
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (Česká republika) a  spolek Via Carolina - Goldene Straße (Německo) společně usilují 
o ustanovení přeshraniční dálkové poutní stezky s názvem „Husova cesta“, která vzniká v upomínce na poslední pouť Jana Husa, a to z Čech do 
Kostnice (německy Konstanz).

Cílem této aktivity je umožnit novodobým poutníkům znovuobjevit kouzelná místa a tajemná zákoutí česko-bavorské krajiny. Ta byla po staletí 
ovlivňována různorodými historickými zvraty. Přesto si uchovala malebný ráz, čistou přírodu a  klidnou atmosféru, která právě milovníky pěší 
chůze tolik láká.

Putovní výstava, kterou vám zde představujeme, zahrnuje části trasy vedoucí Plzeňským krajem a Horní Falcí.

Výstava byla vytvořena v  rámci projektu “Husova cesta  – Plzeňský kraj a  Horní Falc„ (č. 288), který je spolufinancován z  prostředků EU 
prostřednictvím EFRR v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 a ze státního 
rozpočtu České republiky.

Po stopách Jana Husa 

PUTOVÁNÍ ČESKO-BAVORSKÝM 
POHRANIČÍM PO HUSOVĚ  
A ZLATÉ CESTĚ

ZA fOTOgRAfIE A ZdROjE dĚKUjEME PETRU jANÍKOVI, KAROLÍNĚ dUSCHKOVÉ, PETRU HIRSCHOVI, HUSITSKÉMU MUZEU  
V TÁBOřE, MARKUSOVI BüTTNEROVI, TURISTICKÉMU CENTRU OBERPfäLZER WALd, MĚSTSKÉMU ARCHIVU V NEUSTAdTU  
A MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V NORIMBERKU.
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 1  CESTOVÁNÍ VE STřEdOVĚKU

Již v raném středověku byly vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj cestování. Kupci putovali za obchodem do míst blízkých i vzdálených. 
Pohybovali se po celé Evropě, dokonce i napříč dalšími kontinenty. Obchodní stezky navíc využívali také vyslanci, diplomaté, vojáci, mniši, 
misionáři nebo řemeslníci. Díky stoupajícímu zájmu o cestování byly kolem stezek a ve významných centrech postupně budovány i ubytovny. 
Tehdy se však necestovalo pro zábavu, jak je tomu dnes. Náznaky turismu je možné nalézt až v pozdním středověku, a to především v podobě 
poutnictví. 

Zlatá cesta Praha – Norimberk
Čechy a Bavorsko byly již ve středověku zeměmi, mezi kterými probíhal čilý pohyb osob i zboží. Na české straně byla hlavním cílem obchodníků 
Praha, do Bavorska se pak cestovalo do Norimberku, Řezna či dalších velkých měst. Jednou z důležitých stezek byla obchodní trasa spojující 
východ se západem, konkrétně Prahu s Norimberkem. Tato cesta, tradičně nazývaná „Zlatá cesta“ (někdy též „Norimberská cesta“ či „Via Carolina“) 
získala na významu především ve 14. století za vlády Karla IV.

Ubytování
Hostince u cest nesloužily pouze k noclehu a k občerstvení pocestných, ale i k ustájení zvířat či uskladnění zboží. Většina ubytovaných noc trávila 
na slámě ve společné místnosti. Nocležníci tak neměli žádné soukromí a na denním pořádku byly samozřejmě i krádeže. Lépe na tom byli bohatší 
lidé, kteří si mohli pronajmout pokoj nebo vlastní postel oddělenou od ostatního prostoru závěsy či prkny. Standard ubytování však odpovídal 
běžným podmínkám ve středověku, neboť nemovití lidé i ve svých domovech běžně sdíleli postele s ostatními členy domácnosti.

Rychlost a způsob cestování 
Vedle pěší chůze se ve středověku nejčastěji cestovalo s koňmi, mezky či osly. Jezdilo se však i na volských či koňských povozech. Tímto způsobem 
bylo možné ujet kolem 20 kilometrů denně, což také odpovídalo vzdálenosti mezi jednotlivými městy na Zlaté cestě. Jezdec na koni zvládl pak za 
jeden den překonat i 40 kilometrů. Pokud mohl cestou koně přepřahat (vyměnit za jiného), ujel mnohdy i dvakrát tolik. V oblibě ale byla též lodní 
doprava. Lidé cestovali na člunech z kmenů či na lodích. Pro přepravu většího množství zboží bývaly využívané plachetnice, veslice, ale i plavidla 
tažená za lana ze břehu (lidmi nebo koňmi). 

Obchod a bezpečnost
Z Bavorska do Čech obchodníci vozili kvalitní látky, víno, vlnu, koření, železné nástroje a především sůl. Z Čech se do Bavorska dováželo hlavně 
obilí, dále i kůže, vosk, měď, sladkovodní ryby, plátno, lůj, šunka či dobytek. Právě přeprava dobytka si pak v průběhu doby vyžádala nutné 
rozšíření samotných cest. Cestování nebylo ve středověku v žádném případě bezpečné. V okolí stezek se pohybovala divoká zvířata, cestující 
bývali často přepadáni a pohyb jim komplikoval špatný stav cest. Nejrizikovější byla samozřejmě přeprava drahých předmětů. Ve městech se 
proto shlukovaly obchodní karavany, kterým byl pro ochranu poskytován doprovod. Za tímto účelem na stezce vznikaly další a další osady. 
Dálkové obchodní stezky však nebyly okolním obyvatelstvem vnímány jen pozitivně. Města z nich sice na jedné straně získávala cla, vydělávala 
i na ubytování či ochraně cestujících. Zároveň však musela snášet zvýšený pohyb „podezřelých existencí“ či vojsk a trpěla častým zavlečením 
nebezpečných chorob. 

Norimberský forman kolem roku 1425
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 2   
jAN HUS A jEHO CESTA  
dO KOSTNICE

Jedna z  osobností, která své stopy otiskla v  prachu 
česko-bavorské zemské stezky vedoucí z  Prahy 
do Norimberku (Zlaté cesty), je český středověký 
křesťanský učenec Jan Hus.

Jan Hus kritizoval mravní úpadek, v  němž se církev, 
trpící trojpapežstvím, v 15. století ocitla. Ačkoliv volal 
pouze po nápravě a neusiloval o vznik nové církve, je 
dnes považován za jednoho z  prvních reformátorů, 
který své evropské následovníky předběhl o století.

Husův život je spjat především s Prahou, kde působil 
jako pedagog a  po určitý čas i  jako rektor pražské 
univerzity. Jednalo se tedy o velmi váženou osobnost 
s  blízkým vztahem i  ke královské rodině. Jakožto 
římskokatolický kněz a  náboženský myslitel proslul 
pak především díky českým kázáním v  Betlémské 
kapli.

Nejvyšším představitelům církve se ale jeho názory 
znelíbily natolik, že nad ním vyhlásili klatbu. Roku 
1414 byl Hus vyzván, aby své názory hájil na 
koncilu v  německém městě Kostnice. Na koncil 
odjel dobrovolně, podpořen dokonce příslibem 
ochranného glejtu římského krále Zikmunda 
Lucemburského. Přesto zde byl prohlášen za kacíře 
a  hrozila mu smrt, pokud své učení neodvolá. Jan 
Hus zůstal i  přes nátlak ve svých názorech pevný. 
Neodvolal, a proto byl nakonec v roce 1415 v Kostnici 
upálen.

U  Husových příznivců v  Čechách způsobila zpráva 
o jeho smrti hněv, který ještě zesílil, když byl koncilem 
v  Kostnici o  rok později odsouzen a  upálen i  Husův 
blízký přítel Jeroným Pražský. Smrt obou českých 
kazatelů způsobila eskalaci napětí v Českých zemích, 
která posléze vedla k husitské revoluci. JAN HUS (narozen kolem roku 1370 v Husinci – upálen 6. července 1415 v Kostnici)

Husův dům v  Kostnici – Od konce 19. století začali 
čeští občané dbát o dům, kde Hus v Kostnici pobýval. 
Postupně zde vzniklo muzeum, které se v roce 2015 
dočkalo zcela nové expozice, a to i v češtině. V jeho 
blízkosti, na místě upálení Jana Husa, se nachází 
památník. Z Kostnice se tak postupem času stal pro 
Čechy významný poutní a turistický cíl. 
(Dobovou pohlednici ze svých sbírek poskytlo Husitské 
muzeum v Táboře.)

Husova cesta – Protože byla na místa Husova pů-
sobení církví vyhlášená klatba, pobýval Hus v po-
sledních letech svého života především na venkově. 
Větším městům a hlavním obchodním stezkám se tak 
v Čechách vyhýbal i při své cestě do Kostnice. Proto je 
dnes těžké s jistotou určit, kudy se jeho kroky v úvodní 
části cesty přesně ubíraly. Od česko-bavorské hranice 
však jeho družina s jistotou cestovala po takzvané Zla-
té cestě do Norimberku a následně přes Ulm napříč 
Německem po obchodní stezce vedoucí až do Kostni-
ce – města u nynějších švýcarských hranic.  
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 3   HUSOVA CESTA VE 21. STOLETÍ

Husova cesta vede kroky poutníků místy, kudy Jan Hus na své pouti do Kostnice pravděpodobně skutečně procházel. Na svou poslední cestu 
se dle většiny historiků vydal z hradu Krakovec, kde před tím několik měsíců pobýval. Začátkem dvacátého století se proto z tohoto hradu stalo 
významné poutní místo. Již tehdy byly organizovány i cesty ze samotné Prahy, hlavním cílem poutníků ale zůstávala německá Kostnice. 

Taktéž současná stezka spojuje tato významná historická centra a neopomíjí ani hrad Krakovec. Je rozdělena na tři hlavní části. První z nich 
symbolicky sleduje Husovy kroky z Prahy napříč západními Čechami až na česko-bavorskou hranici (cca 250 km). Odtud navazuje bavorská stezka 
vedoucí v trase historické Zlaté cesty do Norimberku (cca 150 km). Z této části své cesty si Hus vedl záznamy, které nás dodnes zpravují o jeho 
myšlenkách i podmínkách cestování ve středověku. Dále je pak možné pokračovat po staré německé obchodní stezce přes Ulm až do samotné 
Kostnice u Bodamského jezera na německo-švýcarském pomezí (cca 390 km).

Husova cesta je dnes moderní dálkovou pěší poutní stezkou, která vychází z tradice křesťanských poutí, avšak i z idejí, které Hus zastával. 
Je výzvou k hájení tolerance, promlouvá o naší historii a krajině, připomíná význam odhodlání, odvahy i pokory v našich životech. 

Vyrazte na svou pouť po Husově cestě. Prozkoumejte všechna kouzelná místa, kterými Jan Hus procházel. Poznejte krásy českého úseku 
této pouti i historii středověké „Zlaté cesty“, po níž Hus kráčel vstříc kostnickému koncilu. 

Děkujeme všem poutníkům, kteří se již na svou cestu vydali ….
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 4  ZVÍKOVEC – KRAKOVEC

CESTU NA ZÁPAd 
OTEVÍRÁ řEKA 
BEROUNKA

Husova cesta již od Prahy následuje tok poklidné a majestátní řeky Berounky. Údolí, která tato řeka vytváří, nabízejí překvapivé výhledy i blízká setkání s živočichy různého 
druhu. Tichá zákoutí však střídají i vyhlášené turistické cíle, jakými je hrad Karlštejn nebo Svatý Jan pod Skalou.

Ve městě Berouně se cesta s touto řekou na chvílí loučí, aby prozkoumala Husovy stopy na hradech Žebrák a Točník. Znovu se setkávají ve Skryjích, které jsou vyhlášené 
nálezy pravěkých zkamenělin. Poslední osvěžení pak Berounka může poutníkům poskytnout ve Zvíkovci. Z této malebné obce cesta vede přes brody potoků a mostky až 
k jedinečnému hradu Krakovci.

Tento hrad je stěžejním místem na trase Husovy cesty. Dle většiny historiků zde totiž Jan Hus pobýval a kázal těsně před svým odjezdem do Kostnice.

Zvíkovec – Tato obec s půvabnou návsí byla roku 2008 znovu povýšena na městečko a získala statut městyse. Rozkládá se 
na kopci s jedinečným výhledem na řeku Berounku.

Hrad Krakovec – Ačkoliv jej nazýváme hradem, jedná se o přechod mezi hradem a zámkem. Důraz na komfort 
(velká okna, světlé místnosti) a omezení obranných funkcí jsou znatelné dodnes. V době svého vzniku (14. st.) se 
jednalo o smělý unikát.

Obec Krakovec – Malá obec bohatá na lidová venkovská stavení se rozkládá těsně kolem stejnojmenného hradu. Blízké 
lesy, bublání hned několika potoků a sousedství Křivoklátska z ní činí i lákavý cíl milovníků přírody.

Socha Jana Husa u hradu Krakovec – Tato podobizna Jana Husa je velkou výjimkou ve způsobu, jakým bývá 
vyobrazován, a to s bradkou, vysoký a hubený. Dle historiků byl však Hus spíše menší a zavalitý, s pleší a hladce oholený. 
Tak, jak je vyobrazen právě na Krakovci.

Kaňon řeky Berounky – Berounka je hlavní řekou západních Čech. Vzniká v Plzni soutokem hned čtyř toků. Protéká cennými přírodními oblastmi. Světově významné je Křivoklátsko (UNESCO) a Český kras s typickým zalesněným kopcovitým 
terénem a skalními útvary.
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 5  KOŽLANY – KRALOVICE

TAM, KdE dOdNES 
VLÁdNE BAROKO

Od hradu Krakovec pokračuje cesta k městu Kožlany, rodišti Edvarda Beneše. Odtud se poutníkovi otevírá pohled na tradiční českou krajinu severního Plzeňska, člověkem 
přetvořenou v době baroka. V tomto období výrazně zesílil vliv člověka na krajinu, lidská ruka je viditelná na každém kroku. Pestrou mozaiku polí s loukami a remízky tak 
doplnily i stromové aleje, boží muka nebo kostelíky na kopcích.

V okolí města Kralovice je baroko v krajině výrazně vtisknuté i díky významným barokním stavbám, jakými jsou unikátní zemědělské dvorce a především klášter v Mariánské 
Týnici. Tyto majestátní budovy byly postaveny podle návrhů geniálního českého architekta Jana Blažeje Santiniho -Aichela. I proto v Mariánské Týnici vzniklo Centrum baroka, 
jehož posláním je poznávání, prezentace a péče o kulturní dědictví spjaté právě s obdobím baroka.

Kostel v Kralovicích – Kostel sv. Petra a Pavla byl přestavěn rodem Gryspeků. Nachází se zde i jejich rodinná hrobka. 
Zajímavostí je unikátní klima hrobky, díky němuž došlo k mumifikaci uložených těl.

Klášter Mariánská Týnice – Na mírném návrší v těsné blízkosti Kralovic vévodí místní krajině velkorysá červenobílá 
budova bývalého cisterciáckého probošství, kde sídlí Muzeum a galerie severního Plzeňska i Centrum Baroka.

Poutní kostel v Mariánské Týnici – Klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie byl původně určeny k demolici. Chátrání 
stavby vedlo až ke zřícení kopule a části klenby kostela. Zásadní rekonstrukce započaly až v 90. letech minulého století.

Barokní krajina severního Plzeňska – Baroko ovládá nejen místní krajinu, ale i kulturní život a turistické aktivity. 
V oblasti vznikla síť tematických cyklostezek, v létě zde probíhá barokní festival a vyšla například i barokní kuchařka.

Kožlany – V budově bývalé školy sídlí Městské muzeum Kožlany zaměřené na místní historii. Věnuje se tak 
i nejslavnějšímu rodákovi - prezidentovi Benešovi, a místnímu tradičnímu řemeslu – hrnčířství.

Barokní dvůr Hubenov – Tento dvorec byl postaven v 18. století pro cisterciácké opatství v Plasích podle návrhů 
samotného Santiniho. Je součástí komplexu samostatných zemědělských dvorců, které území zdobí dodnes.

Kr
ak

ov
ec

Žih
le

Ko
žla

ny

Kr
al

ov
ice



PUTOVÁNÍ ČESKO-BAVORSKÝM POHRANIČÍM PO HUSOVĚ A ZLATÉ CESTĚ

 6  RABŠTEjN A POSTřELÍ

SKVOSTY SKRYTÉ  
V HUSTÝCH 
LESÍCH

Povodí řeky Střely a přiléhající přírodní parky byly vždy vyhledávaným místem turistů a trempů. Není divu. Hluboké kaňony a lesní porosty působí v jakoukoliv roční dobu 
jako z pohádky a přímo vyzývají k pěší pouti.

Nejnavštěvovanějším místem této části Postřelí je bezesporu Rabštejn nad Střelou. Ačkoliv se jedná o jedno z nejmenších měst v Evropě, je doslova nabité historickými 
památkami. Na malebnosti přidává Rabštejnu také řeka Střela, která jej obtéká téměř ze všech stran.

Vznik města i název řeky jsou spjaty s legendou o knížeti, který zde zastřelil havrana. V žaludku zvířete se skrýval prsten s kouzelným drahokamem, jehož mocí byl hrad 
na vysoké skále nad řekou zaklet. Na připomínku této události pak byl hrad pojmenován Havraní kámen (německy Rabenstein) a  řeka dostala název Střela podle šípu, 
kterým byl havran střelen.

Zřícenina hradu – V Rabštejně naleznete hned dvě zříceniny – Rabštejn a Sychrov. Někteří odborníci Sychrov 
označují za pouhé předsunuté opevnění hradu Rabštejn. Jiní tvrdí, že zde skutečně existovaly hrady dva, a to 
postavené přímo proti sobě.

Rabštejn nad Střelou – městečko Rabštejn zdobí mnoho lidových kamenných či roubených staveb, starobylý kamenný 
most i významná sakrální díla (loretánská kaple, kostel Panny Marie Sedmibolestné).

Zámek a klášter v Rabštejně – Hrad přestavěný na barokní zámek byl založen Oldřichem Pluhem z Rabštejna začátkem 14. století. Následně po určitou dobu patřil i českým králům, přistaven byl k němu i rozsáhlý klášter servitů.

Skalní město u Žihle – V lesích mezi obcemi Žihle a Rabštejn nad Střelou se při Husově cestě nachází několik skupin 
žulových balvanů. Nejznámější z nich jsou Viklan a Bába a Dědek.

Kostel v Potvorově – V okolí řeky Střely je možné navštívit i obec Potvorov s unikátně dochovaným románským 
kostelem sv. Mikuláše.
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PUTOVÁNÍ ČESKO-BAVORSKÝM POHRANIČÍM PO HUSOVĚ A ZLATÉ CESTĚ

 7  MANĚTÍN – NEČTINY

PERLY PLZEŇSKÉHO 
VENKOVA POd NEBEM 
PLNÝM HVĚZd

Stranou ruchu velkých měst leží kraj s bohatou historií, ale především s dodnes čistou přírodou. Hlubokým lesům vládne ticho a klid, což je umožněno především díky 
malé hustotě osídlení a odlehlosti od velkých center. A tak místní noční obloha nepodlehla záři světel moderního světa a patří stále ještě hvězdám a nočním zvířatům.

Historicky nejvýznamnějšími místními sídly jsou město Manětín a obec Nečtiny. Dělí je od sebe méně než 10 kilometrů, přesto tyto obce prošly odlišným architektonickým 
i  společenským vývojem. Manětín byl ve své době vyhlášeným centrem barokního umění, Nečtiny si i  přes množství církevních i  panských staveb uchovaly lidový ráz. 
V Manětíně vždy žili především obyvatelé české národnosti, v Nečtinech naopak národnosti německé. Proto také mezi nimi po obsazení pohraničí před 2. světovou válkou 
vznikla hranice.

Město Manětín – Hlavní období rozkvětu zažil Manětín v 18. století. Na začátku této éry byla většina města zničena při 
požáru. Tehdejší majitelé z rodu Lažanských však tuto situaci využili a město kompletně barokně přestavěli.

Zámek Manětín – Dnešní barokní podobě panského sídla s kouzelnou anglickou zahradou a parkem předcházela 
středověká tvrz. Ta zaujímala důležitou polohu na tehdejší zemské stezce z Prahy do Chebu.

Nečtiny – muzeum – K návštěvě v této obci zve mnoho památek. Vedle hned tří kostelů je to areál barokního špitálu, 
zámek, zřícenina hradu Preitenštejn či židovský hřbitov. Náměstí pak dnes dominuje místní muzeum.

Zámek Nečtiny – Původně barokní zámek byl přestavěn ve stylu tudorské gotiky. Vévodí mu proto věžičky a cimbuří. 
Obklopen je rozlehlým parkem, kterým je možné dojít až ke zřícenině hradu Preitenštejn.

Manětínská oblast tmavé oblohy – Jedná se ojedinělou aktivitu obcí, astronomů a místních spolků. Jejich cílem je chránit místní noční prostředí před světelným znečištěním, uchovat jej pro noční zvířata a umožnit ojedinělé pozorování oblohy.
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 8   
BEZdRUŽICE  
A KONSTANTINOLÁZEŇSKO

KRAjINOU, VE KTERÉ 
jSOU VEPSÁNY 
PřÍBĚHY

Jsou místa, kde je v krajině nezaměnitelně poznat lidská ruka. I to, že její péče v určitou chvíli ochabla. Přesně takový pocit, který bývá o to silnější, jedná -li se o Sudety, 
vás nemine v okolí Bezdružic. Mírné kopečky zde střídají sady a políčka, cesty se klikatí mezi kostelíky a pozůstatky majestátních hradů, z nichž trvalý dozor nad okolím 
drží Švamberk na vrchu Krasíkov.

Místní obce byly navíc svědkem zásadních dějinných událostí i v dávnějších dobách. Přehnaly se tudy slavné sedlácké bouře, zbraně zde tasili i husité. Především však na toto 
území odkazuje jméno raně novověkého učence Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. V oblasti se také nachází mnoho menších minerálních pramenů. V okolí takzvaného 
„Smraďáka“ pak byly zřízeny Konstantinovy Lázně s věhlasnou minerální vodou.

Umíř – Tato obec zanikla po odsunu německého obyvatelstva. V její blízkosti se nachází několik tzv. řopíků. Tyto 
železobetonové pevnůstky byly součástí československého předválečného opevnění.

Bezdružice – Nejslavnějším místním „rodákem“ je Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, popravený roku 1621 na 
Staroměstském náměstí v Praze. Tento šlechtic své jméno však zdědil po otci, ve skutečnosti Bezdružicko zřejmě 
nikdy nenavštívil.

Konstantinovy Lázně – Tyto lázně se chlubí hned dvěma „nej“. Zaprvé má zdejší minerální voda (Prusíkův pramen) 
největší obsah oxidu uhličitého v ČR. Dále se jedná o nejmladší obec Plzeňského kraje, samostatnou až od roku 1924.

Hrad Švamberk – Z kdysi majestátního hradu, který patřil rodu Švamberků, se dochovaly jen zbytky vnitřního jádra 
s částí věže. Dnes slouží jako vyhlídka do okolí a je symbolickou dominantou celého území.

Krasíkov a Ovčí vrch – Ovčí vrch se pyšní rotundou a památníkem slavného selského povstání z roku 1680, které skončilo smrtí 49 vzbouřenců. Ojedinělý výhled je odtud na zříceninu hradu Švamberk a kapli sv. Máří Magdaleny na vrchu Krasíkov.
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PUTOVÁNÍ ČESKO-BAVORSKÝM POHRANIČÍM PO HUSOVĚ A ZLATÉ CESTĚ

 9  PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

PROCHÁZKA OKOLÍM 
BÝVALÉHO HORNICKÉHO 
CENTRA

Ku Plané vede Husova cesta okolím Kosího potoka. Přes obec Kořen dochází trasa až k samotnému potoku, který v lesích vytváří jedinečné reliéfy. Strmé stráně propouští do 
údolí jen minimum slunečního svitu, díky čemuž místním cestám vládne chlad a hukot vody. Nedostatek světla si poutník může vynahradit ihned poté, co vyjde z hlubokého 
údolí do luk, kde jej čekají slunné meze plné květin a hmyzu.

Město Planá vzniklo na důležité zemské stezce, která do centra Čech vedla z Chebu. Největší slávy se dočkala v době působení rodu Šliků, který sem v 16. století po zániku 
mincovny v Jáchymově přenesl ražbu stříbrných mincí. Stříbrná ruda se těžila i ve štole, v níž se dnes nachází hornické muzeum.

Město se pyšní historickým náměstím, mnohými kostely i  rozsáhlým zámeckým komplexem, v  němž na své cestě do Chebu přenocoval Albrecht z Valdštejna. Dnes je 
bohužel přístupný pouze anglický zámecký park.

Bohušův vrch – Na kraji města Planá na Bohušově vrchu se nachází 16 metrů vysoká cihlová rozhledna postavená na 
začátku 20. století. Je volně přístupná a nabízí výhled na město i Slavkovský a Český les.

Historické náměstí v Plané – Místní centrum je velmi malebné. Náměstí obklopují gotické a renesanční domy, které 
dokazují středověkou slávu tohoto hornického města. Centru dominuje barokní Svatojánský sloup.

Rybníky před Tachovem – Hluboké lesy a náročný kopcovitý terén po průchodu Planou vystřídají spíše rovinatá 
pole a území s mnohými rybníky.

Cesta u obce Kořen – Ráz krajiny přírodního parku Kosí potok udávají nejen hluboké lesy a kaňony, ale i louky a cesty se stromovými alejemi.
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PUTOVÁNÍ ČESKO-BAVORSKÝM POHRANIČÍM PO HUSOVĚ A ZLATÉ CESTĚ

 10  TACHOV

NENÁPAdNÉ MĚSTO, 
KUdY KRÁČELA 
HISTORIE

Město Tachov je jedním z nejmenších českých královských měst, ale patří i mezi nejstarší sídla západních Čech. První zmínky o něm pocházejí z počátku 12. století. Díky své 
poloze u hraničních hvozdů plnilo především funkci obrannou. Po výstavbě říšské „Zlaté cesty“ mezi Prahou a Norimberkem, která tudy vedla, stoupl také jeho obchodní 
význam.

V průběhu let město poničilo mnoho požárů a dopad na jeho rozvoj mělo i obléhání husity. Přesto dále vzkvétalo. Ale jak už to v historii českých příhraničních měst bývá, 
slibný vývoj narušila válka, odsun převážně německého obyvatelstva, komunistický způsob „péče“ o historická jádra a vytvoření pohraničního pásma se zákazem vstupu.

Dřívější sláva Tachova je však ve městě přítomná dodnes a díky píli nadšených obyvatel si opět nachází své místo na výsluní.

Tachovský zámek – Nejvýznamnějším rodem, jemuž Tachov patřil, jsou bezpochyby Windischgrätzové. Ti nechali v 18. 
století na ruinách bývalého hradu a původních zámeckých budov vystavět nová křídla klasicistního zámku.

Jízdárna ve Světcích – Windischgrätzové také přišli s nápadem vybudovat ve Světcích, kam vede od jejich zámku lipová 
alej, unikátní neorománskou jízdárnu. Ta je dodnes druhou největší jízdárnou ve Střední Evropě.

Zříceniny kláštera ve Světcích – V 17. století začal zdejší klášter stavět řád paulánů. O století později zde bylo jejich 
působení ukončeno a následující majitel, Josef Mikuláš Windischgrätz, se snažil o přestavbu kláštera na zámek.

Husitství – V okolí Tachova v roce 1427 dosáhli husité prakticky bez boje slavného vítězství nad vojsky třetí křížové 
výpravy. Tachov následně obsadili a vytvořili z něj základnu pro své výpravy do sousedních zemí.

Městské hradby – Původní hrad v Tachově sloužil především jako obranná hraniční pevnost, podobně jako nedaleká 
Přimda. Díky tomu získalo město pevné kamenné opevnění, které historické centrum ohraničuje dodnes.

Muzeum Českého lesa – Muzeum se věnuje přírodě i historii širšího regionu. Nachází se v prostorách bývalého 
františkánského kláštera s původně gotickým kostelem sv. Máří Magdaleny.
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PUTOVÁNÍ ČESKO-BAVORSKÝM POHRANIČÍM PO HUSOVĚ A ZLATÉ CESTĚ

Celý středověký svět byl jako pavučinou protkán spletitou silniční sítí. Jedním z jejích úseků byla Zlatá cesta, která spojovala Prahu s Norimberkem 
a měřila kolem 300 kilometrů. Tato významná obchodní stezka dále pokračovala i na západ přes Frankfurt do Lucemburku, na východě končila ve 
Vratislavi.  Podél celé této zemské stezky byly postupně zakládány osady, hostince, celnice i tržiště, a to v pravidelných vzdálenostech závislých na 
délce denních etap. Mnohá známá města tak dodnes za svůj vznik vděčí právě Zlaté cestě. 

V průběhu doby vznikla i jižní kratší varianta, a to přes Přimdu a Waidhaus. Tato cesta však vedla územím, které nebylo podřízené císaři, kterému 
tak z jejího využívání neplynulo žádné clo. Proto sám Karel IV. využívání této trasy zakázal a označil ji jako „Zakázanou cestu“. V současnosti právě 
tuto trasu z velké části kopíruje moderní silnice - dálnice A6/D5.

Pád „železné opony“ v roce 1989 a zjednodušení pohybu mezi oběma zeměmi od roku 2004 pomohly opětovnému sblížení obyvatel Bavorska 
a Čech. Jako jedno z nosných témat se ukázala být právě „Zlatá cesta“. Snaha o vyrovnání se se společnou sudetoněmeckou minulostí a otevření 
hranice umožnilo rozvinutí mnoha zajímavých aktivit, které jsou potvrzením živého a přátelského sousedství. A tak „Zlatá cesta“ znovu ožila díky 
mnohým kulturním akcím, v její blízkosti byla vystavěna drobná architektonická díla, ale i významné stavby. Znovu tak Čechy a Bavorsko spojila 
a společně je přivedla do nového středu Evropy. 

Husův památník – V prosinci 2008 byl v Bärnau přímo na historické trase Zlaté cesty usazen památník Jana Husa. Český lev – Zlatou cestu označuje bílý lev na červeném podkladu. Tato turistická značka doprovází poutníka na Husově 
cestě od zemské hranice až do Norimberku. 

Královský dvůr Karla IV. – ArchaeCentrum Bavorsko- Čechy otevřelo v roce 2018 jedno z největších středověkých stavenišť Evropy. Historickými postupy zde vzniká replika jednoho z dvorců, které Karel IV. nechal vybudovat právě i na trase Zlaté 
cesty. Řemeslníci při své práci využívají výhradně techniky a nástroje běžně využívané ve 14. století.

 11   
jAK ŠEL ŽIVOT  
NA ZLATÉ CESTĚ
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 12  BäRNAU A PLößBERg

Z POHRANIČÍ 
dO STřEdU EVROPY

Česko-německý hraniční přechod se nachází nedaleko opuštěné osady Pavlův Studenec. V  jeho blízkosti leží vrch Steinberg (Kamenná hora), který s  jeho 802 metry 
představuje nejvyšší bod Husovy cesty v tomto regionu. Stezka, vedoucí podél hranice, kolem hraniční rozhledny zvané Grenzlandturm až k městečku Bärnau, zde nabízí 
nádherné výhledy do české a následně i hornofalcké krajiny. 

Od Bärnau, bývalé knoflíkové metropole, Husova cesta dále pokračuje k obcím Thanhausen, Kaltenmühle, Hohenthan a Geisleithen. Mezi vyhlášenými rekreačními letovisky 
Plößberg a Wildenau prochází kolem soustavy rybníků, které jsou pro region Stiftland typické. Návštěvník do tohoto kraje doputuje převážně po polních cestách. Po obci 
Püchersreuth s jejími dvěma kostely pokračuje dále okolo Störnsteinu až do Neustadtu an der Waldnaab. 

Německé muzeum knoflíků v Bärnau – Knoflíkářský průmysl byl kdysi základem obživy pro většinu obyvatel města 
Bärnau. Německé muzeum knoflíků bylo otevřeno v roce 1975 a od roku 1990 je umístěno v historických prostorách 
někdejšího obecního pivovaru. 

Historický park Bärnau-Tachov – Historický park je největším středověkým archeologickým muzeem pod širým nebem 
v celém Německu. Své postavení si vydobyl především díky přesným replikám 30 historických objektů z 9. až 14. století 
a ukázkám dobového způsobu života.

Betlémy a lidová světnice na radnici v Plößbergu – Kromě původní výroby skla a kamnářství je město Plößberg 
za hranicemi svého regionu proslulé vánočními betlémy. Vyřezávání figurek a stavba jesliček je v Plößbergu 
stále živou tradicí. 

Hrad Wildenau – Hrad, postavený kolem roku 1100, byl zásadním způsobem poničen během husitských válek v roce 
1430. Současnou podobu získal díky přestavbě v 90. letech minulého století. Jeho nejstarší částí je hradní věž, která dnes 
slouží jako zvonice evangelického kostela. 

Přechod hranice u Schmuckerhofu – Kdysi přísně střežené pohraniční pásmo nás dnes láká k příjemnému pikniku. 
Průhledem v hraničním kameni, který zde byl usazen v roce 2014, je možné nahlédnout směrem přesně ku Praze 
nebo k Norimberku.

Poutní kostel Spasitele Božího – Tento kostel, zvaný též „Na Kamenné hoře“, byl postaven v 18. století a 
v minulých letech prošel renovací. Vede k němu vzrostlá stromová alej s křížovou cestou se 14 zastávkami, která 
byla vybudována v roce 1768.
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PUTOVÁNÍ ČESKO-BAVORSKÝM POHRANIČÍM PO HUSOVĚ A ZLATÉ CESTĚ

HISTORICKÁ MĚSTA  
NA řECE WALdNAABU

První písemná zmínka o městě Neustadt an der Waldnaab pochází z  roku 1218. Centrum města získalo své charakteristické rysy již ve středověku. K  prohlídce tohoto 
nejmenšího okresního městečka Bavorska tak lákají především jeho malebné historické domy. Neustadt bývá označován také jako „město olovnatého křišťálu“. A to i přesto, 
že většina továren zaměřených na výrobu tohoto druhu skla svůj provoz již v minulosti ukončila.

Husova cesta vede dále přes Freyung směrem na Altenstadt. Neustadt a Altenstadt jsou od sebe odděleny řekou Waldnaab, jejíž jméno obě města nesou ve svém názvu. První 
osídlení tohoto území proběhlo již kolem roku 900 našeho letopočtu. Ve středověku byl Altenstadt křižovatkou Zlaté cesty vedoucí z Prahy do Norimberku a Magdeburské 
cesty z Řezna do Magdeburgu. Ve směru na Amberk zde odbočovala též takzvaná Železná cesta. 

Pü
ch

er
sr

eu
th

 

W
ei

de
n

Ne
us

ta
dt

 
Al

te
ns

ta
dt

 

 13  NEUSTAdT A ALTENSTAdT

Klášterní kostel sv. Felixe v Neustadtu – Klášter sv. Felixe františkánských minoritů je spolu s farním kostelem sv. Jiří 
dominantou Neustadtu. Poutní kostel sv. Felixe, který byl postavený v 18. století, je dobře rozpoznatelný již z velké dálky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Altenstadtu – Starý farní kostel v Altenstadtu byl postaven jako románský 
opevněný kostel kolem roku 1150. Ukrývá četné skvosty jako jsou náhrobky rodiny von Heideck či křtitelnice z 12. 
století. Hlavní oltář pochází ze 17. století. 

Zlatá ulička v Altenstadtu – Ulička se nachází mezi základní a mateřskou školou a slavnostně byla otevřena v roce 2008. 
Na zdi základní školy jsou zde umístěny informační cedule o trase a místech Zlaté cesty, stejně jako přehledná mapa 
znázorňující takzvané Nové Čechy z doby Karla IV. (14. století).

Pivo Zoigl – Pivo Zoigl je nefiltrovanou specialitou regionu. Věhlasný kultovní nápoj se z něho mohl stát i díky 
nedostatečné industrializaci pivovarnického průmyslu v severní Horní Falci.

Starý zámek v Neustadtu – Starý zámek v Neustadtu se nachází na hlavním náměstí tohoto města. Pochází původně ze 
13. století a pamatuje také Jana Husa. Od 16. století je znám též jako zámek Heideckerů. 

Rukavice evropských dějin – V roce 1354 zanechal Karel IV. do zástavy rukavici ze skopové a kozí kůže jako dar 
za kus lesa. Tento artefakt, který má nedozírnou hodnotu a je poslední svého druhu, je možné dodnes obdivovat v 
městském muzeu v Neustadtu. 
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 14  WEIdEN

CENTRUM 
SEVERNÍ HORNÍ fALCE

Weiden in der Oberpfalz je největší město na Husově cestě mezi Prahou a Norimberkem. Návštěvník přicházející ze severu vchází do centra města Dolní branou. Dostane se 
tak přímo na Dolní trh za městskými hradbami. Části náměstí, Horní a Dolní trh, od sebe odděluje nádherná budova Staré radnice. Historické jádro Weidenu, které je tvořeno 
úzkými romantickými uličkami, svým kouzelným šarmem doslova vyzývá k procházkám, posezení a k odpočinku. 

Je možné navštívit jednu z mnoha restaurací, prohlédnout si domy s výraznými štíty či pozorovat čilý ruch při kávě nebo tradičním pivu Zoigl. Poté, co Husova cesta provede 
poutníka centrem tohoto malebného města, opouští jej Horní bránou. V trase Zlaté cesty dále pokračuje jihozápadním směrem k hornofalcké pahorkatině. 
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Historické městské hradby – V trhlinách zdí a v dlažebních spárách se ukrývá množství rostlin a drobných zvířat. Malé 
kapradiny, lišejníky a mechy vytvářejí na stěnách hradeb jemné zelené chmýří. 

Stará radnice – Stará radnice v centru historického jádra Weiden byla postavena v letech 1539 až 1548. Díky své rozsáhlé 
renovaci mezi lety 1914 a 1917 neztratila dodnes nic ze své historické přitažlivosti. 

Městský farní kostel sv. Michala – Ve farním kostele, o němž první zmínka pochází z roku 1341, probíhalo již v roce 1522 
kázání dle reformovaného učení. Od 19. století je tento kostel znám jako působiště skladatele a varhaníka Maxe Regera.

Vlastivědné muzeum Tachovska – Odsunem Němců z Československa v roce 1945 se zvýšil počet obyvatel Weidenu 
o čtvrtinu. Toto muzeum nám proto dodnes připomíná příběhy lidí z Tachovska, kteří se ve Weidenu, v prvním větším 
městě za hranicemi, usadili. 

Dolní brána – Dolní bránou, přestavěnou do dnešní podoby po bombardování v roce 1635, se dostaneme na takzvaný Dolní trh. Průchod pro chodce byl vytvořen v roce 1955 po poškození brány americkými tanky. 
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VŠUdYPřÍTOMNÉ 
STOPY Z dÁVNÝCH 
dOB

Na úseku mezi Etzenrichtem a Hahnbachem zanechali středověcí cestující na Zlaté cestě více stop než na jiných místech. Za Kohlbergem, tradičním místem odpočinku 
formanů, které bylo využíváno též k přepřáhnutí koní, stoupá Husova cesta do kopců. Odměnou za námahu se však poutníkovi naskytne mnoho překrásných výhledů do 
krajiny. Po zdolání vrchu Kohlbühl (589 m) klesá cesta prudce o 175 metrů dolů do poklidného města Hirschau – křižovatky Zlaté a Zakázané cesty.  

Hirschau, neboli „město bílé hlíny“, získalo svou přezdívku podle významných nalezišť kaolinu. Tato základní surovina pro výrobu porcelánu se zde těží od roku 1833. Díky 
skladování křemenného písku, který je vedlejším produktem zpracování kaolinu, zde za desetiletí těžby vznikl 150 m vysoký zářivě bílý kopec zvaný Monte Kaolino.

Monte Kaolino v Hirschau – Již v roce 1957 dokázaly jedinečnost a přínosnost tohoto ohromného písečného kopce 
první závody v letním lyžování. Časem byla nabídka turistických atrakcí rozšířena o plavecký bazén, lanový park, 
sáňkařskou dráhu a kemp. 

Památník „Radlträger“ v Hahnbachu – Takzvaný „Památník nosičů kol“ připomíná dobu kolem druhé světové války, 
kdy mnozí cyklisté svá kola po ulicích Hahnbachu poponášeli. Chránili tak pneumatiky svých strojů před poškozením 
kvůli špatnému stavu dlažby. 

Kříže podél Zlaté cesty u Kohlbergu – Kříže na okraji cesty dodnes lákají poutníky k modlitbě a k zamyšlení. 

Farní kostel sv. Jakuba v Hahnbachu – Kostel sv. Jakuba byl založen v roce 1434. Patří k nejvýznamnějším gotickým 
stavbám v Horní Falci. V roce 1521 byla dostavěna impozantní věž, jejíž stavba trvala 17 let. 

Výhled z hory Kohlbühl směrem na Kohlberg
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HORNOfALCKÁ  
PAHORKATINA 
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OKOLÍM NĚKdEjŠÍHO 
HLAVNÍHO MĚSTA  
„NOVÝCH ČECH“

Sulzbach-Rosenberg vítá návštěvníky svým poutním areálem na Annabergu s kostelem sv. Anny a loretánskou kaplí. Na historické centrum města z výšky dohlíží rozsáhlý 
zámecký komplex, který je významným představitelem gotiky a hornofalcké renesance. Sulzbach byl kdysi hlavním městem korunní země „Nové Čechy“, kterou na území 
Horní Falce založil Karel IV.

Za městem Sulzbach-Rosenberg poutník prochází málo osídleným regionem s rozmanitou přírodou, v níž se pravidelně střídají lesy s polnostmi. Díky nenáročnému terénu 
a malým výškovým rozdílům nabízí tato krajina ideální příležitost pro regeneraci mysli i těla. Za odlehlou vesničkou Bachetsfeld čeká v údolí potoka Högenbach obec 
Weigendorf s místními částmi Högen a Haunritz.

Pozdněgotická radnice – Radnice v Sulzbachu byla v rámci jediné stavební fáze postavena mezi lety 1456 a 1470 na 
místě předchozí budovy na Luidpoldově náměstí. Skládá se ze dvou vzájemně propojených budov, sálu a příčné haly. 

Husova destička „U Červeného raka“ –  Upomínková destička na domě č. 24 na Luidpoldově náměstí, dřívějším hostinci 
„U Červená raka“, odkazuje na přenocování Jana Husa v Sulzbachu dne 16. října 1414. 

Kneippovy lázně v Haunritzu –  V Högenu a také v Haunritzu jsou turistům k dispozici veřejné Kneippovy lázně na 
potoce Högenbach, které slouží jak k osvěžení, tak i k relaxaci. 

Waitzův mlýn v Högenu – Mlýny na potoce Högenbach jsou zmiňovány již od roku 1414. Pravděpodobně je tedy na 
své cestě do Kostnice viděl také Jan Hus. 

Zámek Sulzbach – Zámek Sulzbach je jeden z prvních raně středověkých komplexů v Bavorsku. Od 8. až do 12. století byl významným centrem moci v oblasti Nordgau. Podobu, v jaké jej známe dnes, získala tato památka již za doby Karla IV. 
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SULZBACH-ROSENBERg  
A POTOK HögENBACH


