
Karavanem po stopách Karla IV.

Cestovní kancelář Štěpmik



Zveme Vás na 9 denní zájezd po stopách Karla IV. s cestovní kanceláří Štěpmik.
Vyražte se svou 4, 3, nebo 2 člennou rodinou na výlet karavanem po České republice. 
Zažijte jedinečné chvíle a nezapomenutelné zážitky se svou rodinou. Uvidíte místa, na 

kterých se budete přímo kochat památkami. Ty Vás ohromí svou krásou, jedinečností a 
svou pestrou a  poutavou minulostí. Navštívíte rozhledny, hrady, zámky a mnoho 

dalších. To vše za jedinečnou cenu. Jen za 22 tisíc Kč ( vstupenky do hradů a zámků….., 
poukaz na benzín v hodnotě 5000 Kč a to vše v ceně).

Na termínu se domluvíme na tel. 773 881 479.



Cesta
Po celou dobu zájezdu Vás bude vozit karavan Dethleffs Trend 7057 EB. Pokud budete chtít rádi Vám 
zapůjčíme i našeho řidiče, který Vám spolehlivě bude po celý zájezd karavan řídit a vy si tak budete moci 
užít Vaši dovolenou naplno a bez starostí.



Informace o cestě

1. Co si vzít sebou : Vezměte si oblečení na 9 dní dle potřeby, kosmetické doplňky
dle potřeby, plavky aj.

1. Finanční potřeby : Jídlo není v ceně zájezdu, proto doporučujeme finanční        
obnos na jídlo a např. suvenýry.

1. Povinnost : Doklady všech účastníků zájezdu, 
řidičský průkaz ( ne v případě, když s vámi pojede náš řidič),
lékárnička ( je v karavanu ).

1. Samotná cesta : Sami se dopravíte do Lokte, kde už na vás bude čekat karavan a  
případně řidič. Karavanem se budete po celou dobu zájezdu
dopravovat k památkám, které během zájezdu navštívíte.                        



1. - Loket

Loket:

● hrad byl postaven ve 13. století
● Karel IV. na něm poprvé  trávil čas jako 

dítě
● za jeho vlády zde rád pobýval, nejčastěji 

zde vyřizoval státní záležitosti a užíval 
bujnosti lovu

● hrad také Karel IV. vykoupil zpět české 
koruně, nechal ho spravit a město Loket 
nechal též zvelebit

Program dne:

Ráno přijedete do Lokte, kde si vypůjčíte 
karavan. Poté už se vydáte na prohlídku hradu 
Loket. Naobědvat se můžete v libovolné 
restauraci. Odpolední program je volný. Můžete 
se např. projít po městě a dát si pohár zmrzliny. 
Večerní program se koná přímo pod hradem, 
kde se nachází amfiteátr. Na programu je 
muzikál Noc na Karlštejně.  Noc strávíte v Lokti.



2.   - Karlovy Vary

Karlovy Vary:

● stálé osídlení v Karlových Varech vzniklo 
na začátku 14. století

● jsou zde teplé prameny, které objevil už 
Karel IV.  - náhodou, když byl na lovu

● když sám Karel IV. vyzkoušel léčebné 
účinky pramenů, nazval toto místo Teplé 
lázně u Lokte

Program dne:

Dopoledne Vás čeká procházka po kolonádě a 
ochutnávky pramenů. Odpolední program: 

1. Prohlídka muzea Jan Becher               
(nutné předem hlásit)

2. Prohlídka podzemní vřídelní kolonády 
(nutné předem hlásit)

3. Rozhledna Diana a motýlí dům           Večer 
vyrazíte na Máchovo jezero



3.   - Máchovo Jezero

Máchovo jezero:

● jezero/rybník nechal ve 14. století 
vybudovat Karel IV.

● dnes se rybník využívá spíše k rekreaci a 
chovu ryb

● legenda praví, že král se svou družinou 
lovili ve zdejších končinách jelena, ten se 
jim ale ztratil, byli celí zablácení a neměli 
se kde vykoupat a tak nařídil král 
výstavbu rybníku

Program dne:

Dopoledne vyrazíte na procházku kolem jezera. 
Kolem oběda dorazíte k restauraci, kde si 
budete moci dát oběd. U restaurace se nachází 
písečná pláž, takže doporučujeme si s sebou 
vzít plavky. Po té, co se vykoupete Vás 
vyhlídková loď přiveze zpět ke karavanu, kde 
přespíte.



4.   - Křivoklát

Křivoklát:

● hrad byl založen nejspíše okolo roku 1230
● je to jeden z nejstarších a 

nejvýznamnějších středověkých hradů v 
Čechách

● zde odloučen od matky Elišky 
Přemyslovny prožil své dětství Karel IV.

● poté se sem vrátil a několik let tento hrad 
navštěvoval

Program dne:

Dopoledne Vás čeká cesta do malebného 
městečka Křivoklát. Přímo pod hradem je 
krásná restaurace, kde se naobědváte. 
Odpoledne vás čeká prohlídka hradu a chcete-li 
zakoupení nějakého toho suvenýru. Protože zde 
není místo, kde byste mohli přespat, k večeru 
vyrazíte do Prahy.



5. - Praha - Pražský hrad a Chrám sv. Víta
Pražský hrad

● je jedním z největších hradních komplexů 
světa

● byl sídlem českých knížat a později králů
● za vlády Karla IV. se mu dostalo velkých 

změn a rekonstrukcí

Chrám sv. Víta

● výstavba začala roku 1344 
● mezi hlavní architekty pařili Matyáš z 

Arrasu a Petr Parléř
● poslední úpravy v novogotickém stylu byly 

provedeny začátek 20. století

Program dne:

Po večerním příjezdu se vyspíte. Dopoledním 
programem bude prohlídka Pražského hradu a 
Katedrály sv. Víta. Oběd si můžete dát v 
libovolné restauraci. Odpolední program je 
volný.



6. - Praha - Karlův most a Emauzy

Karlův most:

● je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu
● byl založen Karlem IV. roku 1357 a 

dokončen byl roku 1402
● spojuje Staré město a Malou stranu, je 

dlouhý 515 metrů a je tvořen 16 oblouky

Emauzy:

● roku 1347 založil Karel IV. Emauzy -
Benediktinský klášter Na Slovanech

● později k němu Karel IV. nechal roku 1371 
kostel

Program dne:

Dopoledne se projdete po Karlově mostě a jeho 
přilehlém okolí. Oběd si můžete vychutnat v 
jakékoli restauraci poblíž. Odpoledne si 
prohlédnete Benediktinský klášter. Zbytek dne 
strávíte libovolnou aktivitou. Příští ráno 
vyjedete na hrad Karlštejn do stejnojmenného 
městečka.



7. Karlštejn

Karlštejn:

● Hrad byl založen Karlem IV. roku 1348
● je to středověký královský hrad
● od roku 1355 se sám Karel IV. rozhodl, že 

význam hradu pozmění, a tak se stal 
místo loveckým sídlem a cílem odpočinku 
klenotnicí pro uschování říšských 
korunovačních klenotů

● české korunovační klenoty se zde poprvé 
ocitly  na začátku 15. století na rozkaz 
krále Zikmunda

Program dne:

Dopoledním programem je prohlídka hradu. V 
restauraci ve městě si můžete zakoupit oběd, 
popřípadě pouhé občerstvení. Odpoledním 
programem je procházka ve městečku. Večer 
strávíte na  Karlštějně a ráno se vypravíte na 
hrad Kašperk.



8. Kašperk

Kašperk:

● Karel IV. nechal hrad vybudovat roku 1356
● jeho hlavním účelem bylo chránit a 

pomoci v Šumavském podhůří zamezit 
napadání a chtivost Bavorů

● hrad v průběhu roku 1616 zanikl a až 
doposud se na něm provádějí 
rekonstrukce

● byl postaven v gotickém slohu
● Je to nejvýše položený hrad v ČR

Program dne:

Po ranním příjezdu na hrad Kašperk je na 
dopolední program naplánována prohlídka 
hradu. Odpolední program je volný. Můžete se 
např. projít po okolí hradu.



Závěr - cesta zpět

Karavanem dorazíte zpět do města Loket, kde 
vrátíte vypůjčený karavan. Na cestu domů se 
vydáte již po vlastní ose.

SLÁVA NAZDAR VÝLETU, 
NEZMOKLI JSME A JSME  TU.

TĚŠÍ SE NA VÁS                        
ŠTĚPÁN  NĚMEČEK                          
A MIKULÁŠ ZOUNEK


