Na kupecké stezce – komentované vycházky
Místo: Starý Plzenec
Délka naučné stezky: 3,5 km (cca 2. hod.), turisticky náročnější – členitý reliéf
Počet zastavení: 13 informačních tabulí s interaktivními prvky pro děti
Stezka byla vybudována v roce 2013 Občanským spolkem Hůrka a Radyně
Komentovaná vycházka kopíruje trasu naučné stezky “Stará Plzeň a kupci“. Tematicky je zaměřena
na období raného středověku a seznamuje návštěvníky se soudobou podobou a organizací hradiště
Hůrka i celé staroplzeňské aglomerace. Zabývá se životem kupců na řezenské cestě a významem
Přemyslovského hradu Plzeň na ostrožně Hůrka pro obchod raně středověkých Čech. Zastávky jsou
tvořeny na místech úzce souvisejících s provozem hradiště Hůrka a jeho rolí hospodářskou, správní
i obchodní. Součástí výukového programu je návštěva kostela Narození Panny Marie a prohlídka
interiéru rotundy Sv. Petra a Pavla.
Hradiště Stará Plzeň je velmi významnou národní kulturní památkou, přesto je pro mnohé znalost
tohoto místa zúžena pouze na rotundu sv. Petra a Pavla. Toto místo bylo však po 300 let
nejvýznamnějším bodem státní správy na území dnešního Plzeňského kraje. Na přelomu 9. a 10.
století se zde vytvořila rozsáhlá aglomerace. Představoval ji dvoudílný opevněný hrad. Pod ním na
pravém břehu Úslavy bylo opevněné předhradí, na levém břehu neopevněné suburbium. Na hradišti
a ve městě stálo celkem osm kostelů. Důležitost staroplzeňského sídla umocňovala jeho poloha na
křižovatce obchodních cest -řezenské a norimberské.
Cílem vycházky je seznámit žáky přívětivou a zábavnou formou s historií tohoto místa, zasadit
události do širšího kontextu a prohloubit znalosti z hodin dějepisu.
Provázanost s RVP: vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a
čas), Člověk a společnost, Umění a kultura
Na program je nutno se předem objednat: dbrejchova@zcm.cz nebo +420 378 370 123 nebo
+420 778 429 480
Cena: 50,-Kč/žák (cena zahrnuje průvodce, vstup do kostela Narození Panny Marie a do rotundy sv.
Petra a Pavla)
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