V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná další z výletů vlastivědného cyklu:

„Památná místa naší země a našich dějin“
V letošním roce pokračujeme s výlety po krásách naší země s připomenutím historie
ať už bájné nebo skutečné. Po významných místech našich dějin jsem tentokrát vybral
výlet do hezkého místa naší vlasti u řeky Sázavy navazující na loňský výlet od
Sázavského kláštera do Ratají.
Výlet

„Český Šternberk“

se koná v sobotu dne 5. 10. 2019 dle následujícího programu:
Sraz všech účastníků v 7:45 hod. v prostoru Hlavního nádraží v odjezdové hale. Předpokládám koupit
společnou jízdenku pro trať Praha‐hlavní nádraží – Český Šternberk zast.. Proto přijďte včas! Kdo by chtěl
jet z nádraží Praha‐Vršovice, Praha‐Hostivař (případně odjinud), koupí si jízdenku sám. Tam pojedeme vlakem
„Posázaví“, který jede přímo bez přestupu až do zastávky Český Šternberk. Zpátky pak opět vlakem „Posázaví“
bez přestupu, případně dalším vlakem, ale to už s přestupem v Čerčanech. Nezapomeňte si vzít i tramvajenku
na MHD. Navíc od 1. 9. 2018 platí děti, starci, stařenky a poloidioti 25% z ceny lístku a tak s tím bude víc práce,
Vezměte si sebou všechny potřebné doklady týkající se všech slev.
Odjezd:
Praha hl.n.

8:22 (Os 9207 Posázaví)

(ze stanice Praha‐Vršovice odjezd

8:27)

Příjezd:
Český Šternberk zast. 10:24
Délka výletu je cca 9 – 12 km. Jde se od hradu Český Šternberk (po jeho prohlídce) podél řeky Sázavy.
Tedy krásná památka s mladým, nadějným, odborným, profesionálním průvodcem a nádherná příroda
Posázaví zaručuje krásně prožitý den.
Český Šternberk
Je gotický hrad přestavěný na zámek na levém břehu řeky Sázavy nedaleko dálnice D1 na území
stejnojmenného městyse v okresu Benešov. Stojí na hřebeni v nadmořské výšce asi 350 metrů. Od roku
1965
je
chráněn
jako
kulturní
památka ČRhttps://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_%C5%A0ternberk_(hrad) ‐ cite_note‐
1 a od roku 2008 také jako národní kulturní památka ČR.

Historie a současnost
Hrad Český Šternberk založil kolem r. 1241 Zdeslav z Divišova, pojmenoval jej podle rodového erbu,
zlaté osmihroté hvězdy, a podle dobového zvyku poněmčovat názvy, tedy Sternberg (Stern = hvězda,
Berg = hora), a přijal nový přídomek ze Sternberga.
Je pozoruhodné a výjimečné, že dodnes je hrad v držení tohoto rodu. Nyní je vlastněn už 20. generací
potomků zakladatele.
Roku 1467 byl hrad dobyt a poté opraven ve stylu pozdní gotiky. Vylepšen byl zejména obranný systém,
byla postavena např. jižní předsunutá bašta s břitem tzv. Hladomorna, která dnes slouží jako vyhlídka.
Velkorysá přestavba ve stylu raného baroka proběhla ve 2. polovině 17. století, kdy již hrad ztratil
původní obrannou funkci a hledělo se spíše na pohodlí jeho obyvatel. Od této doby kamenné zdi
gotického hradu skrývají zámecké interiéry. Díky proměně životního stylu začátkem 20. století byl hrad
elektrifikován a vybudován byl vodovod i ústřední topení.
Zveme vás k prohlídce hradu, při které navštívíte 15 místností bohatě zařízených mobiliářem z různých
stylových období, poznáte významné členy šternberské rodiny a nahlédnete do jejich způsobu života.
Seznámíte se také s unikátní šternberskou kolekcí mědirytin z období třicetileté války, která je jednou
z největších monotematických sbírek grafických listů v Evropě.

Hladomorna, jižní předsunutá bašta hradu
Jižní předsunutá bašta hradu Český Šternberk, tzv. „hladomorna“, je součástí důmyslného
opevňovacího systému, který byl vybudován na přelomu 15. a 16. století.
Na nebezpečném hřebeni jižně od hradu byla po obléhání v roce 1467 postavena předsunutá bašta,
před kterou se dosud dochovaly pozůstatky obléhacích prací. Mohutná centrální věž je víceboká
bateriová věž na jižní straně vytvarována do ostrého břitu, který měl srážet nepřátelské střely do stran
a vnější obvodové opevnění. Do věže vedlo šnekové schodiště v její zadní části. V suterénu se nacházel
skladovací prostor (pravděpodobně prachárna) a v prvním patře vybíhá ze středové okrouhlé místnosti
pětice chodbiček ukončených střílnami pro těžká děla. Jednu střílnu nahrazoval portál, kterým se do
věže vytahovala děla. Druhé patro bylo roubené nebo hrázděné. Pod věží stál na jižní straně k hradbě
přiložený srub s kachlovými kamny, ve kterém bydlela posádka. Ohrazení okolo věže bylo nejprve
roubené, ale později je nahradila zděná hradba časem doplněná ještě o dělostřeleckou střílnu
natočenou k severozápadu. Čelo bašty chránil šíjový příkop. Bašta nikdy nebyla spojena s hradem,
proto v případě obležení byli její obhájci odkázáni pouze na své zásoby.
Dnešní přízemní vchod byl prolomen až v 19. století. Z horní plošiny, na kterou je přístup po točitém
schodišti, se vám otevře krásný výhled do okolí hradu.

Poznámka: Změna trasy výletu vyhrazena.

Odjezd:
Samopše
16:00 (Os 9206 Posázaví)
žst. Sázava
16:10
(místo odjezdu podle počasí, kondice účastníků zkrátka podle situace)
Příjezd:
Praha‐Vršovice
17:30
Praha hl.n.
17:35
Rozchod:
17:45
Účastnit se mohou všichni: děti, ženy, starci i polo......, členové i nečlenové přátelé i nepřátelé DSK Motýlek.
Vezměte si sebou: dobré oblečení (hlavně dobrou obuv), jídlo, pití na 10 hodin, děti, starci a stařenky,
poloidioti 200,‐ Kč, chytří dospělí 300,‐ Kč na jízdné a vstupné. Prohlídka na hradě celkově cca 1,5 hod., děti
a staří platí 100 + 10 Kč, dospělí 150 + 20 Kč. Vlak platí děti a starci 50,‐ Kč (z nádraží Praha‐Hostivař), dospělí
záleží na slevě. Základní jízdenka bez slev je nejvíce 194,‐ Kč, při použití skupinových víkendových je pro 2
dospělé a tři děti jízdenka za 319,‐ Kč (to znamená pro dospělé cca 85,‐ Kč).
Výlet se koná za každého počasí s výjimkou dlouhotrvajícího deště. Pamatujte si, že není špatného počasí, je
jen špatné oblečení. Zároveň tento výlet berte jako setkání s účastníky letošního letního tábora.
Výlet má na starosti děda Pavel HAT Tikman a koná se pod záštitou prezidenta SK HARMONY Pavla Horáka.
Kontakt: pavel.tikman@sudop.cz

+420 605 229 022

Děti mladší 15 let, které půjdou na výlet bez doprovodu svých rodičů nebo jiné osoby starší 18 let, musí mít
svými rodiči vyplněnou následující přihlášku:

Přihláška
Přihlašuji tímto své dítě
Jméno

……………………………………………

Příjmení

……………………………………………

Datum narození

……………………………………………

Na výlet, který se koná dne 5. 10. 2019, v rámci činnosti DSK MOTÝLEK při SK HARMONY. Jedná se o celodenní
výlet Český Šternberk – Samopše (Sázava)
Datum:

……………………………………………

Jméno rodiče:

……………………………………………

Podpis rodiče:

……………………………………………

Telefon:

……………………………………………

