
 

 

ZA PAMÁTKAMI UNESCO 
 chrám sv. Barbory a kostnice v Kutné Hoře 
 zámek v Litomyšli 
 poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře 
 židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

Česká republika má na seznamu UNESCO 14 hmotných památek. Pojeďte se s námi podívat na některé 
z nich. 
 
PROGRAM ZÁJEZDU:  
1. den: odjezd z Plzně v 5.30 hod. (z Prahy v 6.45 hod.). Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými 
městy. Na bohatou historii města upomíná zejména katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele. Nedaleko katedrály lze navštívit hřbitovní kostel Všech svatých se světově 
proslulou kostnicí – unikátní připomínkou lidské pomíjivosti. Centrum města si prohlédnete s 
místním průvodcem, uvidíte chrám sv. Barbory, Jezuitskou kolej, České muzeum stříbra, 
sídlící v gotickém Hrádku, někdejší královskou mincovnu a sídlo českých králů ve Vlašském 
dvoře. Zámek v Litomyšli, jehož fasády a štíty zdobí originální sgrafitová psaníčka, patří 
nejkrásnějším renesančním stavbám střední Evropy. Prohlídkové okruhy vás zavedou do stylově 
zařízených interiérů, barokního zámeckého divadla s dochovaným souborem kulis. Za vidění stojí také 
historické centrum, domy kolem Smetanova náměstí v čele s domem U Rytířů, velkoryse 
opravené klášterní zahrady a malované muzeum s malbami Josefa Váchala Portmoneum. 
Přejezd na ubytování a večeře. 
2. den: po snídani přejedete do Žďáru nad Sázavou. Navštívíte s místním průvodcem poutní kostel 
Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Stavba z počátku 18. století je jedním z nejlepších 
projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla a zároveň příkladem takzvané barokní gotiky. 
Celkově nevelký kostel se vymyká jakémukoliv popisu, což je dostatečným důvodem k tomu vidět ho 
na vlastní oči. Po stopách Santiniho se projdete také během prohlídky areálu bývalého cisterciáckého 
kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských, na zámku Žďár na Sázavou. Putování za památkami 
v Třebíči vás přivede do židovské čtvrti a také k Bazilice sv. Prokopa. Město bývalo střediskem 
židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím zdejšího 
soužití Židů a křesťanů od středověku až po 20. století. Bazilika sv. Prokopa, původně část 
benediktinského kláštera z 13. století, byla při výstavbě ovlivněna vzory a vlivy přicházejícími ze 
západní Evropy. Předpokládaný návrat do 22.00 hod. 
 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD), 1 noc v hotelu s polopenzí 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), služby průvodce CK, služby místního průvodce v Kutné Hoře 
Cena nezahrnuje: jednolůžkový pokoj + 390,- Kč 
 

Doporučená částka na vstupy: 780,- Kč 
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