
 
 

Muzejní akademie I 

Žákovský list k tematickému bloku č. 1 Regionální historie v období středověku pro 3. ročník 

Téma č. 2 Hrad Radyně  

 
Milí žáku, náš projekt úspěšně pokračuje, v minulé hodině ses dozvěděl, co je to pověst a co historická 
skutečnost. Dozvěděl ses také o vývoji Staré Plzně. Dnes si řekneme něco o důležité regionální 
památce, hradu Radyně, který už jsi možná někdy navštívil s rodiči nebo se třídou. Těšíš se na 
pokračování v historickém dobrodružství? Já ano.  

ÚVOD 

Víš, jak se jmenuje kraj, ve kterém žijeme?  

Věděl bys, co má náš kraj ve znaku?  

Dnes si o naší významné regionální památce hradu Radyně něco povíme. 

Myslíš, že je starý? Jak je to dlouho, co byl hrad postaven? Dám ti na výběr: 150, 270 nebo více než 650 
let?  

Proč ho postavili právě tady?  

Znáš hrad Kašperk na Šumavě? Všiml sis, že je Radyni hodně podobný? Proč?  

 

TÉMA HRAD RADYNĚ 

Zkus se zamyslet a ukázat, jakým směrem ze své pozice bys hrad hledal. 

Víš, jak daleko od Plzně se nachází? 

Víš, kdo tento hrad nechal vystavět? Už jsi jej někdy navštívil?  

Jaké další hrady znáš? Napiš aspoň tři. _______________  ________________  _______________ 

Víš, jak se Radyně původně jmenovala? _______________ 

 

Pozorně se podívej na následující animace a zkus odpovědět na to, jaký je rozdíl mezi pověstí 
a historickou skutečností?  

U každého filmu zkus svými slovy říci, o co se v jednotlivých filmech jedná, co postavy dělají, jak se asi 
jmenují. 

 
 
 



 
 

Seznam animací:  

1) Vznik hradu Radyně – faktografie x Pověst o založení hradu Radyně 

https://www.youtube.com/watch?v=jZAdD0WKE_8 
 

2) Zkáza hradu Radyně – faktografie x Pověst o pokladu 

https://www.youtube.com/watch?v=ktH4YC4cqfk 
 

3) Obnova hradu Radyně – pouze faktografie 

https://www.youtube.com/watch?v=UKspEIqFQDI 

 

MUZEJNÍ KUFR 

Nyní se podíváme na tzv. muzejní kufr, ve třídě nebo v muzeu si můžeš jednotlivé artefakty 
prohlédnout a vzít do ruky. Jedná se ale o kopie, originály by sis do ruky vzít nemohl. Víš proč?  

 

REFLEXE 

Opakování 
Vznikají i v současnosti jakési pověsti, či legendy? Proč a kde bys je hledal?  

Zkus v krátkosti převyprávět pověst o založení hradu Radyně. Je tato pověst pravdivá? Kdo ve 
skutečnosti hrad nechal postavit? 
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