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Letošní podzim příliš výletům do ciziny nepřeje, 
proč se tedy nepoohlédnout po kousku ciziny 
přímo u nás v regionu? Málokdo ví, že okolo 
Kunětické hory vede část jedné z nejstarších 
poutních cest světa, a to legendární Svatoja-
kubská cesta, jejímž cílem je španělské město 
Santiago de Compostela. Pravda, až do Com-
postely lze v současnosti dojít těžko, ale proč 
nevyrazit na procházku do přírody s nádechem 
tradice a nestát se alespoň na jeden den pout-
níkem?

Na tuto cestu každoročně vyrážejí tisíce „peregrinos“ 
(poutníků), kteří mají různé důvody ji absolvovat. každý má 
vlastní předsevzetí, které hodlá naplnit. Pro někoho je to 
cesta duchovní osvěty, jinému jde o ryze sportovní výkon. 
atť tak či onak, každého milovníka polabských luhů a hájů 
čeká minimálně krásná procházka přírodou provázená 
klidem a romancí podzimní krajiny. Trasa svatojakubské 
cesty vede naším regionem od Hradce králové přes kuně-
tickou horu k Pardubicím. Od Hradce po 2. Hradubické 
Labské a poté žluté a zelené turistické značce. Její nejkrás-
nější část se klikatí přes Brozany a Ráby okolo labských ra-
men, kde vás budou provázet zlatavé koberce spadaného 
listí a baldachýny stromových velikánů. Je jedno, kde v na-
šem kunětickohorském kraji na stezku naskočíte, pokud ji 
chcete absolvovat celou, čeká na vás procházka v délce 
cca 20 km (a až do santiaga 3250 km). cesta je značena 
symbolem svatojakubské mušle, hřebenatky, většinou žluté 
barvy na modrém poli. Její natočení také poutníkovi radí, 
kterým směrem se má vydat. 

Kde se tato tradice vzala?
Legenda vypráví, že tradice svatojakubské pouti pochází 
prý již z 10. století, kdy ji vykonal biskup z Le Puy. Založil 
tím tradici tohoto putování. V katedrále v santiagu jsou 
údajně uloženy ostatky svatého Jakuba, jednoho z kristo-
vých učedníků. ač původně rybář, opustil se svým bratrem 
Janem rodnou vísku a stal se Ježíšovým následovníkem. 
Neunikl ani mučednické smrti, kdy byl na rozkaz Heroda 
agrippy setnut mečem na Velikonoce roku 44. Jeho půso-
bištěm byl snad Jeruzalém či samařsko a až po smrti se 
jeho ostatky ocitly v Hispánii, provincii velké římské říše. 
I když kdo ví, jedna z legend vypráví i o jeho působení 
v dnešním Španělsku.

Chcete být poutníkem?
Pokud máte zájem o více informací, v České republice 
má na starost správu stezek společnost Ultreia, která dává 
poutníkům návody, jak a kdy cestovat a kde najdete uby-
tování, či rady, kde se zastavit. správný poutník vychází 
na poutť s báglem, poutnickou holí a credencialem, to je 
takový průkaz na cestu, 
něco jako cestovní pas. 
ale i když vynecháte tyto 
atributy, myslím, že jde 
spíše o zážitek a vlastní 
spokojenost. Výsledkem 
ale určitě bude dobrý pocit 
z vlastnonožně vykonané 
pouti. Pojdťte se tedy tro-
chu projít J.

Svatojakubská 
mušle u Zámku 
v Pardubicích

Symbol cesty do Rábů a dál

Jeden z velikánů, 
které můžete potkat

https://ultreia.cz/vychodoceska-trasa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Hb9G9asP5fig0J9xPOO_1-kBZW4WfQkNSQj5Aww0qgg_hQ/viewform

