Husova cesta slavnostně otevřela svou první sezónu.
První sezónu dne 24.4. 2019 v Tachově zahájila nová turistická poutní stezka s názvem Husova cesta.
Ta odkazuje na poslední pouť mistra Jana Husa z Čech do německé Kostnice, kde byl v roce 1415
upálen. Vede z Prahy do Kostnice, v Čechách protíná sever Plzeňska a Tachovsko.
Smyslem Husovy cesty je podnítit větší zájem o naši historii. Má však i připomenout význam úcty,
víry, odvahy a pokory v našem uspěchaném moderním světě a nabídnout lidem příležitost na chvíli
tak trochu „zpomalit“. Brzy se po ní budete moci vydat i vy.
Slavnostního představení Husovy cesty v Muzeu Českého lesa v Tachově se zúčastnili zástupci
mnohých obcí, muzeí, neziskových organizací a Plzeňského kraje.
Akci úvodním slovem zahájila Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Plzeňského kraje. Popřála partnerům Husovy cesty mnoho štěstí v jejich snažení a potvrdila svůj
zájem o realizaci takovéto iniciativy v Plzeňském kraji.
Následoval historický příspěvek Jana Kalivody, předsedy Společnosti Husova muzea v Praze, který všem
účastníkům vysvětlil širší souvislosti Husova procesu v Kostnici. Následně se ujal slova Pavel Suk,
historik z oddělení kultury Plzeňského kraje. Představil rozličné způsoby, jakými byla osoba Jana Husa
v minulosti zneužívána komunistickou propagandou. Odbornou část zakončil svým příspěvkem Petr
Hirsch, který se aktivně zúčastnil mnoha poutí a je velkým propagátorem českých dálkových poutních
stezek. Mluvil o svých zkušenostech z cest, a především o tom, co lidem dálková pěší chůze přináší.

Akci ukončily Karolína Duschková a Lenka Křížková z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje
představením koncepce rozvoje Husovy cesty. „Letošní léto považujeme spíše za nultý ročník, do
kterého vstupujeme s jasně stanovenou trasou a novou webovou stránkou www.husovacesta.cz. Příští
rok bychom však už chtěli poutníky přivítat na stezce vyznačené v terénu a nabídnout jim poutnické
pasy, do kterých by na jednotlivých místech mohli sbírat razítka,“ vysvětlila Lenka Křížková. „Důležitá
pak pro nás je především aktivní spolupráce se správci částí cesty v Německu tak, aby lidé skutečně
mohli dojít až do Kostnice“, doplnily koordinátorky Husovy cesty Duschková a Křížková v závěru
slavnostního dopoledne.
Husova cesta novodobé pěší poutníky vede z Prahy na hrad Krakovec, kde Hus pravděpodobně strávil
své poslední dny v Čechách. Odtud, stejně jako Husova družina, prochází venkovskou krajinou

severního Plzeňska a Tachovska až k česko-německé hranici. Od prvního německého města Bärnau
pokračuje přes Norimberk a Ulm až do samotné Kostnice, která se nachází u Bodamského jezera na
pomezí Německa a Švýcarska.

Husova cesta je připravována v rámci projektu European Cultural Routes of Reformation podpořeného
z programu Interreg Central Europe a spolufinancovaného ERDF.
Je hrdým členem mezinárodní asociace „Routes of Reformation“, která pečuje o rozvoj a propagaci
kulturního dědictví spjatého s historickým fenoménem reformace v Evropě.
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•

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraj, o. p. s. (hlavní koordinátor iniciativy)
Plzeňský kraj
Betlémská kaple, Praha
Společnost Husova muzea v Praze
Hrad Krakovec
Města a obce na trase, jejich organizace a místní neziskové organizace: Kožlany, Kralovice, Žihle,
Rabštejn nad Střelou, Manětín, Nečtiny, Bezdružice, Planá, Tachov
MAS Český západ, MAS Světovina, MAS Kraj živých vod, MAS Zlatá cesta, Mikroregion Kralovicko
Muzea: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Muzeum Českého lesa
v Tachově
Historický park v Bärnau (DE)
a další spolky a příznivci, kterým za jejich podporu velmi děkujeme

Hlavní organizátor: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, www.rra-pk.cz
Kontaktní osoba: Lenka Křížková, krizkova@rra-pk.cz, mobil: 725 584 759

