
Cyrilometodějská pouť2022 

XXXXI. ročník 

 

 
 

Levý Hradec – Brandýs nad Labem – Poříčany – Kolín – Řečany nad Labem – 

Heřmanův Městec – Chrast – Luže – Litomyšl – Opatov – Městečko Trnávka -  

Moravičany -  Litovel -  Svatý Kopeček – Brodek – Němčice nad Hanou – 

Morkovice – Koryčany – Boršice - Velehrad  

Pozvánka na etapovou pěší pouť  

po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli  

křesťanskou víru a na poděkování za dar víry  

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu  

a společenství cyrilometodějských poutníků  

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2022  

je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XXII. ročník), 

kterou pořádá Matice velehradská a řada moravských farností.  

Všechny proudy směřují na Velehrad. 

 

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz. 

 

 

Prozatímní itinerář Cyrilometodějské pouti 2022: 

(může ještě dojít k drobným úpravám nebo změnám) 

 

nultá etapa:  

So 15.1. 

Odolena Voda – Drasty – Husinec – Řež - Levý Hradec    14 km 

odjezd autobusem č. 373 v 8,30 od metra C Kobylisy do Odolena Vody (příjezd 



9,02). Po prohlídce kostela s otcem Kamilem do Drast (klášter karmelitek ve 

výstavbě), zde občerstvení v altánku (buřty s sebou) a cca 8,5 km na Levý Hradec. 

Odsud odjezd busem č. 350 nebo 340 nebo vlakem. 

mapka: https://mapy.cz/…ada  

 

dvoudenní etapy: 

 

I.etapa: 

So 19.2. 

Levý Hradec – Brandýs nad Labem       25,5 km 

odjezd buď autobusem z Dejvické č. 340 (buď 8,32-8,54 nebo 9,02-9,24  vlakem z 

Masarykova nádraží 8,42 do st. Roztoky-Žalov (9,00), odtud pěšky na hradiště. Mše 

sv, u sv. Klimenta na hradišti v 9,30, odchod po mši k přívozu Klecánky a dále podle 

trasy na mapce (občerstvení raději s sebou, abychom to stihli do Brandýsa). Z 

Brandýsa se dá dojet zpět do Prahy autobusy z náměstí. 

mapka: https://mapy.cz/s/hutetacotu 

II.etapa: 

Ne 20.2: 

Brandýs nad Labem / Stará Boleslav – Poříčany (nádraží)   25 km 

odjezd … 

 

mapka: https://mapy.cz/s/pojarepema 

 

III.etapa: 

So 19.3. 

Poříčany – Kolín          25 km 

mapka: https://mapy.cz/s/rehulopenu 

IV.etapa: 

Ne 20.3. 

Kolín – Řečany nad Labem        25,5 km 

mapka: https://mapy.cz/s/redubanema 

 

V.etapa: 

So 23.4. 

Řečany nad Labem – Heřmanův Městec      20,5 km 

mapka: https://mapy.cz/s/gakategude 

VI.etapa: 

Ne 24.4. 

Heřmanův Městec – Chrast        21 km 

mapka: https://mapy.cz/s/kecubefaju 

 

třídenní etapa: 

VII.etapa: 

Pá 13.5. 

Chrast – Luže          11,5 km 

https://mapy.cz/s/cejofakada
https://mapy.cz/s/hutetacotu
https://mapy.cz/s/pojarepema
https://mapy.cz/s/rehulopenu
https://mapy.cz/s/redubanema
https://mapy.cz/s/gakategude
https://mapy.cz/s/kecubefaju


mapka: https://mapy.cz/s/govahokalo 

VIII.etapa: 

So 14.5. 

Luže – Litomyšl          25 km 

mapka: https://mapy.cz/s/gubefufagu 

IX.etapa: 

Ne 15.5. 

Litomyšl – Opatov (zastávka)        19,5 km 

mapka: https://mapy.cz/s/lonahocoho 

 

X.etapa: 

So 18.6. 

Opatov (zastávka) – Koclířov – Městečko Trnávka    26,5 km 

mapka: https://mapy.cz/s/mufocakohe 

XI.etapa: 

Ne 19.6. 

Městečko Trnávka – Moravičany       25 km 

mapka: https://mapy.cz/s/novecuhedu 

 

třídenní etapa: 

 

XII.etapa 

Pá 15.7. 

Moravičany – Litovel         13 km 

mapka: https://mapy.cz/s/pobasanege 

XIII.etapa: 

So 16.7. 

Litovel – Svatý Kopeček         25,5 km 

mapka: https://mapy.cz/s/jofajagepu 

XIV.etapa: 

Ne 17.7. 

Svatý Kopeček – Brodek         19 km

  

mapka: https://mapy.cz/s/gulutozeco 

 

čtyřdenní etapa: 

 

XV.etapa: 

Út 23.8. 

Brodek – Němčice nad Hanou        25 km 

mapka: https://mapy.cz/s/jecesosotu 

XVI.etapa: 

St 24.8. 

Němčice nad Hanou – Morkovice       12 km

  

https://mapy.cz/s/govahokalo
https://mapy.cz/s/gubefufagu
https://mapy.cz/s/lonahocoho
https://mapy.cz/s/mufocakohe
https://mapy.cz/s/novecuhedu
https://mapy.cz/s/pobasanege
https://mapy.cz/s/jofajagepu
https://mapy.cz/s/gulutozeco
https://mapy.cz/s/jecesosotu


mapka: https://mapy.cz/s/demogazece 

XVII.etapa: 

Čt 25.8. 

Morkovice – Koryčany         20 km 

mapka: https://mapy.cz/s/legavolula 

XVIII.etapa: 

Pá 26.8. 

Koryčany – Klimentek – Boršice       19 km

  

mapka: https://mapy.cz/s/losobofoze 

XIX.etapa: 

So 27.8. 

Boršice – Velehrad           

mapka: (po silnici) https://mapy.cz/s/madesetozu      7,8 km 

mapka (po cyklostezce): https://mapy.cz/s/jodumabezo    8,2 km 

 

Celkem v roce  2022 z Levého Hradce na Velehrad:     366,5 km 

 

 

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti! 

 

Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A 

také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na 

modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.  

 

Modlíme se je na tyto úmysly:  

Dopoledne 

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za  

farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání 

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj  

a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany 

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky 

nebo jinde 

Odpoledne Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly 

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka. 

V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme 

ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály. 

 

Kontakty na organizátory  

"pražské" větve pouti: 

Libor Gottfried: 739 389 158  e-mail: L.Gottfried@seznam.cz 

a letáčky bude pro Vás rozesílat: 

Uršula Janků: 731 604 392  e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz 

nebo pevná linka:  286 891 447   

Celkové i aktuální informace  jsou též webových stránkách: 

https://mapy.cz/s/demogazece
https://mapy.cz/s/legavolula
https://mapy.cz/s/losobofoze
https://mapy.cz/s/madesetozu
https://mapy.cz/s/jodumabezo


www.poutnik-jan.cz  a www.sfr.cz 

 

Závěrečná modlitba: 

 
"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali 

evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, 

řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v 
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