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Tato bakalá�ská práce se zabývá návrhem historické exkurze pro žáky 

druhého stupn� základní školy. Práce je podložena teoretickou �ástí, která 

vychází z metody historické exkurze, regionálních d�jin ve výuce d�jepisu 

a stru�né historie vybraných památek a lokalit v Kutné Ho�e. Praktický výstup 

p�edstavuje návrh projektu historické exkurze po Kutné Ho�e, který je rozd�len 

do t�í �ástí. Samotnému návrhu historické exkurze p�edchází úvodní hodina 

a celý projekt je zakon�en zp�tnou vazbou. Sou�ástí bakalá�ské práce je 

p�íru�ka pro u�itele, která obsahuje výklad k jednotlivým zastávkám exkurze 

a �ešení k úkol�m pracovního listu a zp�tné vazby.  
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This bachelor thesis deals with an outline of a historical excursion for 

upper primary school pupils. The theoretical part of the thesis is based on the 

historical excursion method, regional history in teaching history and a brief 

history of selected monuments in Kutná Hora. In the practical part, the outline 

of a historical excursion in Kutná Hora, which is divided into three parts, is 

introduced. An introductory lesson precedes the outline itself and the whole 

project is concluded by a feedback. A teacher's guide, which includes 

commentaries on the individual excursion stops as well as solutions to the tasks 

from the worksheet and feedback, is also a part of the thesis. 

Key words: excursion, history, regional history, Kutná Hora, monument 
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Tématem mé bakalá�ské práce je Historická exkurze po Kutné Ho�e. Mým prvním 

cílem je stru�ný rozbor a zhodnocení historické exkurze jakožto specifické výukové 

formy, možnosti využití regionálních d�jin ve výuce d�jepisu a nastín�ní historie 

vybraných památek v Kutné Ho�e. Druhým cílem je vytvo�ení návrhu projektu 

historické exkurze se zastávkami na vybraných místech, která jsou spjata s historií 

m�sta. T�etím cílem je aplikace tohoto projektu v místní základní škole. 

 V první �ásti práce se pokusím vymezit pojem exkurze a poté se budu zabývat 

jejími fázemi, které by m�la tato forma d�jepisného vyu�ování obsahovat. Dále 

nastíním, kdy bude exkurze provedena, a klasifikuji exkurze na jednotlivé druhy, které 

jsou rozd�leny podle ur�itých hledisek. P�i exkurzi bude uplatn�na p�edevším metoda 

názorná, díky které se exkurze stává d�ležitou organiza�ní formou. Žáci mohou objekty 

pozorovat na vlastní o�i, což m�že p�isp�t k pochopení ur�itých nejasností. Zmíním se 

i o Janu Amosu Komenském, který p�irovnával názornost ke zlatému pravidlu 

pedagogiky. Proto jsem i já zvolila tuto formu vyu�ování, kterou bych cht�la p�isp�t 

k samostatné práci a aktivit� žák�.  

V další �ásti se budu v�novat regionálním d�jinám ve výuce d�jepisu, protože 

návrh projektu historické exkurze je ur�en práv� žák�m sedmé t�ídy �i žák�m druhého 

ro�níku víceletých gymnázií kutnohorského regionu. V této kapitole nastíním vývoj 

regionální historie u nás a pokusím se vysv�tlit rozdíl mezi dv�ma zam��ovanými 

pojmy – vlastiv�dou a regionální historií. Regionální d�jiny mají také d�ležitý význam 

vzd�lávací, výchovný, didaktický, ale i ekologický. Proto se v následující �ásti budu 

v�novat práv� tomuto tématu. Žáci se u�í �asto nazpam�� fakta, kterým mnohdy ani 

nerozumí. Využití regionálních d�jin v mimot�ídní práci m�že tento problém �ešit. Žáci 

v ní vyvíjí v�tší aktivitu a více se zapojují. Exkurze je založena p�edevším 

na konkrétnosti, díky které mohou žáci získávat p�esn�jší historické p�edstavy a mohou 

lépe pochopit n�které historické fenomény. Nap�íklad návšt�va muzea, galerie nebo již 

zmín�ná exkurze podn�cuje žáky k historickému myšlení, které v hodinách d�jepisu 
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�asto chybí. D�ležité je také vybrat vhodný regionáln�-historický materiál, kterému se 

budu v�novat v poslední �ásti této kapitoly.  

V další �ásti teoretické práce se budu zabývat d�jinami Kutné Hory a vybraných 

památek, které v tomto m�st� navštívíme. Mým zám�rem není rozsáhlé rozebírání 

historie Kutné Hory a jejich památek, ale p�edevším nastín�ní t�ch nejd�ležit�jších 

informací. Krátce tedy zmíním historii Kutné Hory, chrámu sv. Barbory, Jezuitské 

koleje, Hrádku, Ruthardské ulice, kostela sv. Jakuba, Vlašského dvora, Palackého 

nám�stí, Morového sloupu, Kamenného domu a Kamenné kašny. Z tohoto teoretického 

základu budu poté �erpat n�které informace, ze kterých sestavím výklad a otázky 

do pracovního listu, který je obsažen v praktické �ásti.  

Druhá �ást je �ástí praktickou. Je v�novaná návrhu historické exkurze po Kutné 

Ho�e. Samostatný projekt bude rozd�len do t�í fází. První z nich p�edstavuje úvodní 

hodina, která je zárove� hodinou p�ípravnou. Druhou �ástí je samotný návrh historické 

exkurze a t�etí fází je hodnocení neboli zp�tná vazba. Úvodní hodina bude provedena 

ve t�íd�,  jejíž žáci se zú�astní exkurze. Jejím úkolem bude motivovat žáky a seznámit je 

s n�kterými památkami a lokalitami, které v Kutné Ho�e navštívíme. Sou�ástí 

samotného návrhu historické exkurze je pracovní list, který budou žáci p�i exkurzi 

vypl�ovat. Celkem navštívíme deset památek, které jsou uvedeny v teoretické �ásti. 

U každého objektu se zastavíme a žáci zde budou provád�t úkoly z pracovního listu. 

Nejprve jim stru�n� p�edstavím památku, u které se budeme práv� nacházet a poté 

budou žáci na základ� indukce a dedukce �ešit jednotlivé úkoly. Pokusím se využívat 

názornosti, aby mohli žáci pracovat s konkrétními p�edstavami. T�etí a zárove� poslední 

�ástí je následná hodina neboli zp�tná vazba. Ta prob�hne již ve škole po absolvování 

historické exkurze. V této �ásti by m�ly být ov��eny získané v�domosti. K následné 

hodin� vytvo�ím pracovní list, na základ� n�hož provedu zp�tnou vazbu.  
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Sou�ástí práce bude také p�íru�ka, která je ur�ena pro pedagogy provád�jící 

historickou exkurzi po Kutné Ho�e. V té najde u�itel veškerý výklad, který se váže 

k jednotlivým zastávkám a p�íslušné �ešení k otázkám v pracovním listu. Nebude chyb�t 

také �ešení k zp�tné vazb�, která bude provedena v následující hodin�. Celá práce je 

vytvo�ena tak, aby mohla posloužit u�itel�m základních škol a nižších gymnázií 

k realizaci historické exkurze. 

Celý návrh projektu historické exkurze po Kutné Ho�e provedu s žáky místní 

základní školy a pokusím se ov��it jeho využitelnost v praxi. Podle získaných poznatk�

pop�ípad� pracovní list upravím. 
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Historická exkurze p�edstavuje jednu z forem d�jepisné výuky, jejíž konání je 

podpo�eno výstupy a kompetencemi vyžadovanými v Rámcovém vzd�lávacím 

programu. V této form� probíhá d�jepisný obsah mimo školní u�ebnu.1 Je uplatn�no 

p�edevším p�ímé pozorování objekt� a jev�, s kterými se žák setkává v hodinách 

d�jepisu. Práce s historickými prameny probíhá v�tšinou mimo školu – v galeriích, 

archivech, muzeích �i na historicky známých místech. Žáci získávají p�i exkurzi 

konkrétní poznatky, které jim umožní u�ivo lépe pochopit. Exkurze p�ispívá také 

k zvýšení zájmu o historii. Aby exkurze splnila sv�j úkol, je d�ležité správn� vybrat, co 

žák�m pom�že p�i konkretizování a osvojení nových poznatk�.2 Styk žáka 

s autentickým prost�edím, p�edm�ty �i historickými budovami rozši�uje jeho obzory 

a má formativní význam.3  

Velmi d�ležité je exkurzi dob�e promyslet a naplánovat. J. Skalková rozd�luje 

exkurzi na n�kolik fází. První etapou je p�ípravná fáze, v které si u�itel ujasní cíle 

a úkoly exkurze. U�itel by m�l také místa �i objekty p�ipravované exkurze p�edem 

navštívit, dále by m�l nastudovat vhodnou literaturu, pohovo�it s odborníky 

a v neposlední �ad� promyslet vlastní postup p�i exkurzi. V p�ípravné fázi exkurze 

seznamuje u�itel žáky s jejím obsahem a poukáže p�edem na významné jevy, s kterými 

se žáci p�i exkurzi setkají. Zárove� u�í žáky zvládat n�které techniky pozorování, jako 

je nap�íklad zápis, provád�ní ná�rtk� apod. Druhou fází je vlastní provedení exkurze.  

Tato �ást klade velké nároky na metodický postup u�itele. U�itel využívá v této fázi 

���������������������������������������� �������������������
1
�APEK, Vratislav:  Didaktika d�jepisu II, 1. vyd. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1988, 

ISBN 14–633–88. S. 249. 
2 MEJST�ÍK, Václav: Metodika d�jepisu jako u�ebního p�edm�tu, 1. vyd. Praha, Státní 

pedagogické nakladatelství 1964, ISBN 16–931–64. S. 329. 
3
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 249. 

3
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 249. 
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�adu metod, p�i �emž hlavní roli hraje demonstrace.4 Metody názorn� demonstra�ní 

umož�ují žák�m p�ímý styk s poznávanou skute�ností, konkretizují abstraktní pojmy 

a obohacují p�edstavy žák�.5 U�itel by m�l p�i exkurzi klást otázky a vysv�tlovat, co je 

d�ležité, aby orientoval pozornost žák� na podstatné jevy. Každý pedagog by nem�l 

zapomenout na zhodnocení exkurze. Zhodnocení exkurze je t�etí a zárove� poslední 

fází, která bývá v�tšinou realizovaná ve t�íd�. Tato zp�tná vazba prob�hne v dalších 

hodinách, kdy je za aktivní ú�asti u�itele celá exkurze rekapitulována a shrnuta.6 Žák�m 

jsou p�ipomenuty nové znalosti, které v pr�b�hu exkurze získali. Pro upevn�ní nových 

poznatk� mohou zpracovat dokladový materiál �i p�ipravit nást�nku. 

Exkurzi m�že vyu�ující za�adit p�ed probíráním tématu, p�i samotném výkladu �i 

po jeho probrání. Jakou formu u�itel vybere, je dáno obsahem látky.  Pokud mají žáci 

získat správnou p�edstavu o charakteristických znacích krajiny �i o geografickém 

prost�edí, realizuje u�itel exkurzi p�ed probráním tématu. Poté u�itel odvozuje obecné 

historické znaky z konkrétních historických p�edstav, které získali žáci p�i exkurzi. 

Naopak uskute�n�ní exkurze po probrání tématu prohlubuje a dokresluje získané 

znalosti. Tímto zp�sobem vznikají u žák� dovednosti a návyky. P�i tomto postupu u�itel 

dbá, aby pr�b�h historické exkurze korespondoval s postupem historického výkladu.7

Exkurze m�žeme d�lit na r�zné typy. V. �apek d�lí exkurze na tyto druhy: 

1. Podle cíle a vztahu k u�ební látce na: 

a) tematické  

b) komplexní  

c) komplexní vícep�edm�tové

���������������������������������������� �������������������
4 SKALKOVÁ, Jarmila: Obecná didaktika, 1. vyd. Praha, ISV nakladatelství 1999, ISBN 80–

85866–33–1. S. 216. 
5 SKALKOVÁ, Jarmila, pozn. 4, s. 180. 
6 MEJST�ÍK, Václav, pozn. 2, s. 321. 
7 MEJST�ÍK, Václav, pozn. 2, s. 329–330. 
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Tematická exkurze se vztahuje jen na jeden historický problém �i na jedno téma. 

V komplexní exkurzi získávají žáci poznatky o r�zných etapách historického vývoje. 

Posledním typem historické exkurze je exkurze komplexní vícep�edm�tová. V ní se 

žáci seznamují s p�írodním a spole�enským životem, památkami nebo d�ív�jší 

a dnešní výrobou.8

2. Podle za�azení do soustavy vyu�ovacích hodin v rámci tematického plánu na: 

a) úvodní (motiva�ní) 

b) výkladovou (expozi�ní) 

c) záv�re�nou (fixa�ní)

Úvodní neboli motiva�ní exkurze je provedena p�ed probráním ur�itého u�iva, aby 

bylo žák�m p�edstaveno historicko-geografické prost�edí, ve kterém se uskute�nila 

historická událost. Dále je p�i tomto typu exkurze získán dokumenta�ní materiál, 

který bude použit v následujících hodinách. Dalším typem historické exkurze je 

exkurze výkladová (expozi�ní). Ta je provedena b�hem probírání ur�itého 

tematického celku a je zam��ena na jedno �i dv� témata. Posledním typem je exkurze 

fixa�ní neboli záv�re�ná, jejímž úkolem je zopakovat a upevnit u�ivo.       

3. Podle prost�edí na: 

a) vycházky 

b) exkurze 

 Exkurzi bychom nem�li zam��ovat s vycházkou. Vycházku uskute��ujeme v�tšinou 

p�šky do blízkého okolí a na její provedení pot�ebujeme n�kolik hodin. Zatímco 

exkurze sm��uje dále od sídla školy a m�že trvat jeden �i více dn�.  

���������������������������������������� �������������������
8
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 249. 
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Vycházky a exkurze mohou sm��ovat na historická a památná místa jako jsou 

nap�íklad hrady a zámky, pomníky �i skanzeny nebo do kulturn�-osv�tových za�ízení 

(muzea, archivy, galerie, pam�tní sín�) a na výstavy.9

P�i exkurzi je uplatn�na p�edevším metoda názorná, kterou prosazoval i pedagog 

Jan Amos Komenský. Metodu názornou p�ipodob�uje k zlatému pravidlu didaktiky. 

Tímto principem se zabývá ve svém díle Velká didaktika, kde radím u�itel�m, aby 

využívali p�i výuce co nejvíce zrak a ostatní smysly. Nemusíme chodit dále a tuto 

metodu nalezneme i v dalším Komenského díle Orbis pictus neboli Sv�t v obrazech. 

Už název této obrázkové encyklopedie napovídá, že v ní nalezneme obrázky, které jsou 

propojeny s textem. Op�t zde Komenský radí využívat metodu názornou.10

Historická exkurze je jedna z nejd�ležit�jších organiza�ních forem d�jepisného 

vyu�ování, jelikož p�i ní vyvíjejí žáci aktivitu a samostatnou práci. P�edevším mohou 

d�jepisné jevy a p�edm�ty pozorovat na vlastní o�i, což jim m�že pomoci k vysv�tlení 

možných nejasností.  

���������������������������������������� �������������������
9
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 249–250. 

10 MEJST�ÍK, Václav, pozn. 2, s. 335. 
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Regionální historie se zabývá historickým vývojem na ur�itém územním celku, 

v ur�ité oblasti �i kraji. Celky, které regionální historie zkoumá, m�žou mít r�zný 

rozsah. Jsou tvo�eny pásmem, které je osídleno ur�itou kulturou, nebo �ástí zem� i státu. 

Regionální d�jiny mohou zahrnovat také celé zem� �i �ást sv�tadílu. V užším smyslu se 

pod pojmem region rozumí územní celek, který je menší než stát a zem�.11

V didaktickém systému d�jepisu si regionální historie získala d�ležité postavení. 

Je jí p�isuzován velký význam, nebo� je uznávána jako významný prost�edek 

k dosahování obecných cíl�. Regionální historie m�že díky své poznávací a výchovné 

funkci kladn� ovlivnit proces výchovy a vzd�lávání. 12

D�ležité je také nastínit vývoj regionální historie u nás. V rámci vlastiv�dy byla 

v �echách problematika regionálních d�jin dlouho zkoumána. Naše vlastiv�da má 

dlouhou tradici založenou již v 17. století dílem Respublica Bojema, jejímž autorem je 

Pavel Stránský. Vývoj vlastiv�dy se dlouho m�nil. V 19. století se zna�n� urychlil, 

protože vlastiv�dné bádání bylo obohaceno o v�dní obory jako nap�íklad archeologie 

�i antropologie. Vlastiv�dný výzkum se za�al vedle celonárodních a celostátních d�jin 

zabývat také d�jinami díl�ích územních celk�. Vedle celonárodní vlastiv�dy roste tedy 

zájem o vlastiv�du regionální. V první polovin� 20. století ovliv�ovaly práce 

regionálních d�jin názory Gollovy školy, které se snažily co nejvíce vyt�žit 

z regionálního pramenného materiálu. Bohužel vznikaly v tomto období i práce 

regionálních amatér�, které nem�ly dostate�nou úrove�. K pozitivnímu rozvoji 

regionálních d�jin dochází až v druhé polovin� 20. století.13  Po druhé sv�tové válce 

nar�stá odbornost regionálních d�jin. Ta mohla navázat na d�ív�jší vlastiv�dnou �innost, 

která má u nás bohatou tradici. S. Julínek charakterizuje tuto �innost jako specifický typ 

lidské aktivity, která vychází z jiných v�dních disciplín. Na základ� odborn�jšího studia 

���������������������������������������� �������������������
11
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 119. 

12
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 117. 

13
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 119. 
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se snaží o komplexní pohled na spole�nost a p�írodu ur�itého teritoria. Zd�raz�ováno je 

tedy zkoumání regionálního vývoje.14 Za�ínají být �ešeny metodologické a teoretické 

otázky. Vývoj regionálních d�jin se orientoval tedy od širšího pojetí k pojetí užšímu, 

které si klade za úkol zkoumat územní celky od státu po obce.   

Je nutné si uv�domit, že pojem regionální historie se nekryje s pojmem vlastiv�da. 

Vlastiv�da je nauka, která se zabývá poznatky r�zných v�dních disciplín 

o spole�enském a p�írodním prost�edí, o jejich vývoji v celonárodním, celostátním, ale 

i v regionálním m��ítku. Zatímco pojmem regionální historie se rozumí sou�ást 

historické v�dy, která se zabývá územním celkem menší než stát.15

Regionální d�jiny mají p�edevším význam vzd�lávací, kdy jsou zkoumány 

celostátní historické události a jejich vliv na konkrétní regiony. Také je sledováno, jak 

se tyto regionální jevy odrážely v národních d�jinách. Z toho vyplývá, že regionální 

d�jiny mohou být vnímány bu	 jako zrnko mozaiky �i stavební kostka pro konstrukci 

celkového obrazu národní historie, nebo jako odraz celostátních d�jin v užší oblasti. 

Ve výchovn� vzd�lávacím cíli jsou regionální d�jiny d�ležité pro svou konkrétnost. 

Žáci mohou skrz regionální d�jiny lépe pochopit historicky náro�n�jší skute�nosti 

celostátních d�jin.16

Regionální d�jiny mají samoz�ejm� také d�ležitý výchovný význam, jelikož 

posilují citový vztah žák� k prost�edí, kde žijí. Jsou zdrojem vytvá�ení národní hrdosti 

a ovliv�ují v�domí �lov�ka. Do výuky jsou za�azovány, aby vytvá�ely citové vazby 

žáka k obsahu d�jepisného u�iva. Žáci posilují sv�j vztah k domovu a rozvíjejí lásku 

k vlasti.17 Ta se rodí z lásky k rodnému domu �i kraji. Citová spojitost žák� s jejich 

���������������������������������������� �������������������
14 JULÍNEK, Stanislav: Základy oborové didaktiky, 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita 2004, 

ISBN 80–210–3495–5. S. 104. 
15
�APEK, Vratislav, pozn. 1, s. 119. 

16 JULÍNEK, Stanislav, pozn. 14, s. 105. 
17 SVOBODA, Lubomír: Regionální d�jiny ve vyu�ování d�jepisu, 1. vyd. Praha, Státní 

pedagogické nakladatelství 1986, ISBN 14–485–87. S. 8–12. 
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rodným místem zvyšuje zájem o historii svého bydlišt�. Tímto se rozvíjí citový vztah 

k historii vlastního národa.18 Z výchovného hlediska ovliv�uje regionální historie 

pozitivn� morálku žák� a p�sobí na jejich citový život.  

Regionální d�jiny jsou také spojovány s didaktickým významem. Z hlediska 

didaktického jsou tyto d�jiny využívány v souladu s didaktickými principy.  Jedná se 

o zásadu názornosti (od konkrétního k abstraktnímu), zásadu aktivity, kdy žáci 

cílev�dom� pozorují, poznávají a porovnávají. Dále princip p�ístupnosti (od bližšího 

k vzdálen�jšímu, od �ásti k celku, od známého k neznámému). Do didaktického 

hlediska pat�í také postupy od smyslového k pojmovému, individuální aktivita, 

samostatnost a zájem o práci.19 Vzhledem k sou�asným trend�m m�žeme hovo�it 

i o významu ekologickém, který vyžaduje aktivní ú�ast žák� na ochran� jejich 

nejbližšího životního prost�edí a kulturního d�dictví. Ekologický význam by m�l 

p�ispívat k zodpov�dnému vztahu žák� k um�lecko-historickým památkám.20

Regionální d�jiny netvo�í základní cíl výuky d�jepisu, ale díky regionálnímu 

materiálu se mohou lépe vytvá�et historické p�edstavy. Regionální d�jiny navyšují 

efektivitu d�jepisného vyu�ování. Na základ� konkrétních jev� získávají žáci jasné 

a živé p�edstavy, které jsou základem pro vytvá�ení trvalých historických v�domostí. 

Regionální d�jiny umož�ují tedy konkretizaci a názornost. Tím pomáhají ke zkvalitn�ní 

historických v�domostí. Pokud dochází k osvojování historických znalostí, vytvá�í se 

také historické schopnosti a dovednosti. Použití regionálních d�jin p�ispívá k nacházení 

vztah� mezi historickými jevy a formuje vztahy mezi historickými událostmi 

regionálního a celostátního charakteru. Dále umož�uje vyvozovat záv�ry z regionálních 

historických jev�. Žák�m je umožn�no na základ� konkrétních a živých p�edstav lépe 

porozum�t historickým fenomén�m.21 Konkrétní historické jevy z regionálních d�jin 

mohou žák�m usnadnit pochopení mnoha problém� z d�jin našeho národa a vývoje 
���������������������������������������� �������������������

18  MEJST�ÍK, Václav, pozn. 2, s. 362. 
19 MEJST�ÍK, Václav, pozn. 2, s. 361. 
20 JULÍNEK, Stanislav, pozn. 14, s. 105. 
21 SVOBODA, Lubomír, pozn. 17, s. 8–10. 
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lidského spole�enství. Konkrétní jevy jsou základem pro vytvá�ení jasných p�edstav, 

což je pro d�jepis velmi d�ležité. Regionální d�jiny p�ispívají k vytvá�ení hlubokých 

a trvalých v�domostí a dovedností. 22  Podn�cují žáky k historickému myšlení 

a p�ispívají k vytvá�ení jasných p�edstav ve smyslu postupu od známého k neznámému, 

od jednoduchého k složitému. Využití regionálních d�jin umož�uje vysv�tlovat 

i nesnadno pochopitelné pojmy. �ím v�tší názornost, tím více se zvyšuje zájem žák�. 

Názornost, která je p�i regionálních d�jinách využita, usnad�uje také osvojování 

v�domostí, které jsou zafixovány v pam�ti žák�.23  

Regionální d�jiny se uplatní �asto v mimot�ídní práci. Jejím úkolem je rozvíjet 

aktivní vztah žák� k minulosti. M�že se jednat o besedu s pam�tníky, r�zné kulturní 

akce, tematické výstavy, návšt�vu muzea �i d�jepisnou exkurzi, která je sou�ástí 

d�jepisného vyu�ování. Exkurze by m�la být p�ehledná a jejím cílem je získat 

v�domosti o historickém vývoji regionu. Dalším jejím úkolem je také objasn�ní 

historických jev� a událostí, které jsou d�ležité pro minulost regionu. L. Svoboda 

ve svém sborníku Regionální d�jiny ve vyu�ování d�jepisu hovo�í o exkurzi tematické, 

monografické a esteticky zam��ené. V tematické exkurzi jsou prezentována ur�itá 

vývojová období. Tento typ exkurze má za úkol seznámit žáky nap�íklad s d�jinami 

prav�ku v regionu. Dalším druhem je exkurze monografická. Tato exkurze p�edpokládá, 

že žáci mají souhrnné znalosti o tématu (nap�íklad pr�b�h druhé sv�tové války). P�i této 

exkurzi je možné využít regionální literatury, která se váže k historické události. 

Exkurze m�že mít také kulturní zam��ení, poté se jedná o exkurzi estetickou. Zde se 

žáci mohou v�novat nap�íklad gotickému slohu, renesanci �i humanismu. V rámci 

estetické exkurze mohou navštívit žáci regionální galerii a muzea.24    

Ve vyu�ování d�jepisu je d�ležité využívat regionální historický materiál. Díky 

n�mu si žáci vytvá�í plasti�t�jší a jasn�jší p�edstavy. Regionální materiál a pom�cky by 

���������������������������������������� �������������������
22 MEJST�ÍK, Václav, pozn. 2, s. 361. 
23 SVOBODA, Lubomír, pozn. 17, s. 11–12. 
24 SVOBODA, Lubomír, pozn. 17, s. 35–39. 
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m�ly být p�im��ené v�ku žák�. Materiál této povahy pomáhá žák�m konkretizovat 

u�ivo.25 Žáci si díky n�mu lépe vybaví jednotlivé historické jevy. Regionální materiál 

by m�l umož�ovat žák�m hloub�ji poznávat národní d�jiny a konkretizovat d�jiny 

um�ní a kultury na p�íkladech um�leckých d�l. Žáci by se m�li také dozv�d�t, jestli 

v míst� jejich bydlišt� p�sobila n�jaká spole�ensky významná osobnost. Regionální 

d�jiny mohou žáky seznámit také s historickým pramenným materiálem, který m�že 

vést k samostatné tv�r�í �innosti pop�ípad� k badatelské �innosti. Historické prameny 

by m�ly být upraveny u�itelem, aby jim žáci lépe rozum�li.26  Vyu�ovací pom�cky 

regionálního charakteru zvyšují ú�innost vyu�ování d�jepisu a p�ispívají k jeho 

modernizaci. Jsou to nap�íklad textové pom�cky, jako jsou kroniky, archiválie, 

publicistický tisk �i soudobý tisk. Další zajímavou regionální pom�ckou je obrazový 

materiál. Jedná se p�edevším o fotografie, které mohou být použity k p�iblížení 

historických d�j� a prost�edí. Tyto fotografie m�žeme použít také pro srovnávání 

minulosti se sou�asností. Dalším materiálem mohou být historické mapy, grafy 

�i tabulky.27

Výše zmín�ná fakta jsou d�kazem, že jsou regionální d�jiny velmi d�ležité a m�ly 

by být sou�ástí d�jepisu. Jak již bylo �e�eno, posilují citový vztah žák� k jejich okolí 

a k místu, kde žijí. P�ispívají k formování národní hrdosti a k zájmu lidí o svou vlast. 

Žáci na druhém stupni by m�li mít alespo� základní v�domosti o svém regionu, zejména 

pokud je tento region historicky významný. Žáci kutnohorského regionu by tedy m�li 

znát základní památky Kutné Hory a m�li by mít pov�domí o historickém d�ní v tomto 

m�st�.  
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25 SVOBODA, Lubomír, pozn. 17, s. 28–29. 
26 SVOBODA, Lubomír, pozn. 17, s. 14–17. 
27 SVOBODA, Lubomír, pozn. 17, s. 18–23. 
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První historické zprávy o Kutné Ho�e jsou k dispozici až v raném st�edov�ku. 

Centrem tohoto období byla osada Malín, která pat�ila rodu Slavníkovc�. Tento rod zde 

založil mincovnu a razil st�íbrné mince – denáry.28 V první polovin� 12. století se 

usadili v Sedlci u Kutné Hory �eholníci cisterciáckého �ádu. Sedlecký klášter se stal 

hospodá�ským a kulturním st�ediskem kutnohorské oblasti. Ve 13. století byla na jeho 

pozemcích objevena st�íbrná ruda, a tak jeho význam ješt� stoupl. Náhle zde za�aly 

vznikat hornické osady. Obyvatelé t�chto osad se nazývali lidé „od Hory“.29 Jedna 

z nich se jmenovala Cuthna Antiqua – Stará Kutna. Kombinací názv� Hora a Kutna 

vznikl název m�sta Kutná Hora.30

Kutnohorské doly oplývaly neskute�ným bohatstvím st�íbra a s postupem �asu se 

staly jedním z nejv�tších zdroj� st�íbrné rudy v Evrop�.31 O Kutnou Horu se za�ali 

zajímat �eští panovníci. V roce 1300 zde byla dokon�ena stavba centrální královské 

mincovny Vlašský dv�r. Tato stavba byla zárove� také královským sídlem. Razily se 

zde pražské groše.32 Roku 1300 vydal Václav II. rozsáhlý soubor hornických norem Ius 

regale montanorum. Tento horní zákoník hovo�í nap�íklad o právech a povinnostech 

královských ú�edník� a d�lních pracovník� a také ustanovuje, že všechny doly pat�í 

králi a jsou také králi pod�ízeny.33 Roku 1318 p�i�knul Jan Lucemburský Kutné Ho�e 

���������������������������������������� �������������������
28 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka: Kutná Hora, 1. vyd.  Praha, NLN 2000, ISBN 80–

7106–186–7. S. 37–38. 
29 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 40–41. 
30 MAT
JKOVÁ, Eva: Kutná Hora, 1. vyd. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a um�ní 

1962. S. 8. 
31 HLINKA, Bohuslav – RADOM
�SKÝ, Pavel: Peníze poklady pad�lky, 1. vyd. Praha, Orbis 

1975. S. 141. 
32 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 45. 
33 HLINKA, Bohuslav – RADOM
�SKÝ, Pavel, pozn. 31, s. 142. 
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statut královského horního m�sta.34 Význam m�sta neustále rostl a Kutnou Horu si 

oblíbil Václav II., Jan Lucemburský i císa� Karel IV., který st�íbrem z kutnohorských 

dol� financoval stavby po celém království.35 Kutnohorské prost�edí vyhovovalo také 

Václavu IV.  Kutná Hora se stala také d�ležitým místem, kde byla projednávána 

d�ležitá politická jednání, jako nap�. vydání Dekretu Kutnohorského, který vy�ešil 

nerovné zastoupení n�mecky mluvících u�itel� a student� ve prosp�ch �eského 

národa.36

Období husitských válek nebylo pro Kutnou Horu nijak p�íznivé. M�sto bylo 

n�kolikrát vypáleno, šachty byly zasypány a provoz mincovny byl p�erušen.37

Po skon�ení t�chto boj� bylo dolování op�t obnoveno, ale ne již ve vnit�ním m�st�, 

nýbrž v kutnohorském okolí. M�sto získalo zp�t na politickém významu.38

Za vlády Jagellonc� Kutná Hora op�t vzkvétala. V tomto období zde byla 

vystav�na Kamenná kašna, Kamenný d�m a mnoho dalších staveb.39 Roku 1526 se 

vlády ujal Ferdinand I. Habsburký.40 Omezil monopolní postavení kutnohorské 

mincovny a na její místo obsadil doly v Jáchymov�. V polovin� 16. století došlo 

k dalšímu úpadku dolování.41 Dokonce skon�ila i t�žba v dole Osel, který byl tehdy 

nejhlubším dolem na sv�t�. M��il kolem 500 metr�.42 V 16. a 17. století se situace nijak 

nezlepšovala.43
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34MAT
JKOVÁ, Eva, pozn. 30, s. 8. 
35 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 311. 
36 MAT
JKOVÁ, Eva, pozn. 30, s. 26. 
37 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 68–69. 
38 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s.74–76. 
39 MAT
JKOVÁ, Eva, pozn. 30, s. 33. 
40 MAT
JKOVÁ, Eva, pozn. 30, s. 67. 
41 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 111–114. 
42 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 53. 
43 ZAVADIL, Antonín Josef: Sv�dkové staré slávy kutnohorské. Kutná Hora, K. Šolce 1898. S. 28. 
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V první polovin� 17. století p�icházejí do Kutné Hory jezuité a provád�jí zde 

rozsáhlou rekatolizaci.44 Jejich zásluhou vznikají ve m�st� okázalé barokní stavby. Mezi 

nejvýznamn�jší pat�í bezpochyby Jezuitská kolej.45 Na konci 18. století a po celé 

19. století se Kutná Hora pomalu m�ní na pr�myslové m�sto. Díky historické a kulturní 

tradici je Kutná Hora prohlášena roku 1961 m�stskou památkovou rezervací.46

Historická �ást m�sta byla dokonce roku 1995 zapsána na seznam UNESCO.47

I v dnešní dob� si m�žeme p�ipomenout st�edov�kou atmosféru m�sta v podob�

každoro�ního Kutnohorského st�íb�ení. Jedná se o gotickou historickou slavnost, která 

probíhá v kostýmech a symbolicky zahajuje turistickou sezónu v Kutné Ho�e. 

+�+ -���������#�.�����$�

Dle historických pramen� na míst� dnešního chrámu p�vodn� stávala jen kaple, 

kterou zde nechali vystav�t horníci na po�est sv. Barbory. Pozd�ji je chrám sv. Barbory 

znám jako hornický kostel. Kaple sv. Barbory stála uprost�ed kostelní lodi, dokud ji 

jezuité roku 1626 nezbourali. Ke stavb� hornického kostela dalo podn�t Bratrstvo 

Božího t�la, které bylo založeno roku 1384.48

Se stavbou chrámu se za�alo roku 1388. Výstavbu m�žeme rozd�lit do n�kolika 

etap, které souvisí s prosperitou dol� v Kutné Ho�e. Stavbu m�la na starost pražská 

parlé�ova stavební hu�. V �ele této huti byl pravd�podobn� Jan, syn Petra Parlé�e, který 

v  Kutné Ho�e pobýval, jelikož Jan m�l za ženu Kate�inu, dceru kutnohorského patricije 

Ježka.49 Dalším stavitelem kutnohorského chrámu byl mistr Hanuš. Po n�m se až do své 

smrti na stavb� podílel pražský kameník a stavitel Mat�j Rejsek. Byl povolán 

���������������������������������������� �������������������
44 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 145. 
45 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 421. 
46 MAT
JKOVÁ, Eva, pozn. 30, s. 78–80. 
47 UNESCO, in: Národní památkový ústav [online]. 11. 9. 2014 [vid. 8. 11. 2014], dostupné z: 
http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-
dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/#lokality 
48 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 319. 
49 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 319–320. 
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z iniciativy horního ú�edníka Michala Smíška z Vrchoviš�.50
�tvrtým stavitelem 

Svatobarborského chrámu byl Benedikt Ried. Po n�m práci p�evzali mist�i Mikuláš 

a Jan Vlach.51 V první polovin� 17. století získali chrám do své správy jezuité 

a využívali ho pro své ú�ely. 52

V pr�b�hu své existence provedli nejv�tší zm�nu jezuité a to v letech 1732–1733. 

Jednalo se o zm�nu zast�ešení. P�vodn� jsme zde mohli spat�it t�i stanové st�echy, ale 

jezuité toto zast�ešení zm�nili na sedlovou st�echu s rovným h�ebenem a t�emi bán�mi. 

Hlavní zám�r jezuit� byl sjednotit chrám s dostav�nou jezuitskou kolejí. K tomu 

p�ispívala i �ervená krytina na st�echách obou staveb.53  

Po zrušení jezuitského �ádu roku 1773 pe�oval o chrám Státní náboženský fond 

a to tak, že se stavba málem ocitla v sutinách. V období napoleonských válek byl chrám 

rabován a mnoho cenných p�edm�t� bylo odcizeno. Od poloviny 19. století prošel 

chrám mnoha restauracemi. V 90. letech 19. století byla obnovena trojitá stanová 

st�echa. Renovace a dostavba chrámu do dnešní podoby skon�ila roku 1905, kdy byl 

chrám znovu vysv�cen.54
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Základní kámen jezuitské koleje byl položen roku 1667. Plány na výstavbu koleje 

vypracoval barokní architekt Giovanni Domenico Orsim de Orsini, který za�al i s její 

stavbou. Roku 1678 se do koleje st�hují první �lenové jezuitského �ádu, kte�í p�icházejí

na popud Ferdinanda II. Tento �ád má za úkol v Kutné Ho�e ší�it katolickou víru. 55
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50 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 359–361. 
51 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 397. 
52 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 411. 
53 POSPÍŠIL, Aleš: Zmizelá Kutná Hora. Praha, Paseka 2009, ISBN 978-80-7432-013-2. S. 61. 
	� ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 468–482. 
		 ZÁHORKA, Jind�ich: Jezuitská kolej v Kutné Ho�e, 1. vyd.  Kutná Hora, Gask 2001, ISBN 987-

80-7056-166-9. S. 9–12. 
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�asto se uvádí, že p�dorys jezuitské koleje má tvar písmene F a to na po�est jeho 

zakladatele Ferdinanda II. Tento panovník sice sv�j monogram rád používal, ale 

v tomto p�ípad� tomu tak není. Jezuitská kolej m�la mít p�vodn� t�i p�í�né lod�, to 

znamená, že p�dorys m�l být ve tvaru písmene E, ale jižní p�í�ná lo	 nebyla nikdy 

dostav�na, takže p�dorys Jezuitské koleje z�stal ve tvaru písmene F. 56

V roce 1727 byla vystav�na chodba, která spojovala Jezuitskou kolej s chrámem 

sv. Barbory.57 Tato spojovací chodba byla na konci 19. století v rámci restaurace 

chrámu odstran�na. Kolej sloužila jezuit�m až do roku 1773, kdy byl jezuitský �ád 

zrušen. Poté byl v jezuitské koleji špitál, poté kasárna.58 V sou�asné dob� zde m�žeme 

najít Galerii st�edo�eského kraje.

Další významnou památkou historického jádra Kutné Hory je �ada soch p�ed 

jezuitskou kolejí. Nalezneme zde t�ináct sousoší sv�tc�, jejichž autorem je p�íslušník 

jezuitského �ádu František Baugut. Toto místo nám m�že trochu p�ipomínat Karl�v 

most.59 Nachází se zde nap�íklad socha sv. Barbory, sv. Václava, sv. Floriána, 

sv. Isidora, sv. Ignáce z Loyoly nebo sv. Anny.60
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První písemná zmínka o této stavb� pochází z roku 1312. Hrádek sloužil k obran�

zemské stezky, která zde vedla od Malína na Habry. Tato v�žovitá tvrz m�la ochra�ovat 

dosud neohrazenou hornickou osadu.61 V letech 1410–1415 byl Hrádek p�estav�n 

na gotický hrad. Roku 1490 koupil Hrádek významný d�lní podnikatel a královský 

ú�edník Jan Smíšek z Vrchoviš�.62 Tento rudokupec prom�nil stavbu na okázalé 
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ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 421–422. 
57 ZÁHORKA, Jind�ich, pozn. 55, s. 11–15. 
58ZÁHORKA, Jind�ich, pozn. 55, s. 101. 
59 ZÁHORKA, Jind�ich, pozn. 55, s. 61. 
60 ZÁHORKA, Jind�ich, pozn. 55, s. 46–47. 
61 HEJNIC, Otakar: Hrádek nad Vrchlicí �ili nad Páchem. Kutná Hora, Nákladem obce 1911. S. 4. 
62 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 348. 
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patricijské sídlo. Po jeho smrti se na Hrádku vyst�ídalo mnoho majitel�, kte�í však tuto 

stavbu již nezvelebovali.63 Po p�íchodu jezuit� do Kutné Hory byla tato stavba prodána 

jezuitské koleji a jezuité zde po�ádali své seminá�e.64 Roku 1776 byla na Hrádku z�ízena 

hlavní škola. V letech 1870–1911 byl z�ízen na Hrádku u�itelský ústav, kde mimo jiné 

p�sobil významný �eský pedagog a propagátor vysokoškolského vzd�lávání u�itel�

Gustav Adolf Lindner. V první polovin� 20. století zde sídlili dokonce �etníci.65 Dnes 

zde najdeme �eské muzeum st�íbra. V jeho sbírkách jsou uloženy rozsáhlé soubory 

výtvarných d�l, mincí, exponáty z hornictví, hutnictví a mincovnictví. Návšt�vníci zde 

dokonce mohou vstoupit do p�vodního st�edov�kého dolu Osel, kde se t�žila st�íbrná 

ruda. 
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Tato úzká uli�ka je všem kutnohorským ob�an�m známá jako Ruthardka. 

K�ivolaká ulice vytvá�í jedno z nejmalebn�jších míst m�sta. Po pravé stran� Ruthardky 

se táhne starobylá ze	. Tu m�žeme spat�it i po levé stran�, která nás dovede až k domu 

�p. 14/5, který se nazývá taktéž Ruthardka. Je to pouze zbytek velkého sídla 

kutnohorského rodu Ruthard�. Rodina Ruthard� se usadila v Kutné Ho�e již na konci 

13. století a díky d�lním investicím nesmírn� zbohatla.  V dob� husitských válek byl 

tento d�m velmi poškozen a poté rozd�len a prodán. Dále nebylo o d�m pe�ováno 

a k jeho chátrání p�isp�l i poddolovaný svah, na kterém se stavba nacházela. Není tedy 

divu, že se objekt roku 1648 z�ítil. Dnešní podoba Ruthardova domu vznikla v první 

polovin� 20. století.66
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63 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 346. 
64 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 436. 
65 HEJNIC, Otakar, pozn. 61, s. 22–24. 
66 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 495. 
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Kostel sv. Jakuba nelze v Kutné Ho�e p�ehlédnout, nebo� jeho v�ž sahá do výšky 

p�taosmdesáti metr�. P�vodn� byl pro svoji výšku nazýván Vysoký kostel.67 Kostel má 

i druhou v�ž, jenže ta z�stala nedostav�ná z d�vod� nestabilního terénu.68 P�esné datum 

založení kostela sv. Jakuba není známo, ale první archivní zmínky o tomto kostelu se 

pojí s rokem 1336.69 Byl vystav�n z pískovce t�ženého pod kopcem Vysoká, který leží 

p�ibližn� 7 km od Kutné Hory. Vn�jší podoba této stavby se od poloviny 15. století 

tém�� nezm�nila. Nejv�tší zm�nou bylo nahrazení p�vodní stanové gotické st�echy 

st�echou sedlovou. V této v�ži se nachází svatojakubská zvonice, která je dominantou 

celého m�sta. Špice severní v�že je kryta barokní cibulí a jižní nedostav�ná v�ž je 

opat�ena jehlancovou st�echou. 70
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Toto opevn�né sídlo sloužilo od konce 13. století jako bezpe�né skladišt� st�íbrné 

rudy. Pozd�ji se stalo sídlem královským.71 Nejv�tší zm�nu provedl Václav II., který 

soust�edil do Kutné Hory dosavadní mincovny, které fungovaly v jiných m�stech zemí 

koruny �eské. Václav II. uskute�nil mincovní reformu, k jejíž realizaci si pozval 

florentské odborníky, po kterých se Vlašský dv�r jmenuje. Tito právníci a odborníci 

p�išli z Itálie, které se tehdy �íkalo Vlachy.72 Václav II. nechal vybudovat ve Vlašském 

dvo�e úst�ední mincovnu. Kolem obvodových zdí dvora byly vybudovány mincovní 
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67 VEP�EK, Josef: Obnovený kostel sv. Jakuba v Kutné Ho�e, 1. vyd. Kutná Hora, Arcid�kanský 

ú�ad 1946. S. 28. 
68 WIRTH, Zden�k: Kutná Hora. Praha, Nová edice 1912. S. 116. 
69 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 308. 
70 VEP�EK, Josef, pozn. 67, s. 37.
71 HLINKA, Bohuslav – RADOM
�SKÝ, Pavel, pozn. 31, s. 156. 
72 HLINKA, Bohuslav – RADOM
�SKÝ, Pavel, pozn. 31, s. 142. 
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dílny – šmitny.73 Dnes je možné jejich poz�statky vid�t po levé stran� nádvo�í v podob�

zazd�ných gotických vchod� se zaslepenými okny.  

V dob� husitských válek si zde z�ídil Zikmund Lucemburský svou základnu.74

Roku 1471 tu byl dokonce zvolen �eským králem Vladislav II. Jagellonský.75

V druhé polovin� 16. století nevydávala Kutná Hora tolik bohatství a p�estala být 

sídlem �eských král�. I když ú�ad panovníka byl p�enesen do Prahy, z�stal Vlašský 

dv�r i nadále státní mincovnou.  Roku 1726 byla mincovní �innost úpln� ukon�ena 

a mincovna zrušena.76 V druhé polovin� 18. století bylo do prostoru Vlašského dvora 

p�eneseno sídlo vyho�elé radnice, která stávala do roku 1770 na Palackého nám�stí. 

Radnice zde vykonávala ú�ad do za�átku 19. století. Poté za�ala stavba chátrat.77

V polovin� 20. století se uskute�nila p�estavba Vlašského dvora.78 V sou�asnosti slouží 

Vlašský dv�r jako expozice mincovnictví a návšt�vníci si zde mohou prohlédnout další 

zajímavé interiéry. 
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Palackého nám�stí je místo, kde se kutnohorští ob�ané setkávali, proto m�žeme 

ozna�it toto prostranství srdcem Kutné Hory. Od druhé poloviny 18. století až 

do po�átku 20. století je toto nám�stí známé pod názvem Panské nám�stí.79 Pokud 

Palackého nám�stí navštívíme dnes, nalezneme zde rozlehlou plochu. Marn� bychom tu 

hledali tradi�ní dominantu m�st – radnici, která zde stávala až do druhé poloviny 
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73  HLINKA, Bohuslav – RADOM
�SKÝ, Pavel, pozn. 31, s. 156–157. 
74 VOREL, Petr: Od pražského groše ke korun� �eské: pr�vodce d�jinami pen�z v �eských zemích, 

1. vyd.  Praha, Rybka 2000, ISBN 80-86182-36-3. S. 65. 
75 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 78. 
76 ZAVADIL, Antonín Josef, pozn. 43, s. 28. 
77 VEP�EK, Josef, pozn. 67, s. 59. 
78 MAT
JKOVÁ, Eva, pozn. 30, s. 80. 
79 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 468.  
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18. století. Na konci 15. století bychom uprost�ed m�sta objevili radni�ní komplex, 

v kterém byla nejhonosn�jší místností tzv. Velká sv�tnice. Ta sloužila m�stské rad� pro 

její zasedání. Dále zde byla sv�tnice m�stského rychtá�e, archiv a kancelá�e.80 Sou�ástí 

radnice byla také kaple sv. Jana K�titele, šatlava, mu�írna �i v�zení. Tento objekt byl 

také hospodá�ským centrem. Lidé zde mohli zajít do cukrárny, plátenictví, lékárny, ale 

i do radni�ního šenku. Kutnohorská radnice sloužila tedy jako tržnice.81

Roku 1770 byla radnice zna�n� poškozena požárem, který zde vypukl. K poni�ené 

stavb� byli p�ivoláni znalci, kte�í usoudili, že bude lepší budovu zbourat. A tak na míst�

kutnohorské radnice vzniklo roku 1775 nám�stí.82 Jediným dochovaným prvkem 

z vyho�elé radnice je pozdn� gotický sloup s nápadnou hlavicí, který m�žeme najít 

u domu �p. 97/18. Tento pilí� je dílem kameníka mistra Mat�je Rejska.83
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Sedmnáct metr� vysoký morový sloup nechal vystav�t jezuitský socha� František 

Baugut. Tato cenná kutnohorská památka zde byla vzty�ena v letech 1713–1716.84

Pokud si morový sloup v Kutné Ho�e dob�e prohlédneme, uvidíme vysoký jehlan 

pokrytý oblaky. Na vrcholu jehlanu stojí Panna Marie, jejíž mírn� nakro�ená noha drtí 

hada. Jako výraz moudrosti jí leží u nohy p�lm�síc. Podstavec podpírající tento jehlan 

zdobí sochy �ty� patron� proti moru. Muž s k�ížem znázor�uje sv. Karla Boromejského, 

osoba probodnuta šípy je sv. Šebestián, muž se psem p�edstavuje sv. Rocha a poslední 

postava s k�ížkem v ruce znázor�uje sv. Františka Xaverského. Na reliéfu horního patra 

podstavce m�žeme vid�t nap�íklad vyobrazení sv. Barbory �i znak Kutné Hory. 

Chronogram nám udává po�et ob�tí moru, tj. 6 146 a druhé �íslo 1 715 nám odhaluje 
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80 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 85. 
81 POSPÍŠIL, Aleš, pozn. 53, s. 74. 
82 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 85. 
83 POSPÍŠIL, Aleš, pozn. 53, s. 75. 
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po�et uzdravených. Dále m�žeme na morovém sloupu spat�it �ty�i horníky, kte�í 

podpírají horní �ást soklu se sv�tci. Ti mají u sebe pozlacené štíty, které nesou latinské 

nápisy.85 Tyto latinské v�ty v p�ekladu znamenají: „Vít�zné pokání m�sto moru 

zbavilo“, „Protijedu moc v paži ukázalo“ Zkázonosnou Morany nemoc, hlízy morové, 

zhojilo“, „a kruté st�ely smrti ve vlastních ranách zlomilo“.86

+��: ,�����*�����

Kamenný d�m se nachází na Václavském nám�stí, které bývalo kdysi rušným 

tržišt�m. Tuto pozdn� gotickou stavbu m�žeme rozd�lit na dva domy. Nižší d�m 

s obloukovým štítem je nazýván Pus�ák a d�m, ty�ící se do výšky, je ozna�ován jako 

Kamenný d�m.87 Ten obdržel p�ízvisko „kamenný“ roku 1660. První písemné zmínky 

máme o této stavb� již z roku 1473.88  

Nachází se zde nápadné zdobené pr��elí. V trojúhelníkovitém štít� spat�íme dva 

proti sob� obrácené rytí�e v turnaji, kte�í ukazují na spole�enské ambice m�š�ana 

Prokopa Kroupy, který se m�l stát šlechticem. Mezi jezdci najdeme t�i znaky. Prost�ední 

znak pat�í Kutné Ho�e a dva krajní haví�skému cechu. Dále m�žeme 

v trojúhelníkovitém štít� vid�t t�i okna s ozdobnými prvky v horní �ásti, které se 

nazývají suprafenestry, jejichž sou�ástí jsou znaky �eských zemí. Po pravici erb 

Moravy, uprost�ed �ech a nalevo znak Slezska. Nad prost�edním oknem je znázorn�na 

Madona, držíce dít� v náru�í. Nad ní se vznášejí and�lé a vkládají na hlavu Madony 

korunu. Po pravici stojí Eva a po levé stran� Adam. Oba dva p�ipomínají lidský pád 

do h�íchu. Lidské provin�ní symbolizuje také ovocný strom, jehož kmen obtá�í had. 
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Trojúhelníkovitý štít je zakon�en fiálami a na vrcholu ozdobnou kytkou. Odv�sny štítu 

jsou zkrášleny �adou sedmi krab�.89

Od roku 1487 tvo�í spodní �ást této památky d�m zvaný Pus�ák. Toto ozna�ení 

vyplývá z dob po husitských válkách, kdy byl d�m opušt�ný a tém�� zbo�ený. V druhé 

polovin� 19. století se v Pus�áku nalézala policejní strážnice a v pat�e byl umíst�n 

m�stský, zádušní a špitální ú�ad.90 V sou�asnosti si zde mohou návšt�vníci prohlédnout 

výstavu Královské horní m�sto, kde jsou seznámeni s životem a kulturou m�š�anstva 

v 17. – 19. století. Koho zajímá spíše um�ní kamenické, m�že zajít do Lapidária, které 

je umíst�no ve dvoupatrovém sklep�. 
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Historie vodovodu v Kutné Ho�e je úzce spjata s hornickou minulostí m�sta 

ve st�edov�ku. Kv�li t�žb� byl p�vodní režim povrchových a podzemních vod narušen. 

Voda se za�ala ze studní ztrácet, protože podzemní vodu svedla hustá sí� štol na dno 

dol�. Lidé p�estali mít pravidelný p�ísun vody, a proto musel být tento problém n�jakým 

zp�soben �ešen. Za�alo se tedy s výstavbou m�stského vodovodu z obecní studn�

u Bylan. Voda byla p�ivád�na d�ev�ným potrubím z bylanské obecní studny.91 Voda 

p�itékala samospádem a d�ev�nými troubami byla rozvád�na po celém m�st� do kašen 

a n�kterých dom�. D�ev�né roury byly nej�ast�ji vyráb�ny z kmen� borovic. Byly 

spojovány železnými spojkami. Zpo�átku byly ponechávány na povrchu, a tak se 

mnohdy stalo, že v zimním období voda zamrzla. Aby se tomuto problému zabránilo, 

za�aly se trouby zavážet hnojem, aby voda nezamrzla. Trouby nebyly ochrán�ny ani 

p�ed sousedy, kte�í si je ob�as vyp�j�ili na zátop. Kv�li t�mto problém�m se tedy za�aly 
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89 DUDÁK, Vladislav, pozn. 86, s. 223. 
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91 KVAPILOVÁ, Kate�ina: Pohled do historie vodovodu kutnohorského. Kutná Hora, Grafia Gry�

2006. S. 6–7. 
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zakopávat. D�ev�né trouby bohužel dlouho nevydržely, a tak byly používány trouby 

železné.92

Kašny m�ly samoz�ejm� funkci zásobovací, ale krom� toho byly také 

spole�enským centrem, kde se lidé potkávali p�i nabírání vody. P�i této �innosti si stihli 

popovídat o svých rodinách, sousedech a o d�ní ve m�st�.93

Roku 1493 by položen základní kámen Kamenné kašny. Rozprostírala se 

na tehdejším Ovesném trhu, dnešním Rejskov� nám�stí.94 P�dorys této pozdn� gotické 

stavby tvo�í dvanáctiúhelník. Kašna je zdobena oblouky ve tvaru oslího h�betu, 

plaménkovými motivy, vrcholovými kytkami �i fiálami, které jsou pokryté kraby. 

Celkem t�ikrát m�žeme najít na stavb� letopo�et1495. Je to rok dokon�ení této 

památky.95  

�

���������������������������������������� �������������������
92 KVAPILOVÁ, Kate�ina, pozn. 91, s. 10–11. 
93 KVAPILOVÁ, Kate�ina, pozn. 91, s. 14. 
94 KVAPILOVÁ, Kate�ina, pozn. 91, s. 16. 
95 ŠTROBLOVÁ, Helena – ALTOVÁ, Blanka, pozn. 28, s. 371. 
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Návrh exkurze se skládá ze t�í �ástí. Úvodní �ást, samotný plán exkurze a zp�tná 

vazba. Úvodní �ást je zárove� �ástí motiva�ní. V této �ásti jsou žák�m p�edstaveny 

památky, které bychom m�li v Kutné Ho�e navštívit. Další �ástí je samotný plán 

exkurze, jehož sou�ástí je pracovní list, který budou žáci v pr�b�hu exkurze 

vypracovávat. Záv�re�ná �ást je zp�tná vazba, v které bychom m�li zopakovat poznatky 

získané p�i exkurzi. 

/�� �����	��������

�asová dotace: 20 minut 

Cíl: žák bude p�ipraven a motivován na historickou exkurzi po Kutné Ho�e 

Pom�cky: Pov�st O založení Kutné Hory, po�íta� a dataprojektor, fotografie chrámu 

sv. Barbory, Vlašského dvora, kostel sv. Jakuba 

Organizace: frontální a skupinová výuka 

Postup: Na tabuli budou napsána po�áte�ní písmena názvu m�sta, které navštívíme. 

Žáci budou hádat místo, kde se historická exkurze uskute�ní (viz níže). Dále jim bude 

p�edstavena pov�st O založení Kutné Hory (viz níže). Na záv�r bude žák�m 

na dataprojektoru promítnut chrám sv. Barbory, jako jedna z nejkrásn�jších gotických 

památek ve st�ední Evrop�. Dále Vlašský dv�r jako královská mincovna a rezidence 

�eských král� a kostel sv. Jakuba, jehož p�taosmdesátimetrová v�ž se ty�í vysoko 

nad m�stem.  

Žáci hádají písmena. 

K  _ _ _ _   H _ _ _   (Kutná Hora) 
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Pov�st O založení Kutné Hory

Na míst� dnešní Kutné Hory se kdysi rozkládal rozsáhlý les. Uprost�ed tohoto lesa 

byl vystaven ve 12. století klášter, který byl osídlen mnichy cisterciáckého �ádu. Mnich 

jménem Anto� šel jednoho slunného dne rozjímat do lesa. Vzal si sebou knihy 

a motlitby, ale lesní atmosféra ho ukolébala a mnich usnul. Když se probudil, náhle 

spat�il, jak ze zem� vyr�stají t�i st�íbrné pruty. Anto� klekl na kolena a d�koval Bohu, 

jaký poklad to objevil. P�ikryl t�i st�íbrné pruty svou kutnou a utíkal do kláštera sd�lit, 

co v lese objevil.   

Zpráva o t�ech st�íbrných prutech se rychle roznesla po okolí a brzy na to se 

za�alo na tomto míst� dolovat. Lidé nacházeli st�íbro a za n�j si postupn� za�ali stav�t 

domky. Dom� p�ibývalo, až zde vznikla osada. Bylo to místo na kopci nazývaném 

místními lidmi Hora a prostor, kde bylo st�íbrné bohatství objeveno, mnich zakryl 

kutnou. Nová osada obdržela tedy název Hora Kutná, pozd�ji pak Kutná Hora.96

/�+ ;�������������#���������

Druh exkurze: komplexní, záv�re�ná (fixa�ní), estetická 

T�ída: 7. ro�ník ZŠ 

�asová dotace: 2–3 hod 

Cíl – výchovný, vzd�lávací: žák si prohloubí a upevn�ní v�domostí získané v hodinách 

d�jepisu   

���������������������������������������� �������������������
96 PTÁ�EK, Antonín – ŠEBÁNEK, Antonín: Kutnohorské pov�sti. Kutná Hora, Obzory 

Kutnohorska 1994. S. 12. 



�

���

�

Cíle jednotlivých zastávek: 

• žák charakterizuje znaky gotické architektury a rozpozná je na skute�ných 

stavbách (zastávka �. 1) 

• žák porozumí historickému výkladu a dokáže z n�ho vybrat podstatné informace 

(zastávka �. 2, 3) 

• žák ztvární dramatickou scénku podle pov�sti (zastávka �. 4) 

• žák porovná historickou fotografii �i obrázek se sou�asnou podobou, najde 

a popíše rozdíly (zastávka �. 1, 5, 7) 

• žák popíše jednotlivé �ásti historické památky (zastávka �. 2, 8, 9) 

• žák uvede na základ� obrázku nebo svého praktického ov��ení p�dorys stavby 

(zastávka �. 2, 10) 

• žák popíše rub a líc pražského groše (zastávka �. 6) 

• žák objasní na základ� logického uvažování danou problematiku (zastávka �. 8, 

10) 

O�ekávaný výstup: žák uvede p�íklady navštívených památek v Kutné Ho�e 

a charakterizuje poznatky získané p�i exkurzi 

Klí�ové kompetence: žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodn� na 

n� reaguje, vyhledává a t�ídí informace a na základ� jejich pochopení, propojení 

a systematizace je efektivn� využívá v procesu u�ení 

Pr��ezové téma: žák rozvíjí schopnost racionáln� uvažovat a kultivuje sv�j postoj 

k vlasti 

Pom�cky: pracovní list, psací pot�eby 

Organizace: ve dvojicích 
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Postup: Žáci jsou rozd�leni do dvojic, p�i �emž každá dvojice má jeden pracovní list. 

Podle plánu m�sta, který je zárove� úvodní stránkou pracovního listu, budou žáci vést 

ostatní spolužáky k jednotlivým zastávkám. V následující hodin� bude provedena 

zp�tná vazba, kterou najdeme v další �ásti práce. 

Popis trasy d�jepisné exkurze: Historická exkurze po Kutné Ho�e je rozd�lena 

na deset zastávek. Pro p�ehlednost jsou tyto zastávky v textu tu�n� vyzna�eny. Sou�asn�

s tímto popisem m�žeme nahlížet do plánu m�sta s vyzna�enou trasou, který je sou�ástí 

pracovního listu.  

Modelová exkurze bude realizovaná s žáky ZŠ Suchdol, proto se musíme nejd�íve 

do Kutné Hory dopravit. Autobus ze Suchdola nás zaveze na zastávku Kutná Hora, 

Centrum. Na map� je tato zastávka vyzna�ena jako Start. Poté p�jdeme ulicí Na Valech, 

ulicí Kremnická k naší první zastávce chrámu sv. Barbory. Tato památka je na map�

ozna�ená pod �íslem jedna. Dále se vydáme ulicí Barborská k Jezuitské koleji. Tato 

památka je naší druhou zastávkou. Ulice Barborská nás zavede k Hrádku, který je 

zastávkou �íslo t�i. Touto ulicí se dostaneme do malebné Ruthardské ulice, kde se 

zastavíme u domu rodiny Ruthard�, který je v po�adí naším �tvrtým zastavením. Poté 

nás naše kroky zavedou ke kostelu sv. Jakuba (zastávka �íslo p�t) a odtamtud 

p�es Havlí�kovo nám�stí do Vlašského dvora. Tato bývalá mincovna je naší šestým 

zastavením. Pokud nahlédneme do p�iloženého plánu, vidíme, že se musíme vrátit 

a pokra�ovat p�es Havlí�kovo nám�stí, ulicí 28. �íjna na Palackého nám�stí, které je naší 

sedmou stanicí. Odtud se vydáme Husovou ulicí k Morovému sloupu, který je 

na p�iložené map� vyzna�en pod �íslem osm. Odtamtud nás plán m�sta povede 

Šultysovou ulicí p�es Václavské nám�stí ke Kamennému domu, který najdeme na map�

pod �íslem dev�t. Dále se vydáme ulicí Lierovou, ulicí Husovou, která nás zavede 

na Rejskovo nám�stí. Zde se na chvíli zastavíme u naší desáté a zárove� poslední 

zastávky Kamenné kašny. Odtamtud p�jdeme podle plánu Husovou ulicí, ulicí 

Na Valech na zastávku autobusu Kutná Hora, Centrum. Tato zastávka je na plánu 

ozna�ena jako cíl. 
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1.1 V �em se liší dnešní chrám svaté Barbory od obrázku?  

Obr 1.  

 _________________________________________________________________    

 _________________________________________________________________   

1.2 Kterou �ást stavby z obrázku tady dnes nevidíte? 

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________    

�
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1.3 Znaky gotické architektury: 

a) Vertikalismus – pokus se vysv�tlit tento pojem a ukázat ho na chrámu 

sv. Barbory 

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________     

b) Vysv�tli, co vidíš na obrázku. Kde všude m�žeš tento stavební prvek 

na chrámu sv. Barbory najít? 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________ 

  

Obr. 2 
�
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c) Popiš, co vidíš na obrázku. Pro� se tento 

stavební systém používal? Vysv�tli.  

 __________________________________________  

 __________________________________________   

 __________________________________________   

 __________________________________________   

 __________________________________________   

 __________________________________________   

 __________________________________________       

  

Obr. 3 

d) Co vidíte na obrázku? Popište. 

Obr. 4 
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 ______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________   

 ______________________________________________________________   

e) Popiš, co vidíš na obrázku. V jaké �ásti chrámu sv. Barbory m�žeš tento 

stavební prvek najít? 

 _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

Obr. 5 
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f) Najdi tento prvek na stavb� chrámu sv. Barbory. Jak ho nazýváme? Pokus se 

vysv�tlit k �emu sloužil. 

  

Obr. 6 

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________  
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2.1 Pro� se tato stavba nazývá Jezuitská kolej? 

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

2.2 Prohlédni si p�dorys Jezuitské koleje. Jak vypadá? Vysv�tli. 

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

2.3 Dopl� do obrázku k chyb�jícím �ísl�m jména sv�tc�. Využij nápov�dy. 

Nápov�da: 

II. ÁSTVA  OBRAABR 

VII. ÝSAVT VCLVÁA 

X. TSÝAV RFNÁLIO 

2.4 Vyhledejte na sochách atributy sv�tc�. (atribut = typický znak, podle kterého 

poznáme, �eho je sv�tec patronem) 

IV. sv. Isidor atribut: ________________________________________  

VI. sv. Ignác z Loyoly    atribut: ________________________________________  

X. sv. Florián atribut: ________________________________________  

XII. sv. Anna atribut: ________________________________________  
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Obr. 7 
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3.1 Dopl� do textu podle výkladu chyb�jící údaje. 

První písemná zmínka o 1) ……………………….……………… pochází z roku 

1312. Ješt� d�ív�ji tu stávala 2) ………………………….……………….. Ta byla 

vystav�na z obranných d�vod�. M�la ochra�ovat dosud neohrazenou hornickou osadu. 

V letech 1410 – 1415 byla tato stavba p�estav�na na gotický hrad. Roku 1490 koupil 

Hrádek významný d�lní podnikatel a královský ú�edník 

3) ………………………………………..................... Ten si dokonce zde založil 

i vlastní soukromou hu�, což se nesm�lo. Po p�íchodu 4) ………………………………. 

do Kutné Hory byla tato stavba prodána Jezuitské koleji. V letech 1870–1911 byl z�ízen 

na Hrádku u�itelský ústav. Dnes zde najdeme 

5) …………………………………..………………………… V jeho sbírkách jsou 

uloženy rozsáhlé soubory výtvarných d�l, mincí, exponáty z hornictví, hutnictví 

a mincovnictví. Návšt�vníci zde dokonce mohou vstoupit do p�vodního st�edov�kého 

dolu 6)……….……………………., kde se t�žila st�íbrná ruda. 

1 ?��������%��1�3�����������)���

4.1 Vytvo�te nyní skupinky po �ty�ech a b�hem 5–10 minut si p�ipravte krátké 

vystoupení, ve kterém ztvárníte pov�st, kterou jste práv� slyšeli. 
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5.1 Jakou budovu vidíte na fotografii? 

  

Obr 8. 

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   



�

���

�

5.2 V �em se liší skute�nost od fotografie? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

4 ?��������%��4�&)�6��*������

6.1  Co vidíš na obrázku? Popiš rub a líc mince. 

Obr 9 

  _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   
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7.1 Vyzna� na map� trasu, odkud jsme p�išli a kde stojíme nyní. Porovnej s dnešní 

mapou. Jaké vidíš rozdíly?  

Obr. 10 

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________  
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7.2 Co všechno se v areálu radnice nacházelo? Popiš podle obrázku. 

Obr. 11 
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��������������������������������������������������������������������� ��

��������������������������������������������������������������������� ��

��������������������������������������������������������������������� ��

��������������������������������������������������������������������� ��

��������������������������������������������������������������������� ��

��������������������������������������������������������������������� ��

7.3 Na obrázku vidíte jediný dochovaný prvek z vyho�elé radnice. Naleznete tento 

pilí� na nám�stí? Kde se nachází? 

������������������������������������ �

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������
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Obr. 12 

� �
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8.1 Pro� se morové sloupy stav�ly? 

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������� �

8.2 Popiš, jak morový sloup vypadá a co všechno na n�m m�žeš spat�it. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

�
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9.1 Z kolika �ástí se Kamenný d�m skládá? 

 ________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________   

9.2 Pro� jedna z �ástí Kamenného domu nazývá Pus�ák? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

9.3 Popiš, co všechno vidíš v trojúhelníkovitém štít�. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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10.1 Jaký tvar p�dorysu má Kamenná kašna? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

10.2 Najdi letopo�et vyobrazený na Kamenné kašn�, kolikrát ho zde m�žeš vid�t? 

Co tento rok znamená?  

 ________________________________________________________________    

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

10.3 Najdi, kde se nachází tento motiv na Kamenné kašn�. Pokus se vysv�tlit, jak se 

tento oblouk nazývá. 

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

Obr. 13 
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10.4 Kv�li t�žb� st�íbra byl narušen p�vodní režim povrchových a podzemních vod. 

Voda ze studní se za�ala ztrácet a kutnohorští ob�ané nem�li pravidelný p�ísun 

vody. Jak byl tento problém �ešen? Pokus se vysv�tlit. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

� �
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�asová dotace: vyu�ovací hodina (45 minut) 

Cíl: žák si ov��í získané v�domosti z exkurze po památkách Kutné Hory 

Pom�cky: pracovní list „Co si pamatuji z d�jepisné exkurze po Kutné Ho�e? 

(zp�tná vazba)“, psací pot�eby 

Organizace: ve dvojicích 

Postup: V následující hodin� je provedena zp�tná vazba, prost�ednictvím které si 

zopakujeme a upevníme informace o všech deseti památkách, které jsme v Kutné 

Ho�e navštívili. Žáci dostanou pracovní list „Co si pamatuji z d�jepisné exkurze 

po Kutné Ho�e?“, který budou ve dvojicích vypl�ovat. Poté spole�n� provedeme 

kontrolu a pop�ípad� vysv�tlíme nejasnosti.    
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Ilustrace zachycuje život v typickém st�edov�kém m�st�. V pr�b�hu exkurze jsme 

spat�ili památky, které mohly inspirovat autora obrázku.

�

Obr 14 

1) Uve	 p�t konkrétních kutnohorských památek a ozna� je v obrázku �íslem. 

2) Který výjev na obrázku odkazuje k morovému sloupu? Vysv�tli pro�. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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3) Ilustrace d�lí m�sto na dv� �ásti, dva odlišné sv�ty. Jak bys je ozna�il/a? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

4) Která ze staveb, které jsme p�i exkurzi spat�ili, má p�dorys ve tvaru písmene 

„F“? Vysv�tli pro�. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

5) K jaké památce p�i�adíš následující fotografii? Co�p�edstavují zazd�né vstupy 

a okna v dolní �ásti stavby? 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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6) Jakou památku musíme navštívit, abychom mohli sestoupit do st�edov�kého 

dolu Osel? 

 ____________________________________________________________________  

7) K textové ukázce p�i�a	 místo, které jsme p�i historické exkurzi v Kutné Ho�e 

navštívili. „Milá dcero, tento pokojí�ek bude od této doby jen tvým. Budeš zde 

mít všechno moje st�íbro a mé bohatství ti bude manželem.“ 

�
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Výklad: Pov�st O p�vodu chrámu svaté Panny Barbory 

Tato pov�st vypráví o t�ech hornících, kte�í byli p�i práci zasypáni. Modlili se ke své 

patronce – patronce haví�� svaté Barbo�e. Každý z nich vyslovil nakonec své motlitby 

p�ání.  První z haví�� si p�ál, aby mohl alespo� ješt� jednou spat�it slune�ní sv�tlo. 

Druhý haví� si p�ál, aby mohl být alespo� ješt� jeden den se svými nejbližšími. T�etí 

horník si p�ál, aby mohl strávit rok a den se svou rodinou. Náhle se p�ed haví�i zjevila 

svatá Barbora a ukázala jim, kde mají skálu prorazit. Ti kopali a opravdu se dostali 

ven. Jakmile spat�ili denní sv�tlo, za�ala se jejich p�ání vypl�ovat. První z haví��

zem�el, hned jak zahlédl denní sv�tlo. Druhý skonal ve�er a t�etí strávil se svou 

rodinou opravdu rok a jeden den. Tento haví� vytesal z kmene stromu sochu svaté 

Barbory jako pod�kování za záchranu života. Toto místo se stalo pravidelnou 

zastávkou horník�, kte�í se zde modlili, aby je jejich patronka ochránila p�i práci 

v podzemních štolách. Zanedlouho byla nad sochou vystav�na d�ev�ná kapli�ka. 

Pozd�ji byl zde položen základní kámen chrámu svaté Panny Barbory.97

Výklad: Dle historických pramen� na míst� dnešního chrámu p�vodn� stávala jen 

kaple, kterou zde nechali vystav�t horníci na po�est sv. Barbory. Pozd�ji je chrám 

sv. Barbory znám jako hornický kostel, uprost�ed n�hož stála tato kaple sv. Barbory. 

Se stavbou chrámu se za�alo roku 1388. Výstavbu m�žeme rozd�lit do n�kolika etap, 

které souvisí s prosperitou dol� v Kutné Ho�e. Kone�né úpravy byly dokon�eny roku 

1905. Nejv�tší zm�nu provedli na chrámu sv. Barbory jezuité. Poznáš z obrázku, 

o jakou zm�nu se jednalo? 

�
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97 PTÁ�EK, Antonín – Šebánek, Antonín, pozn. 96, s. 13–17.
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1.1 V �em se liší dnešní chrám svaté Barbory od obrázku?  

�ešení: Jednalo se o zm�nu zast�ešení. Na obrázku vidíme sedlovou st�echu s rovným 

h�ebenem a t�emi bán�mi, kterou nechali jezuité vystavit. Dnešní chrám sv. Barbory 

má t�i stanové st�echy. 

Výklad: Roku 1727 nechali jezuité p�istav�t ur�itou �ást k chrámu sv. Barbory, kterou 

v sou�asnosti již nespat�íte.  

1.2  Kterou �ást stavby z obrázku tady dnes nevidíte? 

�ešení: Na obrázku vidíme spojovací chodbu s jezuitskou kolejí, která v rámci 

rekonstrukce roku 1890 zanikla. 

Výklad: Chrám sv. Barbory je typická ukázka gotické stavby, proto si nyní na této 

památce základní gotické prvky ukážeme a vysv�tlíme. 
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1.3 Znaky gotické architektury: 

a) Vertikalismus – pokus se vysv�tlit tento pojem a ukázat ho na chrámu 

sv. Barbory 

�ešení: Stavby byly vysoké u úzké. Gotika vyjad�uje touhu lidí p�iblížit se Bohu. 98

b) Vysv�tli, co vidíš na obrázku. Kde všude m�žeš tento stavební prvek 

na chrámu sv. Barbory najít? 

�ešení: Na obrázku je znázorn�n lomený oblouk. Tento stavební prvek 

byl používán p�i tvarování oken, bran a dve�ních otvor�. M�že 

p�ipomínat sepjaté ruce p�i motlitb�. 

c) Popiš, co vidíš na obrázku. Pro� se tento stavební systém používal? 

Vysv�tli. 

�ešení: St�edov�cí architekti se snažili stavby co nejvíce 

odleh�it a odhmotnit do výšin. Zde nastal problém, protože 

tenké zdi neunesly váhu klenby, proto byl budován op�rný 

systém.99

�

���������������������������������������� �������������������
98
�ORNEJ, Petr: D�jepis pro gymnázia a st�ední školy 2 – ST�EDOV�K A RANÝ NOVOV�K. 1. 

vyd. Praha, SPN – pedagogické nakladatelství 2001, ISBN 80–72–35–152–4. S. 58. 
99
�ORNEJ, Petr, pozn. 98, s. 58. 
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d) Co vidíte na 

obrázku? Popište.  

�ešení: Na obrázku 

vidíme žebrovou klenbu. 

Tento stavební prvek 

pomohl odleh�it t�žkou 

hmotu stavebního 

materiálu, tedy kamene 

a cihel.  

e) Popiš, co vidíš na obrázku. V jaké �ásti chrámu sv. Barbory 

m�žeš tento stavební prvek najít? 

�ešení: Tyto dlouhé štíhlé vížky, nazývané fiály, tvo�í vn�jší op�ru 

chrámu. Jsou ozdobeny r�znými vý�n�lky a kamennými kv�ty.100

Najdeme je v horní �ásti chrámu. 

f) Najdi tento prvek na stavb� chrámu 

sv. Barbory. Jak ho nazýváme? Pokus se 

vysv�tlit k �emu sloužil. 

�ešení: Chrli�e m�ly za úkol odvád�t vodu 

ze žlab�. �asto se stávalo, že otvory v chrli�ích 

byly ucpány a voda p�etékala.101

���������������������������������������� �������������������
100
�ORNEJ, Petr, pozn. 98, s. 58. 

101
�ORNEJ, Petr, pozn. 98, s. 58. 



�



�

�

+ ?��������%��+�0�����������)� �

Výklad: Nyní se nacházíme p�ed Jezuitskou kolejí. 

2.1 Pro� se tato stavba nazývá Jezuitská kolej? 

�ešení: Podle jezuit�, kte�í zde od roku 1678 pobývali. 

Výklad: Jezuitská kolej byla založena roku 1624 císa�em Ferdinandem II.  

2.2 Prohlédni si p�dorys Jezuitské koleje. Jak vypadá? Vysv�tli. 

�ešení: �asto se uvádí, že 

p�dorys Jezuitské koleje 

má tvar písmene F a to na 

po�est jeho zakladatele 

Ferdinanda II. Tento 

panovník sice sv�j 

monogram rád používal, 

ale v tomto p�ípad� tomu 

tak není. Jezuitská kolej 

m�la mít p�vodn� t�i 

p�í�né lod�, to znamená, 

že p�dorys m�l být v tvaru 

písmene E, ale jižní p�í�ná 

lo� nebyla nikdy 

dostav�na, takže p�dorys 

Jezuitské koleje z�stal 

ve tvaru písmene F. 



�


��

�

Výklad: Další významnou památkou historického jádra Kutné Hory je �ada soch 

p�ed jezuitskou kolejí. Nalezneme zde t�ináct sousoší sv�tc�. Toto místo nám 

p�ipomíná trochu Karl�v most. M�žeme zde spat�it nap�íklad sochu sv. Václava, 

sv. Isidora, sv. Ignáce z Loyoly, nebo sv. Anny.  

2.3 Dopl� do obrázku k chyb�jícím �ísl�m jména sv�tc�. Využij nápov�dy. 

Nápov�da: 

II. ÁSTVA  OBRAAB 

VII. ÝSAVT VCLVÁA 

X. TSÝAV RFNÁLIO  

  

�ešení: II. sv. Barbora 

  VII. sv. Václav 

  X. sv. Florián 

2.4 Vyhledejte na sochách atributy sv�tc�. (atribut = typický znak, podle 

kterého poznáme, �eho je sv�tec patronem) 

�ešení:

IV. sv. Isidor atribut: rý� (patron zem�d�lc�) 

VI. sv. Ignác z Loyoly atribut: p�ilba, rouška, biret, otev�ená kniha (patron 

 d�tí, voják�, exerci�ních dom�, pomocník žen 

 p�i porodu) 

X. sv. Florián atribut:�nádoba s vodou, ho�ící d�m (patron 

 požárník�, zedník� a kominík�, ochránce 

 p�ed ohn�m) 

XII. sv. Anna atribut: dcera Panna Marie (patronka vdaných žen, 

 porodu, d�tí,..) 
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Výklad: První písemná zmínka o Hrádku pochází z roku 1312, ale ješt� d�íve stávala 

na míst� dnešního Hrádku v�žovitá tvrz. Ta byla vystav�na z obranných d�vod�. 

M�la ochra�ovat dosud neohrazenou hornickou osadu. V letech 1410 – 1415 byl 

Hrádek p�estav�n na gotický hrad. Roku 1490 koupil Hrádek významný d�lní 

podnikatel a královský ú�edník Jan Smíšek z Vrchoviš�. Ten si dokonce zde založil 

i vlastní soukromou hu�, což se nesm�lo. Po smrti Jana Smíška z Vrchoviš� se 

na Hrádku vyst�ídalo mnoho majitel�. Po p�íchodu jezuit� do Kutné Hory byla tato 

stavba prodána Jezuitské koleji a jezuité zde po�ádali své seminá�e. Roku 1773 byl 

seminá� p�em�n�n na n�meckou (hlavní) školu. V letech 1870–1911 byl z�ízen 

na Hrádku u�itelský ústav. V první polovin� 20. století zde sídlili dokonce �etníci. 

Dnes zde najdeme �eské muzeum st�íbra. V jeho sbírkách jsou uloženy rozsáhlé 

soubory výtvarných d�l, mincí, exponáty z hornictví, hutnictví a mincovnictví. 

Návšt�vníci zde dokonce mohou vstoupit do p�vodního st�edov�kého dolu Osel, kde 

se t�žila st�íbrná ruda. 

3.1 Dopl� do textu podle výkladu chyb�jící údaje. 

První písemná zmínka o 1) ……………………….……………… pochází z roku 

1312. Ješt� d�ív�ji tu stávala 2) ………………………….……………….. Ta byla 

vystav�na z obranných d�vod�. M�la ochra�ovat dosud neohrazenou hornickou osadu. 

V letech 1410 – 1415 byla tato stavba p�estav�na na gotický hrad. Roku 1490 koupil 

Hrádek významný d�lní podnikatel a královský ú�edník 

3) ………………………………………..................... Ten si dokonce zde založil 

i vlastní soukromou hu�, což se nesm�lo. Po p�íchodu 

4) ………………………………. do Kutné Hory byla tato stavba prodána Jezuitské 

koleji. V letech 1870–1911 byl z�ízen na Hrádku u�itelský ústav. Dnes zde najdeme 

5) …………………………………....………………………… V jeho sbírkách jsou 

uloženy rozsáhlé soubory výtvarných d�l, mincí, exponáty z hornictví, hutnictví 
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a mincovnictví. Návšt�vníci zde dokonce mohou vstoupit do p�vodního st�edov�kého 

dolu 6)……….……………………., kde se t�žila st�íbrná ruda. 

�ešení: 1) Hrádku, 2) v�žovitá tvrz, 3) Jan Smíšek z Vrchoviš	, 4) jezuit�, 5) �eské 

muzeum st�íbra, 6) Osel 

1 ?��������%��1�3�����������)���

Výklad: Tato úzká k�ivolaká uli�ka nás dovede až k domu �p. 14/5, který se nazývá 

taktéž Ruthardka. Je to pouze zbytek velkého sídla kutnohorského rodu Ruthard�. 

Rodina Ruthard� se usadila v Kutné Ho�e již na konci 13. století a díky d�lním 

investicím nesmírn� zbohatla. K této rodin� se váže pov�st O Rozin� Ruthardové. 

Výklad: Pov�st O Rozin� Ruthardové

Ji�í Ruthard byl velmi bohatý, ale i chamtivý �lov�k. Své bohatství se snažil 

p�ed ostatními ukrývat. M�l jedinou dceru Rozinu, která byla velmi krásná a mnoho 

muž� by si ji rádo vzalo za manželku. Lakomý otec nesnesl pomyšlení, že by si jeho 

jedinou dceru kterýkoli z nich odvedl a s ní i jeho majetek, který by Rozina dostala 

v�nem. P�emýšlel, jak by svatb� zabránil. Pozval k sob� zedníka, kterého zavedl 

do sklepa svého p�epychového bytu. Na toho místo zavedl i svou dceru Rozinu. 

Poslušná dcera p�išla a otec ji pravil: „Milá dcero, tento pokojí�ek bude od této doby 

jen tvým. Budeš zde mít všechno moje st�íbro a mé bohatství ti bude manželem.“ Otec 

zavlekl Rozinu do sklepní místnosti a zav�el za ni dve�e. Rozina z�stala v místnosti 

sama spole�n� s bohatstvím svého otce.102 Zedníkovi bylo p�ikázáno, aby dve�e zazdil. 

Rozina Ruthardová zde zem�ela. Zanedlouho zem�el i Ji�í Ruthard. A tak se otec 

Roziny do�kal odplaty za sv�j hr�zný �in. Rozina Ruthardová se prý �asto objevovala 

���������������������������������������� �������������������
102 ŠTROBL, Miroslav: Kutnohorské pov�sti. Kutná Hora, Lepor 2009. S. 16. 
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v dom� a p�edpovídala, že d�m neujde zkáze. Její v�štba se vyplnila. Roku 1648 se 

d�m z�ítil a v troskách zahynuli všichni lidé, kte�í v dom� bydleli.103

4.1 Vytvo�te nyní skupinky po p�ti a b�hem 5–10 minut si p�ipravte krátké 

vystoupení, ve kterém ztvárníte pov�st, kterou jste práv� slyšeli. 

2 ?��������%��2�,����)�����0������

5.1 Jakou budovu vidíte na fotografii? 

�ešení: kostel sv. Jakuba 

Výklad: Arcid�kanský chrám sv. Jakuba 

byl vystav�n z pískovce t�ženého 

pod kopcem Vysoká, který leží p�ibližn� 7 

km od Kutné Hory. Tento kostel nem�že 

nikdo p�ehlédnout, nebo� jeho v�ž sahá do 

výšky p�taosmdesáti metr�. P�vodn� byl 

pro svoji výšku nazýván Vysoký kostel. 

Kostel má i druhou v�ž, jenže ta z�stala 

nedostav�ná z d�vod� nestabilního terénu. 

Vn�jší podoba této stavby se od poloviny 15. století tém�� nezm�nila. P�esto kostel 

prošel ur�itými úpravami. 

���������������������������������������� �������������������
103 ŠTROBL, Miroslav, pozn. 102, s. 17. 
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5.2 V �em se liší skute�nost od fotografie? 

�ešení: Na fotografii m�žeme vid�t nejstarší vyobrazení kostela sv. Jakuba z konce 

15. století. Tehdy byla v�ž nižší o patro a byla zakon�ená st�echou s ochozem 

pro hlásného. Toto zakon�ení bylo nahrazeno barokní cibulí. Nad lodí kostela se ty�ila 

vysoká stanová st�echa, která byla nahrazena st�echou sedlovou. 

4 ?��������%��4�&)�6��*������

Výklad: Toto opevn�né sídlo sloužilo od konce 13. století jako bezpe�né skladišt�

st�íbrné rudy. Pozd�ji se stalo sídlem královským.104 Nejv�tší zm�nu provedl Václava 

II., který soust�edil do Kutné Hory dosavadní mincovny, které fungovaly v m�stech 

zemí koruny �eské. Václav II. provedl mincovní reformu, kterou zavádí ražbu 

pražského groše. K provedení reformy si pozval florentské odborníky, po kterých se 

Vlašský dv�r jmenuje. Tito právníci p�išli z Itálie, které se tehdy �íkalo Vlachy.105

Václav II. nechal vybudovat ve Vlašském dvo�e úst�ední mincovnu. Kolem 

obvodových zdí dvora byly vybudovány mincovní dílny – šmitny, které m�žeme 

ve Vlašském dvo�e vid�t a to po levé stran� jako zazd�né gotické vchody se 

zaslepenými okny. 

6.1  Co vidíš na obrázku? Popiš rub a líc mince. 

�
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105 HLINKA, Bohuslav – RADOM
�SKÝ, Pavel, pozn. 31, s. 142. 
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�ešení: Na obrázku vidíme Pražský groš, který se za�al v Kutné Ho�e razit ve 

13. století. Lícní strana nese okolo �eské koruny ve vnit�ním opise jméno panovníka 

WENCEZLAVS SECUNDUS  a ve vn�jším opisu DEI GRATIA REX BOEMIE (Z Boží 

milosti král �eský). Na rubu je �eský heraldický lev s opisem GROSSI PRAGENSES 

(groše pražské).106

5 ?��������%��5���)��#���������	�

Výklad: Nyní se nacházíme na Palackého nám�stí, které bylo v 19. a na po�átku 

20. století nazýváno Panské nám�stí. 

7.1 Vyzna� na map� trasu, odkud jsme p�išli a kde stojíme nyní. Porovnej 

s dnešní mapou. Jaké vidíš rozdíly?  

�ešení: Na map� bude 

vyzna�ena trasa 

od kostela sv. Jakuba, 

k Vlašskému dvoru, 

p�es Rybní trh, 

Královskou ulicí 

na Panské nám�stí. 

Rozdíly: 

Rybní trh = dnešní 

Havlí�kovo nám�stí 

Královská ulice = 

dnešní ulice 28. �íjna 

Panské nám�stí = 

dnešní Palacké nám�stí 

���������������������������������������� �������������������
106 VOREL, Petr, pozn. 74, s. 35. 
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Výklad: Palackého nám�stí je místo, kde se kutnohorští ob�ané setkávali. Pokud toto 

nám�stí navštívíme dnes, nalezneme zde rozlehlou plochu. Marn� bychom tu hledali 

radni�ní komplex, který tu stával až do roku 1770, kdy radnice vyho�ela. Tento objekt 

byl také hospodá�ským centrem.  

�
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7.2 Co všechno se v areálu radnice nacházelo? Popiš podle obrázku. 



�

�	�

�

�ešení: Pravá �ást obrázku „A“ znázor
uje p�ízemí a levá �ást obrázku „B“ patro. 

V radni�ním areálu se nacházelo nap�. cukrá�ství, plátenictví, lékárna, sklady, 

zbrojnice, mu�írna, radní sv�tnice, kancelá�e, r�zné pokoje, kaple, pavla�, sí
, archiv, 

podloubí, v�zení, žalá�,.. 

Výklad: Jediným dochovaným prvkem z vyho�elé radnice je pozdn� gotický sloup 

s nápadnou hlavicí. 

7.3 Na obrázku vidíte jediný dochovaný prvek z vyho�elé radnice. Naleznete 

tento pilí� na nám�stí? Kde se nachází? 

�ešení: Tento pilí� se nachází v levé horní �ásti Palackého 

nám�stí. Najít ho m�žeme u domu �p. 97. v místním podloubí. 

�
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Výklad: Sedmnáct metr� vysoký morový sloup nechal vystav�t jezuitský socha�

František Baugut, stejn� jako sochy u Jezuitské koleje. Tato cenná kutnohorská 

památka zde byla vzty�ena v letech 1713 – 1715.  

8.1 Pro� se morové sloupy stav�ly? 

�ešení: Vysv�tlení jsou r�zná. Morové sloupy mohly být vystav�ny bu� jako prosba 

za odvrácení moru, nebo pod�kování Bohu za odvrácení této choroby. 

8.2 Popiš, jak morový sloup vypadá a co všechno na n�m m�žeš spat�it. 

�ešení: Základní prvek morového sloupu je vysoký jehlan pokrytý oblaky. Na vrcholu 

jehlanu stojí Panna Marie, jejíž mírn� nakro�ená noha drtí hada. Jako výraz 

moudrosti jí leží u nohy p�lm�síc. Podstavec podpírající tento jehlan zdobí sochy �ty�

patron� proti moru. Muž s k�ížem znázor
uje sv. Karla Boromejského, osoba 

probodnuta šípy je sv. Šebestián, muž se psem p�edstavuje sv. Rocha a poslední 

postava s k�ížkem v ruce znázor
uje sv. Františka Xaverského. Na reliéfu horního 

patra podstavce m�žeme vid�t vyobrazení sv. Barbory �i znak Kutné Hory. 

Chronogram nám udává po�et ob�tí moru tj. 6 146 a druhé �íslo 1 715 nám odhaluje 

po�et uzdravených. Dále m�žeme na morovém sloupu spat�it �ty�i horníky, kte�í 

podpírají horní �ást soklu se sv�tci. Ti mají u sebe pozlacené štíty, které nesou latinské 

nápisy. Tyto latinské v�ty znamení v p�ekladu: „Vít�zné pokání m�sto moru zbavilo“, 

„Protijedu moc v paži ukázalo“ Zkázonosnou Morany nemoc, hlízy morové, zhojilo“, 

„a kruté st�ely smrti ve vlastních ranách zlomilo“.  

�
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Výklad: Tato památka se nachází na Václavském nám�stí, které bývalo kdysi rušným 

tržišt�m. Tuto pozdn� gotickou stavbu m�žeme rozd�lit na n�kolik �ástí. 

9.1 Z kolika �ástí se Kamenný d�m skládá? 

�ešení: Tato památka se skládá ze dvou �ástí. 

Výklad: Nižší d�m s obloukovým štítem je nazýván Pus�ák a d�m, ty�ící se do výšky, 

je ozna�ován jako Kamenný d�m.

9.2 Pro� jedna z �ástí Kamenného domu nazývá Pus�ák? 

�ešení: Ozna�ení pochází z dob pohusitských. V této dob� byl d�m opušt�ný a tém��

zbo�ený.

9.3 Popiš, co všechno vidíš v trojúhelníkovitém štít�. 

�ešení: V trojúhelníkovitém štít� vidíme dva proti sob� obrácené rytí�e. Mezi nimi 

najdeme t�i znaky. Prost�ední znak pat�í Kutné Ho�e a dva krajní haví�skému cechu.  

Dále m�žeme v trojúhelníkovitém štít� vid�t t�i okna s ozdobnými prvky v horní �ásti, 

které se nazývají suprafenestra. V nich jsou umíst�ny znaky �eských zemí. Po pravici 

erb Moravy, uprost�ed �ech a nalevo znak Slezska. Nad prost�edním oknem je 

znázorn�na Madona, která drží v náru�í dít�. Nad ní se vznášejí and�lé a vkládají na 

její hlavu korunu. Po pravici stojí Eva a po levé stran� Adam. Oba dva p�ipomínají 

lidský pád do h�íchu. Lidské provin�ní symbolizuje také ovocný strom, jehož kmen 

obtá�í had.  Trojúhelníkovitý štít je zakon�en fiálami a na vrcholu ozdobnou kytkou. 

Odv�sny štítu jsou zkrášleny �adou sedmi krab�. 

�
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Výklad: Roku 1493 by položen základní kámen Kamenné kašny. Rozprostírala se na 

tehdejším Ovesném trhu, dnešním Rejskov� nám�stí. 

10.1  Jaký tvar p�dorysu má Kamenná kašna? 

�ešení: Kamenná kašna má p�dorys dvanáctiúhelníku. 

10.2  Najdi letopo�et vyobrazený na Kamenné kašn�, kolikrát ho zde m�žeš 

vid�t? Co tento rok znamená?  

�ešení: Na Kamenné kašn� najdeme celkem t�ikrát letopo�et 1495. Je to rok 

dokon�ení této stavby. 

10.3 Najdi, kde se nachází tento motiv na Kamenné kašn�. Pokus se vysv�tlit, 

jak se tento oblouk nazývá. 

�ešení: Tento motiv se nazývá oslí h�bet a nachází se v horní �ásti 

každé st�ny. 

Výklad: Historie vodovodu v Kutné Ho�e je úzce spjata s hornickou 

minulostí m�sta ve st�edov�ku. Kv�li t�žb� byl p�vodní režim 

povrchových a podzemních vod narušen. Voda se za�ala ze studní ztrácet, protože 

podzemní vodu svedla hustá sí� štol na dno dol�. Lidé p�estali mít pravidelný p�ísun 

vody. 

10.4 Jak byl tento problém �ešen? Pokus se vysv�tlit. 

�ešení: Voda musela být p�ivedena odjinud a to ze �ty� kilometr� vzdálené obecní 

studn� u Bylan. Odtud byla vedena d�ev�ným potrubím. P�itékala samospádem 

a d�ev�nými troubami byla rozvád�na po celém m�st�. 
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1. Chrám svaté Barbory (výstavba chrámu sv. Barbory (pravá �ást obrázku) 

Kamenný d�m (vysoký, štíhlý) 

Palackého nám�stí (nám�stí jako centrum d�ní) 

Kamenná kašna (kašna, u které se schází lidé)  

Kostel sv. Jakuba (V pravé �ásti obrázku, vedle šlapacího je�ábu, vidíme 

stejný typ st�echy, jakom�l kostel sv. Jakuba na konci 15. století. Tuto st�echu 

již na této památce nespat�íme, jelikož byla nahrazena barokní cibulí.) 

2. Morový sloup (Služebná lije z okna odpad na ulici. Krysy sbíhající se 

za ú�elem potravy pak roznášejí nemoci, jako nap�. mor.)

3. sv�tská a církevní 

4. Jezuitská kolej (Jezuitská kolej m�la mít p�vodn� t�i p�í�né lod�, to znamená, 

že p�dorys m�l být v tvaru písmene E, ale jižní p�í�ná lo	 nebyla nikdy 

dostav�na, takže p�dorys Jezuitské koleje z�stal ve tvaru písmene F.)

5. Vlašský dv�r (Na fotografii m�žeme vid�t mincovní dílny – šmitny, jejichž 

vchody jsou dnes zazd�né.) 

6. Hrádek 

7. Ruthardka (pov�st O Rozin� Ruthardové) 

�
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Závěr 

V předkládané bakalářské práci jsem vytvořila návrh historické exkurze po Kutné 

Hoře. Mým záměrem bylo vytvořit práci, která by mohla posloužit jako inspirace pro 

další pedagogy. Jelikož bydlím nedaleko Kutné Hory, bylo jasné, že právě toto město 

bude cílem exkurze. Navíc, když je spojeno s tak bohatou historií. Historická exkurze 

má přispět k lepšímu porozumění historie a vést žáky k zájmu o historii kutnohorského 

regionu. 

Jelikož praktickým výstupem této bakalářské práce je návrh projektu historické 

exkurze, zabývala jsem se v teoretické části exkurzí jako jednou z forem dějepisného 

vyučování. Tento projekt byl určen žákům druhého stupně základních škol a nižšího 

stupně gymnázií kutnohorského regionu, proto jsem se v teoretické části dále zabývala 

regionálními dějinami.  

Jak již bylo řečeno, mým cílem nebylo sepsat rozsáhlé dějiny o Kutné Hoře, ale 

pokusit se pouze o nastínění nejdůležitějších informací a zajímavostí z historie města. 

Vybrané památky a lokality Kutné Hory měly za úkol vzbudit zájem žáků o své okolí 

a posílit jejich vlastenectví nejen ke svému regionu, ale i k celému národu. Zajímavé 

části jsem následně použila k vytvoření pracovního listu, který by měl být podnětným 

a účinným didaktickým materiálem, který upevní a prohloubí vědomosti žáků.  

Stěžejní část práce tvoří vlastní návrh dějepisné exkurze po vybraných památkách 

a lokalitách Kutné Hory. Jak jsem již zmínila, rozdělila jsem celý návrh historické 

exkurze do příslušných části, které by každá exkurze měla obsahovat. První část – 

úvodní hodina byla uskutečněna ve třídě ZŠ Suchdol, avšak druhá část tohoto projektu 

byla aplikována v terénu. Tato exkurze je exkurzí komplexní, neboť zde není rozebíráno 

pouze jedno téma. Je zároveň exkurzí závěrečnou (fixační), protože má být uskutečněna 

až po probrání tématu ve třídě. V neposlední řadě je to také exkurze estetická, jelikož je 

zaměřena především na gotický sloh a určování architektonických prvků jednotlivých 

památek. Celá exkurze byla založena na pracovním listu, jehož součástí byl plán 
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exkurze. Žáci měli za úkol řídit se tímto plánem a dovést své spolužáky ke konkrétní 

zastávce. Skupina byla tvořena sedmnácti žáky, kteří pracovali ve dvojicích. Celkem 

jsme se zastavili u deseti památek a lokalit. Každá zastávka měla své číslo, pod kterým 

ji žáci našli v plánu města. Ke každé památce či lokalitě se vázaly úkoly v pracovním 

listu, které žáci plnili. V něm jsem využila například práci s fotografiemi. Vybírala jsem 

zejména takové, které zobrazovaly dřívější podobu stavby, jež se v průběhu času 

měnila. V tomto případě měli žáci za úkol porovnat fotografii se současností a najít zde 

rozdíly. Dále jsem použila mapy a obrázky půdorysů staveb. Nedílnou součástí exkurze 

bylo zaměření na gotický sloh, který je s Kutnou Horou nerozlučně spjat. Obrázky 

prvků gotické architektury vyobrazené v pracovním listu měli žáci hledat na skutečných 

stavbách. Dále doplňovali do textu chybějící údaje, nacházeli atributy na sochách světců 

a pracovali s mapou. Dalším úkolem byl popis částí staveb a zkoumání půdorysu. 

Při plnění jednotlivých úkolů museli žáci logicky uvažovat. Využívala jsem především 

konkrétnosti a názornosti, aby žáci získali jasnější představy o tématech, které se učí 

v hodinách dějepisu. Vycházela jsem z předpokladu, že konkrétní poznatky rozšíří 

obzory žáků a dojde také k povzbuzení jejich zájmu o historii. 

Každá exkurze má mít přípravnou fázi, v které si učitel ujasní, jak bude 

postupovat. Měl by si trasu nejdříve projít a promyslet vlastní postup exkurze. I já jsem 

tuto fázi nepodcenila a vybrané památky a lokality nejdříve navštívila. Zkusila jsem si, 

jak by mnou navrhovaný projekt historické exkurze fungoval v praxi. Nejprve jsem 

vyzkoušela exkurzi na mé rodině a zjistila jsem, že mnohé úkoly nefungovaly tak, jak 

jsem chtěla. Pochopila jsem, že výklad byl mnohdy moc dlouhý a u některých otázek 

nebyl jasný jejich smysl, proto jsem musela pracovní list upravit. Až poté jsem provedla 

exkurzi s žáky ZŠ Suchdol. Následný den jsem navštívila žáky přímo ve škole 

a uskutečnila zde zpětnou vazbu, která byla opět v podobě pracovního listu. Ten žáci 

vyplnili, a poté byla provedena společná kontrola.  

Myslím, že cíle uvedené na začátku bakalářské práce byly splněny. Exkurze 

a regionální dějiny ve výuce dějepisu jsem popsala v teoretické části, stejně jako historii 
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vybraných památek a lokalit Kutné Hory. Poté jsem vytvořila návrh projektu historické 

exkurze, který byl aplikován v praxi.  

Samotný návrh historické exkurze se zdařil. Žáci plnili úkoly podle mého 

očekávání a byla jsem překvapena, když se někteří z nich chtěli dozvědět o památkách 

více a pokládali mi doplňující otázky. Exkurze se zúčastnila také učitelka dějepisu, která 

zhodnotila celý projekt jako povedený a zároveň mě požádala, zda by mohla mou práci 

využít i s dalšími žáky základní školy.  
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