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Spolek Cesta Česka slavnostně otevřel Poutní cestu Říp–Blaník 
 

 

Poutní cesta Říp-Blaník s mottem „Poznej českou zemi a sám sebe“ obsahuje čtyři etapy a měří 

téměř 300 kilometrů 
 
 
Praha, 28. září 2022 – Spolek Cesta Česka představuje novou poutní cestu spojující Říp a Blaník. Poutní 
cesta Říp–Blaník byla slavnostně otevřena ve středu 28. září 2022 v prostorách Zámku Dobřichovice. 
Poutní cesta, jejíž motto je „Poznej českou zemi a sám sebe,“ se skládá ze čtyř etap se samostatnými 
tématy k zamyšlení a měří necelých 300 kilometrů. Trasa navazuje na Poutní cestu Blaník–Říp, opět 
propojuje tyto dvě bájné hory a je vyznačena 80 originálními tabulkami Klubu českých turistů. Putování 
začíná u románské Rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp, vede západní cestou okolo Prahy a končí 
na vrcholu Velkého Blaníku. 
 
Mezi hlavní místa trasy patří zejména Říp, Libušín, Křivoklát, Beroun, Svatý Jan pod Skalou, Karlštejn, 
Dobřichovice, Kamýk nad Vltavou, Prčice, Miličín nebo Blaník. Patronkou projektu poutních cest a 
autorkou průvodních textů k zamyšlení je Ladislava Paterko, díky jejímž dlouholetým zkušenostem jsou 
obě poutní cesty unikátním projektem nejen v oblasti turistiky, ale i v oblasti sebepoznání a osobního 
rozvoje. Poutní cestu připravili členové spolku společně s Klubem českých turistů, který spolupracoval 
při plánování trasy a zajistil výrobu a instalaci tabulek. Tabulky na trase obsahují QR kódy s odkazem 
na stránky projektu s podrobnými informacemi. 
 
„Slavnostní otevření jsme uspořádali v den české státnosti na svátek sv. Václava za účasti zástupců 
informačních center, obcí a měst, partnerů a podporovatelů spolku. Hudebně akci provázelo 
multižánrové vokální uskupení Bohemia Voice,“ říká Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka. 
„Poutní cesta je nyní otevřená široké veřejnosti a srdečně na ni všechny zveme. Lze ji absolvovat vcelku 
během přibližně dvanácti dnů, ale lze ji projít i postupně po etapách. Poutní cesta Říp-Blaník je druhou 
cestou svého druhu v Česku a přímo navazuje na Poutní cestu Blaník-Říp, která vede východně od 
Prahy. Takto uzavíráme pomyslný kruh okolo Prahy,“ dodává J. Chmelař. 
 
Na webových stránkách www.cestaceska.cz návštěvník obdrží podrobné informace k jednotlivým 
etapám cesty včetně popisu trasy, její délky, výškového profilu, časové náročnosti, informace o okolí, 
možnostech ubytování a občerstvení a další. Jsou zde uvedeny tipy jak a proč putovat, průvodní texty, 
návod jak pracovat s otázkami či doporučení na poutníkovu výbavu. Do té patří Poutníkův deník s 
tématy k zamyšlení včetně návodných otázek a vložené mapy s detailním popisem cesty. Je v něm také 
dostatek místa pro zapisování poznámek a sbírání turistických razítek. Lidé, kteří cestu absolvují, se 
mohou zapsat do elektronické Knihy poutníků na stránkách spolku. 
 
O spolku Cesta Česka 
Cesta Česka působí od roku 2014. Spolek se věnuje projektům zaměřeným na smysluplné využití 
volného času. Mezi aktivity spolku patří pořádání letních táborů pro děti, organizace historických 

https://rotundarip.cz/
http://www.cestaceska.cz/


přednášek, jednodenní akce Pouť Českého Anděla a realizace poutních cest v České republice. Více 
informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz. 
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