
Svatý Jakub starší – apoštol, mučedník, 
patron Španělska, válečníků, dělníků, 
kameníků, drogistů, kloboučníků, vozkařů, 
kovářů řetězů a poutníků. 
narozen: kolem Kristova narození 
zemřel: kolem Velikonoc r. 44 v Jeruzalémě  
Dříve zobrazován jako apoštol s knihou. Později 
jako poutník s holí, lahví, pytlíkem a 
kloboukem. Existuje i znázorňování sv. Jakuba 
jako rytíře („Matamoros“-„bijec Maurů“). 

SVATOJAKUBSKÁ MUŠLE A LEGENDY 

Podle legendy stál portugalský rytíř v blízkosti lodě, 
která přivezla Jakuba do Španělska. Jeho kůň byl 
z pohledu na třpyt z hvězd, jeţ dopadal na apoštola 
tak vyděšený, ţe skočil do vody i s rytířem. Rytíř byl 
zachráněn a  jeho tělo bylo pokryto svatojakubskými 
mušlemi. Jakub byl synem rybáře Zebedea a Salome, 
jeho bratrem byl Jan evangelista. Byl prvním ze 
dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil 
mučednictví. Mučedníkovy ostatky přenesli prý 
kolem r. 70 na Sinaj, kde postavili klášter sv. Jakuba, 
dnešní klášter sv. Kateřiny. Poté byly ostatky 
přeneseny do Španělska a k jejich uchování postavili 
v Galícii kostel sv. Jakuba, který byl posvěcen 25. 
července 816. Legend, vysvětlujících, jak se svatý 
Jakub dostal z Jeruzaléma po Jeţíšově smrti aţ na 
Iberijský poloostrov, je několik. Podle jedné z nich 
se vydal hlásat evangelium pryč z Palestiny a došel aţ 
do dnešního Španělska. Tam měl okolo roku 40 
zjevení Panny Marie, která mu řekla, aby se vrátil 
zpět do Jeruzaléma. Jakub se vrátil a roku 44 tam 
zemřel mučednickou smrtí dle rozkazu Heroda 
Agrippy. Jeho tělo naloţili na loďku a vlny ji 
vyplavily na španělském pobřeţí. Tam tělo našli jeho 
španělští učedníci. Jeho údajné ostatky byly objeveny 
při stavbě kostela v dnešním Santiagu de 
Compostela. Podle pozdější legendy se sv. Jakub 

zázračně objevil během bitvy u Clavija, a bojoval za 
křesťanství proti Maurům.  
Svatojakubská cesta je systém cest celou Evropou 
do Španělska. Ve Španělsku vede hlavní cesta, 
Camino francés, z Pyrenejí aţ do Santiaga de 
Compostela, dále na kap Finisterre u Atlantiku. 
Existují také jiná jména jako Hvězdná cesta nebo 
Mléčná cesta. První pouť do Compostely je doloţená 
roku 951, kdy ji vykonal biskup z Le Puy. Podél cesty 
byly postupně zřizovány kostely a kláštery se svatými 
relikviemi. První manuál pro poutníky pochází jiţ z 
12. století, kdy jej pravděpodobně sepsal Aymeric 
Picaud, papeţův sekretář pod názvem „Liber Sancti 
Jacobi“. Rukopis obsahuje kázání, zprávy o zázracích 
a liturgické texty o sv. Jakubovi. Dále se zde nachází 
popis trasy, umělecká díla, která lze po cestě spatřit, a 
zvyky místních obyvatel. Symbolem dlouhotrvající 
poutě se jiţ ve středověku stala mušle hřebenatka a 
od roku 1987 je platný systém směrových značek s 
touto mušlí. V posledních 20 letech zaznamenalo 
poutnictví na Svatojakubské cestě velký vzestup. 
Rada Evropy vyhlásila Svatojakubskou cestu v roce 
1987 první evropskou kulturní cestou. Tenkrát bylo 
na cestě 5 000 poutníků ročně, v roce 2005 se počet 
blíţil 100 000. Ti se vydali na cestu ze svého 
domova, i přes celé Španělsko, aby absolvovali 
minimálně posledních 50 km pěšky či na koni nebo 
posledních 100 km na kole. V okolí Kralovic najdete 
značenou cestu v novém vydání mapy 
edice KČT č. 30, Povodí Střely značkou 
zlaté mušle v modrém poli. 
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Než se vydáte na cestu 
Je dobré rozmyslet si trasu, odkud a kam chcete jít. 
Internet poskytuje podrobné informace o systému 
cest a o všem, co můţete doma i 
v cizině potřebovat. Je vydáno 
mnoho písemných průvodců, jak 
dojít k cíli. Společnosti Ultreia se 
podařilo vydat první český poutní 
pas – credencial, do kterého se 
zaznamenávají absolvované úseky. 
Pokud dodrţíte podmínky a 
dojdete aţ do katedrály v 
Compostele, bude vám tam 
slavnostně jmenovitě předán dekret o absolvování. 
Severní větev Svatojakubské cesty v ČR vychází 
ze Zbraslavi u Prahy a vede přes Karlštejn, Beroun, 
Niţbor, Kralovice, Plasy, Horní Břízu, vrch Krkavec 
a Stříbro do Kladrub. Od kladrubského kláštera ke 
kostelu sv. Jakuba Většího a potom dále podél řeky 
Úhlavky, přes Tuněchodský mlýn na Prostiboř, 
Darmyšl, vrchovinu Sedmihoří, Vidice do Hostouně, 
kde se nachází kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Pak 
vede přes Bělou nad Radbuzou do Ţelezné, kde 
přechází česko-německou hranici a napojuje se na 
trasu do Norimberka. Její trasa vyuţívá stávajících 
značených turistických cest. Délka trasy ze Zbraslavi 
do Ţelezné je 238 km. Trasa pokračuje dál do SRN, 
kde navazuje na Franckou Svatojakubskou cestu.  
 
Čilá-Zvíkovec  
Osada Čilá se nachází na hranici Plzeňského kraje. 
Odtud se vydáme po červeně značené turistické trase 
směrem na Hradiště a Zvíkovec s kostelem 
Nanebevstoupení Panny Marie. Zvíkovecký kostel je 
uváděn jiţ v roce 1350. Kostel stojící uprostřed 
rozlehlé návsi byl barokně obnovený ještě v 17. 
století. Ve Zvíkovci je moţnost ubytování a to buď 
v Obecní turistické nocovně nebo v kempu 
U Varských.                                                           
Zvíkovec – Kralovice  
Ze Zvíkovce pokračujeme dál po červené značce 
směrem na Chlum, kde je kaple sv. Ludmily. Dále po 

červené přes Hřešihlavy, Bujesily aţ do Liblína. Zde 
je kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. 
Občerstvit se můţeme v Restauraci Berounka. V 
Liblíně je moţnost přenocování buď v hotelu 
Berounka, nebo v kempu Na Střelnici. Z Liblína 
pokračujeme do Kozojed na hranici přírodních 
parků Horní Berounka a Rohatiny. Dominantu vsi 
tvoří barokní kostel sv. Mikuláše. Původní 
středověký kostel byl opatem plaského kláštera 
Evţenem Tyttlem roku 1727 přestavěn do vrcholně 
barokní podoby podle návrhu architekta J. B. 
Santiniho. V kostele je umístěna drobná dřevěná 
socha „Kozojedská Madona“. Vedle je kaplička sv. 
Anny. Dále se vydáme po ţluté devět kilometrů přes 
Buček do Kralovic.  
 

Kralovice 
Na břehu 
Kralovického 
potoka se 
nachází město 
Kralovice. 
První zmínky 
o farním kostele v Kralovicích pocházejí jiţ z roku 
1250. K severozápadnímu rohu presbytáře přisedá 
věţ a od jihu boční kaple, pod níţ se nalézá 
gryspekovská rodinná hrobka. Vnější fasáda kaple, 
věţe a presbytáře je zdobena renesančními sgrafity. 
Ostatní zdivo je v našich zemích netradičně 
neomítnuto. Hlavní vchod je od západu. Renesanční 

portál s tympanonem má nad 
sebou vyobrazení sv. Petra a 
Pavla, jeţ se opakuje následně 
v interiéru na vítězném oblouku. 
Hlavní oltář je barokní, dřevěný, 
asi z druhé poloviny 17. století. 
Uprostřed oltáře je umístěno 
sousoší „Zvěstování P. Marie“, 

z přelomu 15. a 16. století, přemístěné z Mariánské 
Týnice, po zrušení poutního místa a kláštera r. 1785. 
Mše svatá se koná ve středu od 9.00 h a v neděli od 
10.00 h. Prohlídku kostela lze domluvit telefonicky. 

Kralovice – Horní Bříza  
Z kralovického kostela sv. 
Petra a Pavla pokračujeme 
po modrém značení do 
Mariánského Týnce. Celý 
komplex byl přestavěn do 
barokní podoby podle návrhu architekta J. B. 
Santiniho po roce 1711 a skládá se z kostela 
Zvěstování P. Marie ve tvaru řeckého 
rovnoramenného kříţe, budovy proboštství ve tvaru 
písmene T a od západu přilehlého ambitu. Dnes zde 
sídlí Muzeum a galerie severního Plzeňska se stálými 
umělecko-historickými sbírkami a nově vytvořenou 
interaktivní, scénickou expozicí. Spojitost 
kralovického kostela a Mariánské Týnice se svatým 
Jakubem nacházíme v tom, ţe část původního 
mobiliáře z Mariánské Týnice byla převezena po 
zrušení kláštera do kralovického kostela a ostatní, 
coţ jsou hlavní a postranní oltáře s kazatelnou, se 
nalézá v Příbrami právě v kostele sv. Jakuba. 
Červené turistické značení dovede poutníky na 
rozcestí, odkud odbočka vpravo po ţluté směřuje 
k obci Ţebnice, pak po modré k městu Plasy.  
 
Partneři v Kralovicích a zdroje informací: 
Římskokatolická farnost Kralovice tel. 373 396 326, 
farnost.kralovice@seznam.cz  
Sport-kemp, ubytování v chatkách u M. Týnce, 
p. Pavel Rom 737 753 413, info@sportkemp.wz.cz  
Ubytovat se lze bez problémů v centru Kralovic.  
 

DALŠÍ TIPY KDE HLEDAT  INFORMACE 

www.kralovice.cz, www.mikroregion-kralovicko.cz, 
www.marianskatynice.cz, www.gryspek.cz, Svatojakubská 
cesta, www.vwv.cz/jakub, www.ultreia.cz, 
Santiago.xf.cz, Jakobsweg, www.jakobus-info.de, 
www.fernwege.de, www.calma-reisen.de, 
www.jakobus-gesellschaften.de, www.jakobsweg.net, 
www.ultreia.ch, Way of St. James, www.xacobeo.es, 
www.compostelle.fr, www.csj.org.uk  
                                                        Šťastnou cestu... 
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