
Týdenní zájezd po 
památkách 
středověku v ČR
CK El’ Luna



Základní informace

- výběr destinací

- týdenní zájezd

- hodnocení obtížnosti na 

stupnici od 1 do 10

- vstupné

- pro 2 dospělé osoby a 2 děti

- děti do 5 let zdarma

- je určen přesný časový 

harmonogram



Výběr okruhů

● Praha

● Jih



Praha



Památky, jež jsme 
pro Vás vybrali z 
okruhu Praha

● Vyšehrad,

● Katedrála sv. Víta,

● Pražský hrad,

● Karlštejn.

● Staroměstský orloj,

● Prašná brána,

● Karlův most,

● Královská cesta,

● Betlémská kaple

● Židovské město.



Minulost Prahy

Praha je hlavním městem České Republiky, je to město s více než 

milionem obyvatel, což z něj dělá nejlidnatějším městem České 

republiky. Dříve zde bydleli různé kmeny např.: SLované, Kelti… Ve 

Středověku, za vlády Karla IV.  město Praha vzkvétalo. Postavil se zde 

velmi známý Karlův most, o kterém řekneme později. Další velké 

stavby za vlády Karla IV.  je karlstejn ( místo, kde jsou uchovány 

Svatováclavské korunovační klenoty), Karlova univerzita, první 

univerzita ve Střední evropě. Všechny tyto památky a mnoho dalších 

se dochovalo dodnes. 



Karlův most



Karlův most-
Informace

Informace o 

parametrech:

Materiál: pískovec

Délka: 515,76 m

Šířka: 9,4 – 9,5 m

Výška: 13 m

Počet pilířů: 15



Karlův most 

Karlův most je vlastně náhražka strženého Juditina mostu. Je to nejstarší stojící most přes řeku Vltavu, která 

protéká Prahou a druhý nejstarší dochovaný most v Čechách. Před ním už je jen most stojící v Písku, který se 

velice podobá Karlovu mostu. Nebo naopak?

Juditin most byl stržen v roce 1342 při jarním tání ledů. V roce 1357 byla zahájena stavba již zmíněného Karlova 

mostu. Tento stavební projekt byl dokončen roku 1402. Karlovu mostu je nyní 618 let! No, není to nádhera? 

Tento akt s postavením tohoto mostu, znamenal pro Prahu výhru. Praha se díky tomu stala jednou z významných zastávek 

na evropských obchodních stezkách. Znám jednu mýlku, kterou bych jako historik rád napravil. Téměř všichni si myslí, že 

sochy jsou na mostě již od roku 1402, ale to je omyl!

Sochy byli postupně přidávány až od konce 17. století. Jméno Karlův most získal díky velice vzdělanému spisovateli Josephu 

Rudli (Joseph Rudl)



Vyšehrad 



Národní 
Kulturní 
Památka 
Vyšehrad

První zmínky jsou zaznamenány až v polovině 10 

století, kdy se zde razily denáry krále Boleslava 2. Za 

celou řadu let se podoba užívání Vyšehradu změnila. 

Využíval se jako: Královský hrad (o této kapitole si 

budeme povídat, protože je nejvýznamnější)

Dále se užíval jako: Město hory Vyšehrad, Barokní 

pevnost a Národní symbol. Pokud by někdo chtěl 

vědět více informací o Vyšehradě obraťte se na 

zaměstnance cestovní kanceláře El´LuNa.



Vyšehrad jako královský hrad

Toto je nejvýznamnější kapitola celých dějin Vyšehradu.

Nejspíše se ptáte jak a proč se stal královským hradem? Ale je to prosté… Král, který 

v té době vládl se jmenoval Vratislav II. a měl neustálé spory se svým mladším bratrem 

Jaromírem. Jaromír byl pražský biskup. Proto se Vratislav rozhodl přesunout královské 

sídlo z Pražského hradu na Vyšehrad.

Králové se na tomto sídle moc dlouho nezdrželi, už král Vladislav II.  přenesl panovnické 

sídlo zpět na Pražský hrad. Co se dělo s Vyšehradem? Vyšehrad upadal v zapomnění. A 

však o asi 300 let později, za vlády krále Karla IV. dostal Vyšehrad nový význam: byl pro 

krále Karla IV.  symbol nejstarších českých dějin. Také nařídil, aby zde, na Vyšehradě 

začínal korunovační průvod každého, nového, českého panovníka jako symbol úcty 

k předkům.



Katedrála sv. Víta 



Katedrála Sv. Víta

Tato katedrála je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Už po několik staletí 

ba i tisíciletí tato katedrála sloužila k bohoslužbám a korunovacím mnoha králů a 

královen. Než se tato stavba nazvala katedrálou byla rotundou a bazilikou. První byla 

rotunda. Rotunda sv. Víta byla založena 925 knížetem Václavem. Byla postavena 

v předrománském stylu. V roce 1060 ji nahradila trojlodní bazilika. V roce 1344 zahájil 

Karel 4. stavbu gotické katedrály, ale naneštěstí v roce 1419 museli tavbu přerušit. A to 

díky husitským válkám. Teprve roku 1929 byla katedrála zasvěcena a otevřena 

veřejnosti. I na dále byla upravena do současné podoby. Zajímavostí na této impozantní 

stavbě jsou dveře. Jsou vyrobené z bronzu, ve kterém jsou reliéfy inspirované historií 

tohoto chrámu a inspirované legendami ze života sv. Václava a Vojtěcha… Tak pojďme 

dovnitř!



Karlštejn



Karlštejn

Hrad, jež stojí majestátně na kopci a již z dálky je vidět bohatství toho, kdo jej 

nechal postavit.

Hrad byl založen roku 1348 na rozkaz Karla 4. Nejprve byl postaven za účelem 

uchovávání královských pokladů a korunovačních klenotů. O 7 let později začal 

sloužit dokonce i jako sídlo pro krále. Při svém pobytu zde dohlížel na stavbu a 

výzdobu kaplí a interiérů. Stavebně byl hrad dokončen až v roce 1365, kdy byla 

vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži. Za doby husitských válek se zde 

z bezpečnostních důvodů uložili korunovační klenoty, které zde zůstali po dobu 

200 let.



Karlštejn -
Jak vypadá uvnitř?

Hrad byl také několikrát předěláván. Až do 

poslední úpravy koncem 19. století, kdy získal 

svoji dnešní podobu. Za zmínku by stálo i 

jméno archeologa, kterému jsme za tuto změnu 

vděční. Byl to archeolog Josef Mocker. 

Nalezneme tu: Ojedinělou nástěnnou výzdobu 

ze 14. století. 129 deskových obrazů Mistra 

Theodorika. Největší portrétní galerii českých 

panovníků v České republice a unikátní studna. 

Dá se říci, že tu můžete vidět korunovační 

klenoty. Jsou to však jenom repliky. Hrad 

proslavil film: Noc na Karlštejně, který 

vypravuje o králově manželce a jedné dívce, 

které se na hrad prosmýknou i přes zákaz žen 

na hradě.



Staroměstský orloj



Staroměstský orloj Někteří badatelé tvrdí, že Mistr Hanuš rozdělil 
orloj do čtyř pomyslných pater. Každé patro prý 
má znázorňovat jeden ze čtyř živlů. Oheň, 
vzduch, voda a země.

Zemi prý znázorňují dveře pro orlojníka. Vodu 
naopak kalendářní deska. Astroláb znázorňuje 
vzduch. A naposledy oheň. Oheň je 
znázorňován apoštoly a kohoutem. Je to ale 
jen domněnka. Teď se pojďme podívat na to, 
co je jisté…

První písemná zmínka o orloji je ze dne 14. 
října roku 1410. Podle této písemnosti orloj 
sestavil Mikuláš z Kadaně. To je překvápko, 
že? Ale nebojte Mistr Jan Hanuš teď přijde. 
Mistr Jan Hanuš spolu s Janem Táborským 
uvedly orloj do podoby, ve které ho známe 
dnes.



Staroměstský orloj - Kdo ho postavil ? Co se stalo v 
18.století ?
Dlouhou dobu se historici domnívali, že orloj byl sestaven Janem Růžem. Ptáte se kdo to je? To je Mistr 

Hanuš. Po smrti zmíněného pana Mikuláše z Kadaně se stal orlojníkem Hanuš.

Jednoho dne se málem stalo, že jsme o náš nejstarší orloj v Čechách přišli. Za to, že tu je vděčíme jen a 

pouze Antonínu Strnadovi. V 18. století o orloj lidé nestáli. Orloj začal chátrat. Dokonce se začalo 

uvažovat o prodeji do starého železa. Naštěstí ho profesor Univerzity Karlovy, Antonín Strnad opravil. 

A to je to nejdůležitější. Náš orloj tu zůstal.

Pokud nemůžete jet do Prahy……podívejte se na orloj alespoň přes web kameru: EarthCam - Prague 

Camam

https://www.earthcam.com/czechrepublic/prague/?cam=grandhotel_str
https://www.earthcam.com/czechrepublic/prague/?cam=grandhotel_str


Královská cesta



Královská 
cesta

Cesta začíná v Králově dvoře na Starém Městě. Dříve tam stálo 
městské sídlo českých králů. Dnes je zde Prašná brána. Půjdeme
Celetnou ulicí, přes Staroměstské náměstí kolem Staroměstské 
radnice, od ní přes Malé náměstí, Karlovou ulicí kolem Klementina, 
přes Křižovnické náměstí pod Staroměstskou mosteckou 
věž po Karlově mostě pod Malostranskou mosteckou věží, dále 
ulicí Mosteckou na Malostranské náměstí, ulicemi Nerudovou a 
ulicí Ke Hradu (dříve přes Pohořelec) a přes Hradčanské 
náměstí na Pražský hrad do katedrály svatého Víta.

Toto byla cesta kde začínala královská korunovační ’‘procházka‘‘. 
Délka je přesně 3 437 m a nejvyšší bod trasy je ve 277 metrech 
nad mořem.

Tak jak vede dnes byla ustálena v 17. století. Prvním králem, který 
projel tuto trasu se stal roku 1438 Albrecht 2. Habsburský. A jako 
poslední to byl rakouský císař Ferdinand 5. Dobrotivý, a to roku 
1836. Procházeli tu i jiné průvody. Třeba i pohřební. V roce 1729 to 
byl průvod na svatořečení Jana Nepomuckého. Při cestách po této 
cestě se průvod zastavoval a setkával se s významnými osobami, 
zástupců škol a jiných lidí. Průvod byl doprovázen zvuky zvonů, 
zpěvem, hudbou nebo výstřely z děl.

A dnes, dnes ji použijeme jako turistickou trasu po Praze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_radnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlova_ulice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klementinum
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%BEovnick%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_mosteck%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malostransk%C3%A1_mosteck%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mosteck%C3%A1_ulice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malostransk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nerudova_ulice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke_Hradu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poho%C5%99elec_(Hrad%C4%8Dany)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad%C4%8Dansk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha


Betlémská kaple



Betlémská  kaple

Betlémská kaple je na Betlémském náměstí na Starém Městě. 

Zasvěcená betlémským nemluvňátkům. Asi nevíte, o čem je řeč… Tak 

já vám to shrnu. V době, kdy se narodil Ježíš Kristus vládl jeden král. 

Už nějakou dobu bylo známé, že se v Betlémě narodí židovský král, 

který měl svůj lid osvobodit od nadvlády Římanů. Král, který vládl, ale 

nechtěl, aby ho nějaký Židovský král sesadil z trůnu, a tak nařídil 

vyvraždit všechna nemluvňata. Mezi nimi měl být i Ježíš. Ježíšův otec 

Josef, když se to dozvěděl vzal svého syna a manželku. A utekl do 

Egypta, kde zůstal až do doby, než zemřel král, který chtěl zabít jeho 

syna… Tak a teď k historii kaple.



Betlémská kaple - A teď podrobněji

Dne 24. května 1391 byla podepsána zakládací listina Hanušem z Mühlheimu a Janem 

Křížem. Kaple je nejčastěji spojována Janem Husem, který se jejím správcem stal 14. 

března 1402. Od této chvíle zde také kázal. V roce 1412 v boji proti odpustkům, byli v kapli 

jako mučedníci pohřbeni tři jeho stoupenci: Martin, Jan a Stašek, kteří byli popraveni, 

protože se slovně bouřili proti hlásání odpustků.

Poslední Husovo kázání v kapli se klade na únor roku 1413. Na Husovo kázání chodíval i 

jeden vzácný host. Druhá manželka Václava 4., Žofie Bavorská.



Židovské město



Židovské 
město

Ve středověku to bývalo chudinské ghetto. Dnes, 

společně s Pražským hradem je nejnavštěvovanějším 

místem v Praze. Dříve bylo známé jako JOSEFOV. Dnes 

už nevypadá tak historicky. Na přelomu 19. a 20. století si 

prošlo velikou demolicí. Najdete v této čtvrti Prahy i 

muzeum, které spravuje několik památek. Patří mezi ně i 

několik synagog. Toto muzeum je nejnavštěvovanější, 

Židy navštěvované místo, hned po Izraeli. Muzeum 

vzniklo až v novověku 1906 a mělo za úkol zachránit ty 

památky, které se našly po demolici.

Jak lze soudit již z názvu patrně to byla čtvrť kde bydlela 

Židovská část obyvatelstva. Váže se k tomu místu i pár 

pověstí o Rabínu Lövovi a Golemovi. Podle nich, se to 

všechno událo na tomto místě. Tím pádem zde najdeme i 

Staronovou synagogu. 



Židovské město - Kdo byl první 
židovský obyvatel ?

O prvním Židovském obyvateli je zmíněno v roce 965 byl to arabsko-

židovský kupec Ibrahím ibn Jákúb. Později v letech husitství se lidem 

nelíbilo, že mají žít pohromadě se Židy. A tak tu čtvrť obehnali zdmi a 

6 branami, a nazvali to Židovské město. Všichni pražští Židé se 

museli přestěhovat tam. Totiž jsem…



Pražský hrad



P
ra

žs
ký

 h
ra

d Z historických průzkumů se usuzuje, že hrad byl založen 880 knížetem 

Bořivojem z rodu Přemyslovců.

Středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z hlíny. Od 10. století 

hrad sloužil jako sídlo nejen pro kníže, později krále, ale i pro biskupy. První 

klášter v Čechách byl také založen založen zde. Když vládl Karel 4. Pražský hrad 

se stal poprvé císařskou rezidencí a také sídlem císaře SŘŘ.

Nastala někdy další příznivá doba, jako byla tato, pro hrad? Ano, za krále z rodu 

Jagellonců.

Tento král svůj hrad zvelebil. Architekt, který to měl na starosti, Benedikt Riedl 

přestavil a zvětšil velkolepý Vladislavský sál. Byl to největší klenutý sál tehdejší 

Evropy. Také okna byla považována jako jeden z prvních projevů renesančního 

slohu v Čechách.

Pokud máte otázky, stavte se u někoho z pracujících na hradu nebo našeho 

zájezdu, a ptejte se.

Jdeme dovnitř, třeba budeme mít i to štěstí, že nám ukáží korunovační klenoty!



1.Den

Sraz v hotelu Grandium Hotel Prague.V 10:00, poté ve 12:00 je volný výběr restaurace s jídlem. Doporučujeme 

restauraci Kantýna, která se specializuje na maso. Pro vegetariány, zde máme speciální nabídku Estrella 

Kitchen. A pro velké labužníky a milovníky asijské kuchyně máme tip na restauraci Wokin.

Do 14:30 je volný prostor na jídlo a popřípadě polední klid. Až odbije 14:30, rádi bychom Vás vzali na procházku po 

staroměstském náměstí a přesně v 15:00 začne hrát orloj. Tak jsme se rozhodli, že se na něj zajdeme podívat. Až 

skončí orloj, čeká na naši návštěvu Prašná brána. Cestou k Prašné bráně se v Celetné ulici zastavíme v kavárně 

Grand Café Orient na malé posilnění v podobě kávy či dortíku. Prašnou bránu také využijme též jako rozhlednu a 

pokocháme se výhledem na část Prahy. Odbila 17 hodina a vy máte na výběr jakou cestou se vydáte sami k 

našemu hotelu. V 18 hodin nám kuchař v hotelu připraví dokonalou večeři. Švédský stůl s výběrem několika druhů 

jídel a kuchyní. Po večeři je na každém z vás jak svůj čas vyžijete a k čemu. Těšíme se na vás ráno!



2. Den
Dneska nás čeká Pražský hrad a Katedrála sv. Víta. Doufáme, že se Vám to dneska bude líbit.

Až Vás ráno probudí hlad, sejděte dolů do jídelny, a zde na Vás bude čekat několik švédských stolů, připravených jen a 
pouze pro Vás. Do deseti hodin můžete hodovat. Poté je před hotelem připraven autobus, který Vás doveze pod Pražský 
hrad. Náš cíl je vyjít nahoru, kde nějaký čas strávíme prohlídkou Pražského hradu.  Projdeme okruh Karel 4. a Pražský hrad 
. Až skončí prohlídka vybalíme oběd, který nám připravil kuchař. Krásně voňavý řízek s chlebem. Až se dosyta najíme, 
projdeme se po areálu Pražského hradu. Ve 14 hodin a 30 minut jsme objednali komentovanou prohlídku v Katedrále sv. 
Víta. Prohlídka bude trvat asi hodinu. Po prohlídce v katedrále vystoupáme na Velkou jižní věž. Potom nás už jen čeká 
projít Zlatou uličku, a úprkem na večeři. Do restaurace Lobkowicz Palace Cafe, kde máte široký výběr jídla.

Doufám, že nejste unavení, jelikož jsme Vás chtěli vzít na mini odpočinek do Zahrad pod Pražským hradem.

Uvolněte se, a chvíli dýchejte svěží vzduch zahrady! V 20:00 nastoupíme do autobusu a pojedeme směr hotel. Nastává 
čas, kdy opět využijete svůj volný čas, tak jak uznáte za vhodné. 



3.den

Dobré ráno, vítejte na dnešní snídani. Jestli nejsou 
námitky, rádi bychom v 9:00 nasedli na metro a dojeli 
bychom pod Vyšehrad. Zde projdeme okruh 
Kasematy. Kasematy jsou vlastně chodby, které 
sloužily na shromažďování vojsk a zásob. Prohlídka 
bude trvat cca hodinku. Cože? Restaurace? Ne, ještě 
ne. Nejdříve se půjdeme podívat na Letní scénu. O 
které nám něco řekne jeden ze zaměstnanců. Po 
Letní scéně je 11:30  a tak nezbývá nic jiného, než se 
vydat na oběd. Ve 12:00 dojdeme do restaurace U 
Šemíka, kde se vine neodolatelná vůně, zde 
zastavíme a pošmákneme si na jídle od šéfkuchaře. 
Chutnalo Vám to? Nemyslete si, že to je pro dnešek 
vše...To rozhodně není! Nyní, když jsme ukojili hlad se 
vydáme na komentovanou prohlídku po Vyšehradě. 
Ta je dlouhá 90 minut. Dneska to, ale není ještě pořád 
vše. Rádi bychom Vás dneska vzali na Karlův most. 
Nebudu Vás však více rozmazlovat jízdou v metru či 
jiném dopravním prostředku. Půjdeme hezky péšo! 
Zastavíme na Karlově mostě a chvíly zde pobudeme. 
Až už nebudete chtít obdivovat krásy Karlova mostu  
vydáme se na kávičku a dortík do kavárny Café Club 
Míšeňská. U kavárny na nás po svačince čeká 
autobus, který nás doveze do hotelu. Tady je už 
připraven švédský stůl a vy si můžete kdykoliv přijít a 
dát si něco k snědku. Budeme se na Vás těšit zase 
zítra. Nashle!!



4. den

V 8:00 - 9:30 se v jídelně potěší nejen nos, ale i žaludek. V 10:00 se projedeme autobusem 

až pod Karlštejn. Nahoru na Karlštejn se dostaneme po svých. Nejdříve projdeme okruh Na 

kafe s kastelánem. Dozvíme se spoustu zajímavostí a projdeme místa, do kterých se jen tak 

někdo nedostane. a protože jste to vy. Dohodli jsme se s vedoucími hradu, že vezme více lidí 

než je určeno. To bude trvat do 14:00.

Po tak dlouhé prohlídce Vám určitě vyhládlo, tak dobrá, dojdeme skokem na jídlo a pak si 

povíme co dál. Jídlo máme zamluvené v luxusní restauraci Romantický Restaurant Mlýn 

Karlštejn.  Co nyní? Nyní jedeme autobusem zpět do Prahy. Ne  však do hotelu. Dojedeme 

až k Pražskému hradu a půjdeme po Královské cestě k hotelu. A až dojdeme do hotelu je 

zase čas večeře. Tak si pospěšte ať to nevychladne! A opět Váš volný čas k Vašemu 

prospěchu!

Zase zítra!!!



5. Den

Dobré ráno, dnes nás čeká prohlídka Židovského města . Ale nejdřív se pojďte nasnídat. Po 

snídani Vás vyzvedne autobus, který Vás dopraví do Židovského muzea v Židovském městě. 

Kde na Vás čekají různé prohlídky, první prohlídka se nazývá Židé v českých zemích v 19. -

20. století, tady si projdeme přízemí muzea a také Španělskou synagogu. Druhá expozice 

bude o Židovských tradicích a zvycích, kde navštívíme galerii Klausové synagogy. Po dvou 

náročných prohlídkách nás čeká zasloužený oběd a to v restauraci Alforno Focacceria Široká. Po 

chutném obědě si projdeme Židovské město, navštívíme např.: Sochu Franze Kafky, 

Židovskou čtvrť a mnoho dalších. Při procházce se sejdeme s kavárnou Bakeshop, kde si 

dáme zmrzlinu nebo džus na posilnění. U kavárny nás čeká autobus, který nás doveze do 

hotelu. Večer doporučujeme procházku po Staroměstském náměstí. A dobrou noc!



6. Den
Doufám, že jste se dobře vyspali, jelikož navštívíme Betlémskou kapli. Ráno si dáme naší už 

oblíbenou snídani. Po ní dojdeme k Betlémské kapli. Kde si projdeme mnoho zajímavých 

částí (Severní stěnu, Východní stěnu, Jižní stěna, ….). Po prohlídce  si zajdeme na oběd. 

Doporučujeme restauraci Restaurace u Vejvodů, která se nachází poblíž Betlémské kaple. Po 

obědě se koukneme do galerie Jaroslava Fragnera, kde se zúčastníme prohlídky Za Pravdu. 

Po prohlídce na nás čeká autobus do hotelu. Po tom, co dorazíme do hotelu máme volnou 

zábavu. Doporučujeme si začít balit,  jelikož se zítra v 15.oo rozloučíme.



7. Den

Dnes je poslední den našeho zájezdu po Praze. Čeká na nás poslední snídaně 

a to opět švédské stoly. Po snídani si zajdeme na procházku, projdeme si 

naposled Staroměstské náměstí, Karlův most….. Po procházce se najíme v 

místní restauraci Restaurace Mlýnec.S plným břichem se vydáme na hotel, kde 

si zabalíme vše potřebné. V 15.oo se rozloučíme.

Doufáme, že si tento výlet užijete a nashledanou.



Druhý okruh Jih 



Města, jež jsme pro Vás 
vybrali z okruhu Jih:

● Tábor 2.

● České Budějovice 1

● Písek  2.

● Jindřichův hradec 1 

● Brno 1 



Památky, které jsme vybrali pro okruh Jih

- Husitské muzeum a podzemí 

- Hrad Kotnov a Bechyňská brána

- Kamenný most v Písku

- Putimská brána

- Town Hall (radnice)

- náměstí Přemysla Otakara II.

- Státní hrad a zámek Jindřichův hradec

- Katedrála sv. Petra a Pavla 



Město Tábor Město Tábor se původně jmenovalo Hradiště. Hradiště začalo 
vznikat ve 13. století za vlády Přemysla Otakara 2. Hradiště 
neboli Tábor se tyčí na skalnaté plošině nad soutokem 
Tismenického potoka a řeky Lužnice. Jmenuje se Hradiště, a i 
jako hradiště fungovalo. Mělo totiž za úkol, všechny své 
obyvatele chránit před všemi nepřáteli. V roce 1420 zde husité 
založili vojenské ležení. Proč bylo vojenské? No, jelikož v roce 
1415 byl upálen největší český reformátor Jan Hus. Už si 
vzpomínáte? Ten příběh je známý…Tak tedy dále. Vojenské 
ležení bylo založeno tady na tomto místě na povel Jana Žižky 
z Trocnova. Ležení se později stalo centrem husitů. Poté co roku 
1437 husité prohráli bitvu u Lipan, se města zhostil český král 
Zikmund Lucemburský, který městu téhož roku udělil statut 
Královského města…To je to nejdůležitější. Ráda bych ještě 
řekla, že v roce 1961 bylo město prohlášeno za městskou 
památkovou rezervaci. A to díky svému unikátnímu systému 
zástavby a množství dochovaných památek. Tak to je vše ke 
krátkému úvodu.



České Budějovice

Jako počátek tohoto města se považuje rok 1265. 
Přesněji 10.3.1265 byla listina předána 
dominikánům, kteří město vystavěli. Bylo to na 
povel krále Přemysla Otakara 2. Město bylo 
vybudováno jako opora královské moci a zároveň 
měl utlumit rozpínavost mocného šlechtického rodu 
Vítkovců. Král, se nenechal ani poté odradit. 
Panovník narážel po celá 70. a 80. léta 13. století 
na odstředivé snahy Vítkovců, jejichž statky 
sousedily s novým městem. Za krále Karla 4., který 
v 1352 pobýval v Budějovicích, dal několik privilegií, 
které město povýšili na královské. Dále městu velice 
prospěl rozkaz, že cizí kupci musí jet přes 
Budějovice a nabízet zde své zboží. Tím, město 
zbohatlo.



Jindřichův Hradec
První panství můžeme považovat první hradiště z 9. a 10. století. Ve 12. 

století už zvětšovaná hradiště dostal do moci rod Vítkovců. Po smrti Vítka 

1. z Prčic se od Vítkovců oddělili páni z Hradce, kteří zdejší panství 

vlastnili až do roku 1604, kdy vymřeli po meči. Díky své poloze mezi 

Prahou a Vídní, ho čekal nevídaný vzestup. Jindřichovým Hradcem vedla 

hlavní cesta z Prahy do Vídně, nejen hlavní cesta, ale i obchodní. 

Obrovské plus pro Jindřichův Hradec. Jindřichův Hradec byl poprvé 

zmíněn v roce 1293 jako město. V této době je pravděpodobné, že už měl 

postavené opevnění a začala se výstavba kamenných měšťanských 

domků. Nic moc se zde neodehrávalo, až na občasné epidemie moru. 

Občasné války a výstavby.



Písek Jeho historie sahá do raného středověku. Začneme asi v polovině 13. 
století. 

Píše se 13. století a na levém břehu Otavy se buduje osada. Proč právě 
zde? Tady je totiž rýžoviště zlatého písku. Podle toho je později město i 
pojmenováno. Osada se měnila jak velikostí, tak i účelem. Trhová ves a 
královský dvůr, to jsou pozdější podoby osady Písek. Pro město je 
významným datem rok 1254. To zde Přemysl Otakar 2. vybudoval 
královské město. Díky Přemyslově vládě nabyl Písek významu a velikosti. 
To by bylo k základům.

Nyní, přetahování o město:

V této kapitole, bude hodně dat. 

1308- byl Písek svobodné královské město. Polovina 14. století – město povýšeno 
na sídlo Prácheňského kraje. Doba husitských válek – byl ve městě zničen klášter a 
později dobyto město. 1619-1620- město opět dobyto a obyvatelstvo naneštěstí 
vyvražděno vojsky Buquoyovými. 1623- město vráceno královské komoře. 1641-
město znovu povýšeno na královské město. 

A to je asi vše z nejzajímavější historie města. Pak už bylo hlavně budování, sem 
tam nějaká válka nebo morová epidemie.

Děkuji za pozornost.



Brno
V brněnské kotlině lidé žili již od starověku. Město se založilo až 

kolem roku 1000. Od 13. století sem přicházeli cizí kolonisté jako 

například: Němci, Flandrové a Valoni. Ti se zde usídlili. Tam kde je 

dnes Masarykova část města tak tam dříve měli svoji část Židé. 

Město od Václava 1. dostalo několik privilegií, které mu velice 

pomáhaly. Město bylo obehnáno hradbami s pěti branami. 

Měnínská, Židovská, Starobrněnská, Veselá a Běhounská. 

To jsou názvy všech bran, které umožňovali přístup do 

města. Za husitských válek zůstalo město věrné králi 

Zikmundovi a husité je dvakrát marně obléhali v r.1428 a 

1430. Probíhala zde i první diplomatická jednání, která 

vyústila v basilejská kompaktáta. Roku 1454 král Ladislav 

Pohrobek vypověděl Židy z města a ti se soustředili kolem 

dnešní ul. Křenové. Za krále Jiřího z Poděbrad se Brno 

přidalo k jeho protivníku Matyáši Korvínovi, uznávanému na 

Moravě za českého krále. Za obou občanských válek v 15. 

stol. stagnoval počet domů i obyvatel a obchod upadal.

Vybrala jsem to nejdůležitější z historie. Ani mě, ani Vás by 

nebavilo poslouchat v kolikátém roce se co nechalo postavit 

či jiné podobné věci. Tak a teď prohlídka města!



Táborské podzemí

Tyto sklepy pochází už z 15. a 16. století. Sklepy 

jsou vyhloubeny až 1ž metrů pod zemí a patří 

mezi zajímavé technické památky. Prohlídková 

trasa (kterou pravděpodobně půjdeme) má délku 

500 metrů a vznikla dva roky po druhé světové 

válce (1947). Trasa vede pod Žižkovským 

náměstí.

Chodby vznikly spojením několika sklepů obytných 

domů a sloužili k uchovávání potravin a jako útočiště 

před ničivými požáry. Nejen před požáry, ale též před 

nepřáteli. Více informací se dozvíme na prohlídce. Na 

internetových stránkách nám toho moc neprozradili, 

a tak ani já Vám nemohu prozradit více. Sejdeme se 

v podzemí. Těšte se…je to velký zážitek!



ZAJÍMAVOSTI O 
PAMÁTKÁCH



Hrad Kotnov
Hrad byl původně nazýván Hradiště. První kámen 
byl položen za Přemysla Otakara 2. na vysokém 
skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí. Myslím, že 
se to stalo v 2. polovině 13. století. Po několika 
letech nechali hrad zničit Vítkovci, o těch jsme 
mluvili ve spojitosti zakládání měst. Ano, jsou to ti 
samí a tentokrát ničí. Naštěstí ve 14. století se hrad 
rozhodli obnovit Sezimové z Ústí. A v 15. století byl 
hrad zapojen do městských hradeb, vzniklého 
města Tábor. V 15. století hrad potkalo nemálo 
nepěkných věcí, jako třeba rozsáhlý požár, který 
část hradu zničil. Poté někdo z hradu udělal 
pivovar. A spoustu detailů, které nejsou tak 
zajímavé, abychom o nich mluvili.



Bechyňská 
brána

Bránu původně tvořila čtverhranná věž. Ve třicátých letech patnáctého století ji 

rozšířila přístavba uzpůsobená k dělostřelecké obraně, která vyplnila prostor mezi 

starou branskou věží a parkánovou hradbou sousedního hradu. Průjezd brány byl ve 

stejné době opatřen stěžejkovým padacím mostem. V devatenáctém století byla 

původní podoba narušena rekonstrukcí podle projektu architekta Josefa Mockera



Kamenný 
most v Písku

Nejstarší kamenný most v Čechách a nejvzácnější v Evropě, to je právě most z Písku. Poprvé 
se o mostu zmiňují v roce 1348. Nikdo tedy neví, kdy přesně poprvé přenesl člověka na 
druhý břeh vod. Zajímavé je, že Karel 4. nařídil, aby veškeré pokuty, které budou ve městě 
vybrány, se budou používat na údržbu mostu. Most byl také důležitou spojnicí Zlaté stezky. 
Most můžete najít pod názvem Jelení most. Je to z důvodu, že prý jako první na most vkročil 
jelen. Obyvatelé města Písku mu říkají jednoduše Starý most. Na mostu jsou umístěny 
barokní sochy a sousoší, které vznikly v 18. století. Sv. Anna Samotřetí, sousoší Kalvárie, 
socha Antonína Paduánského, sousoší Jana Nepomuckého.Na mostě jsou kopie všech soch. 
Originály jsou součástí expozice Prácheňského muzea v Písku. Původně míval i dvě mostecké 
věže, bohužel žádná se nedochovala. Mostní věž na Pražském předměstí se zřítila při 
povodni i s hlásným v roce 1768, druhá mostní věž byla zbořena v roce 1825 – býval u ní přes 
městský příkop padací-zvedací most. Příkop byl poté zasypán. V průběhu let byl most 
několikrát opravován a rekonstruován, naposledy po povodni v roce 2002. Most je 
samozřejmě kulturní památkou.



Putimská brána
Byla jednou ze tří bran, které chránili královské město 
Písek. Také umožňovala průchod pásmem hradeb. Pro 
lepší orientaci se nacházela na jihozápadní části hradeb. 
Měla věž, která byla daleko vidět, věž se naneštěstí 
nechala zničit. Své jméno získala podle vesnice Putim, od 
které vede k bráně takzvaná Zlatá stezka. Nevíme, kdy 
byla postavena. Ale víme, kdy lidé bourali věž. Byly to 
osudové roky 1812-1814 zbytek pokračoval v roce 1834. 
V roce 1836 byla demolice dokončena. Stalo se tak kvůli 
dostupnosti náměstí velkým vozům. Taková malá 
odbočka a zajímavost. Uvnitř věže se nalezly dělové 
koule, které se poté zazdili do zdi budovy ,,U koulí“. 
Dochoval se pouze opěrný blok. Putimskou bránu 
můžete znát z lidové písně: Když jsem šel tou Putimskou 
branou.

Více toho nedokážu říct. Je mi líto…



Town Hall 
(radnice)

Sídlí na náměstí Přemysla Otakara 2.  Je 
to jedna z nejdoporučovanější památkou 
v Českých Budějovicích. Radnice byla 
vybudována v 16. století. Dnešní vzhled 
radnice je z let 1727-1730 od 
schwarzenberského staviele Antonína E. 
Martinelliho. Monumentální průčelí 
umocňují tři věže, z nichž prostřední 
nejvyšší je opatřena zvonkohrou z roku 
1995. Chloubou radnice jsou čtyři 
alegorické sochy na radniční atice, jež 
představují měšťanské ctnosti 
Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a 
Opatrnost. Jejich autorem je budějovický 
sochař J. Dietrich. Zajímavostí je železný 
pás, který je zasazen do nárožního pilíře 
radnice. Má délku jednoho vídeňského 
lokte (77 cm) a více než sto let sloužil na 
zdejších trzích jako míra při prodeji látek. 
Více se toho neví.



Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec
Byl vystavěn na místě starého hradiště, který zde stál již od 
10. století. Bývalé hradiště patřilo k pomezným hradům. 
Jindřichův hrad, je o něm první zmínka v roce 1220 byl 
nazýván NOVUM CASTRUM (Nový hrad). Je pojmenován po 
Jindřichu Vítkovce, zakladatele rodu Vítkovců. Jeho současná 
rozloha je dána poslední, pozdně-gotickou úpravou na 
přelomu 15. a 16. století. Druhý gotický palác stál na místě 
dnešního Španělského křídla. Příslušníci rodu pánů z Hradce 
ovlivňovali podstatně veškeré hospodářské, politické i 
kulturní dění v této oblasti a téměř v každé generaci zastávali 
i významné funkce na královském dvoře. Význam rodu pánů z 
Hradce se projevil i v postupném rozšiřování sídla z pevného 
románsko-gotického hradu v monumentální, výtvarně 
náročně řešenou a dokonale opevněnou gotickou pevnost. 
Od začátku 16. století byla nejdříve pozvolna, od poloviny 
století již intenzivně, realizována přestavba starého hradu na 
renesanční rezidenci podle představ pánů z Hradce, jejichž 
vkus tříbilo téměř neustálé cestování s panovnickým dvorem, 
a plánů Antonia Ericera, Baltazara Maggiho, Giovanni Maria 
Faconiho a dalších italských stavebníků. Více se dozvíte na 
hrdu a zámku.

Těšte se!



Katedrála sv. Petra 
a Pavla

Katedrála se zrodila někdy mezi 11. a 
12. stoletím. Před katedrálou zde 
stála románská kaple. Na konci 12. 
století za vlády markraběte Konráda 
Oty 2. vznikl kostelník. Na konci 13.  
století byla budova znovu přestavěna 
tentokrát na baziliku. Nebo se to 
alespoň domníváme z nálezů, které 
se našly během archeologického 
výzkumu. Chrám byl přestavován 
ještě několikrát. Byl velice poničen 
v době třicetileté války. V roce 1777 
byl kostel prohlášen za katedrálu. 
Katedrála byla dále upravována a my 
jako turisté můžeme i dovnitř, ale 
taktéž můžeme vidět pozůstatky 
baziliky. Jsou k dispozici komentované 
prohlídky, tak si jednu pronajmeme a 
půjdeme se podívat dovnitř, kde se 
dozvíme více informací.



Náměstí Přemysla 
Otakara II.

Má rozměry 133x133 m. Byla vytyčena okolo roku 1265 Hirzem a okolo ní 

byly vyměřeny parcely šířky kolem 8 m pro stavbu měšťanských domů. 

Náměstí bylo postupem času vydlážděno a byla na něm zbudována studna 

a popraviště (na jeho místě se dnes nachází bludný kámen). Nějakou dobu 

na něm stály i masné krámy, než byly z příkazu Karla IV. strženy a 

přemístěny do dnešní Krajinské ulice. V první polovině 20. století jezdily 

po krajních stranách náměstí též tramvaje. Poblíž severovýchodního rohu 

náměstí se nachází Černá věž a katedrála svatého Mikuláše.



1. Den

Vítejte na výletu po jihu české republiky. První den 

se sejdeme na nádraží v Písku. Po té si zajdeme 

na oběd v restauraci Restaurace Olympie. Po 

výborném jídle se dopravíme do hotelu Hotel 

Biograf. Chvíli si odpočineme a začneme na hotelu 

vybalovat. Máte už vybaleno? Jestli ano, tak si 

zajdeme na procházku v Písku. Odstartujeme jí   u 

Kamenného mostu v Písku a ukončíme   ji ve 

Velkém náměstí. Je čas na večeři, která proběhne 

v hotelu. Dnes byl náročný den a tak si zasloužíme 

volno nebo volný čas. Tak dobrou noc!                            



2.Den

Vyspali jste se dobře? Dneska to bude 

totiž velmi zajímavý den, ale to 

předbíhám. V 9h nás čeká hotelová 

snídaně. Poté vyrazíme na prohlídku 

Městského opevnění v Písku. Po 

prohlídce se naobědváme v restauraci 

Pomodoro ristorante Písek. Putimská 

brána bude naše další zastávka. Věděli 

jste že Putimská brána byla jednou ze 3 

bran, která chránila Písek? Zajímavé 

že? Po návštěvě brány se, se 

dopravíme do hotelu, kde si zabalíme, 

protože zítra vyrážíme do Písku! Máte 

se na, co těšit.



3.
 D

e
n Ráno se nasnídáme v hotelu. Po snídani  vyrazíme do města 

Tábor a ubytujeme se v krásném hotelu Hotel Palcát. Poté se 

naobědváme v restauraci Čínská restaurace Shanghai Tábor, 

která je proslavená svým výborným jídlem. S plným břichem 

prozkoumáme hrad Kotnov a Bechyňskou bránu. Připravili jsme 

pro Vás speciální prohlídku hradu a brány. Prohlídka trvá 100 

minut, snad si ji užijete. Po prohlídce zajdeme do místního 

pivovaru, který byl dříve hrad. Po krásně stráveném odpoledni 

se vydáme na věčeři do podniku jménem Restaurace U 

Zeleného stromu. Po večeři se vrátíme do hotelu a budeme 

vybalovat, nebo si můžete udělat procházku po Žižkovském 

náměstí. S tímto typem se s Vámi loučíme. Nashledanou .



4. Den 

Vítejte na dnešní snídani, vidíte ty obložené stoly? Ty jsou jen pro Vás, tak dobrou chuť. Po 
snídani  navštívíme Husitské muzeum a podzemí v Táboře. V podzemí se zúčastníme prohlídky 
Expozice Husité, která se zabývá příběhem o husitech. Po prohlídce se najíme v bistru s 
vietnamskou kuchyní, tento podnik se jmenuje Vietnamská restaurace Phở Tábor 13. S novou 
silou se rozloučíme s městem Tábor velkou procházkou. Po procházce vlakem odjedeme do 
dalšího města s názvem Jindřichův Hradec. Tam se zastavíme na zmrzlinu a chvilku si 
odpočineme. Po odpočinku se ubytujeme v hotelu Hotel Concertino - Zlatá Husa,ve kterém je 
restaurace, hospoda, lázně a bezplatný snídaňový bufet. Tento večer bude na Vás. Já bych si 
osobně vybalila a šla spát. Nebo bych si na chvíli zašla do bazénu. Tak dobrou noc.



5.Den 

Dobré ráno v Jindřichově Hradci! Dnes se prohlédneme Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec. To ale nezvládneme bez dobré snídaně, která na nás v 

hotelu čeká. Po snídaní si projdeme okruh v již zmiňovaném Státním hradu a 
zámku. Tento okruh se jmenuje Základní okruh Gotický palác. Po této 

prohlídce se najíme v restauraci Restaurace Naše hospoda - Zlatá husa, která 
se zaměřuje na českou a americkou kuchyni.  Po obědě si  projdeme další 

okruh, který se jmenuje Výběrový okruh a vypadá přímo nádherně! Jako další 
navštívíme Rýdův kopec. Kde nás překvapí krásný výhled. Po procházce se 

dopravíme zpátky do hotelu, kde se navečeříme. Poté si užijeme poslední noc 
v tomto hotelu. 



6. Den Dobré ráno, dnes vstáváme v 8.oo, jelikož nás v 

10.oo čeká odjezd do Českých Budějovic. A proto 

doufám že jste se dobře vyspali. Tak zpátky do 

reality, už jste se určitě probudili a teď se pojďme 

nasnídat. Poté na nás čeká autobus, který nás 

dopraví  do Českých Budějovicích do hotelu 

Residence U Černé věže. Blízko hotelu se nachází 

restaurace Restaurace Masné krámy. S plným 

břichem se projdeme na Náměstí Přemysla Otakara 

II., kde navštívíme zdejší Radnici. Určitě Vám 

vyhládlo a tak se vydáme na večeři.  Po večeři nás 

vyzvedne autobus, který nás dopraví do Brna, což 

bude i naše poslední zastávka.



7. Den

Dobré ráno, dnes nás čeká poslední den v tomto Zájezdu. Ráno nás 

čeká snídaně v kavárně SKØG Urban Hub. Po snídani navštívíme 

Katedrálu sv. Petra a Pavla. Opět jsme pro Vás připravili  exkluzivní 

prohlídku katedrály. Po prohlídce se půjdeme naobědvat v restauraci 

Vittorio Restaurant a toto je naše poslední zastávka. Doufám že jste 

si tento zájezd užili a přeji společně s ostatními zaměstnanci hezkou 

cestu domů.



Mockrát děkujeme, že jste jeli s 
námi!

Vřelé poděkování by Vám chtěla předat naše cestovní kancelář. 

Jmenovitě Lucka Nguyen, Niky Dao a Alžběta Tichá. My 

doufáme, že jste si zájezd užili a dozvěděli jste se i nějaké 

novinky. Také doufáme, že s námi pojedete i příští rok. 

CK El´Luna


