
 

Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. 
z Chotěboře přes Klokočov na Modletín 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
rádi bychom Vás informovali o akci, která se v našem kraji  koná při příležitosti oslav 700 let 
narození Karla IV. a požádali Vás o uveřejnění informace o akci – případně i rozsáhlejší 
reportáže, ve vašich novinách/rozhlasové stanici/televizní stanici.  V případě, že potřebujete 
podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat, jsme připraveni Vám maximálně vyjít 
vstříc při přípravě reportáže i během ní. 
 
Myšlenka akce  
 
Naším krajem vedla ve středověku Libická cesta – obchodní cesta spojující  Čechy a Moravu 
(navazovala na antickou Via Apia – cestu využívanou Římany pro obchod s Kelty).  Při své 
návštěvě Lichnice v roce 1370 po ní cestoval i Karel IV., když z Lichnice navštívil Modletín – 
osadu nacházející se na hřebeni  Železných hor, za účelem léčby dny v místním léčivém 
pramenu. Při své cestě hlubokými hvozdy (tak ve 14. století Železné hory vypadaly) se 
zastavil u lípy, kde odpočíval. Tento strom byl již tehdy mohutným a přečníval ostatní stromy 
v hvozdu. Lípa, dnes nazývaná Klokočovská nebo také Královská lípa, roste dodnes. Jejího 
významu si byli vědomi už národopisné spolky působící na našem území ve 20. století. 
Podnikli tehdy nezbytné kroky na její záchranu – strom zpevnili železnými skružemi a před 
lípu umístili tabuli s tímto textem: „Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší 
v Království, mohu vyprávět o sv. Václavu o slávě Žižkově a Jiříkově i o ponížení lidu českého 
po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích věků. Liška Lípa 
restaurována nákladem Ministerstva školství a nár. osvěty r. 1935 ing. J. Fričem“. Železné 
skruže tehdy vykoval kovář Lacina z Vísky.   
 

Máme tady tedy jediného živého svědka setkání s Karlem IV. na území ČR!!!!  

 

 



 
Jeho pro naši historii nezapomenutelnou postavu hodláme 
připomenout slavnostním průvodem od Klokočovské lípy do 
Modletína a poukázat na to, že nejen Praha a tradiční „Karlova“ místa 
mají při této příležitosti, co nabídnout.  
 
 

 
 
Klokočovská lípa Autor: František Bárta 
 
 
Provedení akce  
 
V neděli 29.5. 2016 přibyde ke klokočovské lípě Karel IV. se svoji družinou, aby u ní krátce 
spočinul. Poté se vydá krajem směrem do Modletína (budou voleny polní cesty a terén). 
K družině (50 kostýmovaných divadelníků – divadlo DIK, Chotěboř) se mohou přidat i lidé 
v kostýmech ( jako členové družiny) nebo bez kostýmů (za družinou a jako přihlížející). 
V průběhu cesty bude předvoj Karlovy družiny napadnut místními lapky (šermířská skupina 
Přemysl, Chotěboř) , kteří budou posléze hořce litovat svého útoku, poněvadž netušili, že 
útočí na samotnou královskou družinu. Družina v čele s Karlem IV. slavnostně dorazí do 
Modletína, kde ji budou očekávat zástupci města Chotěboř , osady Modletín a lid městský i  



 
 I tudy povede průvod Karla IV. do Modletína Foto: Jaromíra Valehrachová 
 
venkovský. Král bude přivítán (scéna bude komponována jako setkání Karla IV. se 
současnými představiteli města a bude vyzdvižena symbolika odkazu Karla IV. pro dnešní 
generace). Po úvodních ceremoniích bude Karlovi nabídnuto občerstvení a hudební osvěžení 
( historická skupina La Via, Přibyslav). Poté bude Karel IV. hovořit k lidu. Po ukončení oficialit 
bude pokračovat hudební produkce a šermířské atrakce. V nabídce bude občerstvení, prodej 
drobných předmětů vyrobených klienty sdružení Benediktus (keramika, textilie) a 
návštěvníkům bude umožněna prohlídka areálu sdružení Benediktus včetně sušárny ovoce 
v místní roubence. Pro děti budou připraveny středověké hry. V Modletíně akce proběhne 
v prostorách sdružení Benediktus.  

 
Sraz organizačního týmu v areálu na Modletíně, kde bude probíhat vyvrcholení akce Foto: 
Archív MAS 



Této terénní akci bude předcházet vystoupení ochotnického sdružení z Třeště s muzikálem 
Noc na Karlštejně v Chotěbořské sokolovně dne 28.5.2016. Vstupenky na toto představení 
v hodnotě 80 Kč a také místa v autobuse z Chotěboře do Klokočova a zpět za 50 Kč bude 
v předprodeji nabízet IC Chotěboř. 
 
Hlavní organizátor akce 
 
Knihovna Ignáta Hermanna Chotěboř a IC Chotěboř (pobočka CEKUS Chotěboř) 
 
Spoluorganizátoři  
 
Podhůří Železných hor, o.p.s. (Místní akční skupina určená k rozvoji komunitního života a 
získávání financí do regionu), zapsaný spolek Benediktus ( práce a zázemí pro mentálně 
hendikepované klienty), divadelnické sdružení DIK Chotěboř 
Akce bude realizována za podpory : Sdružení dobrovolných hasičů Rušinov, obec Rušinov, 
obec Klokočov, města Chotěboř. 
 
Propagace akce  
 
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 
http://amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=mapa a Otec Vlasti http://otecvlasti.eu/kalendar-
akci/2016-05-29/ . Zpravodaj města Chotěboř ECHO. Plakáty. „Vybubnování akce“ v centru 
Chotěboře týden před akcí. 
 
Kontaktní osoby pro styk s médii 
 
Jaromíra Valehrachová, Podhůří Železných hor, o.p.s., 603 708 286, 
info@podhurizeleznychhor.cz 
Iva Stehnová, Knihovna Ignáta Hermanna, tel: 734 264 243, knihovna@chot.cz 
 
Prosím dejte nám vědět, zda pro naši akci najdete prostor. 
 
Děkuji Vám, 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne, 
 
Mgr. Jaromíra Valehrachová , ředitelka                          tel : 603 708 286, 
info@podhurizeleznychhor.cz 
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