
Po cestách a hradech doby Karla IV. 

Cílem projektu je umožnit přístup bez rozdílu každému návštěvníkovi k dané památce, tedy zvláště 
lidem s různým handicapem. Stejně jako představit opomíjená místa naší historie například 
interaktivní formou zaměřenou na děti a mládež či dostupnou pro slabozraké. A v neposlední řadě 
také přiblížit návštěvníkům život ve středověku za vlády Karla IV. 

Projekt zahrnuje různé tvůrčí aktivity, například umělecké či řemeslné, do nichž jsou zapojeny i děti 
spolu s pedagogy. Podíl žáků základních škol, kteří tvoří cílové skupiny mladých návštěvníků a 
objevovatelů bohaté historie českých zemí, z území partnerských MAS na jeho řešení a realizaci 
zvyšuje hodnotu projektu. 

Na tomto projektu spolupracují tří místní akční skupiny: MAS Pomalší, MAS Posázaví a MAS 
Rakovnicko. 

Období realizace projektu: březen 2013 – červen 2014. 

Výstupy projektu jsou: 

 Pěší lávka Zlenice 

 Modely hradu Týnec nad Sázavou a Zbořený Kostelec 

 Panely Živé obrazy 

 Panely informativní - oživlý středověk 

 Projekt pro školy Cestování a hrady v době Karla IV. 

 Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou stezku 

 Academia Creoplat 

 Conventum Creoplat 

 
 
 

 
 
 

Výstupy projektu v MAS Pomalší 

D) Panely informativní - oživlý středověk 

D1.  Panely informativní 

Místo: Hrad Pořešín, okres Český Krumlov 

Informativní panely bez textu, možnost čtení obrázku jen pohledem. Panely pro všechny lidi bez 
rozdílu věku, národnosti a jazyka. Cílem panelů je zvýšení povědomí o místní i nadregionální historii, 
středověkých sídlech a životě ve středověku. Pomocí 6 ks informativních panelů bude vytvořena 
naučná stezka středověkým hradem, která návštěvníkům přiblíží nejen běžný život ve středověku, ale 
i podmínky a nástrahy na středověkých cestách. 

 

 



E) Projekt pro školy Cestování a hrady v době Karla IV. 

E1. Naučná stezka 

Termín: 1. 10. 2013 – 31. 5. 2014 

Místo: Hrad Pořešín, okres Český Krumlov 

Projekt bude realizován ve spolupráci se sdružením Hrady na Malši, regionálními základními školami 
a občanským sdružením ARPIDA – centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Oslovíme 
zatím pouze ARPIDU, ta spolupracuje s Hrady na Malši už delší dobu. Na začátku školního roku obdrží 
zainteresované školy na téma „Cestování a hrady v době Karla IV.“ zadání pro týmové práce (výběr z 
několika témat vztahujících se k základní myšlence projektu – cestování).  Děti budou se svými 
pedagogy pracovat nejprve na ideovém a potom na uměleckém ztvárnění vybraného tématu formou 
zpracování rešerší a výtvarných prací.  

Tvorba a následná prezentace uměleckých děl jednotlivých škol a vyhlášení vítězů bude probíhat v 
areálu hradu Pořešín během letního období roku 2014. Cílem je podpořit pedagogy v tom, jak 
prohloubit vztah žáků k místu, kde žijí, a studiu jeho jedinečnosti, vést je k ochraně kulturního a 
přírodního dědictví ve svém okolí, využít unikátních edukativních možností prostředí areálu hradu 
Pořešín. 

Výstupem projektové práce bude dílo, prezentující pedagogy a žáky škol z regionu Pomalší. Vítězové 
soutěže následně absolvují vzdělávací a zábavný pobyt na hradě Křivoklát, kde budou moci rozvíjet již 
získané dovednosti a zároveň se seznámí s novými kamarády stejného zaměření ze spřátelených MAS 
(Posázaví, Rakovnicka), což je může významně nasměrovat v jejich budoucím životě. 

Během dvou tematicky zaměřených víkendů navštíví děti ze škol a Arpidy hrad Pořešín, kde proběhne 
fyzická realizace zpracovaných výtvarných a uměleckých návrhů s důrazem na historickou autenticitu 
(práce ve výtvarném ateliéru a řemeslných dílnách – kovářství, hrnčířství, černá kuchyně. Těmito 
aktivitami je provedou odborní lektoři - hrnčíř, kovář, kuchař, historik. 

Materiál bude zpracován, nástroje budou uloženy na Pořešíně, kde budou využívány nejen při 
plánovaných ohlášených akcích, ale i při školních a turistických exkurzích, které se domlouvají v 
průběhu roku. 

 

F) Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou stezku 

F1. Letní prázdninové setkání 

Termín: 26. - 27. 7. 2014, 9:00-18:00 

Místo: Přístavba zázemí Pořešín, hrad Pořešín, okres Český Krumlov 

Akce se zúčastní děti a rodiče dětí ze škol zapojených do projektu, členové sdružení a MAS.  

Program akce: „Ženy tvoří, chlapi pijou + Děti řádí, rodiče slaví + Chlapi vaří, ženy pijou“   

Náplň akce: keramické tvoření, celonoční výpal keramiky ve středověké peci, večerní tavba železné 
rudy, kování s kovářem, pečení hradního chleba, drůbež na středověkém stole, noc na hradě, setkání s 
duchem hradu, prohlídka muzea a hradu s průvodcem, pověsti a pověry na Pořešíně 

F2. Přístavba budovy zázemí naučné turistické stezky 

Místo: Přístavba zázemí Pořešín, hrad Pořešín, okres Český Krumlov 

Přístavba - zděná budova s bezbariérovým přístupem a s podkrovím. V přízemí se budou nacházet 
vstupní hala, toalety, sprchy a schodiště.  

Přístavba budovy bude sloužit jako zázemí pro širokou veřejnost, turisty a návštěvníky muzea na 
hradě Pořešín, stojícího v bezprostřední blízkosti značené zemské naučné cesty.  



Podkroví přístavby se stane zázemím pro spolkovou činnost a zároveň zde budou umístěny výstavní 
prostory navazující na muzejní expozice. Podkroví bude poskytovat místo i pro organizaci aktivit 
místních společenských, kulturních a zájmových spolků a organizací, které přispívají k zachování 
tradic, rozšíření volnočasových aktivit a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Střecha bude 
sedlová, pokrytá šindelem, objekt vzhledem k předpokládanému celoročnímu využití bude vytápěný. 

Cílem je umožnit zájmovým skupinám různých věkových kategorií setkávat se na hradě Pořešín, 
organizovat různé společenské akce, výstavy, přednášky apod.  

V nové přístavbě, v podkrovních prostorách se budou konat akce pro soutěžící týmy dětí ze škol 
zapojených do projektu, dále kroužky dětí ze ZUŠ Kaplice, prázdninové akce pro děti s rodiči 
(veřejnost) přes víkendy. Realizací projektu se podpoří dlouhodobá spolupráce MAS a občanského 
sdružení Hrady na Malši, dojde k většímu propojování a zapojování do projektů navzájem. 

V rámci projektu v nové přístavbě se budou konat nějaké akce pro veřejnost. Výstavní prostory – 
vzhledem k myšlence rozvoje hradu Pořešín jako ukázkového modelu života ve středověku zde budou 
v návaznosti na vybudované nebo teprve budované „autentické zázemí“ probíhat tematicky zaměřené 
výstavy – středověké kovářství, stavitelství, kuchyně, cestování apod. Akce jsou určeny pro širokou 
veřejnost. 

 


