Zájazd na 2 dni: Stredočeský štvorlístok - Český
Šternberk, Karlštejn, Zbiroh a Křivoklát (ČR)
Dátum výletu : 23.02.2019

Cena za dopravu : 95.00€

Za príbehmi štyroch hradov a zámkov
Štyri hrady a zámky. Každý z nich je iný, jedinečný, a predsa majú čosi spoločné: všetky sa nachádzajú v
Stredných Čechách, v okolí dnešnej Prahy. Vydáme sa za príbehmi hradov a zámkov; za osudmi ich majiteľov i
obyvateľov, za krásou ich interiérov, aj za legendami a tajomstvami, ukrývajúcimi sa v ich múroch, či záhradách.
Expedícia "Stredočeský štvorlístok" môže začať...

Hrad Český Šternberk

Na začiatok nám svoj príbeh prezradí hrad Český Šternberk , jeden z prvých kamenných hradov v Čechách,
patriaci medzi najstaršie české hrady, zároveň ale aj medzi najlepšie zachované hradné celky v Českej republike.
Založený bol už v roku 1241predstaviteľmi rodu Šternberkovcov , a - čo je pozoruhodné - vo vlastníctve
tohto rodu zostáva až do súčasnosti. Zvonku si Český Šternberk zachoval podobu gotického hradu, no jeho
interiéry boli po ranno barokovej prestavbe zmenené na zámocké.
Stredoveký "výzor" ranno gotického hradu sa ukrýva v jadre dnešnej stavby. Tú formovali viaceré úpravy;
počnúc neskoro gotickými prestavbami, zdokonaľujúcimi obranný systém, až po honosné ranno barokové
úpravy, ktoré sa prevádzali najmä kvôli zvýšeniu pohodlia obyvateľov hradu. Po úpravách, realizovaných
začiatkom 20. storočia, spĺňal hrad všetky kritéria moderného bývania tej doby. Nechýbali v ňom napríklad
vodovod, či ústredné kúrenie, a neobišla ho ani elektirfikácia.
Návštevníkom hradu sa dnes ponúka jeden prehliadkový okruh , ktorý si, pravdaže, prejdeme aj my.
Keďže je umiestnený na druhom poschodí, najskôr zdoláme pár desiatok schodov, a potom už budeme môcť jednu po druhej - obdivovať 15 bohato zariadených miestností (napríklad Rytiersku sálu, jedáleň, knižnicu,
pracovňu J. Šternberka, ako aj niekoľko salónov). Určite zaujme i unikátna zbierka grafických listov z
obdobia tridsaťročnej vojny , pozostávajúca z 525 kusov a tvoriaca tak najväčšiu zbierku tohto druhu v
Strednej Európe.
Apropo, na tomto hrade sa natáčal aj známy český filmový seriál Arabela.
Vstupné (platí "Klíč k památkám"):
●
●
●

dospelí: KČ 150,dôchodcovia, ZŤP, deti: KČ 100,fotografovanie: KČ 50,-

Hrad Karlštejn

Po ďalší pútavý "hradný príbeh" sa vyberieme na Karlštejn. Z parkoviska, kde zastane náš autobus, to
budeme mať ku vstupu do hradu Karlštejn približne pol hodinky pešej chôdze. Ale nijaký strach; zvolíme ležérne
tempo, aby sme sa cestou mohli rozhliadať aj po okolí.
Hradu Karlštejn , založenému v roku 1348, prináleží - medzi inými českými hradmi - výnimočné postavenie .
Dalo by sa povedať, že predstavuje akýsi "VIC" (Very Important Castle-:) ). Nuž, raz darmo, vybudovať ho
nenechal nikto menej významný ako Karol IV , český kráľ a rímsky cisár. Navyše - vybudovať ho nechal ako

miesto súce na uloženie kráľovských pokladov, najmä zbierok svätých relikvií a ríšskych korunovačných klenotov.
Tieto poklady boli uložené v kaplnke svätého Kríža , predstavujúcej jeden z najcennejších zachovalých gotických
interiérov v Európe. Do súčasnej romantickej podoby bol hrad prestavaný na konci 19. storočia J. Mockerom .
...a ešte pozor - do tohto, pôvodne nedobytného sídla Karla IV, vraj ženy nemali prístup. Ale, našťastie, počas
nášho zájazdu sa mi podarilo vybaviť výnimku; takže interiéry si môžeme prezrieť všetci -:).
Spoločne navštívime "Súkromné a reprezentačné priestory cisára Karla IV". Počas cca hodinovej prehliadky
prejdeme interiéry dvoch poschodí Cisárskeho paláca , ako aj spodné poschodia Mariánskej veže s cenným
vybavením zo 14. - 19. storočia. Uvidíme tiež kópiu českej Svätováclavskej koruny .
Nuž a z hradu zídeme zasa do atraktívneho podhradia, do "městysu" Karlštejn. Verím, že v množstve obchodíkov,
predajní suvenírov, kaviarní a reštaurácií, si každý nájdeme to svoje.
Vstupné (platí "Klíč k památkám"):
●
●
●

dospelí: KČ 200,dôchodci, ZŤP, deti: KČ 170,fotografovanie: zdarma (bez blesku)

Beroun

Z Karlštejna sa odvezieme už priamo do neďalekého Berouna. Tam na nás totiž bude čakať "hotelový azyl". A na
tých, ktorí budú ešte vládať a chcieť, aj možnosť večernej prehliadky tohto malebného mestečka. A - pravdaže- aj
možnosť večere, či posedenia v kaviarňach, baroch, reštauráciách.
Z hotela do historického centra mesta to budeme mať približne len 6 minút pešej chôdze. Prejdeme Pražskou
bránou a o chvíľku sa ocitneme na Husovom námestí, kde nájdeme zaujímavú budovu, či pamiatku takmer na
každom kroku.

Skláreň v Nenačoviciach

V nedeľu ráno, hneď po raňajkách v hoteli, absolvujeme zaujímavú exkurziu v sklárni v Nenačoviciach . Firma
Glasstar Nenačovice bola založená v roku 1996 ako malá rodinná skláreň. Jej návšteva je ale skutočným
zážitkom. Zahľadíme sa do rozpálenej sklárskej pece a budeme obdivovať zručnosť sklárov, ako aj krehké
výrobky, vychádzajúce spod ich rúk. Miestni umeleckí remeselníci nám pred očami v priebehu niekoľkých
sekúnd vyčaria napríklad farebné kvety, zvieratká, vázy, či niečo iné z takmer 200 druhov výrobkov, ktoré tu
vznikajú. Namiesto klasickej vstupenky dostane každý návštevník sklenený bonbón.
Kto však zatúži aj po iných výrobkoch, bude mať možnosť zakúpiť si ich za výhodné ceny priamo vo firemnej
vzorkovni a predajni.
Vstupné:
●
●

KČ 50,- / jednotne
fotografovanie: zdarma

Zámok Zbiroh

Od krehkej krásy skla nás cesta zavedie ku kráse iného typu. Na rad totiž prichádza zámok Zbiroh, aby nás
zoznámil so svojím príbehom. Zámok Zbiroh sa týči na obrovskej skale, prerastenej polodrahokamami - jaspismi.
A práve tieto jaspisy v istých obdobiach výrazne ovplyvnili život zámku. Poďme však po poriadku.

Prvá zmienka o - vtedy ešte - románsko-gotickom hrade pochádza z roku 1193. V tom čase hrad obýval rod
Sulislavcov, ktorý ho pravdepodobne nechal aj postaviť. Vlastníci hradu, časom prestavaného na zámok, sa
striedali takmer ako na "bežiacom páse". Neskôr ho vlastnili dokonca i cisári; Karol IV , Žigmund Luxemburský
a Rudolf II. V roku 1868 napokon predal toto sídlo František Jozef I . pruskému "kráľovi železníc", Dr. H.
B. Stroussbergovi. Nový majiteľ doprial zámku dôkladnú prestavbu, v rámci ktorej zmiešal rôzne stavebné slohy;
novorenesanciu s novogotikou a ako bonus pridal aj prvky velebných nádražných portálov. Dlho sa radovať zo
zámku mu však nebolo súdené. Vďaka intrigám sa totiž dostal do väzenia, a kým ho prepustili na slobodu, jeho
firma zbankrotovala. Nato zámok od veriteľov kúpili Colloredo-Mansfeldovci.
Zámok lákal i viacerých umelcov. Bezpochyby najznámejším z nich bol Alfons Mucha , ktorý na zámku
pobýval 18 rokov (1910 - 1928) a za tento čas tu vytvoril nielen viac ako 80 % svojich olejomalieb, ale kompletne
tu vzniklo aj jeho vrcholné dielo - Slovanská epopej. Z umelcov spomeniem ešte aspoň F. Šrámka , ktorý na
zámku napísal svoje dielo Stříbrný vítr .
Počas druhej svetovej vojny nemecké jednotky SS vyhnali zo zámku Collordo-Mansfeldovcov a na
Zbiroh nasťahovali svoj vrchný štáb. Prečo? K slovu sa dostal už spomínaný jaspis. Nemci totiž zistili, že jeho
kryštály dokonale odrážajú rádiové vlny a navyše ich aj mnohonásobne zosilňujú. Samozrejme teda, že to museli
využiť.
Pre zámok však nenastali lepšie časy ani po skončení vojny. Jednotky SS čoskoro vystriedala
československá armáda. Na Zbiroh dopravili obrovský rádiolokátor Tamara, ktorého úlohou bolo sledovať
pohyby amerických "neviditeľných" lietadiel Stealth. Nuž a z tohto dôvodu bol zámok Zbiroh, ako aj
rovnomenné mestečko pod ním po celú dobu totality prísne utajovanou zónou. Ak ste teda o ňom prvý
raz počuli až niekedy v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, nečudujte sa.
V súšasnosti je zámok vo vlastníctve firmy Gastro Žofín, ktorá na vtedy už chátrajúcom objekte vykonala
nákladnú rekonštrukciu, vďaka čomu túto pozoruhodnú pamiatku zachránila. Na zámku, ktorý dosiaľ nevydal
všetky svoje tajomstvá, je v prevádzke hotel aj reštaurácia. Nechýbajú však ani prehliadkové okruhy.
My si prejdeme Zámocký okruh , na ktorom sa zoznámime s históriu zámku od jeho vzniku až po novodobé
dejiny. Dozvieme sa tiež niečo o histórii templárskeho rádu , pričom uvidíme aj niektoré celkom unikátne
exponáty.
Prezrieme si viaceré salóniky, nevynímajúc ani secesný salónik, zahŕňajúci tvorbu A. Muchu. Nevynecháme,
pravdaže, ani jedinečné priestory monumentálneho Muchovho sálu, v ktorom Alfons Mucha, člen
slobodomurárov, namaľoval svoje najznámejšie dielo "Slovanská epopej."
Po prehliadke zámku si budeme môcť dopriať ešte kratšie posedenie v zámockej reštaurácii, či už pri
káve, zákusku, alebo inej dobrote.
Vstupné (neplatí "Klíč k památkám"):

●
●
●

dospelí: KČ 150,dôchodcovia, ZŤP, deti: KČ 90,fotografovanie: nie je povolené (s výnimkou vstupných priestorov zámku)

Hrad Křivoklát

POLOHA : Stredné Čechy

VZDIALENOSŤ : 390 km od Bratislavy
ČASOVÝ PLÁN :
sobota :
6,30 - nástup v Bratislave (Istropolis)
6,40 - nástup v Bratislave (Hlavná vlaková stanica)
6,50 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,10 - nástup v Malackách (Tesco)
11,00 - 12,00 - prehliadka hradu Český Štenberk
13,30 - 15,00 - osobné voľno v Karlštejne (možnosť obeda - individuálne)
15,00 - 16,00 - prehliadka hradu Karlštejn
17,00 - 18,30 - exkurzia v sklárskej huti v Nenačoviciach (s možnosťou nákupu skla)
do 19,00 - ubytovanie v Beroune, osobné voľno, možnosť večere (individuálne), nocľah
nedeľa:
do 8,30 raňajky v hoteli, odchod z hotela
8,30 - 9,30 - prehliadka historického centra Berouna so sprievodcom
11,00 - 12,30 - prehliadka zámku Zbiroh
14,00 - 15,30 - prehliadka hradu Křivoklát
20,20 - príchod do Malaciek (Tesco)
20,40 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,50 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
21,00 - príchod k Istropolisu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI :
●

●

●

●

na dopravu využívam služby dopravcov (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými
autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
Cena zahŕňa: dopravu podľa programu, 1 x nocľah s raňajkami formou švédskych stolov, služby technického
sprievodcu
nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za
zájazd) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu zájazdu
nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
som osobne prítomná na každom zájazde

CK je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu

Gabriela Murínová

|

murinovag@centrum.sk

|

| 0918 987 224

|

https://www.jednodenne-vylety.sk

Publikované zo súhlasom cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk

