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KEMP ČESKÉHO JAZYKA
16. – 20. 8. 2021
…a jedeme dál!
(zaměřeno na aktivní přístupy k jazyku a literatuře)
PaedDr. Blanka Hejtmánková
1 Úvod
Přípravy kempu 2021 začaly sázkou do loterie. Bude? Nebude? Dopadne to jako loni, že
kvůli COVIDU-19 budou všechny soutěže zastaveny a veškerá příprava tatam? Nebo se
tentokrát poštěstí…?
Hurá, Plzeňský kraj uspořádal soutěže distančně, a tak program kempu pro nadané
studenty českého jazyka zaměřený na aktivní přístupy k jazyku a literatuře můžeme začít
připravovat. Tož „…jedeme dál!“, v termínu 16. – 20. 8. 2021 můžeme přivítat talentovanou
šestici studentek a trojici profesorek češtiny sušického gymnázia a v jejich snažení je podpořit.
Tenhle symbolický podtitul byl zvolen i kvůli tomu, že rok 2021 byl zvolen Evropským
rokem železnice a 150 let slaví i budova Hlavního nádraží v Praze. A která další výročí trojice
lektorek v programu zohlednila? 1100 let zavraždění sv. Ludmily, 400 let popravy českých
pánů, 140 let prvního otevření Národního divadla, 130 let otevření hlavní budovy Národního
muzea. Z literárních osobností zvolila Karla Jaromíra Erbena (210 let od narození), Aloise
Jiráska (170 let od narození) a Karla Havlíčka Borovského (200 let od narození), z výtvarníků
Zdeňka Milera (100 let od narození) a Alfonse Muchu, z architektů Antonína Balšánka (100 let
od úmrtí), z hudebníků W. A. Mozarta (230 let od úmrtí) a české klasiky spojené s Národním
divadlem. V programu ovšem nesměl chybět i největší český génius Jára Cimrman, od jehož
úmrtí prý 12. května 2021 uplynulo 100 let.
Vyjma kaváren, historicky to ověřeného inspirativního prostoru pro všechny literáty,
účastnice navštívily Knihovnu města Plzně, Pedagogickou fakultu ZČU, Západočeskou galerii
a Velké divadlo, v Praze pak secesní budovy Hlavního nádraží, Národního muzea a Obecního
domu.
Kromě stálých lektorek PaedDr. Blanky Hejtmánkové, doc. PhDr. Heleny Chýlové, Ph.D.
a PaedDr. Evy Schneiderové program svými přednáškami, semináři a workshopy zpestřili
v Plzni prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. – literární historik a vedoucí katedry ČJL na PedF
ZČU, Mgr. Marcela Štýbrová – kurátorka výstav a edukátorka Západočeské galerie a MgA.
Magdalena Švecová – operní režisérka Národního divadla; v Praze pak průvodci Správy
českých drah, Národního muzea a Obecního domu. Do funkce lektorky se z pětileté účastnice
Kempu českého jazyka převtělila Maruška Kordíková.
Dlouholetá lektorka PaedDr. Marie Hanzová, CSc. a člen Unie výtvarných umělců Plzeň
Zdeněk Světlík se tentokrát ze zdravotních důvodů zúčastnili pouze dálkově.
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2 Program Kempu českého jazyka
pondělí 16. 8. 2021





problematika nejstarších památek české literatury (přednáška V. Viktory)
ukázka středověké bible a proměn jazyka 15. století (seminář B. Hejtmánkové a
H. Chýlové)
Jára Cimrman: České nebe (workshop E. Schneiderové)
Karel Havlíček Borovský (seminář E. Schneiderové)

úkol:

Koho bych vybral do Českého nebe jako sedmého člena nebeské komise

úterý 17. 8. 2021




železničářský slang, současné obohacení slangu (přednáška a seminář H. Chýlové)
charakteristické znaky jazyka A. Jiráska (seminář H. Chýlové)
zážitková dílna k výstavě JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století a k
obrazu Kamila Lhotáka Nádraží (Vstříc osudu) z r. 1948 (workshop M. Štýbrové)

úkol:

Odhadněte význam slov železničářského slangu
Artefiletická dílna
- dle fragmentu najděte obraz, zpracujte jej formou šátkového obrazu a
ilustrujte hudbou pomocí připravených hudebních nástrojů
- dle obrazu napište vlastní příběh včetně pojmenování
- formou volného psaní napište reflexi ke Lhotákovu obrazu

středa 18. 8. 2021






Praha

prohlídka secesní budovy Hlavního nádraží
lektorovaný program Národního muzea Panteon a jeho proměny
poprava českých pánů a její literární zpracování (Z. Winter: Mistr Kampanus)
prohlídka Obecního domu
výstava iMucha

úkol:

Nádraží – momentální inspiraci zpracujte formou krátkého textu

čtvrtek 19. 8. 2021




barokní podoba pohádky o Finetě (Popelce) a přelévání motivů v pohádkách různých
kultur a dob (přednáška H. Chýlové)
porovnání pohádek se stejným tématem Erben – Němcová – Hrubín (B. Hejtmánková)
K. J. Erben rozbor sbírky Kytice a dvou básní (B. Hejtmánková)
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úkol:



prohlídka Muzea loutek
práce s postavou Milerova Krtečka (B. Hejtmánková)

úkol:



Převyprávějte některou z balad Erbenovy Kytice do formy článku bulvárních
novin a vymysli vhodný titulek

„Krtek a distanční výuka“ (loutková improvizace autorské pohádky)

prohlídka Velkého divadla a setkání s osobností (seminář Magdaleny Švecové)
A. Jirásek a jeho díla v dalším zpracování (B. Hejtmánková)

pátek 20. 8. 2021



výtvarné vystižení popisů v díle A. Jiráska (B. Hejtmánková)
setkání s literárními osobnostmi zmíněnými v kempu (leporelo)

úkol:


Výtvarně zpracujte popis místa z Jiráskovy povídky Husaři
Do leporela osobností probíraných v kempu napište svou reflexi

zhodnocení kempu

3 Exkurze a beseda
Středa a čtvrtek – dny plné exkurzí. Některé byly mimořádné (Hlavní nádraží a Obecní
dům), jiné zajímavé (DJKT) a jedna vyloženě zklamala (Národní muzeum).
Pan Vágner, který nás po příjezdu přivítal na prvním nástupišti u památníku Nicholase
Wintona, prozradil mnoho zajímavostí z historie i současnosti Českých drah, provedl nás celou
secesní budovou včetně Fantovy kavárny a prezidentského salonku a jako bonus účastnice
směly vyšplhat do nově zrestaurované kopule. Pravda, strmou cestu po žebříku vyzkoušely
pouze některé, ovšem odměna byla nevšední – pohled na Státní operu a Národní muzeum přes
severojižní magistrálu neuvidíme každý den.
Paní průvodkyně Obecního domu náš zájem o její výklad (na rozdíl od dámy v Národním
muzeu, kterou jsme nezajímaly) oceňovala a o všech sálech a zákoutích, kudy jsme procházely,
velmi poutavě vyprávěla.
Slib paní náměstkyně DJKT, že si projdeme Velké divadlo od sklepa po půdu, pan
průvodce (emeritní člen baletu DJKT) dodržel. Opravdu. Ukázal nám sklady jednotlivých
inscenací a chodbu plnou rekvizit v suterénu a vysvětlil, kudy je výtahy dostávají na jeviště,
navštívili jsme hlediště ve všech patrech a vyhledali pavouka pro štěstí, povozili nás na jevištní
točně, prošli jsme se po obou postranních terasách… jen do foyeru jsme nesměli – právě
vydrátkovali podlahu.
Kontrolní otázka pro účastnice kempu: prvním ředitelem Divadla J. K. Tyla byl
a) Vendelín Budil b) Zdeněk Hofbauer c) Král Lear.
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Besedu s paní režisérkou Národního divadla Magdalenou Švecovou předcházelo pečlivé
seznámení prostřednictvím písemných materiálů, z nichž vyplynul její široký záběr. V hledišti
Velkého divadla jsme se pak dozvěděli zajímavosti o opeře jako specifickém žánru, v němž
jsou propojeny všechny složky divadla, o jejích námětech, o zvláštním jazyku libret
a záludnostech překladů (a tím pádem proč jsou v současnosti uváděny opery v originále
doplněné titulky), jak probíhá tvůrčí proces od prvního otevření klavírního výtahu opery po
premiérové otevření opony, co všechno musí režisér ohlídat a mnoho dalšího.
Mimo jiné se zmínila i o svých současných inscenacích – brněnské Pucciniho Bohémě,
Prodané nevěstě (už třináct let uváděné na prknech Národního divadla) či Mozartově Figarově
svatbě (pro divadlo Stavovské) a prozradila i drobečky z připravovaného Lazebníka
sevillského.
Zaujalo nás také vyprávění o dvou mimořádných projektech: dubnové nahrávce (v době
koronavirové lockdownové etapy) fragmentů terezínské Krásovy opery pro děti Brundibár
čtyřletého projektu Národního divadla Musica non grata a projektu „Třikrát Ariadna“ pro
festival Smetanova Litomyšl.
4 Zpracované úkoly
Koho bych vybral do Českého nebe jako sedmého člena nebeské komise
Alena, Edita, Miluška
From: bozskykaja@seznam.cz
To: nebeskakomise@ceskenebe.cz
Subject: nominace do NK
Vážená nebeská komise,
dovoluji si se skromností sobě vlastní nominovat sám sebe mezi vás. Domnívám se, že
jsem pro tento post stvořen – jmenuji se Karel Gott a lidé mě oslovují Božský Kájo. Jistě uznáte,
že s tímto jménem mi členství v nebeské komisi právem náleží.
Nepředpokládám, že mě neznáte, raději však přidám pár doplňujících informací, ať máte
lepší představu o tom, jak vypadá můj den.
Ráno vstanu – rád snídám se ženou. Kávu si osladím o trochu víc, korunou si hodím a
pak jedu dál. V poledne potkám Lady Carneval. Je krásná, oči má sněhem zaváté. Je jaká je,
skoro jako Pretty Woman, je to láska bláznivá. Čau lásko!
Večer je ze mě hvězda, co padá vzhůru. Jsem krev toulavá, jsem jako James Bond. Razím
si svou cestu rájem.
Hej, páni konšelé, slyšte krédo mé: Zůstanu svůj a vše musím zvládnout sám!
C´est la vie!
Vězte, že srdce nehasnou!
Věřím, že už teď jsem do nebeské komise přijat, ale skromně podotýkám, že jsem to
opravdu nečekal 😊
S úctou
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Váš Karel Gott
P. S. Zpívám rád a je to na mně doufám znát. Občas se mi trémou chvěje hlas, ale zvonky štěstí
slyším v každém z nás!

Bára
osoby: Svatý Václav, Jan Hus, Jan Amos Komenský, Babička Boženy Němcové
(Na jevišti je celá šestičlenná nebeská komise.)
SV
Ode dne, kdy jsme rozšířili českou nebeskou komisi o tebe, vždy vtipný Karle
Havlíčku, o tebe, statečný Jene Huse, a o tebe, naše milá babičko Boženy Němcové,
uplynulo již více než sto let. Problémů k řešení za tu dobu rozhodně neubylo a
v očistci naopak přibylo mnoho nečistých duší, od kterých se nám tu kupí žádosti o
přijetí do nebe. Ze všech jmenovaných důvodů je třeba rozšířit počet členů nebeské
komise na sedm. Otázkou je, koho přijmout jako sedmého člena.
JH
Myslím, že by to chtělo někoho, kdo by nám pomohl získat nový pohled na svět tam
dole. Nejlépe nějakého vědce, protože moderní vědě nikdo z nás příliš nerozumí.
JAK S tím souhlasím, ale koho zvolit? Naše vlast přinesla světu mnoho znamenitých
učenců.
SV
Co myslíš ty, babičko?
BBN Já nevím, pánové. Nevíte, kam se poděly mé brýle? Bez nich je člověk úplně ztracený.
Nemůžu plést ani vyšívat.
JAK Jak jsi to říkal, Jene? Nový pohled na svět? A co mezi nás vzít toho… toho
Wichterleho?
Je to skvělý vědec a kdykoli by někdo z nás ztratil brýle, jako teď babička, mohl by
nám vyrobit ty své čočky.
JH
Skvělý nápad!
SV
Souhlasím. Tedy hlasujme. Kdo je pro přijetí Otty Wichterleho do nebeské komise?
(všichni kromě Praotce Čecha zvednou ruku)
SV
Tyrši, zajdi pro Ottu Wichterleho!

Hanka
osoby: Svatý Václav, Jan Hus, Jan Amos Komenský, Karel Havlíček Borovský, Babička
Boženy Němcové, Praotec Čech, Tomáš Garrigue Masaryk
SV
JH
SV
JAK
SV
KHB
JH

Rozhodl jsem se. že naše nebeská komise bude sedmičlenná!
A co na to nejvyšší?
Usmál se a udělal duhu.
Hm, duha, to je dobré znamení!
Koho ale vybrat, to nemůže být jen tak někdo…
Měl by to být někdo dosti zapálený pro věc, že Mistře Jene? (zachrastí sirkami)
Nezlob se, Havlíčku, ale nejsi chlapík. Takové vtipy…
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Já myslím, že by to měl být někdo zbožný, někdo, kdo žil spořádaný život. Kupříkladu
svatá Anežka. Onehdy jsem s ní hovořil u Výsosti a nutno povědět, že je to opravdu
bohabojná žena.
JAK To jistě, Jene, já bych se ovšem postavil za někoho, kdo u nás v nebi není tak dlouho.
Víte i z mé pedagogické praxe by bylo lépe, kdyby mezi nás přišla nová krev s novým
nadhledem. Kupříkladu v Lešně byla jedna třída a ti žáci zkrátka nemohli udržet
pozornost mému výkladu. A tak mě napadl tokový pokus – co před ně postavit mladého
učitele. A nevěřili byste, ony z něj nespustily oči.
JH
Počkejte, počkejte, říkáte ony? To byly dívky?
JAK Ano, a přísahám, nespustily z něj oči.
SV
Děkujeme, Ámosi, za tvé pedagogické okénko, ale teď musíme vybrat sedmého člena.
Co o tom soudí babička Boženy Němcové?
BBN Mně v tom našem nebi chybí zvířátka.
PČ
Ale nesežrat hned!
BBN Správně. Já vím, že zvířátka do nebe jen tak přijímat nemůžete, vždyť by to tady bylo
jako v chlívku, ono stačí, co tu vždy natropí Jurášek 11. listopadu, ale myslím si, že by
tu ta němá stvoření měla být zastoupena aspoň symbolicky.
KHB Jak to myslíte, Babi?
BBN Víte, po nebi chodí mnoho lidí, kteří se jmenují jako ta zvířátka. Co třeba takový Emil
Holub, to jméno…
PČ
Ale nesežrat hned! On je dobrý… móc dobrý učitel… Slyšel jsem, že učí kartografii.
Konečně bych se naučil pravidla mariáše…
JAK To si ještě povíme, Praotče. Ale já osobně bych měl pro babičku takové řešení – co
mezi nás přijmout slavíka?
JH
To myslíte toho… toho… no toho, jak se jmenuje podle ročního období?
PČ
Pepík Zíma!
JH
Ale ne, Jaro Slavik. Myslel jsem ale, že ten je ještě na Zemi…!
KHB Díky Bohu ano.
JAK Já měl na mysli zlatého slavíka. A když jsi, Havlíčku u Boha, myslím, že by se ti
zamlouval. I tobě Václave. A myslím, že i nejvyššímu.
SV
Proč tak soudíš, Ámosi?
JAK Je úplně božský a i jeho jméno navozuje Boží přítomnost! Někdo… Kdo by si tipl?
(nikdo neví)
Navrhuji tedy, aby se sedmým členem české nebeské komise stal Karel…
PČ
Čtvrtý!
KHB Jaromír Erben!
JAK Gott! Karel Gott, přátelé!
BBN Tak ten mě vůbec nenapad´…
KHB To je dobře.
BBN Tak BOŽSKÝ KÁJA tu bude s námi… Zazpívá nám, kávu osladí… a bude veselo…
PČ
Hlavně aby nedonesl lékořici… (všichni se na něj udiveně podívají)
JH
Já nevím, Ámosi, ale co to jeho německé jméno? Nebylo by lépe mít zde pravého
Čecha? Navíc to jeho antichartistické období… ten by pro pravdu jen těžko vzplanul.
KHB Ne každý je Hus nebo Palach, Jene…
PČ
Já bych nápad měl, když jste říkali Čecha. Co takhle Svatopluka Čecha, toho, co
napsal Broučky. Co já se nad nimi naplakal…
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(překlopí oči nad Praotcovou neznalostí.)
Já si myslím, že jeho jméno bychom mohli upravit.
Vzpomeňte na Masaříka, to byla volba! Karlovi bychom mohli říkat třeba Božíček.
SV
Vidíte, Masařík, to by byla posila! A babička s Harykem jistě souhlasí…
BBN (přikyvuje) Sultán s Tyrlem by měli radost…
SV
Kdo je pro Karla Gotta? Ámos. Kdo je pro Svatopluka Čecha? Praotec Čech. A kdo je
pro Tomáše Haryka Masaříka? Čtyři! Tyrši, zaběhni pro Tomáše Haryka Masaříka!
(vejde Masaryk)
TGM Ach, synku, synku!
všichni Doma-li jsi!
SV
Vítej, Masaříku…
JAK

(následuje seznamovací rituál titulů – Učitel národů, Tatíček národa... Prvním bodem jejich
společného jednání je odhlasování snížení cen nebeské many pro členy nebeské komise.)

Julie
V kanceláři české nebeské komise vzácně panuje ticho, narušované jen pochrupováním
praotce Čecha v rohu místnosti a občasným skřípnutím křídy na břidlicové tabulce Jana Amose
Komenského.
Po chvíli Komenský vstane a praví: „Bratři a babičko, myslím si, že…“ Náhle se zarazí,
neboť do místnosti rázným krokem vejde muž ve cvičebním úboru a píská přerušovaně na
píšťalku.
„Lví silou, vzletem sokolím,“ pronese zvučně Miroslav Tyrš.
„Kupředu kráčejme!“ doplní ostatní jednohlasně.
Pak následuje rozcvička, jež se stala v komisi již tradiční záležitostí. Tyrš všem rozdá
tyče a předcvičuje, ostatní, až na babičku a praotce Čecha, cvičí s ním. Když rozcvička skončí,
Tyrš se rozloučí sokolským „Nazdar“ a odkluše. Praotec Čech za ním nenápadně pohrozí pěstí,
neboť ho vytrhl z dřímoty.
„Bratře Amosi, něco jsi měl na srdci,“ připomene Jan Hus, popadající dech po rozcvičce.
„Pravdu díš, bratře Jene. Napadlo mne, zda jsme nezvolili poněkud nešťastný počet členů
naší komise.
„Jak nešťastnej?“ ozve se praotec Čech. „Já myslel, že nešťastný číslo je sedmička a nás
je – raz, dva, tři… šest!“
„Asi myslíš třináctku, praotče. Sedmička naopak pro mnohé symbolizuje štěstí. Já ale měl
na mysli fakt, že šestka je sudé číslo, a tudíž by mohla nastat situace, kdy hlasování skončí
nerozhodně.“
„Máš pravdu, Amosi,“ přitaká svatý Václav. Musíme si zvolit sedmého člena. Máte
nějaké návrhy?“
Karel Havlíček Borovský si promne knír, řka: „Nezvážíme ještě tu Boženu Němcovou?
Vždyť…“
„Odpusť, že tě takto přerušuji, bratře Karle,“ prohlásí Hus, „ale neprobírali jsme to už?
Ženy jako ona nepatří ani do nebe, natož pak, aby tu o něčem rozhodovaly!“
„Měl bys jít trochu s dobou, mistře Jene,“ opáčí Havlíček.
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„Zčásti souhlasím s mistrem Jenem,“ vloží se do hovoru Václav dřív, než Hus
s Havlíčkem stihnou rozpoutat plamennou diskusi. „Již jsme se na Němcové neshodli, nemá
tudíž smysl o ní hlasovat znovu. Nejsem ovšem proti přijetí nějaké další ženy. Babička se určitě
musí cítit trochu nesvá mezi samými muži.“
Babička se nepatrně začervená: „Na mě nemusíte brát ohledy, já tu jsem vlastně celkem
spokojená.“
„Ale přesto na vás vidím, že máte nějaký návrh,“ vybídne ji Václav.
„No, napadlo mě,“ začne babička, „napadlo mne, když jste přijali mě, líbila by se vám
možná Magda Rettigová.“
„Rettigová! Tu znám!“ zvolá praotec Čech. „Zrovna se chystám číst tu její Duchařku.“
„Kuchařku, praotče Čechu!“ opraví ho Komenský. „Magdalena Dobromila Rettigová
napsala Domácí kuchařku.“
„Ano, ano,“ přitaká babička zasněně, „ty její recepty jsou úžasné! Ani já nedovedu takové
buchty jako ona a jak si na těch mých děti vždycky pochutnaly.“
„Vidíte, to je žena! Kuchařka!“ zaraduje se Hus. „Ta ví, co je ženám vlastní!“
Havlíček chtěl připomenout, že Magdalena Rettigová byla bojovnicí za práva žen, ale
raději nechal myšlenku nevyřčenou.
„Jste všichni pro přijetí Magdaleny Dobromily Rettigové?“ pronesl zvučně svatý Václav.
Když viděl většinu rukou nahoře, poslal pro Tyrše, aby ženu přivedl.
Po chvilce do místnosti vstoupila žena v zástěře. Jakmile uviděla babičku, hned se daly
do řeči. A mluvily, hovořily rozprávěly dlouhou dobu a nevypadaly, že by chtěly přestat.
Komenský, Hus, Havlíček a Václav opustili kancelář a Komenský pravil: „Přátelé,
myslím si, že jsme měli počkat, až Cimrmanovi odejdou játra!“
Kačka
osoby: Svatý Václav, Jan Hus, Jan Amos Komenský, Karel Havlíček Borovský, Babička
Boženy Němcové, Praotec Čech
JAK
BBN
JAK
KHB
SV
PČ
BBN
PČ
JAK
BBN
JH
KHB
BBN
PČ

Milí přítomní, nejspíš jste si všimli, proč dnes zasedá naše nebeská komise.
Osobně nemám nejmenší tušení, vařila jsem vajíčka – naměkko i natvrdo. O co jde?
Tam dole právě probíhá třetí světová válka a nějak to pořád vázne.
Jo, taky jsem to v nebeské televizi viděl a úplně mi z toho lezly oči z důlků.
Tak jsem tak přemýšlel… Přišel nový problém a praotec Čech se dlouhodobě zdržuje
hlasování. Co takhle zvolit sedmého člena naší komise? Co vy na to?
Doopravdy si myslíte, že mě nahradíte nějakým maníkem? Absolutně nesouhlasím!
No, mně to tedy nepřijde jako zlý nápad. Možná by sem do nebe ten nový člen
propašoval aspoň jedno dvě káčátka.
Ale nesníst to všechno hned!
Tak dobrá, sám si myslím, že by nám nový příchozí byl přínosem.
A mě zrovna někdo napadl. Co takhle Eduard Beneš?
Nesouhlasím a protestuji. Náš Masařík byl prý lepším prezidentem. A navíc by tu
Beneš pořád žvanil o politice. Kdo by ho poslouchal?
Taky mi není nějak sympatický. Co třeba Neruda? Je to týpek s duší umělce!
Jaká ruda?
To je ten chlápek s hřbitovním lupením?
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JAK
SV
JH
JAK

SV

Kvítím! Hřbitovním kvítím!
Vy myslíte Jana Nerudu, toho prozaika a básníka?
No, nevím. Jednou jsem ho potkal u nebeské brány a tak divně na mě koukal…
jako kdyby snad viděl mrtvolu.
Tak tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro Nerudu?
(přihlásí se babička Boženy Němcové, J. A. Komenský a K. Havlíček Borovský)
Dobrá, zbytek je proti. Převládá tedy názor „pro“ s tím, že praotec se překvapivě opět
zdržel hlasování.
Tyrši, přiveď Nerudu!

Šárka
„Má milá nebeská komise,“ započal svůj proslov svatý Václav, „nacházíme se nyní ve
století jedenadvacátém, a proto myslím, že nastal čas naši skupinu rozšířit o jednoho člena. Svět
tam dole se žene kupředu nezvratnou rychlostí a já myslím, že čerstvá krev nám taky prospěje.“
„Nejvyšší s tebou souhlasil?“ zeptal se Jan Amos Komenský.
„Ale zajisté, nechal kolem mě prolétnout houfy růžových motýlů. Kouzelné!“
„Máme ale nyní před sebou ještě úkol, koho vybrat, poněvadž předchozí století přímo
překypovalo zajímavými osobnostmi. Ostatně století současné se nenechává zahanbit.“ mínil
Jan Hus.
Následující půlhodinku trávila česká nebeská komise ve víru zvučných českých jmen.
Zejména Učitel národů přicházel stále s dalšími a vypadal čím dál nerozhodněji. Babička
Boženy Němcové snad při každém nápadu moudře pokývala a dal najevo, že všechny zmíněné
by v komisi ráda přivítala. Páni Hus a Borovský se o osobnostech vyjadřovali skeptičtěji a
praotec Čech sledoval štos knih před sebou a snažil se alespoň některé z těchto jmen spojit
s jejich dílem.
„Co takhle nějakého hudebníka? Bude tu alespoň veselo.“ nechal se nakonec slyšet.
„Já bych chtěla Káju Gotta!“ začala se rozplývat babička.
„To se vám snadno řekne, Káju Gotta, ale viděli jste ho tu?“ spustil svatý Václav. „Vždyť
umřel teprve nedávno. Nebyla by vám hanba hned ho tahat do komise bez řádného odpočinku?
A vůbec,“ dodal, oni by nám ho Češi ani nevydali, když koncertuje i v nebi.“
„Nápad přibrat hudebníka ale není vůbec špatný.“ zamyslel se Havlíček. „Co takhle
Waldemar Matuška?“
„To je ten, co zpívá o víně…?“ zasnil se Praotec.
„Ó ano, ten se mi moc líbí.“ dodala babička.
„Na nikom lepším se stejně neshodneme.“ řekl odevzdaně Jan Amos.
Pak přišlo hlasování a bylo rozhodnuto.

Vanesa
Svatý Václav sprásknul ruce: „Sedmý člen komise?“
„Zamysleme se.“ nařídil Jan Ámos Komenský.
Členové nebeské komise zvedli hlavy vzhůru. Dlouhou chvíli ticha protrhlo babiččino
pobrukování.
„Ale tuhle písničku já znám!“ vyhrkl Ámos.
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„To je vám, panečku, melodie.“ pochvaloval si Mistr Jan Hus.
„Srdce nehasnou…“ podotkl Karel Havlíček Borovský.
Husovi zmizel úsměv na rtech: „Už to tak dobře nezní.“
„A mně to naopak zní moc dobře. Takový Karel Gott, to by byl dobrý muž.“ podotkl
svatý Václav.
„Ále, byl lamač ženských srdcí a příznivec komunistů.“ zamračil se Hus.
„Komunisti jsme byli všichni. Bez žrádla to nešlo.“ skočil do hovoru praotec Čech.
Ostatní členové se na něj zmateně podívali. Ámos jen unaveně mávl rukou: „Praotče
Čechu, to si pleteš s konzumenty! Ale to probereme později. Teď se vraťme k tématu.“
„Podívej se na to takhle, milý Jene,“ začal Borovský, „v řece plave hodně ryb a trvá, než
ulovíš tu zlatou, co tě udělá šťastným. A přeci se s komunisty spřáhnul jen pro to, že chtěl
vytvářet hudbu a těšit s ní lidi.“
„Ale stejně.“ začal Hus.
„Milý Jene,“ zastavil ho Borovský, „nechceš-li si hubu spálit, musíš mlčet, nebo chválit.“
„Ty tvoje epigramy… Ale v tomhle případě chlapík nejsi.“
„Jeho srdce bylo laskavé a jeho hudba lidem milována. Pojďme hlasovat!“ navrhl Václav.
„Kdo je pro Gotta?“
Václav, Borovský a Ámos zvedli ruku.
„Kdo je proti?“
Ruku zvedl Jan Hus.
„Babičko, zdržela jste se hlasování?“ podivil se svatý Václav. „To bych čekal od praotce
Čecha, ale ne od vás.“
Babička si povzdechla: „A mát ten Gott už mrtvou ženu?“
„No to nemá.“
A má rád vajíčka?“
„No to je jasné, kdo by neměl?“
„Tak jsem pro!“ ozvala se pevně babička.
„Je rozhodnuto. Tyrši, přiveď Karla Gotta!“
Odhadněte význam slov železničářského slangu
Jestliže například ajznboňák, konkrétně šupák pracující na ranžíru, nejprve pozoroval, jak
kolem projel courák zvaný flamendr tažený tentokrát traktorem, konkrétně bardotkou, pak
z nákladu taženého sergejem odhenkoval čtyřosák, a aby mu neujel a aby pak nemusel přijet
šoupák (bída), hodil na šínu čubu, nejde o žádného sadistu, který by se snažil takto zavraždit
nějakého psa.
Ale o zaměstnance Českých drah, konkrétně posunovače na seřazovacím nádraží, který
viděl, jak kolem projel v ten den poslední osobní vlak, který využívají především opozdilci z
restaurací a barů, tažený dieselovou lokomotivou s vystouplou plechovou částí pod předním
oknem. Ze stojícího nákladního vlaku, který byl připojen na velmi hlučnou dieselovou
lokomotivu ruské výroby, pak odpojil čtyřnápravový vagon, a aby mu samovolně neodjel a aby
pak nemusel přijet nehodový vlak, položil na kolej železnou zarážku.
Všechny účastnice správně odhadly, že:
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Jestliže například ajznboňák (je železničář), konkrétně šupák (je posunovač) pracující na
ranžíru (na seřazovacím nádraží), nejprve pozoroval, jak kolem projel courák (osobní vlak)
zvaný flamendr (poslední noční vlak) tažený tentokrát traktorem (dieselovou lokomotivou),
konkrétně bardotkou (lokomotivou s vystouplou přídí), pak z nákladu taženého sergejem
(lokomotivou ruské výroby) odhenkoval čtyřosák (odpojil čtyřnápravový vagon), a aby mu
neujel a aby pak nemusel přijet šoupák (bída) (vlak určený k posunu vagonů nebo nehodový
vlak), hodil na šínu (kolej) čubu (kovovou zarážku), nejde o žádného sadistu, který by se snažil
takto zavraždit nějakého psa.
Artefiletická dílna
1. Dle fragmentu najděte obraz, zpracujte jej formou šátkového obrazu a ilustrujte hudbou
pomocí připravených hudebních nástrojů (pracovala vždy dvojice žák – učitel).
2. Napište vlastní příběh původního obrazu včetně pojmenování.
Katka a Blanka: Zpověď
Už jsem tu mnoho let. Zbývá mi napsat svůj příběh o tom, jak jsem překonal sám sebe: Narodil
jsem se do bohaté rodiny. Měl jsem vše. Býval jsem sobecký a zlý, se svým bratrem jsem se
hádal a úmyslně mu škodil. Vždy jsem si bral to lepší a chtěl vypadat před rodiči jako ta
rozumnější volba. Bratrovy zásluhy jsem připisoval sobě. Jednoho dne jsme se honili a já ho se
záští jsem shodil ze skály. Bratr ochrnul. Uvědomil jsem si, jak moc mi chybí – on i jeho
pošťuchování, a dal bych všechno za to, kdyby se uzdravil.
původní obraz:
Max Pirner (1854–1924), Poustevnik (sv.Prokop), kolem 1890, olej,
plátno, 83,5 × 65 cm, Národní galerie Praha,
Šárka a Edita: Vdova
Mladá žena ovdověla. Právě se to dozvěděla. Totálně zoufalá. Co bude? Jak se uživí? Co bude
s dílnou? Nemá sílu cokoli řešit…
původní obraz:
Josef Kinzel: Stolařská dílna, 1905
3. Formou volného psaní napište a) reflexi ke Lhotákovu obrazu; ve dvojici pak b) příběh
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Kamil Lhoták, Nádraží, vstříc osudu, 1948 (OG v Liberci)
ad 3 a) reflexe:
Blanka
Osud. Jaký bude – cesta je neznámá. Shluk lidí, široké nástupiště, opuštěné domy. I pes je
opuštěný... Kdo zůstane vyhrává? Z komína se kouří, topič musí cestu připravit…
Edita
Prostor, cesta, lidé. Černý vlak bez střechy, barevná krychle budovy, klid bez spěchu. Chybí
směr – nevidím před vlakem koleje! Modré nebe, příjemné mráčky, hezký den. Vlak!!
Kačka
Odloučení od známých, dlouhá cesta přede mnou. budoucnost a naděje na lepší život?
Společnost. Vznášející se pára, cestující – noví lidé, davy cizinců.
Miluška
Lidé směřují k vlaku. Neznají se, nemluví spolu, nezajímají se o sebe. Jdou. Vlak stojí
osamoceně na velikém prostranství bez nádraží, modrající obloha s velkými bílými mraky.
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Šárka
Dneska je nádherný den, je škoda umřít. Přijela se mnou fakt spousta cizích lidí a jak se hrnou
do fronty dopředu. Co s námi asi bude? Chci utéct někam do stínu, do lesa, do samoty a d
klidu, ke není žádná nenávist a koloběh života a smrti plyne přirozeněji. Je fakt krásně.
ad 3 b) příběhy
Vanesa a Eva
Čekám, čekám na tebe. Kde jsi? Už jsi tu měla být. Slíbilas to, slíbilas, že pojedeš se mnou.
V dobrém i zlém. Tak jsi to říkala. Už je třeba nastoupit. Vlak čeká a ty tu pořád nejsi. Ještě
čekám, ještě věřím a doufám, že pojedeme spolu.
Kačka a Blanka
Vydávám se na dlouhou cestu. Jaká asi bude? Jaký mě čeká osud? Jaká budoucnost? S jakými
lidmi se setkám? Pára se vznáší nad komínem, moje cesta je nevyhnutelná.
Nádraží – momentální inspiraci zpracujte formou krátkého textu
Bára
Nádraží je pro mě místem veselých začátků i smutnějších konců prázdninových pobytů
na chalupě či u dědečka a školních i jiných výletů. Voní mi pečivem z nádražní pekárny a kávou
z nádražní kavárny, ale také dobrodružstvími – těmi zcela všedními, mezi něž patří například
vždy stejné dobíhání vlaku na poslední chvíli, i těmi zcela neobvyklými, k nimž se řadí třeba
šplhání pod kopuli věže pražského hlavního nádraží po dlouhých oprýskaných žebřících.
V uších mi nádraží zní nejen ostrým hvízdáním píšťalky výpravčího a poněkud
disharmonickým skřípěním vlakových brzd, ale také krásnými tóny klavíru, jenž stojí v hale
pražského hlaváku.
A i kdybych se jednou odstěhovala do Austrálie, mé oči nikdy nezapomenou na krásu
plzeňského a pražského hlavního nádraží.

Hanka
xxx
Koleje mezi městy
a láska na půl cesty.
V objetí. Bez dechu. Se slzou na víčku.
Na rty tvé líbám tě, můj milý človíčku.
Čas odjezdu již k nám se plíží.
Zezadu. Zákeřně. Potají.
Pláčem, únavou oči se klíží
a dech se rázem zatají.
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Zrádný a krutý hlas z amplionu
hlásí začátek mého skonu.
Když ti pak naposled tisknu ruku,
chci prosit Boha o výluku.
Alena, Edita, Miluška
České dráhy
Franta Pína
od Kolína
měl rád vlaky,
holky taky.
Na nádraží v Bečně
přilnul k jedné slečně.
Myslel, že se ožení,
vlak měl ale zpoždění…
Šárka
Zpoždění
Na perónu okolo mě
se nese trochu podivně
ten dávno známý ženský hlas,
jenž leckoho vyzývá zas
už k nastoupení do vlaku.
Pak neujde mému zraku
to, co jsem přece tušila!
Mé plány rychle zrušila
dvě na tabuli hlášení:
„Dnes dočkáte se zpoždění.“

Katka
Koleje času
Podvečer se tiše blíží,
vlaky města míjejí.
Kampak tahle cesta míří?
Ptáci němě zpívají.
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Cizinci teď v jednom vlaku
cizinci dál zůstanou.
Člověk nevěřil by zraku,
jak lhostejnost ustanou.
Ale co se asi skrývá
v každé hlavní postavě?
Živý příběh často mívá.
Dobré, zlé… to vše tam je.
Julie
Čekám na tebe
Čekám se svým skromným kufříkem na vlakovém nádraží. Kolem mne proudí davy lidí,
všichni spěchají. Jen já tu klidně sedím, sám v davu. Můj klid je však jen zdánlivý, pod maskou
lhostejnosti se skrývá napětí a obavy. Zírám na stránky knížky, kterou držím v ruce otevřenou,
ale text nevnímám. Myšlenkami jsem úplně jinde.
Výpravčí už vypravil tolik vlaků, že je ani nespočítám. Z rozhlasu téměř neustále zní
monotónní ženský hlas ohlašující příjezdy, odjezdy a zpoždění. Knihu jsem zavřel a nyní
pozoruji tváře uspěchaných lidí. Je na nich dokonale poznat, když právě slyší, že jejich vlak se
opozdí. Výrazy jejich tváří se sice různí, ale jednu věc mají společnou – vždy zvolní tempo.
Pozorování lidí mě nebaví, přesto je pozoruji. Snažím se totiž v davu najít jednu určitou
osobu. Ženu, na niž tu tak dlouho čekám. Nemohu ji však zahlédnout. Výpravčí už po mně vrhá
zvláštními pohledy. Jistě se mu musí zdát divné vidět tu někoho sedět takovou dobu. Neměj mi
to za zlé, brachu v červené čepici, já za to nemohu.
Výpravčí vypravil poslední vlak. Když viděl, že se nemám k odchodu, požádal mne, abych
opustil nádražní budovu. Zdá se, že noc přečkám venku u nástupiště. Pořád se nevzdávám
naděje, že přijde, přestože jsme měli už dávno sedět ve vlaku do Paříže. Naděje se nevzdávám,
ačkoli jiní by to jistě udělali. Ale mé obavy zesílily. Anno, lásko, proboha, kde vězíš?
Převyprávějte některou z balad Erbenovy Kytice do formy článku bulvárních novin
a vymyslete vhodný titulek

Hanka
Nevěsta Frankenstein
Brutálně zavražděná dívka (17) řekla své ano princi.
Dívka (17) byla po rodinných neshodách brutálně zavražděna sestrou (19) a nevlastní
matkou (42). Vražedkyně dívce odřezaly končetiny a úmyslně je rozmístily v Brdských lesích.
Údajně se jednalo o pomstu po tom, co se muž (24) rozhodl vyměnit starší sestru za mladší a
požádal ji o ruku. Duchaplný soused Z. Kolovrátek (58) případ nahlásil policii, přivolal pomoc
a asistoval při resuscitaci dívky (17). Ta se z hrůzného zážitku rychle vzpamatovala a v neděli
řekla své ano princi (24) v kostele Panny Marie. Vražedkyně byly obviněny a již nastoupily do
výkonu trestu.
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Alena, Edita, Miluška
Otec vrahem svého dítěte
Podle sdělení krajské policejní mluvčí Elišky Rybové došlo ve vesnici Zářečí v noci na
středu k politováníhodnému činu. Sedmatřicetiletý J. V. brutálním způsobem usmrtil svého
ročního syna. Vzhledem k věku oběti nebude policie sdělovat žádné bližší podrobnosti.
Julie
V kostele nalezena nepříčetná mladá žena
Kněze z nehvizdského kostela před ranní mší vyděsily roztrhané košile poházené po
hřbitově a dívka spící u rakve s nebožtíkem. „Když jsem ji tam viděl ležet, s hrůzou jsem si
pomyslel, že je mrtvá.“ uvedl v rozhovoru pro náš deník Vichřice místní kněz. Jak se později
ukázalo, dívka jen omdlela vyčerpáním z traumatického zážitku z minulé noci. Když ji vzkřísili,
dle knězových slov okamžitě poklekla k oltáři a začala děkovat Panně Marii.
Příběh, který nám vypověděla, svědčí o její duševní nevyrovnanosti – prý ji v noci
navštívil její milenec, o němž jsme později zjistili, že je už rok mrtvý, a zavedl ji právě na
hřbitov. Někteří nehvizdští obyvatelé uvedli, že dívku kolem půlnoci viděli utíkat směrem ke
kostelu. Cestou rozhazovala kolem sebe předměty náboženského významu. Pod hřbitovní zdí
se našla rozsypaná stará modlitební knížka.
Dívka byla uznána psychicky nevyrovnanou nyní je v péči odborníků z ústavu pro
duševně choré v pražských Bohnicích.
Kačka
Brutální smrt Ondráška Sekyrky
Renata Sekyrková (33), labilní matka čtyřletého syna Ondráška, v pravé poledne ve
středu uskutečnila chladnokrevnou vraždu svého syna. Na pomoc si zavolala svého známého,
spolupachatele pana Drahoslava Polednicu (53). Sousedé paní Renaty uvádějí: „Paní Sekyrková
je nebezpečný člověk zralý pro léčebnu. Pořád jen nadává, je silně agresivní a své dítě
zanedbává. Jednou jsme na ní poslali sociálku a od té doby se jí nechtějí pustit.“ Dle
důvěryhodných zdrojů bylo dítě udušeno a oba provinilí se momentálně nacházejí ve vazbě.
Celý případ se bude dále podrobněji prošetřovat.
Šárka@Hrom.cz
Anna Sedláčková (+20) zemřela. Zabil ji manžel Josef (49) podetnutím vrby?
Je to už několik měsíců, kdy se manželům Sedláčkovým dostalo výrazné mediální
pozornosti. Z energické Anny se totiž každou noc jakoby vytrácela duše a její tělo tak
připomínalo mrtvolu. V rozhovoru pro deník Hrom v březnu tohoto roku uvedl Josef, že tímto
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každonočním problémem se sice s manželkou dostali do krize, ale že respektuje její přání
a situaci zatím neřeší. Celý rozhovor včetně pikantních detailů si můžete přečíst ZDE.
Co přesně se osudného dne stalo, nevíme. Z výpovědi svědků se můžeme domnívat, že
Josef přišel na místo, kam se přemisťovala duše jeho paní, a rozhodl se situaci vyřešit po svém.
Jisté je, že v čase jejího úmrtí kácel u nedalekého potoka vrbu.
Policie případ vyšetřuje. Josef Sedláček dosud nebyl obviněn.
Vanesa
Matka přišla o dítě neb poledne je čas dětských vrahů!
Dejte si pozor na svůj jazyk, milující rodiče, protože takhle můžete přijít o své děti, tak
jako se to už jedněm nešťastníkům stalo. Matka v pravé poledne hubovala svému dítěti a
pohrozila mu, že zavolá polednici. A polednice se opravdu zjevila. Matka prosila o ušetření, ale
bylo pozdě. Od té doby matka ztratila vědomí a další informace nám zodpověděl otec. Ten když
přišel domů, našel zde už jen mdlou manželku a mrtvé dítě.
Vrah byl popsán jako žena staršího věku s pokřivenýma nohama a chraplavým hlasem.
Podezřelému nebylo vidět do obličeje. Policie bude po podezřelém pátrat a pokusí se případ co
nejrychleji uzavřít. Do té doby prosím všechny rodiče, aby dávali na své děti důrazný pozor!
Výtvarně zpracujte popis místa z Jiráskovy povídky Husaři
Alois Jirásek: Husaři (1. část)
Kamenný dvůr, samota, s pozadím tmavých lesů, sám na lesní kdys půdě mezi průhony
a pastvisky, jež na jeře prokvétají kukačkami a k podzimu svítí zlatem hadího mlíčí.
Opodál přede dvorem neveliký rybník, šedě lesklý, zasmušilý, mezi poli, s dvěma
mocnými duby na hrázi nad starým, ztemnělým stavidlem.
Kolem rybníka se cesta stáčí ke dvoru, k hlavnímu jeho dlouhému stavení o jednom
ponebí s cihlovou střechou. Průčelí bez ozdob, hladké, dávno již bílené. Dvě zahrádky před
ním, jedna s dřevěnou, zčernalou besídkou v zelené záplavě bujného posedu. Mezi zahrádkami
cesta k průjezdu, jenž byl ohromný, klenutý, v němž táhl věčný, ostrý průvan.
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Nelze si nevšimnout, že všechny obrázky se liší pouze v detailu umístění kamenného
dvoru a stavidla rybníka s duby. Tak přesný Jirásek je. Jen pan Světlík ve svém barevném
obrázku nezohlednil „dlouhé stavení“ – inu malířská licence… 😊
Do leporela osobností probíraných v kempu napište svou reflexi
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Karel Jaromír Erben *210
Hanka
K. J. Erben – Kytice
a vražda hrůzná – tradice.
Děj na českém venkově,
u lesa, jezera, na hřbitově.
Vina a trest, dítě a matka,
legenda, balada i pohádka.
Kačka
Dávné časy, nezapomeň, osobnost se zrodila.
I samotná poezie na hrob kytky hodila.
Šárka
Karle Jaromíre! Kytice je zkrátka úžasná sbírka. Neboj, už nikdy
neřeknu, že se jedná o „sbírku třinácti balad.“
Zdeněk Miler *100
Eva
A jedeme dál…
…v červeném autíčku, v modrých kalhotkách s kapsami a vždy
s úsměvem!
Hanka
Snad Krteček kalhotky neztratí…
Julie
Kdybyste, pane Milere, věděl o pandě…
Kačka
Jako součást mého dětství hrál Krteček rozhodně roli. Vždy jsem měla
trauma z toho, jak roztál v pohádce ten roztomilý sněhuláček.
Ať je mu sníh lehký.
sv. Ludmila †1100
Alena
Nezapomenutelný pan profesor Viktora, jeho osobitý přednes –
vynikající.
Bára
Mezi světci je výjimečná tím, že při své mučednické
smrti neprolila krev.
Šárka
Ludmilo, Ludmilo, jsi vážně výjimečná světice. Asi i má oblíbená.
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Karel Havlíček Borovský *200
Hanka
Nechoď, Karle, do Brixenu,
mnohý případ známe,
opustíš své děti, ženu,
Bach ti srdce zláme.
Julie
Dovolená v Alpách s polopenzí zdarma není vždy dobrá věc.
Kačka
Ty Vaše epigramy. Váš vzdor vyvolává sílu.
Šárka
„Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.“ Tuhle větu mám už
navždy spojenou s Tvou dcerou, Havlíčku. Neměli jste to lehké.
Alois Jirásek *170
Edita
Sorry, pořád TEMNO.
Hanka
Sbohem všichni, bylo to tu hezké,
kam se na kemp hrabou
Lojzovy pověsti české!
Julie
Vaše popisy prostředí se skvěle výtvarně ztvárňují.
Šárka
Lojzo, promiň, ale stejně si od Tebe nic nepřečtu. Kdyby Ti bývala
vyšla ta kariéra malíře, tak bychom si rozuměli víc.

5 Závěr
Je za námi další Kemp českého jazyka, v pořadí již jedenáctý. A zase to byl úžasný týden
se znamenitými nadšenci pro náš rodný jazyk, mladými i zkušenějšími, a zase utekl, jako vše
pěkné, moc rychle. Ale zůstaly krásné vzpomínky a skvělý pocit, že to ZASE za tu vynaloženou
práci stálo a že záměr autorek programu byl naplněn, neboť po celý týden se přelévala
a propojovala:
a) témata zmíněná v úvodu:
 bible – počátky české literatury – Cimrman
 Havlíček Borovský – Erben – Jirásek
 železničářský slang – Hlavní nádraží – Cimrman
 lidová slovesnost – ohlasová poezie – Jirásek
 pohádky a jejich různá zpracování (Erben – Němcová – Hrubín; Miler)
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holokaust (pražské Hlavní nádraží – Lhotákův obraz Nádraží, vstříc osudu –
Krásova opera Brundibár)
b) všechny složky češtiny (jazyk – sloh – literatura)
c) všechny druhy umění (literární – výtvarné – hudební)
d) různé typy aktivit (přednáška, diskuse – prohlídka budov s výkladem – artefiletika,
reflexe, autoreflexe – samostatná práce)


A kromě spousty materiálů, zpracovaných úkolů a zážitků si účastnice odnesly knihu
fejetonů Jiřího Světlíka Vousatý lenivec ilustrovanou jeho otcem Zdeňkem, pravidelným
spolupracovníkem Kempu českého jazyka.
Držme si palce, ať tento skvělý počin pokračuje i v dalších letech. Stojí to za to!!!
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ZEMĚPISNÝ KEMP
16. – 20. 8. 2021
Letem světem, krajinou i městem
RNDr. Jan Kopp Ph.D., RNDr. Jiří Preis Ph.D.
Mgr. Petr Brousek, Mgr. Hana Virtová
1 Úvod
Zeměpisný kemp se uskutečnil po roční vynucené pauze a z důvodu setrvávající
epidemiologické situace se program upřesňoval až do konce června letošního roku. Připravili
jsme terénní exkurze do míst v Plzeňském kraji, která byla v minulosti spojena s těžbou
nerostných surovin, především kaolinu a břidlice. S těžební problematikou spojené oddělení
mineralogie jsme navštívili v Národní muzeum v Praze. Na rozhraní městské zástavby Plzně
a přiléhající krajiny jsme prošli naučnou stezku Údolím Mže a Berounky, kde studenti
za pochodu vstřebávali nové poznatky o plzeňských tocích a jejich proměnách na území města.
Umožnili jsme také studentům nahlédnout do oboru geodézie s praktickým vyzkoušením
nejmodernějších měřicích přístrojů. S historií, kulturou a každodenními předměty domorodých
kmenů Austrálie a Oceánie
jsme se seznámili v Náprstkově muzeu v Praze.
Do mimoevropského regionu jsme nechali žákům nahlédnout v podobě prezentace a poutavé
přednášky o africké Ugandě.
K navázání kontaktů a tmelení skupiny měly přispět i pohybové aktivity. Studentům byla
nabídnuta možnost vyzkoušet lezení na lezecké stěně a lukostřelbu. Podvečerní čas zval
k tradičně zařazovaným oblíbeným aktivitám v podobě herního X-boxu, stolního tenisu, střelby
s laserové zbraně, deskových her a bowlingu.
2. 1 Voda ve městě a historický vývoj krajiny (naučná stezka Údolím řeky Mže)
Vejprnický potok
Významným přítokem Mže na území Plzně je Vejprnický potok, přitékající kolem
Skvrňan od západu. Jeho povodí o rozloze 77,3 km2 se vyznačuje nízkým specifickým
odtokem, což je způsobeno nízkými úhrny srážek (kolem 500 mm) a vyšší schopností ploché
krajiny zadržet vodu. Tok byl v minulosti výrazně zasažen lidskou činností. Od roku 1872 ztrácí
Vejprnický potok rozdělovacím objektem nad Nýřany 2/3 průtoku ve prospěch kanálu do
povodí Lučního potoka. Podpovrchovou těžbou uhlí byly nepříznivě změněny hydrogeologické
poměry povodí. Roku 1911 byl přijat projekt vodního družstva na regulaci Vejprnického potoka
v jeho dolním úseku. Vejprnický potok patřil v minulosti především vlivem chemické výroby
v Nýřanech mezi nejvíce znečištěné toky v České republice.
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Přírodní pás Mže
Mže se odlišuje od ostatních řek na území města Plzně nejširší říční nivou s typickou
oblastí příměstského zemědělství a velkým podílem orné půdy. Vodní tok Mže s břehovými
porosty a nivními loukami proto tvoří důležitou přírodní osu říční krajiny. Nadregionální
biokoridor vedený podél Mže se zde pod Vinicemi dělí na říční a nivní část. Nivní osa prochází
pod svahem Vinic kolem zoologické zahrady na Lochotínské louky, kterými se opět vrací
k říčnímu pásu Mže. V úseku zástavby Roudné je však dál Mže vedena v kamenné navigaci
bez vegetačního doprovodu, takže je funkce biokoridoru omezena.
Vinice
Nad severním okrajem říční nivy Mže se prudce zvedá příkrý svah, dokumentující erozní
zahloubení řeky v karbonských pískovcích a arkózách plzeňské pánve. Jižní orientace svahu
poskytla již v období před husitskými válkami vhodné podmínky pro pěstování vinné révy.
Svahy vinic byly k tomuto účelu v některých místech upraveny kamennými terasovými stupni.
Na terasovitých zahradách s ojedinělým výhledem na panoráma Plzně zde v 19. století stály
roztroušené rekreační „lusthausy“ plzeňských měšťanů. Objekty byly později upraveny na
hospodářské usedlosti. Příkladem je zrekonstruovaný statek Josefa Lüftnera z první poloviny
19. století v areálu zoologické a botanické zahrady.
Lochotínský park
Rekreační potenciál svahů pod Lochotínem byl doceněn v 19. století díky činnosti
Akciové okrašlovací společnosti, založené plzeňským purkmistrem Martinem Kopeckým. Na
Lochotíně byly zachyceny přírodní železité prameny, postavena kolonáda, vanové a rašelinové
lázně. Do roku 1834 byl ve svahu postupně na Lochotíně vybudován park s umělou vodní
kaskádou. Přestože lázně ekonomicky neprosperovaly, stal se areál místem společenských akcí
a zároveň hodnotným krajinným celkem na území rozrůstající se Plzně. Město bylo s parkem
propojeno dvěma alejemi – Lochotínskou v roce 1876 a v roce 1890 Kilometrovkou
(Wýtvarovou cestou). Ještě v roce 1904 byla parková plocha rozšiřována při Lochotínské ulici.
Hlavní objekty Lochotínských lázní zanikly při výstavbě Karlovarské třídy v roce 1979.
Lochotínské louky
Nejnižší část říční nivy Mže tvoří intenzivně zemědělsky využívaná krajinná mozaika
polí, zahradnictví a sadů. Na mírně vyvýšených okrajových pásech nivy zůstaly zachovány
přírodě blízké louky s cenným druhovým složením. V rámci mapování evropské soustavy
biotopů Natura 2000 zde byly v těsném sousedství jádra městské aglomerace vymezeny
relativně rozsáhlé plochy mezofilních ovsíkových luk. V bylinném patře se vyskytuje ohrožená
žluťucha lesklá (Thalictrum flavum). Lochotínské louky jsou rozdrobeny do menších částí,
oddělených odvodňovacími kanály s doprovodnými porosty.
Regulace Mže
V široké říční nivě na dně Plzeňské kotliny vytvářela Mže odnepaměti zákruty, měnící
svoji polohu zejména při povodňových průtocích. Na historických středověkých plánech Plzně
je znázorňováno koryto řeky Mže přicházející k městu ze západu, ovšem na jižním okraji nivy
se stáčí k severu do středu říční nivy, aby postupně ve třech zákrutech našla řeka pokračování
dále na východ pod severními hradbami města. Říční zákruty na loukách k Lochotínu byly
opuštěny po regulaci toku v 30. letech 20. století. Plánované regulace toku nad Kalikovským
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mlýnem dále ke Skvrňanům již provedeny nebyly, takže si zde řeka dosud zachovává přirozené
řečiště. Poslední úpravy koryta Mže byly provedeny pod Kalikovským jezem po lednové
povodni roku 2003.
Historie plzeňského výstaviště
Uměle vedené koryto Mže, ovlivněné vzdutím jezu u Štruncových sadů, se stalo vítaným
krajinným prvkem v areálu nově vznikajícího plzeňského výstaviště. V prostoru dnešního
obchodního domu Plaza a na navazujících pozemcích podél Mže proběhla prvně v létě 1938
VI. dělnická, živnostenská a hospodářská výstava. Ke stavbě byly využity plochy popeliště na
pravém břehu řeky a dočasně propůjčené pozemky lochotínské továrny na lisované droždí
Hanak na břehu levém. Architektonicky zdařilý komplex výstaviště byl znovu využíván
v poválečném období. V roce 1966 byl pro účely 1. gastronomické výstavy EX Plzeň areál
doplněn, například o most v dnešní podobě a stálé výstavní objekty na levém břehu. Z areálu
výstaviště dnes kromě mostu zůstalo jen hlediště, ovšem bez původního jeviště a promítací
plochy na břehu řeky.
Zástavba ustoupila dopravním tepnám
Dnešní tvář této části města je podstatně odlišná od minulosti. Mže byla v tomto úseku
regulována v letech 1927–1930. Rooseveltův most byl v 80. letech 20. století zásadně
přestavěn, z původní stavby se zachovaly pouze pilíře a tři klenby oblouků přes řeku Mži.
Zásadní demolice Rychtářky proběhla v souvislosti s výstavbou silničního průtahu na počátku
70. let 20. století. Poslední připomínkou Rychtářky je Lautensackův dům, sloužící po
rekonstrukci jako restaurace s minipivovarem Groll. Další část zástavby na břehu Mže zanikla
při výstavbě mostu A. Zápotockého (dnes Gen. Pattona), dokončeného v roce 1972. Vedení
nového severojižního průtahu městem nahradilo roli trasy napojené na Saský most. Dříve
důležitá Lochotínská lávka (postavena v roce 1883) původně spojující město s Lochotínem
prakticky ztratila napojení na centrum města.
Hydrologická stanice Plzeň - Lochotín
U Lochotínské lávky je možné vidět zděný objekt původní hydrologické stanice, sloužící
zde od roku 1930 k měření vodních stavů a odvozování průtoků na Mži. Zpětně zde byly
vypočteny i průtoky za historických povodní 1845 a 1890. Kulminační průtok z 30. března
1845, odvozený na 470 m3.s-1 nebyl na Mži dosud překonán. Hydrologická stanice PlzeňLochotín byla vyřazena z provozu v roce. Mže tak jako jediná z řek přitékajících do města nemá
v dolní části toku vlastní hydrologickou stanici. Nejbližší měření na Mži poskytuje až stanice
pod přehradou Hracholusky.
Malice – zapomenuté počátky Roudné
Před založením Plzně stála na levém břehu Mže ves Malice. Město, původně jmenované
“Nový Plzeň”, bylo založeno v letech 1288–1300 na společné říční terase Mže a Radbuzy.
Malice oddělené od města řekou Mží, tvořící základ vznikajícího severního předměstí, se
připomínají v písemnostech až do poloviny 15. století. Od 16. století se pro osadu na levém
břehu používá název Roudná, snad proto, že se přes Malice chodilo k lesu a tvrzi Roudná
v prostoru za dnešní Bílou Horou. Původní pojmenování vsi dnes připomíná Malická ulice na
Roudné.
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Saský most a Rychtářka
Středoevropský význam cesty vycházející severní bránou Plzně přes řeku Mži vedl
k přejmenování původní Malické brány na Saskou, podobně Roudná se označovala Saské
předměstí. Na této trase byl v letech 1849–1851 vybudován Saský most (dnes Rooseveltův),
překlenující nejen Mži, ale také Soukenickou (Valchářskou) strouhu a zástavbu Rychtářky.
Život Rychtářky – „plzeňské Kampy“ byl, podobně jako Roudné na protějším břehu, spojen
s protékající řekou. Voda svedená do Soukenické strouhy sloužila domácnostem i
živnostníkům, využívajícím vodní energii. Neregulovaná řeka však také opakovaně ničila nízko
položené příbřežní části města.
Která z plzeňských řek je nejvýznamnější?
Mže je podle vodohospodářské dokumentace říční sítě považována za hlavní zdrojnici
Berounky, a to nejen z důvodů historického vývoje názvosloví toku. Mže totiž předstihuje
ostatní tři plzeňské zdrojnice Berounky v rozloze povodí i průtoku. Radbuza je sice na soutoku
se Mží tokem významnějším, ovšem průtok i plochu povodí sčítá již v Doudlevcích s řekou
Úhlavou. Značně rozdílné jsou nadmořské výšky pramenů plzeňských toků – nejvýše pramení
Úhlava a nejníže Radbuza. Mže jako hlavní zdrojnice Berounky má v Plzeňské kotlině nejširší
říční nivu. Na celém toku však Mže střídá poměrně různorodý charakter údolí.
Základní hydrografické charakteristiky plzeňských zdrojnic Berounky
Tok
Mže – soutok s Radbuzou
Radbuza – soutok s Úhlavou (1)
Radbuza – soutok se Mží (2)
Úhlava – ústí do Radbuzy
Úslava – ústí do Berounky

Plocha
povodí
(km2)
1824
1266
2188
915
757

Délka toku
(km)

Průměrný průtok
(m3.s-1)

106,5
107
111,5
108,5
94

8,60
5,55
11,40
5,85
3,62

Výška
pramene
(m n. m.)
725
689
689
1128
695

Změny koryta v oblasti soutoku
Pro vodní toky je změna koryta přirozeným jevem. Lze proto předpokládat, že i místo
soutoku Mže a Radbuzy v dávné přírodní minulosti měnilo svoji polohu, případně se i toky
větvily do bočních ramen. Na plánech středověké Plzně je kromě umělých vodních kanálů pod
branami města dokumentován vlastní soutok řek severovýchodně od města. Zde se k sobě obě
koryta přibližovala natolik, že mezi sebou vytvářela úzký „poloostrov“. Ještě koncem 19. století
se v tomto místě na přírodních březích řek rozkládal výběžek Pecháčkových (dnes
Štruncových) sadů. V letech 1897–1898 započala úprava koryta Radbuzy v úseku podél
Měšťanského pivovaru. V roce 1912 byl regulován tok pod soutokem a později v letech 1923–
1926 byla provedena regulace Mže nad soutokem, takže celkově došlo k napřímení toků a
zpevnění břehů v místě soutoku.
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Obrázek č. 1: Plánek části města Plzně z roku 1908 pro práci studentů v pracovním listu

Obrázek č. 2: Pracovní list pro naučnou stezku Údolím Mže a Berounky
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2.2 Muzejní komplex Národního muzea v Praze
Nejstarší muzejní ústav v Čechách byl založen pod názvem Vlastenecké muzeum v roce
1818 a sídlil ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1946 se muzeum přestěhovalo do
dnes již neexistujícího Nostického paláce na Příkopě. Prostory těchto budov však přestávaly
stačit na rozrůstající se sbírky a již v roce 1940 předložil František Palacký moderní návrh na
novostavbu Národního muzea. Palackého návrh nakonec realizován nebyl, ale k pokroku
v jednáních o novou budovu postupně docházelo. V roce 1876 darovala městská rada pro novou
budovu Národního muzea velmi cenný pozemek v horní části Václavského náměstí.
K realizaci byl vybrán návrh stavby architekta Josefa Schulze s náklady na stavbu ve výši
2 miliónu zlatých. Slavnostní zahájení provozu Muzea Království českého v nově postavené
budově proběhlo v roce 1891.
Obrázek č. 3: Historická budova Národního muzea po rekonstrukci v roce 2018

Národní muzeum je významným kulturně-historickým centrem České republiky pro
širokou veřejnost. Zaměstnanci a vědečtí pracovníci muzea se podílí na výzkumu, ochraně a
dalšímu budování sbírek. V současné době se v depozitářích a výstavních prostorách uchovává
15 miliónů sbírkových předmětů, jejichž stáří se datuje od několika miliard let až po současnost.
V depozitářích se pečlivě ukrývají vzácné předměty, které čekají na podrobné prozkoumání
a vědeckou analýzu těmi nejmodernějšími metodami a přístroji. Týmu vědců se například
podařilo datovat fosilní lebku ženy z oblasti Českého krasu do období více než 450 00 let. Jedná
se tak o nejstarší zrekonstruovanou genetickou informaci moderního člověka.
Odborníci v muzeu se dále zabývají terénním výzkumem, studiem jednotlivých předmětů
a popularizací s tím spojenou. Národní muzeum poskytuje i humanitární pomoc ve válkou
postižené Sýrii v podobě materiálového, konzervátorského a restaurátorského zázemí pro
záchranu kulturního světového dědictví, konkrétně památek poničených v dlouhotrvajícím
válečném konfliktu. V červenci 2021 Národní muzeum prodloužilo licenci pro archeologický
průzkum česko-syrskému týmu v Sýrii, který se podílí na odhalování a záchraně nálezů z doby
bronzové a železné, jejichž stáří se datuje až 2500 let př. n. l., tedy do období říše Chetitů.
Vrcholnou akcí roku 2021 v Národním muzeu se nepochybně stala výstava Sluneční
králové. Jedná se o mezinárodní projekt, který dokumentuje největší archeologické objevy
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českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského
pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Na výstavu byly poskytnuty
zápůjčky z muzeí v Káhiře, Gíze, Berlíně, Hannoveru, Frankfurtu nad Mohanem aj. Vystaveny
jsou též předměty, které Národní muzeum získalo jako podíl československých nálezů
učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Praze v minulosti v Abúsíru.
Celý muzejní komplex Národního muzea nezahrnuje jen Historickou a Novou budovu
Národního muzea na Václavském náměstí, které jsou od listopadu 2019 propojeny podzemní
chodbou s unikátní multimediální expozicí. Cenné muzejní sbírky jsou uloženy nebo vystaveny
v dalších objektech v Praze a mimo ni. Můžete si je prohlédnout v Českém muzeu hudby,
Lapidáriu Národního muzea, Muzeu Bedřicha Smetany, Muzeu Antonína Dvořáka,
Národopisném muzeu, Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Ve výčtu
nelze opomenout veřejnou vědeckou knihovnu Národního muzea, která byla založena se
vznikem muzea v roce 1818 a je druhou největší knihovnou s historickými fondy v České
republice.
Obrázek č. 4: Ze sbírky Náprstkova muzea ve stálé expozici o Austrálii a Oceánii

Výzkum a sbírky Národního muzea jsou rozdělené na historickou a přírodovědnou sekci.
Přírodovědná sekce je dále rozmístěna v oddělení paleontologickém, mineralogickopetrologickém,
mykologickém,
botanickém,
entomologickém,
zoologickém
a antropologickém. Pro představu sbírky botanického oddělení obsahují kolem dvou milionů
položek, které jsou rozřazeny do Československého herbáře, Generálního herbáře,
Australského Dominova herbáře, Íránsko-iráckého herbáře, sbírky mechorostů a kapraďorostů.
V dalším mineralogicko-petrologickém oddělení jsou uloženy sbírky geologické stavby ČR,
sbírky broušených a drahých kamenů, sbírka meteoritů, sbírka minerálů a tektitů.
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Historická budova Národního muzea byla za dobu svého provozu několikrát poškozena
a musela projít rekonstrukcí. Při osvobozování Prahy na konci 2. světové války 7. května 1954
byla zasažena leteckou bombou. V roce 1962 došlo pro rekonstrukci k vyhlášení národní
kulturní památky. Při okupaci naší republiky armádami Varšavské smlouvy v srpnu 1968 bylo
poškozeno průčelí budovy střelbou sovětských vojáků z kulometů a samopalů. V 70. letech
20. století stavba utrpěla výstavbou metra a severojižní magistrály vyprojektované
v bezprostřední blízkosti. Dodnes unikátní muzejní komplex trpí zvýšenou hlučností, prašností
a vibracemi z podzemní a automobilové dopravy. Po náročné celkové opravě se Historická
budova Národního muzea zaskvěla ve své kráse a znovu otevřela dveře veřejnosti 28. 10. 2018
v den stého výročí vzniku Československa.
Obrázek č. 5: Ze sbírky mineralogického oddělení Národního muzea v Praze

2.3 Uganda: proč se jí říká africká perla?
Přednáška měla účastníkům kurzu představit Ugandu, východoafrickou vnitrozemskou
zemi, a to v kontextu významně měnícího se afrického kontinentu. Měla zároveň pomoci
identifikovat určité mýty či stereotypy, jak o Africe přemýšlíme či jak na ně nahlížíme,
a představit ji jako dynamicky měnící se kontinent, jehož každá země usiluje o to stát se
významným regionálním či nadregionálním aktérem v současném globalizovaném světě.
Studentům byla na začátku položena výchozí otázky: jaký obraz máte před sebou, když
se řekne Afrika? Na základě jejich odpovědí jsme pak diskutovali, na jakém základě se jim
tento obraz utváří. Poté jim byla položena další otázka: kdy jste naposledy o Africe slyšeli
nějakou pozitivní zprávu a co to bylo?
Afrika jim byla představena jako „země kontrastů“: jsou zde obrovské a lidnaté země, ale
také malé drobné státní útvary; jsou zde nedotčené pralesy (ještě pořád!), ale také degradovaná
a odlesněná krajina; jsou zde obrovské říční systémy, vodopády a peřeje, ale také vyprahlé
pouště; jsou zde oblasti nesmírně bohaté na přírodní zdroje, ale také velmi chudé komunity
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žijící s méně než dvěma dolary na osobu a den; jsou zde náhorní plošiny, rokle i velehory, je
zde divukrásné pobřeží, a pobřeží moří či řek, která jsou těžce znečištěno plastovým odpadem
nebo ropnými deriváty.
Afrika byla ale představena i jako „odolný kontinent“, který byla je schopen ustát výzvy,
spojené s pohnutou historií otrokářství a kolonialismu, kde navzdory mnoha problémům roste
kvalita života, snižuje se dětská mortalita, zvyšuje se vzdělanost populace i produkce potravin.
Roste počet postavených dálnic, kapacita leteckých i cargo terminálů, ale také propojení
společnosti informačními a komunikačními technologiemi. Je to ale také kontinent s mnoha
environmentálními výzvami, které se musí urychleně řešit, nemá-li postupovat desertifikace
a krajina přicházet o drahocennou vodu či obdělavatelnou půdu.
Tyto proměny byly představeny na příkladu Ugandy, kterou kdysi britský ministerský
předseda Winston Churchill nazval Perlou Afriky. Studenti se dozvěděli nejen geografickou
charakteristiku této země zasazenou do celoafrického kontextu, ale také o aktivitách
a projektech, které mají za cíl podpořit vzdělanost dětí a obecně mladé populace, která v příštích
letech bude vstupovat na trh práce. Přednášející představil některé projekty, které jsou
realizovány vzdělávací organizací ACET Česká republika ve spolupráci se školami
a neziskovými organizacemi přímo v místě. V přednášce zaznělo několik příběhů dětí, kterým
právě dlouhodobá podpora (finanční, morální i psychická) umožnila obstát v těžkých
podmínkách chudinských čtvrtí, aby se pak po absolvování základní školy, střední školy nebo
nadstavbových vzdělávacích kurzů mohly stát plně soběstačnými a prolomit tak kruh chudoby,
ve které jejich rodiny žily po generace. Tyto příběhy jsou důkazem naděje a také příkladem
dobré praxe, které mají potenciál mít přesah z mikro-světa jednotlivců do makro-světa života
národů či regionů, a mohou se v posledku propsat do národních či nadnárodních statistik.
Na závěr studenti vyplnili kvíz s otázkami, reflektujícími přednášenou látku. Vítězové
dostali na památku výtisk knihy „Uganda – znovuobjevená perla“, kterou přednášející spolu
s ředitelem organizace ACET ČR Františkem Krampotou na základě svých zážitků z návštěv
Ugandy napsali.
Pro hlubší samostudium doporučuji článek Afrika snů a skutečností po 70 letech (2018;
Geografické rozhledy), a také online verzi stejnojmenné výstavy.
Dostupné zde:
https://www.geograficke-rozhledy.cz/afrika
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2711/pdf
2.4 Přírodní park Horní Střela
Přírodní park Horní Střela se nachází v regionu severního Plzeňska a zasahuje
do Rabštejnské pahorkatiny, Žihelské brázdy a údolí řeky Střely. Vyhlášen byl v roce 1978
s posláním uchovat cenné území pro jeho biologické, krajinné a estetické hodnoty. Původní
výměra 6813 ha zasahovala v době vyhlášení jen do okresu Plzeň-sever. V roce 1997 bylo
připojeno přiléhající území o výměře 3179 ha v okrese Karlovy Vary. Současná výměra paku
dosahuje 9991, 6 ha. Součástí parku jsou i maloplošná chráněná území přírodní rezervace
Střela, přírodní rezervace Vladař, přírodní památka Jezerní vrch a U báby - U Lomu.
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Geologické podloží je tvořeno převážně starohorními fylitickými břidlicemi, grafitickými
a kyzovými břidlicemi, fylity a v menším rozsahu dvojslídnými svory a granodiority.
V minulosti se v blízkém okolí Rabštejna nad Střelou nerostné bohatství těžilo. Získávala se
velmi slabě metamorfovaná fylitická břidlice (tzv. pokrývačská břidlice). Na mnoha
architektonických památkách byla břidlice z tohoto místa použita i jako střešní krytina. Mimo
jiné i na stavbu slavné katedrály sv. Víta v Praze a Prašné brány. Později se od nerentabilní
těžby ustoupilo, ale stopy z míst lomů v minulosti jsou patrné dodnes v podobě hald břidlicové
odpadové drti. Do severní části parku ještě zasahují magmatické horniny čistecko-jesenického
masivu. V severozápadní části území se vyskytují čedičové suky (např. vrch Vladař 693 m
n. m.) jako pozůstatek třetihorní vulkanické činnosti. Žihelská brázda je výsledek tektonického
zlomu a můžeme zde pozorovat žulová skalní města se sutěmi.
Na tektonické zlomy jsou navázány vodní toky. Nejvýznamějším tokem je řeka Střela,
která se pod obcí Chyše zařezává hlouběji do terénu a v okolí Rabštejna nad Střelou vytváří
výrazný kaňon. Většina území je odvodňována do Berounky a malá část na severu a
severovýchodě lokality do Ohře. Menšími vodními toky v oblasti jsou Hradecký a Manětínský
potok. Nejnižším bodem parku je tok řeky Střely pod Stážištěm v nadmořské výšce 346 m.
Nejvyšší vrchol Vladař 693 m n. m..
Nízká hustota zalidnění a horší dopravní dostupnost přispěly k zachování biologické
hodnoty přírodního parku. Nejvýznamnějším rostlinným společenstvem v meandrech řeky
Střely je skalní květena submontánního typu, do které řadíme kostřavu sivou (Festuca glauca),
rozchodník bílý (Sedum album), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), tolitu lékařskou
(Vincetoxinum hirundinaria). K vzácným rostlinných druhů v lokalitě patří i oměj pestrý
(Aconitum veriegatum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), česnek chlumní (Allium senescens),
jaterník podléška (Hepatica nobilis), skalník celokrajní (Cotoneaster integrrimus), orsej jarní
(Ficaria verna) a náprstník červený (Digitalis purpurea). V zalesněné části převládají
hospodářské smrkové a borovicové porosty, na skalnatých okrajích reliktní bory, v potočních
a říčních nivách olše a habry. Mezi vzácnější jehličnany patří jedle bělokorá (Albis alba).
Lokálně se zachovaly původní listnaté dřeviny, např. javor mléč (Acer platanoides), javor klen
(Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá
(Tilia cordata) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos).
V přírodním parku hnízdí velké množství ptáků, z těch méně běžných dudek chocholatý
(Upupa epops), výr velký (Bubo bubo), sýček obecný (Athene noctua), sluka lesní (Scolopax
rusticola), puštík obecný (Strix aluco), datel černý (Dryocopus martius), starkapoud velký
(Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis). Při toku řeky Střely se vzácně vyskytuje
ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra), vydra říční (Lutra lutra) a rak kamenáč (Austropotamobilius torrentium).
V lesních porostech žíjí zástupci plazů a savců, např. užovka podplamatá (Natrix tessellata),
slepýš hladký (Anquis fragilis), zmije obecná (Vipera berus), kuna lesní (Martes martes),
veverka obecná (Sciurus vulgaris), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus
scrofa), liška obecná (Vulves vulves).
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Obrázek č. 6: Lilie zlatohlavá a různé druhy náprstníků v přírodní rezervaci Střela

V centrální části přírodního parku na řece Střele 8 km severovýchodně od Manětína se
rozkládá městečko Rabštejn nad Střelou. Co do počtu obyvatel patří k nejmenším sídlům
v České republice. Status města mu zůstává už jen z historického hlediska, ale pro další
generace je ukázkou harmonického spojení přírody, architektury a života člověka.
Vznik Rabštejna je spojen s rodem Milhosticů (pánů z Maštova). Písemné prameny
o založení hrádku se datují před rok 1269. Ve 30. letech 14. století získal rabštejnský statek
Oldřich Pluh, přední rádce českého krále Jana Lucemburského. V roce 1337 byla městečku
s opevněným podhradím udělena městská práva. Karel IV. v roce 1375 přidal právo vybírání
cla na významné obchodní cestě vedoucí z Norimberka, přes Tachov, Teplou, Manětín,
Kralovice dál do Prahy. V roce 1514 udělil Vladislav Jagellonský městečku práva týdenního
trhu, dvou výročních trhů a právo užívat červené pečetě.
Majitelé panství se vlivem různých historických událostí často měnili. Pluhové při odboji
proti panovníkovi Karlu IV. Rabštejn ztratili. Za vlády Václava IV. přešel do vlastnictví rodu
Caltů z Kamenné hory, Gutštejnů, za nichž byl vybudován klášter karmelitánů. V 1. pol.
16. století Šlikové přestavěli starý hrad a po zničujícím požáru v roce 1543 vystavěli novou
hradní budovu. Z dalších významných rodů, které se zasloužily o rozvoj Rabštejna v 17.
a 18. století byli Libštejnští z Kolovrat a po třicetileté válce Pöttingové, kteří postavili klášter
servitů a v roce 1706 ho přebudovali v barokním slohu. Manětínská větev Lažanských
z Bukové držela Rabštejnské panství až do konce období feudalismu.
Z historických pohlednic a písemných pramenů je zřejmé, že zdejší obyvatelé mimo panské
kruhy neoplývali majetkem. V minulosti jim obstarávání obživy znesnadňoval neschůdný
skalní terén, nedostatek úrodné půdy, vynášení říční vody ze Střely. Omezené možnosti
zemědělství orientovalo obyvatelstvo na řemeslnou výrobu. Pro potřeby místního obyvatelstva
i na prodej vyráběli pekaři, mlynáři, hrnčíři, ševci, truhláři, řezníci. Na stavbách dochovaných
objektů lidové architektury se zachovalými roubenými a hrázděnými pracovali v minulosti
tesaři, zedníci. V okolí Rabštejna byl provozován mlýn, pila a hamr ke zpracování dřeva.
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Obrázek č. 7: Kamenný most přes řeku Střelu v Rabštejně nad Střelou

Obrázek č. 8: Ukázka pracovních listů k naučné stezce Rabštejn nad Střelou
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3 Závěr
Cílem letošního Zeměpisného kempu bylo navázat na předchozí ročníky a prohloubit
zájem, vědomosti i praktické zkušenosti u nadaných a talentovaných žáků z Plzeňského kraje,
kteří se kempu účastní. Do programu jsme zařadili především zajímavé přírodní lokality
i kulturněhistorické objekty Plzeňského a Středočeského kraje.
Hned v pondělí po testování nás autobus přepravil k Centrum caolinum v Nevřeni
a prozkoumali jsme nevřeňské podzemí. Tradičně jsme neopomněli jednodenní exkurzi do
našeho hlavního města Prahy. Tentokrát jsme navštívili Národní muzeum a Náprstkovo
muzeum asijských, afrických a amerických kultur.
Do programu letošním ročníku jsme nemohli z epidemiologických důvodů zařadit
významné výrobní a exportní podniky v Plzni, proto byly zařazeny dvě terénní exkurze a prošli
jsme naučnou stezku Údolím řeky Mže a Berounky a přírodní park Horní Střela v okolí
městečka Rabštejna nad Střelou.
Do mimoevropských regionů jsme nahlédly prostřednictvím RNDr. Jiřího Preise Ph.D.
a jeho prezentace a přednášce o africké Ugandě. Osobně ji několikrát navštívil a zapojil se do
projektů usilujících o zlepšení podmínek ve školství a dostupnosti studia pro děti v tomto
africkém státu.
Plzeňský horolezec a cestovatel Jan Trávníček, původním povoláním geodet, nám
umožnil navštívit firmu Hrdlička s. r. o., kde si studenti prakticky vyzkoušeli nejmodernější
geodetické přístroje a používané technologie. Jan Trávníček se s námi podělil o své
cestovatelské a horolezecké zkušenosti z Nepálu.
Metodicky jsme se snažili zařadit témata, která se nemohou ve školách probírat
z časových důvodů v tak velkém rozsahu. Denní programy zohledňovali věk, zájmy a pozornost
účastníků. Tradičně s nadšením se setkalo zařazení pohybových aktivit v podobě lezení
na lezecké stěně, lukostřelby v areálu Lukosu Manětín a doprovodné večerní programy.
Počáteční ostych se brzy vytratil a dvacetičlenná skupina studentů Zeměpisného kempu se brzy
spřátelila. Celý týden panovala uvolněná, přátelská atmosféra, která je potřebná pro
bezproblémový průběh a vstřebávání nových zážitků.
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Obrázek č. 9: Z přednášky o geodézii ve firmě Hrdlička s. r. o. v Plzni
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ODBORNÝ DĚJEPISNÝ KEMP
23. 8. – 27. 8. 2021
HISTORICKÉ CESTY PO ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
Helena VÝCHODSKÁ
1 Úvod
Pro Dějepisný kemp 2021 jsme i v tomto roce vytýčili jako hlavní cíl zajistit program
exkurzí a výletů, které by představily žákům a studentům významné, zajímavé a také působivé
kulturně historické a technické památky Plzně a Plzeňského kraje. Vybrané objekty z období
pravěku, středověku, novověku i nejmodernějších dějin měly v našem pojetí především
prezentovat specifika dějin západních Čech.
Plzeňsko i širší region západních Čech byly v minulosti ovlivňovány řadou faktorů. To,
co lidé žijící již od pravěku v této lokalitě museli vnímat na prvním místě, byla pochopitelně
krajina. Příznivé klima, sprašové půdy, členitý terén, bohatý vodní režim – to všechno jsou
hlavní důvody, pro které byl západočeský region lákavý pro osídlení od nejstarších dob až po
novověk.
První obyvatelé jsou v Plzeňské kotlině doloženi archeologickými nálezy již v paleolitu.
Po celou dobu kamennou zde lidé vytipovávali vhodná místa pro sídliště, a tím budovali
základy budoucích osad, hradišť a v neposlední řadě také pozdějších měst, která v lokalitách
pravěkých vesnic v budoucích staletích často vznikala. Z tohoto hlediska dosáhl pravěký člověk
nejvýznamnějšího rozvoje bezesporu v období neolitu, kdy ruku v ruce s postupnou
sedenterizací zde prosazoval sídelní inovace. Právě v Plzni a jejím okolí můžeme uvést několik
dokladů zemědělského osídlení, tedy výstavby vesnic s dlouhými domy, jež jsou pro toto
období tak typické (Litice, Křimice, Vochov apod.). V dalších obdobích pravěku, tedy v době
bronzové a železné, člověk mohl prostřednictvím svých technologií zároveň zdokonalovat svá
bydliště, pohřebiště i posvátná či jinak hodnotná místa. Vznikl nový typ sídlišť, hradiště stavěná
ze dřeva a kamene, mezi něž patří také jedno z největších hradišť střední Evropy, areál v Plzni
– Bukovci.
Další technologie a estetické vzorce přinesl středověk. Základním stavebním prvkem se
v této době stal kámen, který dominoval při stavbě mohutných a stabilních objektů, jakými byly
například tvrze, hrady a nově také sakrální stavby, jako např. rotundy a baziliky na Hůrce ve
Starém Plzenci. Středověk přinesl také další velmi důležitý historický element, a to zakládání
a rozvoj měst. Západní Čechy jsou typickým důkazem tohoto raně středověkého vývoje, neboť
samotná Plzeň coby západočeské „hlavní město“ byla založena ve 13. století jako strategické
centrum královské moci na cestě do Norimberka. Mnohé významné západočeské památky jsou
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proto vázány zpočátku na románský sloh a později hlavně na ranou gotiku. Příkladem může být
hlavní plzeňský chrám sv. Bartoloměje, který reprezentuje nestarší gotický sloh v naší zemi,
a to již z konce 13. století.
Novověk se z filozofického, ale především kulturně-uměleckého hlediska nesl
ve znamení střetnutí a do značné míry také prolnutí tří po sobě jdoucích odlišných
myšlenkových a uměleckých proudů – renesance, baroka a klasicismu. Z hlediska
západočeského stavebnictví znamenala poslední čtyři staletí mnoho změn ve všech slova
smyslech – technologických, estetických i typologických. Kamenné hrady jejich majitelé začali
přebudovávat na zámky, stále více byla upřednostňována pohodlnost a praktičnost. Rozvoj
baroka je v našem kraji, stejně jako všude jinde, vázán na náboženský konflikt třicetileté války,
jenž zapříčinil po výhře katolicismu rozsáhlou stavební činnost v oblasti sakrálních budov – pro
náš kraj tento trend představuje především velkorysá přestavba klášterů, jako jsou např. Plasy,
Teplá nebo Chotěšov či zcela novou barokní výstavbu, reprezentovanou např. historickým
centrem Klatov. S nástupem 18. století a klasicistního stylu zaznamenáváme na západě Čech
v duchu tereziánských a josefínských reforem naopak zvelebování světského prostředí, tedy
především modernizaci a rozšiřování měst (Plzeň, Sušice, Klatovy apod.).
Moderní doba s sebou přinesla na prvním místě industrializaci. Člověk - umělec se ve
stavebnictví ubíral, a do značné míry se ubírá dosud, směrem k funkčnosti,
úspornosti originalitě. Architekti, z nichž mnozí překročili svým významem hranice tohoto
kraje, vyhledávali nové tvary, netradiční materiály jako je železobeton, ocel, sklo a laminát či
využívali znalostí nových technologií a moderních konstrukcí. Konkrétním příkladem moderní
budovy 1. poloviny 20. století je stavba tzv. Mrakodrapu a o půl století později objekt s názvem
Bohemia, jejíž celoprosklený rastrovaný plášť dnes poskytuje návštěvníkům nepřekonatelný
výhled na celou Plzeň.
Druhým významným fenoménem regionálních dějin se již od středověku stala blízkost
hranic s Německem. V každé době, počínaje středověkem, byly právě západní Čechy tím
územím, které mohlo v době míru těžit ze spolupráce s tímto naším silným sousedem, anebo
čelit bezprostřednímu útoku v době nepřátelství obou států, či jejich představitelů.
2.1 Pondělí 23. 8. 2021
První den historického kempu jsme zaměřili na aktivity, které měly prostřednictvím
skupinové práce děti navzájem seznámit a také poskytnout jednotlivým účastníkům možnost
představit své zájmy a historické preference. Připravené didaktické hry a dějepisné aktivity děti
jednak motivovaly a jednak v mnohém odkryly nejen aktuální dějepisné znalosti, ale i řadu
témat, o která žáci a studenti projevili zájem v souvislosti s výběrem kulturně-historických
objektů pro celý týden.
Ukázka didaktické aktivity; pracovní list k tématice dějin každodennosti a rozvoji
technologií v dějinách.
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TVRZENÍ

ANO / NE

1. Mohl se Karel IV. před svou korunovací umýt mýdlem?
2. Mohl si Jan Hus zapsat poznámky ke kázání grafitovou tužkou?
3. Mohl si Přemysl Otakar II. objednat kávu k snídani?
4. Mohl si Jan Mydlář nechat vytetovat na paži obrázek meče?
5. Mohl si Tomáš G. Masaryk nosit na jednání svačinu v plastové krabičce?
6. Mohla si Marie Terezie v soukromí vzít na chuť žvýkačku?
7. Mohla Eliška Přemyslovna tajně mlsat čokoládu?
8. Mohl si Jan Jesenius zapálit doutník?
9. Mohl by dostat Jan Lucemburský transfuzi krve?
10. Mohli si Cyril a Metoděj po roční cestě na Velkou Moravu připít vínem?
11. Mohla Jana z Arku psát dopis husitům do Čech s brýlemi na nose?
12. Mohl si Tutanchamon nechat zasklít okno?
13. Mohla si královna Viktorie vzít na angínu antibiotika?
14. Mohl si Richard Lví srdce dát k obědu řízek s bramborovou kaší a pivo?
15. Mohl sumerský učitel pospíchat ráno do školy na kolovém voze?
16. Mohl být Avicena provádět operace na pacientech v úplné anestezii?

Vzhledem ke skutečnosti, že letošní účastníci dějepisného kempu pokrývali poměrně
široké věkové spektrum od žáků 7. třídy ZŠ až po maturanty gymnázií, zaznamenali jsme
skutečně mnoho různých zaměření a zájmů. Žáci a studenti letos preferovali dějiny výtvarného
umění a architektury a také dějiny vědy a techniky. Z časových období byl největší zájem o
středověk a o moderní dějiny. Na tyto zájmy jsme se v rámci historického kempu tedy zaměřili.
Z odborného i didaktického hlediska jsme pro první den kempu zvolili jako hlavní téma
dějiny každodennosti. V didaktických aktivitách mohli své znalosti uplatnit všichni – jak mladší
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žáci, kteří dosud neprošli celým „cyklem“ dějepisu na ZŠ, tak starší studenti, kteří již svou
dosavadní průpravou dokázali své poměrně hluboké a detailní znalosti.
Odpoledne prvního dne dějepisného kempu jsme věnovali exkurzi po historickém jádru
města Plzně. Hlavní architektonické památky jsme v tomto roce využili pro prezentaci
klíčových událostí dějin královského města s cílem propojit regionální historii s vývojem
celého státu a poukázat na význam mezipředmětových vztahů. S účastníky kempu jsme
sestavili de facto plzeňské dějiny v datech.
K roku 976 se váže první zpráva o hradu Plzni, tedy přesněji k dnešnímu Starému
Plzenci. Nejbližší následující záznamy z roku 992 upozorňují na druhý nejstarší objekt, totiž na
malý klášter a kostel P. Marie, dnes sv. Jiří v Doubravce, který podle legendy založil biskup sv.
Vojtěch na své cestě ze Staré Plzně. Skutečné město Nová Plzeň bylo založeno pravděpodobně
roku 1295 lokátorem Jindřichem na příkaz českého krále Václava II. na soutoku řek Radbuzy,
Mže, Úhlavy a Úslavy. Město se rozprostíralo na 20 ha, čítalo 15 ulic, 290 domů a 3 000
obyvatel. Od počátku se stalo důležitým obchodním střediskem na významné křižovatce cest
do Norimberka a Řezna, svojí rozlohou bylo po Praze a Kutné Hoře třetím největším městem v
Čechách.
Z hlediska tradic regionální historie hraje ve 14. století hlavní roli datum 1307. V listině
s nejstarší dochovanou městskou pečetí nacházíme k tomuto roku první písemnou zmínku o
pivovaru v Plzni, kdy plzeňský měšťan Wolfram Zwinilinger odkázal kostelu sv. Bartoloměje
pivovar se sladovnou. Druhým klíčovým rokem tohoto století je pak r. 1328, kdy se poprvé
zmiňuje plzeňská latinská škola.
15. století znamenalo bouřlivou dobu, zejména s ohledem na kolísající názory
plzeňských měšťanů na husitství. Roku 1411 sice Mistr Jan Hus napsal Plzeňanům list, v němž
chválil jejich mravní chování a vyzýval je k dalšímu pevnému postoji, a o tři roky později
(1414) měšťané pod vedením kazatele Václava Korandy st. dokonce vyhnali příslušníky řádu
německých rytířů z města, avšak již r. 1420 se Plzeň trvale přiklonila ke katolické straně.
Husitští hejtmani pak několikanásobně Plzeň obléhali, ovšem bez úspěchu. 1421 to byl Jan
Žižka z Trocnova a dále pak sirotčí vojska Prokopa Holého v obdobích 1431 a 1433–1434.
Odměnou za pevné katolické postoje Plzeňanů během husitských válek udělil roku 1434
Zikmund Lucemburský náhradou za škody způsobené Plzni zlatou bulu osvobozující obyvatele
města od královské berně, cel, mýt a dalších poplatků ze zboží v království českém i celé
německé říši. Ve 40. letech 15. století se Plzeň přidala k protipoděbradské jednotě strakonické,
a roku 1468 Plzeňané dokonce uznali za českého krále Matyáše Uherského.
Válečná léta v očích moderního člověka přebíjí skvělé technologické prvenství, které
Plzeň získala v 70. a 80. letech 15. století. Tehdy zde působila první tiskárna v Čechách, z jejíž
produkce se dodnes dochovala i první kniha tištěná v Plzni, tedy i v celých Čechách. Jsou jí
latinská Statuta Arnošta z Pardubic, vytištěná 26. dubna 1476.
Doslova přeslavným obdobím se v dějinách města stal necelý rok 1599/1600. Tehdy
císař Rudolf II. utekl před morem z Prahy právě do Plzně, a tak se město stalo dočasně hlavním
městem celé Svaté říše římské.
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Další válka, tentokrát třicetiletá, se ale blížila. Hned na jejím začátku, roku 1618, byla
Plzeň poprvé ve své historii vojensky dobyta, a to vojsky Arnošta z Mansfeldu. I další
významný velitel tohoto náboženského a mocenského konfliktu je spojen s Plzní. V letech
1633-1634 pobýval ve městě generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna, který byl
právě cestou z Plzně zavražděn v Chebu 25. února 1634.
Morové epidemie, které se nevyhnuly Plzni v letech 1648, 1680 a 1714, byly hlavní
motivací k výstavbě morového sloupu (1681), jehož prostřednictvím vstoupil do gotického a
renesančního města nový styl - baroko. Neblahé události spojené s chodským povstáním se
uzavřely na plzeňském popravišti v prostorách dnešního pivovarského areálu, kde byl
v listopadu roku 1695 pověšen Jan Sladký Kozina, vůdce rebelů, jehož mrtvola visela na
šibenici více rok.
Plzeň se ale nezadržitelně rozvíjela dál, a to zejména od 18. století. Roku 1714 zde byl
založen klášter dominikánek a v roce 1776 zřídila městská rada gymnázium, kde později
studovalo mnoho významných osob (např. Bedřich Smetana). Josefínské reformy a postupná
industrializace země poskytly Plzni zcela nové příležitosti. Vše začalo roku 1795 bouráním
městských hradeb a pokračovalo zakládáním nových továren.
Roku 1842 začal nový Měšťanský pivovar vařit pivo nového typu a roku 1859 byla
založena Waldsteinova strojírna, kterou o 10 let později koupil Emil Škoda. Plzeňský průmysl
o několik let později dostal další pobídku ve formě nové železniční tratě, která propojila roku
1861 Plzeň s Furth im Waldem, roku 1862 s Prahou, roku 1868 s Českými Budějovicemi a
Vídní, roku 1872 s Chebem, roku 1873 se Žatcem a roku 1878 se Železnou Rudou. Plzeň se
stala průmyslovým centrem. Na přelomu 19. a 20. století k tomu nemalou měrou přispěl také
František Křižík, který zde vybudoval mimo jiné i městskou elektrárnu pouliční elektrickou
dráhu na trase Bory – Lochotín. Moderní výroba však s sebou nesla i velká rizika. Příkladem,
který přesáhl i ta nejhorší očekávání, byl 25. května 1917 katastrofální výbuch v muniční
továrně v Bolevci, při kterém zahynulo na 300 lidí. Karel Čapek se pro své dílo Krakatit
inspiroval právě touto konkrétní událostí.
Po vyhlášení Československa 28. října 1918 se Plzeň začala rozrůstat všemi směry.
Roku 1924 byla vytvořena tzv. Velká Plzeň připojením obcí Doubravka, Doudlevce,
Lobzy a Skvrňany a krajské město tak dosáhlo 108 023 obyvatel. Osudovým mezníkem
v dějinách celé naší země se pak stal rok 1938, který Plzeň, město v blízkosti německých hranic,
osudově zasáhl také. Nacistickými vojsky byly zabrány a k německé říši připojeny Litice. II.
světová válka postihla Plzeň také tragickým bombardováním, kterým město utrpělo
v souvislosti s válečnou výrobou v tradiční Škodovce. V období 1942–1945 Plzeňané zažili
11 náletů, při nichž zahynulo 926 lidí a zničeno bylo 6 777 domů. Květen 1945 ukončil válku
ve městě nejdříve povstáním plzeňského obyvatelstva proti německým okupantům a 6. května
ráno konečně osvobozením Plzně americkou armádou generála G. Pattona.
V poválečném období se do rozvoje města významně zapsaly nové vzdělávací instituce.
Roku 1945 byla v Plzni zřízena Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, o tři roky později (1948)
Pedagogická fakulta a roku 1949 Vysoká škola strojní a elektrotechnická. Současná
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Západočeská univerzita byla vytvořena v roce 1991 sloučením bývalých fakult a zřízením
některých nových pracovišť (Právnická fakulta, Fakulta zdravotnických studií, Filozofická
fakulta, Fakulty umění a designu).
Od padesátých let se Plzeň postupně rozšiřovala o další nová sídliště na místě bývalých
vesnic: roku 1957 vyrostly nové Slovany, roku 1961 Doubravka, roku 1966 Bory, 1968
Slovany, 1974 Lochotín a 1989 Vinice. Významnou událostí v novodobých dějinách města
bylo založení Plzeňského biskupství roku 1993, které gotický chrám sv. Bartoloměje povýšilo
na katedrálu. Historické a kulturní zázemí našeho města vedlo roku 15 k tomu, že Plzeň se stala
Evropským hlavním městem kultury.

2.2. Úterý 24. 8. 2021 – Architektonické perly severního Plzeňska
Chyše, Plasy, Rabštejn nad Střelou
Úterní historický program jsme zaměřili především na působivé zpřehlednění a srovnání
historických architektonických stylů. Gotický Rabštejn, který je zároveň evropskou raritou ve
smyslu představ o sídlech, která vnímáme jako města, renesanční zámek Chyše se skvělou
novogotickou úpravou z 19. století a také vrcholné dílo západočeského baroka, cisterciácký
klášter v Plasích, propojily poznatky dětí o vývoji stavitelských technik a dobových estetických
ideálů.
Exkurzi po stopách severoplzeňského stavitelství je nejlépe začít v Rabštejně nad Střelou, a to
z mnohých důvodů. Toto působivé místo jsme pro účastníky kempu vybrali jednak jako ukázku
zajímavé hradní architektury vrcholné gotiky a jednak jako urbanistickou raritu. Rabštejn má
20 stálých obyvatel, ale i tak je městem - nejmenším městem v ČR i ve střední Evropě. Do
Guinessovy knihy se Rabštejn nedostal jen díky byrokratickým překážkám; tento známý
přehled rekordů uvádí jako nejmenší město Evropy chorvatský Hum, který má stejný počet
obyvatel, avšak Rabštejn patří statutárně k Manětínu, čímž je iure počet jeho obyvatel
mnohonásobně vzrůstá. Přesto je to právě jen 20 místních obyvatel, kdo může každodenně
využívat všech architektonických krás, které jejich město nabízí: gotickou hradní zříceninu
hradu, barokní zámek a klášterní kostel i historický kamenný most.
Město i most začal budovat Oldřich Pluha z Rabštejna, finančník krále Jana
Lucemburského, roku 1335 a dokončil jej o 5 let později. Právě v této době z důvodů hodnotné
výstavby a podle znalců i z důvodů známostí „na vysokých místech“ Pluha z Rabštejna získalo
město svůj statut (1337). Na lucemburském dvoře Oldřich sloužil 22 let (1319–1341), byl
královským podkomořím a král Jan mu za tuto službu štědrými odměnami umožnil rozšířit
rabštejnské panství o vesnice, které Oldřich zakoupil od plaského kláštera. Výnosy z těchto vsí
mu umožnily financovat stavbu hradu nad řekou Střelou. Pod hradem založil městečko
Rabštejn, které nechal společně s hradem obehnat hradbami, z nichž dosud zbyly některé části
a dvě okrouhlé věže.
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Rozvržení hradu a jeho výstavnost sice neznáme, kupodivu tu dodnes archeologický
průzkum nebyl podniknut, ale jistě nebyly zanedbatelné, neboť za 3000 kop grošů míšeňských
jej ve 14. století zakoupil sám král Karel IV. V následujících letech zde Karel IV. často pobýval
a výnosy z manského systému, který zavedl v okolí hradu, a také z několika poplužních dvorů,
které sám založil, nakonec daroval své poslední manželce Elišce Pomořanské.
Rabštejn se tak na čas stal královským zbožím a až teprve roku 1397 jej Václav IV.
postoupil jako zástavu Benešovi Čertovi z Hořovic za 1600 kop grošů. Po několik desetiletí byl
hrad majetkem různých šlechtických rodů - Čertů z Hořovic, Plavenských, pánů na Kynžvartě
a také Gutštejnů. Tento rod byl známý svými aktivitami v celém kraji a od roku 1433 podnikal
významné stavební kroky také zde. Jan Burian z Gutštejna a Burian mladší z Gutštejna dali
v podhradí kolem roku 1483 vystavět klášter karmelitánů a měli i další plány, ty jim však narušil
Burianův výbojný syn Kryštof. Pro spory se Šliky a jiné výtržnosti byl předvolán k zemskému
soudu, ale protože se k němu nedostavil, odsoudil ho nejvyšší sudí ke ztrátě hrdla, cti a statků.
Sám král Vladislav II. Jagellonský vedl proti Kraštofovi vojenskou výpravu roku 1509, ale
k boji nakonec nedošlo. Kryštof zjevně odhadl své možnosti a požádal krále o milost za cenu
odevzdání hradu Točník, Žebrák, Příbram a Rabštejn. Vladislav II. na dohodu přistoupil, ale
záhy po jeho smrti syn Ludvík Jagellonský Rabštejn znovu zastavil svým věřitelům (1518),
tentokrát Šlikům. Od té doby „šel“ hrad z ruky do ruky: roku 1577 na krátko císaři Rudolfu II.,
po 10 letech pánům z Libštejna, roku 1638 Leonardu Helfriedovi z Meggau, roku 1665 Janu
Šebestiánovi z Pöttingu, roku 1714 Františku Josefu Černínovi, r. 1733 Anně Barboře
Krakovské z Kolovrat a od ní r. 1748 Maxmiliánu Václavu Lažanskému, jenž držel i nedaleký
Manětín. V rodu Lažanských zůstal Rabštejn až do r. 1945.
Druhou zastávkou byl pro nás klášter v Plasích, který je další raritou v západočeském,
ale rozhodně i národním, a dokonce i středoevropském kontextu. Při letošní exkurzi jsme se ani
tak nezaměřovali na známé a působivé historické stavby, jakými jsou barokní sýpky, které stojí
v místě původní přemyslovské rezidence ze 13. století, dvoupatrová kaple sv. Václava a sv.
Máří Magdalény, hodinová věž s hodinovým strojem z roku 1686, prelatura, původní opatská
rezidence, která je dnes označována jako zámek kancléře Klementa Václava Metternicha
a mnohé další. V tomto roce jsme upřednostnili technickou jedinečnost této sakrální památky.
Hlavním důvodem je dodnes funkční místní unikátní vodní systém.
Výjimečný technický barokní fenomén tvoří důmyslná síť podzemních vodních
a vzdušných štol. Navrhl ji a realizoval barokní architekt Jan Blažej Santini- Aichel, který tak
vytvořil nádherné a zároveň technicky fascinující dílo. Rozsáhlý klášterní komplex stojí
doslova na vodě, respektive na 5 tisících dubových pilotech, které musejí zůstat ponořené pod
vodní hladinou, jinak by bývalému cisterciáckému konventu hrozil zánik. „Aedificium hoc sine
aquis ruet“, tedy: „Bez vody se stavba zřítí“, píše se nad jedním z vyústění plaského vodního
systému. Vodu do základů Santini přivedl z několika pramenů důmyslným systémem, o který
se starali sami mniši. Přívody vody museli pravidelně čistit a kontrolovat. Aichel tak zajistil
zpevnění jinak bažinatého podloží v údolní nivě řeky Střely, kde byl původní klášter založen
roku 1144 knížetem Vladislavem II.
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Areál kláštera poničily nejdříve husitské války a po nich i válka třicetiletá. V období
1661-1666 byl za opata Tenglera raně barokně přestavěn původní klášterní kostel a další plaský
opat, Ondřej Trojer, pověřil architekta Jeana Baptistu Matheye na konci 17. století výstavbou
třípatrové sýpky s hodinovou věží i novou prelaturu. Zásadní změnou plaský klášter prošel za
opata Evžena Tyttla, který na počátku 18. století spolu s architektem Janem Blažejem SantiniAichelm přistoupil k velkolepé novostavbě budovy konventu ve specifickém stylu Santiniho
tzv. barokní gotiky. Projekt byl schválen v roce 1710. Kromě obydlí mnichů a letního i zimního
refektáře (jídelny), Santini v budově realizoval čtyři samonosná reprezentativní schodiště
s otevřenými vodními zrcadly doplněnými vodotryskem. Realizaci tohoto monumentálního díla
po smrti Santniho dokončil Kilián Ignác Dientzenhoffer. Řadu fresek a obrazů pro klášter tehdy
tvořili Jakub Antonín Pink, František Antonín Müller či Josef Kramolín či Petr Brandl.
Podobně důmyslný je pak vzdušný systém sloužící k vytápění konventu. Zdi po obvodu
rajského dvora jsou duté, vyplněné dlouhou klikatou podzemní chodbou, která je dnes součástí
velmi působivé prohlídky. Z této chodby, která se nachází pod povrchem uměle navršeného
rajského dvora, vedou výduchy pod okna v přízemí kláštera. Přes léto se tak v zemi kolem
chodby akumuluje teplo a v průběhu chladnějších měsíců pak teplý vzduch proniká systémem
chodeb a výduchů do budovy.
Prohlídku historických prostor jsme odpoledne s dětmi doplnili návštěvou jedinečného
plaského muzea, které je unikátní v rámci celých Čech. Jedná se o Centrum stavitelského
dědictví NTM Plasy, které bylo otevřeno v roce 2015. V prostorách obnovené industriální
památky, v bývalém hospodářském zázemí plaského kláštera, byla pracovníky Národního
technického muzea vybudována svým pojetím a rozsahem unikátní expozice o historii
stavitelství. Náročnou památkovou obnovou prošlo hospodářské zázemí bývalého kláštera –
pivovar, sladovna, mlýn a hospodářský dvůr. V obnovených prostorách je dnes instalováno
moderní muzeum, které nabízí pět expozic věnovaných stavitelství, řemeslům a architektuře,
doplněných o Stavební hřiště a o expozici Statika hrou.
Poslední zastávkou v úterním „architektonickém programu“ byl působivý zámek v obci
Chyše. Historické zprávy o Chyších dokládají již ve druhé polovině 12. století pevnou tvrz,
která stála na místě dnešního zámku. Původně zde nejméně 200 let sídlil starobylý vladycký
rod Odolenoviců. Od roku 1466 Chyši drželi Gutštejnové, od poloviny 16. století pak
Lobkovicové. Mikuláš z Lobkovic nechal své sídlo v roce 1578 přestavět z gotického hradu na
reprezentační renesanční zámek. Rezidenci pak využívala např. Gryzelda Švamberkové
z Lobkovic či její syn Bohuchval Berka z Dubé. Po stavovském povstání v úvodu třicetileté
války se novými majiteli Chyší stali Michnové z Vacínova. Nejvýznamnějším stavebníkem
z tohoto rodu byl Karel Jiří Michna z Vacínova, který společně se svou ženou Annou Ludmilou
Kolowrat-Krakowskou realizoval v letech 1695–1708 velkorysou barokní přestavbu zámku,
z níž lze dnes obdivovat vzácnou nástropní malbu Petra Brandla na klenbě jednoho ze salonů
zámku.
Roku 1766 získal zadlužené panství ve veřejné dražbě Prokop I. Lažanský z Bukové.
Lažanští tak panství propojili s Manětínem a Rabštejnem a zámky pak vlastnili až do roku 1945.
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Ředitelství lesů a statků, které v roce 1946 vystřídalo v Chyši původní vlastníky, spolu se
zemědělským učilištěm a Střední zemědělskou školou významně přispěly ke znehodnocení
budovy. V roce 1976 musel být zámek vyklizen a uzavřen. Až o 20 let později, roku 1995,
zámek zakoupil Ing. Vladimír Lažanský, který zámecký areál a přilehlý park obnovil a v roce
1999 otevřel první zámeckou expozici.
Kromě zajímavé prohlídky pseudogotické architektury v Chyších jsme na místě samém
pro účastníky kempu připravili také tematický kvíz k osobě Karla Čapka. Český spisovatel
a dramatik působil na zámku krátce roku 1917 jako vychovatel tehdy třináctiletého Prokopa
Lažanského. Karel Čapek tady po ukončení univerzitních studiích získal své první zaměstnání.
Pobyt v Chyších, byť několikaměsíční, přímo ovlivnil něterá Čapkova díla. Tak např. hrdina
románu Krakatit se jmenuje Prokop a k napsání povídky Modrá chryzantéma z Povídek z jedné
kapsy, která se odehrává v nedalekém Lubenci, inspiroval autora chyšský zámecký zahradník.
Nejznámější souvislostí mezi Čapkovými literárními náměty a jeho skutečnými prožitky, je
Bolevecká katastrofa, při které 25. května 1917 vybuchlo skladiště trhavin v muniční továrně
Škodových závodů v Bolevci u Plzně. Zahynulo při něm okolo 150 lidí a život v okolí byl na
několik dnů ochromen. Sedmadvacetiletý Čapek toto vše měl možnost sledovat právě ze zámku
Chyše, který je vzdálen od místa neštěstí necelých 40 km a následně své zážitky vtělit do
románu Krakatit.
2.3. Středa 25. 8. 2021 – Nejstarší dějiny Plzně
Kostel sv. Jiří v Doubravce, hradiště v Bolevci, Starý Plzenec, hradiště Hůrka s rotundou
sv. Petra a Pavla, gotický hrad Radyně
Program historické exkurze jsme se ve středu rozhodli věnovat dějinám pravěku
a středověku. Plzeň a její nejbližší okolí měly v nejstarších dobách osudový vliv na vývoj
celého regionu.
Jako první zastávku jsme zvolili dominantu plzeňské městské části Doubravka, kostel
sv. Jiří, který je nejstarším kostelem na území města Plzně. Přesné datum, kdy byl kostelík
postaven, není zcela jasné. K dispozici je jen legenda, podle níž měl dát pokyn ke stavbě svatý
Vojtěch v roce 992 při své cestě z Říma zpět do vlasti. Potvrzenou skutečností a poznatkem o
této lokalitě je to, že oblast kolem soutoku Mže a Úslavy byla osídlena již od pozdní doby
kamenné. Nad nedalekým Bukovcem existovalo do přelomu 9. a 10. století slovanské hradiště,
po jehož zániku kolem roku 900 přežily některé zemědělské osady právě v Doubravce.
Archeologické nálezy z okolí hřbitovního kostela svědčí o tom, že u dnešní kostelní budovy
existovalo kolem poloviny 10. století křesťanské pohřebiště.
Kostel sv. Jiří je někdy také odkazován na kroniku Přibíka Pulkavy, který uvádí, že
benediktínský konvent byl v zimě 992/993 založen v místě zvaném Kostelec v okolí (Staré)
Plzně svatým Vojtěchem. Dnes se odborníci spíš domnívají, že tento zápis pojednává
o Vojtěchově pobytu na Břevnově a založení benediktínského kláštera právě zde.
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Pokud lze odhadovat z archeologických nálezů, je možná také existence vlastnické
kaple místního feudálního sídla na přelomu 10. a 11. století, neboť prostory dnešní kostelní lodi
byly prokazatelně podélně přepaženy a také dávné zasvěcení rytířskému světci Jiřímu ukazuje
na souvislost s panským sídlem. Potvrzenou skutečností dále je, že areál byl zcela jistě opevněn
příkopem a napouštěn z řeky Úslavy.
Nejpozději ve 12. století získali zdejší podací právo skutečně břevnovští benediktýni.
Ve 14. století se objekt se změnil na klasický opevněný kostel, který sloužil potřebám
osídlování v prostoru dnešní Doubravky. Od počátku 16. století byl kostel postupně
barokizován a na počátku 20. století částečně proměněn puristickou úpravou (1912–13).
V období 1863–1905 byl v bezprostředním okolí kostela rozšířen původní hřbitov,
přičemž byla vytvořena sběrná kostnice. Později bylo vědeckým zkoumáním zjištěno, že se
jedná o kosti pocházející ze středověku, které na sobě nesly stopy násilí, což by nasvědčovalo
válečnickému původu pohřbených jedinců. Dnes můžeme na tomto hřbitově nalézt náhrobky
některých známých osobností regionální historie. Jednou z nich např. Stanko Vodička, jeden z
vůdců Rumburské vzpoury, který byl po jejím potlačení roku 1918 popraven.
Při prohlídce kostela jsme zkoumali např. renesanční křtitelnici z 16. století,
Doubraveckou madonu, zvláštní a ojedinělý rokokový oltář, či zajímavé pojetí Křížové cesty.
Z Doubravky vedla naše trasa na severovýchodní okraj města, do plzeňské čtvrti
Bukovec. Zde se v nadmořské výšce 373 m nachází břidlicový kopec nazývaný Holý vrch, nebo
též Ovčí či Spálený vrch. Nad meandrujícím tokem řeky Berounky se zde nachází rozsáhlé
hradiště, které vzniklo stavební aktivitou mohylového lidu pozdní doby halštatské, tedy období
5. až 4. století před naším letopočtem. Hradiště však bylo osídleno dlouhá staletí.
Další archeologické prameny dokládají obyvatelstvo z 8. a 9. století, kdy hradiště sloužilo
Slovanům jako jeden z prvních strategických opěrných bodů na Plzeňsku. Z této doby také
pochází nejvíce nálezů, které lze najít v Archeologické expozici Západočeského muzea v Plzni.
Tu jsme naplánovali do našeho programu na poslední den dějepisného kempu. Hradiště
dominovalo celému kraji až do 9. století, kdy jeho úlohu převzal přemyslovský hrad ve Starém
Plzenci.
V přehledné krajině jsme si s dětmi na vrcholu kopce prohlédli vnější a vnitřní valy,
hradištní příkopy a celkovou plochu oválného hradiště, která zaujímala cca 2 ha. Zachovalé
pozůstatky opevnění hradiště po obvodu jsou dnes tvořeny tzv., spečenými valy, které
představují pozůstatek dávného požáru dřevěné konstrukce kamennohliněných hradeb. Zemina
a kamení na valech byly silně poznamenány žárem, roztavily a slévaly se dohromady, a tak
druhotně získaly sklovitý povrch.
Přemyslovský hrad nad Starým Plzencem je obvyklým místem v našich programech.
Poskytuje totiž řadu možností rozboru historických faktů, úvah o dějinách každodennosti raně
středověkých lidí či diskusí nad tehdejšími technologiemi. Po násilném zániku bukoveckého
hradiště, z něhož jsme se s účastníky kempu přesunuli na Hůrku, se na 300 let stalo centrem
knížecí moci a správy západní provincie právě hradiště nad dnešním Starým Plzencem. Význam
hradiště byl založen jednak strategicky výhodnou polohou na návrší nad řekou Úslavou na staré
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řezenské cestě a jednak rozlohou, jež je dosud dobře rozpoznatelná v patrném mohutném
opevnění celého areálu. Nejvýznamnějším dokladem slavné minulosti hradiště je však nejstarší
dochovaná církevní památka západních Čech, rotunda sv. Petra a Pavla, situovaná
v jihovýchodní části dolního předhradí.
První písemná zmínka o existenci přemyslovského hradu pochází z kroniky Thietmara
Merseburského a vztahuje se k roku 976. Tehdy pod hradem „Plzní“ došlo při „mytí vojáků
v řece“ k potupné porážce armády římského císaře Oty II. českým knížetem Boleslavem II.
Další zpráva z roku 992 dokládá na hradišti přítomnost biskupa Vojtěcha, který sem zavítal na
své cestě z Říma. Význam hradiště umocňovaly ve své době (v polovině 11. století) 2 kostely
umístěné na akropoli: kostel sv. Vavřince se samostatně stojící zvonicí a kostel sv. Kříže. Oba
byly zbořeny již počátkem 19. století a jejich existenci připomínají jen odkryté základy.
Rotundu sv. Petra a Pavla jsme využili k diskusi o využívání církevních prostor ve
středověku a k praktickým dopadům společných hromadných bohoslužeb např. s ohledem na
zdravotní rizika obyvatel. Žáci a studenti projevili na místě samotném zájem o téma
středověkého mincovnictví, kterým hradiště na Hůrce proslulo. V místní mincovně se razily
denáry v době knížete Jaromíra. Na území zemí českého knížectví působilo v této době jen
několik mincoven. Pro ražbu přemyslovských denárů (od konce 10. století do roku 1300) byly
založeny mincovny v Praze na Starém Městě a na Vyšehradě. Slavníkovci, hlavní mocenští
konkurenti Přemyslovců, razili v 10. století své mince v Libici nad Cidlinou a v Malíně.
Mincovní reforma roku 1300 zavedla ražbu hodnotných pražských grošů, jež byla soustředěna
do Vlašského dvora v Kutné Hoře. Kromě mincoven podléhajících kontrole panovníka
(Litoměřice, Kladsko, Jihlava, Opava, Most a Písek) se od roku 1511 rozvíjelo také významné
šlikovské mincování v Jáchymově.
Posledním objektem, který završil exkurzi po nejstarších památkách regionálních dějin
Plzně, byl gotický hrad Radyně ze 14. století. Po svém zakladateli, císaři Karlu IV., byl nazván
Karlskrone. Název Karlova koruna se však neujal ani ve své době a hradu se od počátku říkalo
podle starého názvu vrchu - Radyně. Návrhem podoby hradu byl v roce 1356 pověřen Vít
Hedvábný. Stavitelem, který uskutečnil navržený projekt, byl s největší pravděpodobností
Michal Parléř, bratra stavitele svatovítské katedrály Petra. Hrad byl dokončen po 6 letech
(1361).
S účastníky dějepisného kempu jsme v souvislosti s vyprávěním o středověkém
stavitelství diskutovali o technologiích a také pracovním tempu ve srovnání s dnešní dobou.
Zdůraznili jsme, že na výstavbě Radyně, stejně jako na výstavbě ostatních středověkých hradů,
měli nejvýznamnější podíl obyvatelé městečka Stará Plzeň (dn, Starý Plazenec), kteří zde
robotovali. To dokazuje mimo jiné i listina vydaná na Karlštejně Karlem IV. (3. 7. 1361), v níž
císař vyňal obyvatele Staré Plzně z povinnosti vykonávat všechny roboty a platit různá břemena
(kromě ročních odvodů novému hradnímu purkrabímu 28 kop grošů ročně), jelikož "vystavením
nového hradu Karlskrone, na kopci Radyně založeného, utrpěli velikou újmu a zatížení". Je
zřejmé, že jak Radyni u Plzně, tak také hrad Kašperk u Sušice, zamýšlel Karel IV. podle
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vlastních slov založit "pro obranu země České". Oba hrady proto vyrostly jako zdaleka viditelné
symboly císařské moci při nejdůležitější zemské cestě do Norimberka.
Za husitských válek zůstal pevný hrad Radyně v královské moci a byl významným
centrem protihusitského tábora, aniž se ho husité pokusili dobýt. V pozdějších staletích se
nejčastějšími držiteli hradu stávají Šternberkové. Roku 1561 koupil Plzenec i s hradem Radyní
Jiří Kokořovec a posledními majiteli se stal roku 1823 rod Valdštejnů. Kristián z Valdštejna
provedl na hradě romantickou úpravu, při které byla zobytněna věž a její vrchol upraven jako
rozhledna. Již poměrně dlouho, totiž od roku 1920, patří Radyně obci Starý Plzenec. Od Adolfa
Arnošta z Valdštejna obec koupila hrad již za I. republiky a záhy jej s přispěním státu a města
Plzně významně opravila. Pro tento záměr byl založen Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky.
V době svého vzniku byl výšinný hrad Karlskrone opevněn 9-14 m širokým a 5 m
hlubokým příkopem a také valem s 1,2 metru silnou zídkou na koruně. Na jihozápadě, za první
ze dvou věžovitých bran, musel příchozí po mostě překonat okružní příkop a pak následovala
druhá brána, která měla podobu průjezdu v hranolové věži. Jádro hradu je pak tvořeno
obdélníkovou palácovou budovou srostlou se dvěma obytnými věžemi: hranolovou na západě
a podkovovitou na východě. Horní úrovně obou věží spojovala chodbička v konstrukci krovu.
Hlavní obytné prostory, které byly plochostropé, se nacházely ve druhém patře; nacházíme zde
i dvě roubené komory.
Se žáky a studenty jsme zdolali výstup na západní věž a z jejího vrcholu jsme mohli
pozorovat široké okolí. Na západě jsme pochopitelně rozpoznali Plzeň, ale také vzdálený hrad
Přimdu u Tachova. Na severní straně jsme si připomněli Starý Plzenec a nad ním na pravém
břehu Úslavy kopec Hůrku s rotundou sv. Petra a Pavla.
2.4. Čtvrtek 26. 8. 2021 – Po stopách dějin Klatovska
Přeštice, vodní hrad Švihov, královské město Klatovy, zámek Chudenice, Americká
zahrada a rozhledna Bolfánek
Exkurze na jižní Plzeňsko a návštěva kulturně historických památek Klatov se pro
charakteristiku a srovnání různých historických vlivů v našem kraji přímo nabízejí.
Prvním objektem našeho čtvrtečního programu se cestou do Klatov staly Přeštice.
Mimořádně významnou památkou města a také krajinnou dominantou viditelnou ze vzdálenosti
desítek kilometrů je největší barokní kostel v České republice, který byl postavený mimo Prahu,
přeštický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Byl vybudován v letech 1750–1775 podle plánů
významného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Monumentálnost stavby a její
stylová čistota byly hlavními důvody, pro které byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v roce
2008 nařízením vlády ČR prohlášen za národní kulturní památku.
Druhým nepřehlédnutelným symbolem města, který jsme vybrali k historické
prezentaci i vzhledem k věku účastníků kempu a našemu zaměření na dějiny každodennosti, je
přeštické černostrakaté prase. Sousoší tohoto domácího zvířete vyšlechtěného právě
v Přešticích není možné cestou na Klatovy minout.
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Přeštičtí chovatelé a plemenáři se již ve druhé polovině 20. století zaměřili na
vyšlechtění druhu domácího prasete, které by dosahovalo špičkových parametrů v mnoha
kritériích požadovaných moderním trhem. Takto vyšlechtěné přeštické prase představuje
kvalitní masné plemeno dosahující váhy do 70 kg váhy, které je “výborné na šunku“. Další
informace o přeštickém chovu podtrhují např. to, že “toto klapouché prase dobře ukládá sádlo
a má výbornou intenzitu vývoje, povahově je toto prase skromné, otužilé, odolné vůči chorobám
i stresu, prasnice jsou velmi plodné s 10 až 16 selaty, dobré a opatrné matky, největší kusy
dosahují váhy 200 – 400 kg.“
Známé sousoší přeštických černostrakatých prasat bylo vytvořeno v roce 1957
u příležitosti zemědělské výstavy, na níž bylo poprvé prezentováno toto vyšlechtěné plemeno,
a jeho autorem je sochař a keramik Jaroslav Podmol (1924–1995). Dnes jsou sochy umístěny
před bývalou budovou Jednotného zemědělského družstva v Přešticích na Pohořku. Úsměvnou
zápletku okolo umístění tohoto sousoší v Přešticích tvoří známá historka ze 70. let, kdy celkem
roztomilá prasátka z keramické hlíny, která je vypalovaná a glazovaná. rátkou dobu stála
z rozhodnutí městských zastupitelů přímo před radnicí, pro posměch lidí však byla přemístěna
nejdříve do rohu náměstí a pak na své dnešní místo mimo centrum.
Po přeštické zastávce jsme pokračovali dál směrem na jih. Důležitým centrem jižního
Plzeňska a také cílem naší hlavní dopolední prohlídky se stalo bývalé královské město Klatovy.
Příznivá lokalita v nadmořské výšce přibližně 400 m n. byla využívána k lidskému
osídlení již v pravěku. Svědčí o tom mnohé archeologické nálezy artefaktů kamenných,
bronzových, železných a hliněných, které jsou vystaveny v Muzeu Karla Hostaše. Výraz kláty,
tedy pojem, který bezprostředně určil jméno města, označuje původně pařezy či špalky, které
zůstávaly na místě po vykácení lesa. Dá se tedy předpokládat, že jedním z nejčastějších
povolání mužů z trhové osady, rozkládající se v prostoru pozdějšího Klášterského (Pražského)
klatovského předměstí, bylo právě dřevorubectví.
Královské město Klatovy založil kolem roku 1260 Přemysl Otakar II. Panovníkovým
záměrem bylo zjevně posílit ochranu důležité obchodní cesty z Čech do Bavorska a také využít
tuto lokalitu pro kontrolu západní hranice českého státu.
Klatovy, známé též jako „brána Šumavy“, byly založeny v době vrcholící vnější
přemyslovské kolonizace, proto obyvatele nově vzniklého města tvořili zpočátku převážně
kolonisté německého původu. České obyvatelstvo převážilo asi po stu letech. Sílící město
během 13. a 14. století vybudovalo hradby a příkopy, už ve 13. století zde stál děkanský kostel
v gotickém stylu. Za vlády dalších přemyslovských a lucemburských králů bylo město
vybavováno mnohými privilegii, tek např. za krále Václava II. zde mohly být raženy mince
(brakteáty), za vlády Jana Lucemburského nabylo město práva mílového, za Karla IV. přibylo
právo výročního nedělního trhu atd. Klatovy se staly městem významných řemeslníků
a obchodníků, v okolí se rozšiřovaly rybníky, chmelnice a štěpnice.
V husitské době se město stalo pevnou kališnickou baštou a po bitvě u Lipan se postavilo
za krále Jiříka z Poděbrad. V 16. století pak dále vzkvétalo, patřilo v té době mezi
10 nejvýznamnějších a nejbohatších českých měst. To byl také jeden z důvodů, proč si
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sebevědomí Klatované v této době postavili dominantu města, Černou věž (1547-1557)
a posléze i výstavní renesanční radnici (2. pol. 16. století).
Těžké období přišlo s třicetiletou válkou. Po bitvě na Bílé hoře město čelilo konfiskaci
jmění, násilnému pokatoličťování, útokům cizích vojsk, rekvizicím, výpalnému a v neposlední
řadě četným požárům. Za počátek nového rozkvětu je pak považován příchod jezuitů do města
roku 1636. Tovaryšstvo Ježíšovo zde vybudovalo řádovou kolej se seminářem (1655) a barokní
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, jehož stavba započala roku 1656
pod vedením architekta Carla Luraga, ale na dokončení se podílel i architekt Giovanni
Domenico Orsi. Pod kostelem vznikly katakomby, podzemní prostory určené k pohřbívání
jezuitů i osob, které nebyly členy řádu. Pohřbívalo se v nich až do zákazu takového způsobu
ukládání mrtvých výnosem Josefa II. z roku 1783. Katakomby mají dodnes důmyslný větrací
systém, který umožňuje udržovat optimální teplotu a vlhkost pro konzervaci mumifikovaných
těl.
V době průmyslové revoluce v Klatovech vznikaly první manufaktury přádelnické
a plátenické výroby. Tradiční průmysl textilní, kožedělný, dřevařský, strojírenský se zde udržel
až do 20. století (Kozak, Šumavan, Škoda). Specifickým odvětvím moderní výroby se
v Klatovech stalo pěstitelství karafiátů. Velkým úsilím místních pěstitelů se podařilo od roku
1813 vyšlechtit z původních francouzských drobnokvětých karafiátů velké množství
pestrobarevných odrůd, které Klatovy úspěšně reprezentovaly na mnoha světových výstavách.
Po téměř celém dni v Klatovech jsme zbytek čtvrtečního odpoledne věnovali
poslednímu objektu plánovaného programu, zámku v Chudenicích a exkurzi do nedalekého
významného arboreta, které je známo pod názvem Americká zahrada.
Tzv. Starý zámek, který je připomínán již ve 13. století, dnes tvoří jednu z dominant
Chudenic a je také nejstarším rodovým sídlem významného českého rodu Černínů z Chudenic.
Vznikl z původní gotické tvrze renesanční přestavbou v 16. století a dotvořen byl v 18. století
v barokním stylu. Rodu Černínů zámek patřil nepřetržitých 700 let.
Zámecké interiéry jsou věnovány expozici historie rodu Černínů a také významným
osobnostem města, jakou je např. Josef Dobrovský, který v Chudenicích pobýval mnoho let
coby přítel Eugena I. hraběte Černína a také coby vychovatel jeho dětí. Odkaz je na zámku
věnován také Jaroslavu Kvapilovi, chudenickému rodákovi, který mimo jiné složil libreto
k Dvořákově opeře Rusalka. V době svého pobytu na Domažlicku do Chudenic přijížděla také
Božena Němcová, jejíž vějíř je vystaven v zámecké expozici. Častými hosty zde ve 20. století
bývali např. písničkář Karel Hašler, hudební skladatel Josef Rejcha, nebo pedagog Karel Slavoj
Amerling.
Po prohlídce zámku jsme pokračovali do Americké zahrady. Tato Národní přírodní
památka (od roku 1969) se rozkládá pod rozhlednou Bolfánek, v lesním komplexu Žďár zhruba
2 km od Chudenic. Jak název napovídá, jedná se o nejucelenější soubor dřevin z území Severní
Ameriky v České republice. V zahradě se doposud uchovaly některé dřeviny z dob jejího
založení v roce 1828. Tehdy zahrada vznikla jako okrasná školka cizokrajných rostlin pro
nedaleký park u zámku Chudenice. Od roku 1841 pak byla budována přímo jako sbírka
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cizokrajných dřevin. U jejího zrodu stál Evžen Černín, spoluzakladatel české Dendrologické
společnosti. Na správě a rozšiřování zahrady se v sedmdesátých letech 19. století spolupodílel
významný botanik Ladislav Čelakovský (syn básníka Františka Ladislava Čelakovského), který
pobýval na nedalekém zámku Lázeň.
K nejvýznamnějším dřevinám Americké zahrady patří např. Černínova douglaska unikátní exemplář s mimořádnými rozměry o výšce 39 m a obvodem kmene přes 5 m,
Douglaska tisolistá - severoamerický druh, národní strom státu Oregon či Dřín květnatý národní strom států Missouri a Virginie.
Posledním cílem v areálu chudenického parku pro nás byla rozhledna Bolfánek. Tato
rozhledna na vrchu Žďár (583 m n m) měří 45 m. Na věž, která patřila původně k baroknímu
kostelu, postavenému v letech 1722-1725 Františkem Josefem Černínem podle návrhu
architekta Maxmiliána Kaňky, vede 138 schodů. Loď kostela byla zbourána v roce 1810
a v následujících letech (1845) nechali Černínové zbývající věž zvýšit na zmíněných 45 metrů
a změnit do současné podoby.
2.5. Pátek 27. 8. 2021 To, co zbývá z královské Plzně
Historické centrum zaměřená na památky města a problematiku dle výběru dětí.
Závěrečný den dějepisného kempu jsme tradičně věnovali výběru objektů a témat
samotnými dětmi. Z nabídky si účastníci zvolili Západočeské muzeum a jeho různorodé
expozice a pro diskusi pak objekty moderního umění v Plzni, zejména plastiky na plzeňském
hlavním náměstí a na pěší zóně v místě bývalých městských hradeb.
Prohlídku jsme začali u pomníku generála G. Pattona v sadech Pětatřicátníků v centru
města. Tato moderní kovová skulptura upomíná na generála americké armády, pod jehož
velením spojenci v květnu 1945 osvobodili město od nacistické okupace. Netradičně pojatá
plastika má výšku 10 m a hmotnost 10 tun. Je vyrobena z ocelové slitiny zvané corten, která
za II. světové války tvořila pancíře tanků. Autory sochy i její realizace je trojice umělců - Václav
Zůna, Lubomír Čermák a Tomáš Beneš.
Objekty, u nichž jsme strávili poměrně dost času, byly dále moderní kašny na náměstí
Republiky. Tři abstraktní formy v nadživotní velikosti z pozlaceného bronzu, které jsou volně
inspirovány heraldickými figurami městského znaku (chrtice ve skoku, velbloud, anděl), slouží
podobným účelů jako původní zaniklé středověké kašny na stejných místech. Pro osvěžení
celého prostoru náměstí z nich na třech rozích tohoto prostranství tryská voda do nádob
z tmavého kamene různých tvarů. Rozlehlé historické náměstí v Plzni mělo původně tři kašny,
které poté, co přestaly sloužit své funkci, byly postupně odstraněny. Při příležitosti moderního
předláždění náměstí po roce 2000 se vynořila myšlenka na jejich návrat. Byla vypsána
architektonická soutěž, do níž se přihlásilo celkem 42 umělců. Jednoznačným vítězem se stal
mladý architekt Ondřej Císler, který chtěl, aby sochy svou formou „navázaly vztah“
k dominantní katedrále a k dílu ve čtvrtého rohu náměstí - morovému sloupu Lazara Widmana,
a také aby spolu komunikovaly navzájem. Autor proto vytvořil stylizované figurální motivy
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vycházející z heraldických figur plzeňského znaku, které podle něj mohou být zároveň vnímány
jako chrliče, což je odkaz na gotiku, a tedy na katedrálu. Přestože odborné prostředí doporučilo
plastiky s nadšením, pověstně konzervativní Plzeňané na různých úrovních většinou
vyjadřovali názor, že moderní umění patří do galerií, nikoliv do historického centra, a že
ideálním řešením by byla replika původních kašen. Z dnešního pohledu a z odstupu několika
let je jednoznačně pozitivní, že vedení města se i přes tyto kritické hlasy a prvotní námitky
památkové péče stran měřítka kašen, jednoznačně postavilo za autora a návrh realizovalo.
Na závěr posledního dne dějepisného kempu jsme s dětmi navštívili Západočeské
muzeum. Studenti si z nabídky expozic vybrali zbrojnici a prezentaci pravěkých vykopávek.
Plzeňská městská zbrojnice, kterou v roce 1363 založil český král a římský císař Karel IV., je
největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice. Expozici tvoří chladné zbraně,
zbroj i palné zbraně od konce 14. až poloviny 17. století. Evropskou raritou je zde sbírka
středověkých pušek hákovnic s luntovým zámkem a soubor mušket z období třicetileté války.
Součástí expozice je i podzemní prostor se zachovalým zdivem původní hradební bašty
a rozsáhlým panoramatickým vyobrazením dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v roce 1618.
Druhým tématem, kterým se žáci rozhodli zabývat v poslední den dějepisného kempu,
byla expozice s názvem Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – Archeologie. Tato část
Západočeského muzea je věnována pravěkému osídlením kraje od nejstarších dob do raného
středověku. Děti se při prohlídce seznámily s dokumentací z terénních výzkumů,
s trojrozměrnými artefakty doby kamenné i dob kovových a v neposlední řadě s unikáty
místních sbírek, jakými jsou např. hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzový štít
z Plzně - Jíkalky, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových
pohřebišť a mnoho dalších předmětů vyrobených pravěkými lidmi sídlícími na západě Čech.
Děti měly možnost vyzkoušet si i pravěké techniky, jako je např. tkaní na vertikálním stavu,
či drcení obilí kamenným žernovem.

3 Závěr
Historický kemp 2021 splnil plánované a zamýšlené cíle ve všech ohledech. Program,
který jsme koncipovali z hlediska informativního, formativního i hodnotového, přijali účastníci
kempu velmi pozitivně. Průběh a výsledky týdenních exkurzí i doplňkových didaktických
aktivit byly pro metodika kempu i odborného lektora velmi potěšující.
I přes počáteční obavy, že by různorodý věk ve skupině účastníků Dějepisného kempu
mohl být překážkou ve využití různých didaktických aktivit, se nakonec potvrdil náš
předpoklad, že žáci a studenti západočeských škol nejlépe reagují na širokou nabídku
tematických exkurzí a zajímavých her, pracovních listů a edukačních aplikací. I letos jsme si
s nadšením potvrdili, že zájemci o historii v tomto projektu vnímali program a pracovali na
předkládaných aktivitách Dějepisného kempu velmi vstřícně a také s vynikajícími výsledky při
jejich prezentaci.
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Projekty, které podporují práci s talentovanou mládeží, považujeme za mimořádně
důležité. I do dalších let je naším cílem zachovat kontinuitu v organizaci této tradiční
a hodnotné akce, a dále tak rozvíjet zájem žáků a studentů západočeských škol o historii
a humanitní vědy. Jak už jsme uváděli v minulých letech, historický program je v podstatě
nevyčerpatelný, a proto můžeme i v dalším ročníku projektu „Podpora talentovaných žáků
v Plzeňském kraji“ nabídnout mnoho nových aktivit a míst, která budou skvěle prezentovat
regionální historii, ale i obecnější témata dějin a dalších společenských věd.
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