
STARÁ SOLNÁ STEZKA

Stará solná stezka bylo označení pro stezku, která vedla z Halle do Prahy. Kupci 
museli překonat Krušné hory (v jejichž oblasti je známá jako Česká stezka). V 
dávných dobách byly hory neprostupné a teprve postupně se zde vybudovaly 
cesty a mohl začít probíhat vzájemný obchod. Život byl v Krušných horách vždy 
drsný a panovaly zde extrémní povětrnostní podmínky, proto se také místa kudy 
vedla solná stezka během staletí, i pod vlivem povětrnostních podmínek v různých 
ročních obdobích, měnila. První písemné zmínky o Staré solné stezce jsou z 
roku 1150, kdy je uváděna jako stará cesta do Čech – Antiqua semita Bohemica. 
Stará solná stezka měla řadu ramen z Halle an der Saale do Prahy, takže o ní lze 
mluvit jako o koridoru obchodních cest. Na mapě jsou zobrazeny jen některé z 
nejdůležitějších tras. Jen přes Krušné hory existovalo 12 různých cest do Čech.

Alte Salzstraße war die Bezeichnung für einen Pfad, der von Halle nach Prag 
führte. Die Händler mussten das Erzgebirge (in dessen Gebiet sie als Böhmischer 
Steig bekannt war) überwinden. Damals war das Erzgebirge dicht bewaldet,  
schrittweise wurden Wege geschaffen und gegenseitiger Handel konnte sich 
entwickeln. Das Leben im Erzgebirge war zu jeder Zeit rau und es herrschten extreme 
Witterungsbedingungen. Dadurch veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte die 
Wegeführung der Alten Salzstraße, sowohl infolge der Witterungsbedingungen als 
auch zu den verschiedenen Jahreszeiten. Erstmalig wird die Alte Salzstraße im 
Jahre 1150 schriftlich erwähnt, wo dieser Handelsweg nach Böhmen als Antiqua 
semita Bohemica bezeichnet wurde. Die Alte Salzstraße führte auf mehreren 
Strecken von Halle an der Saale nach Prag, so dass man den Streckenverlauf als 
einen Korridor von Handelswegen beschreiben kann. Auf der Karte sind nur einige 
sehr wichtige Wegeführungen eingezeichnet, denn allein über das Erzgebirge 
führten 12 verschiedene Routen nach Böhmen.  
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STEZKY EVROPOU
Od antiky až po raný stře-
dověk byl styk s okolními 
zeměmi možný pouze po 
zemských obchodních 
stezkách, které v někte-
rých místech prostupovaly 
pohraničními pralesy, tzv. 
zemskými branami. Zem-
ské brány byly oficiální-
mi hraničními přechody, 
byly to jediné udržované  
a k dopravě použitelné 
vstupy do země. Zemské 
brány bývaly obvykle strá-
žené, chráněné pomez-
ními hrady nebo stráž-
nicemi. Jedna z nich se 
nacházela mezi Místem  

a Králupy na Chomutovsku. Kolem zemských stezek byly budovány strážní sys-
témy, strategická ostraží, později tvrze, hrady a nakonec vsi a města s kupeckými 
osadami. 
Nejvýznamnějšími zemskými stezkami byly například tzv. Stará solná stezka z Halle 
do Prahy, Zlatá stezka z Pasova do Prahy, Řezenská (Norimberská) stezka byla 
spojnicí mezi Prahou, Plzní a Řeznem.

Von der Antike bis zum frühen Mittelalter war der Verkehr mit den angrenzenden 
Ländern nur auf den Landeshandelsstraßen möglich.  An einigen Stellen war der 
Grenzübertritt durch die Urwälder durch sog. Landestore möglich. Die Landestore 
waren offizielle Grenzstationen und die einzigen gepflegten und zum Transport ge-
eigneten Übergänge zum Nachbarland. Die Landestore waren gewöhnlich bewacht 
und durch Grenzburgen geschützt. Eine davon befand sich zwischen der Ortschaf-
ten  Místo (Platz) und Králupy (Kralupp) in der Region von Chomutov. Entlang den 
Landesstraßen wurden Wachsysteme, strategische Wachpunkte, später Festungen, 
Burgen und zuletzt Dörfer und Städte mit Kaufmannsortschaften errichtet. 
Zu den bedeutendste Landstraßen zählten z. B. die sog. Alte Salzstraße von Halle 
nach Prag, die Goldene Straße von Passau nach Prag sowie die Regensburger 
(Nürnberger) Straße zwischen Prag, Pilsen und Regensburg. 
 

     Hlavní směry obchodních cest do konce 10. stol. / Hauptrouten 
     der Handelswege bis Ende des 10. Jh.     
     
     Ostatní směry obchodních cest do konce 10. stol./ Veitere Verläufe 
     der Handelswege bis Ende des 10. Jh. 
    
     Změny obchodních cest ve 12. stol./ Neue Handelswege im 12. Jh.



DOPRAVNÍ CESTY

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ SILNIC
- DŘEVĚNÉ, MLATOVÉ, 
KAMENNÉ, LITÉ

KAMENNÉ CESTY 
DESKOVÉ 
- BĚHOUNY, ŠLAPÁKY 
- VYMEZ. TESANÝMI  
KAMENNÝMI OBRUBNÍKY 
(VIA ROMANA)

ŠTĚRKOVÉ CESTY 
- ŠTĚTOVANÉ VYMEZENÉ 
ODTOKOVÝMI RÝHAMI
- STROUHAMI

MLATOVÉ CESTY 
VYMEZENÉ KRAJNICEMI

PŘÍČNĚ TVAROVANÉ STEZKY DŘEVĚNÝMI KULÁKY 
MOKRÝM TERÉNEM, MOKŘADY, BLÁTIVÝMI 
HMOTAMI, BLATY (HATĚ)

Přeprava po obchodních cestách se realizovala stále se 
vyvíjejícími způsoby nákladní dopravy. Nejprve se zbo-
ží přenášelo na ramenou a zádech, v uzlech a krosnách, 
nebo se používaly nejrůznější ruční dopravní prostředky jako 
nosítka, káry, kolečka a vozíky. Později se začaly používat 

vozy, sáně, ale výjimkou nebylo ani přenášení 
nákladů na hřbetech zvířat – koní, mul, 
oslů. Takový náklad se nazýval „saum“ 
– z latinského sagma - sedlo s rancem  
a zvířatům, která náklad přenášela se říka-
lo soumaři. Ale romantickou, často literár-
ně zpracovanou legendou stezek zůstává  
formanská doprava na masivních kupec-
kých nákladních vozech. A tak úzké, bláti-
vé stezky pralesem se proměnily v široké 
kamenné cesty, po nichž proudila sůl, vína. 
koření, luxusní zboží i zlato. 

 
Der Güterverkehr auf den Handelswegen veränderte sich grund- 
legend im Verlaufe der Zeit. Zuerst wurden die Güter auf Schul-
tern und Rücken, in Ranzen und Körben getragen oder es  
kamen verschiedene Handtransportmittel, wie Karren, Schub- 
karren und Wägelchen zur Anwendung. Später begann man 
Wagen und Schlitten zu verwenden, aber  auch der Lastentrans-
port auf den Rücken von Tieren (Pferden, Maulesel) erlangte Be-
deutung. Solche Fracht wurde „Saum“ genannt  – aus dem Latei-
nischen sagma  - Packsattel - und die Tiere, die die Fracht trugen, 
wurden Saumtiere genannt.   Die Fuhrmanntransporte auf massi-

ven Händlerwagen sind 
das romantische, oft  
literarisch bearbeitete 
Bild, das von den al-
ten Handelswegen 
überliefert ist. Und 
so verwandel-
ten sich 

die ursprünglichen engen, matschigen 
Wege durch den Urwald in breite 
Steinwege, auf denen Salz,  
Weine, Gewürze, Luxus- 
güter und Gold trans-
portiert wurde. PODÉLNĚ VYSTLANÉ STEZKY POHYBLIVÝM POVRCHEM 

- PROUTĚNÉ OTEPI

PROSEKANÉ STEZKY HORAMI, HVOZDY, LESY

PROŠLAPANÉ STEZKY - ÚVOZY ROSTLÝM TERÉNEM, SKALINAMI, DIVOKÝM POROSTEM, 
LUKAMI, HÁJI, PARTEREM



DOPRAVNÍ STAVBY

Skutečné dálkové obchodní silnice vznikaly na osách původ-
ních stezek  asi ve 13. stol. Právě tehdy se zrodily Louny jako 
královské město, začínají se více používat vozy a upravují se 
pro ně silnice. Karel IV. to vše rozvíjel a zdokonaloval, dával 
tomu řád. To byla již nová, „obchodní“ doba, charakterizovaná 
mohutným rozvojem měst, založených posledními Přemyslov-
ci. Je samozřejmé, že v osadách i volné krajině položené při 
obchodních cestách začala vznikat pro zvířata, formany, kup-
ce i obyčejné pocestné z našeho hlediska poměrně hustá síť 
zájezdních a přepřahacích hospod, směnáren apod. Města se 
stala jakýmisi obchodními stanicemi na trasách zemských cest 
a požívala řady privilegií, zaručujících další ekonomický rozvoj. 

    DOPRAVNÍ STAVBY: 
Obranné: strážnice, tvrze, opevněné 
věže, hrádky, strážné hrady, brány, hra-
zené kostely
Pomocné: přívozy, brody, mosty, přísta-
viště, sklady, překladiště, přepřažiště, 
mýta, napajedla, kolárny, bednárny, ko-
várny, tržiště, milníky
Odpočinkové: krčmy, zájezdní hostince 
(formanské hospody), herberky, počinky, 
studny, studánky 
Duchovní: orientační kostelíky, děkovné 
a prosebné kaple, kapličky, boží muka  
a kříže

Prototyp strážního hrádku/ Prototyp des Wachschlösschens.  

Zájezdní hostinec /Einkehrgasthaus

Stavba mostu/ Brückenbauweise  

Pražská brána královského města Louny 
/ Prager Tor der königlichen Stadt Louny

Kupecká osada /Handelssiedlung

Die Fernhandelswege entwickelten sich 
auf den Routen der ursprünglichen Steige etwa im 13. 
Jahrhundert. Damals erlangte die Stadt Louny den Sta-
tus einer königlichen Stadt und man verwendete zu- 
nehmend Wagen für den Transport. Die Straßen wur-
den diesen Umständen angepasst. Karel IV. entwickelte 
und verbesserte diese Rahmenbedingungen und  gab 
dem Geschehen eine Ordnung. Das war bereits eine 
neue „Handelszeit“, die  einen gewaltigen Aufschwung 
der durch die letzten Přemysliden gegründeten Städ-
te  mit sich brachte. Natürlich entwickelten sich in den 
Siedlungen und in den ländlichen Regionen entlang der 
Handelswege ein  verhältnismäßig dichtes Netz von 
Einkehrmöglichkeiten, Umspanngasthäusern, Wechsel-
stellen u. ä. für Fuhrleute, Händler  und Tiere. Die Städ-
te wurden zu Handelsstationen auf den Strecken der 
Landeswege und genossen zahlreiche Privilegien, die 
eine weitere wirtschaftliche Entwicklung garantierten. 

VERKEHRSBAUTEN: 
Verteidigungsanlagen: Wachhäuser, Festungen, 
befestigte Türme, Schlösschen, Wachburgen, Tore, 
befestigte Kirchen 
Hilfsanlagen: Fähren, Furten, Brücken, Landungsplät-
ze, Lagerräume, Umlageplätze, Umspannplätze, Maut-
stellen, Viehtränken, Wagenwerkstätten, Fassbinder- 
eien, Schmieden, Marktplätze, Meilensteine
Rastanlagen: Schenken, Einkehrgasthäuser (Fuhr-
mannschenken), Herbergen, Raststätten, Brunnen
Geistige Anlagen: Orientierungskirchen, Dank- und 
Bittkapellen, kleine Kapellen, Martersäulen und Kreuze



PŘÍBĚHY SOLI
Jakmile byly Louny povýšeny na 
královské město, staly regionál-
ním centrem obchodu se solí. 
Roku 1352 od krále Karla IV. zís-
kaly dokonce speciální privilegi-
um, kterým panovník zpřesňoval 
a rozšiřoval dosavadní pravidla 
dovážení soli. To ukládalo, aby 
nikdo neprodával sůl ve Slavětí-
ně, Třebenicích nebo Libocho-
vicích bez povolení městských 
úředníků. Pouze Louny mohly ve 
svém mílovém prostoru (v okru-
hu 11 km kolem města) organi-
zovat obchod se solí a vybírat  
z něj ungelt (poplatek). Formani 
čili vozkové museli cestovat od 
jednoho královského města ke 
druhému a na vyžádání předlo-
žit doklad o zaplacení ungeltu. 

Kdyby jeli se solí postranními silnicemi, měl jim být zabaven celý náklad a „věci 
jejich obstavené aby k užitku města obráceny byly.“ 

Als die Stadt Louny zur königlichen Stadt erhoben wurde, entwickelte sie sich zu 
einem regionalen Zentrum des Salzhandels. 1352 erwarb sie von Karel IV. ein 
spezielles Privileg, in dem der Herrscher die bisherigen Regeln zur Salzeinfuhr 
präzisierte und erweiterte. Dies beinhaltete, dass niemand Salz in Slavětín, Tře-
benice oder Libochovice ohne Genehmigung der  Stadtbeamten von Louny Salz 
verkaufen durfte. Nur die Stadt Louny durfte in ihrem festgelegten ‚Meilenraum‘ 
(im Umkreis von 11 km um die Stadt) den Salzhandel organisieren und Ungeld 
(Gebühr) erheben. Die Fuhrleute bzw. Kutscher reisten von einer königlichen 
Stadt zur anderen und waren verpflichtet, auf Verlangen einen Nachweis über 
die Bezahlung des Ungeldes vorzulegen.  Bei Verletzung dieser Pflicht durch 
Nutzung von Nebenstraßen sollte ihnen die ganze Ladung beschlagnahmt wer-
den und „ihre beschlagnahmten Sachen sollten zum Nutzen der Stadt zurückge-
geben werden.“  

V  Praze  se koncentroval obchod se solí  a ko-
nal se zde i nejdůležitější solný trh v celých Če-
chách. Do Prahy přicházela sůl nejen z Halle ale  
i z Jihu (Passau, Salzburg, Gmunden). V Praze se 
kupci zastavovali v Ungeltu neboli Týnském dvoře. 
Jednalo se o ohrazený kupecký dvůr, který vzni-
kl ve 12. stol., kdy byl skutečnou tvrzí oddělenou 
od města příkopem a zdí. Sloužil k ochraně kupců  
a zboží, byla zde skladiště, stáje i obydlí pro kupce. 
Každý kdo překročil jeho práh byl pod plnou ochra-
nou krále, za což musel platit poplatek. Z tohoto 
poplatku se postupem doby vyvinulo clo ze zboží. 
Clu se staroněmecky říkalo Ungeld - proto tako-
vé označení dvora. Největší rozmach zažil dvůr za 
vlády Karla IV a Václava IV.
 
In Prag konzentrierte sich der Salzhandel und hier fand  der wichtigste Salzmarkt 
in ganz Böhmen statt. Prag erhielt das Salz nicht nur aus Halle, sondern auch aus 
dem Süden (Passau, Salzburg, Gmunden). In Prag fand der Salzhandel für alle  
Händler im Ungelt (Teynhof) statt. Das war ein umzäunter Händlerhof, der im 
12. Jh. entstand. Damals war das eine  von der Stadt mit einem Graben und 
Mauerwerk getrennte Festung. Dieser Hof diente dem Schutz der Händler und 
Waren, hier befanden sich Lagerplätze, Ställe sowie Behausungen für die Händler. Wer 
diese Schwelle betrat, war unter vollem Schutz des Königs, wofür eine Gebühr zu  
entrichten war. Aus dieser Gebühr entwickelte sich mit der Zeit eine Zollgebühr 
für die Güter. Die Zollgebühr wurde altdeutsch als Ungeld bezeichnet, wovon sich 
die Bezeichnung dieses Handelsplatzes ableitete. Die größte Blüte erlebte dieser  
Handelsplatz unter der Regierung von Karel IV. und Václav IV.    


