
A je tu Středočeský kraj

● Tu to prezentaci  

vytvořila Irena 

Havlíčková

● Zš a Mš Hrubý 

Jeseník okres 

Nymburk



Hrady a zámky



Karštejn

Jeden z nejznámějších 

českých hradů byl 

postaven v letech 

1348–1367 na příkaz 

císaře Karla IV.   

Dnešní podobu získal 

Karlštejn během 

přestavby v duchu 

purismu, která 

proběhla na konci 19. 

století.



Český Štemberk

● Jeden z nejlépe 

dochovaných a nejstarších 

rodových hradů v Čechách, 

sídlo starobylého českého 

rodu Šternberků. Založen byl 

kolem roku 1240. Původní 

raně gotický hrad prošel 

četnými přestavbami, 

zejména po roce 1467, kdy 

byl po dlouhém obléhání 

dobyt a pobořen vojsky krále 

Jiřího z Poděbrad, protože 

majitel Petr Konopišťský ze 

Šternberka patřil mezi 

úhlavní odpůrce Jiřího 

politiky.



Hrad Křivoklát

● Jeden z nejstarších 

českých královských hradů 

byl vybudován patrně 

kolem roku 1230 jako 

mocenské centrum i 

venkovské sídlo 

královského rodu. K 

výraznému rozšíření 

Křivoklátu a obnově 

přispěli ve 14. století 

Lucemburkové, zejména 

král Václav IV., který si 

tento starý přemyslovský 

lovecký hrad velmi oblíbil.



Zámek Poděbrady

● Raně gotický hrad Poděbrady vybudoval ve 

druhé polovině 13. století na místě staršího 

hradiště král Přemysl Otakar II. Ve druhé 

polovině 14. století ho získali páni z Kunštátu, 

význačný šlechtický rod, který název 

poděbradského hradu přijal i do rodového 

jména.Roku 1420 se tu narodil český král Jiří z 

Poděbrad. Jeho synové ve druhé polovině 15. 

století vyměnili celé poděbradské panství s 

otcovým nástupcem, králem Vladislavem II., za 

slezská knížectví. Hrad Poděbrady se tak 

opětovně vrátil do rukou panovníka a zůstal v 

nich až do roku 1840. V polovině 16. století ho 

nechal císař Ferdinand I. přestavět na 

renesanční zámek. Dnešní barokní podobu 

získal v letech 1751–1754 během přestavby 

podle projektu uznávaného českého barokního 

architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Od 

první poloviny 15. století je poděbradský 

zámek nerozlučně spjat s Jiřím z Poděbrad. V 

bývalé zámecké kapli (se zbytky pozdně 

gotických nástěnných maleb) a v tzv. rodné 

světnici Jiřího z Poděbrad se v současné době 

nachází Památník krále Jiřího



Zámek Mnichovo Hradiště

● Pozdně gotickou tvrz nechal začátkem 17. 

století přestavět na renesanční zámek 

významný český šlechtic Václav Budovec z 

Budova. Po bitvě na Bílé hoře zámek 

Mnichovo Hradiště přešel do vlastnictví 

šlechtického rodu Valdštejnů.V roce 1697 

začala jeho přeměna na honosné barokní 

rodové sídlo podle projektu předního 

pražského architekta vlašského původu 

Marcantonia Canevalleho. Součástí zámku 

Mnichovo Hradiště byly také salla terrena, 

oranžérie a konírny. Dnes je chloubou 

zámku barokní, klasicistně přestavěné 

divadlo (nedávno znovu zprovozněné) a 

rodová knihovna Valdštejnů, která obsahuje 

více než dvacet tisíc svazků. V zámeckém 

areálu se nachází i bývalý kapucínský 

klášter s kostelem sv. Tří králů a kaple sv. 

Anny, kde mohou návštěvníci obdivovat 

hrobku Albrechta z Valdštejna a lapidárium 

barokních soch. Zámek obklopuje 

francouzská zahrada, na kterou navazuje 

rozsáhlý anglický park.



●Mělník

● Původně románský hrad, podle legendy 

rodiště kněžny Ludmily. Mělník byl tradičně 

majetkem manželek českých knížat a králů. 

Poslední královnou, která mělnický hrad 

obývala, byla manželka Jiřího z Poděbrad 

Johanka z Rožmitálu.Od konce 15. století 

měly hrad Mělník v držení různé šlechtické 

rody. Po polovině 16. století byl přestavěn 

na renesanční zámek. Tehdejší majitelé 

nechali přistavět i severní křídlo s věží a 

arkádami, které bohatě zdobila sgrafita. 

Během třicetileté války (1618–1648) však 

zámek Mělník velmi zpustl. V polovině 17. 

století získal celé mělnické panství včetně 

zámku významný český šlechtický rod 

Černínů, který dal zchátralé sídlo 

zrekonstruovat a barokně upravit. Od druhé 

poloviny 18. století vlastní mělnický zámek 

starobylý šlechtický rod Lobkowiczů, který 

zrenovoval také rozsáhlé historické vinné 

sklepy. Ty dodnes slouží svému účelu a 

konají se v nich i vyhlášené ochutnávky
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Kolín

● Město Kolín (30 800 obyvatel) se rozkládá na 

obou březích řeky Labe v úrodné Polabské 

nížině, 52 km východně od Prahy. Husté 

osídlení území dnešního Kolína je v pramenech 

doloženo už dávno před vznikem města, 

protože se tu nacházela křižovatka důležitých 

obchodních cest. První dochovaná listina, ve 

které je Kolín zmíněn, pochází z roku 1261.



Benešov

● Město Benešov (16 600 obyvatel) leží v 

malebné pahorkatině mezi Povltavím a 

Posázavím, 40 km jihovýchodně od Prahy. Je 

starobylým městem, ve kterém najdete cenné 

architektonické památky, jako například gotický 

kostel sv. Mikuláše ze 13. století, část gotického 

presbytáře minoritského klášterního kostela z 

poloviny 13. století nebo barokní budovu 

piaristické koleje s kostelem sv. Anny ze 

začátku 18. století, kterou projektoval Giovanni 

Battista Alliprandi.



Beroun

● Město Beroun (18 100 obyvatel) se rozkládá na 

soutoku řek Berounky a Litavky, 21 km 

jihozápadně od Prahy. V posledních letech se 

město proslavilo zejména hrnčířskými trhy, na 

které se sjíždějí o druhém zářijovém víkendu 

desítky nejlepších hrnčířů a keramiků z celé 

České republiky. Své jméno si za více než 

dvacet let existence získal i podzimní hudební 

festival Talichův Beroun (pojmenovaný podle 

dirigenta Václava Talicha).První písemná 

zmínka o Berouně pochází z roku 1265.



Kladno

● Největší město Středočeského kraje, statutární 

město Kladno (72 200 obyvatel), leží na 

rozhraní Křivoklátské vrchoviny a Pražské 

plošiny, necelých 30 km západně od Prahy. 

První písemná zmínka o Kladně pochází z 

počátku 14. století. V 16. století bylo povýšeno 

na městečko, ale až do poloviny 19. století si 

uchovávalo zemědělský ráz. Z provinčního 

městečka se pak proměnilo v jedno z 

nejdůležitějších průmyslových center země.



Kralupy nad Vltavou

● Město Kralupy nad Vltavou (18 100 

obyvatel) leží na obou březích řeky Vltavy, 

22 km severně od Prahy. Kralupy nad 

Vltavou a jejich okolí miloval už od svého 

dětství básník Jaroslav Seifert (1901–

1986), jediný český nositel Nobelovy ceny 

za literaturu. Ten chtěl být dokonce 

pochován na místním hřbitově, třebaže 

celý život prožil v Praze.



Příroda



Chráněná krajiná oblast Křivoklátsko
● Hustě zalesněná členitá 

krajina na středním toku 

řeky Berounky zaujímá 

výjimečné postavení mezi 

podobnými 

středoevropskými oblastmi 

hned z několika důvodů. 

Téměř dvě třetiny jejího 

území pokrývají listnaté a 

smíšené lesy, ve kterých 

se nachází nebývale velké 

množství rozmanitých 

druhů fauny i flory, včetně 

vzácných a ohrožených 

druhů.



●Zdroje

Všechny obrázky a texty jsem čerpala z :

http://www.centralbohemia.cz/



●Průvodka k dílu

Irena Havlíčková, 5.ročník

Základní škola a mateřská škola Hrubý 

Jeseník, okres Nymburk

Kategorie A

Kontaktní osoba : Mgr. Oberhel Jaroslav, 

606 421 824, zshrjesenik@volny.cz,

Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

mailto:zshrjesenik@volny.cz

