STŘEDOVĚKÉ památky
středočeského a jihočeského kraje
s agenturou Žaloudíci

Klášter Sázava - 1. zastávka
Je rozsáhlý areál bývalého
Benediktinského kláštera. V 11.
století ho založil svatý Prokop a poté
se stal centrem slovanské liturgie.
Od konce 11. století tam sídlí mniši
latinského ritu. Ti však byli v roce
1096 byli vyhnáni a jejich knihy a
spisy zničeny. Poté byl předán
benediktům z Břenova a pěstovala
se zde pouze latinská liturgie.

zámek Jindřichův Hradec
2. zastávka
Hrad založil nejspíše král
Přemysl Otakar I. v první
polovině 13. století. Poté ho
hned dostali Vítkovci,
později páni z Hradce.
Původně to byl hrad, který
se přestavěl na zámek. Je
v renesančním, gotickým a
barokním slohu.

Hrad Landštejn - 3. zastávka
Nachází se na kopci, na
který si uděláme menší
procházku. Byl vytvořen
v 13. století. Jeho jádro
je románského slohu,
který se vyvíjel v období
novogotiky. V roce 1771
byl však zničen požárem,
takže z hradu zbyli
mohutné zříceniny.

Hrad Nové hrady 4. zastávka
Gotický hrad byl podle
archeologických nálezů
postaven v době okolo
poloviny 13. století. Poprvé
byl zmíněn roku 1279
zároveň s jeho majitelem
Vítkovcem Ojířem ze Svin.
Hrad byl během několika let
několikrát poškozen např.
požárem, zemětřesením,
výbuchem střelného prachu.

Zřícenina hradu Helfenburk u Bavora - 5. zastávka
Postavil se v polovině 14. století.
Tehdejší půda patřila Pánům z
Rožumberka. Stavbu hradu
povolil 13. května 1355 král Karel
IV. za služby, které mu poskytli
při korunovační cestě do Říma.
Za vlády Karla IV., jeho synů a
krále Jiřího z Poděbrad měl hrad
vysoký vojenský význam, který
ale pomalu skončil na konci 16.
století.

Zámek Blatná - 6. zastávka
Původní tvrz, která sahá až do 13.
století, postupně dostala charakter
gotického hradu a proto samotný hrad
byl později vybudován. Z původního
hradu však zbyla jen zřícenina
románské kaple. První majitelé byli
páni Bavoři ze Strakonic. Hrad byl taky
několikrát přestavován a měl několik
majitelů. Dnešní podoba je v gotickém
a novogotickém slohu. Hrad je
nejhodnotnější a architektonicky
nejvýznamnější památkou svého druhu
v České republice v dnešní době.

Hrad Zvíkov - 7. zastávka
Hrad založil pravděpodobně král
Přemysl Otakar I. Poté ho vlastnili
Přemyslovci až do vymření rodů v roce
1306. Pak ho dostali do zástavy
Rožmberkové, od kterých ho koupil
král Karel IV. Během husických válek
připadl opět zase Rožmberkům. Po
nich se v držení hradu vystřídali
Švamberkové, Eggenbergové a
nakonec Schwarzenbergové. Během
své historie byl několikrát dobýván a
přestavován.

Hrad Karlštejn - 8. zastávka
Hrad byl založen v roce 1348 králem
Karlem IV. Byl původně jako soukromé
reprezentační místo pro Karla IV. To se
změnilo v roce 1355, kdy se změnil
jeho účel. Uschovával tam říšské
korunovační klenoty a ostatky svatých.
České korunovační klenoty tam byly
také uschovány na krátkou chvíli na
rozkaz krále Zikmunda Lucemburského
za husických válek. Po válkách byly
opět převezeny do katedrály svatého
Víta.

Hrad Křivoklát - 9. zastávka
Hrad byl založen okolo roku 1230 na
přelomu období vlády králů
Přemysla Otakara I. a Václava I.
Často tam pobýval Přemysl Otakar
II. a Václav I. Po požáru Pražského
hradu v roce 1316 se na hrad
uchýlila Eliška Přemyslovna se
svými dětmi. Hrad byl několikrát v
minulosti zasažen požárem. Hořelo
tam jednou za 200 let. Tudíž byl
hrad několikrát přestavován. Hrad je
jeden z nejstarších a
nejvýznamnějších středověkých
hradů českých knížat a králů.

Zřícenina hradu Krakovec - 10.zastávka
Hrad byl založen roku 1381, za rok
jeho dokončení se nejčastěji udává
rok 1383, kdy byla vysvěcena kaple.
Hradní purkrabí byl oblíbenec krále
Václava IV. Jíra z Roztok. V roce
1410 ho koupil Jindřich Lefl z Lažan.
V roce 1414 zde pobýval a kázal
mistr Jan Hus před odjezdem do
Kostnice. Leflové měli hrad do roku
1437, poté ho vlastnil husitský
hejtman Jan Bleh z Těšnice a od roku
1447 Kolovratové celých 100 let, roku
1548 patří Lobkovicům.

Informace
počet dnů : 21 dnů
ubytování + strava jsou v ceně

Doporučujeme, si s sebou vzít

cena :

sportovní obuv a oblečení. Na

15 - 18 let = 35 000,-

památky povedou dlouhé trasy.

19 - 60 let = 40 000,61 + let = 35 000,doprava : autobus

Termín : 1. 5. - 21. 5.

Není povoleno dětem mladším 15ti let.

