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Úvod
Vycházka je jedna z forem výuky, která dává možnost pozorovat a zkoumat okolní
svět. Dává prostor k řešení více vlastivědných úkolů. Do vlastivědy se tak dostávají prvky
z jiných vyučovacích předmětů. Vycházku můžeme použít jako úvod k novému učivu, anebo
k doplnění osvojeného učiva na konkrétních ukázkách. Právě nabídka konkrétních a známých
věcí ve svém okolí vede žáka k tomu, že si své znalosti prohlubuje a lépe pamatuje.
Práce obsahuje dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část se týká Malé Hané,
její historie, přiblížení některých události, osobností a nejdůležitějších památek. Tyto památky
jsou náměty na vlastivědné vycházky po tomto regionu.
Praktická část obsahuje čtyři vlastivědné vycházky. Každé vycházce předchází hodina,
na které žáci pracují s pojmy, které již znají. Během vycházky pak pracují s pojmy novými.
Příprava vycházek obsahuje téma, výchovně vzdělávací cíl, prostředky a dovednosti, které se
u žáků rozvíjí. Nesmí chybět vhodná motivace, která má za úkol žáky povzbudit a probudit
v nich zvídavost. Po samotné realizaci vycházek následuje jejich hodnocení. Během vycházek
žáci získávají nové dovednosti a znalosti, k jejichž upevnění jim pomáhají pracovní listy. Učí
se vyjádřit svůj názor ve skupinách i mezi sebou navzájem, komunikaci a spolupráci.
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Region Malá Haná

Malá Haná – život v minulosti

Poloha regionu
Kraj, který se nachází mezi západní částí Drahanské vrchoviny a východním úpatí
Českomoravské vrchoviny, se nazývá Malá Haná.
Ta je nepatrnou součástí dlouhého geologického prolomu zvaného Boskovická brázda,
který se táhne z východních Čech ze Žamberecka přes Lanškroun, Moravskou Třebovou,
Jevíčko, Boskovice, Černou Horu, Rosice až k Moravskému Krumlovu.
Vznik regionu
Toto území se utvářelo již v prvohorách v karbonu, kdy bylo zalito mořem. Oproti
tomu v období permu měla kraj ráz kamenné pouště. Během křídy zasahovalo k Malé Hané ze
severozápadu opět moře, zatímco počátek třetihor je zde ve znamení tropického a suchého
podnebí. Poté zalilo kraj poslední, miocénní moře. Jednalo se spíše o záliv, sevřený výběžky
Drahanské a Českomoravské vrchoviny, sahající až k Moravské Třebové, Lanškrounu a
České Třebové. Podnebí za tohoto třetihorního období bylo teplé a vlhké. Zelené pralesy
pokrývaly úbočí hor a dosahovaly až k hladině, ze které ostře vystupovaly ojedinělé útesy.
Protože vzdálenost od volného moře byla dosti velká, zasahoval sem příboj jen nepatrně.
Voda byla křišťálově čistá a její teplota neklesala pod 18 °C.
Letovické souvrství na Malé Hané má velký význam pro paleontology. Je to území
s bohatými nálezy fauny. Typickými fosiliemi zde jsou obojživelníci krytolebci, dále
pozůstatky vymřelých ryb, zajímavé rostliny rodu Walchia, příbuzných dnešním jehličnanům,
přesličky a kapradiny. V době permu, období sucha a deště, se život soustřeďoval kolem
vysychajících jezer. Na povrchu země se v teplém a suchém podnebí srážely sloučeniny
železa. Proto čerstvě pooraná pole na Malé Hané mají především v podvečerním slunci dosud
načervenalou barvu.
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Stopy kultur na Malé Hané
Malá Haná byla v pravěku díky své výhodné pozici i úrodné půdě osídlena poměrně
hustě. Archeologické nálezy dosvědčují, že člověk se v kraji toulal již ve starší době kamenné,
tj. před 27 až 12 000 lety. Asi před 6 000 lety dorazili na Malou Hanou také první zemědělci.
Poté se zde vystřídalo velké množství lidských kultur, po kterých byly nalezeny mnohé
vykopávky. Každá kultura měla nějaký typický znak, např. způsob výroby keramiky nebo
způsob pohřbívání zemřelých. Na základě těchto znaků byla poté vědci každá kultura
pojmenována. Tak můžeme konstatovat, že krajem prošel před 4 000 lety lid se šňůrovou
keramikou (zřejmě první Indoevropané), před 3 700 lety lid se zvoncovými poháry, lid
kultury únětické, lid mohylový atd.
Velmi významný byl také lid popelnicových polí. Ten se v tomto kraji usídlil asi 1 100
až 400 let př. n. l. Tito obyvatelé sídlili blízko obce Biskupice, kde byly roku 1889 při stavbě
železnice odkryty tuhové střepy, půl popelnice, hladítko ze silného jeleního parohu a paroží
jelena. Potom do tohoto kraje, ale i na celé území našeho státu, dorazil národ Keltů. Tento
národ si podmanil původní obyvatelstvo a přinesl mu vysokou životní úroveň. Vládu Keltů
však posléze smetala invaze germánských kmenů, které od 6. století vystřídali Slované.
Malá Haná tak v sobě během staletí ukryla velké bohatství v podobě pozdějších
archeologických vykopávek. Po prehistorických kulturách se dochovala také různá hradiska,
např. u Velkých Opatovic, u Dlouhé Loučky, u Svitávky apod.
V čase staletí
Kdy přesně byly osady na Malé Hané založeny, s určitostí nevíme. První písemné
zmínky o těchto osadách pochází z 13. století. Všeobecně se přepokládá, že Moravská
Třebová byla založena kolem poloviny třináctého století Borešem z Oseka, nebo též
z Rýzmburka, přičemž město Jevíčko vzniklo mnohem dříve, protože se mu listinou vydanou
králem Přemyslem Otakarerm II. 6. srpna 1258 na hradě Křivoklátě již dostalo královských
výsad.
V této době připadá městu Jevíčku ještě dalších 13 okolních osad (Chornice, Bělá,
Přední Arnoštov, Derflík, Zadní Arnoštov, Vrážné, Hartinkov, Bezděčí, Unerázka, Dolní
Unerázka, Mertensdorf, Ursedel, Vranová Lhota). V raném středověku byly tyto sady spíše
samostatnými statky, později přebudovány na dvory. Během staletí se na jednotlivých
dvorech a tvrzích vystřídalo mnoho majitelů. Časem majitelé tyto tvrze začali přeměňovat na
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zámky. Především v 18. století byly tyto zámky vystavěny v barokním slohu (Biskupice,
Jevíčko, Velké Opatovice, Boskovice, Šebetov). Právě z tohoto období nacházíme nejvíce
staveb v tomto architektonickém slohu, ale i jiné památky umělecké hodnoty, např. sochy,
mramorové sloupy, kostely, chrámy. Nejvíce těchto památek můžeme vzhlédnout v Jevíčku a
jeho okolí (Jaroměřice, Biskupice, Jesenec, Křenov, Chornice).
Po druhé světové válce tyto památky přešly do státní správy, kde sloužily
k hospodářským a kulturním účelům.
Temnota válek
Území Malé Hané se během staletí nevyhnulo dopadu mnohých válečných konfliktů.
V době husitských válek se opěrným bodem stává hrad Cimburk a hrad Planberk, který je
roku 1422 zničen během křižáckých válek. Město Jevíčko bylo několikrát dobyto a vypáleno.
Poprvé se husité zmocnili Jevíčka roku 1423, podruhé roku 1431. Jevíčko zůstalo pak po
několik roků v moci husitů. Také obyvatelé Chornic statečně odráželi útoky husitů, ti však
roku 1422 obec zapálili.
Po bitvě „ tří císařů“ u Slavkova 2. 12. 1805 zaplavila francouzská vojska císaře
Napoleona Bonaparte sice prakticky celou Českomoravskou vysočinu i část Malé Hané.
Další těžkou zkouškou, pro obyvatelé tohoto regionu, byla válka v roce 1866.
Po prohrané bitvě u Hradce Králové prošlo tímto územím nejdříve rakouské vojsko a o pár
dní později vojsko pruské. Následky války se však projevily nejen na majetkových škodách,
ale i lidských životech. Pruské vojsko s sebou přivleklo choleru.
Události počátku dvacátého století vyvrcholily v Sarajevu atentátem na následníka
trůnu Ferdinanda d´Este a následně vyhlášením krvavé války, která poprvé v dějinách lidstva
zasáhla celý svět. Během čtyř let první světové války v letech 1914 - 1918 zahynulo na
frontách více než deset milionů vojáků.
Tragické události se nevyhnuli ani obyvatelé Malé Hané. Většina mužů musela
narukovat do rakouské armády.
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Svědectví minulosti

Němým svědectvím obcí jsou hřbitovy. Dnes již na první pohled prozradí, jaký vztah
mají současníci ke svým předkům.
Během předchozích desetiletí a staletí byly v obcích na některých místech umístěny
různé pomníky, památníky nebo pamětné desky.
A tak při každém zastavení u takové památky si připomeneme, co je na ní napsáno,
kdo byli tito lidé a proč bylo toto dílo na jejich počet vytvořeno.
Vojenský pomník v Jevíčku
Za války roku 1813 bojovala Napoleonova vojska proti spojeným armádám Rakouska,
Pruska a Ruska. Během bitvy národů, která proběhla u Lipska 18. – 19. října 1813, bylo
v mnoha městech a vesnicích v Čechách velké množství nemocných a raněných vojáků všech
národností, ke kterým se ještě přidala většina raněných a nemocných francouzských zajatců.
V té době nařídila dvorní vojenská rada ve Vídni, aby byl určitý počet nemocných
převezen do ostatních zemí rakouské říše. Proto generální velitelství na Moravě zřídilo
listopadu roku 1813 několik polních nemocnic, kam byli tito nemocní přivezeni a ubytování.
Mezi nimi bylo také Jevíčko, které mělo své pobočky ve Velkých Opatovicích,
v Boskovicích, v Letovicích a Laškově.
Nemocnice byla zřízena v blízkosti zámku v budovách panského dvoru, zde byli
ošetřováni nemocní a ranění vojáci. Lékaři a další personál dostávali bezplatně stravu a denně
20 krejcarů odměny. Další potřeby zajišťovala hospodářská komise. Jelikož se počet
nemocných, kteří byli přivezeni z Čech, stále zvyšoval, stalo se Jevíčko hlavní polní
nemocnicí se svými pobočkami. Ta zde fungovala do konce dubna roku 1814, kdy počet
raněných výrazně klesl.
Na počátku 20. století se Leopold Klíma, tehdejší zemský školní rada, zasloužil o to,
aby se na osamělém pohřebišti zemřelých vojáků postavil důstojný pomník. Zároveň byl jeho
tvůrcem.
V létě roku 1908 byla vytvořena komise, která pracovala s fakty z vojenského archívu
ve Vídni za podpory německého, ruského a francouzského velvyslanectví. Měla za úkol
zpracovat informace o hlavní polní nemocnici v Jevíčku, jeho zřízení, organizaci, správě a
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počtu nemocných. Dalším úkolem bylo opatřit jména pluků, jména zemřelých vojínů, jejich
hodnosti, domovskou obec, den úmrtí, příčinu smrti atd.
Pomník je celý z tvrdého křemene, 6 m vysoký. Má 1,30 m hluboké základy, na nichž
je podstavec z pěti balvanů, 2 m široký a 1,5 m tlustý, na němž položena 2,20 m křemencová
plotna. Na této plotně zvedá se z jednoho křemencového kusu pozůstávající přirozený obelisk,
2 m široký a 4 m vysoký.
Na temeni tohoto skoro 100 q těžkého obrovského kamene je usazen mohutný
dvouhlavý železný orel, který má výšku 45 cm a rozpětí křídel 1,34 m. Na pomníku jsou také
umístěny dvě votivní tabulky.
Za stavby podstavce byl 18. října 1909 vložen do podstavce pamětní list obsahující
krátký nástin dějin města Jevíčka, který je uložený do skleněné nádoby uprostřed pomníku.
Vojenský pomník byl slavnostně odhalen a posvěcen 6. 5. 1910. Je umístěn
v nedalekém lese města Jevíčka.
Zlomená křídla
V katastru Jaroměřic došlo v minulosti také k jedné z největších armádních leteckých
katastrof, jejíž příčiny dodnes nebyly uspokojivě objasněny. K neštěstí došlo 26. května 1949
a neobvyklé je, že při ní havarovala dvě letadla stejného typu, startující ze stejného letiště a na
zem dopadla jen několik málo kilometrů od sebe. Známo je pouze tolik, že letadla Aero C.3A
v. č. 328 a 350, imatrikulace S-11 a S-15 startovala z chrudimského vojenského letiště
k nočnímu letu a to za špatné povětrnostní situace, kdy podle některých pamětníků neměl
velitel letového provozu start vůbec dovolit. Piloti obou letadel údajně žádali o změnu kurzu,
případně návrat na mateřské letiště, ale to jim nebylo povoleno. Jako důvod je spekulativně
uváděna skutečnost, že členové obou posádek nechtěli vstoupit do Komunistické strany
Československa a proto byli tak říkajíc „posláni na smrt“.
V případě letounu, který se zřítil poblíž Jaroměřic, se jeho pilot za bouřky, kdy byl
stroj jen velmi těžko ovladatelný, snažil dostat pod mraky, které byly velmi nízko, a při tomto
manévru letadlo v plné rychlosti narazilo do země. Druhý stroj, který havaroval nedaleko
Smolenské přehrady u Jevíčka, byl pravděpodobně poškozen při silném nárazovém větru,
pilot se snažil jít pod mraky a při tomto manévru došlo k destrukci letadla ve vzduchu.
Tragédie si vyžádala celkem čtrnáct mladých lidských životů.
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Na obou místech byl krátce po tragédii vybudován pomníček na památku této události.
Přes veškerou snahu obce, ale i historiků, armáda nikdy nepodala uspokojivé vysvětlení
tragédie a poskytla pouze obecnou a vyhýbavou odpověď.
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Významné osobnosti regionu

Každé lidské sídlo má provždy zaneseno ve své paměti dílo svých významných
rodáků, kteří se nějakým nezapomenutelným způsobem zapsali do dějin obce či města a jejích
významných institucí. Výjimkou není ani Malá Haná.
Tento region má mnoho významných rodáků, kteří svůj život nebo jisté období svého
života spojili s tímto krajem a zasloužili se o jeho rozkvět.
Josef Pekárek
(1758 - ?)
Chornický rodák a významná hudební osobnost, jehož jméno není příliš známé. Přesto
jeho dílo je velmi pozoruhodné. Po odchodu ze svého rodiště se natrvalo usadil na Hané, kde
se seznámil s převorem premonstrátského kláštera na Svatém Kopečku u Olomouce Josefem
Mauritiem Bulínem. Podle Bulínových literárních předloh pak napsal několik zpěvoher, které
časem i zlidověly a těšily se značné oblibě. Zejména singspiely Jora a Manda či Mařena a
kedrota jsou vzácným dokladem o hudební moravské kultuře v původním hanáckém nářečí.
Josef Pekárek byl též autorem mnoha dalších skladeb, zejména mší, které se však považují za
ztracené.
Wenzel Müller
(26. 9. 1759 – 3. 8. 1835)
Narodil se v Městečku Trnávka, v pořadí druhý ze tří synů lichtenštejnského knížecího
šafáře Bartoloměje Müllera. Poté, co otec v jeho raném věku zemřel, přestěhovala se matka
zpět do svého rodiště, do Chornic.
V Chornicích místní učitel brzy objevil jeho mimořádný hudební talent a věnoval mu
zvýšenou pozornost. Chlapec v krátkém čase ovládal hru na mnohé hudební nástroje, a proto
na něj byl upozorněn třebovský děkan Meixner. Müller tedy z Chornic putoval do Moravské
Třebové a krátce na to do kláštera Rajhrad u Brna, aby se zdokonalil v hudebním vzdělání.
Tak započala umělecká cesta jednoho z velikánů světové hudby, často neprávem
opomíjeného.
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V roce 1782 vstoupil nadějný hráč a komponista do divadelní společnosti a stal se
houslistou v Brněnském divadle. Tím převzal povinnost komponovat zpěvohru. První, z roku
1783, se jmenovala Neuskutečněné schůzka. Měla obrovský úspěch a byla odrazovým
můstkem k dalším úspěchům. Jeho díly byl uchvácen i císař Josef II. Později se Wenzel
Müller dostal do Vídně, kde začal pracovat v Leopoldovském národním divadle jako
kapelník. Celkem napsal dvě stě osmdesát zpěvoher, stejně jako mnoho samostatných
skladeb. Mnoho jeho písní zlidovělo.
František Cyril Napp
(1792 – 1867)
Nejvýznamnější jevíčský rodák.
Po vychození čtyřleté jevíčské farní školy ho vyučoval soukromě katecheta Jan Schön
. Následovaly studie v Olomouci a to gymnázium a filosofie. Roku 1810 vstoupil Fr. Napp do
augustiniánského řádu v Brně. Po teologických studiích je v roce 1815 vysvěcen na kněze,
v roce 1817 se stává profesorem biblického studia Starého zákona, je skvělým znalcem
východních jazyků a pro své vynikající vlastnosti a znalosti byl jednomyslně zvolen v roce
1824 opatem starobrněnského kláštera s titulem preláta. Stal se i členem moravských stavu do
zemského sněmu.
Působil velmi úspěšně v Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy
a vlastivědy, nakonec jako její ředitel. Tato společnost byla neobyčejně pokroková, měla
velký podíl na vědeckém šlechtění ovcí, založení vlnařského průmyslu na Moravě, dál na
rozvoji ovocnářství a vinařství. V roce 1818 založila dokonce dnešní Moravské zemské
muzeum.
František Napp podporoval snahy moravských pěstitelů ovocných stromů a prosazoval
názor, že křížení je metoda šlechtění. Bez jeho pomoci by se neuskutečnily epochální objevy
J. G. Mendela (1822 – 1884), kterého přijal do augustiniánského kláštera v roce 1843,
umožnil mu pracovat v klášterní pokusné zahrádce, používat botanicko-mineralogickou
sbírku kláštera i botanický herbář. Opat Napp prosadil také Mendelovo studium na vídeňské
univerzitě. Jan Gregor Mendel po svém návratu do Brna v roce 1865 přednesl a později vydal
geniální dílo „Pokusy s rostlinnými kříženci“, světově proslulé zákony genetiky.
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Emil Tutsch
(31. 7. 1876 – 27. 5. 1966)
Jistě zásadní zásluhy o jevíčské muzeum si získal tento vlastivědný pracovník, rodák
z Unerázky. Navštěvoval čtyři roky českou jednotřídku v Bezděčí. Po škole v Bezděčí chodí
tři roky do utrakvistické obecné školy v Městečku Trnávce – školní utrakvismus znamenal, že
v prvním ročníku se vyučovalo v mateřském jazyce, v druhém částečně v obou řečech, ve třetí
pouze německy. Utrakvistické školy zanikly v roce 1918.
Následující dva roky studia na německé měšťanské škole v Moravské Třebové
a závěrem čtyřletý německý učitelský ústav v Olomouci.
Jako učitel působil rok na německé obecné škole v Kozlově u Hranic, dále pět let
v Městečku Trnávce a poslední „štace“ od 15. 9. 1901 byla česká obecná škola v Jevíčku. Zde
se stává později řídícím učitelem a učí až do roku1935, kdy odchází na trvalý odpočinek.
Zůstává však i dále činný jako konservátor státní památkové péče v Brně pro okres Moravská
Třebová a současně i okresní jednatel státního archeologického ústavu v Praze. Přednáší, píše
články do různých časopisů, dopisuje si s odborníky jako Dr. Skutilem z Brna o pravěku Malé
Hané, s Pavlou Vacovou z Horního Štěpánova o národopise, s Dr. Turkem ohledně lokalizace
a slovanskosti Mařína, s Dr. Hosákem o rodokmenech, je požádán prof. Šústekem z Brna, aby
napsal vlastivědu moravskotřebovského okresu, vyměňuje si názory s prof. Dr. Hrubým
ze zemského archivu v Brně, atd.
Jeho korespondence i ostatní osobní fond jsou uloženy v archivu v Litomyšli. Zde je i
jeho velké životní dílo s názvem „Bylé – nebylé“, které je bohužel v rukopise, nebylo zatím
vydáno tiskem. Tato práce obsahuje pověsti, pohádky, pořekadla a rčení, přísloví,
pragnostiky, zvyky a pověry, které Tutsch sbíral na celé Malé Hané.
Emil Tutsch byl též dlouholetým kronikářem Jevíčka (1921 – 1935), s mimořádnými
znalostmi historie města a Malé Hané, s hlavní zásluhou o záchranu Městského muzea (1925
– 1947), obdařený velkou láskou k rodnému domovu, obětavostí, pracovitostí a jedinečnou
pamětí.
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Jan Parolek
(9. 6. 1917 – 16. 11. 1941)
Mladý jaroměřický občan, který se nesmířil s okupací Československa a rozhodl se
zbraní v ruce bojovat proti nenáviděným fašistům.
Nadporučík letectva Jan Parolek byl od počátku války vynikajícím příslušníkem
československého zahraničního bombardovacího letectva. V červnu 1939 přišel do Polska a
odtud byl poslán vojenským transportem do Francie. V říjnu 1939 podepsal pětiletý závazek
do Cizinecké legie a teprve v květnu 1940 byl uvolněn pro letectvo. Byl přidělen
k československé letecké skupině a po pádu Francie odjel s ostatními přes Afriku do Anglie.
Prodělal výcvik na telegrafistu a v září 1940 byl přidělen k bombardovací peruti. Byl jedním
z nejpopulárnějších a nejlepších příslušníků své jednotky. Vykonal celkem dvacet jedna
operačních letů nad Německo a obsazená území. Dne 16. Listopadu 1941 zúčastnil se
bombardovacího náletu na Kiel. Při zpáteční cestě za velmi nepříznivého počasí ztratil letoun
orientaci, přeletěl Anglii a kapitán letounu po marných pokusech nalézti letiště se rozhodl, že
přistane na moři nedaleko pobřeží. Toto rozhodnutí se stalo posádce osudným. Letoun
havaroval na moři a jedině druhý pilot četař Lenc a pozorovatel nadporučík Engl se
zachránili, všichni ostatní se utopili. Nadporučík Parolek byl úředně prohlášen za mrtvého.
Byl vyznamenán československou medailí Za chrabrost a Čs. válečným křížem.
Adolf Vykydal
(21. 3. 1930 – 8. 4. 2009)
Velký hudebník, narozen v Biskupicích. Jeho otec byl nadšeným amatérským
hudebníkem a brzy rozpoznal synovo nadání. Od šesti let ho učil hrát na různé hudební
nástroje. Když mu bylo deset let, začal navštěvovat hodiny klavíru, varhan a houslí. V roce
1944 byl nuceně přidělen na práci pro Německo. Po skončení druhé světové války studoval na
konzervatoři v Brně. Zde se věnoval oborům bicí nástroj a dirigování.
O tři roky později ukončil brněnskou konzervatoř a byl přijat na Vysokou školu
múzických umění do Bratislavy. Zde studoval dirigování u vynikajícího dirigenta Václava
Talicha.
Kromě studia působil také v orchestru Slovenského národního divadla v Bratislavě
pod vedením rovněž skvělého Zdeňka Chalabaly. Tito dva umělci znamenali pro mladého
studenta výhodnou kombinaci, kterou později dokázal zúročit.
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Vysokoškolská studia ukončil u Dr. Ľudovíta Rajtera a shodou okolností byl zrovna
v té době vypsán konkurz na místo dirigenta Slovenského národního divadla v Bratislavě.
V roce 1958, Adolf Vykydal, vyhrál výběrové řízení a tím začala jeho profesionální dráha
dirigenta. Jeho umělecký život byl velmi bohatý. Dirigoval mnoho oper, spolupracoval na
padesáti baletních titulech, účinkoval v zahraničí a sbíral ocenění.
Účinkoval ve Státním divadle v Drážďanech, na mezinárodních hudebních festivalech
v Berlíně a Wiesbadenu. Hostoval ve Švýcarsku, Itálii, Rakousku, Řecku, Finsku a dalších
zemích.
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Toulky Malou Hanou

Procházíme-li se na jednotlivých místech Malé Hané, můžeme zde spatřit příklady
k určitému vlastivědnému učivu.
Nepřehlédnutelné sochy, sloupy, zámky, chrámy a kostely v Jevíčku a jeho okolí
(Velké Opatovice, Jesenec, Jaroměřice, Biskupice, Křenov) z období baroka jsou přímo
učebnicové ukázky.
Tyto památky vznikaly během 17. a 18. století ve slohu, který je plný dynamismu,
plný pohybu, asymetrie, se snahou získat co největšího obdivu diváka.
Pokud se chceme blíže seznámit s historií, tradicemi a zvyky tohoto regionu,
především města Jevíčka, navštívíme zdejší vlastivědné muzeum, které je umístěno v bývalém
augustiniánském klášteře.
Při úvodním vyprávění průvodce nás zaujme, že tento kouzelný kraj byl v minulosti
několikrát zalit mořem. Z této doby jsou zachovány zkameněliny živočichů a rostlin. Část
výstavy je věnována pravěku, zde můžeme zhlédnout nálezy již ze starší doby kamenné.
Období středověku je zastoupeno keramikou a sklem. Mezi další vzácné exponáty patří
Matthioliho herbář, Komenského mapa Moravy nebo obdivuhodný model vodního mlýna.
Projekt „Cechy a řemesla našich předků v Jevíčku“ nás okouzlí atmosférou tehdejší doby, kdy
vznikaly první vážené a poctivé cechy.
Stojíme-li na vrcholku kopce nebo hory Malé Hané, rozhlížíme se po krajině
a pozorujeme území, vesnice, města. Chtěli bychom o těchto místech vědět víc, jak daleko se
nacházejí, jak se jmenují. Takové informace nejdeme v některých z druhů map.
Existují různé druhy map, podle toho k jakým účelům slouží. S některými z nich
máme možnost se seznámit v Kartografickém muzeu ve Velkých Opatovicích. Muzeum se
nachází v prostorách zámku. Výstava je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského
povrchu na mapách a na kartografické zpracování map na území České republika, a to
především na Moravě a ve Slezsku.
Pokud se procházíme touto krajinou, neměli bychom opomenout navštívit nějakou
kulturní památku. Návštěvou boskovického zámku si blíže přiblížíme život šlechty. Můžeme
obdivovat jeho vnitřní uspořádání, nábytek a podobizny majitelů, ale také krásně upravené
okolí.
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Připomeneme si, že zámky byly v minulosti přestavěné hrady, nebo šlo o stavby nové,
které byly sídlem šlechty. Zámečtí páni se věnovali příjemnému způsobu života, hostinám,
plesům, lovům.
Opatovický zámek
Původně skromná tvrz Markvarta Jiřího z Věžník, která měla jen 4 místnosti.
Začátkem 18. století byla rozšířena o malý zámeček o 6 místnostech, který postavili ještě
poslední Věžníkovci (Johana Felicita, vdova po Markvartu Jiřím z Věžník a Adamína,
poslední Věžníkovna a manželka hraběte Rudolfa Felixe z Hannersdorfu). V roce 1719 koupil
katovické panství za 94 000 zlatých Arnošt Leopold Ignác ze Salmů-Neuburků na Innu. Jeho
syn Karel Otto zámek do roku 1757 rozšířil, takže vznikla pozoruhodná stavba ve tvaru
písmene T, která na severu končila čtvercovým pavilonem, na východě salou terénou
otevřenou do zahrady pilířovou arkádou (sala teréna = přízemní otevřená velká místnost
souvisící se zahradou, arkáda = oblouk na svislých sloupech, více arkád vytváří lodžii).
Střídmý vzhled zámku upravil později Jindřich z Herbesteinu v letech 1908 – 1911
přestavbou napodobující baroko. Do nových mansardových střech postavil podkroví
s vikýřovými okny. Jako poslední velkou práci pro katovické kameníky zadal postavení
kamenného schodiště s kamenným zábradlím. Celý tento přístavek byl zaklenut kopulí a
vyzdoben fingovanými portály.
Samostatně při vchodu do parku postavil vrátnici, opět napodobující baroko. Jižní
křídlo zámku v roce 1978 vyhořelo a bylo nahrazeno hypermoderní přístavbou, ve které je
umístěno Moravské kartografické centrum.
V tomto muzeum je unikátní projekt nejen v České republice, ale i v Evropě. Výstava
je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách a na kartografické
zpracování map na území České republiky, a to především na Moravě a ve Slezsku. Ústřední
exponát centra představuje plastická mapa historických území Moravy a Slezska, která
zaujímá cca 110 m2 plochy expozice. Tato mapa, která je majetkem Moravského zemského
archivu v Brně, vznikla na základě II. a III. vojenského mapování v druhé polovině 19. století.
Dalšími exponáty kartografického centra jsou faximile (věrná napodobenina tiskem)
rukopisných topografických map, dále rukopisné lesnické důlní, rybniční a další tematické
historické mapy včetně map panství a velkostatků. V expozici nechybí vývojové a časové
řady map identických území reprezentované především tematickými mapami. Výstava dále
představí faximile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních
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archivů České republiky. V neposlední řadě mohou zájemci shlédnout faximile plánů
zámeckých parků, městských sadů a modelů možného znázornění krajiny ze zapůjčených
exponátů Národního zemědělského muzea v Praze.
V ochozech prvního patra si může návštěvník prohlédnout geodetické a kartografické
přístroje a pomůcky pro výrobu map. Celá expozice je doplněna unikátními přístroji pro
kartografické a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek Národního technického muzea.
Součástí expozice je doprovodný vzdělávací program pro děti na téma výroba map a moderní
metody kartografie.
Barokní krásy Jevíčka
Socha sv. Jana Nepomuckého
Již v roce 1728 nakreslil na první plánek Jevíčka městský syndik (úředník
obstarávající agendu úřadu) na náměstí sousoší sv. Jana Nepomuckého.
Sousoší je velmi hodnotné, výtvarně umocňuje podobu náměstí, tvoří jeho
urbanistickou i pohledovou dominantu a napojuje se na městskou kašnu. Světec je
v kanovnickém rouchu, s pěti hvězdami kolem hlavy, dívá se na krucifix, který má v ruce, a
drží palmovou ratolest. Socha je osazena na čtyřbokém barokním soklu, kolem sochy jsou
čtyři postavy andílků s atributy. V roce 1997 byl jeden andílek restaurován, neboť byl shozen
ze soklu a nárazem se rozbil na několik fragmentů. Dnes je na jeho místě kopie z pískovce.
V tomto kraji je Jan Nepomucký nejfrekventovanější barokní sochou a je patronem
mlynářů, mostařů, lodníků, vorařů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za
bezpečné putování a šťastný návrat.
Sloup Nejsvětější Trojice
Na dnešním místě vrcholně barokního sousoší Nejsvětější Trojice stávala kaple sv.
Floriána, ochránce proti požáru. Tato kaple byla zbourána v roce 1792, potom zde byl umístěn
Sloup Nejsvětější Trojice.
Nauku, že Bůh je jedné podstaty, a přece ve třech osobách- Otec, Syn a Duch svatý –
vyložil již Augustin ve spise De Trinitate. Umělec na soše zobrazuje Boha Otce jako starce
s dlouhým vousem a patriarchálního vzezření, na hlavě s papežskou tiárou (třemi korunami
zdobená pokrývka hlavy papeže). V rukou drží konce příčného trámu (patibulum), na kterém
je ukřižovaný Kristus. Nohama spočívá Bůh Otec v oblacích na zeměkouli, což znázorňuje
jeho svrchovanou moc nad světem. Duch svatý symbolizovaný Holubicí se vznáší nad oblaky.
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Na podstavci sloupu je reliéf jednoduchého kříže a letopočet 1735. Po stranách jsou
litery WG BI. Autor sloupu ani donátor nejsou známi. Sousoší se skládá ze sochy Nejsvětější
Trojice, Korintské hlavice, sloupu, soklu a základního fundamentu.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Z podnětu opata kláštera sv. Tomáše v Brně Matyáše Pertchnera byl postaven v letech
1762 – 1766 při augustiniánském klášteře v Jevíčku nový barokní kostel – na místě
dosavadního gotického kostela Matky Boží.
Znak zakladatele opata Pertchnera je umístěn nad jižním kamenným portálem –
dnešním hlavním vchodem kostela - je to fontána s tryskajícím proudem vody, kterou drží dva
andělé s letopočtem 1768. Nad znakem nadnášejí dva andílci opatský klobouk.
Vedením stavby chrámu byl pověřen schopný a obratný stavitel Pavel Merta
z Boskovic. Ještě lepší volba byla učiněna při zadání prací sochařských, řezbářských
a štukových umělci Ondřeji Schweiglovi. Rovněž stolařské práce byly mistrně provedeny
v dílně sv. Tomáše v Brně bratrem laikem Bernardem Stettnerem. Jsou většinou z dubového
dřeva, místy jemně intarzovaného, např. celostěnná barokní velká skříň v sakristii, zásuvková
skříň, lavice, vchodové dveře atd.
Kostelní loď má 39 m délky, 18 m šířky a 23 m výšky. Vnitřek kostela je rozdělen
pozedními polopilíři a obloukovými pásy na čtyři pole. Velká barokní okna jsou ve dvou
řadách nad sebou, u spodních jsou uvedeni sponzoři.
Věž, která sousedí se severní stranou kostela, byla v roce1869 zničena při velkém
požáru a teprve v roce 1937 obnovena - návrhu Ing. Arch. Mackerleho – do dnešní podoby.
Na západní straně kostela je podklenutá zadní kruchta, spočívající na dvou pilířích. Střecha
kostela je sedlová, nad apsidou polokuželovitě zkosená, (apsida = půlkruhová, klenutá část
závěru presbytáře /kněžiště/, kde je hlavní oltář). Střecha byla v roce 1995 nově pokryta
černými azbestocementovými šablonami s rastrem, napodobující přírodní břidlici.
Zajímavý je barokní interiér. Za pozornost stojí soška korunované Panny Marie
s Ježíškem, stojící na oblaku, která byla dovezen z Brna v roce 1617. Je oděna rouchem
z pozlaceného plechu, ozdobeném asymetrickým ornamentem. Oltář vrcholí nad břevnovím
poprsím Boha Otce s holubicí a svatozáří. Mezi barokními sloupy oltáře jsou umístěny sochy
v nadživotní velikosti sv. Jáchyma a sv. Anny, rodičů Marie.
Za další pozornost stojí vzácný obraz křtu sv. Augustina od olomouckého malíře N.
Havelky (asi z roku 1750), nádherný, vzácný obraz sv. Rodiny a pozdně gotická dřevěná
soška Panny Marie, vynikající dřevořezba, která je nejstarší jevíčskou gotickou památkou.
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Muzeum města Jevíčka pro Malou Hanou
Muzeum se nachází v přízemí klášterní budovy na Komenského náměstí v Jevíčku.
Muzejní sbírky jsou rozděleny do několika úseků. Jsou svědectvím o vývoji, o životě a
kultuře našich předků, ale i přírodních zajímavostech Malé Hané. Součástí sbírek jsou i
zapůjčené nebo věnované starožitné předměty zdejších obyvatel. Pojďme se tedy po
jednotlivých úsecích výstavy toulat dávnou minulostí regionu.
Úrodná nížina Malá Haná vznikla prvohorách a byla v minulosti několikrát zalita
mořem. Z této doby se zachovaly zkameněliny, tvarově zachovalé, více nebo méně úplné
zbytky živočichů a rostlin. Nejznámější zkamenělinou z období druhohor jsou hlavonožci –
amoniti, zkamenělé ježovky (ostnokožci) – tzv. hadí vejce. V druhohorním moři bylo hodně
žraloků, a proto můžeme z tohoto období obdivovat žraločí fosilní zuby. K dalším
exemplářům patří voskově žlutá fosilní pryskyřice – valchovit.
Ve starší době kamenné (paleolitu) začíná dlouhá etapa vývoje člověka. Jeho tlupy
žily v průběhu jednotlivých období dob ledových. Živily se lovem zvířat a sběrem plodů. Z
této doby pochází čelist jeskynního medvěda, obratel a stehenní kost. Primitivní srpy
v expozici jsou důkazem pracné sklizně prvních zemědělců v mladší době kamenné, v době
kdy nastupuje zemědělská civilizace. Sekeromlaty, z pozdní doby kamenné, jsou ukázkou
mistrovského zpracování kamene. Používaly se na boj z blízka. Z pozdní doby bronzové
pochází bronzový depot, tj. poklad bronzových předmětů. Tento vystavený poklad obsahuje
dvě duté bronzové sekyry, jeden srp v půli přeražený, 9 zlomků srpů, zoubkované pilečky,
důlčík 80 mm dlouhý, zlomek listového kopí, 28 kusů slitků surové bronze, malou kovadlinku
na kroužky atd. Dále můžeme obdivovat bronzový hrot kopí, bronzový prsten, náramek,
krásnou bronzovou sponu tzv. fibuli, ozdobu na sepnutí šatů, bronzové spirálky atd. Tyto
skvělé nálezy, které nám zanechala tato doba, jsou stále okouzlující.
Z římské doby jsou v jevíčském muzeu: 2 olejové keramické lampičky, 4 malé
měděné mince římských císařů Constantina I. a jeho synů, kteří společně vládli, a to
Constanta, Constantina II. a Flavia Julia Constantia.
Rozhodně zmíněné nálezy mincí jsou výmluvným historickým dokladem existence
staré stezky v době Keltů i Římanů Jevíčskem, dokladem o existujícím obchodě s keltskými
oppidy i římským pohraničím na Dunaji.
Krušné hory bývaly nejbohatší ve střední Evropě na cín, tento kov se zde těžil již od
10. století redukcí z cínovce. V muzeu jsou z cínu talíře, podnosy, holby, konvice, slánky,
lžičky, svícny, nástěnné kropenky, ovarium a cechovní pohár tkalců.
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Nejzdobenější je cechovní pohár, který nemá značku. Kdy, kde a kým byly cínové
předměty zhotoveny, poznáme podle značek a tvaru. Značkování cínových předmětů u nás
začalo za Karla IV., kdy vznikaly v našich zemích první organizace cínařů.
Středověkou keramiku, kterou datujeme většinou do doby od 11. do poloviny 16.
století, představují tzv. loštické poháry. Vyskytují se ve dvou typech, první je pohár bez oušek
s rovným manžetovým okrajem, druhý typ jako pohár s věncem drobných dekorativních
oušek pod hrdlem.
Loštické poháry jsou charakteristickou ukázkou středověké moravské keramiky, jsou
samostatnou skupinou s vyhraněným tvarem i materiálem, ve své době byly velmi oblíbené a
dnes jsou velmi vzácné. Svědčí o mimořádném tvůrčím úsilí hrnčířů tohoto regionu, které
obdivujeme i po více než 500 letech.
Díváme-li se na řadu vystavených džbánků, žasneme nad jejich prostou krásou. Při
obdivu se přesvědčujeme, že jejich spanilá tvář neztrácí ani stářím svůj půvab.
Džbánky jsou vyrobeny většinou z fajánse, který je někdy také nazýván majolikou, tj.
z jemné plavené hlíny, porézní, opatřené nejčastěji bílou cíničito-olovnatou glazurou.
Pozoruhodným exemplářem je nejstarší džbánek, který má nápis s letopočtem: Mikulas
Neprass 1707. Patří do posthabáňské moravské produkce. Habáňské hrnčířství zásadně
ovlivnilo keramickou lidovou výrobu na Moravě v 18. a 19. století.
V muzeu jsou také charakteristické džbánky z Vyškova, většinou z poloviny
19. století, s cíničito-olovnatou glazurou, s dekorem v barvách modré, žluté, zelené a hnědé.
Další produkcí z Vyškova jsou rukodělné fajánsové talíře s cíničito-olovnatou glazurou,
s dekorem z „modrého období.“
Sklo v jevíčském muzeu představují předměty, které jsou zdobené různými technikami
a spojují užitečnost a zdobnost, na prvním místě byla vždy užitečnost.
Krásný je především válcovitý pohár ze silného skla, pohárek válcovitého tvaru
připomínající národopisnou výstavu v Praze v roce 1895. Je zde mnoho překrásných pohárů,
některé jsou zdobeny rostlinným motivem + ovály, jiné rostlinným motivem a ptáky nebo
rostlinným motivem v modré a bílé barvě s nápisem. Tyto předměty dokumentují
charakteristické vlastnosti českého skla a zručnost našich sklářů.
Stálou expozicí je výstava „Cechy a řemesla“, která nás okouzlí atmosférou tehdejší
doby, kdy v Jevíčku vznikaly první vážené a poctivé cechy. V minulých stoletích tvořili
řemeslníci značnou část obyvatelstva města. Podle svých řemesel byli organizováni v cechy.
Pro veřejné vystupování a reprezentaci si cechy vytvořily zvláštní symboly – cechovní
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znamení, které měly na praporcích a pečetích. Podle archivu je doloženo, že první a nejstarší
cech byl cech krejčích.
V muzeu je truhlice tohoto cechu z roku 1719. Dále zde můžeme vidět obrázky a texty
o trestání mistrů, kteří okrádali zákazníky.
Nejvzácnější knihou jevíčského muzea je Matthioliho herbář, který je starý téměř 500
let. Je velmi užitečný. Figurami pěknými a zřetelnými, podle pravého a živého růstu bylin, je
zdobený Petrem Ondřejem Matthioli Sienenským.
Dalším vzácným exemplářem je Komenského mapa Moravy, která byla vydána za
autorova života v šesti edicích M Vischerem v letech 1627 – 1664 v Amsterdamu. V muzeu je
vydání z roku 1633. Materiál k mapě sbíral Komenský jistě několik roků před svým
vyhnanstvím.
Podíváme-li se na mapu v muzeu, vidíme v horním levém okraji vysvětlení místních
značek. Vůči dřívějším mapám je Komenského mapa mnohem pečlivěji vypracována a
vzdálenosti míst jsou přesnější. Kromě kresby terénu, obrazů měst, se autor snažil zachytit i
hospodářské poměry země.
Obdivuhodný je model vodního mlýna z roku 1924, který je vyřezaný z tvrdého dřeva.
Jeho majitel pan Ludvík Křivánek. Každý detail mlýna je perfektně vypracován a představuje
mimořádné řezbářské umění, ale i vysoké odborné znalosti.
Nemůžeme také opomenout nevšední fotografie, které jsou ve zdejším muzeu
vystaveny. Jejich autorem je Zdeněk Šustr. Ukazují nám záběry známých míst pohledem
autora, často v plném denním světle, ale i v bouřlivé noci. Ve snímcích nalézáme také trvalý
obdiv k přírodě jako inspiračnímu zdroji. Obdiv zaslouží i vzácná vnímavost k městu.
V současném umění má fotografie mimořádně významné postavení. Výstava v muzeu
obohatila bezesporu muzejní prostředí a dokázala, že je možná symbióza sbírkovými
předměty a dnešní fotografií.
Zámek Boskovice
Na místě dnešního boskovického zámku stával původně dominikánský klášter, který
po svém zrušení krátce sloužil jako manufaktura na výrobu barviv. Přestavba klášterních
budov na zámek byla realizována v letech 1819 – 1826 za Františka Xavera z Ditrichsteina.
Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě, který si svou slohovou
čistotu udržel až do současnosti.
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V roce 1856 se zámek dostal do držení hraběcího rodu Mensdorff-Pouilly, který
vlastnil až do roku 1950 a kterému byl opět v roce 1991 navrácen.
Čtyřkřídlý, dvouposchoďový empírový komplex s výrazným průčelím, členěným
třemi rizality (rizalita = část budovy vystupující před ostatní průčelí) se rozkládá uprostřed
rozsáhlého parku. Jeho vnitřní dvůr je lemován arkádami. Vstup ve střední ose vede do
průjezdní sloupové síně, z níž je trojramenným schodištěm přístup do prvního patra, kde byly
reprezentativní místnosti. V průjezdu mezi sochami s antickou tematikou zasluhuje pozornost
mramorová socha sedícího boha Herma od významného rakouského sochaře Josefa
Kasmanna. Vstupní trojramenné je zdobeno antickými sochami i obrazy s alegorickými
náměty.
V interiéru zámku je zachována domovní kaple Panny Marie Růžencové (presbytář
původního kostela) se sakristií a oratoriem, vnitřní dispozice budovy utváří patero schodišť.
Nejvíce upoutají předměty výjimečného až kuriosního charakteru. Měděný globus, na
kterém je hvězdná obloha zobrazena pomocí heraldických znaků, je jeden ze tří na světě.
Obrovské výjevy z protitureckých válek v sále bitev jsou malované na buvolí kůži. Rokokové
dětské divadélko, dar královny Viktorie, je opravdovou technickou zajímavostí.
Dětem je taktéž určena miniaturní nábytková souprava. Tyto předměty se staly pro
boskovický zámek typickými. Ze samotného zámeckého interiéru potom vyniká velkolepý
taneční sál, dodnes využívaný jako koncertní síň.
O rozlehlosti zámku svědčí několik desítek ozdobných pokojů. Původní vybavení
šlechtického sídla zaplňuje 18 sálů s respektováním dobového uspořádání podle dochovaných
kreseb. Zámek do dnes patří k nejkrásnějším empírovým stavbám na Moravě. Tvoří
s přilehlými parky i s ostatními stavbami výrazný umělecko- architektonický celek.
Jako projektant je obvykle uváděn

Petr

Nobile,

patrně

však

neprávem.

Pravděpodobnější je názor M. Stehlíka, že jím byl bonnský rodák architekt Josef Esch, činný
v letech 1835 – 1854 v Brně.
Hrad Boskovice
Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 m nad mořem vypíná
romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.
Historie hradu se začala psát v polovině 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů
z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na sklonku 14. století hrad
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přešel do držení pánů z Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se stavbou nového
středověkého sídla.
Od 50. let 15. století hrad spolu s boskovickým panstvím znovu drží páni z Boskovic,
jejichž erb se sedmizubým hřebenem se později stal znakem města Boskovic. Za následné
dvacetileté správy Ederů proběhy stavební úpravy hradního areálu.
Za jejich vlastnictví vznikla renesanční hláska, byly postaveny budovy, které přiléhají
k vstupní bráně a dokončeno opevnění.
Příslušníci rodu rytířů ze Zástřizl, vlastnící hrad od poloviny 16. století, dokončili
rozsáhlou renesanční přestavbu objektu. Na konci 17. století se pak hrad i s panstvím dostal
do rukou Dietrichsteinů.
I když bylo na počátku 18. století. Před hradem přistavěno několik hospodářských
stavení, v následující době již bylo šlechtické sídlo opuštěno. Ve 30. letech 18. století došlo ke
stržení střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě.
V současné době je hrad v majetku Mensdorff – Pouilly. Z původně mohutné stavby
se dochovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny.
Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím
kolem, jediným funkčním v republice.
Návštěvníky hrad přivitá okrouhlou věží s renesančním cimbuřím.
Zámek Moravská Třebová
Zámek patří k nejvýznamnějším renesančním památkám nejen u nás, ale i v celé
střední Evropě. Raně renesanční prvky reprezentují především portál a dva portrétní
medailony. Portál, dnes vsazený do jižní brány na nádvoří, tvořil původně hlavní vchod do
,,starého zámku“. Je datovaný rokem 1492, což z něj dělá nejstarší dochovanou renesanční
památku v České republice. Pozůstatky starých kamenických postupů tvoří přechod mezi
gotikou a renesancí.
Samotný zámek si ponechal tradiční čtyřkřídlou dispozici s centrálním nádvořím a
masivní věží, součástí zámku byla i černá kuchyně, předsazená v hradním příkopu. Dodnes je
z části zachován jako podzemní prostor uprostřed nádvoří.
K nejvýznamnějším osobnostem, které vlastnily zámek, patří páni z Boskovic
a Ladislav Velen ze Žerotína, který v podstatě završil vývoj zámku. Posledními majiteli byli
páni z Lichenštejna.
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Pro návštěvníky zámku je připravena expozice Poklady Moravské Třebové mapující
vývoj zámku a životního stylu měšťanů od 15. do začátku 20. století. Mezi zajímavými
muzejními kousky najdeme vzácnou flanderskou tapisérii, originální mramorové portrétní
medailony, renesanční epitaf, obraz Madony pocházející z italského prostředí, soubor
kamnových kachlů nebo ojedinělou nádobu na objetiny z konce 16. století. Mimo jiné se
můžeme podívat na barokní obrazy Judy Tadeáše Suppera, portréty členů rodu Wondrů,
zhlédnout můžeme cechovní znaky a truhlice, cínové cechovní poháry, potřební štíty nebo
formu na modrotisk. Dobový nábytek dokumentuje vývoj interiérového umění od baroka
z 18. století až po přelom 19. A 20. století. Zajímavá je například černá pánská ložnice nebo
funkční čembalo. Celá prohlídka končí v Rytířském sále s křížovou zebrovou klenbou z konce
15. století.
Zajímavou expozicí je největší středověká mučírna na Moravě, která nás seznámí
s nelidskými praktikami tortury. Právě zde můžeme ocítit hrůznou atmosféru mučírny i
katovny a na vlastní kůži si vyzkoušet různé mučicí nástroje a donucovací prostředky jako je
španělská bota, pranýř, palečnice, stolička pro čarodějnice či skřipec.
Nejnovější interaktivní expozicí zámku je alchymistická laboratoř doktora Bonaciny,
astrologa, alchymisty a dvorního lékaře Ladislava Velena ze Žerotína. Laboratoří nás
provedou tajemní alchymistovi pomocníci, zažijeme magické alchymistické pokusy,
rozpoznáme bohatou alchymistickou symboliku, seznámíme se s nástroji praktické alchymie –
křivulemi, alembiky, athanory, dózami, tavící pecí, a podobně.
Čtvrtou expozicí je Život na venkově, seznamující návštěvníky s životním stylem
venkovanů v regionu Hřebečska. Kromě kolovrátku a funkčního tkalcovského stavu zde
můžeme vidět další nástroje našich předků na výrobu sukna a plátna, zařízení selské jizby či
dávný mandl.
Poslední expozice je věnována především geologickému vývoji – a to jak celkovému
vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak vývoji Moravskotřebovského regionu.
Můžeme se těšit na třetihorní žraloky, kteří tu žili před milióny let a zůstaly tu po nich
zkamenělé zuby, tak i na celou řadu dalších zkamenělin. K vidění tu jsou i ukázky hornin
z tohoto regionu, který je z geologického hlediska velmi zajímavý. Část expozice návštěvníky
seznamuje s historií těžby nerostů na Moravskotřebovsku. Tato výstava, nazvaná Barevná
planeta, je situována do starobylého podzemního prostoru bývalé černé kuchyně.
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Zřícenina hradu Cimburk - Městečko Trnávka
Obec Městečko Trnávka leží v Pardubickém kraji a spadá do okresu Svitavy. Patří do
turistického

regionu

Východní

Čechy,

oblast

Svitavsko.

Je

součástí

regionu

Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Dle historického členění krajů spadalo panství Trnávka
v době pánů z Boskovic do Olomouckého kraje.
Hrad byl založen na přelomu 12. a 13. Století Ctiborem z Lipnice, z rodu Cimburků.
Jméno získal podle erbu pánů z Lipnice, na kterém bylo cimbuří, proto se nazývá Cimburk.
Během staletí vystřídal řadu majitelů. Za husitských válek byl oporou husitů, ale na rozdíl od
ostatních hradů nebyl v této době rozbořen. Roku 1645 se zmocňují Moravy Švédové. Proti
Švédům hlídala hrad císařská posádka s 88 dragouny, proto Švédové hrad nedobyli. Po
přesunu císařské posádky do Brna začal hrad postupně chátrat, neboť střediskem panství se
stala Moravská Třebová. Hrad přestal být obýván a sloužil pouze jako přechodné útočiště v
horších dobách. V letech 1715-1716 byl ještě obydlen panskými úředníky, kteří sem utekli
ze strachu před morem. 8. června 1776 hrad vyhořel po zásahu bleskem, začal upadat
a postupem času se z něho stala zřícenina.
Do dnešní doby se zachovaly jen zbytky obvodových zdí, hradeb, bašty a brány
předhradí, které svědčí o původní mohutnosti hradu. Tehdy vlastní hrad chránily dva a půl
metru silné zdi. Ještě teď je zřetelný příkop mezi předhradím a hradem.
Na hradě byl proveden archeologický výzkum, během kterého byl nalezen opravdový
poklad. 2500 stříbrných mincí ze 13. století je nyní uloženo v Národním muzeu.
Poutní místo Kalvárie - Jaroměřice
V Jaroměřicích se vypíná strmý kopec, kde byl roku 1664 postaven kříž, u kterého se
konaly pobožnosti. Kolem r. 1680 byla na témže místě postavena kaple, majitelem
jaroměřického panství Františkem Juliem Šubířem, rytířem z Chobině, jako poděkování za
odvrácení morové nákazy. Ke kapli putovaly školní děti všechny volné dny a soboty, kdy se
modlily.
Stejně jako k původní Kalvárii Jeruzalémské, tak i ke Kalvárii Jaroměřické patří
křížová cesta. Tato pozoruhodná cesta barokního provedení začíná v obci u kostela Všech
svatých v samostatné kapli, umístěné mimo kostel v západním rohu ohrazení, nazývané
"Pilátův dům", trasa pokračuje po svahu kalvárského kopce, zastavení 2 - 8 kamenné
pískovcové sloupy (pyramidálního tvaru), ke kostelu Povýšení Svatého Kříže na Kalvárii. Na
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nádvoří kostela je zastavení 9. ve formě obrazu, poslední dvě zastavení (zastavení 10 a
zastavení 11) jsou také ve formě obrazů, umístěných v chrámu po obou stranách hlavního
oltáře Zvláštností proti běžné křížové cestě je to, že jaroměřická křížová cesta má pouze 11
zastavení a pro tuto křížovou cestu musela být tedy patřičně upravena pobožnost. Také vnější
zpodobnění není u všech zastavení stejné - z počátku kaple, pak pískovcové sloupy, nakonec
obrazy.
Mimo ohrazený poutní areál byla vybudována další významná kalvárská stavba v
půdorysu tvaru ondřejského kříže - fara a Loretánská kaple. Dne 24. 5. 1730 byl položen
základní kámen ke stavbě. Když byla roku 1731 postavena část budovy, konalo se 4. listopadu
slavnostní uvedení duchovních správců do ní. Ve třetím křídle směrem ke kostelu,
přistavěném ke dvěma již stojícím ramenům fary v roce 1742, je Loretánská kaple Panny
Marie Ustavičné Pomoci s vlastní Loretou po straně. Pod Loretánskou kaplí je hrobka, kde
byli ukládáni kalvárští duchovní a případně další obyvatelé fary.
Poutní tradice je značná - dá se doložit až 140 míst odkud skupiny poutníků
přicházely. Josefinským zákazem poutí vše na čas ochablo, ale neustaly a pokračují dodnes.
Kostel Povýšení svatého Kříže na Kalvárii
Venku na portále jsou umístněny tři kalvárské kříže a pod nimi kamenné erby
zakladatele kostela Františka Michala Šubíře a jeho manželky. Jana Saková z Bohuňovic se
při porodu jejich prvního dítěte tři dny svíjela v bolestech a lékaři již byli zcela bezradní.
Tehdy se manželé v této těžké chvíli obraceli v modlitbách ke kapli na kopci a slibovali, že
přežije-li paní toto nebezpečí, rozšíří kapli na kopci na kostel. Zásluhu o vybudování celého
komplexu má moravskotřebovský františkán Jeroným Weith, který v jaroměřickém kopci
shledal podrobnosti s jeruzalémskou Golgotou. Ten přesvědčil manžele Šubířovy ke zcela
mimořádnému dílu - vystavět na vrcholu jaroměřického pahorku chrám, který měl obsahovat
všechna tajemství umučení Páně podle vzoru jeruzalémské hory Kalvárie a křížovou cestu,
vedoucí z obce na vrchol. Jako autor projektu se uvádí J. Santini. Základní kámen byl položen
roku 1712 na svátek Nalezení svatého kříže 4. května. Kostel byl zasvěcen "Povýšení svatého
kříže" a v den tohoto svátku 14. září 1713 vysvěcen.
Chrám je postaven ve vrcholně barokním slohu. Uvnitř chrámu na hlavním oltáři je v
rámu zdobeném drahokamy obraz hlavy Kristovy (tzv. "Salvator"), posvěcený v Římě v
kostele "ad Sancta Sanctorum" (Svatyně svatých), kde visí originál. Před hlavní oltářem v
chrámové dlažbě jsou dva náhrobní kameny, které kryjí vchod do podzemní hrobky. Na
pravém kameni je vypodobněn zakladatel kostela Fr. M. Šubíř z Chobyně, na levém náhrobku
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postava jeho manželky a dětí. Jejich náhrobní epitafy jsou zavěšeny u vchodu do kostela.
Napsal je ve vzletné latině sám Šubíř krátce před smrtí. Vpravo od hlavního oltáře (na jeho
epištolní straně) je boční oltář, na němž ve skleněné rakvi jsou znázorněny nástroje Kristova
umučení a plátno, do něhož byl mrtvý Ježíš zabalen Vlevo od hlavního oltáře (na jeho
evangelijní straně) je boční oltář sv. Feliciána s jeho ostatky, obsahující zasklenou rakev
světce oblečeného do soudobého oděvu. V duchu barokní pobožnosti byly pro Kalvárii
získány tyto ostatky mučedníka z doby prvních křesťanů z katakomb a založeno Arcibratrstvo
Nejsvětějšího Vykupitele (účel duchovní a sociální). Obdobný spolek - kromě Říma - byl
ještě v Krakově. Býval zde i sbor choralistů (hudba, služba v kostele aj.).
Za hlavní oltářem je kaple, zvaná "Zahrada Getsemanská" (Křestní kaple) se zvláštně
provedenou omítkou na způsob jeskynních tvarů. Zde jsou plastické reliéfy Krista a apoštolů
na hoře Olivové, je zde mariánský obraz z 16. století a křtitelnice z dolního kostela, vzácná
památka z 15. století. V sousedství kostela na Kalvárii je tzv. kaple loretánská (z roku 1742).
Na oltáři v Loretě je starobylá soška P. Marie loretánské, dovezené sem roku 1720 z italské
Lorety. Pod kaplí je hrobka, v níž jsou pohřbeni Augustiniáni, kteří na Kalvárii v 18. století
vedli duchovní správu.
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Vlastivědné vycházky po regionu Malá Haná

Cílem vlastivědných vycházek je využití regionálních prvků ve výuce vlastivědy
propojením s mezipředmětovými vztahy. Znamená to, že učivo osvojené žáky ve vyučovacích
hodinách vlastivědy bude propojeno na jednotlivých názorných ukázkách v průběhu vycházky
regionem. Toto učivo s názornými příklady se bude dále propojovat s dalšími poznatky
z jiných oblastí, např. přírodovědy, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Dalším cílem je také
vzbudit u žáků zájem o rodný kraj, jeho historii, lidové zvyky a tradice, přírodu.
Každé vycházce předchází vyučovací hodina, kde žáci pracují s určitými pojmy, které
již znají. Během vycházky se žáci seznámí s pojmy novými. K upevnění těchto nových
vědomostí, ale také zážitků a dojmů, pomáhají pracovní listy.

Městské muzeum v Jevíčku
Příprava vycházky
Podle Rámcově vzdělávacího programu:
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Tematický okruh: Lidé a čas
Téma: Historie města Jevíčka a jeho okolí
Průřezová témata:
Osobností a sociální výchova – dobré vztahy mezi spolužáky, dobrá komunikace,
uvědomování si názorů druhých spolužáků, získání dovedností a vědomostí
Výchova demokratického občana – rozvíjení a podpora komunikativních schopností,
schopnost naslouchání druhým spolužákům, ohleduplnost, ochota pomáhat
Klíčové kompetence:
Kompetence pracovní – žák: využívá zkušenosti a znalosti pro vlastní rozvoj
Kompetence k řešení problému – žák: využívá získané vědomosti a dovednosti, samostatně
řeší problém
Kompetence k učení – žák: vyhledává a třídí informace
Kompetence komunikativní – žák: vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám
druhých spolužáků
Kompetence občanské – žák: oceňuje tradice, kulturní a historické dědictví, projevuje smysl
pro kulturu a tvořivost, k uměleckým dílům, respektuje názory druhých při práci
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Kompetence sociální a personální – žák: spolupracuje ve skupině, vytváří pravidla práce
v týmu, přispívá k diskusi, podílí se na příjemné atmosféře
Výchovně vzdělávací cíl: Žák se orientuje v jízdním řádu a na plánku města, dodržuje
pravidla chování v dopravních prostředcích, silničního provozu i v prostorách muzea,
vyhledává a třídí informace, spolupracuje se spolužáky, ctí, chrání a respektuje historické
hodnoty, respektuje výklad pracovníka muzea.
Pojmy opěrné: jízdní řád, plánek města, orientace
Pojmy nové: historické informace o městě Jevíčku a jeho okolí, historická památka, výstava,
exponát, pravěk, středověk
Dovednosti: schopnost orientování, vyhledávání a třídění informací, pozorování, respektování
a oceňování dědictví, spolupráce, vyjadřování
Didaktické prostředky: pracovní listy, bloky, tužky, orientační plánek, jízdní řád, obrázky
města Jevíčka
Motivace
Samotné vycházce předchází vyučovací hodina, na které formou krátké didaktické hry
jsou žáci seznámeni s vycházkou a jejím cílem.
„Děti, jsme klienti turistické kanceláře a pojedeme na tajný výlet. Bohužel, turistická
kancelář nám nedala k dispozici dopravní prostředek. Proto se na náš výlet vydáme
autobusem ČSAD. A kam že to pojedeme? Pozná někdo plánek tohoto městečka, které se
nachází blízko naší vesnice?“
Žáci si prohlédnou plánek města Jevíčko. V jízdním řádu si sami vyhledají odjezd a
příjezd autobusu.
Povídáme si o vzniku, vývoji a současné podobě tohoto města. Připomeneme si, kdo
město založil, jak se dříve stavěly domy, k čemu sloužily hradby, jaká se zde rozvíjela
řemesla, kdy vznikaly první továrny. Prohlédneme si obrázky z minulého a součastného
života tohoto městečka. Hovoříme také o tom, jaké místo navštívíme, pokud se chceme
dozvědět více informací z historie města a jeho okolí. Je to městské muzeum, na jehož
výstavě jsou exponáty zachycující prvopočáteční historii až po současný život. Vysvětíme si,
že exponát je předmět, který je vystavený v muzeu. Exponáty jsou velice vzácné, vypovídají o
historii, a proto je důležité o ně pečovat a chránit je, slouží jako odkaz pro další generace.
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Na plánku města si označíme muzeum a zakreslíme trasu, po které se k muzeu
vydáme. Na závěr si připomeneme pravidla chování v dopravním prostředku, silničního
provozu (přechod vozovky) a v prostorách muzea.
Hodnocení vycházky
Druhý den si žáci ve třídě vyplní pracovní list. Jsou rozděleni do skupinek. Pracovní
list dostane každý žák. Při jeho řešení mohou žáci ve skupině spolupracovat. Při vzájemné
kontrole si skupinky pracovní listy navzájem opravují barevnou tužkou. Žáci se tak učí
hodnotit práci druhých. Své znalosti zhodnotí každý žák podle úspěšnosti vyplněného
pracovního listu.
V první části pracovního listu žáci zařazují jednotlivé exponáty do určitých období,
např. keramika – středověk. Získají tak i konkrétnější představu, např. člověk v pravěku nebyl
schopen vyrobit keramický džbánek a naopak, ve středověku nežili mamuti.
V druhé části pracovního listu odpovídají na otázky ke konkrétním exponátům.
Mezipředmětové vztahy
Dopravní výchova: V průběhu vycházky žáci několikrát přecházejí silnici. Zopakují si
pravidlo, jak správně přecházet silniční komunikaci a některé dopravní značky.
Matematika: Na tabuli napíšeme některé vzácné exponáty muzea (např. truhlice cechu
krejčích, Komenského mapa Moravy, Matthioliho herbář, vodní mlýn) a k nim připíšeme
letopočet, z kterého pochází. Žáci mají za úkol vypočítat jejich stáří, určit století a seřadit
exponáty podle stáří, od nejstaršího po nejmladší.
Český jazyk: Ve slohovém vyučování píší žáci –
a) formou dopisu o zážitcích a dojmech z exkurze
b) pohádkové vyprávění k vybranému exponátu.
Výtvarná výchova: Žáci –
a) nakreslí obrázky k příběhu vymyšleného v hodinách českého jazyka.
b) malují exponáty, které se jim nejvíce líbily, obrázky seřadíme podle doby, do které patří
(pravěk – čelist medvěda, středověk – keramický džbánek), vznikne tak časová přímka.
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Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích
Příprava vycházky
Podle Rámcově vzdělávacího programu:
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Tématický okruh: Místo, kde žijeme
Téma: K čemu potřebujeme mapy?
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – dobré vztahy mezi spolužáky, dobrá komunikace,
uvědomování si názorů druhých, získávání dovedností a vědomostí
Výchova demokratického občana – rozvíjení a podpora komunikativních schopností,
schopnost naslouchání druhým spolužákům, ohleduplnost, ochota pomáhat
Environmentální výchova – odpovědné chování k přírodě, ochrana a péče životního prostředí
Klíčové kompetence:
Kompetence pracovní – žák: využívá získané dovednosti a znalosti pro vlastní rozvoj
Kompetence k řešení problému – žák: využívá získané vědomosti a dovednosti, samostatně
řeší problém
Kompetence komunikativní – žák: vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám
druhých spolužáků
Kompetence k učení – žák: vyhledává a třídí informace
Kompetence občanské – žák: oceňuje tradice, kulturní a historické dědictví, projevuje smysl
pro kulturu a tvořivost, respektuje názory při práci, respektuje požadavky na kvalitní životní
prostředí
Kompetence sociální a personální – žák: spolupracuje ve skupině, vytváří pravidla práce
v týmu, přispívá k diskusi,
Výchovně vzdělávací cíl: Žák se orientuje v jízdním řádu a na plánku města, dodržuje
pravidla chování a v dopravních prostředcích, silničního

provozu

i

v prostorách

kartografického centra, vyhledává a třídí informace, spolupracuje se spolužáky, ctí, chrání a
respektuje historické hodnoty, respektuje výklad průvodce kartografického muzea.
Pojmy opěrné: jízdní řád, plánek města, světové strany, mapa, orientace, exponát, socha
Pojmy nové: kartografie, atlas, geodetický přístroj, kartografický přístroj, plastika
Dovednosti: schopnost orientování, vyhledávání a třídění informací, pozorování, respektování
a oceňování dědictví, spolupráce, vyjadřování
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Didaktické prostředky: pracovní list, bloky, tužky, jízdní řád, orientační plánek města
Velkých Opatovi, obrázky Velkých Opatovic
Motivace
Vycházce předchází vyučovací hodina, na kterou si žáci přinesou různé mapy
a plánky. Mapy a plánky, které mají rozdílnou podobu, liší se rozlohou zobrazeného území, a
dalšími použitelnými mapovými značkami. Žáci na nich vyhledávají známá místa, řeky,
pohoří, určovali světové strany. V průběhu vyučovací hodiny si povídáme i o tom, proč a jak
taková mapa vznikne.
„Děti, my se na takové místo pojedeme podívat. Je to kartografické centrum,
ve kterém se nachází různé druhy map, ale také přístroje, bez kterých by tyto mapy nemohli
vzniknout. Toto místo je nedaleko našeho bydliště. Název se skládá ze dvou slov, první slovo
začíná na V, druhé na O.“
Žáci mají za úkol uhodnout název obce Velké Opatovice. Na plánku města
si označíme kartografické centrum a zakreslíme trasu, po které se vydáme.
Na závěr si připomeneme pravidla chování v dopravním prostředku, silničního
provozu (přechod vozovky) a v prostorách kartografického centra.
Hodnocení vycházky
Druhý den si žáci vyplní ve třídě pracovní listy. Každý žák dostane pracovní listy dva.
První list se věnuje samotné návštěvě Moravského kartografického centra, druhý procházce
parkem.
Žáci jsou rozdělení do skupinek. Při řešení mohou jednotlivci ve skupině
spolupracovat. Při společné kontrole si skupinky pracovní listy navzájem opravují barevnou
tužkou (hodnocení práce druhých). Podle úspěšnosti vyplnění pracovního listu každý žák
zhodnotí svoje znalosti a dovednosti.
Mezipředmětové vztahy
Přírodověda: Při procházce parkem žáci pozorují přírodu kolem sebe, určují názvy rostlin a
stromů, o kterých se učili v přírodovědě. Připomeneme si, jak se máme v přírodě chovat.
Hudební výchova: U sochy Bedřicha Smetany si zopakujeme informace o tomto skladateli
(život, dílo). V návaznosti na toto téma bude žákům ve vyučovací hodině hudební výchovy
puštěna skladba Vltava z cyklu Má vlast.
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Výtvarná výchova: Žáci při hudbě malují zážitek, který u nich skladba vyvolala, tj. výtvarně
vyjádří, co cítí, co slyší, co jim tato skladba připomíná.
Vlastivěda: Na mapě si ukážeme řeku Vltavu, tj. kde pramení, kterými městy, pohořími
protéká, do které řeky se vlévá.
Matematika: Žáci si procvičují slovní úlohy, ve kterých vypočítávají vzdálenosti měst na
mapě pomocí měřítka.
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Zřícenina hradu Cimburk – Městečko Trnávka
Příprava vycházky
Podle Rámcově vzdělávacího programu:
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Tématický okruh: Místo, kde žijeme
Téma: Orientace v krajině
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – dobré vztahy mezi spolužáky, dobrá komunikace,
uvědomování si názorů druhých, získávání dovedností a vědomostí
Výchova demokratického občana – rozvíjení a podpora komunikativních schopností,
schopnost naslouchání druhým spolužákům, ohleduplnost, ochota pomáhat
Environmentální výchova – odpovědné chování k přírodě, ochrana a péče životního prostředí
Klíčové kompetence:
Kompetence pracovní – žák: využívá získané dovednosti a znalosti pro vlastní rozvoj
Kompetence k řešení problému – žák: využívá získané vědomosti a dovednosti, samostatně
řeší problém
Kompetence komunikativní – žák: vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám
druhých spolužáků
Kompetence k učení – žák: vyhledává a třídí informace
Kompetence občanské – žák: oceňuje tradice, kulturní a historické dědictví, projevuje smysl
pro kulturu a tvořivost, respektuje názory při práci, respektuje požadavky na kvalitní životní
prostředí
Kompetence sociální a personální – žák: spolupracuje ve skupině, vytváří pravidla práce
v týmu, přispívá k diskusi,
Výchovně vzdělávací cíl: Žák se orientuje v jízdním řádu a na plánku města, dodržuje
pravidla chování a v dopravních prostředcích, silničního provozu, vyhledává a třídí
informace, spolupracuje se spolužáky, ctí, chrání a respektuje historické hodnoty.
Pojmy opěrné: jízdní řád, plánek města, světové strany, mapa, orientace, listnaté a jehličnaté
stromy, živá a neživá příroda, poznávání rostlina a živočichů, ochrana přírody
Pojmy nové: zřícenina hradu, obzor, historie hradu Cimburk, erb, nerosty, horniny, zvětrávání
Dovednosti: schopnost orientování, vyhledávání a třídění informací, pozorování, respektování
a oceňování dědictví, spolupráce, vyjadřování
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Didaktické prostředky: pracovní list, bloky, tužky, jízdní řád, orientační plánek města
Městečka Trnávky, obrázky Městečka Trnávky a zříceniny hradu Cimburk
Motivace
Vycházce předchází vyučovací hodina, na kterou si žáci přinesou turistickou mapu
Moravskotřebovského regionu. Žáci vyhledávají známá místa, řeky, pohoří, určují světové
strany. V průběhu vyučovací hodiny si povídáme o historických památkách tohoto regionu.
„Děti, my se pojedeme podívat na známou zříceninu hradu, který se nachází v obci,
jejíž název se skládá ze dvou slov. První slovo začíná na M a druhé na T. V této obci se
nachází podnik Miltra, který vyrábí mléčné výrobky."
Žáci mají za úkol uhodnout název obce Městečko Trnávka, kde se zřícenina hradu
Cimburk nachází. Na plánku města si označíme zříceninu tohoto hradu a zakreslíme trasu, po
které se vydáme. V jízdním řádu si sami vyhledají odjezd a příjezd autobusu.
Na závěr si připomeneme pravidla chování v dopravním prostředku a silničního
provozu (přechod vozovky).
Průběh vycházky
Na začátku vycházky se žáci seznámí s historií zříceniny hradu Cimburk. V další části
určují světové strany a orientují se podle přírody, objevují živou a neživou přírodu, určují
názvy rostlin a živočichů, zopakují si, jak se ohleduplně chovat k přírodě a jak ji chránit. Také
si všímají zásahu člověka a jeho činností v okolní krajině.
Během vycházky sbírají rostlinný materiál a připravují ho k pozdějšímu lisování.
Rostliny lisují, určují podle atlasu a pracují na třídním herbáři. Osvojují si pojmy: dřeviny,
byliny, stromy, keře. Naučí se také rozlišovat jednotlivé části listů
(čepel a řapík). Na příkladech dokážou rozpoznat list jednoduchý a složený.
Hodnocení vycházky
Druhý den si žáci vyplní ve třídě pracovní listy, které jsou zaměřené na určování
rostlin a jejich částí, poznávání živočichů, určování světových stran a orientaci v přírodě,
příklady živé a neživé přírody. Připravují si rostlinný materiál k lisování, pracují na třídním
herbáři.
Žáci jsou rozdělení do skupinek. Při řešení mohou jednotlivci ve skupině
spolupracovat. Při společné kontrole si skupinky pracovní listy navzájem opravují barevnou
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tužkou (hodnocení práce druhých). Podle úspěšnosti vyplnění pracovního listu každý žák
zhodnotí svoje znalosti a dovednosti.
Mezipředmětové vztahy
Přírodověda: Při procházce žáci pozorují přírodu kolem sebe, určují názvy rostlin a stromů, o
kterých se učili v přírodovědě. Připomeneme si, jak se máme v přírodě chovat.
Vlastivěda: Žáci se seznámí s historií zříceniny hradu Cimburk. Určují světové strany,
orientují se podle přírody (opakování).
Hudební výchova: Se zavřenýma očima vnímají a poslouchají zvuky lesa.
Výtvarná výchova: Kresba šišek, obtisky listů.
Pracovní činnosti: Přímo na místě žáci vytváří domečky z přírodních materiálů (šišky, mech,
klacíky, atd.). Vylisují rostliny a pracují na třídním herbáři.
Český jazyk: Ve slohovém vyučování žáci vypravují pohádku o pokladu, který se našel na
hradě Cimburk.
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Poutní místo Kalvárie
Příprava vycházky
Podle Rámcově vzdělávacího programu:
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Tematický okruh: Lidé a čas
Téma: Poutní místo Kalvárie a jeho okolí
Průřezová témata:
Osobností a sociální výchova – dobré vztahy mezi spolužáky, dobrá komunikace,
uvědomování si názorů druhých spolužáků, získání dovedností a vědomostí.
Výchova demokratického občana – rozvíjení a podpora komunikativních schopností,
schopnost naslouchání druhým spolužákům, ohleduplnost, ochota pomáhat.
Environmentální výchova – odpovědné chování k přírodě, ochrana a péče životního prostředí.
Klíčové kompetence:
Kompetence pracovní – žák: využívá zkušenosti a znalosti pro vlastní rozvoj.
Kompetence k řešení problému – žák: využívá získané vědomosti a dovednosti, samostatně
řeší problém.
Kompetence k učení – žák: vyhledává a třídí informace.
Kompetence komunikativní – žák: vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám
druhých spolužáků.
Kompetence občanské – žák: oceňuje tradice, kulturní a historické dědictví, projevuje smysl
pro kulturu a tvořivost, k uměleckým dílům, respektuje názory druhých při práci.
Kompetence sociální a personální – žák: spolupracuje ve skupině, vytváří pravidla práce
v týmu, přispívá k diskusi, podílí se na příjemné atmosféře.
Výchovně vzdělávací cíl: Žák se orientuje v jízdním řádu a na plánku města, dodržuje
pravidla chování v dopravních prostředcích, silničního provozu i v prostorách kostela,
vyhledává a třídí informace, spolupracuje se spolužáky, ctí, chrání a respektuje historické
hodnoty, respektuje výklad faráře.
Pojmy opěrné: jízdní řád, plánek vesnice, orientace, socha.
Pojmy nové: historické informace o poutním místě a jeho okolí, baroko, kaple, fara, oltář,
křížová cesta.
Dovednosti: schopnost orientování, vyhledávání a třídění informací, pozorování, respektování
a oceňování dědictví, spolupráce, vyjadřování.
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Didaktické prostředky: pracovní listy, bloky, tužky, orientační plánek, jízdní řád, obrázky
Jaroměřic.
Motivace
Vycházce předchází vyučovací hodina, na které jsou žáci seznámeni s vycházkou
a jejím cílem. Žáci si prohlédnou plánek vesnice Jaroměřice a společně si ukážeme trasu
křížové cesty, kde začíná a kde končí. Vysvětlíme si význam tohoto místa a jeho podobnost
s jeruzalémskou Golgotou.
Povídáme si o vzniku, vývoji a současné podobě poutního místa na Kalvárii. Řekneme
si, kdo se zasloužil o vystavění kaple, která byla poděkováním za odvrácení morové nákazy
a stala se cílem poutníků. Tyto poutě pokračují dodnes.
Hovoříme také o tom, že nás s místem a jeho historií seznámí místní farář. Provede
nás celým areálem, kostelem s pozoruhodným chrámem, kaplí se zvláštní omítkou a farou
s Loretánskou kaplí.
Dále si děti v jízdním řádu sami vyhledají odjezd a příjezd autobusu. Na závěr
si připomeneme pravidla chování v dopravním prostředku, silničního provozu (přechod
vozovky) a v prostorách kostela.
Hodnocení vycházky
Druhý den si žáci vyplní ve třídě pracovní listy. Každý žák dostane pracovní list.
Při jeho řešení mohou žáci ve skupině spolupracovat. Při vzájemné kontrole si skupinky
pracovní listy navzájem opravují barevnou tužkou. Žáci se tak učí hodnotit práci druhých.
Své znalosti zhodnotí každý žák podle úspěšnosti vyplněného pracovního listu.
Mezipředmětové vztahy
Přírodověda: Při procházce žáci pozorují přírodu kolem sebe, určují názvy rostlin a stromů, o
kterých se učili v přírodovědě. Připomeneme si, jak se máme v přírodě chovat.
Matematika: Na tabuli napíšeme letopočty související s historií potního místa Kalvárie. Žáci
mají za úkol vypočítat stáří budov, určit století a seřadit podle stáří.
Český jazyk: Čtení pověstí o místu a jeho okolí.
Výtvarná výchova: Ilustrace křížové cesty.
Hudební výchova: Po cestě žáci vnímají hudbu lesa. Ve škole si pustíme ukázky barokní
hudby.
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Pracovní listy
Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce)
Jméno:
1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází v prostorách bývalého:
a) kláštera

b) zámku

c) hradu

2. Panovník Přemysl Otakar II. propůjčil městská práva Jevíčku v roce 1258 a povýšil
město na:
a) královské

b) poddanské

3. Nejstarší zkamenělina zubu patří:
a) žralokovi

b) medvědovi

c) mamutovi

4. Ve starší době kamenné se lidé živili lovem zvířat. Z této doby pochází čelist:
a) psa

b) koně

c) medvěda

5. Keramické předměty jsou z období:
a) pravěku

b) ze současnosti
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c) středověku

6. V muzeu se nachází vzácná mapa Moravy od:
a) J. A. Komenského

b) J. Žižky

c) J. Husa

7. V minulém století byli řemeslníci organizováni podle svých řemesel v cechy. Víš,
který cech byl v Jevíčku nejstarší?

8. Jaká řemesla se sdružovala v cechy?

9. Nejvzácnější knihou muzea je

10. Pan Ludvík Křivánek vyřezal z tvrdého dřeva v roce 1924
model………………………………………, který je dodnes funkční.

11. Jevíčko v minulosti navštívil první československý prezident. Znáš jeho jméno?

12. Které exponáty Tě nejvíce zaujaly?
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Příloha č. 2: Kartografické centrum ve Velkých Opatovicích
(pracovní list k vycházce)
Jméno:
1. Kartografie je věda, která se zabývá
a) tvorbou pohlednic
b) tvorbou a zpracováním map

2. Pavlovská mapa je nejstarší mapou muzea. Na které části těla mamuta je zobrazena?

3. Kde se na mapě dříve značil sever?

4. Jaké přístroje jsou vystaveny v muzeu?

5. Z kolika desek je sestavena velká vojenská mapa?
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6. Z jakého je mapa materiálu?

7. Které území mapa zobrazuje?

8. Jaké jsou vystaveny v muzeu
a) mapy
b) atlasy

9. Co Tě nejvíce zaujalo?

49

Příloha č. 3: Zámecký park ve Velkých Opatovicích
(pracovní list k vycházce)
Jméno:

1. V zámeckém parku jsou listnaté a jehličnaté stromy. Napiš alespoň 3 názvy
a) listnatých stromů

b) jehličnatých stromů

2. V parku stojí socha významné osobnosti. Napiš její jméno.

3. Čím se tato osobnost proslavila?

4. Znáš nějaké dílo této významné osobnosti?

5. Napiš názvy rozkvetlých květin, které jsi viděl v zámeckém parku.

6. Květiny namaluj
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Příloha č. 4: Cimburk
(pracovní list k vycházce)
Jméno:

1.

Napiš alespoň 3 názvy:

a) listnatých stromů

b) jehličnatých stromů

……………………………..

………………………………….

………………………………

………………………………….

………………………………

……………………….............

2. Spoj šipkami, co k sobě patří.

Dub

kaštan

Buk

žalud

Jírovec

šiška

Borovice

bukvice

3. Napiš název našeho národního stromu se srdčitými listy.

4. Napiš ANO nebo NE podle toho, zda je výrok pravdivý nebo není

Muchomůrka červená je jedlá houba.

ANO - NE

Sojka má některé peří modré.

ANO - NE

Borůvka má červenou barvu.

ANO - NE

Jelen má rohy.

ANO - NE

Slimák lesní nemá na zádech ulitu.

ANO - NE

Náš jediný jedovatý had je užovka.

ANO - NE
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5.

Poznáš, o jaké zvíře se jedná?

Tento drobný parazit žije v trávě nebo na nízkých keřích. Saje krev živočichů a lidí. Po nasátí
krví se jeho tělo mnohonásobně zvětší. V lese se proti němu chráníme repelenty a vhodným
oblečením. Je nebezpečný, protože může přenášet některá onemocnění.
Je to:
6. Jak určíme přesně světové strany v přírodě?

7. Podle čeho odhadnete kde je v lese sever?

8. Nakresli směrovou růžici.

9. Hlavní světové strany jsou:

10. Vedlejší světové strany jsou:

11. Uveď 3 příklady přírodnin

a) živých

b) neživých

……………………………

…………………………

……………………………

…………………………

…………………………..

…………………………

12. Jak se nazývá zřícenina hradu v Městečku Trnávka.

13. Jaký poklad byl nalezen na hradě při archeologickém výzkumu?

a) Zlaté klenoty
b) b) 2500 stříbrných mincí
c) c) Královské žezlo

52

Příloha č. 5: Poutní místo Kalvárie
(pracovní list k vycházce)
Jméno:
1. Vyber správnou odpověď:
Kde začíná křížová cesta

a. v chrámu kostela Povýšení svatého kříže

Kde končí křížová cesta

b. jaroměřická fara
c.

v kapli kostela Všech svatých

2. Kolik zastavení má jaroměřická křížová cesta na Kalvárii?
a. 7
b. 11
c. 14

3. Kdo se podílel na výstavbě kostela Povýšení svatého kříže na Kalvárii.
a. František Benedikt Klíčník
b. Jan Hus

4. Cestou na Kalvárii jsme si prohlédli sochu:
a. B. Smetany
b. Cyrila a Metoděje
c. J. A. Komenského

5. Kostel Povýšení svatého kříže na Kalvárii byl vystavěn jako poděkování za záchranu
před:
a. morovou epidemií
b. chřipkou
c. zápalem plic
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6. Jeden z oltářů obsahuje skleněnou rakev světce:
a. sv. Václava
b. sv. Feliciána
c. sv. Floriána

7. Co připomíná "Getsemanská zahrada" svoji zvláštně provedenou omítkou.

8. Stromovou alej kolem poutního místa tvoří:
a. smrky
b. lípy
c. břízy

9. Co Tě na vycházce křížovou cestou na poutní místo Kalvárii nejvíce zaujal
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