Na poãátku Tﬁicetileté války (1616–48) se Zlatá
stezka stala strategickou vojenskou komunikací, po níÏ
smûﬁovala do âech císaﬁská vojska. K prvním vojensk˘m stﬁetÛm této války do‰lo právû u Soumarského
mostu na tzv. Volarsk˘ch ‰ancích. Zbytky dûlostﬁelecké reduty, která stﬁeÏila pﬁechod ﬁeky, se dochovaly
v terénu podnes a roku 2008 byly prohlá‰eny za
kulturní památku. Právû dÛsledky Tﬁicetileté války ale
pﬁinesly Zlaté stezce zánik. Habsburkové upﬁednostili
dovoz soli do âech z oblasti Gmundenu a dosavadní
obchod zatíÏili vysok˘m clem. Po staletích slávy Zlatá
stezka upadla do spánku.

Trasu Zlaté stezky na Volarsku kopíruje Ïlutá znaãka
Klubu ãesk˘ch turistÛ a její historii pﬁipomínají informaãní panely umístûné podél trasy. Po Zlaté stezce
pﬁímo ve Volarech vede soubûÏnû i ãervenû znaãen˘
místní vycházkov˘ okruh a to v úseku od hﬁbitovní aleje
kolem kﬁíÏové cesty do Vysokého lesa.
S historií Zlaté stezky jsou spjaty i zﬁíceniny hradÛ
a hrádkÛ v okolí Volar: Hus nad kaÀonem Blanice,
KunÏvart u StráÏného a zanikl˘ hrádek na StoÏecké skále.

O oÏivení v˘znamu Zlaté stezky se pokusil aÏ
v˘bor pro v˘stavbu Ïeleznice z oblasti Volar a Îelnavy do Bavorska v závûru 19. století. Jeho jednatelem
a hybatelem byl volarsk˘ pedagog Wenzel Draxler,
kter˘ se pokusil „zlatou stezku“ nahradit „stezkou
Ïeleznou“. Ke spojení ãeské a bavorské strany ·umavy Ïeleznicí do‰lo roku 1910, av‰ak provoz ustal záhy
po skonãení 2. svûtové války.
V meziváleãném období nesl název Zlatá stezka
jeden z volarsk˘ch hostincÛ a roku 1928 napsal volarsk˘
autor Alois Meerwald divadelní hru s názvem Zlatá
stezka, jejíÏ dûj se odehrává v 16. století na Volarsku.
Tato hra byla v roce 1992 pﬁeloÏena do ãe‰tiny a uvádûna volarsk˘m ochotnick˘m spolkem Ulita.
Do dne‰ních dnÛ se ve Volarech vyskytuje pﬁíjmení Soumar a dávnou historii i trasu pﬁipomínají
dva souãasné názvy volarsk˘ch ulic: Soumarská
a Zlatá stezka. Waldkirchen a Volary jsou partnersk˘mi
mûsty. Zlatá stezka je symbolicky obsaÏena i v názvu
„Volarské zlaté“ neboli hoﬁké bylinné lihoviny, která
je od roku 2008 suven˘rem a originálním v˘robkem
Mûsta Volary.
Na Volarsku mÛÏete pﬁímo vlastníma nohama
kráãet po dochovan˘ch úsecích legendární komunikace, po níÏ mezi âechami a Bavorskem putovali nejen
obchodníci a zboÏí, ale i diplomaté a králov‰tí vyslanci ãi vojevÛdci se sv˘mi vojsky. Právû po této úzké,
bahnité a v ‰eru pralesního hvozdu se ztrácející cestû
k nám pﬁicházely novinky a novoty z celého svûta a staﬁí Volarané tak byli prvními, kdo se je dozvídali.

Podrobnûji mapuje historiii Zlaté stezky stálá expozice ve Volarském muzeu v âeské ulici ã. p. 71. Podobnû
je tomu v Okresním muzeu Prachatice a v Muzeu Zlaté
stezky ve Waldkirchenu.
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„Zlatá stezka tvoﬁila po staletí dûjiny. Vytváﬁela profese,
osady a struktury, formovala krajinu, ãlovûka a kultury,
takÏe dnes, kdy její v˘znam jako spojovací ãlánek chápeme lépe neÏ kdy pﬁedtím, zaãínáme právem hovoﬁit
o regionu Zlaté stezky. Díky politick˘m zmûnám v b˘valém âeskoslovensku a pádu Ïelezné opony se tato
oblast dostala do zorného úhlu evropské veﬁejnosti,
která zde s pﬁekvapením objevila pﬁírodní a kulturní
oblast prvoﬁadého v˘znamu.“

Volary vznikly v místû, kde stezka procházející
pralesním hvozdem pﬁecházela (Volarsk˘) potok.
Dodnes se tato ãást Volar naz˘vá Staré mûsto. Jednou
z dávn˘ch pﬁezdívek Volar bylo i oznaãení „Volary dítû Zlaté stezky“. Volary spolu s bavorsk˘m Waldkirchenem byly nejvût‰ími soumarsk˘mi nocleÏi‰ti na
trase Zlaté stezky.

Paul Praxl, Waldkirchen 1995
Volary vznikly jako osada na trase dávné obchodní
cesty, která od 10. století spojovala bavorské Podunají
s Po‰umavím a ãesk˘m jihem. Ta mûla postupnû
nûkolik tras (do Ka‰persk˘ch Hor, Vimperka, údolím
Studené Vltavy), ov‰em její nejdÛleÏitûj‰í a nejslavnûj‰í
období zahrnuje pﬁepravu soli z Pasova pﬁes Volary do
Prachatic. Oznaãení „zlatá“ nesouvisí ani tak s nalezi‰ti
zlata v Ka‰persk˘ch Horách, jako spí‰e s jejím ekonomick˘m pﬁínosem a metaforick˘m v˘znamem.
Trasu Zlaté stezky lze dodnes vysledovat podle
názvÛ lokalit na Volarsku. Soumarsk˘ most oznaãoval
místo pﬁechodu Teplé Vltavy, âeské Îleby (dﬁíve Îlaby
ãi Trouby) pak místo, kde byli po pﬁechodu hraniãního
hﬁebene napájeni konû. Úvozové cesty vy‰lapané soumarsk˘mi karavanami se pak na ﬁadû míst dochovaly
v terénu do dne‰ních dnÛ, tedy více jak pÛl tisíciletí.

Soumar byl nákladní kÛÀ, soumaﬁ pak jeho majitel
a úãastník provozu obchodních karavan. SÛl se vozila
v dﬁevûn˘ch beãkách zvan˘ch prostice.
V dobû vrcholného období Zlaté stezky procházelo pﬁes Volary i víc jak tisíc soumarÛ t˘dnû. Dávní
Volarané tûÏili z provozu obchodních karavan pﬁímo
i nepﬁímo: vlastnili nákladní konû, poskytovali noclehy
a stáje, nabízeli kovárny, stravu i píci, stﬁeÏili stezku.
Mívali i právo zadrÏet ty, kdo se trase Zlaté stezky
vyh˘bali, a získat podíl z jejich zboÏí.
Zlatá stezka (nûmecky Goldener Steig, latinsky
Via aurea) prosperovala pﬁedev‰ím ve 13. a 14. století,
dobou nejvût‰ího rozkvûtu pak bylo 16. století, z nûhoÏ
vze‰lo i bohatství renesanãních Prachatic. Ve Volarech
bylo v té dobû chováno na 400 soumarsk˘ch koní.
Po Zlaté stezce byla pﬁes Volary do cel˘ch âech
dováÏena pﬁedev‰ím sÛl, vedle ní pak i luxusnûj‰í
zboÏí z Itálie a Orientu. V opaãném smûru se z âech
vyváÏely pﬁedev‰ím potravinové produkty (obilí, slad,
ryby, chmel, pálenka aj.)

