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[

Ohlédni se, člověče

Tak jsem zase promarnil den.

Zalezlý v posteli si pouštím jeden film za druhým. Už nechci. 

Rád bych bystře vyskočil a začal něco smysluplného dělat. Barák 

by potřeboval uklidit. Taky bych mohl konečně začít shánět práci. 

Jít si zaběhat. Zajít s přáteli na víno. Cokoli. Jen ne takhle zbůh-

darma a bohapustě ležet, utrácet svůj život a propadat černému 

zoufalství, že se z toho už nikdy nevyhrabu. Že mi uletěly včely, 

mládí i radost ze života. Zítra a pozítří se možná zvednu – abych 

do toho zase znovu spadl. Občas nemám sílu zajít si ani pro skle-

nici vody. Ležím celý den o hladu a žízni, zkroucený jako preclík. 

Když mě unaví filmy, zahájím pečlivý monitoring aktuální politic-

ké situace. Nedokážu z toho vybřednout. Vysílením usnu možná 

někdy mezi druhou a čtvrtou hodinou v noci.

Co jsem se vrátil z pouti, je všechno jinak. Pouť znamenala pře-

děl. Opravdový. Na několik měsíců jsem zmizel z republiky, z ak-

tivního, rozevlátého života sportovce, zaměstnance, umělce. Člo-

věka, který až s frenetickým nadšením přijímal nabídky. A který 

si naštěstí zavčas uvědomil, že by mohl vyhořet. Několika blízkým 

přátelům se to stalo. Tohle bylo memento. 

Pouť byla křišťálová studánka. A taky pěkně tvrdý chlebíček. 

Ne ani tak fyzicky. Chůze je milosrdná – zpočátku to bolí, pak se 

tělo zocelí a rýmička vás nepřepadne. Zato duše, ta se obnaží až 

na dřeň. Odeženete nepříjemnou myšlenku – a ona se vám za dva 
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dny vrátí jako bumerang. S mnohem vyšší silou, razancí, útočnos-

tí. Bodne jako roj včel, s gustem a opakovaně. Ničemu neutečete, 

tím méně sami sobě. Uvědomíte si, jaký jste vlastně uzlíček nervů 

a kolikrát jste mohli někde skončit hladoví, bědní, usmýkaní vět-

rem, deštěm, sebelítostí a přehlubokou propastí samoty.

Samota je ale taky krásná. Jako přelud, jako démant. Čím 

hlubší propast, tím vyšší hřeben, tím zářivější výhled. Týden dva 

upouštíte páru. Pak vás pouť začne bavit, po měsíci přijde první 

krize. Potom se teprve začnou dít ty nádherné věci. Mysl je otevře-

ná, myšlenky plynou s lehkostí beránků na obloze, často vám ve 

vzpomínkách vytanou i věci, na které jste třeba desítky let nepo-

mysleli. Brumláte si pod vousy, krotíte tok myšlenek a spřádáte 

je do vět, souvětí, argumentů i protimluvů. 

A pak ti lidé na cestě. Zní to jako nejbanálnější klišé; ale oprav-

du – každý poutník má svou cestu, svůj jedinečný důvod, motiv, 

příběh. Neshodnete se se všemi, někteří jsou vám sympatičtí, jiní 

skoro protivní. Jako v běžném životě.

Došel jsem z Brna do Porta. V očích kamarádů a známých jsem 

byl za hvězdu. Myslím, že trochu neprávem. Nezachránil jsem 

svět ani sirotky v Bangladéši, nepečoval o umírající v domácím 

hospici, nemotivoval mě žádný dobročinný účel. Jen touha splnit 

si klukovský sen a dojít někam daleko. Geografická vášeň obje-

vovat nepoznané, všímat si maličkostí a spojovat je – třeba i do 

nesmyslných – souvislostí. Dělat tak trochu chytrého a psát blog. 

Možná to byl i slušný sportovní výkon přejít Alpy, Massif Cent-

ral, Pyreneje, Kantaberské pohoří. Ale jsou lepší. Mnohem lepší. 

I mezi námi Čechy. Petr Daubner obešel půl Evropy, Petr Hirsch 

to vzal rovnou přes Řím a Jeruzalém. Honza Kára při své pouti na 

Gibraltar dával čtyřicítku denně. Můj obrovský obdiv mají lidé, co 

jdou se psem, jedou na koni, na vozíku. Jednoho takového jsem 

nepřímo potkal, na pouti bohužel zemřel. 
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Možná právě to, že jsem šel průměrným tempem a nijak re-

kordní vzdálenost, že jsem neutíkal před rozpadlým vztahem či 

nějakými vnitřními démony a že nemám nadprůměrné výdělky, 

se nakonec ukázalo jako moje největší devíza. 

Vzkaz, že na takovou pouť se může vydat doslova každý.

Vrátil jsem se, vypravoval, sdílel zážitky, objímal se s lidmi. 

Postupně to pohaslo a vynořila se propast. Bolestivá, hluboká, 

zdánlivě bezedná. Vrátit se nebylo jen tak. Všechno se porovnává 

s poutí.

S každým novým rozhovorem, dialogem, se otvírají nová a nová 

témata, důvody, pohledy na to, co jsem vlastně provedl. 

Teď ale kardinální otázka: proč jsem to provedl?

Víte, já jsem dítě osmdesátek, kdy všechny ty mobily a inter-

nety byly v naší zemi ještě hudbou nedaleké budoucnosti. Infor-

mace jsem tehdy získával třeba ze starých kalendářů. Dva z nich 

si pamatuju přesně. Uchvátily mě a díky nim jsem se později dal 

na dráhu geografa. „Po Južnej Amerike“ jmenoval se první a ten 

druhý se věnoval černému kontinentu, Africe. Boli vo slovenčině. 

„Západ slnka nad chýrnym masivom Fitz Roy,“ četl jsem popisek 

obrázku, kde se sluneční svit krvavě rozlézal po kontrastní zuba-

tině zaledněných štítů. Srdce mi tlouklo jako zvon. Poznával jsem 

nádheru života, světa, cítil rozlet křídel. Věděl jsem, že svět někde 

čeká. Že jej chci poznat. Šlo o malé, nekvalitní obrázky hor, domo-

rodců, pouští, baobabů, žien fellahov... a přesto si je dodnes – po 

třech desítkách let – pamatuji s naprostou přesností. Vlastně mi 

do života daly opravdu hodně. Cit pro detail, který dosud nevy-

prchal. Je možná převrstven nánosy civilizace, pracovního života  

i zrychleného elektronického pulzu světa; ale je tam stále. Jsem-

-li na cestě – ne jen dlouhé pouti, ale klidně i na cestě tramvají 

do práce – stále jsem ten zvědavý až všetečný kluk, co studuje 

štíty domů, šířku ulic, kvalitu chodníků, tváře lidí kolem. A kladu 
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si stovky, tisíce otázek; vůbec mi nevadí, že na drtivou většinu  

z nich nikdy nezískám odpověď. 

Už tam někde, ty tři desítky let zpátky, to celé začalo.

[

Co vás v knize čeká

Dvě až tři hodiny denně jsem si vedl deník. Padni komu padni, 

ať se mi chtělo či ne, ať den překypoval zajímavostmi nebo se těž-

ce převaloval nudou. 

Dozvíte se něco o mých duševních pochodech, zvratech a hou-

pačkách; jsem poutník. Dozvíte se něco o krajinách, jimiž jsem 

krok po kroku procházel; jsem geograf. 

Tu a tam mi při chůzi bleskl hlavou nápad, myšlenka, kterou 

jsem si rychle zaznamenal do mobilu a později rozvinul. Týkaly 

se většinou křesťanské víry a duchovna obecně, ale taky politiky, 

psychologie, krajiny, zajímavostí při cestě. 

Tolik tedy na vysvětlenou, kdyby Vám ten kurzivou psaný text 

přišel poněkud nesourodý či snad nepatřičný. Zařadil jsem jej 

vždy přesně do místa, kde mě napadl a poctivě se snažil vykreslit 

všechny souvislosti. 
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Nadechnout se a vykročit

Nadechnout se a vykročit.

Je to tak prosté. Vyjdu ze dveří, zamknu je a vydám se pěšky 

do Portugalska. Čtyři měsíce mimo domov. Nikdy jsem tak dlouho 

pryč nebyl; navíc sám. Rozčilení, dychtivost, trochu i jakási vratká 

nejistota. Až závratné očekávání věcí příštích. Pouť, která završí 

určitou etapu mého života a jak pevně věřím – otevře nové obzory. 

Do tohoto okamžiku se projektuje minulých osm let. Ode dne, 

kdy jsem poprvé pojal plán dojít pěšky do Jeruzaléma (a pak 

začala válka v Sýrii), později zatoužil doputovat aspoň na Krym  

(a jak to dopadlo, to asi všichni víte). Cesta do Polska zůstala průšvi-

hů ušetřená; jen během ní došlo k atentátu ve francouzském Nice  

a pokusu o státní převrat v Turecku. Ale to už bychom byli u těch 

motýlích křídel nad Amerikou, co ovlivňují bouře v Japonsku.

Tehdy na poloostrově Hel jsem si myslel, že mě už žádná delší 

pouť nečeká. Že se začnu zklidňovat, stárnout, založím rodinu. 

Nic z toho se ale nestalo. Tedy kromě stárnutí. Po kratších pře-

chodech Sardinie a Sicílie jsem pochopil, že poutnický opus mag-

num teprve čeká, dere se v myšlenkách na povrch jako blyštivý 

karbunkul na Jastrabiej veži v Tatrách. Musel jsem něco udělat. 

Něco dlouhého, co by vytvořilo jakýsi pomyslný vrchol a současně 

předěl. Něco, co by uzavřelo kapitolu bujného mládí a posunulo 

mě někam k vyklidněnějšímu střednímu věku. Něco, co bych už 

dále netoužil překonávat.
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Poslední rok byl docela intenzivní. V práci i doma všechno vě-

děli. Barák jsem se snažil připravit tak, aby nachystal nájemní-

kům co nejméně překvápek. Uvažoval jsem nad tím, co by bylo, 

kdybych se nevrátil. Seriózně. Člověku se na tak daleké cestě 

může přihodit cokoli. „Už nejsi nejmladší,“ připomněla mi vážně 

maminka. Dával jsem tedy do pořádku věci, na které jsem léta 

nesáhl. Skoro každý den toho roku jsem cestu něčím posunul.

A posledních pár dní získala pouť i svého patrona. Nebo spíš 

patronku. Lenku z Trenčína, která šla Camino před několika 

lety a zásadně to zatřáslo s jejím životem. „Naprosto jedinečné je 

chvenie, ktoré sa ma zmocní vo spojitosti s Caminom,“ psala mi 

a dodala: „vďaka Tebe budem i ja opäť súčasťou cesty, ktorá si 

ma objala svojou láskavou, tajomnou mocou. Kráčať budeš sám  

a nikdy nebudeš sám. Nech Boh žehná tvoje kroky, Ondrej.“ Do-

stal jsem od ní na cestu poutnickou mušli, která mě provázela 

další statisíce kroků.

Tak tedy: nadechnout se a vykročit...

Známé ulice jsou jako zahalené ve slávě, jako by slavnost-

ně vyšperkované. Nerozumím tomu a neuvědomuji si, co se 

to děje. Asi za to může mravenčí shon minulých dnů a týdnů. 

A taky uvědomění si toho, kolik nádherných lidí kolem sebe mám. 

Rozlučky nebraly konce a za poslední měsíc jsem vyslechl tolik 

krásných slov a vět, dostal tolik dárků a přání, že se z toho budu 

vzpamatovávat asi až do Porta. Těžko to vystihnout lépe než slo-

vy, která měl včera napsána na tričku jeden ze štamgastů Pivnice 

pod Ořechy. Zněla: „You’ll never go alone“. 

Tudy jsme s dědou chodívali v neděli do kostela. Tady u řeky 

jsme krmili kačeny a spřádali spisovatelské plány – starý děda  

a jeho devítiletý vnouček, který teprve nedávno objevil svět tužek, 

papíru a písmenek. Za kopcem je botanická zahrada, kde jsem 

prožil krásných deset let studentského a doktorandského života; 
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ještě teď jsme se tam potkali s kolegy, dobrých osm panáků urazi-

li a krásně se spolu opili. Kvůli tomuto světskému řádění musela 

jít stranou i návštěva Svatojakubské farnosti.

Spěchal jsem na Výstaviště se zábavním parkem VIDA, kde 

jsem pět let sbíral performerské a organizační zkušenosti. Tajil 

jsem svůj požehnaný stav, co jen to šlo – a ono to někdy úplně 

nešlo. Pak následoval ten dojemný okamžik, kdy mě ve VIDĚ obe-

stoupilo kolečko mých bývalých kolegů a kolegyň, každý mi řekl 

něco moc hezkého – a do mírného deště jsem vyrazil.

Lipka v Jundrově... ano, i tam jsem chvíli pracoval. Na dal-

ší dojemnou rozlučku mi však už nezbýval čas, kapacita emoč-

ní nádrže ani kapacita jater. Prostě jsem to vzal nazdařbůh pryč  

z Brna. Velkoměsto se skleněně rozplynulo, atmosféra se švihem 

stala venkovskou; mimo obydlené plochy se rozprostíraly kudr-

naté lučiny pro koně, nízké úvozové cesty. „Tady je fajn chládek, 

že jo?“ bodře zahalekala postarší cyklistka a stala se tak prvním 

člověkem, který mě na cestě oslovil.

[

Z bydliště do rodiště 

Mým cílem a snem bylo strávit první noc pouti na kopci Her-

zán v Bobravské vrchovině. Za úplné tmy, jen s rozžatým mobilem  

v ruce jsem tedy odbočil na naučnou stezku Bučín. Ta vedla po-

dél apokalypticky vyhlížejících hromad dřeva zničeného kůrov-

cem, který se do nich dychtivě zahryzl. Koruny borovic a smrků 

se výhrůžně, temně kývaly a skučely. Pod nohama mi tiše bublala 
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a štěbetala Bobrava. Na bochancovitých kopečcích ve svitu plné 

luny výhrůžně strměla prořídlá zubatina vyschlých jehličnanů; 

občas se zaleskla paseka, jindy mokvavé listnaté lesy, někdy pří-

střešek u naučné cedule. To vše magicky pokropené svitem úplň-

ku. Takřka s horečnatou houževnatostí jsem pokračoval stále dál 

a výš. Až jsem se dopracoval na úplný vrcholek něčeho, co by 

mohl být při troše fantazie kopec Herzán. Teprve později jsem zjis-

til, že šlo o sousední Bučín. První večer na cestě v náručí vlídného 

bukového lesa, který si dosud uhájil své království. 

Spalo se mi vpravdě císařsky. Nafukovací matrace dělá divy!  

A nebo jsem z předchozího veselení se a trylkování již krapet una-

vený.

Kvůli bloudění jsem si musel vytrpět nehezkou cestu do Ne-

slovic. Nehezkou nejen kvůli chybějící krajnici a přehršli kamio-

nů, ale i kvůli fádní okolní krajině. Kdyby jen fádní. Mikroregion 

Kahan, kde kutali horníci, zkoumali inženýrští geologové, vydě-

lávali pánové průmyslníci či továrníci, je zkrátka kraj hornický, 

neutěšený, trochu syrový. Ale není v něm nic rozšklebeného jako 

na Ostravsku či v okolí zámku Jezeří. Tamní kontrasty mohou 

spíš vyprovokovat adrenalin a zájem o historické křižovatky. Ten-

hle kraj je jakoby vyčerpaný, mírně sežvejkaný, pohozený ladem. 

Unylá nuda, šeď, těžká vůně hnoje a zmaru, výsměch velkých 

bloků polí s rozpraskanou půdou. Omšelá boží muka. Tu a tam 

akátina. Tu a tam nevýrazná vesnička. Nebo naopak výrazný zá-

řez Oslavan se severočeskou linkou. Ta halda hlušiny už dale-

ko víc připomíná takový Lovoš nebo Radobýl. A jak v Oslavě, tak  

v Labi svorně vody ubývá.

Houpačka pocitů pak pokračuje ve všech vandráků ráji. Ano,  

v zatím šťavnatém údolí Oslavy! V tom údolí, které odolalo tlaku  

a není zaplaveno spoustami vod. Dětské tábory na loukách. „Jako 

suchej starej strom...“ zpíval by možná Honza Nedvěd při pohledu 
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na uschlé košaté dubisko, mávající z vysokého útesu. Opájel jsem 

se výhledy do meandrů řeky. Svět tady dole v kaňonu se ještě 

točí, jak má. I když i nad ním se tyčí varovný prst sucha. Nahoře 

už také udeřilo panství lýkožrouta. Temně zelená stužka kaňonu, 

smutně vyprahlé planiny nad ním. Memento unifikované výsad-

by, pohřebiště smrkových monokultur. Hadovité kořeny borovic 

se úporně tlačí do navlhlých spár, kde tuší ještě chatrné zbytky 

podzemní vody.

Cestou mě napadlo, jak lze prožívat data. První z mnoha otaz-

níků, které rámovaly moji cestu.

✎ 

Taška s lahvemi a buřty na rameni, snad osmikilová, mě dora-

zila pořádně. Skoro jsem usnul v dřevěném přístřešku u jednoho 

rozcestníku. Po bleskurychlém výstupu na zříceninu Kraví hory 

jsem si ani nestihl převléct potem mokrou košili, když se zpoza 

stromu vynořil anglický gentleman Dvojka. „Táhnem Rozuma, ale 

už se blížíme!“ zvěstovala Myc-halova žertovná esemeska směr 

dalšího dění. Přibrali ještě Tádu a bohatýrský mejdan v kulisách 
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zříceniny mohl začít. Kluci mě například školili, jak otvírat lahvá-

če o zříceninu. Táda s Myc-halem lezli nahoru na hradby a pak 

v opilosti nemohli dolů. Táda taky zmínil kamaráda Zokiho, kte-

rý se snažil zapůsobit na jednu slečnu medově nasládlou větou 

„Heřman, to je stejně nejlepší pivíčko!“ Zda se podařilo, nevím. 

Zokiho způsob námluv každopádně teď už znají všichni čtenáři  

a čtenářky. A já mám u Heřmana pivíčko zdarma. 

V proluce zříceniny nad hlubokým údolím začala mizet luna. 

Dosud jasně ozářený přírodní chrám zešedl, měsíc se vykrojil  

a scvrkl sotva na třetinu. Po dvou hodinách začal opět nabývat 

na síle a nažloutlá záře mohutnět. Ta kulisa nás všechny doslova 

přibila k zemi. 

Probudili jsme se v amfiteátru zříceniny, rozlámaní kocovinou, 

ale jinak (nebo právě proto) šťastní. Než udeřily polední zvony, 

prostoupili jsme divokým údolím Oslavy do Náměště, kde jsem 

opět osaměl. „Jak to vidíš s dnešním večerem? Budeš v Třebíči? 

Nechceš do letního kina?“ psala kamarádka Barča. Lákavá nabíd-

ka, pokud se po tom ostrém fyzickém i ethanolovém startu zcela 

nerozpadnu. 

[

Na rodné hroudě

Za Vladislaví jsem se napojil na červenou značku, vedoucí ko-

lem trati přes podmáčené lučiny Hluboček. Bohužel kůrovcová ka-

lamita tady v okolí dosahuje až apokalyptických rozměrů. Vyschlé 

modříny se střídají se zuboženými smrky a borovicemi. Zvláštní, 
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strašidelný pás střídavě šťavnatých listnatých či smíšených lesů, 

a kůrovcem zmršených, zplundrovaných smrčin či borů se táhne 

už od Střelic. Prý je to podobné ještě v oblasti Nízkého Jeseníku. 

Vysekané, vyvrácené pláně mě později čekaly i v České Kanadě. 

Pohroma se řítí zpět směrem západním k nebohé Šumavě, která 

tomuto broukovi zajistila už před lety mediální věhlas. Problém 

vody, sucha a okoralých, hynoucích lesů mě doprovázel ještě dob-

rých pár dní. Skutečně jsem se začínal těšit do Alp, na ta jezera, 

vodopády, sytou a hustou zeleň, provazce vody. Že jsem tam pak 

zase nadával, to už je jen jakýsi kolorit mé povahy. Nechci před 

kalamitou zavírat oči; vnímám ji celou myslí, zrakem i srdcem; 

zvlášť proto, že se jedná o můj rodný kraj. Ten už nikdy nebude 

takový, jaký si jej pamatuju. Zřejmě to bude něco na způsob le-

sostepi, byť trochu jiné, než jak ji předvídali regionální botanici 

20. století. 

✎ 

Rodné město... mnohokrát jsem tam dojel z Brna vlakem, 

někdy jako spolujezdec autem, někdy na kole. Jednou jsme to  

s klukama dokonce doběhli. Ještě nikdy jsem to ale nešel. Při-

plouvat do bran rodného města tímto způsobem je... skoro roz-

čilující. Nemůžu se dočkat a zároveň podvědomě chci, abych do 

Třebíče nikdy nedorazil. Aby se ta cesta natáhla do ležaté osmičky 

nekonečna. Proč? Protože právě v rodném městě mě čeká největší 
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podpora. Rodiče, kamarádi, lidé, které mám rád. Jakmile dozní 

poslední přání dobré cesty, najednou budu sám. Ne ještě úplně – 

čekají vysočinští a jihočeští přátelé. Ale už tady v Třebíči se cesta 

poznenáhlu láme do té druhé, opuštěnější části. Třetí den cesty: 

není to brzy? Neměl jsem opravdu spíš vyrazit zadními vrátky, bez 

pozornosti a domluvených setkání? Nebude ten smutek po tolika 

milých slovech příliš krutý, drásavý, osamění až moc bolestivé? 

Vždycky mi bylo líto věrozvěsta Metoděje. Na Karlově náměstí  

v Třebíči se totiž zásadně chodí k Cyrilovi. Rázoval jsem k soše 

oděn v tričku s Václavem Havlem. A přímo pod Cyrilem seděla 

postarší paní v kšiltovce Silné Česko. Kdovíproč jsem si vzpomněl 

na nedávno přečtenou klasiku Střet civilizací. 

✎ 
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Na mě tam čekali rodiče s lahví vychlazené coly. A začali přibý-

vat další kamarádi, dokonce paní knihovnice Bazalová. „Tohle si 

vezměte pro štěstí, pane Herzán!“ vtiskla mi do ruky postarší paní 

malého porcelánového slona. Když jsem o řadu měsíců později 

přednášel o své cestě v třebíčské knihovně, vyzval jsem přítomné, 

zda mezi nimi dotyčná dáma nesedí. A ta se přihlásila. Příběh byl 

uzavřen, oblouk zaklenut. 

Petzik s Kolegou mě ještě zvali na pivo, ale já se místo odu-

ševnělých debat raději přejedl domácím vepřoknedlozelem  

u našich. Protože se teď nejspíš dlouho nesvezu, reflektoval 

jsem Barčino pozvání na Účastníky zájezdu v letním kině na 

náměstí. Že nám pak na Třebíčance nenalili, bylo svým způso-

bem dobře. Játra si po tom ostrém startu už vážně potřebovala 

odpočinout. 

Během cesty z města, kde žiju, do mého rodiště se odehrála 

pozoruhodná změna. Zatímco těsně před odchodem mě omračo-

valo vědomí dlouhé nepřítomnosti v kulisách, které znám, jakmile 

jsem vyrazil – opadlo to. Prostě jdu, půjdu každý den a takhle to 

bude několik měsíců. Jak prosté, milý Watsone. Ty tři dny stačily 

na to, abych se hodil do poutnického klidu. Jediné, co mě leh-

ce znervóznilo: za tři dny pochodu jsem shodil tři kila. Snad to 

tímhle tempem nebude pokračovat.

Při balení batohu by se ve mně krve nedořezal; zašlápl jsem 

totiž mušli. Poutnickou mušli, dárek od Lenky. Symbol celé pouti 

se najednou zachvěl. Jak se mi najednou hodilo kolečko TESA 

pásky, kterou mi kolegyně Barča připnula ve VIDĚ na batoh! Těch 

sedm či osm částí, na které se mušle roztříštila, nyní tvoří daleko 
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pevnější celek. S odstupem konstatuju, že tahle provizorní úprava 

vydržela až do Porta. 

Setkávání s milými lidmi pokračovala i neplánovaně. Na mostě 

přes Libušino údolí, řečené Libušák, jsem potkal Peťu na vycház-

ce s dvojčaty. Pro další příjemné setkání a křížek na čelo jsem si 

došel na Polanku, kde jsme se viděli s Jiřkou.

V jedné ze zapadlých dědin mě zaujala hezká dívka, jak vyváží 

hnůj. Přišlo mi to trochu symbolické pro český venkov; krásná 

krajina s korálky vesnic, které se však mnohdy vylidňují a na-

stupuje únava, ospalost, brblání u piva. Nevím, proč mi tuhle 

asociaci přivolal zrovna pohled na krásnou dívku a kupu hnoje. 

Možná jsem byl trochu jako Baudelaire se svou Mršinou; a možná 

neoprávněně. Později jsem ve Švýcarsku zjistil, že je vůní hnoje 

doslova prodchnuto. A málokdo by se o zemi helvétského kříže 

odvážil tvrdit, že zažívá nějaký zásadní úpadek.

Za Přibyslavicemi mě sklátila divná únava. Moc jsem toho dnes 

neušel, ale přesto: asi nízký tlak nebo problematika čtvrtého dne 

pouti. Vzpomínám, jak to bylo před třemi lety cestou k Baltu. 

Taky čtvrtý den; u Týniště se mi úplně třásly nohy únavou. Dnes 

alespoň díky běžeckým botám neúřadují ty puchýře. 

Do mysli také zadunělo téma, které se pak na pouti ještě mno-

hokrát otevřelo. Téma smrti, téma konečnosti pozemského bytí. 

Křížek mladého motorkáře, který se zabil na motorce tři dny poté, 

co ji dostal od rodičů za maturitu. Zatím jsem nebyl úplně scho-

pen obsáhnout sílu té tragédie. Pouť je plná termínů, kde bych 

měl kdy být, s kým se tam potkat a podobně. Vážím si toho všeho, 

jen bych už potřeboval víc volnosti k hloubkovému přemýšlení. 

Ale takhle jsem si to naplánoval a takhle to budu mít prakticky 

celý tuzemský úsek. 

Po výtečné krmi s rodiči na chatě Silver Star jsme šli na há-

jenku pobesedovat k našim známým, Toufarům. Jejich houser 
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Alois vítá návštěvy útočným syčením a výhružným taháním krku 

po pažitu. Přišla taky řeč na dramatickou změnu krajiny v okolí. 

„Tady to odklízejí hlavně dělníci ze Slovenska, Ukrajiny a Litvy,“ 

poznamenal pan Toufar mladší, povoláním lesník. „Stát dřevo 

nevyužívá, to by vzal na hůl soukromé majitele. Prodáváme to 

hlavně do Rumunska.“ Zatímco dříve připadal jeden harvestor na 

kraj, dnes už využívá tento průmyslový drtič skoro každé polesí. 

Komentář se také stočil k nečekané změně statutu dříve plevelné 

břízy. Ta se prý už dnes tiše toleruje, někdy dokonce cíleně vysa-

zuje na vymlácených, vytěžených holinách.

Další připomínka konečnosti pozemského bytí se tyčila přímo 

před chatou. Křížek, věnovaný památce Josefa Kubína z Rado-

nína. Tento důvěřivý kupec šel na sklonku 19. století na trh do 

Přibyslavic a když se z úspěšného prodeje vracel, ukryl se před 

bouřkou v místní hájence. Vidina zisku probudila bohužel v haj-

ném ty nejnižší pudy. Kupce ještě vyprovodil a pak na něj ze 

zálohy zaútočil. I proto ten křížek ovíjí had. Had coby symbol 

zrady. 

Ráno se stalo to, co se stát muselo. Dojemně jsme se rozloučili 

s rodiči. „Tak za čtyři měsíce!“ zamával jsem jim a samotného 

mě ovanuly perutě šílenství, když jsem si uvědomil, že celou tu 

dobu opravdu prakticky jenom půjdu. Abychom odlehčili tíhu 

okamžiku, natočili mě rodiče v roli pana prezidenta, jak rozváž-

ně hovoří s dřevěnou sochou svého mluvčího. Budou mi chybět, 

kluci ušatí. 
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[
V šlépějích rodu

Už od Brna jsem cíleně míjel Svatojakubskou stezku. Musel 

bych nejprve k Vídni a pak proti proudu Dunaje. Dal jsem radě-

ji přednost rozlučkám a pařbám na ose Vysočina – Jižní Čechy.  

A tak trochu zvědavě vyčkával, kdy se poprvé objeví něco nebo 

někdo, kdo mi Camino připomene. Věru jsem nečekal, že to bude 

už v Brtnici. Místní kulturák překvapil nástěnkou se šipkou San-

tiago. Několikačlenná výprava šla v červnu týden ze Santiaga na 

Fisterru a do Muxíe. Vědomí duchovního cíle celé cesty mě vedlo 

k zamyšlení, kde ta má pouť vlastně začala.

„No přece v Brně v Maloměřicích u prahu tvého domu, to už 

víme!“ možná si ťukáte na čelo. Fyzicky jistě. Ale duchovně ne. 

Dva dny před opuštěním domova jsem byl na svatbě kamarádů 

Janet a Aleše. Na poutním místě Lomec nedaleko Vodňan. Mši 

pod úchvatným baldachýnem celebroval páter Josef Prokeš, bratr 

nevěsty. Příjmení ženicha – Pilgr – je německy poutník. Všechno 

do sebe nádherně zaklaplo. Právě tam ta má pouť skutečně du-

chovně začala.

„Zdravím z letiště v New Yorku, z něj pokračuju dál na jambo-

ree. Doufám, že jsi vyšel pravou nohou,“ přišel milý pozdrav od 

kamarádky Zuzky. Zrovna v momentě, kdy jsem vyčerpaný klesl 

do trávy kdesi za Stonařovem. Jakmile jsem vyhlásil, že jdu na 

pouť, okamžitě se kolem vyrojila řada příznivců, lidí, co mi drží 

palce a posílají milé pozdravy. Je to krásné a dojemné, ale člověk 
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nesmí podléhat důležitosti sebe sama. „Jen si čundruješ napříč 

Evropou, nezachraňuješ svět, nestaráš se o sirotky a nevychová-

váš děti, tak nedělej haura,“ je věta, která mi moc pomáhá. 

Krajina u Čenkova mi připomněla větu Františka Halase, byť 

věnovanou jeho milovanému Kunštátsku: „tam, kde Vysočina na-

bírá dech...“ Louky s pasoucími se ovečkami se skutečně zhlu-

boka nadechly a přečíslily dosavadní pole. Krajinná mozaika se 

vizuálně roztříštila jako kaleidoskop. Dokonce i hrozivé kůrovcové 

plochy ustaly. Čenkov je taky rodištěm hrdiny 1. světové války, 

plukovníka Švece, a pozoruhodné rodiny Jakubcových. Ti se ni-

kdy nesklonili před bolševikem a v rámci možností si zachovali 

soukromé farmaření. Sedmadevadesátiletou paní Jakubcovou 

jsem hodlal navštívit, ale pak zvítězil přirozený stud. Byl jsem  

u ní s rodiči a sestrou naposledy jako malý kluk, někdy počátkem 

devadesátek. Dávala nám ochutnat domácí mléko. Takto jí ales-

poň na dálku připíjím na dobré zdraví. 

Tou dobou mě už silně trápily šlachy na obou nohách. Někdy 

na nártu, někdy ty, co spojují oblast holeně s nártem. Přičítám to 

měkkým běžeckým botám bez pevného kotníku. Nohy musejí vy-

nakládat větší námahu. Je to taková daň za to, že mě zatím stále 

nezlobí puchýře ani otlaky. Ale je to zároveň i trochu otravné; na 

minulých čundrech to zlobilo ostřeji, nedalo se skoro chodit, ale 

také se to hned přes noc zatáhlo. Tohle ne a ne skončit. 

Dokráčel jsem k zatopenému lomu u Mrákotína. Od zříceniny 

nedalekého Štamberka řvala a hýkala jakási opilecká partička. 

Opatrně jsem se prodral houštím na skalnatou plošinku, která 

strmě spadala přímo do zelenkavých vod jezera. Úžasný výhled  

a z něho plynoucí rozněžnělost jsem potřeboval trochu uzemnit,  

a tak jsem si na laptopu zapnul seriál Černobyl. Mrazivá atmo-

sféra hraného dokumentu alespoň na chvíli přehlušila ožralecké 

výrony puberťáků ze Štamberka. Občasné mlasknutí vody pode 
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mnou mě přinutilo přemýšlet o tom, že už víceméně od Brna pu-

tuji krajem svých předků. Má pouť totiž mimoděk pospojovala 

řadu míst, kde zanechali nějakou stopu či příběh.

To, co vám teď povím, vím díky svému prastrýci, který se jme-

noval Alois Blažena Herzán. Vlastenec, který byl za Rakouska 

vězněn, geometr, projektant, ale i kronikář města Třebíče. Díky 

své zálibě v historii sestavil v poválečných letech podrobný ro-

dokmen našeho rodu, sahající až do počátku 18. století. Na jeho 

prostřední jméno, které vyženil po své choti, jsou dvě teorie. Podle 

všeho to byl nadšený Masarykovec. Nebo také muž, plnící přání 

své emancipované ženy. Možná obojí. 

„Tak tohle jsou ty Neslovice...“ brumlal jsem si pod vousy, když 

jsem procházel dávným bydlištěm Martina Herzána. Místního te-

saře, který využíval dřevo ze stejnojmenného kopce, vypínajícího 

se nad vsí. Jeho potomek Jan Jiří Herzán se přestěhoval do Třebí-

če, kde si vzal jistou Antonii Dřevěných. V souvislosti s řemeslem 

pana ženicha by to Jára Cimrman lépe nevymyslel.

O Třebíči netřeba ztrácet slov. Městská věž, rodinné domky na 

Horce nebo například revitalizace židovské čtvrti a její zápis na 

prestižní seznam UNESCO. To vše je spjaté s příjmením Herzán. 

Existuje legenda, že po zdárné rekonstrukci městské věže r. 1862 

jistý Karel Herzán bujaře slavil a shodil z ochozu dolů skleničku, 

která se nerozbila a údajně je dosud někde v majetku rodu. Kde, 

to těžko říct. Zatím jsem ji neviděl. V téhle situaci mě trochu mrzí, 

že jsem přetrhl tu tesařsko-stavitelsko-architektonickou linku, tr-

vající celá staletí. Ještě že starší brácha architekturu vystudoval.

Stopy rodu ale pokračují i dál na západ. Třeba do Sokolí, malé 

vesničky západně od Třebíče. Tamní Trampský klub je vlastně 

stylovým hostincem, jehož budovu nenavrhl nikdo jiný než můj 

pradědeček a majitel stavební firmy Jaroslav Herzán. Je vyvede-

ný v country stylu, všude samé přezky, kotlíky, fotky kamarádů 
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s banji. Praděd Jaroslav také vydupal ze země dvě kostelní věže 

poutního chrámu v Přibyslavicích. Stejně tak dřevěný lovecký 

srub Silver Star, o kterém už šla řeč. Stavitel Herzán byl vášnivý 

nimrod. Natolik vášnivý, že po něm na stropu srubu zůstal do-

konce tužkou načmáraný nápis. Tehdy, ve válečném roce 1943, 

tu přespával se svým synem Zdeňkem, řečeným Finda. Ten jej 

zapomněl probudit na ranní lov a rozlícený myslivec si postěžoval 

stropu: „Finda je vůl, chrněli jsme celý den!“

V Třešti se pro změnu narodila moje babička Zdeňka. Její otec 

si občas rád zašel s kumpány posedět do tehdy legendární hospo-

dy V Nebíčku. Když se jednou večer vrátil v dobré náladě a doža-

doval se teplé večeře, odsekla mu jeho žena téměř filozoficky: „kde 

je louž, tam nemusí být hromada!“

Nedaleko se vypíná hrad Roštejn. Místo každoročního her-

zánovského setkávání. Podobnost se slovem rošťárna není jistě 

náhodná. Alespoň co se týká mého dědečka Jiřího. Ten se kdysi 

rozhodl, že přespí v uzavřené hradní věži. Vylezl na vysoký smrk, 

ve dvaceti metrech výšky jej rozkýval a přeskočil do okna hradní 

hlásky. Historka by neměla onen ostrovtipný rozměr, kdyby se to 

neudálo v ponurých 50. letech, kdy své pařáty všude roztahovala 

všemocná StB. Děda prý v noci slyšel i podivný šramot a kroky. 

Ale to dost možná naříkala zpuchřelá prkna v podlažích věže.

S dědečkem Jiřím (Loganem) a babičkou Zdeňkou (Kyllikky) 

je ještě spojené tábořiště u rybníka Horní Mrzatec u Mrákotína. 

Jako sokoli tam vyvedli četné táborníky a založili tradici sokolské-

ho pobytu v přírodě.

Těch několik dní s historkami vlastního rodu mě opravdu ba-

vilo a naplňovalo. 

Se zavýsknutím ranního ptáčete jsem se chtěl zanořit do prů-

zračných vod jezera. Jenže zrovna v tu chvíli dorazila banda vče-

rejších zhýralců ze Štamberka. Uzamkl jsem pojistku nože v kap-
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se a s líbezným zamáváním se vypoklonkoval. Čekalo tábořiště  

u Mrákotína, kde jsem sám několik táborů vedl. Zrovna, když 

jsem procházel kolem, znělo z otevřeného auta CD mé oblíbené 

kapely Epydemye. Kdybych tušil, co postihne naši planetu o pár 

měsíců později, možná bych se s tou radostí krotil. 

[

U ohně v Matějovci

Nikdo mi do této chvíle nebyl přesně schopen říct, kde začíná 

Česká Kanada. V mé mysli kraj pastvin, krav, ovcí, bílých statků, 

malebného outfitu a hlubokých smrkových lesů. Možná ten zlom 

nastává někde mezi Sumrakovem a Skrýchovem. „Salát zdarma!“ 

hlásala cedulka na návsi a dovětek „vezměte si jej, kolik chcete, 

jen lavor nám tu nechte“ dával tušit, že jsme sice v Česku, ale 

takovém tom Česku, kde si pomáháme. Jako třeba později při 

karanténě.

A víte, co mě taky zaujalo? Jak se v sousedních obcích úplně 

jinak zachází se zprofanovaným pojmem cestovní ruch.

✎ 
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A právě tady začala – hezky česky řečeno – ta echt pravá Čes-

ká Kanada. Kovbojsky laděné prérie u Valtínova. Žulové balvany  

a misky v lese, včetně proslavené Ďáblovy prdele. Trsy zrajících 

borůvek. Ale taky bohužel známky kůrovce, vymlácené lesy, bro-

dění vonícími, smolnými odřezky.

„Tak vítej u nás v Matějovci!“ srdečně mě zdravil kamarád Zden-

da. Jeho příjmení – Procházka – korespondovalo s mým pout-

nickým záměrem. Útulná, charakterem už spíš jihočeská ves, mě 

přijala do své vlídné náruče. Zatímco můj hostitel se svým tátou 

řezali podstavec pro budoucí včelín, já na zahradě svědomitě řezal 

dříví. Z poctivé hibernace mě nadzvedla až zpráva, že se půjde za 

Albertem, který je tu na návštěvě u manželčiných rodičů. Albert 

Fikáček je zajímavá osobnost. Zakladatel známého Expedition 

Clubu v Brně a mimo jiné taky chlapík, který na několikátý pokus 

přeplul Středozemní moře na voru z petlahví. Má toho na kontě 

ještě podstatně víc. Vanul z něj obrovský přehled, ale i respekt  

k jiným názorům. 

Když jsme tak na zahradě u Procházků besedovali u společné-

ho ohně a piva, náhle se ve vedlejší zahradě zjevila bílá paní. Šlo 

o kanadský žertík souseda Honzy, který vzápětí přivedl sestřenici 

Livii. Ta působí už 8 let v Ománu jako učitelka hudby na univerzi-

tě. Diskuze se bohužel stočila k muslimům a uprchlíkům. A právě 



Z BRNA  ZA  SKLENKOU  PORTSKÉHO

27

tady udeřila kosa na kámen. Nechci zabíhat do podrobností, ale 

spíš než diskuze to bylo kukaččí hnízdo, překřikovaná, skákání 

do řeči. Když paní učitelka, která měla naprosto ve všem jasno, 

začala ohnivě obhajovat Putinovo Rusko, přetekla nám s Alber-

tem nádrž klidu. Naivkové, sluníčkáři, zastydlí venkované – to 

vše jsme si museli vyslechnout. Rozprava byla opravdu nároč-

ná, dlouhá, vyčerpávající, ubíjející. Po dlouhé době se mi podařilo 

zmanipulovat hovor na moji pouť a obecně na víru. S Livíí jsme se 

o půl čtvrté ráno loučili téměř tklivě a dojemně. Teprve u pozdní 

snídaně jsem se dozvěděl, že až po mém ulehnutí si Albert s Livií 

teprve vjeli do vlasů a rozešli jako největší nepřátelé. „No, aspoň 

budeš mít o čem přemýšlet!“ pokrčil rameny Zdenda při ranní 

kávě. Celý další půlden jsem se bahnil v tom zmaru, přehrával si 

včerejší dialogy, vracel se k jednotlivým invektivám a nebylo mi  

z toho moc dobře. Silný vítr s občasnými kapkami deště k pohodě 

taky úplně nepřispíval. 

Je hezké, jak už takhle zkraje poutě se dějí věci kolem. Do Nové 

Bystřice mi například kamarádka Bobule poslala tématickou pí-

seň Španělsko, kterou hráli na oslavě zmíněným novomanželům 

Janet a Alešovi. Potěšil i vzkaz od poutnice Teri, která si přečetla 

mou knížku Bez kvaltu k Baltu. Nebo mi psali z knihovny v Mi-

kulově, kde mají zájem o mou přednášku. O povzbudivé zprávě 

od dobré duše Lenky už se ani nemusím zmiňovat. To vše mi ve 

výsledku vykouzilo úsměv na tváři a talíř horké česnečky dal na 

dopolední chandru zcela zapomenout. 

„Ty bláho, to je hranice, ne?“ zíral jsem o kus dál na opuštěnou 

budovu celnice. Jak jsem tak žmoulal výtečné okurky od Procház-

ků, hluboce jsem se zamyslel a překročil o stát vedle. Vzal jsem to 

s klidem stoika a jednoduše vklouzl do ciziny. Krajina se nijak ne-

změnila, ani její využití. Kde že je rok 1990, kdy jsem jako vypla-

šený prvňáček poprvé překročil brány Západu a nestačil koukat 
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na tu oslnivou záplavu barevných fasád, udržovaných zahrádek 

a prázdných plechovek s cizokrajnými nápisy Coke, Sprite nebo 

Gösser, které jsme s kámošem Tomem lovili z popelnic. Pro dítě  

z tehdy šedivého Východu to byl civilizační šok. Dnes už je to dáv-

no pryč. 

[

Jihočeská meditace

„Do Latorice musíš vklouznout jako had,“ psal kdysi Míla Ne-

vrlý. A podobně nenápadně jsem nakonec zpátky přes hranici 

vklouzl na Třeboňsko. Prostě jsem tam najednou byl. Ani ty svahy 

se nezdály tak strmé; Třeboňsko se nachází jen o sto až sto pade-

sát metrů níže než pláně České Kanady.

Les u rybníka Hejtman vábil k poklidnému večeru i noclehu. 

Jenomže sotva jsem rozsvítil čelovku, nastala nemilosrdná komá-

ří invaze, se kterou si ani repelent nevěděl rady. Nezbylo tedy, 

než se obrnit stanem a rychle do něj zalézt. Tohle se mi stalo jen 

jednou dávno za polárním kruhem. 

Kdysi jsem z čiré zvědavosti navštívil přednášku Václava Klau-

se, kde hovořil o EU jako o „řeckém bůžku Ianusovi, který nám 

nastavuje jednu tvář usměvavou a tu druhou podmračenou.“ Ač 

toho s bývalým prezidentem moc nesdílím, vzpomněl jsem si na 

jeho přirovnání v Chlumu u Třeboně. Ten se na první pohled vy-

švihl jako oslnivé, výstavní lázeňské městečko. Stačilo však za-

plout behind the scenes – a tam se šklebil rozpadající se kulturák 

s piktogramem a výstižným nápisem HOROR. 
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Kapesní krajinu Třeboňska dotvářel prstenec vodáckých vesni-

ček, které mě vždy prostě fascinovaly. „Hele, hospodskej na vodě!“ 

rozesmál mě výkřik rybářů ze břehu průzračné pískovny Cep, 

adresovaný pantátovi na plavidle se dvěma znuděnými dcerami  

v pubertálním věku. O kus dál, v Majdaleně, mávaly děti z vlaku 

přímo z kabiny strojvůdce. Ti Jihočeši...

✎ 

Z rozsáhlých lesů a obor jsem se vynořil v Kramolíně, kde mě 

doslova sejmula jakási tupá, olověná únava. Jen tak bez energie 
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jsem seděl na pryčně autobusové zastávky, soukal do sebe stu-

denou krupici a ustaraně sledoval silně nateklý nárt pravé nohy. 

Tělo stále ještě bojuje s tou nenadálou poutnickou náloží. Už od 

Brna mě pořád něco bolí.

Jílovice, kam jsem navečer dorazil, na rozdíl od mnoha jiných 

obcí doopravdy žijí. Důkazem toho budiž třeba pivovar Jílovice. 

Vyhořet ve Staropramenu a založit si vlastní úspěšný minipivovar 

a chov koní? Proč ne. Pražskému sládkovi a jeho manželce se to 

takhle na důchod podařilo. Sbírají jednu cenu za druhou.

A právě tady přebývá kamarád Šimon s ženou Vlaďkou a tře-

mi malými dětmi. Je to typický Jihočech, tedy opět inspirativní 

figura. Mladý muž takřka renesančního rozletu, jakkoli tohle 

slovní spojení nemusím. Před lety jej nechali dřepět na pět dní 

v gambijské věznici, když se mu nepodařilo vysvětlit, proč má 

u sebe lexaurin. On jej přitom vezl jen proti západoafrické de-

presi. Nečekané dobrodružství dalo podnět napsat knihu s vý-

stižným názvem Šepot kriminálu. V dalších letech proslul coby 

organizátor protestů proti tehdejšímu jihočeskému hejtma-

novi, taky kandidoval do Poslanecké sněmovny a v neposled-

ní řadě učí na gymnáziu. Jo a jen tak mimochodem: rodák  

z Třebíče. 

Rodinná pospolitost, výhled na Novohradské hory a přítomnost 

sousedů a becherovky dávaly tušit, že bude opět platit ono staré 

známé přísloví kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil. Nebo 

také: těžká jsou rána opilcova. S milými hostiteli a vydatnou sní-

daní to bohudík šlo mnohem lépe. Hellerovic děti se seznamovaly 

s poutníkem a potěžkávaly jeho batoh. „Strejdo, a máš na tý pouti 

taky labutě?“ ptala se starší dcerka a mimochodem mi přivála 

myšlenku z předchozí pouti k Baltu. Tehdy se mě děti na Třech 

Studních tázaly, kde si na pouti žehlím. Musím říct, že mě obě 

otázky přivedly poněkud do rozpaků.
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Udeřila vlna veder. S povděkem jsem kvitoval rozsáhlé borové 

lesy v okolí památníku Jana Žižky z Trocnova. U základů dvorce 

zchudlého zemana, lapky a slavného válečníka se začal tkát další 

příběh. Včera psal Bořek, zda může v mé společnosti urazit pár 

kilometrů. Sešli jsme se nakonec v poutním místě Dobrá Voda,  

u poutního Dienzenhoferova chrámu Panny Marie Bolestné. Tam, 

kde se dosavadní vyvýšená placka začala překlápět do budějovic-

ké pánve. Pohled na majestátní kupoli ve mně vzbudil následující 

otázky.

✎ 

„Vítej a pikador si dej!“ slavila se mnou na dálku Janet, ro-

dačka ze sousedního Rudolfova. Ale kdyby jen to. Ozval se také 

Matouš, že se sejdeme někde v Rakousku. A Vašek, že za mnou 

dorazí do Francie. No páni. Zdá se, že i za hranicemi bude mít ta 

kontemplativní pouť světská intermezza. 

Kamarád Bořek proslul svou vášní pro motorizovaný způsob 

pohybu. „Hochu, to, co jdeš, bych neujel ani na motorce,“ psal 



ONDŘEJ  HERZÁN

32

mi později do Španělska. Tentokrát zvolil prostorově a klimaticky 

nenáročnější variantu – elektrickou jednokolku. Společně s ním 

se přitoulala zrzavá farní kočka, která mi připomněla barvu vlasů 

Bořkovy sestry Barči. Po nezbytném odpočinku ve stínu chrámo-

vých zdí jsme se vydali do centra města, kde by chtěl žít každý. 

Slavná cimrmanovská hláška pochází prý z časů totality, kdy zde 

uváděli hru Záskok a papaláši na ně nastražili mrtvé publikum, 

složené z místních funkcionářů. Ti se nesmáli, netleskali. Cimr-

mani se nevzdali a při příští návštěvě Budějic už měli tuhle ostro-

vtipnou repliku v záloze.

Chodec a jednokolkař se zastavili před legendárním podnikem 

Horká Vana, odkud zahájil svou pouť do Říma Láďa Zibura. Otví-

rala až později. Pivko jsem do sebe naklopil toliko za přítomnosti 

vrchního. Bořek mezitím musel zvednout kotvy na rodnou Vyso-

činu. 

Když jsem v lednu představoval na pražském bytovém koncer-

tu u kamaráda písničkáře Honzy Řepky svou knižní prvotinu Bez 

kvaltu k Baltu, přišla tam i žena, u které jsem měl na dnešek do-

mluvený nocleh. Monika Brýdová je skutečně akční osoba, redak-

torka časopisu Tvoříme s láskou, autorka více než patnácti knížek 

o tvoření. Podniká na volné noze už dobrých pětadvacet let. Ale 

život se ani s ní zrovna nemazlil. Před pěti lety jí objevili rakovinu. 

Léčila se, vyléčila a do roka a do dne přišla recidiva. Tentokrát se 

rozhodla nerespektovat rady lékařů a začít se stravovat vegansky. 

Nová zkušenost ji nejenže opravdu pomohla, ale našla v ní takové 

zalíbení, že před pár měsíci vydala kuchařku veganských receptů. 

Pokud bychom měli dát slovu kreativec reálnou náplň, myslím, 

že právě u Moniky jsme na správné adrese. Není chvíle, aby něco 

netvořila. Ostatně kreati-vita je volně přeloženo tvořit svůj život. 

Kadaňská rodačka kromě jiného věří v principy toho, že když si 

něco opravdu přejeme, Vesmír nám to vrátí.
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„Těší se na Tebe i poutník Oliver,“ řekla mi Monika, když vzá-

pětí do našeho příjemného českobudějovického podvečera vkročil 

v doprovodu své přítelkyně urostlý chlapík jižanského vzezření  

a ohnivého temperamentu. Oliver je osobnost s natolik impozant-

ním osudem, že si zaslouží vlastní povídání.

L
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„A to víš, že se s tebou chce vidět René Souček?“ povídala Mo-

nika. „Jenže má čas až zítra…“ dokončila myšlenku a tázavě na 

mě pohlédla. Bylo rozhodnuto. Zítra mě čeká první odpočinkový 

den celé pouti. 

Jak znám Reného? Utkvěl jako rázovitý frýdecko-místecký mu-

zikant, dokonce autor tamní hymny Fajne-Mjesto, za kterou zís-

kal čestné občanství. Potkali jsme se poprvé na předkole festivalu 

Zahrada písničkářů, v prostředí krajně nepravděpodobném – to-

tiž jakémsi volnočasovém kutlochu uprostřed panelového sídliště 

v Orlové. Tam vůbec vystupovala svérázná kavalerie písničkářů 

– namátkou ostravský zpívající lékař David Bartoš nebo tlustý 

pán Monty z jihu Moravy. 

René žil nějaký čas ve Sviadnově, kde se díky popularitě má-

lem stal bez svého přičinění starostou. Předky má z České Lípy 

a kajsi u Kolína nějakou náhodou zdědil rybník. Velmi pestrý je 

také jeho osobní život, jak už tak někdy u rozevlátých umělců 

bývá. Ten ho nakonec zavál až do Českých Budějovic. Sám pra-

cuje jako mašinfíra, který se nijak netají svým vřelým vztahem  

k marjánce, což se odráží v četných historkách i textech. Kdy-

by žil Bohumil Hrabal, musel by vedle strýčka Pepina literárně 

zpracovat i postavu muzikanta Reného. Z mého pohledu je to 

totiž dokonalý pábitel.

Horký letní den se táhnul líně jako Labe u Mělníka. „Ole! Pach-

nielo mango!“ deklamoval René polský překlad jedné ze svých 

písní, zatímco jeho slečna Katka ve spolupráci s Monikou zdo-

bily trička obrázky šneků. Pak jsme zašli do pivovarské krčmy 

Solnice, kde vládl velmi utěšený a přehledný design stupňovitých 
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kostiček. Večer jsme ještě s Monikou probírali život u skleničky 

martini a pražených arašídů. Skoro by se chtělo zvolat, jak je ten 

poutnický život sladký a nádherný.

[

Boj v povodí Malše

Právě pobyt v Budějovicích byl naprosto klasickým příkladem 

poutnického up and down. Jako malý kluk jsem trpíval na střev-

ní příhody. S dospělým věkem se tento neduh poněkud umrav-

nil. Ale občas si můj trávicí trakt ještě na ta dětská léta zavzpo-

míná. Rozloučil jsem se se svou milou hostitelkou, bystře vykro-

čil jižním směrem a ihned zavětřil, že to nebude dobré. Bublání 

v břiše a orosené čelo věštily brzké kataklyzma. Nota bene ve 

čtvrti, kde jsem široko daleko neviděl kavárnu, ba ani spořádaný 

hustý keř. Nebudu to dále natahovat, jen skromně podotknu, že 

vedle cesty důstojně protékala řeka Malše. Její jméno mi od těch 

dob vhání krev studu do obou tváří. Někdy to holt nejde jinak. 

Požehnaná návštěva jihočeské metropole dostala poněkud ne-

vábnou kaňku.

Přes meandry a skály jsem zamířil k Doudlebům. „Dobrý den, 

prosím vás, jak se dostanu do Borovan?“ vyklonila se z auta pů-

vabná slečna. Tohle se mi stává i v cizině, kdy si hrdě vykračuju 

s batohem a domorodce nepřipomínám ani ve snu. Jsem asi ta-

kový všudezdejší univerzál. To René včera říkal, že se na něj zase 

lepí rozmanité podezřelé živly a že můžu být ještě vděčný. Ostatně 

– kdo říká, že nejsem? 
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Na Křížové cestě u Římova udeřilo druhé, a nikoli poslední děj-

ství zbavování se nehodných zvířátek. Zcela vyčerpaný jsem hodi-

nu ležel na mechu v lese, než jsem se malátně zvedl a dovlekl se 

do nejbližší dědiny. Skrovné doušky coly vedly jen k dalšímu prů-

plachu a hibernaci v kukuřičném poli. Nacpal jsem se endiarony 

a se zaťatými zuby krájel podvečerní kilometry. Půvabné červánky 

za Kletí ani nocleh na šťavnaté lučině mě tentokrát nenaplňovaly 

žádnou velkou radostí. Cítil jsem se mizerně, slaboučce, dehydro-

ván a až trochu horečnatě.

Story ale ne a ne skončit. Znáte ten pocit, kdy jste už večer mdlí 

a zesláblí – a ráno se probudíte, aniž byste po ruce měli cokoliv  

k jídlu nebo pití? Rychle jsem nahodil kletr a vstoupil do divu-

krásného údolí Malše. Srázy, skály – místy podobné Oslavce, až 

na ty jihočeské statky, jimiž byly pocukrovány protější louky. Oh-

niště, trampská atmosféra, rybí tišiny, zříceniny – třeba na hra-

dě Louzek zálibně spočine oko každého vandráka. Ta úchvatná 

cesta byla ale tak neskutečně dlouhá a plná kopřiv a komárů, že 

když se ve svahu objevily výstavní první paneláky Kaplice, málem 

jsem slzel dojetím. Naládoval jsem se rohlíky, banány i celou lahví 

minerálky. Včerejší endiarony zvládly téměř nemožné. Jsem za-

cpaný jako Brno při letních uzavírkách. Ještě jsem si dopřál kou-

pel pod mostem – a osvěžen vyrazil do kraje nečekaných půvabů, 

chráněného území Horní Malše.

✎ 
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Na výpadovce mě pak přepadla tíseň. Znenáhla, jako když voz-

ka bičem švihne. Nechápal jsem to. Silnice jsem přecházel a budu 

přecházet, ba i putovat kolem nich, proč tedy náhle ty ponuré 

pocity? A pak mi to docvaklo. Zdejších pár baráků se jmenuje Na-

židla. Místo jedné z nejtragičtějších dopravních nehod autobusu, 

který se tu v roce 2003 zřítil ze srázu a zanechal za sebou dvacet 

mrtvých. Prudké stoupání a klesání, úzká silnička z dob totality, 

kdy se kvůli železné oponě moc nevyužívala, a do toho řidičova 

nepozornost vytvořily smrtící koktejl. Ta atmosféra by se tam do-

dnes dala krájet. Temný, černý kostel v nedalekém Dolním Dvo-

řišti jako by symbolizoval odcizení, zmar a nicotu. Jestliže včera 

mi nebylo dobře fyzicky, dnes jsem se potuloval u samotného dna 

psychiky. 

Horní Dvořiště sice zdálky vydechovalo dojem starosvětské po-

šumavské vsi, zblízka už to taková romantika nebyla; oprýskaná 

náves, řvoucí výrostkové, zvonící půllitry z přeplněné zahrádky. 

A malá slečna kroužící po betonovém plácku na koloběžce. „Kam 

jdete, pane?“ zahájil konverzaci její děda a stal se tak prvním člo-
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věkem na mé dlouhé pouti, koho to zajímalo. Rozumějte prvním 

náhodným, plánované návštěvy nepočítám. „Do Rakouska,“ od-

tušil jsem opatrně s vědomím, že hranice se vine asi dva kiláky 

za vsí. Děda nastřelil několik variant, pak se na mě podezřívavě 

zahleděl a dodal: „ale kam přesně v tom Rakousku?“ V tu chvíli 

už nezbývalo než vytáhnout karty. Je to zajímavé. Cesta je asi  

v desetině a tak se trochu stydím rovnou vypálit, kam že to pu-

tuju. V tropickém, unaveném podvečeru pošumavské vsi se mi 

to dokonce zdálo jaksi nepatřičné. Pán mě ještě drobně vytrollil, 

že ač z Brna, neumím hantec. Pak taky dodal, že tu žije od roku 

1969 a doposud nikdy mu nevyschla stružka za chalupou. Až mi-

nulý týden poprvé. Nejdřív tedy kůrovcová kalamita na Vysočině 

– teď tohle nadělení. Mozaika, ke které se ještě několikrát vrátí-

me, se začala skládat. 

Ustlal jsem si vedle mostu, pod nímž tiše protékala Větší Vlta-

vice. Splnil se mi jeden z dávných snů: uvařit si večeři přímo na 

hraničním patníku. Večeři „česko-rakouského přátelství“. Co by 

ne, když máme ten Schengen, vymoženost, za niž by naši rodiče 

platili zlatem. Svým způsobem nesplnitelný sen mnoha předcho-

zích generací. „Hranice nie sú korzo, aby sa tu voľakto prechád-

zal!“ pronesl okřídlený výrok Gustáv Husák neblahé paměti. Na to 

konto ty hranice – už české – někdy po roce 2000 obešel Jaroslav 

Derner, aby s tímto výrokem prakticky polemizoval. Před pár lety 

si podobně vzal na paškál „československé hranice“ Václav Malin-

ský. Tady na česko-rakouských hranicích kdesi na Šumavě jsem 

ještě netušil, že se mi nakonec podaří dojít do Portugalska bez 

jediné hraniční kontroly. Dokonce bez jediného kontaktu s policií. 

Tohle kdybyste řekli libovolnému krajanovi na přelomu 70. a 80. 

let, považoval by vás za nebezpečného snílka a fantastu.
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Příběh s kadencí Bolera

Na druhý den přišlo Rakousko. A začalo bloudění. Ta cesta ko-

lem upravených mlýnů, nahoru dolů, do zatáček a liduprázdných 

obcí, nebyla špatná, ale moc mě nebavila. „Docela už bych někde 

nakoupil,“ vrčel jsem pod vousy jako navztekaný pitbul. A spon-

tánně prožíval situaci, později nazvanou jako Onderův syndrom 

změny prostředí. Kdykoli vstoupím do nové země, první půlden 

stojí za starou belu. V hlavě mi ještě duní předchozí řeč, zvyky, 

obyčeje. Nevím jak přesně místní pozdravit, jak je neurazit, jak se 

vyptat na obchod. A hlavně: který obchod je ten nejlevnější. Ča-

sem se vše usadí, nadejde určitý stereotyp. Do chvíle, než překro-

čím další hranice. Nejlépe státu, ale klidně i etnografické oblasti. 

Spát v tyrolských kapličkách nebyl žádný problém, ty vorarlber-

ské už se zubem času rozpadaly, některé byly i uzamčené. Na 

něco si zvyknete a po pár dnech převlékáte kabát. A to i v té naší 

báječné, bezpečné a historicky prostupné západní Evropě.

„Hej, já, když to četla, tak mi Tě bylo normálně líto,“ řekla mi 

kolegyně Terezka po návratu. S dovětkem, že jsem si ten nejsilněj-

ší zážitek pouti vypráskal hned zkraje, ze začátku. Ostatně: nedá 

se říct, že by byla daleko od pravdy. Poslyšte sami. 

Celý ten příběh, který doprovázela kadence Ravelova Bolera, 

se začal odvíjet v malebně posazeném městečku Reichenau im 

Mühlkreis. To nebyl zlomový moment nebo hezky česky break-

point. To byla opravdu celá kaskáda na sebe navazujících a pro-
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pletených příhod. Za úplný počátek lze považovat ostře špičatý 

kostel, do kterého vtékali svatebčané. Dokonce jsem si je i fotil. 

Pár kroků odtud, na náměstíčku, se kolébala jakási starší paní  

a volala „hilfe, bitte!“ Mohl jsem ji bez povšimnutí minout a do-

konale hrát svou oblíbenou roli nezúčastněného Čecha. Ale ten-

tokrát mi něco sladce našeptalo: „Ty městskej snobečku, máš 

možnost pomoct, tak to udělej!“ Paní se porouchalo chodítko, po-

třebovala pomoci k nedalekému domu. Za to se mi odvděčila lahví 

minerálky. Seděli jsme chvíli společně na bednách před činžákem 

a pozorovali cvrkot kolem. „Katastrophe!“ mávla rukou má hos-

titelka, když jsem se jí ptal na kvalitu zdejšího veřejného života  

a místních podniků. 

„To budeš potřebovat mapu!“ usoudila po mé informaci, kdo 

jsem a kam kráčím. Než jsem se nadál, odbelhala do obýváku, 

přinesla místní zlaté stránky a rázným škubnutím naznačila, co 

mám udělat. Zdráhal jsem se poničit cizí majetek tak dlouho, až 

to udělala za mě. „Tohle je nejlepší cesta... přes Haibach!“ šer-

movala třesoucí se rukou nad vytrženou mapou. Nechtělo se mi. 

Musel bych do kopce a pak zas z kopce, mimo plánovanou trasu. 

Probudil se ve mně chorobný plánovač. Ale paní Sitzelberger trva-

la na svém doporučení. 

Nakonec jsem ji váhavě poslechl. Přeháňky a zbytečný kopec 

nahoru mi na náladě nepřidaly. Pastviny a rozptýlené samoty 

jako by valašského typu brzy zahnaly chmury do kouta. „Když 

nic jinýho, je to tu prostě hezký,“ lebedil jsem si. Jenže ono něco 

jiného přišlo. Konkrétně auto, které zastavilo a vyklonil se pán  

s dotazem: „nepotřebuješ vodu?“ „Díky, vodu mám,“ usmál jsem 

se. „A můžu tě někam přiblížit?“ „To bych moc rád, ale nejde to, 

jsem poutník,“ vyložil jsem karty na stůl. „Aha, tak to hodně zda-

ru!“ pronesl bodře řidič a rozjel se dál po klikatici silniček napříč 

pastvinami.
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Myslel jsem si, že to je naposledy, co jsem toho dobrého muže 

viděl. Chyba lávky. Uplynulo asi pět minut, když ke mně na nej-

bližším rozcestí couval. „Rád bych tě pozval na večeři, co říkáš? 

Naskoč si!“ vybízel pán, který vypadal jako o deset let mladší 

kombinace dvou českých politiků – pánů Kalouska a Zahradi-

la. „Fakt nemůžu, jsem poutník,“ zopakoval jsem svou mantru. 

Novým dobrodružstvím otevřený žaludek se pak postaral o další 

větu. „Ale to jídlo bych ochutnal rád!“ Načež pán předvedl něco, 

co moc dobře znám z českého venkova. Kdykoli se zeptám na ces-

tu, okamžitě mě ochotní domorodci zavalí radami ve smyslu „běž 

tamhle doleva, pak doprava, po schodech dolů, kolem hasičárny 

a pak přes cvičák k maštalám.“ Nebohý vandrák si marně láme 

hlavu, kde najde dotyčnou hasičárnu, kde cvičák a kde že jsou ty 

maštale. Situace tady v Haibachu vypadala asi takto: „Víš co, tak 

pokračuj tamhle do lesa, tam odboč doprava, na další křižovatce 

doleva, pak zas doprava a pak dojdeš na takový vršek, odkud uvi-

díš baráky – a mezi nima jeden tmavě červený s rovnou střechou. 

Tam zazvoň.“ Obecně mívám problém pamatovat si takto narych-

lo podané popisy v neznámé krajině. Tohle bylo ale dokonalé. Za 

půl hodiny jsem z vyvýšené stráně koukal na strakatinu domů, ze 

které ten dotyčný doslova vyčníval. A i kdybych ho neviděl, nemohl 

jsem ignorovat cyklistu, který na mě košatě mával a gestikuloval, 

abych k němu seběhl. Řidič zkrátka mezitím zaparkoval, převlékl 

se a jako siréna vábil poutnického trosečníka do bran ráje. 

Byl to on. Wolfgang Kögelberger. Geofyzikální inženýr, majitel 

firmy, uvědomělý podnikatel. Dovedl mě do svého pasivního domu 

s nádhernou stupňovitou zahradou, představil mi svou fran-

couzskou manželku Cristine a dvanáctiletého syna Maxmiliána. 

Dceři je sedmnáct a je prý přes noc někde u přátel. Po předkrmu  

v podobě kančího jazyka s křenem mě usadil přímo naproti jejímu 

velkému obrazu, asi abych se mohl dojmout nezpochybnitelný-
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mi půvaby mladé dámy. Jako hlavní chod se servírovala žebírka, 

francouzské párky s dijonskou hořčicí, víno, k zakousnutí citro-

nový sorbet. Aby mé dojetí bylo úplné, pustil Mozartův jmenovec 

Bachovy skladby v podání polsko-argentinského mága Rubéna 

Dubrowského. To už mi skoro opravdu tekly slzičky. Až nezaslou-

žená odměna za předchozí útrapy v povodí Malše.

„Tohle bydlení je splněný sen,“ meditoval můj hostitel na terase 

s výhledem na zdejší rakouské Valašsko za zvuků ukulele, které 

mi předtím přinesl z mansardy. „Jako dítě jsem bydlel ve Steyre-

ggu na Dunaji. Tam často padala mlha, která stékala z hřebenů 

do údolí. Už tehdy jsem si umínil, že až vyrostu, budu chtít mít 

nadhled nad životem i světem.“ Společně s Cristine, kterou potkal 

na stáži ve francouzském Tours, tady v Haibachu vybudovali ho-

tové nízkoenergetické království. Pasivní dům, stupňovitou eko-

zahradu. 

„Vidíš tam ten tryskáč?“ poznamenal Wolfgang, když jsme se 

tam přesunuli a v lenoškách popíjeli výtečný francouzský pastis. 

„Kdyby takhle lítal každý soukromník, můžeme to s naším kli-

matem už rovnou zabalit.“ Má obavy. Velké. Rád by přispěl svým 

dílem k záchraně světa, ohroženého čím dál agresivnější civilizací. 

Ale neví jak. Netuší, jak přimět velké nadnárodní korporace, aby 

změnily svůj styl uvažování a dokázaly se omezit. On sám se chce 

mít dobře, byť je si vědom, za jakou je to cenu. A jaderná energie? 

„Podívej tady na sousední domy,“ máchl rukou. „Odkud bys řekl, 

že berou elektřinu? To víš, že z Temelína! Ale hlavně, že vy Češi 

jste podle nich něco jako „jaderní fašisté!“ 

Řeč se logicky stočila i k politice. Wolfgang byl fanoušek Sebas-

tiana Kurze – mladej, šikovnej kluk premiérská. Prezident van 

der Bellen naopak představuje důstojné, moudré stáří. „Ještě že 

se tam nedostal Hofer, to je pro mě druhý Orbán,“ dušoval se 

Wolfgang. Zajímala ho situace v Česku, komunismus, Babiš, Ze-
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man. „Víš, věřící, to já nejsem,“ pootočil náhle Wolfgang předmět 

hovoru. „Ale snažím se věřit lidem. A jednat s nimi fér. Jsem pevně 

zakotvený v tomhle světě spotřeby,“ zopakoval jakoby omluvně.

To ale nemusel. Nesoudím lidi podle jejich víry či nevíry – té 

ostatně nejsem schopen dohlédnout ani u svých dobrých zná-

mých, natož u člověka, kterého vidím poprvé a zřejmě i naposled 

v životě. „Po ovoci poznáte je,“ píše se v Bibli. A ovoce rodiny Kö-

gelbergerů bylo skutečně poctivé a lahodné. 

Když jsem večer v peřinách pohostinského pokoje přemýšlel 

nad pointou nečekaného setkání, poskládalo se mi to asi takto. 

Ještě pár dní předtím jsem se rozhodoval, zda to nevzít spíš 

přes Volary a Passau. Ještě den předtím jsem pro jistotu fungoval 

na dietní stravě. Na té svatbě, kterou jsem si fotil v Reichenau, 

byl ženichem Wolfgangův mladý soused. Když mi na pastvinách 

v Haibachu Wolfgang zastavoval, zrovna se z ní vracel. Přes Hai-

bach bych vůbec nešel, nebýt paní Sitzelberger, které jsem před-

tím pomohl. A kdo ví, jak by vypadal první skutečně rakouský 

nocleh. Možná bych se krčil někde v koutku a nejistotě, jak to  

s tím průchodem alpskou zemí bude. Takhle se mi dostalo napro-

sto pompézního ujištění, že to půjde. Všechno do sebe zaklaplo 

jako dobře promazaný stroj.. „Počkej v Alpách, tam se Ti začnou 

dít ty věci,“ pravil Oliver v Budějovicích. 

Pravdu měl jen částečnou. Ty věci se mi začaly dít ještě daleko 

před Alpami.
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