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KUTNÁ  HORA - KRÁĽOVSKÉ  STRIEBRENIE, 
POKLADY  STREDNÝCH  A  VÝCHODNÝCH  ČIECH 

     

Zájazd z programu CK TRIP  „ČESKO – KRAJINA  PRÍBEHOV“  
TERMÍN: 24.-25.6.2023 

Pre kolektív termín podľa požiadavky /okrem programu Striebrenie Kutnej Hory“ 

CENA: 138,- € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Kolektív – cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre 

PROGRAM: 
1.deň:odchod zo Žiliny o 4,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. V dopoludňajších hodinách prehliadka rozprávkového zámku 

Žleby s bohato zdobenými interiérmi, neopakovateľnou atmosférou a pôvabným romantickým prostredím, postaveného v štýle 

anglickej neogotiky. Vyniká jedinečnou zbierkou zbraní, nábytku, obrazov, vitráží, luxusného riadu, historickým divadelným 

sálom, vzácne zachovanou zámockou kuchyňou... 

Pokračovanie do striebornej Kutnej Hory – pamiatky Unesco, kde opäť otvárajú brány do histórie a doby najväčšej slávy krá-

ľovského banského mesta. Veľkolepý scenár gotickej slávnosti nás vráti na začiatok 15.st., celé mesto aj kráľovské sídlo v min-

covni Vlašský dvůr ožije príbehom príjazdu a vzácnej prítomnosti českého a rímskeho kráľa Václava IV. s družinou. Otvára sa 

jarmok, rozhoria svätojánske ohne, začínajú turnaje a ľudové veselice. Žiarivá farebnosť vrcholnej gotiky a stovky historických 

kostýmov naplnia malebné uličky. My sa do osláv zapojíme tiež, ale okrem toho si prezrieme centrum, chrám sv. Barbory a 

mincovňu Vlašský dvůr, Sedlec s unikátnou kostnicou, kostol Nanebovzatia Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa prestavaný 

geniálnym českým architektom Santinim. Kutná Hora patrí ku klenotom stredovekej architektúry. V stredoveku sa pokladala za 

druhé najdôležitejšie mesto Českého kráľovstva po Prahe. Nazývali ju pokladnicou a klenotom krajiny. Svoju slávu získala 

ťažbou striebra, ktoré tu bolo objavené už koncom 10. st. Ubytovanie. 

 
2.deň:raňajky, odchod na honosný klasicistický zámok Kačina s ušľachtilou architektúrou a interiérmi vypovedajúcimi o živote 

šľachty v 19. a 20.st., obrazárňou s dielami umelcov 18.-20.st., knižnicou a divadlom. Pokračujeme do východných Čiech, kde 

najskôr navštívime gotický hrad slávneho rodu Perštejnov - Kunětickú horu, prezývaný hradom Rumburaka. Pozrieme si čerst-

vo renovovaný a verejnosti dosiaľ nepredstavený Jurkovičov palác, okruh nazvaný Dušan Jurkovič, básnik dreva. Tešiť sa mô-

žete na modernú expozíciu, ktorá vás prevedie jeho životom a dielom, zoznámi s rekonštrukciou hradu pred 100 r. vedenou 

Jurkovičom, prezriete si historické interiéry nesúce jeho typický rukopis – farby, drevené obloženie stien, kazetové povaly, 

zdobené schodisko, mobiliár s ornamentami, salónky, vyhliadka... Pod hradom sa rozprestiera čarovný les plný tajomstiev, nav-

štívite Perníkovú chalúpku, najstaršie múzeum perníkov v Európe, zábavný zážitkový program prezradí všeličo o výrobe perní-

kov a výborné perníky aj ochutnáte.   

Odchod do Pardubíc, prehliadka mesta: malebné historické centrum s výstavnými meštianskymi domami, impozantnou radni-

cou s 2 vežami a najvyššou dominantou Zelenou bránou s vyhliadkovou vežou, kostol sv. Bartolomeja a snehobiely rozľahlý a 

zachovalý renesančný zámok. Je tu múzeum s expozíciou zbraní, českého ateliérového skla, renesančné sály s unikátnymi ná-

stennými maľbami, najstaršími v Čechách. Patril významnému rodu Perštejnov, neskôr sa stal centrom správy kráľovského ko-

morného panstva.  Za pozornosť stojí aj zbierka pohľadníc Orbis pictus, najväčšia v strednej Európe. Skrýva jedno veľké tajom-

stvo, protiatómový kryt z 50. rokov, o ktorom koluje mnoho fantastických historiek. 

  

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Žiliny o cca 22,00 hod. 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
Ceny sú kalkulované na základe cien z 15.1.2023 
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