
 
 
 

Na jižní Moravě vzniknou první české poutnické budky 
 
Poutní turismus zaznamenal za posledních dvacet let celosvětový zájem mezi 
veřejností. Statisíce poutníků každoročně směřují do španělského Santiaga di 
Compostela, zájem je také o pouť do Říma či Jeruzaléma. Na jižní Moravě proto příští 
týden vzniknou poutnické budky (tzv. pilgrim pointy), které těmto lidem cestu zpříjemní.  

 
„Evidujeme zvýšený trend tohoto způsobu trávení volného času. Páteřní Svatojakubská poutní 
trasa navíc prochází jižní Moravou od severu k jihu, proto jsme na aktuální sezónu připravili 
českou novinku. Je jí poutnická budka tzv. pilgrim point, která bude umístěna v každé 
moravské obci, kterou poutníci cestou do Santiaga di Compostela projdou,“ uvedla ředitelka 
Centrály cestovního ruchu-Jižní Morava Pavla Pelánová.  
 
Pilgrim point symbolizuje speciální poutnické zastavení. Je jím dřevěná budka 
s vygravírovanou mušlí hřebenatkou, která je symbolem Svatojakubské poutě. Budka bude 
vybavena důležitými věcmi pro všechny poutníky – každá bude obsahovat razítko, které si 
budou moci turisté i poutníci otisknout do svých poutních pasů, mechanický sčítač, brožuru 
s mapami a popisem jednotlivých obcí a také poutnickou knížku, do které budou moci 
zaznamenat svůj vzkaz.   
 
„Nechal jsem se volně inspirovat podobnými poutnickými budkami, které jsem viděl při 
putování Rakouskem, Španělskem či Japonskem. Lákalo mě také u nás umístit na poutní trasu 
objekty umožňující poutníkům non stop přístup k informacím o trase a také k oblíbeným 
razítkům do poutnického pasu – credenciálu. Mechanický sčítač navíc poskytne hrubý odhad, 
kolik lidí se na poutní trase pohybuje. Knížka pro zápisky poutníků je pak skoro samozřejmostí. 
Jsem přesvědčen, že Pilgrim pointy přispějí k atraktivitě Svatojakubské poutní cesty na jižní 
Moravě. Je to již znát z pozitivních reakcí všech starostek a starostů v obcích na trase,“ dodal 
navrhovatel a řešitel projektu, poutník a spolupracovník Centrály cestovního ruchu-
Jižní Morava Roman Klecker. 

 
Svatojakubská pouť je cesta k ostatkům svatého Jakuba, které byly dle různých legend 
pohřbeny na pustém místě – dnešním Santiagu. Místo bylo na několik let ztraceno, až do doby, 
kdy na ně ukázaly jasně zářící hvězdy. Odtud pak název Santiago de Compostela, který 
znamená „svatý Jakub v hvězdném poli“. 
 
Jelikož aktuální situace nepřeje dalekému cestování do zahraničí, mohou lidé využít jednotlivé 
moravské trasy Svatojakubské poutě, které najdou na webu https://www.jakubskacesta.cz/. 
Zde jsou také umístěny fotky a další informace o poutnických budkách. Více informací 
poskytne také přímo Roman Klecker na e-mailu klecker@email.cz nebo na tel. čísle 
+420 605 151 475. 
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Pilgrim pointy budou po dohodě s obcemi a farnostmi instalovány dle následujícího 
harmonogramu  
(časy jsou orientační, mohou se lišit dle aktuální situace při montážích) 

 

Datum Místo Čas 

Po 8.6.2020 Bílovice nad Svitavou – u kaple svatého Jana Nepomuckého 09:30 

Po 8.6.2020 Křtiny – u parkoviště u náměstí vedle kostela 10:15 

Po 8.6.2020 Rudice – u kaple sv. Barbory 11:00 

Po 8.6.2020 Jedovnice – u kostela sv. Petra a Pavla 11:45 

Po 8.6.2020 Vilémovice – u kaple sv. Petra z Alkantary 12:30 

Po 8.6.2020 Propast Macocha – horní můstek 13:15 

Po 8.6.2020 Sloup – před kostelem P. Marie Bolestné 14:00 

Po 8.6.2020 Žďárná – u kostela sv. Bartoloměje 14:45 

Po 8.6.2020 Suchý – přístřešek u rybníčku 15:30 

Út 9.6.2020 Rajhrad – nádvoří kláštera 09:00 

Út 9.6.2020 Holasice – u kaple sv. Václava 09:45 

Út 9.6.2020 Vojkovice – u kostela sv. Vavřince 10:15 

Út 9.6.2020 Židlochovice – infotabule u autobusového nádraží 11:00 

Út 9.6.2020 Nosislav – u lisu u opevněného kostela sv. Jakuba 11:45 

Út 9.6.2020 Velké Němčice – u vinného lisu na návsi 12:30 

Út 9.6.2020 Uherčice – u obecního úřadu naproti kostelu 13:15 

Út 9.6.2020 Popice – u křižovatky ulic hlavní a Nádražní (červená KČT) 14:00 

Út 9.6.2020 Strachotín – u kostela sv. Oldřicha a Metoděje 14:45 

Út 9.6.2020 Dolní Věstonice – u hřbitovní brány 15:30 

Út 9.6.2020 Klentnice – u fotbalového hřiště pod Sirotčím hrádkem 16:15 

Út 9.6.2020 Mikulov – Svatý kopeček 17:00 

St 10.6.2020 Brno – kostel sv. Jakuba (ul. Rašínova) 10:00 

 
 
 
 
 

 

KONTAKTY PRO MÉDIA: 

 

Pavla Pelánová  
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava  
mob: +420 604 310 486  
e-mail: pelanova@ccrjm.cz  
 

 

Martina Grůzová  
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava  
mob: +420 725 488 889  
e-mail: gruzova@ccrjm.cz 
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