
MIEJSCA 
PIELGRZYMKOWE



1. Budeč u Zákolan 

2. Wyspa św. Kiliana w Davli

3. Církvice

4. Kutná Hora - Sedlec

5. Levý Hradec 

6. Hrádek u Vlašimi    

7. Loreta Kosmonosy

8. Klasztor Sázava 

9. Maková hora 

10. Barokowy obszar Skalka

11. Stará Boleslav

12. Svatá Hora 

13. Święty Jan pod Skałą

14. Tismice

15. Tetín 

16. Votice

Mapa miejsc pielgrzymkowych

Szlaki pielgrzymkowe 

WSTĘP SPIS TREŚĆI

Miejsca ukrytych opowieści, czczone, podziwiane. 
Mowa o miejscach pielgrzymkowych, które od wieków 
przyciągają pielgrzymów z całego świata. Spowite ta-
jemniczymi legendami przyciągają uwagę i zmuszają 
do myślenia. Jeśli szukasz "drogi z miasta", ucieczki od 
codzienności, znajdziesz idealne miejsce na odpoczy-
nek w pięknej okolicy, w miejscach niezwykle szczo-
drych dla odwiedzających. 

Aby poczuć ich tajemniczy genius loci nie musisz po-
dróżować do Santiago de Compostela w Hiszpanii lub 
Lourdes we Francji. Miejsca, które dodają spokoju du-
cha, można znaleźć również w Czechach Środkowych. 
Na skalistym cyplu, w dolinie rzeki lub na zalesionym 
zboczu. Od pokoleń mieszkańcy i pielgrzymi przyby-
wają tu z daleka. W zamian byli nagrodzeni energią, w 
którą obfitują miejsca i otaczający krajobraz. 

Wyrusz na nowy początek i traktuj naturę i ludzi, któ-
rych spotykasz po drodze, z szacunkiem. Niezależnie 
od tego, czy wierzysz w cuda, czy nie, daj się wciągnąć 
w ciszę i moc świątyń i klasztorów, którym przypisuje 
się uzdrowienie ciała i duszy. Nie spiesz się, zamknij 
oczy i pozwól swoim myślom swobodnie podróżować.



Kladensko Slánsko 

BUDEČ U ZÁKOLAN 
Przemyślidzka ufortyfikowana osada 
symbolizująca początki państwa  
czeskiego

Jeśli odwiedzisz Budeč, otworzy się przed Tobą widok 
na rotundę św. Piotra i Pawła, którą kazał zbudować w 
IX wieku książę Spytihněv. Nawa główna rotundy jest 
całkowicie dochowanym oryginalnym budynkiem, co 
daje jej tytuł najstarszego wybudowanego obiektu u 
nas. Po drugiej stronie drogi są do dziś  widoczne fun-
damenty drugiego kościoła w Budči z X wieku.

NASZE PROPOZYCJE
• Uroczystości pielgrzymkowe św. Piotra i Pawła w czerwcu
• Pielgrzymka św. Wacława i uroczystości we wrześniu
• Kiosk Na Budči 

GODZINY OTWARCIA

czerwiec – wrzesień
poniedziałek – niedziela: 9.30 – 17

CIEKAWOSTKI
Według legendy młodość spędził w Budči św. Wacław, 
tutaj nauczył się czytania, pisania i śpiewania psalmów 
od księdza Učena.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod

Posázaví 

WYSPA ŚW. KILIANA 
W DAVLI 
Drugi najstarszy męski klasztor w na-
szym kraju 

Klasztor założony przez Bolesława II w pełni zaspokajał 
potrzeby zakonu benedyktynów, czyli modlitwy i me-
dytacji. Pierwotnie drewniany klasztor, później prze-
budowany na romańską trójnawową bazylikę św. Jana 
Chrzciciela, obejmował również warsztat ceramiczny. 
Według niepotwierdzonych legend klasztor był połą-
czony z lądem tajnym przejściem.

NASZE PROPOZYCJE
• Punkt widokowy Orle Gniazdo 
• Ścieżka edukacyjna Sekanka 

CIEKAWOSTKI
Do pozostałości klasztoru św. Jana Chrzciciela nie moż-
na dotrzeć drogą lądową. Na wyspę pośrodku Wełtawy 
tuż przed jej ujściem do Sazavy trzeba dostać się łódką 
lub kajakiem.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod
 

1.

2.



maj – wrzesień 
wtorek – niedziela: 10 – 16

październik
weekendy i święta: 10 – 16

Kutnohorsko Kolínsko 

CÍRKVICE
Kościół pod bezprecedensową opieką 
króla 

Kościół romański św. Jakuba z niezwykle bogato roz-
budowaną fasadą i naturalnej wielkości płaskorzeźba-
mi figuralnymi należy do najważniejszych romańskich 
budowli sakralnych w Republice Czeskiej. O jego zna-
czeniu świadczy fakt, że w konsekracji kościoła uczest-
niczył król Władysław II i królowa Judyta.

NASZE PROPOZYCJE
• Pałac Kačina i Muzeum Czeskiej Wsi 
• Historyczne centrum Čáslavi
• Narodowe Muzeum Rolnicze Čáslav 

GODZINY OTWARCIA

CIEKAWOSTKI
We wnętrzu kościoła można zobaczyć posąg uważany 
za św. Prokopa, który stał się jednym z eksponatów w 
pawilonie czechosłowackim na Wystawie Światowej 
EXPO '67 w Montrealu. Można także zobaczyć jego ory-
ginalne pudło transportowe. 

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

3.



marzec i październik
niedziela: 11 – 17  

listopad – luty
poniedziałek – sobota: 9 – 16
niedziela: 11 – 16

kwiecień – wrzesień
poniedziałek – sobota: 9 – 18
niedziela: 11 – 18

Kutnohorsko Kolínsko 

KUTNÁ HORA – 
SEDLEC  
Kościół klasztorny dawnego  
najstarszego opactwa cystersów, wpi-
sany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO   

Już pierwsze sekundy wewnątrz katedry Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela nie 
pozostawią wątpliwości co do jej monumentalności. 
Katedra w Sedlcu powinna stać się celem wszystkich 
pielgrzymów i wielbicieli dzieł Santiniego. Pozostawił 
tu swój niezatarty ślad w postaci samonośnych spi-
ralnych schodów i samonośnego sklepienia zwanego 
sklepieniem żaglowym. Po kasacie klasztoru w XVIII 
wieku, pięcionawowa świątynia służyła jako magazyn 
mąki i została odrestaurowana dopiero do początku 
XXI wieku.

NASZE PROPOZYCJE
• Nocne zwiedzanie katedry 
• Kościół Wszystkich Świętych z Ossuarium 
• Dom Dačického 
• Centrum Kutnej Hory i kościół św. Barbary 
• Czeskie Muzeum Srebra 

GODZINY OTWARCIA

CIEKAWOSTKI
Od 1812 roku w klasztorze mieści się jedyna w Czechach 
fabryka tytoniu, która po wcześniejszej rezerwacji 
umożliwia zwiedzającym obejrzenie refektarza.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

4.



Kladensko Slánsko 

LEVÝ HRADEC 
Kolebka chrześcijaństwa w Czechach 
i pierwszy ośrodek władzy państwa 
Przemyślidów   

Wysoko nad lewym brzegiem Wełtawy starożytną 
ufortyfikowaną osadę o nazwie Levý Hradec przypo-
mina kościół św. Klemensa. Budynek stoi na funda-
mentach rotundy z XI wieku, zbudowanej na miej-
scu pierwszego kościoła w Czechach. W 982 roku 
ta ufortyfikowana osada stała się miejscem wyboru 
Wojciecha Sławnikowca na pierwszego biskupa po-
chodzenia czeskiego. Kościół, który przez wiele lat był 
zaniedbany, ożył w czasach odrodzenia narodowego, 
kiedy rozpoczęła się tradycja organizowania regular-
nych mszy i pielgrzymek odbywających się do dziś.

NASZE PROPOZYCJE
• Ścieżka dydaktyczna Levý Hradec 
• Ścieżka dydaktyczna Rozejrzyj się wokół, człowieku 
• Środkowoczeskie Muzeum w Roztokach u Prahy 
• Las Klecanský háj i ufortyfikowana osada Pravý Hradec 
• Browar Únětice  

GODZINY OTWARCIA

maj – wrzesień
sobota i niedziela: 10 – 18

CIEKAWOSTKI
Według starych legend została tu ochrzczona św. Lud-
miła, pierwsza czeska księżniczka i święta, stając się w 
ten sposób pierwszą czeską ochrzczoną kobietą.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

5.



7.

Region Rycerzy Blanickich 

HRÁDEK U VLAŠIMI  
Główne miejsce pielgrzymek maryj-
nych regionu Podblanicko

Kościół św. Mateusza w Hrádku jest związany z kultem 
gotyckiej figury Matki Boskiej Hrádecké. W pierwsze 
trzy niedziele lipca odbywają się tutaj tradycyjne piel-
grzymki hradeckie z okazji święta Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. 

NASZE PROPOZYCJE
• Park i zamek Vlašim 
• Loreta Vlašim

CIEKAWOSTKI
Około 300 metrów na południe od kościoła znajduje 
się źródło Matki Boskiej Hrádecké z cudownym źródeł-
kiem w lesie, które służyło jako miejsce pielgrzymek w 
czasie, gdy kult figury był zabroniony.  

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

Pojizeří i Polabí 

LORETA KOSMONOSY 
Świątynia poświęcona Najświętszej 
Maryi Pannie, zbudowana w stylu  
włoskiego Loreto    

Miejsce pielgrzymek z XVIII wieku jest uważane za jedną z 
najpiękniejszych kopii domków loretańskich na północ od 
Alp. Centralna część, zwana Santa Casa lub Świętym Dom-
kiem, otoczona jest krużgankami i kościołem św. Marcina. 
Sam Święty Domek, ozdobiony z zewnątrz płaskorzeźba-
mi i posągami proroków, wewnątrz kryje imitacje oryginal-
nych fresków z włoskiego Loreto. Na północ od Lorety stoi 
czterokondygnacyjna dzwonnica zwana Campanilla.  

NASZE PROPOZYCJE
• Zamek Kosmonosy  
• Muzeum ŠKODA 
• Muzeum regionu Mladá Boleslav  

GODZINY OTWARCIA

kwiecień – październik
czwartek – sobota: 12 – 17
niedziela: 10 – 17

CIEKAWOSTKI
Nazwa Loreta pochodzi od włoskiego miasta Loreto, do 
którego, według legendy, z Nazaretu został przyniesio-
ny przez aniołów dom Dziewicy Maryi po tym, jak za-
częli mu zagrażać muzułmanie w XIII wieku.  

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod   

7.

6.



Posázaví  

KLASZTOR SÁZAVA 
Klasztor pod wezwaniem św. Prokopa, 
patrona górników, winiarzy i regionu 
Posázaví  

W regionie Posázaví znajduje się wiele miejsc związa-
nych ze św. Prokopem. Ponad wszystkim góruje klasztor 
Sázava, w którym św. Prokop stał się pierwszym opatem. 
Najcenniejszymi elementami trzeciego najstarszego 
męskiego klasztoru w naszym kraju są gotyckie freski 
i Madonna z Sázavy. Ogólnodostępny północny ogród 
klasztorny kryje fundamenty romańskiego kościoła. Brą-
zowe gotyckie filary wciąż upamiętniają niedokończony 
kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela.

NASZE PROPOZYCJE
• Pielgrzymkowy szlak rowerowy z Pragi do Wysoczyzny 
• Diabelska bruzda
• Rejs po rzece Sázava 

GODZINY OTWARCIA

CIEKAWOSTKI
Od 2022 roku można spacerować po klasztorze samo-
dzielnie bez przewodnika. Zamiast niego można za 
darmo przy kasie pobrać aplikację zwycieczką audio i 
wideo.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod

kwiecień – październik 
weekendy i święta: 10 – 15

czerwiec
wtorek – niedziela: 10 – 17

maj i wrzesień
wtorek – niedziela: 10 – 15

lipiec i sierpień
wtorek – niedziela: 10 – 18  

8.



Brdy i Podbrdsko  

MAKOVÁ HORA  
Bogaty barok pośród lasów    

Kościół zbudowany w okresie szczytowego baroku w 
XVIII wieku znajduje się rzut kamieniem od Wełtawy. 
Pozostaje jednak ukryty przed ludzkimi oczami za za-
lesionymi zboczami. Maková hora przyciąga uwagę sy-
metrią i unikalnym genius loci.

NASZE PROPOZYCJE
• Formacja skalna Diable łoże
• Zapora Orlík 
• Wieża widokowa Milada

CIEKAWOSTKI
Wodę na Makovou horu nosił osiołek, który znał swoją 
drogę na pamięć. Sam przyniósł puste naczynia do wio-
ski, gdzie czekał na ich napełnienie, a następnie wracał 
do klasztoru ze swoim ładunkiem.   

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

Brdy i Podbrdsko 

BAROKOWY OBSZAR 
SKALKA 
Popularne miejsce pielgrzymek z uni-
kalnym genius loci     

Atmosfera barokowej okolicy położonej na skraju Wy-
żyny Brdy działa jak balsam dla duszy. Malownicze 
miejsce składające się z kościoła, klasztoru i stacji drogi 
krzyżowej prowadzących do pustelni zostało stworzone 
ręką Kryštofa Dientzenhofera pod koniec XVII wieku. 
Po 1762 roku Skalka była zarządzana przez zakon fran-
ciszkański i wkrótce stała się popularnym przystankiem 
duchowym podczas pielgrzymki z Pragi do Svaté hory 
w Příbrami. 

NASZE PROPOZYCJE
• Pałac Mníšek pod Brdy 
• Osada trampów Jezírko 
• Kamieniołomy Řevnice   

CIEKAWOSTKI
Inspiracją do budowy kościoła św. Marii Magdaleny była 
kaplica w jaskini La Sainte Baume w południowej Fran-
cji. Jego wnętrze ozdobiono soplami i leżącymi na zie-
mi kamykami z pobliskiej rzeki Berounka.   

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

9.

10.



Pojizeří i Polabí 

STARÁ BOLESLAV 
Najstarsze miejsce pielgrzymek w Re-
publice Czeskiej 

W naszych umysłach Stará Boleslav jest związana z tra-
dycją św. Wacława i kultem maryjnym. Znajdują się tu 
trzy kościoły, oddalone od siebie w czasie o prawie 600 
lat. Kościół św. Klemensa, bazylika św. Wacława zbu-
dowana na miejscu pierwotnego kościoła św. Kosmy 
i Damiana oraz barokowy kościół Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny z ołtarzem Maxmiliána Kaňki i 
metalową płaskorzeźbą Madonny z Dzieciątkiem zwaną 
Palladium Ziemi Czeskiej. Miejsce pielgrzymek jest połą-
czone z Pragą ścieżką z 44 niszowymi kaplicami.

NASZE PROPOZYCJE
• Narodowa pielgrzymka św. Wacława we wrześniu 
• Pielgrzymka maryjna w sierpniu 
• Zamek w Brandýs nad Labem 
• Dom kata w Brandýs nad Labem 
• Proboštské jezioro Wake Port   

GODZINY OTWARCIA

przez cały rok 
wtorek – niedziela: 9 – 12 / 13 – 17

CIEKAWOSTKI
Kościół św. Kosmy i Damiana, przed wejściem do któ-
rego został zamordowany św. Wacław, został włączony 
do nowego budynku kościoła, który został zbudowany 
przez księcia Břetislava jako znak skruchy za jego wy-
prawę rabunkową po relikwie św. Wojciecha do Polski.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

11.



Brdy i Podbrdsko   

SVATÁ HORA  
Podziwiana barokowa maryjna perełka 
Czech Środkowych jako miejsce wielu 
cudów    

Barokowy kompleks został zbudowany w XVII wieku 
przez zakon jezuitów według projektu Carlo Lurago. 
Bogato zdobione krużganki łączące cztery ośmio-
boczne kaplice dają jedynie wyobrażenie o chwale, 
jaką cieszyło się miejsce pielgrzymek w czasach swojej 
świetności. Nad całym terenem wznosi się na podwyż-
szonym tarasie bazylika Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, która kryje w sobie srebrny ołtarz. Drugim 
klejnotem Svaté hory jest kaplica św. Marii Magdaleny 
ozdobiona sztucznymi naciekami, które mają sprawiać 
wrażenie jaskini.

NASZE PROPOZYCJE
• Noc na Svaté hoře ze zwiedzaniem i zakwaterowaniem 
• Muzeum pielgrzymkowe Svaté hory 
• Ceremonia Koronacji w czerwcu 
• Příbramské świętogórskie święto Šalmaj we wrześniu 
• Muzeum Górnictwa Příbram  

GODZINY OTWARCIA

przez cały rok
poniedziałek – sobota: 6.30 – 18
niedziela: 6.30 – 17  

CIEKAWOSTKI
Niewidomy Jan Procházka odzyskał wzrok podczas trzy-
dniowego pobytu na Svaté hoře. To tajemnicze uzdrowie-
nie zostało uznane za cudnawet przez środowisko lekarzy.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

12.



Berounsko 

ŚWIĘTY JAN POD  
SKAŁĄ  
Najpiękniejsza wieś w Czechach 
Środkowych 

Wspinanie się na skalisty cypel z krzyżem to prawdziwe 
poświęcenie, ale widok na wioskę otoczoną wysokimi 
wzgórzami jest największą nagrodą. Kościół pielgrzym-
kowy św. Jana sąsiaduje z dawnym klasztorem bene-
dyktynów, którego początki sięgają XI wieku. 

NASZE PROPOZYCJE
• Muzeum Świętojańskie 
• Świętojańskie ścieżki dydaktyczne 
• Neogotycka kaplica św. Maksymiliana 

GODZINY OTWARCIA

CIEKAWOSTKI
Z kościoła dostaniesz się do jaskini ze zdobieniami nacie-
kowymi nazwanej na cześć pierwszego czeskiego pustel-
nika św. Iwana. Tę samą nazwę nosi również lokalne źró-
dło lecznicze, które na początku XX wieku dało początek 
nieistniejącemu już uzdrowisku z hydroterapią.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

13.

14.Kutnohorsko Kolínsko 

TISMICE  
Kościół z najstarszym zachowanym 
dzwonem w okolicy Kolína    

Romańska Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny przyciąga uwagę niezwykłą formą. Świątynia 
bez tynku wykonana z brązowych bloków piaskowca 
zachowała się do dziś w niemal niezmienionej postaci. 
W jej wnętrzu nawy boczne są oddzielone od głównej 
romańskimi arkadami, które są bardziej typowe dla 
Nadrenii.

NASZE PROPOZYCJE
• Twierdza Tuchoraz 
• Single track Šeamberské stezky
• Historyczne centrum Czeskiego Brodu 

CIEKAWOSTKI
Około 1, 5 metrowa rzeźbiona w drewnie gotycka Madon-
na Tismic z końca XIV wieku została skradziona po aksa-
mitnej rewolucji. A ponieważ nie została jeszcze odnale-
ziona, w kościele można zobaczyć tylko jej gipsową kopię.  

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

kwiecień – październik
sobota – niedziela: 10 – 13 / 14 – 17 

lipiec i sierpień
wtorek –niedziela: 10 – 13 / 14 – 17

13.

14.



Berounsko   

TETÍN  
Miejsce nierozerwalnie związane z 
życiem i śmiercią św. Ludmiły    

Choć mitami owiany Tetín nawiązuje do legendy o 
córkach Kroka, miejsce to weszło do historii Czech ra-
czej wraz z zamordowaniem pierwszej czeskiej świę-
tej, księżniczki Ludmiły. W małej wiosce położonej na 
skale nad rzeką Berounka znajduje się trójca kościołów 
- kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Ludmiły i 
św. Jana Nepomucena. Ten ostatni stoi na miejscu do-
mniemanego grobu św. Ludmiły.

NASZE PROPOZYCJE
• Muzeum Tetín 
• Ścieżka dydaktyczna Tetínské vyhlídky 
• Jaskinia Koda 
• Królewskie Miasto Beroun 
• Jaskinie Koněprusy   

GODZINY OTWARCIA

przez cały rok
poniedziałek – sobota: 10 – 18  

CIEKAWOSTKI
W kościele św. Jana Nepomucena obecnie nie odbywa-
ją się nabożeństwa, służy jako mała galeria.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  

15.



Region Rycerzy Blanickich   

VOTICE  
Klasztor strzeżony przez "miłościwy 
obraz "

Początki klasztoru św. Św. Franciszka z Asyżu, poło-
żonego niemal w samym centrum Votic, pochodzą z 
burzliwego okresu wojny trzydziestoletniej. Jego budo-
wę rozpoczął Sezima Jan hrabia z Vrtby, jako podzię-
kowanie Bogu za narodziny wymodlonego męskiego 
potomka. Klasztor przestał spełniać swoje przeznacze-
nie w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy miejscowi 
franciszkanie zostali internowani w Oseku u Duchco-
wa, a następnie na jego terenie powstała szkoła z inter-
natem i punkt przesłuchań STB. 

NASZE PROPOZYCJE
• Wystawy stałe W imię szczęśliwego jutra i Z życia             

franciszkanów 
• Kopia Grobu Świętego w Jerozolimie 
• Wieża widokowa Václavka w wieży kościoła św. Wacława 
• Motylarium 
• Biotop Votice   

GODZINY OTWARCIA

kwiecień, październik – grudzień
poniedziałek – piątek, święta: 10 – 12 / 13 – 16  

maj – wrzesień
wtorek – niedziela: 10 – 12 / 13 – 17 

CIEKAWOSTKI
Legenda ludowa mówi, że kościół przetrwał dwa na-
jazdy wojsk podczas wojny trzydziestoletniej dzięki 
"miłościwemu obrazowi Madonny z Votic". Cudowne 
uzdrowienia są również przypisywane obrazowi. Mówi 
się nawet, że zmienia kolor, jeśli w pobliżu znajduje się 
wielki grzesznik.

Aby uzyskać więcej informacji,  
zeskanuj ten kod  
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SZLAKI PIELGRZYMKOWE
DROGI ŚW. JAKUBA 
Pod nazwą Drogi św. Jakuba, które są oznaczone w terenie 
muszlą św. Jakuba, znajduje się historyczna sieć szlaków 
pielgrzymkowych prowadzących do grobu św. Jakuba Star-
szego w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Kilka ich od-
gałęzień przebiega również przez Republikę Czeską, w tym 

przez Czechy Środkowe.

Droga Všerubská i Żelazna zaczynają się w Pradze i wspólnie 
wiodą do Zbraslavi, gdzie ich ścieżki się rozchodzą. Pierwsza 
z nich zabierze Cię na Brdy, na najwyższe szczyty Czech Środ-
kowych. Druga poprowadzi Cię przez piękną przyrodę Parku 
krajobrazowego Czeski Kras i regionu Křivoklát.

Droga docierająca do Czech od północy, kierująca się przez 
Pragę na południowy wschód, nosi nazwę Żytawska Droga. 
Jest to kopia starego szlaku w pobliżu doliny rzeki Izery, którym 
biskup Wojciech przyniósł chrześcijaństwo do Polski.

Chociaż prowadzą one tylko przez niewielki skrawek Czech 
Środkowych, z Vlašimi wiodą również inne Drogi św. Jakuba, 
Wschodnioczeska i Południowoczeska, prowadzące do oko-
licznych regionów i państw.

VIA LUDMILA 
Projekt sieci szlaków pielgrzymkowych noszących imię 
pierwszej historycznie udokumentowanej czeskiej księż-
niczki i świętej prowadzi podróżników nie tylko śladami św. 
Ludmiły i jej małżonka Bořivoja, ale także śladami licznych 
potomków tej książęcej pary, którzy mieszkali i nadal miesz-
kają w Czechach i wielu innych krajach. 

Punktami początkowymi tej pielgrzymki są niezapomniane 
miejsca w Czechach Środkowych - rzekome miejsce naro-
dzin św. Ludmiły w Mielniku, miejsce jej śmierci w Tetíně i 
najstarszy kościół w naszym kraju, który został ufundowany 
przez Bořivoja i Ludmiłę. Trasę można kontynuować, odwie-
dzając liczne środkowoczeskie kościoły, zamki lub miasta i 
wsie, których historię piszą potomkowie Ludmiły.

Następnie drogi będą stopniowo rozszerzane na inne re-
giony Republiki Czeskiej i za granicę – ślady potomków  
św. Ludmiły można znaleźć na przykład w drodze z Czech 
przez Niemcy do Brukseli, mierzącej ponad tysiąc kilometrów.

SZLAKI PIELGRZYMKOWE BLANÍK – ŘÍP I ŘÍP – BLANÍK 
Pozornie identyczne szlaki łączą dwa mityczne szczyty, 
Blaník i Říp, w okrężnej trasie po środkowych Czechach, któ-
ra rozpoczyna się i kończy w Blaníku. Wyrusz w 190 kilome-
trową podróż z Blaníka na Říp przez Posázaví, region Kolín, 
Polabí i Mělník. Długą podróż możesz podzielić na siedem 
etapów. Lub możesz się cieszyć pięknem Czech Środkowych 
na 280 kilometrowej trasie podzielonej na cztery etapy pro-
wadzące z góry Říp na Blaník. Po drodze przejedziesz przez 
region Kladno, Křivoklát, Czeski Kras, region środkowej Weł-
tawy i legendarną wioskę Sedlec-Prčice.

Z BŘEZNICY DO SVATÉ HORY W PŘÍBRAMI 
Szlak łączący dawną rezydencję jezuicką w Březnicy i Svatou 
horu, która była pod administracją jezuitów z Březnice, był popu-
larny u pielgrzymów już w XIV wieku. Na 16 kilometrowym szlaku 
pielgrzymkowym znajdowało się 16 krzyży oddalonych od siebie 
"15 minut spacerem". Zostały one później zastąpione niszowymi 
kaplicami, które od 2014 roku są sukcesywnie odnawiane.

SZLAK CYRYLA I METODEGO
Chociaż sieć szlaków śladami Cyryla i Metodego w dużej 
mierze rozciąga się na terytorium Moraw, jedna z jej odnóg 
poprowadzi pielgrzymów również do Czech Środkowych, 
przez Český Šternberk, Pragę do Levý Hradec. Trasa łączy 
pierwszy kościół w Czechach, założony przez księcia Bořivoja 
i jego żonę Ludmiłę, z Velehradem, miejscem pielgrzymek o 
znaczeniu europejskim, związanym z duchową tradycją Cy-
ryla i Metodego, która objęła również Przemyślidów.
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