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befestigt. Bestandteil der Stadt war auch die königliche Burg, 
deren Burggrafen die Interessen der böhmischen Krone vertraten 
und mit Hilfe der freien Bauern, welche Choden genannt wurden, 
die Handelswege schützten, auch die nahe Landesgrenze 
kontrollierten . Der Wohlstand der Stadt und seiner Bürger wurde 
auch durch den Handel auf der Strasse nach Bayern vermehrt.

Vom 17. bis19. Jh. verliert Domažlice seine strategische 
Position, auch die Befestigungsanlagen verlieren ihre Bedeutung, 
werden teilweise abgetragen.

Erst in der 2. Hälfte des 19. Jh.. erinnern 
sich tschechische Schriftsteller in der Zeit der „Wiedergeburt“ 
der tschechischen Nation an die berühmte Geschichte der Stadt 
und des Chodenlandes. Domažlice wird zum viel besuchten Ziel 
von Geschichtsliebhabern und Reisenden. Seit dem Jahr 1990, 
nach Wiederöffnung der tschechisch-bayerischen Grenze, 
erfreut sich die historische Stadt, ihre Baudenkmäler 
und Kulturveranstaltungen neuer Aufmerksamkeit von Besuchern 
beiderseits der Grenze, die geografische Lage der Stadt 
Domažlice wird zum Standortvorteil.

Die Umgebung von Domažlice wurde bereits 
im 13. Jh. v. Chr. besiedelt. Im 9.-10. Jh. n. Chr., als sich der erste 
tschechische Staat bildete, entstand in der unmittelbaren Nähe 
der heutigen Stadt die Burgstätte Tuhoš�, die der ganzen Region 
den Namen gegeben hat und bis heute im deutschen Namen der 
Stadt „Taus“ erscheint.

Die ältesten historischen Erwähnungen über die Markt- 
und Zollstätte Domažlice stammen aus dem Jahr 993. Ihre 
Gründung resultiert aus der Bedeutung der Handelsstraße von 
Böhmen nach Regensburg. In der Ortschaft stand schon in der 
1. Hälfte des 11. Jh eine Jakobskirche.

Im Verlauf des 11. Jh. übernimmt Domažlice 
überörtliche Verwaltungs- und Grenzschutzaufgaben. Mitte des 
13. Jh. wird Domažlice vom böhmischen König Pøemysl Otakar II 
zur Königsstadt ausgebaut, mit Stadtmauern und vier Toren 

The environs near Domažlice were inhabited 
as early as the 13th century B.C. In the 9th-10th centuries, 
the boundary of the Bohemian state was being formed 
and the site called Tuhoš� was founded near the present-day 
town.

The oldest historical reference of the market 
and customs settlement of Domažlice is from 993. 
Its founding is associated with the important trade route from 
Bohemia to Regensburg in Germany. In the early 11th century 
the church St. James was constructed in Domažlice.

In the 11th century Domalžice took the 
administrative and guard function from Tuhoš�. In the 1260s, 
Domažlice became a royal town fortified with ramparts and 
four gates. The royal castle was also part of the town. 
Its administrators defeated the King’s interests 
and controlled the nearby boundary with the help of free 
farmers called “The Chods.” The town became wealthy due 
to the trade on the route to Regensburg, but it also suffered 
from attacks originating from across the border.

In the 17th-19th centuries Domažlice lost its former 
importance and the town’s fortifications were demolished. 
In the late 19th century, thanks to the writers of the Czech 
Revival, the venerable history of the town and the surrounding 
region called Chodsko came out of oblivion. Domažlice 
became a destination for history lovers and tourists. 
Domažlice can be seen using it advantageous position again. 
After the reopening of the Czech-Bavarian boundary in the 
1990s, many visitors have enjoyed the places of interest and 
the cultural events of this historic town.
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Od pravìku k trhové osadì
Nejbližší okolí Domažlic bylo osídleno již ve 13. století 

pøed Kristem, o èemž svìdèí mohyly ze støední doby bronzové 
nacházející se v lesích severnì od mìsta.

Dùležitou úlohu sehrálo Domažlicko v novì se 
formujícím knížectví Pøemyslovcù. V období 9.–10. století, kdy 
se zaèíná vytváøet hranice èeského státu, vzniká 
v bezprostøední blízkosti dnešního mìsta hradištì Tuhoš�, které 
dalo název celému kraji a dodnes se objevuje v nìmeckém 
názvu mìsta ve tvaru Taus. Pozùstatky tohoto významného 
slovanského hradištì jsou zachovány 1 km jihovýchodnì od 
okraje mìsta, u vsi Smolov.

Vznik královského hrazeného mìsta
Již v prùbìhu 11. století pøejímají Domažlice správní i 

strážní funkci zanikající Tuhoštì. V 60. letech 13. století 
dochází k dalšímu významnému posunu v dìjinách pohranièní 
lokality. Za vlády èeského krále Pøemysla Otakara II. se 
Domažlice stávají královským mìstem opevnìným hradbami 
s èetnými pùlválcovými baštami a pøístupným ètyømi branami. 
Souèástí mìsta je i královský hrad, jehož purkrabí hájí zájmy 
èeské koruny v tomto odlehlém, ale velice dùležitém koutu 
èeského království. Dále též spravuje prostøednictvím 

Domažlice významným turistickým místem
V 17.–19. století ztrácí mìsto na pùvodním 

významu a zaniká i mìstské opevnìní. Teprve ve 2. polovinì 
19. století zásluhou èeských obrozeneckých spisovatelù 
vystupuje ze zapomnìní slavná historie mìsta i blízkého 
Chodska. 

svobodných sedlákù – Chodù i blízkou zemskou hranici. Mìsto 
bohatne z obchodu na øezenské stezce, zakouší však také 
nájezdy vedené pøes blízkou hranici. V roce 1431 se v tìsné 
blízkosti mìsta rozložila armáda V. køížové výpravy. Mìstu 
však pøitáhlo na pomoc husitské vojsko, pøed nímž se køižáci 
dali na bezhlavý útìk k blízké hranici.

Domažlice se stávají vyhledávaným cílem milovníkù 
historie i turistù. Tento trend kulminuje v 1. polovinì 20. 
století a je pøerušen až 2. svìtovou válkou. K nové moderní 
prezentaci historického mìsta, jeho památek i kulturních 
akcí dochází od 90. let 20. století, kdy je opìt otevøena 
èesko-bavorská hranice a Domažlice mohou znovu tìžit ze 
své výhodné polohy. Historická brána mìsta Domažlic je 
dnes otevøena turistùm, obchodníkùm i milovníkùm historie.

Nejstarší historické zmínky o trhové a celní osadì 
v Domažlicích se objevují v opisu listiny knížete Boleslava II. 
z roku 993. Její existence byla spojena pøedevším s èesko-
bavorskou hranicí a významnou obchodní stezkou smìøující 
z Èech do Øezna. V osadì stával kostel sv. Jakuba vybudovaný 
patrnì již v 1. polovinì 11. století, jehož pozùstatky byly odkryty 
archeologickým výzkumem.
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