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Středověk na dosah  

 

Bärnau – Středověký boom: trhy a knihy, filmy a seriály na toto téma jsou nyní velice aktuální. Velmi 

zřídka se však podobají historické realitě. V Bärnau v Horní Falci je možné vidět, jaký byl skutečně 

život v 9. až 14. století. V tamním Historickém parku Bärnau-Tachov vzniklo od roku 2011 již 30 

budov, které jsou jakožto věrné kopie originálu postaveny a vybaveny podle archeologických nálezů.  

Zejména při různých akcích je středověk v Historickém parku možné zažít skutečně „naživo“. 

Představitelé v historických oděvech zde prezentují všední život tehdejších lidí. Vaří, staví, ukazují 

řemesla nebo sklízí. Návštěvníci tak mohou na vlastní oči prožít, jak těžká byla tato doba, ale také jak 

nečekaně pokrokové byly mnohé pracovní techniky.  

Při procházce tímto rozsáhlým archeoparkem se návštěvník nejdříve přenese v čase do doby, kdy v 

8. a 9. století přicházely první slovanské do česko-bavorského příhraničí. K vidění je zde osada 

s různými typy domů, jaké byly obvyklé v tomto regionu.  

V druhé osadě připomíná park christianizaci pohanských slovanských kmenů v 11. století. To je 

symbolizováno 15 metrů vysokou dřevěnou ochrannou věží, kostelem a obytnou budovou 

ministeriála. Ministeriálové byly druhem šlechtických správců, které říše pověřila udržováním míru.  

Zajímavý detail: Kostel je rekonstrukcí chrámu Páně v okrese Kitzingen. Jednalo se o dřevěného 

předchůdce pozdějšího kostelního hradu v Kleinlangheimu, který pochází z 11. století. Stejně jako 

jeho předloha, je i jeho reprodukce velká 11 krát 6 metrů. Způsob stavby připomíná skandinávské 

kostely, z nichž některé stojí dodnes.  

Třetí časové okno v Historickém parku se věnuje ranému budování měst. S typickými domy 

řemeslníků a především velkým hostincem je zcela zřejmý hlavní směr vývoje: Dálkový obchod 

získával ve 13. století stále více na významu. Jednou z nejdůležitějších tras obchodníků se v této době 

stává trasa mezi Norimberkem a Prahou, „Zlatá cesta“. Tuto cestu si vybral císař Karel IV. (1316 - 

1378), společný král Čechů i Němců, jako spojnici při cestování mezi svými dvěma sídly úřadu. Bärnau 

leží v severní Horní Falci v okrese Tirschenreuth. Město se tehdy stejně jako dnes nacházelo na 

hranici s Českou republikou a představovalo tak důležitou zastávku na Zlaté cestě.  

Přímo vedle Historického parku vzniká od roku 2018 královský dvůr Karla IV. Na středověkém 

ukázkovém staveništi je možné sledovat práci týmu řemeslných mistrů, jak v následujících 20 letech 

bude s pomocí čistě středověkých technik a nástrojů vznikat velký kamenný komplex s 6 jednotlivými 

stavebními objekty. Zažijete zde, jak se pálí vápno a taví železo, jak se ručně štípou kameny a jak se z 

kmenů jen s pomocí sekery tesají trámy. Mimořádnou zajímavostí je na staveništi využívání 

dřevěného jeřábu, který byl sestrojen podle středověké předlohy.  

Základem je česko-německý projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, který je kooperací 

s univerzitami v Bambergu, Plzni a Praze a měl by jak vzdělávat budoucí badatele, tak i zkoumat 

a zachovávat historická řemesla.   

Zřizovatelem Historického parku Bärnau-Tachov a ArcheoCentra Čechy-Bavorsko je spolek Via 

Carolina – Goldene Straße e. V. Ten svou projektovou činností usiluje o znovuobjevení společné 

česko-německé historie v regionu. Cílem je zkoumání přírodního a kulturního dědictví a jeho 

prezentace veřejnosti. 

Rádi Vám poskytneme více informací a obrazový materiál.  
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