
Oslavte s námi Dny evropského 
kulturního dědictví, EHD 2018 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých 
Budějovicích ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice 

a Biskupstvím  českobudějovickým  

nabízí ve dnech 
 

10. - 12. září 2018 
 

u příležitosti  

Dnů evropského kulturního dědictví, EHD 2018 
 

didaktické programy pro školy 

Podnikněte s námi cestu několika staletími historie města  
České Budějovice. 



Informace k prohlídkám: 
Prohlídky jsou určené dětem a mládeži ve věku 8 – 16 let, program trvá cca 1,5 hodiny. 
 
Sraz účastníků je na náměstí Přemysla Otakara II. u Samsonovy kašny, v případě deštivého 
počasí v podloubí českobudějovické radnice u  Informačního centra . 

Kontakt: 
Bc. Eva Neprašová, e-mail neprasova.eva@npu.cz, mob. 777 454 383. 
 
Pracovní listy obdrží žáci zdarma od lektora před začátkem prohlídky. S sebou obyčejnou tužku 
a pro program České Budějovice gotické modrou pastelku. 

Autoři projektů vám vzkazují: 
„Při putování na vás čeká celá řada úkolů, které vám pomohou najít stopy doby gotické, 
renesanční a barokní  v Českých Budějovicích. Potřebujete k tomu tužku, modrou pastelku, 
dobrý postřeh a hlavu detektiva, protože vše souvisí se vším. Při této nelehké cestě myslete 
na to, že víc hlav, víc ví. Nebojte se ptát a řešit úkoly s ostatními.“ 

Nabídka didaktických programů: 

1. Putování od bludného kamene 
aneb České Budějovice gotické 
Putování za nejstaršími památkami historického jádra Českých Budějovic povede od 
bludného kamene na náměstí Přemysla Otakara II., kolem nejzajímavějších domů se 
středověkým základem, na Piaristické náměstí a do bývalého dominikánského kláštera.  

2. Renesance pod Černou věží 
Putování za renesančními památkami historického jádra Českých Budějovic povede od 
Černé věže, kolem Masných krámů a Solnice za nejzajímavějšími měšťanskými domy z doby 
renesance. 

3. Samson je také baroko 
Putování za barokními památkami historického jádra Českých Budějovic, zajišťované 
odbornými průvodci, povede od Samsonovy kašny na nám. Přemysla Otakara II. na radnici,  
k sousoší Kalvárie na Piaristické náměstí a do areálu bývalého dominikánského kláštera.  
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