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Můj příběh
…aneb jak to všechno začalo
V roce 2008 jsem se poprvé dostal ke knížce Alchymista od Paula Coelha.
Moc se mi líbila a když jsem ji dočetl, tak jsem zjistil, že autorův život se
kompletně změnil díky tomu, že absolvoval cestu do Santiaga de
Compostely. Říká se jí také Camino.
Neznal jsem to místo a říkal si, že to bude asi něco velmi extrémního, jako
spávat v jeskyni, potkávat divoká zvířata a hladovět na cestách v divočině.
Zpětně musím říct, že jsem v něčem měl pravdu a v něčem zase ne:)

Lidé chodí Camino už přes 1000 let z nejrůznějších důvodů. V minulosti to bylo
hlavně z důvodů náboženských. Je to tak dodnes, ale v současné době převažují
důvody jiné. Lidé na Camino chodí proto, že se chtějí vytrhnout z
každodenního běžného života.
Také z touhy zažít něco neobyčejného, potkat někoho nového, shodit nějaká
kila, dokázat si, že zvládnou těžké věci, z touhy být sám(a) se sebou, nebo třeba
být sám(a) po nějaké těžké životní situaci.
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Někteří poutníci vyráží proto, že překročili svou 40, 50, 60 nebo třeba, že odešli
do důchodu…
Říká se, že člověk by Camino měl jít od prahu svého domu, ale v mém případě
by to bylo cca 3000km a více jak 3 měsíce chůze. To se mi na začátek zdálo
moc:) Většina poutníků také nemá tolik času, tak chodí třeba jen týden, 14 dní,
nebo měsíc.
Po přečtení Alchymisty jsem na nějakou dobu jsem Camino pustil z hlavy.
Občas se mi myšlenka na něj vracela, ale já jsem své rozhodnutí odkládal. A to
odkládání trvalo celkem 8 let.
Pak jsem dostal k Vánocům knihu o levném cestování, nakupování letenek a
hledání ubytování s názvem Travel bible a řekl si, že už se vlastně nemám na
co vymlouvat. Vstal jsem z postele, sedl k počítači a letenky si koupil. A už
nebylo cesty zpět.

Poté jsem viděl film The Way a to mi definitivně potvrdilo, že jsem se rozhodl
správně. Podívejte se na něj. Někoho třeba nakopne ta věta, kterou řekla ta paní
v první ubytovně, když se jí Martin Sheen zeptal, jestli tu cestu někdy šla. Ona
odpověděla: “Ne nikdy, když jsem byla mladá, tak nebylo kdy, a teď už jsem
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stará a unavená…” Prostě vždy se najdou “rozumné důvody”, proč se to zrovna
letos nehodí:) A já jsem nechtěl být stejný.

Takže jsem měl termín a začal řešit, jak se na pouť připravit. Četl jsem na
internetu článek jedné poutnice a podle ní jsem si sbalil batoh. Pak jsem šel na
přednášku Ladislava Zibury, který šel Camino taky.
Zajímalo mě hlavně, jaké si koupit boty. Poté jsem si boty koupil a myslel jsem,
že jsem to vyřešil. Až později jsem pochopil, že jsem doslova šlápl vedle:) Boty se
mi po 200km rozpadly…
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Ještě jsem si koupil knižního průvodce, jediného, kterého jsem v češtině našel a
byl jsem “připraven”. Průvodce byl ale 7 let starý a občas mi hodně NEpomohl:)
… tak jsem tedy v květnu 2016 dorazil do Francie, dostal se z letiště na start
Camina a našel poutnickou kancelář. Ubytování jsem domluvené neměl, což
bylo taky zajímavé, protože všichni ostatní poutníci si rezervovali ubytování
předem a večer v 7 hodin už nikde nebylo místo.

Ale jak to na Caminu bývá, tak všechno vždy dopadne dobře. Dobrovolnice z
poutnické kanceláře mi pomohla najít poslední volné místečko v ubytovně u
člověka jménem Erik. Což se ukázalo jako skvělá věc.
Erik nám, začínajícím poutníkům, vysvětlil, jak to na pouti chodí, jak na sebe
být hodný, jaké mít boty a jak poslouchat své tělo. Nakonec nám připravil
společnou večeři a ráno snídani.
V ubytovně začalo první seznamování s ostatními poutníky. Nechtěl jsem se s
ostatními moc bavit, protože jsem chtěl být sám a na Caminu přemýšlet... ale
nakonec to bylo úplně jinak. Ostatní poutníci byli tak fajn, že to z mého Camina
udělalo úžasný zážitek.
A musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života a začátek
mnoha skvělých přátelství.
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Historie Camina
…aneb jak to všechno začalo
Před svou první cestou jsem o historii Camina nevěděl skoro nic. Věděl jsem , že
Svatojakubská cesta, španělsky Camino de Santiago, je název pro poutní cesty,
které vedou ke hrobu svatého Jakuba v katedrále v Santiagu de Compostela ve
španělské Galicii. O které trasy se jedná si řekneme dále v tomto ebooku.

Zájem o svatojakubskou pouť začal prudce vzrůstat od konce 80. let 20. století, k
čemuž přispěla pouť papeže Jana Pavla II. v roce 1982 a následně i fakt, že roku
1993 byla svatojakubská cesta zapsána na seznam UNESCO. V současné době
do Santiaga vyrážejí stovky tisíc poutníků a poslední roky je to více jak 300 tisíc
lidí.
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Každý poutník má s sebou tzv. credenciál, což je malá knížečka, kam dostává
razítka, jako důkaz, že daným místem procházel. Dále má u sebe
svatojakubskou mušli. A na konci Camina v Santiagu dostane tzv. compostelu doklad o absolvování pouti.

Často dostávám otázku, zda je celé Camino určené jen pro křesťany? Určitě ne,
protože v současné době většina poutníků vyráží kvůli jiným než náboženským
důvodům. Podle průzkumů jde méně jak polovina poutníků Camino kvůli
náboženským důvodům.
Lidé tam chodí proto, že je to pro ně zajímavá výzva k tomu zažít něco
neobyčejného. Např. 18 % poutníků se chce odpojit z každodenního života a
být sami se sebou.
Kdo na Camino vůbec vyráží? Všechny věkové kategorie. Potkal jsem studenty
středních škol i lidi přes 80 let. Mladé páry i manžele 80+. Samotné poutníky a
poutnice. Prostě všechny.
Pojďme se teď podívat na několik statistik.
Každý rok je na Caminu více a více poutníků.
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Pokaždé, když den svatého Jakuba (25. července) připadne na neděli, vyhlašuje
katedrála v Santiagu takzvaný Svatý rok. Dva poslední svaté roky byly v letech
2004 a 2010. V těchto letech přichází do Santiaga nejvíce poutníků.
Níže na grafu vidíme věkové složení pountíků.

Pojďme se ale ještě podívat na počty poutníků v jednotlivých měsících v roce.
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Pokud tedy nechcete být ve velkých tlačenicích, vyrazte mimo hlavní sezonu.
A na grafu níže vidíme, že nejvíce poutníků jde Camino pěšky.
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Které trasy se dají jít?
…a které jsem už šel sám
Když jsem o Caminu četl poprvé, tak jsem si myslel, že Camino je jen jedno. Že
existuje jedna pradávná cesta, po které poutníci chodí už více jak 1000 let.
Jenže…
Camino de Santiago neznamená jednu cestu. Ve skutečnosti se jedná o desítky
cest, které vedou celou Evropou a jsou i na ostrovech. Lidé nejčastěji zmiňují tu
Francouzskou, která začíná v Saint Jean Pied de Port na úpatí Pyrenejí ve
Francii.
Možností je spousta. Můžete jít trasu vedoucí od prahu svého domu nebo
můžete začít třeba v Opavě, pokračovat Mikulovem, a Rakouskem, přes Francii
a pak až do Santiaga. Můžete začít v Lisabonu v Portugalsku nebo kdekoliv ve
Španělsku, třeba v Madridu. Možností jsou doslova stovky a je jen na vás, kterou
trasu zvolíte.

Můžete Camino i rozdělit na více částí. První rok třeba jdete 300km, druhý rok
dalších 300km a posledních 200km třetí rok.
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Znám poutníky a poutnice, kteří jsou "na cestě" třeba 10 let. První rok jdou
týden od svého domu a ujdou 200km a vrátí se domů. Druhý rok začnou tam,
kde minulý rok skončili a jdou zase týden 200km. No a za 10 let takto dojdou do
Santiaga.
Pojďme si teď říct něco o tom, které Camino si zvolit, pokud to bude vaše první?
Sám jsem začínal Francouzskou cestou, protože je nejznámější a neměl jsme s
Caminem žádné zkušenosti. My se teď podíváme na nejznámější trasy a něco si
o každé z nich řekneme.
Francouzská cesta - nejznámější a taky nejvíce zalidněná cesta. Není
problém za den potkat stovky ostatních poutníků. Délka této trasy je okolo
780km. Pokud máte celý měsíc, můžete to udělat stejně jako já a začít touto
cestou. Pokud máte 14 dní, můžete začít v Leonu a pokračovat do Santiaga.
Portugalská cesta - druhá nejpopulárnější cesta. Tuhle trasu jsem si vybral
jako své druhé Camino a šel jsem z Lisabonu. Většina lidí ji ale chodí z Porta. Je
možné jít i kolem oceánu, tzv. Pobřežní Camino. Já jsem šel okolo oceánu 3 dny
z Porta a poté jsem měl už oceánu dost, tak jsem zahnul na klasické Camino.
Cesta z Lisabonu je necelých 650km a dá se zvládnout za méně jak měsíc chůze.
Camino Primitivo - moc krásná, ale náročnější cesta. Její délka ja 321km a dá
se zvládnout za 14 dní. Začíná v městě jménem Oviedo, ve kterém pro změnu
končí následující Camino. Což je San Salvador. Na Primitivu je nádherná
příroda. Začíná být ale také více zaplněné poutníky.
Camino de San Salvador - je jen 5 dní trvající Camino, které ale rozhodně
stojí za to. Moc lidí jej nechodí, ale je opravdu nádherné, protože vede horami z
Leonu do Ovieda. Za mě je tohle nejkrásnější přírodní Camino. Potkal jsem tam
jen pár lidí, ale o to silnější zážitky s nimi zažijete. Délka je 123km.
Camino Finisterra/Muxia - Tyto 2 Camina jsou bonusem po tom, co
dojdete do Santiaga. Lze jít buď do Finisterry (což znamená na konec světa Finis a tera) a do Muxie, nebo udělat okružní trasu - Santiago/Finnistera/
Muxia a nazpět do Santiaga. Délka okolo 100km.
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Camino de Madrid - Šel jsem tohle Camino v roce 2019 a nebylo zde mnoho
poutníků. Občas jsem v albergue spával i sám. Začíná se v centru Madridu, což
některé poutníky může odrazovat, já to ale vítám. Stejně, jako jsem vycházel na
portugalské Camino z centra Lisabonu, tak tady jsem šel z náměstí sv. Jakuba.
Líbí se mi ten kontrast velkoměsta, kterým se jde cca 12km a pak přírody, která
je za městem. Na okraji města jsem si koupil hůlky a pokrývku hlavy a vyrazil z
města. A hned první den jsem spal ve sklepení městského úřadu v Tres Cantos.
Perfektní a nevšední zážitek. Ráno jsem ale musel už v 6. hodin být pryč,
protože poté začali do úřadu chodit zaměstnanci:)
Camino Norte - více a více populární trasa, která vede nad francouzskou
cestou na severu Španělska. Její délka je skoro 900km. Sám s ní nemám
zkušenost, ale v hledáčku ji mám. Její výhodou je to, že můžete jít kolem oceánu.
Hodně poutníků oceňuje krásnou přírodu. A říká se, že je skvělým místem pro
milovníky dobrého jídla. Budete procházet nádhernými městy jako je San
Sebastian, Bilbao, Santander and Oviedo. Nevýhodou může být větší množství
ostatních lidí.
Camino Via de la Plata - je nejdelší Camino ve Španělsku, má 1000km a
vede z jihu z Andalusie na sever do Galicie. Začíná ve města Sevilla.
Doporučuje se jít ideálně v dubnu, kdy ještě není velké horko. Nevýhodou
můžou být dlouhé úseky přes 30km denně. Ale kdo chce výzvu, může se v klidu
vydat.
Camino Inglés - tak, jak Via de la Plata je nejdelší Camino, Camino Inglés je
jedno z nejkratších, má okolo 100km. Ročně ji projde do 10 tisíc poutníků, takže
to může být zajímavá možnost pro netrénované poutníky s malým množstvím
času.
Jedinou podmínkou, abyste dostali compostelu, což je osvědčení o tom, že jste
danou pouť vykonali, je ujít minimálně 100km do Santiaga de Compostely a mít
v credenciálu (malá průkazka poutníka) minimálně 2 razítka denně.
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Jít na Camino sám?
…nebo radši s někým…
Osobně vyrážím sám. Je ale možné jít ve skupince, s partnerem, kamarády,
rodinou, na koni nebo třeba se psem.
Osobně preferuji cestovat sám a potkávat nové lidi na cestě. Někdy nemám
náladu a tak jdu sám. Jindy se dám do řeči s někým dalším a pak se potkáme
večer na ubytovně a další dny jdeme spolu.
Lidi se občas bojí cestovat sami, ale já to mohu více než doporučit. Když
cestujete sami, tak se prostě začnete bavit s jinými lidmi a seznámíte se s mnoha
různými poutníky ze všech koutů světa.
Je to úplně jiný zážitek, protože když jste s někým koho znáte, tak se bavíte
většinou jen s ním a s ostatními se moc neseznamujete. A to je škoda, protože se
ochuzujete o to nejlepší z Camina:)
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Bude drahé se tam dostat?
… žádný strach:)
Musíte si koupit letenku, lístek na vlak, nebo autobus. Já tam vždy létám. Na své
první Camino jsem vyrazil v roce 2016 a to jsem letěl do francouzského
Biarrritz. A poté dodávkou do Saint-Jean-Pied-de-Port, což bylo nějakých 90km.
Další Camino jsem šel z Lisabonu a tam jsem letěl před Amsterodam. Obě
letenky vyšly asi na 1500 Kč. Ceny letů do Španělska nemusí být drahé, jak jde
vidět na obrázku níže.

Takže ceny za letenky se pohybují v řádu nižších tisíců, někdy třeba jen i za
tisícovku. Konkrétně to rozebírám ve svém kurzu o Caminu od A do Z.
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Co si vzít s sebou?
…a nepřehnat to
Věděl jsem už na začátku, že si musím vzít jen to nejnutnější. A dovedl jsem to
až do takého extrému, že jsem si nevzal spacák:)

Určitě potřebujete dobrý batoh, kvalitní boty a oblečení. Poutník by měl mít i
credenciál, mušli, papírového průvodce.
Úplný popis toho, co si s sebou na Camino beru rozebírám ve svém kurzu.
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Je bezpečné chodit po Caminu?
…myslel jsem si, že ne…
Je to bezpečné:) A tím bych mohl skončit.
Každopádně od lidí by vám nebezpečí na Caminu hrozit nemělo. To nejhorší,
co se mi od lidí stalo bylo, že mi někdo ukradl hůlky. Viděl jsem taky, že se
kradou boty, cennosti, peníze a jiné. Ale jen na Francouzské cestě. Na jiných
Caminech jsem se s tím nesetkal.
Další nebezpečí hrozí od slunce, které už i v jarních měsících dokáže hodně
pálit. Proto musíte mít s sebou vždy dostatek vody.

Problém jsem měl také se psy na Portugalské cestě mezi Lisabonem a Portem.
Není moc frekventovaná a psů je tam plno, často štěkají a dorážejí. Ale vše se dá
zvládnout:)

CAMINO PRO ZAČÍNAJÍCÍ POUTNÍKY

18

Jak na Camino od A do Z
…sestavil jsem komplet návod
Věcí, které je třeba o Caminu vědět je opravdu hodně. Od toho, kdy vyrazit na
cestu, co si sbalit s sebou nebo kde, jak a kdy si koupit letenky.
Proto jsem připravil kurz, kde sdílím vše, co jsem se za posledních
5 cest na Svatojakubské pouti naučil.
Jak to je s ubytováním? Jak vypadá hygiena, hluk na ubytovnách a bezpečnost?
Kde seženete jídlo a kolik stojí věci na celé cestě….
… plus další desítky rad a tipů naleznete v kurzu o Caminu zde.
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