TISKOVÁ ZPRÁVA

Na pražském Žižkově ožije doba lucemburská!
Praha, 6. 4. 2014
Máte rádi historii? Zajímá Vás, jak se žilo ve středověku? Pak právě pro Vás je určen
zajímavý projekt středočeského pracoviště Národního památkového ústavu s názvem
„Komfort bydlení v době lucemburské“! Dozvíte se, jak se žilo na středověkých hradech,
jaké panovaly módní trendy či jak se luxusní šlechtická sídla vytápěla. Možná Vás
překvapí, jaké pohodlí by Vám středověk mohl nabídnout!
Především stále nedoceněnému tématu vysoké úrovně bydlení, které bylo v Čechách
dosaženo do vypuknutí husitských válek, bude věnován celoroční cyklus netradičních
setkání, který pro širokou veřejnost připravilo na letošní rok Územní odborné pracoviště NPÚ
středních Čech v Praze.
Projekt vznikl u příležitosti letošních oslav trojího výročí známého hradu Krakovec,
který je nejen vyhledávaným cílem pro mnohé výlety i svatby, ale především dokladem
jednoho z nejdokonalejších královských sídel své doby v Čechách.
Seriál populárně naučných přednášek vztahujících se rovněž ke stále
atraktivnějším dějinám každodennosti zahájí 24. dubna v 16.00 PhDr. Vladislav Razím
s úvodním příspěvkem Hrad Krakovec třikrát. Posluchačům nabídne unikátní trojí vhled do
událostí z dějin hradu a vysvětlí, proč Krakovec dochovaný pouze jako zřícenina reprezentuje
komfort bydlení nejvyšších sociálních vrstev doby předhusitské.
Další díly netradičního oživeného cyklu seznámí posluchače také s českou
středověkou módou i s dalšími prvky běžného života na zdánlivě nehostinných
kamenných hradech.
Přednášky se konají pravidelně každý měsíc na Územním odborném pracovišti NPÚ středních
Čech v Praze, na adrese: Sabinova 5, Praha Žižkov, vždy ve čtvtek v 16.00 hod.
Přesný termín konání dalšího dílu naleznete vždy s předstihem na www.npu.cz/uop-sc/
Vstup je volný!

Hrad Krakovec
Krakovec je zřícenina gotického renesančně přestaveného hradu umístěna na široké skalní ostrožně nad soutokem Šípského
a Krakovského potoka ve stejnojmenné obci (okres Rakovník), na hranici CHKO Křivoklátsko .
Budování hradu probíhalo patrně v letech 1381 – 83, k roku 1384 se pak vztahuje zpráva o svěcení hradní kaple, kterou byla
stavba Krakovce završena. Stavebníkem jednoho z nejdokonalejších hradů své doby byl Jíra z Roztok, křivoklátský purkrabí
a prominentní osobnost u dvora krále Václava IV.
Před vypuknutím husitských válek se hrad Krakovec stal místem pobytu Mistra Jana Husa – právě odsud 11. října
1414 vyrazil na svou poslední cestu do Kostnice. Husovo upálení v roce 1415 se pak stalo jedním ze základních podnětů
válečného období, se všemi jeho důsledky nejen pro české země. Husovo dílo během jeho „krakoveckého“ období zůstává
nedoceněno, a představuje tak výzvu pro historiky všech příslušných specializací.
Na počátku 20. století hrozily nezajištěné zřícenině hradu Krakovce rozsáhlé destrukce, které by způsobily zkázu
nejvýznamnějších částí této mimořádné stavby. Již roku 1910 se však začala promyšleně organizovat záchranná akce a roku
1914 vznikl "Komitét pro zachování zříceniny hradu Krakovce". To byl rozhodující krok k citlivé záchraně hradu, která je
dodnes velmi podnětná a pozoruhodná, stejně jako některé následující etapy péče o zříceninu včetně těch zcela nedávných.
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