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Katova ulička
náměstí  

Katova ulička se dochovala ve své 
gotické podobě s několika prampouchy

 a původní Katovou brankou.



 

a blasphemous nun was alive walled in the 
Lane who always haunts at midnight with the 
last headsman of Kadaň Ignatius who used to 
live in the near the Headsman House (N. 190) 
at the end of the 18th century and who was 
interested in natural medicine.
 Author: Petr Hlaváček

Length of the Headsman Lane is 51 metres, width in the 
narrowest part is 66,1 cm. Since 2007 it is registered 
by agency „Dobrý den“ as the narrowest street in the 
Czech Republic.

Henkergasse – die engste Gasse 
in der Tschechischen Republik

Die Henkergasse, die die Altstadt mit der Spi-
talvorstadt verbindet, entstand zusammen

mit sog. Henkerpförtel Anfang des 14. Jahrhun-
derts als Teil des ersten Rings der Stadtmauer 
und könnte sich an viele bedeutende Persön-
lichkeiten erinnern, die die königliche Stadt 
in Laufe der Zeit besucht haben (Wenzel II., 
Karl  IV., Ferdinand I., Josef II.). Sie diente als Ab-
flusskanal des überflüssigen Wassers von den 
Teichen und Brunnen auf dem Hauptmarkt-
platz. Das Wasser wurde in den Wistritzbach 
geführt, und diente bei der Verteidigung der 
Stadt als schnelle Verbindung des Stadtzent-
rums mit Ringmauern. Nach Sagen wurde eine 
gottlose Nonne bei lebendigem Leibe in der 
Gasse eingemauert, die hier mitternachts mit 
dem letzten Kaadner Henker Ignaz gespens-
tert. Der Henker wohnte im 18. Jahrhundert in 
dem Henkerhaus (Nr. 190), und er wurde als 
Heilpraktiker berühmt.    Autor: Petr Hlaváček
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Die Länge der Henkergasse: 51 m, die engste Stelle: 
66,1 cm. Seit 2007 ist sie von der Agentur „Dobrý den“ 
als die engste Gasse der Tschechischen Republik regis-
triert.

AJ překlad - Mgr. Monika Schafferhansová Kubová
NJ překlad - Mgr. Lenka Kratochvílová

Katova ulička – Nejužší ulice 
v České republice
    
Katova ulička, spojující Staré Město 
se Špitálským předměstím, vznikla 
společně s tzv. Katovou brankou na 

počátku 14. st. jako součást prvního pásu 
městských hradeb a pamatuje řadu význam-
ných osobností, které královské město Kadaň 
v průběhu staletí navštívily (Václav II., Karel IV., 
Ferdinand I., Josef II.). Sloužila jako odpadní 
stoka přebytečné vody z rybníků a kašen na 
hlavním náměstí, kterou odváděla do Bystřic-
kého potoka, a při obraně Kadaně jako rychlá 
spojnice městského centra s hradebním parká-
nem. Podle pověstí byla v uličce zaživa zazdě-
na rouhavá jeptiška, která tu vždy o půlnoci 
straší s posledním kadaňským katem Ignácem, 
jenž bydlel koncem 18. st. v blízkém Katově 
domě (čp. 190) a proslul jako lidový léčitel.
  Autor: Petr Hlaváček

Délka Katovy uličky je 51 metrů, šířka v nejužším místě 
66,1 cm. Agenturou Dobrý den je od r. 2007 registrová-
na jako nejužší ulice v ČR.

The Headsman Lane - the narro-
west lane in the Czech Republic

The Headsman Lane, connecting the Old Town 
with the Hospital suburb, was built with 
so-called the Headsman Gate at the same time 
at the beginning of the 14th century as a part 
of the first line of the city walls and remembers 
a number of important personalities who 
visited the royal town Kadaň during centuries 
(Wenceslaus II, Charles IV, Ferdinand I, Joseph 
II). It used to serve as a sewer of superfluous 
water from ponds and fountains in the main 
square and by means of this lane the water used 
to be drained away into the Bystřice stream. 
The lane also was used during protection of 
Kadaň as a quick connection of the city centre 
with the fortification. According to the tales 
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