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Úvod

Poutnictví se dá charakterizovat jako fyzický pohyb, pěší chůze, která má vždy nějaký cíl. Pro

náboženské poutnictví je tímto cílem fyzicky nějaké svaté poutní místo, na duchovní úrovni je

to  sebepoznání,  pokání  a  prohloubení  vztahu  s bohem.  V našem  prostředí  má  více  než

tisíciletou tradici,  tak dlouho totiž  trvá svatováclavský kult,  zasvěcený jednomu z prvních

svatých na českém území Václavovi.1

Poutník je takový člověk, který se pohybuje po svých, nespěchá, ale neloudá se. Pouť totiž

není v žádném smyslu unikání před povinnostmi nebo nahodilé trávení volného času. Ačkoli

dnes  mnoho  lidí  navštěvuje  poutě  s  rodinou,  blízkými  a  známými,  probíhá  zde  cosi

nevysloveného. Cíl, za kterým se všichni ubírají, je patrný. Je to duchovní inspirace, mnozí

poutníci mluví o očistě nebo restartu do dalšího života.

České slovo poutník  má  ekvivalenty  v jiných evropských jazycích  a  jejich  významy jsou

zpravidla  totožné,  anglické  pilgrim,  německé  der  Pilger,  francouzské  pélerin  nebo italské

pellegrino  pocházejí  z latinského  peregrinus,  což  je  volně  přeloženo  cestovatel,  přespolní

nebo  cizinec.2 V  některých  starších  českých  textech  se  také  objevuje  slovo  pout,  místo

dnešního pouť, což může odkazovat na význam ve smyslu pouto, závazek. 

Od středověkých poutí, křižáckých výprav, přes největší rozkvět poutnictví v období baroka a

jeho následný útlum a snahu o téměř úplné vymýcení  v minulém století  dnes náboženské

poutnictví na našem území zažívá rozkvět. To je zřejmě dáno hned několika faktory, kterými

se  budu  zabývat  důkladněji  níže,  jako  jsou  například  současná  poptávka  po  nových

duchovních  směrech,  snahy  místních  i  státních  organizací  o  obnovu  kulturních  památek,

anebo zájem o putování a chůzi jako takové. 

Výzkum  se  skládal  především  ze  dvou  částí:  zaprvé  jsem  se  účastnil  některých  poutí,

zpravidla  katolických,  čímž jsem do něj  chtěl  zahrnout  metodu zúčastněného pozorování,

pohyb ve skupině lidí, kteří sami sebe označují jako poutníky. Druhou část tvořily rozhovory

s  jedinci,  kteří  mají  s  poutnictvím  osobní  zkušenost.  Reflexe  těchto  rozhovorů  tvoří  asi

nejpodstatnější část práce. 

1 Pojetí tohoto samotného kultu je problematické mimo jiné z důvodu role,  kterou hrálo v utváření českého
národa hlavně v 19.  století.  Dodnes je  při  svatováclavských  slavnostech 28.  září  zmiňován význam svatého
Václava, kromě světce symbolizujícího umírněnost a pokoru též jako národního hrdiny a věčného ochránce,
patrona a jediného vládce českého národa. O těchto souvislostech bude řeč v kapitole Národní svatováclavská
pouť. 
2 Kábrt, Jan – Latinsko/český slovník. Praha: LEDA, 2000.
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Osobní motivací pro napsání práce na toto téma byl můj vztah k cestování obecně a k jeho

alternativním způsobům, zájem o témata putování krajinou a pěší chůzi, jako zvláštní způsob

cestování nebo pohybu v čase a prostoru, který je s nimi vlastně spjat nejsilněji, protože jde

v jistém smyslu o tělesné zakoušení času a prostoru.

1. Stručná historie českého poutnictví

Tento stručný exkurz, historii středověkého poutnictví v Evropě a v Českých zemích bych

rozdělil na tři podle mě zásadní období, které představují nejdůležitější dějinné úseky co se

týče poutnictví z hlediska jeho obliby nebo typických forem, které přinesly. První období je

nejdelší,  zřejmě  také  proto,  že  je  nejstarší  a  poskytuje  nám  v  tomto  ohledu  nejméně

historických pramenů – středověk. Pracovně si jej můžeme určit od konce 5.  století (i když

fenomén poutnictví se určitě v evropském prostoru objevuje dříve) zhruba do století 15., které

přineslo  událost,  jež  změnila  pohled  středověkého  člověka  na  svět  a  jaksi  s  tématem

poutnictví a cestováním souvisí – objevení Ameriky. Druhým obdobím je barokní éra, zhruba

17. až 18.  století,  rekatolizace a ohromný rozkvět lidové poutě,  kdy například v Českých

zemích vzniká většina dodnes dochovaných poutních míst a kostelů.

Třetím obdobím je současnost, v českém prostředí zhruba éra od sametové revoluce dodnes,

která je i z hlediska historie náboženství typická určitými projevy religiozity. Tyto pracovně

vyčleněné dějinné epochy jsou od sebe oddělené událostmi, které fenomén poutnictví naopak

často tvrdě potlačovaly, tedy reformace v 15. a 16. století a poté doba vládnutí Josefa II. ve

století 18. Modernita,  respektive doba trvající zhruba od průmyslové revoluce, počínaje 19.

stoletím, je návratem poutnictví jako formy lidové zbožnosti. Od té doby už vlastně na našem

území  nikdy  nedosáhlo  takového  rozšíření.  Období  po  světových  válkách  je  v  českém

prostředí spojené s nástupem a pádem komunistického režimu.

Mnou uvedená období jsou pouze pracovní a musejí se brát se značnou rezervou. Je jasné, že

se  zásadně liší  s  tím,  jak  se  posouváme  po mapě  Evropy a  v  čase,  jsou  to  pouze  etapy

teoreticky oddělené, které byly typické určitými rysy zbožnosti a poutnictví. 

Motiv poutnictví, významný pro západní evropskou kulturu, nalezneme už v Písmu svatém.

Kromě toho, že Starý zákon je vlastně vyprávěním o věčném putování vyvoleného národa, v
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židovsko-křesťanské kultuře tedy vytváří jakýsi archetyp, některé odkazy v Novém zákoně,

například v Evangeliu sv. Lukáše, přímo k putování vybízejí.3

Úplný  počátek  evropského  křesťanského  poutnictví  datujeme  zhruba  někdy  s nástupem

středověku a jedná se převážně o záležitost církevních a světských elit.4 Je spojené hlavně s

původními svatými místy západokřesťanské kultury,  nejznámější tři z nich jsou i v dnešní

době Jeruzalém, Řím a Santiago de Compostela. Dodnes se říká: „Putuj do Santiaga, abys

poznal  sám sebe,  putuj  do Říma,  abys  poznal  církev a putuj  do Jeruzaléma,  abys  poznal

Krista.“ Mezi další patří například Cáchy, Canterbury nebo Kolín. Tato nejstarší svatá centra

evropské křesťanské tradice jsou většinou spjatá s legendami apoštolů nebo světců, kteří jsou

na  nich  často  přímo  pohřbeni.  Jeruzalém  je  místem  Božího  hrobu  na  Kalvárii,  místa

ukřižování Ježíše Krista, a jedná se pravděpodobně o nejdůležitější svaté místo křesťanství

obecně,  původně  (konec  antiky)  bylo  vlastně  poutním místem  jediným.  V  Římě  jsou  ve

Vatikánu  pod  bazilikou  svatého  Petra  údajně  jeho ostatky  a  v  katedrále  v  Santiagu  jsou

uložené ostatky apoštola Jakuba. V katedrálách v Cáchách, Canterbury, Kolíně, Tours, Bari a

mnoha jiných se nacházejí  ostatky středověkých světců,  mučedníků,  šiřitelů  křesťanství  a

artefakty s nimi spojené. Norbert Ohler připisuje úspěch poutnictví v raně středověké Evropě

mimo jiné relativně husté síti obchodních cest a demografickému růstu obyvatelstva, který se

na  evropském  kontinentu  v  tomto  období  udál.5 Podle  Ohlera  byly  původně  poutě

neorganizované, často je podnikali významní panovníci nebo klerici, za všechny jmenujme

například Karla Velikého, který podle legend putoval do Santiaga a do Říma. Postupem času

se  poutě  zvětšovaly,  ze  soukromých  putování  se  stávala  skupinová  procesí,  až  do  konce

středověku, kdy, zejména vlivem církevních reformátorů, postupně na dlouhou dobu upadaly.

Přestože poutě v tomto období získávaly na oblibě, našlo se hned v raném středověku také

mnoho jejich kritiků, například církevní otcové svatý Jeroným a svatý Augustin. Argumenty

kritiků hovořily zhruba o tom, že svět byl stvořen jako celek a nejsou tedy místa, která by byla

posvátnější než jiná. Jeroným také kritizoval uvolnění mravů, kterého se poutníci mnohdy na

cestách do Svaté země dopouštějí.6 

3 Lk 2, 41 – 45.
4 Mihola,  Jiří  a  Čapská,  Veronika  –  Na  cestě  do  nebeského  Jeruzaléma: poutnictví  v  českých  zemích  ve
středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, str. 13.
5 Norbert Ohler –  Náboženské poutě středověku a novověku. Praha: Vyšehrad, 2002, str. 19.
6 Tamtéž, str. 49.
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„A musim říct, že i ty lidi, který jsou, že prostě jsme boží děti, že prostě zlobíme na tý cestě

taky jo, že prostě se kolikrát lidi vopijou, nebo prostě dělaj neplechy různý a tak dále, ale

musim říct,  že tam potom jsme šli s těma poutníkama už druhej den, tak to jako dostalo,

hodně lidí tam plakalo, byli hodně dojatý a hodně to působilo na ně.“ J. P. 

Nejhlasitějším kritikům z řad vysokého kléru se zřejmě protivila jakákoli myšlenka vybočení

z jimi uznávané představy křesťanských ctností, kromě toho v období raného středověku byly

časté spory uvnitř samotné církve o správných výkladech učení a správném praktikování víry,

jedním příkladem za všechny jsou spory o ariánství a jiné hereze, které v této době probíhaly

a které částečně  definovaly pozdější  katolickou církev.7 Předmětem kritiky byly  uvolněné

mravy  a  dobrodružství,  které  je  spjaté  s  dalším  fenoménem  středověku,  který  podpořil

rozmach poutnictví, totiž s křížovými výpravami. Ty zjevně představovaly zásadní odklon od

Kristova učení, i když byly pořádány v jeho jménu. Šíření víry „ohněm a mečem“, navrácení

Svaté země do náruče  Křesťanství  sloužily mnohdy jako ospravedlnění  daleko zištnějších

motivů. Kromě toho byly křížové výpravy vidinou zmíněného dobrodružství a polepšení si na

sociálním žebříčku ziskem rytířského stavu. Měly tedy dvojí efekt ve vztahu k poutnictví.

Zaprvé  se  křižáci  samotní  považovali  za  poutníky,  zadruhé  svými  vojenskými  úspěchy

zpřístupnili  stezky  do  Svaté  země,  takže  se  pouť  stala  na  nějaký  čas  mnohem  méně

nebezpečnou.

Nebezpečí bylo ostatně se středověkým poutnictvím nerozlučně spjaté. Zaprvé vezměme v

potaz  nesrovnatelně  řidší  infrastrukturu,  než  jakou  známe  v  evropském  prostředí  dnes,

zadruhé například  míru  zalesnění,  která  byla  kolem roku 1000 v Českých zemích  zhruba

80%,8 kromě toho, že byl les samotný předmětem strachu a obav z nadpřirozena, skýtal často

reálná nebezpečí, lapky a hrdlořezy, obohacující se na pocestných. Za třetí opravdu dlouhé

vzdálenosti, které tehdy poutníci překonávali s minimálními financemi, jazykovými znalostmi

nebo vybavením. V období, kdy se náboženská pouť stala populární, nebylo tedy neobvyklé,

že poutníci  se před odchodem vybavili  stejně,  jako kdyby umírali,  dávali  do pořádku své

hmotné záležitosti a sepisovali závěti.9

Je  nezbytné  zmínit  ještě  kult  Panny  Marie,  chápané  už  koncem období  středověku  jako

zvláštní  svaté,  nejvyšší  přímluvčí.  Tento  kult  umožnil  proměnu  poutnictví,  díky  řadě

7 Molnár, Amedeo a Říčan, Rudolf – 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 1990, str. 155.
8 http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2010/10/2-5.pdf 
9 Mihola, Jiří a Čapská Veronika – Na cestě do nebeského Jeruzaléma: poutnictví v českých zemích ve 
středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, str. 13.
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náboženských  zjevení  nebylo  nutné  putovat  do  cizích  zemí,  ale  stačilo  jít  do  blízkého

mariánského kostela. 

Následuje období silného útlumu, způsobeného reformací. Církevní reformátoři kritizovali jak

ideu  společenství  svatých,  tak  některé  klerikální  praktiky  spojené  přímo  s poutnictvím,

například odpustky. Ty se postupem času staly běžnou součástí mnoha poutí. Nejostřeji proti

němu vystupoval Erasmus Rotterdamský, většinou jej ironizoval a satiroval.10

Zhruba v polovině 17. století, po konci třicetileté války, začíná zlatá éra poutnictví, alespoň ve

středoevropském kontextu. Katolická církev ho využívá jako projev lidové zbožnosti proti

reformačním  snahám,  v Českých  zemích  je  s tímto  spojená  například  kanonizace  Jana

Nepomuckého, nebo podpora mariánského kultu. Pokud bych měl uvést poněkud jednoduchý

příklad,  drtivá  většina poutních  kostelů  a  sakrálních  staveb na našem území  je  postavena

v barokním slohu, nebo je alespoň barokizovaná. Náboženská pouť je v tomto období lidová a

zahrnuje  skutečně  masy  lidí.11 Jak  ukazuje  Zdeněk  Kalista,  důležitým  podporovatelem

poutnictví bylo, alespoň v Čechách a na Moravě, Tovaryšstvo Ježíšovo, které se konec konců

stalo jednou z hlavních protireformačních sil  katolické církve v Evropě.12 Tyto  snahy jsou

mimořádně úspěšné,  a tak vzniká něco,  co dnes nazýváme česká barokní  krajina,  typická

nízkou mírou zalesnění, vysokou „kultivovaností“ a s nezbytným barokním kostelíčkem na

obzoru. Dodnes můžeme stopy tohoto vrcholu sakrální, christianizované krajiny pozorovat v

krajině  současné.  Důležitější  je  ale  vliv,  jaký měla  doba barokní  na  utváření  duchovního

myšlení, přičemž v lidové kultuře získalo ústřední postavení. Vznikla hustá síť poutních míst,

která již nepotřebovala mít nějaký artefakt nebo hrob světce. Legendy, díky kterým poutní

místa  vznikala,  byly  veskrze lidové,  víra  byla  nanejvýš žitá,  zázraky byly časté,  většinou

spojené se zjevením Panny Marie, která uzdravovala a pomáhala. 

Aby mohly poutě zlidovět a zmasovět, stát se okázalou ukázkou lidové zbožnosti,  k tomu

bylo  zajisté  zapotřebí  také  přesné časové organizace  ve smyslu  časovém,  bylo  za  potřebí

přesného liturgického kalendáře.

Po doznívání vlivu baroka a rekatolizace nastává opět silný útlum poutnictví a náboženství. Je

to opět spojeno s událostmi celoevropského kontextu, jako nástup osvícenství a absolutismu.

10 Norbert Ohler – Náboženské poutě středověku a novověku. Praha: Vyšehrad, 2002, str. 35.
11 Zdeněk Kalista – Česká barokní pouť: k religiozitě českého lidu v době barokní. Žďár nad Sázavou: 
Cisterciana Sarensis, 2001, str. 25.
12 Tamtéž, str. 35.
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V rakouské monarchii mají tyto tendence extrémní podobu v zákazu poutnictví Josefem II.

roku 1783.13

Poté  následuje  doba opětovného rozkvětu.  Z českého pohledu jsou pro  něj  jistě  zajímavé

snahy obrozenců,  z hlediska  poutnictví  je  třeba  zmínit  Karla  Hynka  Máchu.  Jeho dílo  je

protknuto romantickým putováním krajinou a sociálními tématy,  poutnictví je v jeho pojetí

hledání sebe sama, identity člověka, umělce a vlastence.14 Putování ve stylu Máchy se silným

důrazem na krajinu plnou historických odkazů, která představuje zdroj umělecké a duchovní

inspirace, spojené také s romantizující mytologií, je možné nalézt v naší zemi ještě dnes, co

víc, v jakési organizované podobě. 

Začátek  století  20.  je  časem  osamostatnění  Českých  zemí  od  rakouské  nadvlády,  což

zapříčinilo další otřes pro katolickou církev, demonstrovaný například stržením Mariánského

sloupu na Staroměstském náměstí roku 1918. Období po světových válkách zdánlivě znamená

snahy o vymýcení otevřeně deklarované religiozity českého národa a tím i poutnictví. Přesto

přežívaly.  Jak  píše  Zdeněk  Nešpor,  utlačování  křesťanských  církví  nebylo  během  vlády

komunismu úplné a ani během celých zhruba čtyřiceti let stejné.15 Nadále dokonce fungovaly

i  církevní  školy  a  komunitě  křesťanů byl  ponechán malý  prostor  k žití  a  pořádání  svých

rituálů  s tím,  že  náboženství  jako  takové  stejně  nemá  historicky  šanci  a  postupně  samo

odumře.  Jak  uvedla  jedna  informátorka  pocházející  z katolického  prostředí,  poutě  byly

místem,  kde  se  jako  malá  dívka  mohla  cítit  přirozeně,  protože  mohla  odhodit  masku

přetvářky, a kde si připadala, že je mezi svými. 

Situace po listopadu osmdesát devět je jaksi nejednoznačná. Zdeněk Nešpor uvádí statistiky,

v nichž lze pozorovat  jednoznačný nárůst lidí  „bez vyznání,“16 zároveň ale  zdůrazňuje,  že

český ateismus je iluze. V jiných statistických šetřeních se totiž objevuje největší procento lidí

„mezi“ věřícími a nevěřícími, což je v knize interpretováno jako česká nedůvěra k církvím a

institucím,  která  je daná historickou zkušeností,  ale  také jako příklon k alespoň nějakému

druhu spirituality.17 

Téměř na všech skupinových poutích,  kterých jsem se zúčastnil,  se organizátor,  zpravidla

farář, podivoval tomu, kolik lidí se oproti minulým letům dostavilo, což ale samozřejmě nelze

brát za zcela spolehlivý zdroj. Protože statistická data v podstatě neexistují, mohu v tomto

13 Norbert Ohler – Náboženské poutě středověku a novověku. Praha: Vyšehrad, 2002, str. 209.
14 Nezval, Vítězslav –Ani labuť ani Lůna: sborník k stému výročí smrti Karla Hynka Máchy. Praha: Concordia, 
1995.
15 Nešpor, Zdeněk R. – Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha: Kalich, 2010.
16 Tamtéž, str. 102.
17 Tamtéž, str. 104.
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bodě odkázat pouze na část této práce. Jedna z otázek pokládaných během rozhovorů byla,

zda  mají  dotazovaní  pocit,  že  poutnictví  zažívá  období  znovuoživení  či  nikoli.  Ve všech

případech byla  odpověď kladná,  i  když  ne vždy zcela  jednoznačná.  Většinou informátoři

uváděli, že nemají možnost úplně objektivně toto posoudit, ale že se určitě jedná o současný

trend a tak podobně. Zda se počet poutníků od revoluce zvyšuje tedy s jistotou určit nelze. V

případě sdružení Ultreia, jehož snahy se soustřeďují kolem svatojakubské stezky do Santiaga

a také například fyzickou obnovu její české a moravské části (zatím hlavně značení) a také

poskytují  na této cestě doprovod,  se zájem o tyto  služby  každým rokem zvyšuje.  To je

samozřejmě dáno slávou svatojakubské cesty, která tím zaujímá v celém tématu poutnictví

zvláštní místo.

Jiným příkladem může  ale  být  obnova mnoha  poutních  kostelů,  které  v  minulých  letech

chátraly,  za všechny uvedu ty,  které  jsem sám navštívil,  tedy Skoky u Žlutic,  Neratov v

Orlických horách a Mariahilf u Zlatých hor. První dva jmenované procházejí v posledních

letech rozsáhlými opravami, všechny tři byly vystaveny devastaci v období po druhé světové

válce až do konce osmdesátých let a jedná se o poutní kostely mariánské tradice. Poslední

jmenovaný má již rekonstrukci za sebou a je naplno v provozu. Rekonstrukce prvních dvou

probíhá pomalu, protože investory jsou místní občanská sdružení a náboženské spolky. Tyto

případy ale mohou ukazovat snahu o znovunalézání tradic v polistopadové české společnosti

zejména na lokální samosprávní úrovni, snahu o nalézání místních kulturních a duchovních

hodnot a artefaktů. Obnova těchto poutních míst tak dává nové příležitosti pro pěší putování,

které jsou často také hojně využívané.
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2. Teoretická východiska

2.1. Religiozita v českém prostředí

Z teoretického hlediska vychází práce z několika pozic. Za prvé je předmětem zájmu otázka,

zda se poutnictví dá chápat jako jakýsi projev nové religiozity. K tomuto záměru mi sloužily

především práce Zdeňka R.  Nešpora  Příliš  slábi  ve víře18 a  Jaká víra?19 a  kniha Tomáše

Halíka  Vzdáleným  nablízku.20 Zatímco  první  dvě  uvedené  se  zabývají  vývojem  české

religiozity, respektive neregiolizity v kontextu historického vývoje a vycházejí ze solidních

sociologických empirických dat,  kniha Tomáše Halíka je  vlastně  spíše prózou a hovoří o

nutnosti smíření dnešních českých křesťanů a „horlivých“ ateistů. Důvod, proč je toto dílo

vhodné pro teoretický základ práce, je, že právě alespoň navenek z žádných empirických dat

nevychází,  spíše se jedná o polemiku s jakýmsi  otevřeně deklarovaným a zprofanovaným

„českým ateismem“, díky které je konec konců Tomáš Halík české veřejnosti natolik známý.

Téma,  které tyto dva autory pro potřeby této práce spojuje, je tento ateismus,  podle obou

typický v určitých rysech.  Je velice  horlivě deklarovaný,  ale  není tak úplně jednoznačný,

nesplňuje  obecnou  definici  ateismu  jako  „neuznávání  nebo  popírání  Boha,  případně

náboženství,  lhostejnost  nebo  odpor  vůči  nim.“21 Většina  české  populace  se  zřejmě

kategoricky  neztotožňuje  s  žádnou  oficiální  vírou,22 oficiálně  deklaruje  své  náboženské

vyznání asi pětina až čtvrtina obyvatelstva České republiky,  zhruba něco přes dva miliony

jedinců, z nichž asi milion a půl se hlásí ke třem největším křesťanským církvím na našem

území – katolické,  českobratrské a husitské.  V podrobnějších statistikách jsou zohledněny

desítky  různých  náboženských  organizací,  které  mají  z  hlediska  celkové  populace  malý

význam,  je zde tedy zhruba sedm set tisíc  lidí,  kteří  „v něco věří“  – rozdíl  mezi  počtem

věřících celkově a počtem příslušníků třech velkých křesťanských církví. Kromě toho mohli

respondenti  zde  citovaných  statistických  šetření  zvolit  možnost  náboženskou  víru  prostě

neuvést,  což  může  mít  různý  výklad.  Analýza  statistických  dat  náboženského  vyznání

obyvatelstva leží  mimo možnosti  a ambice této práce,  pouze jsem chtěl  ukázat,  že kromě

tradiční křesťanské, respektive katolické religiozity je zde prostor i z hlediska poutnictví pro

18 Nešpor, Zdeněk R. – Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha: Kalich, 2010.
19 Nešpor, Zdeněk R. – Jaká víra?: současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie 
náboženství. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004.
20 Halík, Tomáš – Vzdáleným nablízku: vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. Praha: Lidové noviny, 2007.
21 Linhart, Jiří, Vodáková, Alena a Petrusek, Miloslav – Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996.
22 Sčítání lidu 2011, Český statistický úřad, https://www.czso.cz/ 
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mnoho projevů alternativního vyznání, z nichž takovým projevem může také poutnictví být.

Čímž se dostávám k problému,  který se statistikou souvisí,  pro poutnickou činnost žádná

statistická  data  v  podstatě  neexistují.  Nejspolehlivější,  nejpoctivěji  zaznamenávanou

statistikou  jsou  záznamy,  které  si  o  poutnících  vede  arcibiskupství  v  Santiagu  de

Compostela,23 které mimochodem vypovídají o obrovském nárůstu poutníků na svatojakubské

cestě, během posledních deseti let jsou to desetitisíce. Tyto statistiky bohužel pro účel této

práce výpovědní hodnotu nemají, počet poutníků z České republiky se v nich neobjevuje. 

Tomáš Halík ve své knize píše z pozice katolického duchovního, jeho záměrem je dialog mezi

příslušníky  katolické  církve,  nebo  možná  křesťany  obecně,  a  ateisty,  respektive  českými

ateisty. Charakteristiky tohoto českého ateismu ani nejsou hlavním tématem knihy, hovoří o

něm jako o něčem, co všichni dobře známe, je to spíše jedno z východisek této knihy. Přesto

se dotýká toho,  o čem Tomáš  Halík často mluví  například  v médiích  a  co je zajímavé z

hlediska této práce, že totiž v českém prostředí ateismus neznamená prostě odmítnutí veškeré

religiozity nebo transcendentna.

Z hlediska tématu práce se jedná o to, ukázat poutnictví jako projev určité zbožnosti, nebo

jejího hledání,  praktikování,  nebo naplňování.  Během výzkumu jsem narazil  především na

dvě kategorie, které pro účely práce odliším: tradiční katolické poutnictví, které navazuje na

tradiční  poutní  místa,  spojená  s  českými  světci  a  které  má  návaznost  na  mariánský  kult,

oblíbený u nás hlavně v 19. století. Tento druh poutnictví je možné považovat za určitý projev

lidové zbožnosti a obsahuje určité typické rysy,  o kterých bude ještě řeč. Druhou kategorií

jsou alternativy k těmto katolickým poutím. Jak se ukázalo, jsou v českém prostředí poměrně

pestré,  ať  už se jedná o poutě hinduistické,  evangelické,  určitým způsobem národovecké,

poutnictví zaměřené na vnímání krajiny a přírody, nebo prostě individuální hledání vlastní

víry, všechny mají spirituální podtext. 

2.2. Tělesnost

Jedním  z  mých  zájmů  bylo  vypozorovat  vztah  poutnictví  a  tělesnosti.  Vycházel  jsem  z

předpokladu, že poutnictví je jakýmsi tělesným projevem religiozity. Zajímalo mě, jak působí

v očích poutníků každodenní útrapy, zda jsou nějak spojené s prožíváním víry, nebo zda lze

dokonce chápat poutnictví jako tělesné zakoušení víry, respektive religiozity. Toto téma se,

řekl bych,  podařilo  naplnit  jen částečně.  Je třeba říci,  že  české překlady literatury tématu

23  http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/statistics/ 
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embodiment  nebo  tělesnost  vesměs  chybí.  Z  literatury,  ve  které  jsem  našel  částečnou

teoretickou  oporu  na  toto  téma,  jmenuji  hlavně  sborník  Body/Embodiment:  Symbolic

Interaction and the Sociology of the Body.24 Většina dostupné literatury, týkající se sociologie

těla, se vlastně nijak zvlášť nezabývá tématem bolesti,  snad pouze ve vztahu k fyzickému

cvičení s cílem vypadat dobře nebo být „fit.“ Užitečné byly odborné články, které se zabývají

tělesností během rituálu,25 toto spojení mi připadá celkem důležité, protože tělesné aspekty

rituálu jsou jeho výraznou složkou. Autoři článku uvádějí příklady na rituálech domorodců

Nové Guinei,  objevuje se zde motiv tělesné oběti.  Ačkoli se jedná o dosti odlišný případ,

domorodci obětovali například menstruační krev, tělesná oběť se zdá být spjatá také s poutí.

„Nevim no, to prostě patří k tomu, ta symbolika toho utrpení. Jak bez práce nejsou koláče,

tak bez nějaké oběti prostě nic neuděláš. Nikam nedojdeš. Zadarmo nic nedostaneš.  Teda v

tom křesťanství dostaneš, že. Ale kdyby to bylo jednoduchý, to by se ti ani nechtělo. Představ

si, že bys to měl jako ležení v posteli. Že bys ležel v posteli a to by bylo jako všechno.“ M. V.  

Nesnáze, na které jsem v souvislosti s tématem  embodiment/tělesnost narazil, byly ne zcela

uspokojivé výpovědi informátorů. To mohlo být způsobeno několika faktory.  Zaprvé mým

nesprávným pokládáním otázek,  nebo jejich  nesprávným porozuměním informátory,  nebo

zadruhé,  že  tomuto  tématu  informátoři  sami  nepřikládali  takovou důležitost.  Pokud jde  o

otázku:  „Jaký má podle vás  význam překonávaní  fyzických útrap/nepohodlí/únavy během

poutě ve vztahu k náboženské zkušenosti?“, odpovědi ne vždy zcela naplnily moje očekávání.

Vesměs totiž vyznívaly zhruba tak, že se jedná o nutné zlo, které ale ve výsledném obrazu

nedosahuje takové důležitosti. Až na jeden případ, kdy poutník uvedl, že ve vztahu k jeho

zbožnosti je překonání útrap těla pro náboženskou zkušenost důležité. V podstatě na toto téma

poutníci  během  svého  vyprávění  sami  naráželi,  ale  když  jsem  se  na  něj  přímo  dotázal,

nepřikládali mu už takovou důležitost. 

V bodě tělesnosti byl ovšem rozdíl ve výpovědích žen a mužů. Ženy například uváděly, že

častěji  vyhledávají  noclehárny,  zatímco  muži  nemají  takový problém s nocováním venku.

Genderový rozdíl by také mohl být ve snášenlivosti k bolesti nohou nebo únavě, ale už ne

zcela jednoznačný. 

24 Waskul, Dennis D. a Vannini, Phillip – Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body
(online). Aldershot, Hampshire, England: Ashgate, 2006
25 Strathern, Andrew a Stewart, Pamela J. – Embodiment and Communication. Two Frames for the Analysis of 
Ritual. Social Anthropology, číslo 6., 1998.
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Důvod proč  informátoři  odpovídali  na otázky týkající  se  únavy/útrap  jinak,  než  jak jsem

očekával,  mi  není  zcela  jasný.  Mohlo  to  být  také  způsobené  orientováním  se  na  sféru

duchovní během poutě, které vnímání fyzického nepohodlí potlačilo, nebo že pro většinu lidí

prostě pouť nepředstavuje tak velkou fyzickou zátěž, aby ji nějak tematizovali. 

2.3. Rituál přechodu

Posledním  sledovaným  zájmem  v rozhovorech  s poutníky  byl  výklad  pouti  jako  rituálu

přechodu.  Jako  výchozí  literaturu  jsem  použil  klasické  práce  Arnolda  van  Gennepa

Přechodové rituály26 a Victora Turnera Průběh rituálu.27 Zatímco kniha Arnolda van Gennepa

poskytla hlavně teoretický základ k samotné problematice přechodových rituálů, tedy hlavně

jeho  rozčlenění  do  fáze  předprahové,  prahové  a  poprahové,  práce  Victora  Turnera  byla

v tomto ohledu ústřední, kvůli svému pojetí konceptů liminality a communitas. 

Pojetí poutě jako přechodového rituálu je celkem nasnadě, také na toto téma už na Univerzitě

Karlově vznikla řada prací, proto jsem ho chtěl ve své práci zmínit poněkud okrajově, jak

designem rozhovorů a otázek, které se ho dotýkaly, tak v textu samotném, zároveň ale z jakési

nutnosti,  protože je toto téma s poutnictvím zjevně silně spjaté,  ne-li  klíčové.  Tomu jsem

uzpůsobil i některé otázky v rozhovorech, kdy jsem se tázal spíš na jednotlivé okolnosti, které

jsou podle teorie přechodových rituálů pro tyto rituály typické – otázky byly zaměřené na

vnímání  plynutí  a ubíhání  času během pouti  a po ní,  na různé přípravy před poutí,  ať už

technického nebo duchovního charakteru, na pocity spojené s příchodem na posvátné místo

atp. 

Ještě bych se chtěl zmínit o Turnerových konceptech  liminality a  communitas.  Podle něj je

liminální stádium rituálu právě klíčové ve vztahu k osobnostní a společenské změně jedince. 

Myslím, že pouť, respektive samotné putování, naplňuje charakteristiku liminální fáze rituálu,

tedy období pomezí, kdy je jedinec vyvázán ze sociálních vazeb a kdy hledá jakousi novou

identitu. Období pomezí přitom představuje samotná cesta, skutečný fyzický prostor, který je

poutník  nucen  překonat.  Z formálního  hlediska  má  pouť  jako  přechodový  rituál  snadno

identifikovatelné fáze, které se objevují ve výpovědích jednotlivých poutníků.

26 Van Gennep, Arnold – Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Lidové noviny, 1997.
27 Turner, Victor – Průběh rituálu. Brno: Computer press, 2004.
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 „No, výpověď z práce viď, šetření peněz, mapy nakoupil a prvního jsem hodil bágl na záda,

rozloučil  se  s máti  ve  Dvoře  a  vykročil  jsem  na  ten  jih,  jihozápad,  na  Budějovice,  na

Rakousko.“ P. H. 

Poutník  přetrhává  vazby s dosavadním životem,  jako tomu bylo  u středověkých poutníků

v extrémní  podobě,  o  čemž  dodnes  svědčí  středověké  testamenty,28 jedná  se  tedy  o

předprahovou fázi, poprahovou fází je zase návrat domů. 

Příchod na svaté místo je mnohdy korunován významným náboženským aktem, nejčastěji

bohoslužbou. Popisované pocity spojené s příchodem do cíle cesty se naprosto u jednotlivců

odlišují. Jedni hovoří o naprostém štěstí a hlubokém zážitku, jiní situaci interpretují tak, že po

příchodu se vlastně nic nezmění, nebo že skutečným cílem a motivem poutě je právě cesta.

Možná právě proto, že cíl je vždy přítomný a daný, má podružnou úlohu. 

Důležitým, i když nejednoznačným pojmem je i communitas. Dosud jsem se přímo nezmínil o

z mého  pohledu  klíčovém  rozdělení  poutnictví  na  skupinové  a  individuální.  Měl  jsem

možnost  se  zúčastnit  několika  katolických  organizovaných  poutí,  které  byly  samozřejmě

skupinové.  O  jejich  detailnějších  charakteristikách  se  ještě  zmíním.  Naproti  nim  stojí

poutnictví  individuální.  A pokud se jedná  o opravdu dlouhé vzdálenosti,  což  se ale  týká

především  poutních  tras  západní  Evropy,  mohou  se  tyto  dva  způsoby  poněkud  prolínat

(vzdálenosti  jsou  tak  dlouhé,  že  se  osamělí  putující  na  různých  místech  poutní  trasy

potkávají).  Na  otázku,  který  způsob  je  významnější,  nikdo  z dotazovaných  neodpověděl

jednoznačně, většinou zmínil své vlastní preference, ale zároveň uvedl, že ani jeden způsob

nezavrhuje. Je ale jasné, že communitas, jakožto přechodná, situační forma lidského soužití,

se v českém prostředí objevuje v poutnictví skupinovém. Například Barbora Bláhová uvádí,

že forma takové spontánní communitas se objevuje právě na pouti do Santiaga.29

28 Mihola, Jiří a Čapská Veronika – Na cestě do nebeského Jeruzaléma: poutnictví v českých zemích ve 
středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, str. 13.
29 Bláhová, Barbora – Svatojakubská cesta aneb jak vzniká communitas (online). Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2011.
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3. Metodologie, sběr a zpracování dat

3.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky

Záměrem práce  je  popsat  současné  české  náboženské  poutnictví  v jeho různých formách.

Pokud  vezmeme  v  úvahu  oblast  náboženství  a  spirituality  české  společnosti,  má  zde

poutnictví sloužit jako jeden z jejích projevů, který může o dané oblasti cosi vypovídat, ale

neklade  si  za  cíl  ji  postihnout  celou.  Chtěl  jsem uchopit  poutnictví  zaprvé  jako  způsob

současného  hledání  víry  a  spirituality  na  „náboženském  trhu“,  a  zadruhé  popsat  jeho

jednotlivé projevy, se kterými se mi podařilo seznámit se v českém prostředí. K tomu měly

sloužit jednotlivé konkrétní výzkumné otázky, na jejichž pozadí jsem daný problém zkoumal.

Tyto otázky jsou:

1. Jakou změnu v životě představuje pro aktéry pouť v duchovním smyslu?

2. Jaký má význam překonávání fyzických obtíží, proč je vlastně nutné se „trápit“?

3. Zažívá poutnictví v českém prostředí nárůst v očích jeho příznivců? Pokud ano, existuje

spojitost mezi ním a současnou religiozitou/spiritualitou v České republice?

4.  Od  katolické  tradice  k pluralitě  –  jaké  jsou  v českém  prostředí  alternativy  k tradiční

představě lidové poutě?

3.2. Sběr a zpracování dat

Pro  svoji  práci  jsem  zvolil  kvalitativní  metodu  sběru  a  zpracování  dat,  konkrétně

polostrukturované rozhovory a zúčastněné pozorování. Nasbíral jsem celkem 10 rozhovorů a

zúčastnil  se  šesti  poutí  na  území  České  republiky.  Kromě  toho  jsem soukromě  navštívil

mnohá  poutní  místa,  jako  Svatá  hora  u  Příbrami,  Zelená  hora  ve  Žďáru  nad  Sázavou  a

Neratov v Orlických horách, to ale nemá v rámci práce takový význam. Přínosnou zkušeností

bylo putování po nejoblíbenější moravské stezce ze Svatého kopečku u Olomouce na Svatý

Hostýn. Z těchto cest jsem si vedl terénní zápisky.  Navštívené poutě byly:  Svatováclavská

pouť  z Prahy do  Staré  Boleslavi  na  svátek  svatého  Václava,  pouť  ze  Špindlerova  mlýna

k Erlebachově boudě na hřebenech Krkonoš na svátek svatého Františka, prosebná pouť za

víru v rodinách z Olomouce na Svatý kopeček, křížová cesta ze Zlatých hor ke kostelu Panny

Marie Pomocné a dvakrát z Uherského hradiště na Velehrad.
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Vzhledem k tomu,  že  jsem sledoval  činnost,  která  je  spojená  s pěší  chůzí,  spoléhal  jsem

převážně na paměť a zápisky dělal většinou až po skončení poutě, mezi příchodem na místo a

mší. Navazování konverzace během poutí bylo různé, občas jsem někoho oslovil sám, občas

někdo  oslovil  mě,  myslím,  že  jsem  působil  jako  outsider  hlavně  z důvodu,  že  jsem  se

nemodlil spolu s ostatními. To mohlo vzbudit v některých lidech zájem o to zjistit, co jsem za

člověka.  Je také potřeba uvést,  že,  až na pouť Svatováclavskou,  respektive Pražskou pěší

pouť,  která  byla  početně  největší,  jsem  byl  zpravidla  jediným  zástupcem  svojí  věkové

kategorie. 

Kontakty  k pozdějším  rozhovorům  jsem  tedy  získával  třemi  cestami:  zaprvé  oslovením

poutníků  přímo  na  poutích,  prostě  navázáním  obyčejné  konverzace,  nebo  zadruhé  skrze

inzerát,  který  byl  vystaven  na  stránkách  sdružení  Ultreia,  což  je  internetový  portál  o

poutnictví.30 Zatřetí jsem přes internet oslovil konkrétní osoby nebo organizace, na které jsem

dostal tip v rozhovorech, nebo jsem o ně sám měl zájem, jako sdružení Pilgrim nebo Hare

Krišna, postupně se tedy vytvořila určitá síť lidí, kteří, jak se ukázalo, se mnohdy mezi sebou

znali, často na sebe navzájem v rozhovorech odkazovali. Není to ale pravidlo, rozhodně se

nedá říci,  že poutníci  v České republice tvoří jednu homogenní  skupinu, v rámci  které se

udržují úzké svazky. 

Rozhovory jsem nahrával a později přepisoval do psané podoby. Občas jsem si při nahrávání

dělal také poznámky do terénního deníku, který jsem jinak používal při své účasti na poutích,

což se v jednom případě ukázalo doslova nenahraditelné, protože audionahrávka z rozhovoru

se  z neznámého  důvodu  poškodila.  V rozhovorech  jsem se  většinou  držel  naplánovaného

seznamu otázek jen volně v tom smyslu, že jsem buď nechal respondenta, aby co nejvíc sám

mluvil a nevstupoval jsem do monologu, jen ve chvíli, kdy se příliš vzdaloval od tématu. Jak

jsem zjistil,  mnoho  lidí  na  otázky  odpovědělo  uspokojivě  ještě  dříve,  než  jsem je  stačil

položit.  Jak  je  patrné  z nahrávek,  v první  části  rozhovoru  jsem se  neptal  skoro  vůbec  na

konkrétní dotazy a nechal prostě rozhovor plynout, teprve později, pokud do té doby nemluvil

respondent o tématu sám, jsem se více tázal.  Rozhovory byly většinou zhruba hodinové a

odehrávaly se na nějakých příjemných místech, v parku, kavárně nebo u piva. 

Informátoři  byli  většinou  křesťanského  vyznání,  to  je  zřejmě  nejdůležitější  rys  mnou

zkoumaného množství lidí jako celku. Co se týče těch katolických respondentů, byli to lidé,

které jsem potkal na pouti, nebo kteří se mi sami ozvali přes server Ultreia, což bylo samo o

30 http://www.ultreia.cz/ 
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sobě hodně povzbudivé, nebo lidé, na které jsem dostal kontakt od dřívějších informátorů.

Informátoři  měli  často  zkušenost  nejen  s poutnictvím  v Čechách,  ale  také  s  cestou  do

Santiaga, do Říma, nebo Mariazell,  protože společnost Ultreia pořádá vlastní organizované

putování do Santiaga. Bylo to výhodné z toho důvodu, že měli možnost srovnání českého a

zahraničního prostředí co se týče infrastruktury,  krajiny,  vzdáleností,  náročnosti  a přístupu

k poutnictví obecně, jinak řečeno to byli zkušenější poutníci. Nejčastější cestou, jak oslovit

dalšího informátora byly nakonec tyto odkazy nebo doporučení lidí, které už jsem potkal, se

kterými  jsem se seznámil,  případně mi  už poskytli  rozhovor.  Jinak se jednalo většinou o

vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělané lidi, vznikl ale genderový nepoměr, podařilo se

mi udělat  rozhovory pouze se dvěma ženami oproti osmi mužům. To by mohl být možná

největší  nedostatek  práce  z  hlediska  zkoumaného  vzorku  lidí.  Například  z  hlediska

teoretického  zájmu  o  embodiment  poutnictví,  v  některých  otázkách  v  rozhovoru  se

objevovaly rozdíly,  ženy například považovaly za důležité  si  zajistit  nocleh pod střechou,

respektive nějaké placené  ubytování,  o  takové potřebě se nezmínil  žádný z dotazovaných

mužů.  Na druhou stranu vzhledem k nedostatečné velikosti  zkoumaného ženského vzorku

není jasné, zda mají tyto poněkud odlišné strategie spojitost s genderem. Z hlediska ostatních

otázek,  na  které  byla  práce  zaměřená,  zde  nepoměr  genderu  ve  vzorku  nehraje  příliš

významnou roli. 

Co se týče poutí,  kterých jsem se účastnil,  tam se tento nepoměr neobjevoval. Genderové

složení  katolických  poutí  v České  republice  je  poměrně  vyrovnané.  Jedním  z důvodů  je

zřejmě fakt,  že jsou často poutě omezené na jednu nebo dvě farnosti,  které je pořádají  a

farníci jsou většinou celé rodiny. Na některých poutích, nejvýraznější to bylo ve Špindlerově

mlýně,  šli  vlastně  pouze  rodiny  s dětmi.  Například  v Olomouci  bylo  několik  žen  v

pokročilejším věku, které šly samy. Genderové složení se tedy nedá uspokojivě upřesnit, je

jaksi vyrovnané. Ani věková struktura není jednoznačná. Jak jsem uvedl, putovaly často celé

rodiny s dětmi a prarodiči. To bych připsal prostě faktu, že víra a příslušnost k církvi je věc

předávaná generačně  v  rámci  rodin.  Výjimku  v tomto  výčtu  tvořila  Svatováclavská  pouť,

která  sama  sebe  prezentuje  jako  národní  událost.  Slavnosti,  které  se  odehrávají  ve  Staré

Boleslavi  na  svátek  svatého  Václava  a  jsou  zaštítěné  oficiální  státní  organizací,  mají

navazovat na Pražskou pěší pouť. Ta je pořádána několika pražskými farnostmi a má poněkud

oficiální „punc“, i když návaznost na státní oslavy ve Staré Boleslavi oficiálně ztvrzená není.

Zajímavé  z hlediska  této  práce  je  na  ní  to,  že  je  určitě  největší,  jaké  jsem se  zúčastnil,
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(nepodařilo se mi sehnat konkrétní údaj, ale účast byla určitě přes sto lidí) a na jako jediné se

zde objevila mládež v celkem hojném počtu. 

Závěr  z tohoto pozorování  je takový, že katolické  pěší poutě v České republice  jsou dnes

pořádány  většinou  v rámci  jednotlivých  farností,  takže  jejich  účastníci  se  většinou  znají

osobně a jsou vyhledávané hlavně rodinami s dětmi, které v této činnosti vidí způsob trávení

rodinného  času  a  utužování  vztahu  s církevním společenstvím a  Bohem,  krom toho  jsou

vyhledávané  také  lidmi  staršími  padesáti  let.  Jak  mi  řekl  jeden  informátor,  chtějí  spojit

příjemné s užitečným, fyzické, nebo dokonce sportovní vyžití, a náboženský prožitek. 

Katolické pěší poutě tvořily tedy významnou část výzkumu. Pokud to nebyly organizované

poutě, které jsou obvykle kratší, a šel jsem nějakou poutní trasu sám, byla to zase katolická

poutní  místa,  na  nichž  mé  putování  končilo.  Rozhovory  s  poutníky  se  netýkaly  pouze

katolíků,  ale  jedinců  mnoha  vyznání,  což  mě  přivedlo  k  přání  popsat  více  případů

náboženského poutnictví v českém, respektive v českém a moravském prostředí, mimo jiné

proto, že se tato možnost naskytla a zdála se zajímavější, i když katolické poutnictví tvoří asi

největší část materiálu práce. Společným motivem všech lidí, se kterými jsem se při práci na

textu  setkal,  a  jejichž  motivace  a  náboženské  vyznání  byly  různé,  bylo  jednoduše  pěší

putování. 

4. Současné náboženské poutnictví v českém prostředí

4.1. „Tradiční“ katolické poutnictví

Poutnictví  katolické,  tak  jak  se  mi  ho  podařilo  zaznamenat  v pozorování,  má  několik

typických  rysů.  Až na výjimky se jedná  o malé  podniky o několika  desítkách účastníků,

málokdy počet přesáhne sto lidí. Poutě jsou většinou organizované a účastníci jsou zároveň

farníci, pouť je tedy společnou akcí jedné nebo několika farností z okolí poutního místa. Znají

se  tedy  mezi  sebou  důvěrně  nebo  alespoň  od  vidění,  atmosféra  nebývá  zpočátku  zcela

formální, nebo, řekli bychom, rituální. Alespoň na první pohled ne. Obvyklý průběh je setkání

na všem dobře známém místě, na náměstí, nejčastěji u kostela v předem smluvenou hodinu,

po chvíli, kdy se všichni zdraví, probíhají drobné rozhovory, se vyráží na pouť. Nejdůležitější
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prvek celé skupiny představuje kněz místního kostela, ačkoli ne vždy je na pouti přítomný.

Ten obvykle provádí drobnou organizaci,  tedy udává tempo chůze,  určuje, kdy se procesí

zastaví a kdy půjde dál, začíná s modlitbou růžence, nebo může pouť jaksi moderovat. To

v případě, že poutníci vyprávějí příběhy o svých poutích, nebo chtějí zpívat, nebo si prostě

žádají na chvíli mlčení celého průvodu. Kněz je jednoznačně ústřední postava průvodu, pokud

na pouti chybí, ta obvykle probíhá v méně formálním duchu, lidé mezi sebou častěji vedou

neformální rozhovory a méně se modlí nebo zpívají. Také bývá k dispozici jako zpovědník,

může tedy přímo během poutě poskytnout svátost smíření. 

Takovéto poutě většinou nebývají delší než několik hodin, ačkoli to nemusí být pravidlem.

Například pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Velehrad, což je necelých 120 kilometrů

trasy, trvá čtyři dny a má podobný ráz. V takovém případě bývá trasa dost detailně rozvržena,

co se týče příchodů na jednotlivé body trasy,  hlavně proto,  aby se mohli  připojovat další

poutníci  a mohly být  zajištěné noclehy.  Pokud poutě trvají  několik dní,  mívají  intenzivní

náboženský program.  Krátké  několikahodinové poutě mají  pro návštěvníky tu  výhodu, že

nejsou až tak fyzicky náročné, účastní se jich často lidé v důchodovém věku, nebo úplně malé

děti.  Jedna podobná pouť,  které  jsem se zúčastnil,  měla  spíš  charakter  podzimní  rodinné

procházky, složení účastníků bylo skutečně několik rodin s dětmi, šlo se po hřebeni Krkonoš,

lidé byli oblečení v trekingovém oblečení a bylo zřejmé, že okolí i trasu dobře znají, protože

se časem průvod roztrhal na několik skupin s několikasetmetrovými rozestupy. 

Tento druh poutí jsem nazval tradiční katolické proto, že mají zjevnou návaznost na katolické

poutě 19. a začátku 20. století, snad pouze s absencí lidových krojů. Poutní místa, na která

míří, jsou, řekl bych, lokálního významu, často zasvěcená Panně Marii, odtud opět návaznost

na tradiční mariánský kult. A celý průvod tvoří jakousi komunitu, která vychází ze svazků

z civilního života, nebo se utváří pro přechodný náboženský účel. 

Další typologie, která se dá na případě českého poutnictví vypozorovat, částečně odpovídá

dichotomii „tradiční“ skupinové poutnictví – individuální „moderní“ či současné poutnictví.

Je jí rozlišení na „české“, tedy více orientované na lokální skupiny,  místní poutní místa a

trvalou  komunitu  navzájem  známých  lidí  a  „evropské“,  které  odpovídá  více  potřebám

religiozity 21. století, jak o nich byla řeč výše. To platí i geograficky. Lokálně orientované

tradiční  katolické poutnictví  směřuje na tradiční  česká nebo moravská poutní místa  a lidé

putují ve skupině. Evropské poutnictví se odehrává mezinárodně provozují ho jedinci nebo

malé skupinky. Původní cesty, které kdysi sloužily k obchodu, migraci i poutnictví jsou stále
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v krajině přítomné, jen se staly součástí moderní infrastruktury a zdá se tedy, že zanikly, nebo

se v ní  rozplynuly.  V souladu s hledáním alternativních  možností  náboženského vyznání,

které do České republiky dorazilo v 90. letech,31 začíná i obnova poutní sítě. Kromě toho, že

se  rekonstruují  kostely,  na  našem  území  hlavně  spjaté  s  mariánskou  tradicí,  objevují  se

pokusy o napojení mezinárodní evropské poutní sítě stezek a vedle nich i pokusy o ustanovení

stezek úplně nových. V kontextu tohoto evropského poutnictví se také více blížíme turistice.

Existuje například jedenáct celoevropských tras pro pěší turistiku, z nichž několik vede přes

české území,  jednou z nich je trasa E3, která  má start  v Santiagu de Compostela.  Odkaz

poutnictví v tomto projektu je celkem patrný. Například sdružení Ultreia se snaží o vyznačení

svatojakubské stezky na českém území,  jejíž  spojnice zhruba mají  být  kostely,  zasvěcené

svatému Jakubovi. 

Většina poutníků, kteří mi poskytli rozhovor, měli zkušenost s tímto mezinárodním druhem

poutí  za  hranice  republiky.  Tradiční  české  (moravské)  poutnictví  prorůstá  v  mezinárodní,

například jeden informátor na své cestě do Říma putoval nejdříve po trase Svatý kopeček –

Velehrad, jiná informátorka tuto trasu spojila s poutí do Mariazell v Rakousku. Prolomením

hranic a politických a náboženských tabu po konci komunistického režimu mohli lidé začít

putovat a co víc, mohli dojít pěšky ven z republiky. 

Postupem času se práce s tématem poutnictví začla větvit a došel jsem k závěru, že pokud

chci  postihnout  poutnictví  jako  určitý  celek,  budu  jej  muset  pro  pracovní  potřeby

kategorizovat. Proto vznikly některé dichotomie, které jsem uvedl, jako například „tradiční“-

„moderní“,  skupinové-individuální  nebo  lokální-evropské.  Tyto  kategorie  se  částečně

navzájem překrývají a působí jako určité charakteristiky některých druhů poutnictví, nicméně

jsem je použil pouze pro potřeby práce a v reálném prostředí samozřejmě takto absolutně

neexistují.

31 „Spiritualita, jak jí sami rozumějí, ať už teistická nebo orientovaná především na člověka (a jeho osobnostní 
rozvoj), pro ně znamená především metaforu „cesty“, osobního „hledání“ implikujícího nejen konečný cíl, ale 
především sebe samo, dlouhodobou niternou snahu o dosažení „podstatnosti“ (použijeme-li Kunderova termínu 
ze známé povídky Eduard a Bůh). Tato cesta je mnohdy dokonce vnímána jako důležitější než sám její cíl.“ 
Nešpor, Zdeněk R. – Ústřední vývojové trendy současné české religiozity. in Nešpor, Zdeněk R. – Jaká víra?: 
současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2004, Str. 28. 
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4.2. Národní svatováclavská pouť 

Mezi  poutěmi,  kterých jsem ze  zúčastnil,  a  které  vykazovaly  svým způsobem organizace

podobné  rysy,  je  určitě  vhodné  zmínit  Národní  svatováclavskou  pouť  z Prahy  do  Staré

Boleslavi  na  oslavy  svatého  Václava  28.  září,  která  navazovala  na  Pražskou  pěší  pouť.

Většina prvků byla s ostatními shodných, až na to, že byla prostě největší.32

Pražská pěší pouť byla společná akce několika pražských farností,  i  farářů bylo několik a

výjimečné bylo také složení poutníků, protože se zde v hojném počtu objevila také mládež,

což nebývá obvyklé. Trasa průvodu vedla z Kyjí přes pražská suburbia do otevřené krajiny,

přes Jenštejn a Brandýs nad Labem až do Staré Boleslavi, kde se konaly oficiální státní oslavy

svatého Václava. Zajímavé na trase bylo, jak částečně kopírovala trasu původní barokní. Bylo

to patrné díky četným zastavením a kapličkám, které byly vesměs v dezolátním stavu. 

Jeden z kněží měl s sebou hlásnou troubu, aby ho zhruba stohlavý průvod, který se roztáhnul

po dvojstupech po frekventované hlavní silnici, mohl slyšet. Mládež dostala za úkol trochu

koordinovat dopravu, součástí průvodu bylo několik aut, která měla zajistit první pomoc nebo

občerstvení. Úplně vpředu průvodu se několik farníků střídalo v nesení velkého dřevěného

kříže. 

Když průvod došel po několika hodinách chůze do brandýského zámku, bylo zde připraveno

setkání s kardinálem Dukou. Ten skutečně přijel, požehnal poutníkům, vyslechnul si písničku,

kterou  pro  něj  složila  mládež,  kvapně  nasedl  do  superbu  a  odjel  na  slavnosti  do  Staré

Boleslavi,  kam se  poté  vydalo  i  celé  procesí  poutníků z Prahy.  Celá  pěší  pouť tam byla

zakončena oficiální státní slavností. 

Zajímavý  na  této  pouti  je  právě  její  oficiální  ráz.  Kromě  zmíněných  státních  oslav  se  jí

společnou modlitbou a požehnáním účastní i kardinál. Svatý Václav, katolický světec, je zde

prezentován jako národní hrdina s veškerým patosem, je líčen zcela nekriticky a celá slavnost

vrcholí  průvodem,  který  ve  skleněné  krychli  nese  jeho  lebku.  Je  popisován  jako  nositel

světských ctností,  naproti  němu stojí  jeho bratr  a zrádce Boleslav.  Tato interpretace dějin

apeluje  na  příbuznost  katolické  a  české,  náboženské  a  světské  identity  v duchu  národní

tradice. Jedná se o ideologickou konstrukci dějin, která vychází ze sociální a politické pozice

toho,  jenž  dějiny  vykládá.  Osobnost  svatého  Václava  působila  v  průběhu  dějin  českého

32 Nepodařilo se mi získat statistiky o poutích pořádaných na Moravě, například o zmíněné pouti ze Svatého 
Kopečku na Velehrad, o které z doslechu vím, že účast bývá skutečně hojná, ale Svatováclavská pouť je určitě 
jedna z největších v Čechách. Jinou kategorii představují cyrilometodějské slavnosti na Velehradě, například 
návštěvnost 1150. výročí světců přesáhla 30 tisíc. Nejednalo se samozřejmě o pěší poutníky.
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národa ve více epochách. Především se jedná o katolického světce a určitá linie výkladu dějin

spojuje katolicismus s obdobím Rakouska-Uherska a potlačováním českého jazyka a identity.

Naproti tomu v jiných obdobích mohl být chápán právě jako opora českého národa.33

Podobně popisuje Shaul Kelner, jak současné vzdělávací programy pořádané vládou Izraele

pro mladé židy v diaspoře mají vytvořit pocit sounáležitosti a pouta s rodnou zemí, oblastí ze

které podle legend a historických pramenů pochází židovský národ. „Such a use of tourism to

build connections between self, place and community was not new, certainly not in the Israeli

context.“34 

Abych zvolil zcela opačný příklad, Reinhard Heydrich ve svém projevu v Černínském paláci

roku 1941 zmiňuje svatého Václava jako státníka,  který velice správně pochopil,  že český

národ pouze využívá právo žít v porobě v německém prostoru říše.35

Na  svatováclavských  slavnostech  ve  Staré  Boleslavi  jsem  byl  svědkem  situace,  která,

připadalo mi, trochu relativizovala důraz, který zde byl neustále kladen na spojení identity

katolíka a vlastence v českém občanu. Po celou dobu slavnosti jsem stál kousek od hlavního

pódia, nalevo od orchestřiště, na pódiu byli přítomni biskupové, kardinál, zástupce papežské

kúrie, pouze prezident se ze své účasti omluvil. Jednalo se bezpochyby o ryze náboženskou

slavnost, hlavními body bylo svěcení Palladia, tedy zlatého mariánského obrazu a bohoslužba.

V jednu chvíli se přímo přede mě postavil asi dvoumetrový policista, čímž mi zakryl výhled,

tak jsem popostoupil kousek stranou a dál sledoval program. Policista po zbytek slavnosti,

kdy  se  odehrávaly  na  pódiu  hlavně  různé  pobožnosti,  působil  nezúčastněně,  opíral  se  o

zábradlí a bylo vidět, že je „myšlenkami jinde.“ Na závěr slavnosti začal orchestr hrát státní

hymnu. V tu chvíli se policista napřímil, ruce ztuha připažené a zíral rovně před sebe. Když

státní hymna dohrála, opět se nahrbil a nepřítomně sledoval procesí biskupů, které se vydalo s

lebkou svatého Václava směrem ke kostelu.

33 Holý, Ladislav – Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, str. 113.
34 Kelner, Shaul – Tours that bind: diaspora, pilgrimage, and Israeli birthright tourism (online). New York: New
York University Press, 2010.
35http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/druha_svetova_valka_a_jeji
_dusledky/dokumenty/projev_reinharda_heydricha_o_planech_na_1.html 
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4.3. Skupinové poutě a osamělí poutníci – přístupy a preference

4.3.1. Skupinové poutě

Obecně se dá říct, že skupinové „tradiční“ poutě tak, jak jsem je popsal výše, jsou především

společenskou událostí. Na poutích, kterých jsem se zúčastnil, bylo jich celkem 6 v průběhu

podzimu 2014, byl patrný jakýsi komunitní duch, v podstatě podobný modelu  existenciální

communitas,  který popisuje Victor  Turner.36 Lidé,  kteří  se spolu sešli  s jedním společným

cílem,  spontánně  vykonávají  společnou  činnost,  v tomto  případě  náboženský  rituál.  Kněz

reprezentuje  průvodce  rituálem,  celé  společenství  se  poutí  zceluje  a  znovupotvrzuje

reprodukováním známých modelů,  jakými jsou modlitby (hlavně růženec a Anděl páně) a

prochází  sakralizovanou  krajinou,  například  křížovou  cestou  nebo  poutní  trasou  se

zastaveními. Celý rituál je zakončen obřadem – poutní mší, která je vyvrcholením a svým

způsobem katarzí.

„Potom to se dostavila taková euforie, že jsme to zvládly a že jsme došly a všecko v pohodě,

že jsem se rozbrečela.“ M. Š. 

Křížová cesta je samozřejmě poněkud jiný případ, jedná se o typ katolické pobožnosti, ale

mnohé prvky jsou shodné se skupinovou poutí.  Zúčastnil  jsem se jedné křížové cesty ve

Zlatých horách poblíž polských hranic, která byla na první pohled stejná, jako mnohé poutě –

vpředu průvodu nesený kříž, kněží řídí chod celého procesu a tak podobně. Rozdíl byl v tom,

že celý průvod byl jaksi vážnější, nepanovala tak veselá společenská nálada, které jsem byl

svědkem  na  ostatních  poutích.  Byla  to  svým  způsobem  i  díky  tomuto  faktu  zajímavá

zkušenost,  protože  se  cesta  odehrávala  v noci,  průvod  působil  skutečně  vážněji,  rytmus

modliteb byl udáván pravidelnými zastaveními kalvárie a jediné světlo kromě pár čelových

baterek  poskytoval  vpředu  nesený  kříž  z neonových  trubek,  což  v nočním  lese  působilo

tajuplně. Křížové cesty se tedy nedají jednoduše zařadit jako určitý typ pouti, kromě toho je

časté,  že  křížová  cesta  bývá  samostatná  část  poutního  místa  a  tvoří  tak  samostatný

architektonický a rituální prvek. Jedná se v určitém smyslu o sociální drama, rekonstrukci

konkrétní události z Kristova života, kdy účastníci křížové cesty jsou herci, znovuprožívající

a sdílející jeho utrpení.

36 Turner, Victor – Průběh rituálu. Brno: Computer press, 2004.
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Jedna informátorka se zmínila o tom, jak postupem času odvykla skupinovým poutím, mimo

jiné z toho důvodu, že za minulého režimu na ni působily jako příležitosti ke svobodnému

projevu svého náboženského přesvědčení a také k setkání s lidmi její věkové skupiny, kdežto

dnes už pro ni tuto kvalitu nemají.  

„A jo, ale že to bylo takový ten dav lidí a teď se, protože za toho socialismu jak se nám

posmívali, že prostě jsme ti věřící a, já nevim, ve škole a děcka a spolužáci a tak tam člověk

byl mezi těma svýma a jaksi se nebál projevit a pak najednou že jsou jejich ty jiné písně než

jenom, já nevim, máti páně přesvatá, bez poskvrny počatá, ale že jsou aj ty kytarový, tak to

bývalo potom dobrý… Tak to bývalo úplně nejlepší, protože jak ten kostel byl narvanej, tak to

my, omladina jsme se dycky potom už nacpali do těch vedlejších místností a tam už jako se

řešily jiné věci než prostě jako ty svatý.“ A. V.

Festivní  nálada  na  pouti  tedy  posílila  pocit  sounáležitosti  s komunitou  ještě  výrazněji

v dobách  komunismu,  kdy  byla  navíc  katolická  komunita  vystavována  otevřenému  tlaku

zvenčí, z většinové ateistické společnosti. 

Z jiného hlediska má ale velikost pouti pozitivní význam. 

„No,  tak  když  se  to  vezme  z toho  náboženského  hlediska,  takže  když  se  modlí  víc  lidí

dohromady, tak že prostě jako je ta síla modlitby má být jako větší.“ M. Š.

4.3.2. Individuální poutníci

Někteří  informátoři  mají  k tomuto  typu  poutnictví,  tedy  putování  ve  skupině,  poněkud

negativní postoj, navzdory svému katolictví. 

„Hej  to  jsme  byli  možná  jednou,  ale  já  jsem to  nesnášel,  mně  se  to  zdálo  jako  taková

masovka, víš, a jak je člověk mladej, tak k tomu nějak nepřičichne, no.“ M. V.

Informátoři se vyjadřují na adresu skupinového poutnictví ve smyslu, že se jim nelíbí sdílet

svoji  religiozitu  nebo  náboženský  zážitek,  který  je  veskrze  intimní,  s cizími  lidmi.  Mají

v tomto případě zřejmě na mysli velké výroční poutě, které se konají například na Velehrad

při cyrilometodějských slavnostech, nebo zmíněnou svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi.
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Tyto  oslavy  mají  různé  národní,  slovanské,  nebo  ekumenické  přesahy,  které  z nich  ale,

domnívám se,  vysávají  komunitního ducha.  V komunitě  je možná sdílená intimita,  kdežto

zmíněné akce jsou jaksi davové, informátor se o nich vyjadřuje jako o „masovkách.“ Hlavním

faktorem je, myslím si, prostě velikost. 

Jiná informátorka se vyjádřila o zmíněné intimitě: 

„Ale  já  to  beru  jako  takovou  intimní  záležitost  a  nemám  potřebu  nějakýho  takovýho

exhibování společnýho. A každý to má nastavený jinak…Tam mi to přijde moc organizovaný

a to není to, co já bych nějak chtěla. Co by mě nějakým způsobem uspokojovalo. Jako ne

uplně individuálně, ale taková menší skupinka to myslím je takový jako ideální aj pro takový

to vnitřní prožití… A nemusím to sdílet ani s tou danou skupinou, ke které prostě nějakým

způsobem patřím.“ M. Š. 

Toto  určitým  způsobem  odpovídá  tvrzení  Dušana  Lužného,  že  veřejně  praktikovaná

religiozita  je  v dnešní  době  jaksi  nepohodlná.37 To  může  souviset  s něčím,  co  nazýváme

privatizace náboženství, nebo přesunutí náboženství pryč z veřejné sféry a nemusí se to nutně

týkat pouze českého prostředí. 

Osobní motivace pro volbu osamělého putování před putováním ve skupině jsou tedy jakási

intimita náboženského prožitku, ale také prostě kladný vztah k samotě. 

„No protože mi vyhovuje samota, protože ji mám rád, protože ji potřebuju svým způsobem

pro takovou tu vnitřní nějakou harmonii.“ P. H. 

Rozhodně nemíním striktně rozdělovat  poutnictví  skupinové a  individuální,  tato  typologie

slouží  pouze  jako  pomůcka,  jak  rozkrýt  poutnictví  co  nejdůkladněji  v  jeho  možných

projevech, ve kterých se objevuje a které jsem dokázal vypozorovat. Poutník totiž není nikdy

doopravdy úplně sám. I když se vydává na dlouhou cestu do krajů, kde nikoho nezná, pouť je

odevzdání  sebe  sama  do  rukou  prozřetelnosti  a  boží  dobroty,  která  se  nejčastěji  dokáže

projevit skrze dobré skutky lidí, které na cestě potká. 

37 Souvisí s se současným chápáním religiozity, která se od toho tradičního liší tím, že se týká především 
soukromé sféry, religiozita je praktikovaná v soukromí okruhu rodiny nebo přátel. Viz Lužný, Dušan – 
Náboženství a moderní společnost: sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova 
univerzita, 1999. str. 80.
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„Ale nejvíc asi nejsilnější bylo pro mě asi setkávání se s lidma, s jejich jako pohostinností,

s jejich dobrotou, což pro mě bylo něco naprosto fascinujícího, že z těch všech míst, kudyma

jsem procházel,  tak v každým státě,  že jsem narazil  na lidi,  kteří  mě jako nezištně podali

pomocnou ruku, pozvali mě třeba k sobě domů jo.“ P. H. 

Dalo  by  se  říct,  že  pomoc  poskytnutá  poutníkovi  je  čistým projevem altruismu,  protože

v drtivé většině případů se jedná o lidi, kteří se už nikdy nesetkají, a jde tedy prostě o lidskou

solidaritu.  V předmoderní  době  bylo  samozřejmě  pomoci  poutníkovi  žádoucí  z hlediska

vlastní spásy, protože se jednalo o pomoc bližnímu. 

4.4. Liminalita jako odevzdanost

Pouť je příkladem liminální  fáze,  kterou prochází  účastník rituálu.  V symbolické rovině –

liminální fáze samotného přechodu a poutníkova chůze, fyzický pohyb a cesta. Během tohoto

přechodu je poutník naladěn zvláštním způsobem, tím,  že zpřetrhal  alespoň na krátký čas

pouta, která ho vázala k jeho všednímu životu, a vydal se na cestu, odevzdává sám sebe do

rukou prozřetelnosti. 

„Vlastně  se  mi  stávalo,  že  jsem  třeba  ty  evangelia  v určitý  podobě,  trošku  pozměněný,

prožíval jako tam na cestě.“ P. H. 

„Prostě to si nevymyslíš, je to haluz, anebo je to takový pozdrav z nebe, péče. Boží péče.“
M. V. 

„Kršna mi poslal takovou krásnou boudu, tam v tý vesnici měli, já nevim, co to tam bylo,

nějakej taneční parket, a u toho byla taková jakoby bouda, přístřešek, prázdnej, čistej, tak

jsem to využil, tam jsem přespal, bylo to pěkný no, prostě ráno se probudíš, to slunce vychází,

čistej vzduch, je to prostě krásný no.“ A. 

Tyto příklady mají ukázat, že poutníci jsou během své poutě naladěni k vnímání sebe samých

jako odevzdaných vyšším silám, které na cestě řídí jejich osud. Kromě toho pouť byla vždy

dobrodružstvím a je spojená s touhou zažít něco neobyčejného a nevšedního.
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Může to  souviset  se  zvláštním statusem,  který  poutník  získává  v očích  druhých i  v očích

svých, je určitým způsobem tabuizovaný a vyžaduje zvláštní zacházení ze strany druhých – v

tomto  případě  solidaritu.  Tvrzení,  že  osoba  podstupující  rituál  je  zvláštním  způsobem

tabuizovaná, se objevuje u Sigmunda Freuda. V jeho výkladu si osoba procházející rituálem

nese určité stigma, které vyžaduje zvláštní zacházení ze strany ostatních členů skupiny. Je zde

sice řeč o polynéských domorodcích, ale toto tvrzení o rituálu je do značné míry univerzální.

Stigmatem poutníka mohou být jeho atributy – hůl, batoh, mušle, pršiplášť a tak podobně.

Poutník, který putuje na svaté místo jistě také nabývá speciální status a zvláštní zacházení zde

může symbolizovat solidarita,  kterou vzbuzuje u druhých lidí.  Ostatně ještě v dnešní době

jsou časté motivy pouti „za mír“, poutník tedy svou činností usiluje o blaho všech lidí a je

tedy nutné mu v tom pomoci. Kromě toho jsou rituální tabu spojená s určitými typy závazků a

odříkání.38 Někteří poutníci si například předsevzali, že budou jíst pouze darovanou stravu a

za peníze si budou opatřovat pouze chléb, víno a vodu. Jiný závazek byl, že dotyčný nebude

platit  za nocleh a pokud ho někdo nepozve k sobě domů,  bude spát vždy venku, v obou

případech se jedná o jakési přijímání darů.

4.5. Motivace – proč dnes lidé chodí na pouť?

Osobní motivace k vykročení na pouť jsou v tradiční i současné formě velmi podobné. Jiří

Mihola  uvádí  pouť  „pro  spásu  duše“,  která  byla  vykonávána  zástupným  způsobem,39

prosebník  tedy  nemusel  jít  osobně,  ale  prostřednictvím  vybraného  vykonavatele.  Motiv

osobní oběti,  v křesťanství tak silný, se objevuje i v případě pouti.  Někteří  informátoři  se

přímo zmínili o zástupné oběti. 

„Já věřim jedný věci, a to je naprosto dokázaný, že funguje zástupná oběť.“ J. P.

Poněkud jinou motivací k vykonání poutě je prosba, kterou ale dotyčný informátor spojil se

zástupnou obětí. Cítil se být zprostředkovatel, „pošťák“, který na svaté místo doručí zprávu

potřebného člověka, pouze jej svou malou obětí zastupuje. 

38 Freud, Sigmund – Totem a tabu: o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Praha: 
Psychoanalytické nakladatelství, 1997, str. 49.
39 Mihola, Jiří a Čapská Veronika – Na cestě do nebeského Jeruzaléma: poutnictví v českých zemích ve 
středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, str. 13.
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„A todleto já beru při tý pouti, že já třeba beru intence, česky no, prosby nebo poděkování

známejch, který chtěj, samozřejmě ale je to těžký, protože je to těžký se svěřit cizímu člověku,

že jo, ale měl sem, to sou tam potom taky vidět, lísteček lidí, který řikali třeba za uzdravení

maminky, nebo svoje uzdravení, nebo prostě manžel vodešel vod rodiny, že jo, nějaký různý

bolesti, nebo zase naopak poděkování za to, že se narodila vnučka, takže já si sbírám tyhle

věci, řikám hele, když teda pudu, tak třeba bych na vás vzpomínal při tý cestě a věřim na to,

že to fakt takhle funguje, ne, že bych já měl jakoukoli zásluhu, já sem pošťák, kterej to někam

donese s rozsápanejma chodidlama, prostě, nebo žíznivou, prostě, po velkejch jako útrapách,

donesu to a pak to pouštim. Na todleto teda jako silně věřim.“ J. P. 

Jiný poutník také nesl lístečky na svaté místo, jejich smysl byl ale spíš organizační. Také se

zde objevil motiv oběti.

„...takový malinký papírky, na kterých máš dycky nějaký úmysl na ten den, to celé rozpočítané

na těch sedm týdnů, aby to vycházelo. Protože jsem zjistil, že je dobrý to tak nějak duchovně

obětovat taky ten den za něco. Třeba za svý kamarády, nebo za nějakej tvůj problém, za co

chceš. Takový ty strasti a radosti běžnýho dne tak nějak odevzdat.“ M. V. 

Další  motivací  pro  pouť  může  být  pocit  životní  krize  nebo  nenaplnění  cílů,  spojených  s

dosavadním zaměstnáním, nebo nějakou traumatizující životní událostí, například rozvodem,

úmrtím, nebo nemocí. 

„Takže to je jeden ten, když v uvozovkách řeknete náboženský aspekt,  a pak ten druhý, že lidé

třeba mají nějaký problém, teď myslim nevěřící nebo hledající a touží s ním něco dělat. A neví

jak to zpracovat třeba, tak se vydají na tu cestu a netuší, ale myslí si, že to nějak vyřeší. Ono

kolikrát se to asi samo nevyřeší, ale přeci jenom člověk dostane takový vnější pohled na ten

svůj život, nebo na ten problém, na to těžké období, které třeba prožívají.“ B.

„Tomu předcházelo v mým případě, taková nespokojenost, k tý třicítce a nějak mě ta práce

přestala naplňovat, ale hlavně že jsem se rozváděl a celkově jsem prožíval takovou, dneska

tamu řikaj  moderní  psychospirituální  krize...  Ono  je  to  docela  otravný,  když  se  to  vrací

opakovaně a ty neznáš tu odpověď a pořád ji hledáš, strašně tě to vyčerpává, takže něco
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takovýho jsem si prožíval a nemoh jsem ty odpovědi najít,  ten koloběh toho vydělávání  a

utrácení peněz mi přestal dávat smysl úplně, tak jsem z toho nebyl úplně nadšenej, tak se to

všechno tak jako pospojovalo až do toho pocitu, vodřízni se vod toho všeho, nech to prostě za

hlavou, ať si to žije svým životem, prostě si sbal baťůžek a vydej se.“ P. H. 

Žádný z informátorů neuvedl jako motivaci pro pouť potřebu něco zažít, čili motivaci, kterou

bychom očekávali  například v případě turistiky,  nešlo jen o to  konzumovat  zážitky,  nebo

získat osvědčení o absolvování poutě. Přesto si myslím, že i zde byla přítomná prostě proto,

že  taková  cesta  nějaké  dobrodružství  nutně  slibuje,  a  kvůli  zaujatému  způsobu,  jakým

informátoři o svých zkušenostech mluvili. 

Dalším případem, který se objevil v motivacích zmiňovaných v rozhovorech, bylo putování

jako poděkování. 

„Já jsem to šel jako poděkování. Protože jsem byl na tom hodně špatně i teďka vlastně, já už

jsem znova nastoupil na chemoterapii, pro jistotu mě dali o něco dřív, než bych asi čekal, ale

prostě pro mě je každej den jakoby dárek, tak jsem chtěl jako poděkovat, vůbec poutě jsou

děkovný, nebo třeba za zdraví svejch příbuznejch, nebo se choděj různý kající poutě, někomu

ublížím třeba, no, to sou ty základní jako důvody.“ J. P. 

Ruth Blackwell odkazuje na známou teorii potřeb, kterou vytvořil Abraham Maslow.40 Podle

ní  existují  lidské  potřeby nižších a  vyšších  řádů a  od nich  se odvíjející  motivace.  Pokud

uspokojíme tělesné potřeby nižšího řádu, vytrácí se motivace a posouváme se o stupeň výš,

kde se nachází například potřeba pocitu bezpečí, lásky a tak podobně. Na nejvyšším stupni se

nachází  potřeba  osobního  rozvoje  a  seberealizace.  Některé  výpovědi,  které  se  objevily  v

rozhovorech, by se daly interpretovat jako snaha o hledání sebe sama a zmíněný osobní rozvoj

skrze pěší poutnictví.

Posledním možným motivem,  který  se mi  podařilo  vypozorovat,  je  pouť jako nesplacený

dluh, pokání, nebo dokonce odpuštění. Žádného informátora, se kterým jsem měl možnost se

setkat, však zřejmě netížila taková vina, aby byl nucen pouť za odpuštění vykonat.

40 Blackwell, Ruth – Motivations of Religious Tourism, Pilgrimage, Festivals and Events. in Raj, Razaq a  
Morphet, Nigel – Religious Tourism and Pilgrimage Management, An International Perspective. Wallingford, 
Oxfordshire: Cabi, 2007, str. 40.
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4.6. Tělesné aspekty poutnictví

Pouť je především hledání. Jak pro člověka, který hledá víru ztracenou, oslabenou, nebo zatím

nenalezenou, hledající je spiritualistou, praktikujícím křesťanem, anebo ve zvláštním smyslu

ateistou.  Podle  Tomáše  Halíka41 je  i  pro  samotného  věřícího  nutné  neustále  svoji  víru

podrobovat zkouškám, utužovat. Podobně jako Descartesův racionální důkaz boží existence

pro něj začíná u systematického pochybování. Spojovacím prvkem obrazů poutníka a člověka

hledajícího je,  domnívám se,  chůze.  Chůze v tomto smyslu  jako tělesný akt,  jako tělesná

manifestace hledání víry, nebo čehosi podobného, co leží na cestě. Velká část informátorů na

otázku, proč je podle nich nutné podrobovat se takovému fyzickému úsilí ve vztahu k pouti

uvádělo, že se v žádném smyslu nejedná o nějakou torturu, či touhu po sebemučení, jeden

informátor explicitně uvedl, že není žádný masochista. Z výpovědí vyplývalo jakési smíření.

Puchýře na nohou,  bolavá  záda  a  únava (což  jsou koneckonců nejběžnější  tělesné  tryzny

poutníků) k tomu prostě patří. Je to součást odhodlání k pouti. 

„To  je  vlastně  takovej  ten  příběh,  jak  příjde  ten  svatej  František  k tomu  klášteru  s tim

bratrem, já nevim, jak se jmenoval ten druhej, a teď je zavřeno. Voni bušej, a voni běžte pryč,

neznáme vás, teď vono prší, sněží, fouká vítr, voni jsou tam celý zmrzlí, pusťte nás, bratři,

dovnitř, tady František, neznáme vás, běžte pryč, eště nás tady vykradete, voni eště bouchaj,

bouchaj, pak vyleze ten fortnýř a tluče je. A svatej František říká a tohlecto je to dokonalý

štěstí. (smích).“ J. P.

V očích  mnoha  poutníků je  poutnická  činnost  způsobem k získání  také  tělesného  zdraví.

Ačkoli nikdo z informátorů neuvedl mezi motivacemi  a důvody touhu po tělesné kondici,

nějaké „fitness“, nebo dokonce motivace spojené s fyzickou krásou, motiv jakéhosi obecného

zdraví, získaného pohybem na čerstvém vzduchu v přírodě a každodenní fyzickou námahou je

zcela zřejmý. 

„A k tomu právě hovořej i  fakta,  že za těch dva a půl  roku tý cesty já jsem nebyl  nikdy

nemocnej, jasně bolely mě záda, bolely mě nohy, potřeboval jsem si odpočinout, měl jsem

nějakou rýmičku, dvakrát jsem měl žaludeční problémy, jeden den a to bylo všechno. Za dva a

půl roku, kdy jsem pět set nocí strávil prostě pod širákama, venku, některý ty noci i jako
41 Halík, Tomáš – Vzdáleným nablízku: vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. Praha: Lidové noviny, 2007. 
str. 27.
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mrazivý bez nějakýho super vybavení, měl jsem starej spacák, klepal jsem kosu, mnohdy jsem

se nevyspal, za deště, za slunce pětatřicet stupňů teploty a prostě to tělo se mi odvděčilo tim,

že fungovalo.“ P. H. 

Jedním z důvodů, proč se vydat  na pouť byla pro jednoho z informátorů diagnostikovaná

forma  leukémie  v  počátečním  stádiu.  Během  jeho  pouti  samozřejmě  vynechal  terapie  a

léčebné procedury,  po jeho návratu  a  návštěvě  lékaře  vyšlo  najevo,  že se  postup nemoci

zpomalil.

„Protože,  je  teda  fakt,  že  jsem  přišel  k doktorům  a  voni  řikali  no,  už  jste  měl  bejt  na

transplantaci  a  teď  to  jako  pozdržíme,  protože  máte  výsledky  toho,  takže  to  bylo  jako

evidentní, že se mi tam udělalo líp, jako fyzicky, no a s vírou, já totiž strašně nerad mluvim o

víře…“ J. P. 

Přestože mezi  obvykle  uváděnými motivacemi  nefigurovala jako ústřední  nějaká touha po

dobré  fyzické  kondici  nebo  vzhledu,  objevovala  se  jaksi  mimoděk  a  byla  velice  kladně

hodnocená. Mezi informátory byla také silně spojována s pobytem a pohybem v přírodě, které

tvoří důležitou součást poutnictví a tedy jakousi formu zdravého životního stylu, kterého se dá

jeho prostřednictvím dosáhnout.

Ve vztahu k tělesnosti  bych chtěl  uvést akci s názvem Železný poutník,  která se koná na

tradiční  moravské  stezce  ze  Svatého  kopečku  na  Svatý  Hostýn.  Je  to  poměrně  náročná

událost, protože celých 50 kilometrů trasy se jde najednou během jedné noci, ujít takovou

vzdálenost za tak krátkou dobu je skutečně spíš sportovní výkon, přesto je akce organizátory

vnímaná a prezentovaná jako duchovní.42

Od  jednoho  z  informátorů  jsem  dostal  vytištěný  článek,  který  psal  pro  jakési  katolické

periodikum o své pouti do Říma. Článek se jmenuje Putování jako vyznání víry, dovolím si z

něj citovat: Stále odhaluji tento nádherný způsob vyznání víry, který spojuje fyzickou námahu

putování  s  úžasem  nad  krásami  přírody  a  krajiny,  niternou  touhu  samoty  s  Bohem  s

radostnou  otevřeností  druhým  lidem.  Jde  to  ruku  v  ruce.  Jakoby  se  oči  pročišťovaly

stékajícím potem z námahy dne a viděly tak opět čirou krásu stvoření.“ K tématu tělesnosti a

rituálu  se  vyjadřují  A.  Strathern  a  P.  Stewart  ve  svém  článku  Embodiment  and

42 http://www.farnostlouka.cz/view.php?cisloclanku=2009022501 
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Communication.43 Podle autorů je tělesný akt během rituálu jeho skutečným ztvrzením a má

nesmírně  větší  hodnotu než pouhá verbální  smlouva.  Bůh,  který je  pro křesťana v jistém

smyslu osoba (možná, že by se leckterý křesťan proti tomuto tvrzení ohradil), která má svůj

hlas, kterým k věřícímu promlouvá a se kterým má osobní vztah, vyjádření víry tomuto bohu

má daleko větší váhu skrze tělesný akt poutnictví, než skrze „pouhou“ modlitbu. V poněkud

silném smyslu  se  jedná  o  instrumentální  použití  těla,  tělo  je  konec  konců  vnímané  jako

stvořené, k náboženskému účelu. 

4.7. Poutnictví jako autentická turistika

Bylo  by,  myslím,  vhodné  se  alespoň  okrajově  zmínit  o  spojitosti  poutnictví  a  turistiky,

protože se v jistém smyslu  určitě  jedná o její  součást.  I  tento druh turistiky je spojený s

určitým druhem infrastruktury a služeb. Erve Chambers v předmluvě ke knize Native Tours

hovoří o tom, že turistický průmysl je svou povahou nejintimnější,  to zhruba znamená, že

výroba  produktu,  respektive  služby,  kterou  je  v  tomto  případě  například  poskytování

ubytování či stravy, je generovaná na základě přímého mezilidského styku.44 Existuje přímá

spojitost  mezi  výslednou poskytnutou  službou a osobní  interakcí  lidí  a  jejich vzájemným

vyjednáváním. Co se poutnictví týče, platí to dvojnásob. Jak jsem se zmínil výše, k údělu

poutníka patří odnepaměti  odevzdání sebe sama, spoléhání se na boží prozřetelnost,  což v

praxi znamená především spoléhání se na lidi, které na cestě potká. K zájmu o poutnictví mě

původně  přivedl  dojem,  že  se  jedná  vlastně  o  určitou  formu  nízkonákladové  turistiky  a

cestování. To zřejmě do značné míry platí a většina poutníků to potvrdí. 

„Takže v tom je poutník podobnej dnešní tomu středověkýmu, že nemá moc peněz.“ P. B. 

Způsob cestování pěšky se také zdá být autentický, poutníci odkazovali na „minulost“, nebo

jak to bylo „dřív“, měli tím na mysli předmoderní dobu, kdy nejčastější způsob dopravy byl

pěší chůze. V tomto ohledu se skutečně poutnictví nezměnilo a zůstává tedy do značné míry

autentickou zkušeností. 

43 Strathern, Andrew a Stewart, Pamela J. – Embodiment and Communication. Two Frames for the Analysis of 
Ritual. Social Anthropology, číslo 6., 1998. str. 240.
44 Chambers, Erve – Native tours: the anthropology of travel and tourism. Long Grove: Waveland Press, 2000. 
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„Když to všecko projde pěšky a to je pro mě jako velice uklidňující, takové archetypické nebo

co, ale jak kdybych se proto, ne jenom proto narodil, ale skutečně dřív třeba chodili jenom

pěšky, to mám nejradši tenhle způsob pohybu, protože člověk prožije cestu uplně jinak, než

když tam jede tím autobusem nebo tim letadlem.“ B.

Osobně mám zkušenosti s pěší chůzí v horách. Pohyb v horském prostředí je ale od pohybu

krajinou, kterou jinak zakoušíme dopravou moderními stroji, zcela odlišný. Hory představují

terén  a  krajinný  ráz,  který  je  většinou  řídce  obydlený  a  „nezkulturněný“  lidskou  rukou,

relativně málo zasažený lidskou činností. Čím výše položený je horský terén, tím to platí více.

V  českých  horách,  jejichž  nadmořská  výška  umožňuje  i  relativně  husté  osídlení,  je

samozřejmě  situace  jiná,  krajina  je  málokdy  nezasažená  lidskou  činností,  původní  lesní

porosty byly nahrazeny klečí a tak podobně. Nicméně nejdůležitějším způsobem dopravy, v

některých oblastech to platí i v českých a moravských horách, zůstává pěší chůze. 

Když jde člověk několik dní pěšky a ke všemu ještě členitým terénem, vzdálenosti,  které

překoná jsou menší než třeba vzdálenosti, které jinak urazí jen každý den do práce. Pokud se

jedná o horskou krajinu,  často si  tento fakt  ani  neuvědomí.  Poutnictví  je  v tomto ohledu

zajímavé tím, že jeho cesty se ubírají  krajinou pro naše oko celkem běžnou. Jen ji běžně

pozorujeme jaksi zrychleně zpoza oken aut a vlaků, a vzdálenosti, které jsme tímto způsobem

schopni překonat za desítky minut mohou být pěšky překonané za několik dní. Proto mnoho

poutníků hovořilo o zmíněné touze po „přirozenosti“ nebo „návratu.“

Co  se  týče  vztahu  poutnictví  a  turistiky,  v  tabulce  chápaných  významů  různých  prvků

svatojakubské cesty Vitor Ambrosio45 ukazuje,  že prvky jako katedrála  v Santiagu,  město

samotné,  cesty,  oltáře,  hospicy  a  tak  podobně,  jsou  vnímané  různě  turisty  a  poutníky.

Zjednodušeně se dá říct, že turisty jsou interpretované více jako kulturní a historické prvky

místa, kdežto poutníky jako náboženské. Na závěr článku uzavírá, že linie oddělující tyto dva

světy je nejasná, poutník může být chápán jako „poloviční turista“, ale řada autorů poutnictví

odděluje od „vulgární“ turistiky, orientované na konzumaci kulturních zážitků. 

45 Ambrosio, Vitor – Sacred Pilgrimage and Tourism as Secular Pilgrimage. in Raj, Razaq a  Morphet, Nigel – 
Religious Tourism and Pilgrimage Management, An International Perspective. Wallingford, Oxfordshire: Cabi, 
2007, str. 85.
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4.8. Cesty 

První věc, která mě napadla ve spojení se současným a středověkým poutnictvím, byly cesty.

Zahrnul  jsem  i  otázku  cest  jako  součást  rozhovorů,  ptal  jsem  se  poutníků,  pokud  mají

zkušenost s infrastrukturou a také s připraveností na poutníky na českém území a v zahraničí,

aby se pokusili o srovnání. Z odpovědí víceméně vyplývalo, že v západních zemích je lepší

připravenost  co  se  týče  poutních  stezek,  infrastruktury  obecně  a  také  informovanosti  o

poutnících (až na zmíněnou cestu Kopeček  - Velehrad, která je místním opravdu známá a v

republikovém měřítku poměrně frekventovaná), co se týče připravenosti a služeb okolo pouti

se nedá jasně určit, zda je situace u nás lepší nebo horší. 

„Když jsme s tou compostellskou škeblou vyšli tady z toho Olomouce a došli do Železné rudy,

tak za celý ty dva roky zareagovali dva lidi... Tak nejsme na to zařízený, že jako nemáme ty

cyklostezky všude, třeba v tom Německu, v Rakousku je, že, jsou všude ty cyklostezky.“ A. V. 

„To  samé Podunájí,  tam jsou  cyklostezky  všude  a  tak  dále.  A  u  nás  je  to  horší  daleko

samozřejmě.“ B.

„No zdálo se mi, že jako na západě toho bylo víc. I k tomu měli možná takovou větší úctu. U

nás, my to nacházíme teďka. Teď se tak všechno renovuje a obnovuje.“ M. V. 

Naopak jiná informátorka se vyjadřovala ve prospěch situace v České republice. 

„A u nás,  to,  co jsme jako,  jo,  u nás to,  tak je vlastně ta oficiální  cesta,  ten Kopeček –

Velehrad, tak tam nebyl problém, to jak jsme se domluvili, tak jako jsme byli ubytovaní. Ale

nemůžu posuzovat prostě víc, to jenom vím takhle dál z doslechu, někde ostatní cesty, ale jako

to značení a ta možnost toho ubytování u nás byla lepší. I když to Rakousko, byli ochotní,

poslali materiály, všechno k tomu, ale ve finále potom už to nebylo tak ideální.“ M. Š.

4.9. V cíli

Cílem  poutě  je  svaté  místo.  Svatá  místa  jsou  kulturně  náboženská  centra  regionálního

významu nebo mezinárodního přesahu.  Území  České republiky je díky křesťanské tradici

protkané sítí poutních stezek, zaniklých, obnovených, nebo čekajících na obnovení, která ústí
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na desítkách, ne-li  stovkách svatých poutních míst.  Existují místa,  jejichž význam trvá od

středověku (např. Katedrála svatého Víta, kde jsou uloženy ostatky světců), ale většina z nich

má počátek v barokní éře a jsou tedy spojená s jiným druhem poutnictví a zbožnosti. Pokud

chápeme pouť z  hlediska  přechodového  rituálu,  představují  tato  místa  její  vyvrcholení,  v

katolické pouti symbolizované dalším náboženským rituálem – Mší svatou. Na úrovni osobní

mohou představovat ztělesněnou duchovní obnovu, ale nemusí tomu tak být vždy. Ne všichni

informátoři vypověděli, že na konci poutě se jich zmocnilo nějaké náboženské vytržení. 

„Jó jako samozřejmě, že jsem byla ráda, že člověk jako děkuje, díky, pane Bože, že jsme tady

došly ve zdraví, že jsme se nesežraly.“ A. V.

„Mně to přijde, že to o tom místě nějak nebylo no, že to bylo spíš o té cestě. O tom prožívání a

o tom odevzdávání prostě každýho toho dne pánubohu. Neprožíval jsem to nějak euforicky, že

bych tam došel a jsem tady, jsem na vrcholu. Nevim no, bylo to takový zvláštní, jako normální

věc, tak jsem tak trochu pobyl.“ M. V. 

„Protože v tom cíli zjistí, že nejlepší byl ten proces toho putování. A ten cíl tam je, ale v tom

cíli cejtíš jenom tak maximálně únavu a jako radost taky, že jsi tam došel a žes to dokázal, ale

myslim  si,  že  nějakej  jako  hlubokej  prožitek  z toho,  že,  teďka  když  na  to  vzpomínáš,

uvědomuješ si všechny ty zážitky, já jsem dycky vzpomínal na tu cestu samotnou... Myslim si,

že ten cíl je důležitej, protože musíš jít vodněkud někam, ale ten cíl slouží k tomu, že to máš

jako hotový. Žes tam došel. Ten cíl je jenom proto, že ta pouť je skončena.“ P. B.

Cíl znamená mimo jiné to, že pouť je skončena a poutník se vrací domů. Někteří uváděli, že

jim během pouti ubíhal pozměněně čas (byla to ale jedna z otázek rozhovoru) v tom smyslu,

že  se  jim  zdál  rychlejší,  denní  režim  organizovanější  a  měli  tendenci  více  „prožívat

přítomnost.“
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4.10. Pluralita projevů poutnictví

4.10.1. Padajátra

Padajátra je pouť pořádaná českou pobočkou Mezinárodní společnosti  pro vědomí Krišny,

jinak známé prostě jako Hare Krišna. Jedná se o odvětví hinduismu, které má kořeny také v

60. letech v Americe a Indii, jeho zakladatelem je Svámí Prabhupáda. Detailní popis tohoto

hnutí leží  mimo rámec, který jsem si vymezil,  zajímavé ale je, že pořádá na území České

republiky své vlastní poutě, které jsou z náboženského i kulturního hlediska zcela odlišné a

jsou spojené s odlišnými formami zbožnosti a také životního stylu. Náboženské přesvědčení

této  skupiny spočívá  ve  víře  v  nesmrtelnost  duše  a  koloběh jejího  převtělování,  které  se

odehrává po smrti. Nemusí se ovšem jednat jen o lidská těla, podle karmických zákonů člověk

určuje  svůj  osud svými  skutky a  tak  si  může  po smrti  vysloužit  převtělení  třeba  do  těla

zvířecího. Nejvyšším stupněm existence, k němuž oddaní Krišny svým životem směřují, je

vyvázání se z tohoto koloběhu a tím postoupení na nejvyšší úroveň bytí a blaženosti.46

Samotná  pouť  má  pro  následovníky  hnutí,  neboli  oddané,  jiný  význam,  než  například

katolická pouť pro katolíky, i když jsou zde určité podobnosti. Je to samozřejmě dáno mimo

jiné tím, že ve středoevropském prostoru se nenacházejí tradiční svatá místa hinduismu. Ty do

jisté  míry  zastupují  farmy  nebo  chrámy,  které  oddaní  spravují  a  kde  žijí  komunitním

způsobem života. 

„...v podstatě  tyhlety  farmy nebo střediska nebo chrámy jsou jako poutní  místa,  kam lidi

můžou přijít a naslouchat a zpívat, naslouchat o Kršnovi, sdružovat se s oddanýma Krišny,

s těma svatejma osobama že jo,  takže v podstatě  ta  idea  je,  že  tyhlety  střediska,  chrámy,

farmy, že to sou vytvořený, nový vlastně svatý místa.“ A.

Cesta tedy není orientovaná na cíl, ten je skutečně pouze symbolickým ukončením. Poutníci

představují  průvod v jehož  centru  je  bohatě  zdobený vůz,  na  kterém jsou uloženy sochy

božstev, jak je nazývají sami členové Hare Krišna, a který je tažený dvěma voly. Kromě toho

jsou účastnící průvodu oblečeni ve stylových tradičních indických oděvech, různě barevných

sutanách  a  šatech,  zpívají  a  hrají  na  tradiční  indické  nástroje,  například  bubínky.  Průvod

46 Olga Nešporová – Existenciální rovina současné české zbožnosti. in Nešpor, Zdeněk R. – Jaká víra?: 
současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2004, str 50.
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putuje  po několik dnů nebo týdnů letní  českou krajinou,  navštěvuje vesnice a města,  kde

obvykle představí kulturní program, rozdává občerstvení a duchovní literaturu. 

Tento druh pouti je na první pohled orientovaný směrem ven. Průvod už svým vzezřením

působí exoticky a vlastně se i snaží o to, aby byl vidět a slyšet. Ve městech nebo vesnicích se

jedná o co největší kontakt s lidmi. Je to právě kvůli odlišnému chápání zbožnosti a vlastně

fungování vesmíru vůbec. 

„Zpívání Hare Kršna mahámantry, to je způsob seberealizace v dnešní době. Hare Kršna

mantra je transcendentální zvuk, kterej když někdo vlastně slyší, tak se začíná probouzet jeho

duchovní vědomí... Takže každej, kdo to slyší, tak se do určitý míry očišťuje.“ A. 

Podle následovníků Krišny člověk svým jednáním, ale i myšlením, ovlivňuje chod světa a

proto  i  zdánlivě  banální  jednání,  jako  zpěv  náboženských  písní  a  manter,  může  mít

blahodárný účinek na chod celého vesmíru. 

„Takže  dokonce  i  zvířata  a  každej,  kdo  to  slyší,  stromy,  rostliny,  tak  i  zvířata  a  tyhlety

nehybný bytosti maj z toho prospěch. Když to slyší, tak udělaj pokrok. Takže i když zpíváme

v těch vesnicích a i když jsme zrovna někde v poli nebo v lese, tak pořád zpíváme vlastně

celou cestu a vlastně to je vše příznivý. Pro všechny je to příznivý. Všechny bytosti, který to

slyší.  Dokonce i pro ty,  který to neslyší.  Ty vibrace se šíří prostě všude. Takže to zpívání

potom, když člověk získá tu radost vnitřní, tak potom může i tancovat. Když cítí radost, může

tancovat.“ A. 

Kromě toho má ale pojetí  poutnictví pro členy Hare Krišna podobný význam, s jakým se

můžeme setkat u poutnictví evropského. I oddaní znají pouť individuální, která má daný cíl,

jen je tím cílem například chrám nebo farma Hare Krišna. V takovém případě jsou motivace

podobné,  hovoří  o  duchovní  „inspiraci“  a  oběti.  Oběť  je  ale  vnímaná  jako  poskytnutá

Krišnovi. 

„Když skončí tu pouť, tak se cítí duchovně oživený, omlazený, inspirovaný.“ A.

40



Výrazně jiná byla i odpověď na otázku tělesnosti na pouti, tedy vyrovnávání se s tělesným

nepohodlím, které je chápané jako součást náboženské zkušenosti tohoto druhu. Ukázalo se,

že se jedná o důležitý motiv zbožnosti oddaných Hare Krišna, používají pro něj opět vlastního

termínu „odříkání.“

„To překonání útrap, nebo, jak my řikáme, odříkání. Je tam něco, co je těžký, něco, co je, co

se nám nechce, musíš se vykoupat třeba ve studený vodě v potoce, nebo je zima, prostě prší,

sou tam ty útrapy, je tam to odříkání a to je právě součást toho procesu, že my vlastně se

učíme tolerovat ty duality. My řikáme duality světa. Že prostě máme rádi teplo a nemáme rádi

zimu. Chceme bejt šťastný a nechceme bejt nešťastný. Ale to sou duality, to sou dvě stránky

stejný mince. My se chcem dostat nad ty duality.“ A.

Pokud  bych  se  měl  pokusit  nějak  shrnout  nejvýraznější  rozdíly  chápání  pouti  pro

středoevropana, respektive pro člověka žijícího způsobem a vyznávajícího hodnoty většinové

společnosti, některé aspekty jsou jistě obdobné, například pouť chápaná jako oběť (i když je

obětovaná Kršnovi) a jako tělesná a „přirozená“ potřeba. Je to proto, že duchovní pouť je v

jistém smyslu univerzální pro mnohé kultury. Rozdíly, které se objevují, pramení z odlišného

životního  stylu  a  chápání  duchovní  sféry,  které  tito  lidé,  byť  vychovaní  v  evropském

kulturním prostředí, vyznávají. Především je to určité holistické chápání světa jako živoucího

celku, který je možné ovlivňovat na různých úrovních jednáním a myšlením jedince a celý

tento celek je podřízen božské podstatě Krišny. 

4.10.2. Evangelické poutnictví na příkladu Husovy poutě

V této podkapitole bych chtěl věnovat pozornost snahám některých skupin v České republice,

které  jsou  více  či  méně  navázané  na  evangelické  církve,  organizovat  vlastní  putování  na

vlastní významná místa. To je problematické hned z několika důvodů. Prvním problémem je,

že v evangelické zbožnosti zjevně absentuje společenství svatých jako přímluvčích ke spáse a

tím  tedy  chybí  i  tradiční  poutní  místa,  chápaná  například  katolíky  jako  kvalitativně

významnější z hlediska duchovní síly, než ostatní prostor. V katolické zbožnosti se jedná o

hierofanie,  jak je popsal Mircea Eliade,47 které vystupují  z běžného profánního prostoru a

poskytují věřícím užší kontakt s posvátnem. V evangelické zbožnosti jistě takové hierofanie

47 Eliade, Mircea – Posvátné a profánní. Praha: Oikoymenh, 2006, str. 18.
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existují, může je zastupovat prostě kostel, ale ten sám o sobě není významnější tím, že jsou v

něm uloženy ostatky svatých a tak podobně. Stejně tak mariánský kult nemá pro evangelíky,

alespoň  ty,  se  kterými  jsem  měl  možnost  se  setkat,  žádný  význam.  Evangelíci  vesměs

uznávají pouze Kristovo božství a nadpřirozené nadání svatým nebo panně Marii většinou

nepřipisují. Kromě toho řada původních protestantských herezí buď přímo vznikla, nebo má

své kořeny v období reformace a největší osobnosti této éry se nijak lichotivě o zbožnosti

manifestované skrze pouť nevyjadřovali. Naopak je pro tuto dobu příznačný útlum poutnictví.

Dnes existují snahy uplatnění fenoménu poutnictví i v rámci protestantských církví. Husova

pouť nemá žádnou oficiální vazbu na Českobratrskou církev evangelickou, ta působí pouze

jako partner projektu, je to záležitost víceméně soukromá, i když snahou organizátorů je co

nejvíce rozšířit jak povědomí o této akci, tak také řady svých účastníků. 

Jedná se o skupinový průvod, který putuje už osmým rokem na etapy z českého Krakovce do

německé Kostnice. Kopíruje tedy trasu, kterou se v 15. století vydal sám Jan Hus. Jeho cesta

na  koncil  v  Kostnici  je  účastníky  vnímaná  také  jako  pouť.  Nejedná  se  ale  o  důslednou

rekonstrukci jeho cesty, pouze její připomenutí. 

„Takže jsem si řikal, to je taková škoda, že všichni choděj, a to byl vlastně taky jeden z těch

motivů, že vlastně zafixovanou už teď, když se řekne pouť, tak se říká Compostela, jako když

je vysavač, tak se tomu říká lux, že jo... Hlavně naše akce, nebo naše myšlenka vůbec a naše

snažení a projekt není zaměřenej na to, abychom rekonstruovali jeho cestu. My ji děláme

vopravdu jako připomínku, protože tady ten bod uctění památky mistra Jana Husa. Vybíráme

tu trasu tak, že se nám hodí, kdyby se třeba blížila tý pravděpodobný cestě Jana Husa.“ P. B. 

Chápání této poutě možná nemá, na rozdíl od katolického organizovaného poutnictví, tolik

duchovní význam. Jedná se o společenskou událost v jiném smyslu. Zatímco během katolické

poutě  její  účastníci  cíleně  vyhledávají  a  očekávají  silný  duchovní  prožitek,  spojený  s

očištěním a náboženskou obnovou, Husova pouť spíš stmeluje  skupinu poutníků,  nikoli  v

náboženském smyslu. Je to dáno opět odlišným druhem zbožnosti, se kterým jsou spojena

očekávání a chápání významu pouti.  Katolíci věří,  že světci nebo panna Marie, ke kterým

směřují, byli nadáni nadpřirozenou silou, schopnou léčit a plnit přání. Jan Hus ale v chápání

protestantů žádné charisma nemá. 
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„No a taky že byl husita, ale Hus třeba žádnej husita nebyl jo, a my třeba tady tou, třeba další

důvod, proč to děláme je, trošku pootočit ten náhled, tady s tim, že voni ho všichni spojujou

s tim, že to byl husita, prostě husiti, ty války potom, já nevim. Je to prostě složitější. Co můžu

k tomu říct je, že si myslim, že by měl ten Hus bejt chápán spíš jako osoba, statečná osoba,

kterejch naše dějiny mají dost, si myslim, ale nějak jsou přehlíženy.“ P. B. 

Jedním z hlavních důvodů konání akce je tedy zviditelnění a připomenutí samotné osoby Jana

Husa, která byla v průběhu dějin v různých obdobích použita jako politický a ideologický

nástroj.  O tom,  jak  byl  v  jednotlivých  epochách  naší  historie  použit  Jan  Hus  s  různými

ideologickými výklady hovoří také Ladislav Holý.48

„A to chci říct, že ho v podstatě v každý době nějaká skupinka lidí nebo režim zneužil ve svůj

prospěch, von je totiž tak univerzální ten Hus, že to jde krásně.“ P. B. 

 

Někteří  účastníci  poutě jsou oblečení  v  dobových kostýmech a součástí  průvodu je  i  vůz

tažený koňmi. Tyto dobové prvky mají zvýšit autentičnost celé zkušenosti pro její účastníky.

Domnívám se ale, že takové prvky jsou tak výrazné, že jsou spíš orientované navenek, na lidi,

kteří  průvod potkají  a  začnou se  třeba  zajímat,  o  co  se jedná.  Dobové oděvy ale  nejsou

nezbytností, mnoho účastníků průvodu je oblečena současnou módou. 

„Tak je to taková zvláštní věc, že v tom kostýmu se člověk víc přiblíží tomu pocitu poutníka

opravdovýho. Když má tu kutnu jenom, nějakej baťůžek, tu hůl prostě někde urve v tom lese a

jde. A takže to není rekonstrukce, ale ten pocit toho poutníka chceme navodit.“ P. B.

Kromě  toho  se  objevovaly  v  rozhovoru  časté  motivace,  jako  pokání,  touha  po  očištění,

potřeba vypnout, nebo dokonce „svatá dovolená.“

Zajímavý  přesah,  o  který  se  organizátoři  snaží,  je  vytvořit  jakousi  mezinárodní  akci.

Spolupracují s některými veřejnými a církevními institucemi,  neziskovými organizacemi a

radnicemi  některých  měst  trasy  na  české  i  německé  straně.  Kromě  toho  má  projekt  i

německou  část  organizace,  která  zajišťuje  noclehy a  tak  podobně.  Ústředním motivem je

osoba  Jana  Husa,  který  má  být  chápán  nikoli  jako  český  národní  hrdina  nebo mučedník

48 Holý, Ladislav – Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, str. 45.
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českého národa,  souženého  německou  rukou,  ale  jako historická  postava  s  mezinárodním

přesahem. 

„A jak jsme se bavili vo tý vlastenecký roli toho Husa jo, to je pravda, protože my máme bejt

na co hrdý, že takovej člověk vzešel od nás, ale on byl jako reformátor, kterej je teď známej

v Evropě, vlastně je to evropská osobnost.“ P. B. 

Letošní rok je možná zvlášť významný pro poutníky a účastníky Husovy poutě, uplyne totiž

600 let od jeho upálení, a k tomuto výročí by měl průvod poprvé dojít až do Kostnice. 

9. Putování posvátnou krajinou

V České republice  existuje  několik  spolků,  které  se  zabývají  poutnictvím jako způsobem

sepjetí  s  krajinou  a  přírodou.  Právě  krajina  v  sobě  ukrývá  mnohé  na  první  pohled

nepozorované významy. Její vnímání vychází z romantizujícího mýtu o dávných obyvatelích,

jejichž stopy v ní můžeme číst a kteří zároveň byli předky obyvatel dnešních. Tyto skupiny

kladou  velký  důraz  na  estetické  vnímání  této  krajiny,  přírody a  lidských  artefaktů,  které

společně krajinu tvoří. 

Nutno říci, že důraz na takovéto vnímání cesty a přírody se objevuje u většiny poutníků.

„Tam vlastně to  sluníčko je  strašně intenzivní,  ale  jakoby furt  nad obzorem jo,  a je  tam

strašnejch červánků, takovou oblohu, jako jsem tam zažil jsem prostě nikdy nikde neviděl,

rudá vobloha, nebo takový ty paprsky jak jsou takhle z toho mraku, ale uplně jako v těch

barokních vobrazech, jako uplně neskutečný. Neskutečný přírodní jako jevy, právě proto, že

je to slunce nízko, vlastně celej den se houpe nad tim obzorem, ale je mnohem intenzivnější

než u nás.“ J. P. 

„Člověk může myslet na boha i v těch projevech přírody.“ A

U  skupin,  jež  reprezentuje  například  sdružení  Pilgrim49 nebo  Úplňkoví  chodci,50 je  ale

putování s cílem souznění s přírodou a krajinou uváděno jako hlavní cíl cest.  Romantický

odkaz je patrný například z objevujících se citací autorů, kteří se svou uměleckou tvorbou
49 http://pilgrim-putovani.blogspot.cz/ 
50 http://uplnkovichodci.blog.cz/ 
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inspirovali v české krajině, například Karel Hynek Mácha, Vladimír Holan nebo Reiner Maria

Rilke.  Tento  směr  poutnictví  v  sobě  v  podstatě  nese  tendence  spojit  novou spiritualitu  s

romantickými  představami  o  tradiční  krajině  a  tradičním  životě  a  také  s  ekologickým

myšlením. 

Jde především o snahu prožívání samotné krajiny jako soustavy míst, z nichž každé má svůj

příběh. Oblíbené lokality jsou Kokořínsko, okolí Řípu, Brdy nebo pohoří na severu republiky

– Krkonoše a Krušné hory, tedy geologické celky, které jsou i v rámci české krajiny nějak

zajímavé, nebo které jsou spojeny s mýty a pověstmi. Využívají tak vlastně místa, která jsou

většinou spojená  s  „tradiční“  českou pěší  turistikou,  tyto  lokality  jsou  také  celkem hustě

protkané stezkami  Českého svazu turistů,  jež sám o sobě také v jistém ohledu vychází  z

patosu obdivování české krajiny. V pojetí těchto skupin je však tento obdiv jaksi hlubší nebo

soustředěnější. V případě sdružení Pilgrim jsou poutě prokládány zastaveními v hostincích a

například u významných architektonických památek, jde tedy o to, studovat krajinu jako celek

působení  člověka  a  přírody.  Navíc  se  během poutě  předčítá  z  Karla  Hynka  Máchy nebo

Vladimíra Holana. Je možné, že tyto básnické texty v jistém smyslu nahrazují náboženské

texty  například  katolických  poutí,  protože  účastníkům  říkají,  jakým  směrem  naladit  své

vnímání a svou pozornost. Při katolické pouti jsou tedy účastníci pobízeni, aby své duchovní

snažení  obraceli  dovnitř  sebe,  směrem  ke  Kristu  nebo  panně  Marii,  naopak  tito  přírodní

poutníci upínají skrze texty romantických lyrických básníků své vnímání ke krajině a krásám

přírody. 

Tento druh poutnictví jistě v měřítku celého problému poutnictví v českém prostředí zaujímá

dílčí postavení, ale určitě se jedná o zajímavý případ užití poutnictví jako vztahování se k

přírodě. Ta totiž představuje jeden z nejdůležitějších prvků poutnictví samotného, to se totiž

odehrává výhradně v přírodním „přirozeném“ prostředí a má blízky vztah k venkovu nebo

dokonce k divočině.  Zároveň se činnosti  těchto skupin dají chápat,  alespoň částečně,  jako

náboženské, protože sféru božství zde vyplňuje „příroda“ a jsou zde patrné odkazy filosofie

New age. 
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Závěr

Ve své práci  jsem se snažil  především postihnout  téma poutnictví  tak,  jak se objevuje v

současné české společnosti.  Je jasné,  že z hlediska většinové společnosti,  která sama sebe

považuje za sekularizovanou, ateistickou a toto stanovisko je jí mnohdy důvodem k hrdosti, je

poutnictví  okrajový  jev.  Dokonce  se  pravděpodobně  jedná  o  okrajový  jev  i  v  rámci

náboženské křesťanské obce, jak uvedl jeden informátor, možná je škoda, že křesťané nemají

povinnou pouť. Je těžké to určit přesněji, protože číselná data o něm prakticky neexistují a

pokud bychom měli  vycházet  z údajů velkých statistických šetření,  výpovědi respondentů

jsou  vždy  nejednoznačné.  Je  velký  rozdíl  mezi  deklarovanou  příslušností  k  církvi  a

náboženskou praxí, přičemž poutnictví především v rámci katolické církve je zvláštní způsob

praktikování, je to dokonce něco víc, než chodit do kostela. Také z tohoto důvodu jsem chtěl

v  práci  uplatnit  kvalitativní  metodu,  která  by  mi  sice  neumožnila  postihnout  problém

poutnictví v celé šíři (otázkou je, zda je to vůbec v našich podmínkách možné), ale mohl bych

se zabývat konkrétními příběhy lidí a také trochu pohybem v terénu, což mi práce na tomto

textu  hojně  poskytla.  Setkání  se  zajímavými  lidmi,  kteří  mnohdy  svou  prací  a  životem

dokázali překročit svoje hranice a vydat se na pouť.

Původně jsem zamýšlel zakotvit text teoreticky prostě v antropologii náboženství, od začátku

mě  ale  zajímalo  téma  tělesnosti,  protože  pouť  dokáže  být  skutečně  namáhavá,  i  když

zvyknout se dá na ledacos a mnohdy jde opravdu o to, vytvořit si denní rytmus podle svých

fyzických možností. Setkal jsem se ale i s lidmi, kteří dokázali podstoupit příkoří pouti i přes

nepříliš příznivý zdravotní stav, nebo se jim pouť stala na několik let jejich životem. Známý je

například příběh pátera Lízny, který napsal o svých poutích do Santiaga dvě knihy a který se

opravdu zázračně na své pouti do Sevastopolu vyléčil z rakoviny. 

Postupně se tedy začala rozkrývat jakási síť informátorů, kteří se buď vzájemně znali, nebo

alespoň  věděli  o  své  práci,  některé  osoby  jsem  oslovil  přes  internet.  Ten  byl  asi

nejdůležitějším médiem pro psaní práce, existují zde databáze poutních míst v Čechách a na

Moravě a také více méně přesné kalendáře pořádaných poutí. Tato síť mi umožnila zabývat se

tématem poutnictví  v  jeho různých  projevech,  vzhledem k tomu,  že  se  jedná  skutečně  o

kulturně univerzální činnost, jsou jeho projevy v České republice poměrně pestré. Poutnictví

dozajista  pomohlo  utvářet  evropského  člověka,  původní  cesty  a  vlastně  cestování  obecně
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mělo  pouze  účel  obchodní,  správní,  nebo  právě  poutnický.  Přispělo  k  živení  touhy  po

objevování  světů  vnitřních  i  vnějších,  otcové  zakladatelé  amerických  kolonií  se  nazývají

pilgrims  – poutníci.  Nelze  samozřejmě ztotožňovat  zámořské  objevy a  křížové výpravy s

náboženským  poutnictvím,  ale  v  očích  středověkého  člověka,  kdy  každá  událost  byla

připisována působení nadpřirozena, tyto představy spolu určitě rezonovaly silněji a měly užší

spojitost, než jakou vidíme dnes. Objevné a dobyvačné cesty měly rozšířit slávu křesťanského

Boha, poutníci se mu vždy chtěli spíše osobně přiblížit.

Jak jsem uvedl, k tématu poutnictví mě původně přivedl zájem o low-costové, alternativní

způsoby cestování.  V tomto prostředí jsem se však vždy dosud pohyboval pouze v pozici

aktéra, nikdy mě nevedl akademický zájem. V této linii jsem se snažil částečně vytrvat, ale

zajímal  mě víc vztah poutnictví k náboženství  než k turistice.  Pokud se jedná o katolické

skupinové  poutě,  které  mají  skutečně  spíš  charakter  pobožnosti,  nelze  příliš  hovořit  o

cestování. 

Vzhledem ke způsobu psaní práce, tedy zaměření na osobní výpovědi aktérů, se mi nepodařilo

objektivně zjistit, zda je poutnictví na vzestupu, to ostatně ani nebylo mým cílem, myslím ale,

že zájem roste o celkový fenomén, spojený jak s duchovní, tak s materiální kulturou. 

Nedostatkem práce by mohl  být  nevyrovnaný genderový vzorek,  většina informátorů  byli

muži.  Na  druhou  stranu  jsem  se  od  začátku  snažil,  aby  téma  genderu  nehrálo  v  práci

významnou roli. Pokud bych měl uvažovat o nějakém pokračování této práce, napadají mě

dva směry, kterými by stálo za to se vydat. Zaprvé rozpracovat téma tělesnosti. V dostupné

literatuře lze nalézt tituly, které spojují témata embodiment-turismus-gender. Právě poslední

jmenovaný gender by mohl být důležitou kategorií v tématu cestování obecně, kterou jsem ve

své práci zcela opominul, bylo by dobré například analyzovat náboženskou zkušenost na pouti

mužů a žen, jejich nároky, potřeby, motivace a tak podobně. Zadruhé by mohla být vyňata

jedna část této práce o různých projevech poutnictví u nás a rozpracována jako samostatná

etnografie  s  patřičným  zakotvením  v  teoretické  literatuře  a  výpovědích,  tedy  reflexe

poutnických  skupin  Hare  Krišna,  protestantského  poutnictví,  přírodních  poutníků,  nebo

zpracování mariánského kultu s návazností na zbožnost, historii, architekturu, zjevení a tak

podobně.  

V rámci české společnosti je poutnictví určitě okrajový jev a nedá se předpokládat, že by se

alespoň v blízké budoucnosti  dočkal masové renesance.  Možná to ale není na škodu věci,

každý člověk potřebuje hledat svou spiritualitu po svém. 
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