
Po stopách husitských 
bitev

PIZZABOX Travel

(Richard Kubín)

6. - 12. září 2021



Den 1

V 9:00 hodin odjíždí autobus z 
chebského nádraží do Tachova, 
kde se odehrála jedna z 
husitských bitev. 

Nejprve bude uskutečněna 
prohlídka místa bojiště 
západně od Tachova, kde 
stojí památník. Poté bude 
následovat přejezd do centra, 
kde bude uspořádána 
prohlídka městských hradeb s 
21 zachovalými věžemi.

Následuje pauza na oběd, po které se přepravíte autobusem do Babylonu u 
Domažlic, kde se ubytujete.



Den 2

V 9:00 odjíždí autobus do 

Domažlic, což je významné 

místo v dějinách husitských 

válek.

Autobus po cestě zastavuje v 
Baldově, kde se odehrála bitva u 
Domažlic a kde také stojí 
památník.

Po příjezdu do Domažlic si 
prohlédnete zbytky městského 
opevnění a Dolní bránu z 2. 
poloviny 13. st. Uvidíte také 
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, který byl za husitských 
válek částečně pobořen.

Dále se podíváte na Chodský hrad, založený 
Přemyslem Otakarem II. V 18 hodin se 
autobusem vrátíte zpět do Babylonu.



Den 3
Třetí den v 9:00 odjíždí 

autobus na hrad Rabí, při 

jehož dobývání přišel Jan 

Žižka z Trocnova o své druhé 

oko.

Zřícenina hradu je velmi rozsáhlá, je zde pět prohlídkových okruhů a proto 
bude prohlídka trvat několik hodin. 

Po prohlídce Rabí následuje přesun na 
nejvýše položený hrad v Česku 
Kašperk.
Ten se vyhnul pustošení husitských 
vojsk, protože jeho majitelé byli 
stoupenci kalicha.

Po prohlídce Kašperku se přesunete do 
Strakonic, kde je zajištěn nocleh.



Den 4

Po obědě se autobusem 
přesunete do Čejetic, poblíž 
kterých se odehrála legendární 
bitva u Sudoměře, ve které 
husité poprvé použili vozové 
hradby.

Od 9:00 ráno začíná prohlídka 
Písku, během které uvidíte např. 
nejstarší dochovaný most v 
Čechách, děkanský kostel Narození 
Panny Marie a Písecký hrad. 
Všechny tyto památky pocházejí z 
13. století.

Po prohlídce Sudoměře se 
přesunete autobusem do Kutné 
Hory, kde je připraven nocleh.



Den 5

V 9:00 začne prohlídka 
cisterciáckého kláštera, který 
husité vypálili. Poté si také 
prohlédnete chrám sv. 
Barbory, který je zapsán na 
Seznam světového dědictví 
UNESCO. Také bude 
uskutečněna prohlídka 
Hrádku, kde se nachází 
muzeum stříbra a středověký 
důl.

Po obědě navštívíte dvě místa 
památných bitev - u Malešova a 
u Lipan.

Poté se přepravíte 
autobusem do Tábora, 
kde je připraveno 
ubytování.



Den 6 + 7
Celý víkend se v Táboře budou konat 
festival nazvaný “Táborská setkání”, 
během kterého celé město ožívá ve 
středověkém duchu. Konají se např. 
průvody s koňmi a žongléry, hraje 
dobová hudba a probíhá středověký 
jarmark s šermíři.

Dále můžete navštívit řadu památek, například rozsáhlý komplex 
podzemních prostor a chodeb pod Husitským muzeem a pro 
zájemce je připravena cesta autobusem na nedaleký Kozí Hrádek, 
kde kázal Jan Hus.

V 18:00 v neděli odjíždí 
autobus zpět do Chebu, 
předpokl. příjezd je v 
21:30 h.


