
Kupci byli ve středověku významnou, bohatou, svobodnou 
a váženou, ale mnohdy i obávanou a nenáviděnou vrstvou 
společnosti. Při hradištích vznikala větší či menší kupecká 
centra, kde se obchodovalo s potravinami, dobytkem, 
kožešinami i s koženými a kovářskými výrobky. A s otroky. 
Cestování mezi trhy nebylo snadné. Zemi pokrývaly 
neprostupné lesy, cestovat se dalo hlavně podél řek nebo 
po nich nebo po kupeckých stezkách. Jedna z nejdůležitějších 
středověkých kupeckých stezek zvaná řezenská vznikla 
v 10. století.  

Dnes již nevíme, kudy přesně stezka vedla, přesto se některé 
její části dají stále dobře poznat. Pojďme společně objevit jeden 
z nejlépe zachovaných a také nejhezčích úseků poblíž Starého 
Plzence. 

Komentovaná vycházka
Na kupecké stezce

 

Fotografie z archivu OSHR



Cíl: Provést žáky v úzké kooperaci školy a muzea vybranými 
tématy školního vzdělávacího programu a nabídnout jedinečnou 
možnost propojení teoretických poznatků o středověku s  
a konkrétními nemovitými památkami a nabídnout možnost 
autentického zážitku in situ. Cílem je rovněž prohloubit znalosti 
regionálních dějin, aktivizovat vlastní činnost žáků, umožnit 
žákům participovat v činnosti, která v nich vzbudí zájem 
o historii.

Způsob realizace: Edukační program má formu komentované 
vycházky kopírující naučnou stezku Stará Plzeň a kupci. Začátek 
vycházky je u kostela sv. Jana Křtitele na náměstí ve Starém 
Plzneci, pokračuje přes Malou Stranu po severní straně 
staroplzeneckého hradiště, kolem kostelů sv. Kříže a sv. Vavřince 
až k rotundě sv. Petra a Pavla. Prohlídkou interiéru rotundy 
vycházka končí. Program je zaměřen na období raného 
středověku, na obchodní stezky, které tímto územím procházely 
– Řezenskou a Norimberskou a na význam tohoto 
přemyslovského hradiště v počátcích vzniku Českého státu. 
Nejlepším obdobím pro vycházku je jaro a podzim.

Program je v souladu s RVP — vzdělávací oblasti Člověk a jeho 
svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk 
a společnost (výchova k občanství a dějepis) a Umění a kultura 
(výtvarná výchova)

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy
Vhodný i pro žáky s SVP
Realizace: Starý Plzenec
Frekvence: dle objednávek jaro/podzim
Délka programu: 3,5 - 4 hod. (3,5 km)
Vstupné 50,-Kč/osoba


