
Středověk v Říčanech 

Podepiš si mne!

Učím se o místě, kde žiju.
www.regionalniucebnice.ricany.cz

Za pléšku nestojíš! 
(Nestojíš za zlámanou grešli!) 
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Středověk v Říčanech 

KDO A JAK ROZHODOVAL O ŘÍČANECH V DOBĚ VLÁDY KARLA IV.  

Máš někdy pocit, že bys chtěl rozhodovat o svém vlastním životě, ale pořád ti někdo říká, co můžeš a ne-
můžeš? Fungování naší společnosti, i způsob života mladých lidí jako jsi ty, ovlivnily touhy, sny a zkušenosti 
našich předků. Zjisti, co nám zanechali v Říčanech lidé, kteří zde žili v době Karla IV. — panovníka, za jehož 
vlády byly české země centrem Evropy.

Jak se dozvídáme o tom, co se na hradě dělo? Skládáme střípky 
informací především z archeologických nálezů. Písemné prameny 
z  té doby o Říčanech totiž nemáme. Díky archeologickému průzkumu 
jsme mohli rekonstruovat podobu hradu. Kovový model najdeš v blízko 
dnešní zříceniny. Hradem v době jeho největšího rozkvětu se můžeš do-
konce projít pomocí 3D vizualizace na regionalniucebnice.ricany.cz.

Šlechtic na hradě spolu s dalšími významnými muži z městečka soudil zá-
važné přestupky

• V době panování Karla IV. žil na říčanském hradě rytíř Jimram.
• Stejně jako jeho předkové používal erb se třemi leknínovými listy na červeném 

poli. To byl symbol jeho urozenosti a práv.
• Poddaným, které soudil, mohl projevit svou milost a propustit je bez trestu.
• Někdy ale byli viníci krutě potrestáni. Například za krádež jim kat usekl ruku.

VÍŠ, CO MÁ ŘÍČANSKÝ HRAD SPOLEČNÉHO 
S  DALŠÍMI NÁPODOBAMI KRÁLOVSKÝCH SÍDEL 
(BEZDĚZ, KŘIVOKLÁT, VÍZMBURK)? 

PROČ MYSLÍŠ, ŽE MĚLI PÁNI Z ŘÍČAN V ERBU 
ZROVNA LISTY LEKNÍNU?

• Díky nálezu dělových koulí víme, že hrad dobyli husité.

• Našly se na nádvoří hradu i kolem Říčan.

• Tato munice z kamene je pořádně těžká! Válečníci si ji 
museli naložit na vůz a na místo přivézt. Na cvičné po-
kusy nebyl čas – museli si věřit, že cíl brzy zasáhnou.

Nebyla na kamenném hradě zima? Jak se tam topilo?

• Ze středověku se nám dochovaly zdobené keramické 
kachle, z kterých se stavěla kamna.

• Kachlová kamna pravděpodobně vytápěla ložnici pána 
hradu. 

• Služebnictvo ale takové štěstí nemělo…

CO ASI NAJDOU LIDÉ, KTEŘÍ 
BUDOU ŽÍT 600 LET PO NÁS?

Jak se dozvídáme o tom, co se na hradě dělo?

• Díky nálezu

• Našly se na nádvoří hradu i kolem Říčan.

• Tato munice z kamene je pořádně těžká! Válečníci si ji 
museli naložit na vůz a na místo přivézt. Na cvičné po-
kusy nebyl čas – museli si věřit, že cíl brzy zasáhnou.

Nebyla na kamenném hradě zima? Jak se tam topilo?

keramické 

Kachlová kamna pravděpodobně vytápěla ložnici pána 

NA ŘÍČANSKÉM HRADĚ SE ROZHODOVALO O ŽIVOTĚ
OBYVATEL MĚSTEČKA A JEHO ŠIROKÉHO OKOLÍ.

Hrad založil ve druhé polovině 13. století Ondřej ze Všechrom.

Jeho společenské postavení bylo natolik významné, že získal od krále 
Přemysla Otakara II. svolení postavit hrad podobný královskému sídlu.

Ondřejův rod přijal jméno podle hradu a začaly se tak odvíjet dějiny 
pánů z  Říčan. 

Pod jejich správu patřilo městečko, kostel a další rozsáhlý majetek. Do 
panství v době Karla IV. patřily také Průhonice a okolní vesnice.

Ke středověké výuce patřilo memorování – děti se 
učily dlouhé texty nazpaměť. Co tobě uvízlo v paměti 
z tohoto textu? Řekni informace nahlas. 

Jestli tě zajímá, jak ve středověku žil dvanáctiletý kluk, stáhni si do mobilu appku 
Geofun a zahraj si Za pokladem do středověkých Říčan.

• Říčanský kostel, do kterého můžeš vejít i dnes, stál už na náměstí 
středověkého městečka. 

• Kdybys žil ve středověku, určitě bys do kostela pravidelně chodil, 
ať už jako šlechtic, nebo chudý tovaryš.

• Kostel vypadá jinak, pár stop tě ale dovede ke slohu, ve kterém byl 
vystavěn.

• Úloha kostela se oproti středověku změnila, tento prostor však 
zůstává důležitou součástí lidské společnosti. Napadá tě, proč?

Co znamenal kostel pro středověkého člověka? Do kostela přicházel 
na bohoslužby a vyslechnout si kázání. Měl tady křest, svatbu a nako-
nec pohřeb. Farář byl ale také učitelem. Děti učil psát, číst a počítat.

, do kterého můžeš vejít i dnes, stál už na náměstí 

Kdybys žil ve středověku, určitě bys do kostela pravidelně chodil, 

Kostel vypadá jinak, pár stop tě ale dovede ke slohu, ve kterém byl 

Úloha kostela se oproti středověku změnila, tento prostor však 

 Do kostela přicházel 
na bohoslužby a vyslechnout si kázání. Měl tady křest, svatbu a nako-
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