
II. pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn - Svatý Kopeček 
ve dnech 17. – 21. srpna 2012 

po Cyrilometodějské cestě vybudované společně  
Maticí svatohostýnskou, velehradskou a svatokopeckou 

 
První část: Velehrad – Svatý Hostýn 
 
Pátek 17. srpna 2012 
od 11 hodin registrace poutníků ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (kde bude také možno přespat), každý 
podepíše, že jde na vlastní odpovědnost 
12:00 Anděl Páně v bazilice a požehnání na cestu po Růžencové cestě k zast. č. 2 (Modrá) a 3 (nad Jalubím) 
13:45 zastávka v kostele v Jalubí polní cestou do Sušice (č.4), pak po silnici do Huštěnovic a od kostela polní cestou k 
Baťovu kanálu (č.5), jít podle něj pod Babicemi (č. 6), pod Spytihněví (č. 7) přejít na druhou stranu a pak podle řeky 
Moravy (zast. č.8 - 9) do Napajedel, kde je u rekreačního zařízení Pahrbek zastavení č. 10, pokračovat do středu města 
18:00 kostel Napajedla (zastavení č. 11) - farní mše sv. a po ní občerstvení na faře, spí se ve školní tělocvičně 
(maximálně 70 lidí), další by šli do sokolovny  
 
Sobota 18. srpna 2012 
6:30 snídaně na faře a odchod do kostela,  
7:30 požehnání na cestu a odchod přes hřbitov se zastávkou u hrobu Aničky Zelíkové, za hřbitovem polní cestou k 
silnici na Pohořelice a jít až do Oldřichovic,  
9:00 pobožnost v kostele sv. Zdislavy, pak po silnici kolem zastavení č. 12 ke Svaté Vodě (zastavení č. 13) pak po 
zelené turistické značce na Kopaniny a k zastavení č. 14 (v případě nepříznivého počasí se to dá obejít po silnici) odtud 
dále k č. 15, odtud po modré značce k restauraci u točny, kde je možnost něco si koupit – předpokládaná přestávka od 
13 do 14 hodin - pak po silnici do středu města, a ze středu směrem na Fryšták, ale odbočit na Štípu, rekreační oblastí 
až do Kostelce a pak k poutnímu kostelu ve Štípě (mine se zastavení č. 16, které je na druhé straně Zlína) – příchod asi 
v 18 hodin, ubytování 
19:15 mše svatá s farností, po ní večeře ve škole, spí se v tělocvičně 
 
Neděle 19. srpna 2012  
odchod v 6.30 hodin (snídaně v 6 hodin) a účast na odpolední mši svaté v 15:00 (možnost jít soukromě už brzy ráno a 
stihnout korunovační mši svatou v 10:30) 
8:00 Fryšták – kolem Domu Ignáce Stuchlého, kostela a vedle hřbitova silnicí na Lukoveček (zastavení č. 17 u lesa)  
9:00 Lukoveček u kapličky (zast. č. 18), pak po místní silnici vzhůru do lesa, držet se vpravo  
10:00 rozcestí U dubu (zastavení č. 19), a po modré přes kopec anebo doprava obloukem po silnici do Rusavy  
11:00, zastavení č. 20 pak po žluté na rozcestí Pod valy (zastavení č. 21) a pak přímo k bazilice, kde je mše svatá v 
15:00  
Ubytování v poutních domech, jídlo každý sám.  
 
 
Druhá část: Svatý Hostýn – Svatý Kope ček 
 
Pondělí 20. srpna 2012 
7.30 hod. vlastní snídaně (v poutním domě možnost uvařit si čaj nebo kávu z vlastních zásob) event. si zakoupit v 
restauraci, po uložení zavazadel a po požehnání vyjdeme v 8.15, pokračujeme na rozcestí Pod Valy (zastavení č. 19 
našeho úseku, jinak 21 úseku Velehrad – Sv. Hostýn). Odtud v 8.45 týmž směrem kousek po modré turist. značce, přes 
louku vlevo do lesa a lesem rovno dolů na širokou lesní cestu, po ní pokračovat stejným směrem  
9.45 Slavkov pod Hostýnem (zastavení č. 18) , od kapličky ulicí doprava, na další křižovatce dolů, pak opět doprava 
směr les, při příchodu k lesu doleva, podél lesa a dle značení PC až do Bílavska zast.č. 17 u kostela; 
11.00 odchod obcí dolů, přes koleje a stále po značení ke křižovatce lesních cest Ochozy zast. č. 16 – v přístřešku 
krátký oddech a posilnění; 12.30 dát se lesní cestou doleva, držet se značení, po vyjití z lesa přes krátkou loučku 
doprava, kolem rybníku, tam polní cestou doprava do obce Lipová zast.č. 15, odchod ve 13.30 dále stále již po státní 
silnici do Dřevohostic, kde je možné se naobědvat v restauraci 

 
15.15 Dřevohostice zast.č. 14 u mostu odchod po státní silnici směr Nahošovice zast.č. 13 na křížovatce, odchod v 
16.00 po silnici směrem Hradčany zast.č. 12 u obecního úřadu, odtud v 16.45 vlevo po silnici směr Pavlovice u Přerova 
– předpokládaný příchod v 17.30 hod. zast.č. 11 u autobusové zastávky, Odtud rovně do mírného kopečka, budeme 
ubytováni v Centru pro rodinu Ráj 
V 18 hodin mše sv. v místním kostele, poté společná večeře (na místě budou vybírat za nocleh na vlastních karimatkách 
ve spacácích- pro potřebné k dispozici několik lůžek po 50,- Kč, teplou večeři 80,- Kč a teplou snídani asi 25,- Kč). 
Večer dle zájmu a počasí posezení na zahradě při zpěvu. 
 
Úterý 21. srpna 2012 
Budíček v 5 hod., po snídani, naložení zavazadel a po požehnání se vydáme v 5.45 hod. směr Radslavice – stále po 
státní silnici 
6.50 Radslavice zast. č. 10 na křižovatce, vpravo pokračujeme směr Prosenice zast.č. 9 u kostela (k němu dle našeho 
značení odbočíme ze stát. silnice doleva mezi domy). V 7.50 odchod směr Buk 
8.45 Buk zast.č. 8 u rybníka, odchod směr Lazníky 
9.45 Lazníky zast.č. 7 u kapličky, dále směr Tršice 
11.00 příchod do Tršic zast.č. 6 u kostela. V místní budově Charity – u zastavení – dostaneme sponzorsky občerstvení. 
11.45 odchod z Tršic směr Vacanovice 
12.45 Vacanovice zast.č. 5 v obci, dále směr Svésedlice 
14.00 Svésedlice zast.č. 4 při východu z obce, směr Velká Bystřice 
15.00 Velká Bystřice zast.č. 3 u křižovatky – na ní vpravo a hned u radnice vlevo a pokračovat po přejití želez. kolejí 
rovno do kopečka směr Bukovany, po příchodu do obce odbočit vpravo a na další křižovatce mírně vlevo kolem 
starobylého stromu , dále polní cestou ke kapličce 
15.45 Bukovany zast.č. 2 u kapličky, dále polní cestou stále rovně, lesem dle značení, v poli doleva a u domů podél řady 
domků, MŠ, u zastávky MHD vlevo směr kostel k zast. č. 1 Svatý Kopeček v prostoru svatokopeckých boudek - příchod 
v 16.30, odtud společně hlavním schodištěm do baziliky – přední lavice jsou pro nás poutníky rezervovány. 
V 17 hodin společná mše svatá, kterou na ukončení našeho putování a ukončení 3denních odpustkových slavností na 
Svatém Kopečku slouží o. arcibiskup Mons. Jan Graubner.  
 
Po skončení mše sv. budou v ambitu rozdány účastníkům putování (i jeho části) certifikáty a drobná upomínka od 
Matice svatokopecké, která pro poutníky v tělocvičně fary – přístup z ambitu - nachystala večeři a něco na pití. Poté je 
možno si převzít zavazadla z doprovodných vozidel (kdo bude potřebovat, i dříve).  
Odjezd si zařizuje každý sám. Autobusy MHD jezdí do pozdních nočních hodin. Kdo má zájem, zajistíme nocleh u 
sester premonstrátek, příp. na karimatce i v tělocvičně fary. 
 
Společné upozorn ění 
 
Každý účastník putuje na vlastní nebezpečí. Při nástupu na putování každý zaplatí účastnický poplatek 30,- Kč/osoba – 
na úhradu PH doprovodných vozidel. Vybírat se bude při nástupu kromě toho jen poplatek za ubytování v poutním domě 
na Svatém Hostýně - 100,- Kč za postel s vlastním spacákem, 50,- Kč na zemi na vlastní karimatce a ve vlastním 
spacáku. Zájemci o ubytování na Velehradě v noci předcházející zahájení pouti uhradí 80 Kč, v Napajedlích všichni 30 
Kč (spacák a karimatka vlastní). Další placení případně až na místě, jinak každá z pořádajících Matic zajišťuje na své 
náklady alespoň 1 teplé jídlo.  
Spacáky a těžší zavazadla povezou 2 doprovodná vozidla, která popovezou i znavené poutníky a budou mít k 
zakoupení i nějakou minerálku. Zdravotní služba bude zajištěna. 
Přihlášky zasílejte dle možnosti co nejdříve, nejpozději do konce července, na adresu : 
Matice svatokopecká, nám. Sadové 1/1, 779 00 Olomouc, nebo emailem nejlépe ZoraKrejci@seznam.cz, nebo 
m.svatokopecka@tiscali.cz, příp. telefonicky na čís. 585 385 033 nebo 733 386 135. Nezapomeňte uvést jméno, celou 
adresu, datum narození a číslo obč. průkazu – pro přihlášení k ubytování. 
S sebou vezměte karimatku, spacák, vhodnou obuv a oblečení i pro případ ochlazení, pláštěnku – loni se hodila, léky, 
pokud je užíváte, kancionál, něco peněz a něco na jídlo – možnost dokoupení cestou, a hlavně úmysl poutě a dobrou 
náladu. Putujeme přece za naším Pánem. 
 
Na setkání s Vámi se těší pořádající Matice svatohostýnská, svatokopecká a velehradská (řazeno abecedně). 
 
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz 

 


