 
protože ten magnet, který mě po celou dobu táhl, velmi rychle slábl a ze všeho nejvíc se mi 
nechtělo přestat šlapat, sesednout z kola a rozloučit se s těmi dny, které pokaždé přinesou něco 
nového. To všechno ale bylo 9. srpna za mnou.  



Ačkoliv jsem se něčemu takovému celkem bránil a nikdo nevěděl o času mého návratu 
téměř nic, dostalo se mi na domažlickém náměstí krásného přivítání, hodné nějakého cestovatele 
kolem světa. Děkuji kamarádi! (foto 14.) 

Co závěrem?  Na tak krátký výlet jsem si ani nepřipouštěl něco jako je prozření mysli. 
Nakonec ale přišlo a silné. A ať už má nyní příchuť jakoukoliv, hořkou nebo sladkou, děkuji za něj! 
Čtvrtstoletí jsem spolu s Karpatským mužíkem oslavil tak, jak se málokomu poštěstí. Tohle mi 
nikdo nikdy nevezme!  


