
 

 

 

Přátelské místo 
Asi každému se při putování někdy stalo, že potřeboval pomoct ve 
svízelné situaci. Znáte to: dojde vám jídlo nebo voda, promoknete na 
kost včetně spacáku a oblečení, ztratíte peněženku, rozbije se vám 
bicykl...  
V takovém momentě oceníte nezištnou pomoc od neznámých lidí.  

V anglosaských zemích se uchytil termín "trail angel", česky bychom 
řekli, že jde o jakési dobré duše, které vám pomůžou na cestě. Nemusí 
ale nutně jít jenom o pomoc v nouzi, ale i o jakousi prevenci, tedy nabídku služeb, kterých lze využít 
na delší pouti. Taková dobrá duše nebo anděl to udělá z radosti a zadarmo, ale jistě lze ocenit i 
služby za symbolický poplatek, které jsou často  
"k nezaplacení".  

Proto přicházíme s iniciativou "Přátelské místo", která by měla podpořit putující na stezkách  
Via Czechia. Zapojit se mohou jednotlivci i třeba obce, informační centra, turistické kiosky, kempy, 
penziony nebo horské chaty. 

Pošlete nám info co nabízíte, zařadíme vás do itineráře, vy si své místo označíte logem, 
můžete jej přidat i na svůj web a výrazně tak pomůžete těm, co mají před sebou dlouhou 
cestu napříč zemí. Vaše místo bude zviditelněno na webu a umístíme jej také do itineráře. 

 
Co konkrétně je možné nabídnout? 

- pitná voda – často stačí složit pár pet lahví za plot u cesty kudy trasa vede, případně instalovat 
kanystr s kohoutkem, třeba i s kasičkou na drobné 

- nákup, dovoz nebo úschova potravin 

- samoobslužná občerstvovací stanice 

- máte-li pozemek u trasy, louku nebo velkou zahradu, můžete nabídnout bezpečné místo pro 
bivak, přespání v zahradní chatce nebo pod přístřeškem 

- některé penziony a horské chaty umožňují stanování - ty, o kterých víme, jsme zařadili do 
itineráře, přidat se mohou další 

- obce mohou pomoci s postavěním přístřešku 

- nabídka slev pro poutníky (ubytování, strava, vstupy) může přijít od obcí, ubytovatelů nebo 
restaurací či kiosků 

- servis a opravy bicyklů nebo koloběžek, samoobslužné servisní boxy 

- převoz zavazadel,  

- dobití mobilu či jiného zařízení, krmivo pro psa 

Jistě vás napadnou i další možnosti  

Na webu www.viaczechia.cz najdete v sekci "partneři" logo ke stažení, které 
můžete umístit na svůj web, na plot nebo třeba na vstupní dveře do restaurace. 

Kontaktovat nás můžete na info@viaczechia.cz  

Sdílejte tento dokument a upozorněte vhodné lidi – podpoříte tak 
měkkou turistiku a pomůžete poutníkům na trasách Via Czechia! 

 


