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Chystáte se Husovu cestu dokončit?
Ráda bych. Ale až se uklidní situace kolem koro-
naviru. Zbývá mi německá část a tam se nyní jen 
tak nedostanu.

Jak vás vlastně napadlo vydat se 
pěšky na pouť?
Prostě jsem to chtěla zkusit. Byla to pro mě veli-
ká výzva, protože do  té doby jsem nic takového 
neabsolvovala. Slyšela jsem jen o  Svatojakubské 
poutní cestě do Santiaga de Compostela, která je 
hodně známá. Husova cesta mě moc lákala i díky 
takové personě, jakou byl právě mistr Jan Hus.

Kde jste nocovala?
To je na  celém putování možná nejzajímavější. 
Nevyužila jsem žádný hotel ani penzion, pouze je-
den kemp. Spala jsem u partnerů projektu Husovy 
cesty, se kterými se znám díky své práci.   Nocovala 
jsem třeba na venkovním pódiu na hradě Točník, 
v bývalé barokní nemocnici v Nečtinech, na zemi 
v  kožlanském muzeu a  na  dalších zajímavých 
a zvláštních místech. 

Která část cesty vám přišla 
nejzajímavější?
Je to těžké vybrat, ale taková moje neoblíbenější 
část se nachází kolem Rabštejna nad Střelou. Tudy 
jsem šla ze Žihle do Rabštejna a odtud do Manětí-
na. A  tam je to opravdu nádherné. Tahle etapa 
pro mě byla zajímavá i  tím, že jsem přespávala 
na Rabštejně v kavárně, kde jsem pomáhala ukli-
dit stoly a  zavřít. Setkání s  místními lidmi bylo 
velmi příjemné.

Velice zajímavá pro mě byla i poslední etapa, tedy 
cesta na  hranice. To je taková země nikoho, jsou 
tam vysídlené vesnice a člověk už tam jde opravdu 
sám hlubokými lesy, nikoho nepotká. 

Jaký dojem na vás zanechali lidé, 
které jste během svého putování 
potkala?
Moc mě potěšili. Opravdu. O Češích je známé, že 
k  cizím lidem nejsou zrovna přátelští, a  já jsem 
se setkala s  pravým opakem – s  milými a  velmi 
ochotnými lidmi. Všude jsem dostala kávu, buch-
tu a čaj a leckde mi nabídli i přístřešek. Moje cesta 
je moc zajímala, byli překvapení, že jdu sama 
a třeba ženy se mě ptaly, jestli se nebojím. 

A bála jste se někdy?
Musím se přiznat, že jedinou krizovou situaci jsem 
měla kousek před Karlštejnem. Vyběhl tam na mě 
pes a nelíbily se mu moje hole, byl rozzuřený a pá-
níček nikde, to jsem se opravdu bála, ale naštěstí 
to dobře dopadlo. Trochu stísněný pocit jsem pak 
měla blízko hranic s  Německem, když jsem pro-
cházela místy, kde jsou zaniklé obce a nikoho tam 
nepotkáte. Ale na cestě jsem si potvrdila, že obavy 
jsou na místě spíše ve městě než v lese. 

Komu byste takovou cestu 
doporučila?
Všem věkovým skupinám a  zejména pak těm, 
kteří se chtějí vydat na  nějakou cestu podobnou 
té Svatojakubské. Ať si nejprve zkusí pouť po čes-
ké části Husovy cesty. Budou vědět, že kdykoli 
se cokoli přihodí, dovolají se a  doptají, vždy jim 

Husova cesta 
Dálková pěší poutní stezka, která symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech 
do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Vede z Prahy, místa Husova hlavního působení, přes hrad Krakovec, kde 
pravděpodobně strávil své poslední dny v Čechách. Následně prochází venkovskou krajinou západních Čech až 
na česko-německou hranici. Od prvního německého města Bärnau je možné dále pokračovat přes Norimberk 
a Ulm až do samotné Kostnice u Bodamského jezera na německo-švýcarském pomezí. O rozvoj stezky se starají 
partneři Husovy cesty, kteří pořádají skupinové poutě, přednášky a další akce (viz foto).  Více informací, mapy 
i detailní popis trasy naleznete na www.husovacesta.cz.

Poutní trasu v pohraničí pomáhá v letech 2019 až 2022 rozvíjet projekt „Husova cesta – Plzeňský kraj a Horní Falc“, 
č. 288, který je spolufinancovaný Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014 – 2020 a rozpočtem ČR. Projekt realizuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, jejím bavor-
ským partnerem je spolek Via Carolina – Goldene Strasse e.V.

Během dvanácti dnů ušla 250 km. Bez velkých příprav i vybavení, prostě jen tak, sama se sebou. Plzeňanka Karolína Duschková se loni v létě vydala na Husovu cestu, 
dálkovou pěší poutní stezku, která symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice. Celá trasa měří téměř 800 km a Karolína má 
za sebou třetinu, která vede Českem. „Šla jsem z Prahy až na hranice, resp. do německého městečka Bärnau. Bylo to moje první putování a bylo plné výzev. Když jsem je 
zvládla já, určitě se to povede i dalším,“ povzbuzuje Karolína.

I cesta je cíl, říká Karolína Duschková. 
Putování po stopách Jana Husa chce ještě dokončit.

někdo pomůže, do hodiny nebo dvou budou ně-
kde u autobusu či vlaku, nemusí řešit letenku ani 
jazykovou bariéru a tamější zvyklosti. Proto bych 
doporučila jít jako první českou část Husovy cesty. 
Možná to bude znít jako klišé, ale i cesta je cíl, tak 
to je. Úspěch je už to, když se na ni člověk vydá, 
putuje krajinou a  zabývá se sám sebou. Ať už je 
věřící, nebo nevěřící. 

Musí být člověk v dobré kondici? Je to 
fyzicky náročné?
Poslední dva roky běhám, ale přiznám se, že díky 
Husově cestě jsem přišla na  to, že mě mnohem 
víc baví chodit. Co se kloubů a celkové zátěže těla 

týče, je to jistě zdravější varianta pohybu. Tedy po-
kud nemáte patnáctikilový batoh na zádech a ne-
hrbíte se. Na konci cesty jsem měla minimálně tři 
kila dole, takže vřele doporučuji cestu i těm, kteří 
chtějí zhubnout. 

Co vám putování dalo?
Hodně. Byla to pro mě neskutečná očista ducha. 
Vůbec jsem se pak nechtěla vrátit do  civilizace.  
Bylo fajn být sama se sebou a řešit základní věci. 
Člověk si spoustu věcí uvědomí a pak je rád za to, 
co má, třeba že má doma teplou sprchu a postel. 
Je podstatné si tohle uvědomit, protože si toho 
běžně nevšímáme.


