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Spolek Cesta Česka otevřel ve spolupráci s Klubem českých turistů novou poutní stezku.  
Poutní cesta Blaník–Říp propojuje dva bájné vrcholy v České republice a měří necelých 190 km. 
Putování začíná v Louňovicích pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistic-
kých cestách a končí na hoře Říp pod rotundou sv. Jiří. Závěrečný úsek trasy vede na Říp 
z obce Ctiněves, tedy z místa, kde se každý rok v květnu koná též Pouť Českého Anděla. 

Lze říci, že putování je nadstavbou 
pěší turistiky, jež má u nás dlouhou 
a silnou tradici. Během putování 
poznává člověk nová místa a po-
tkává zajímavé lidi, především však 
může v klidu a nerušeně rozjímat. 
Poutní cesta Blaník–Říp nabízí jed-
nak poznávání přírody a historic-
kých míst středních Čech, ale také 
poznávání sebe sama. Každá ze 
sedmi etap nese samostatné téma 
k zamyšlení s otázkami, které si 
lidé kladou v každé době nezávisle 
na jejich vyznání či kultuře. Poutník 
si také uvědomuje propojení kra-
jiny a lidských děl, vnímá kontrast 
mezi přírodou a městem. 
Poutní cesta propojuje dvě vý-

znamné české hory Blaník a Říp. 
Zatímco Blaník nese symboliku 
ochrany před nespravedlností 
či bezprávím, Říp je symbolem 
počátku či zrodu českého národa. 
Jde tedy o cestu od chaosu 
a nespokojenosti, kterou v sobě 
poutník pociťuje, k nalezení sebe 
sama, tedy tím kým je. Pomáhá mu 
v sebepoznání, utřídění si myšle-
nek a svých hodnot. 

Jak na to?
Na začátku cesty doporučuje-
me zakoupit mapu celé trasy 
a Poutníkův deník pro zapisování 
poznatků a prožitků z putování. Na 
rozcestnících KČT najdete podél 

trasy celkem 52 tabulek s QR kódy 
odkazujícími na webové stránky 
projektu. Poutník zde nalezne 
informace o lokalitě i tématu k za-
myšlení. Mezi hlavní místa na trase 
patří například hora Blaník, Český 
Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, 
Stará Boleslav, Mělník a Říp. 

Poutní cesta Blaník–Říp aneb 
Poznej českou zemi a sám sebe

Pěšky

Informace o poutní cestě  
jsou k dispozici na adrese  
www.cestaceska.cz.

Nová poutní stezka měří necelých 190 km 
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