
Přílohy 

Příloha č. 1 – Miletín – Rodný dům Karla Jaromíra Erbena 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (únor 2018) 

Příloha č. 2 – Nový Zéland – Hobitín, příklad literárního tematického parku 

 

Zdroj: vlastní fotografie (březen 2017) 
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1
KONSTANTIN A 

METODĚJ

827 

Soluň / 

813 

Soluň

869 Řím/ 

885 

Velkomora

vská říše.

V rámci své misie na Velké Moravě 

prosadili staroslověnštinu jako 

bohoslužebný jazyk. Objevení ostatků 

sv. Klimenta, svatořečeni, patroni 

Moravy.

Morava, 

Čechy.

Pravoslavný kostel sv.  

Cyrila a Metoděje : 

Resslova 9a,  Praha 2, 

Kostel sv.  Cyrila a 

Metoděje: Karlínské 

náměstí, Praha, Sousoší 

sv.  Cyrila a Metoděje: 

Karlův most, Praha 1, 

Radhošť - Kaple sv. 

Cyrila a Metoděje.

Radhošť - Kaple sv. 

Cyrila a Metoděje

http://www.pustevny.

cz/o-

pustevnach/radhost/

http://www.pustevny

.cz/o-

pustevnach/radhost/

2
Kristiánova 

legenda

12. 

století
-

 Spis o počátcích křesťanství a o 

prvních českých světcích.
- - - -

http://www.ivysehra

d.cz/kniha/kristianov

a-legenda/

3
Hospodine, 

pomiluj ny

10. - 11. 

století
-

Nejstarší česká duchovní píseň. Autor 

podle tradice sv. Vojtěch. 
- - - -

https://www.brevnov

.cz/cs/benediktini-a-

brevnovsky-

klaster/hospodine-

pomiluj-ny

4 KOSMAS 1045 1125 Český kronikář. Díla: Kosmova kronika. - - - -

https://www.databaz

eknih.cz/knihy/kosm

ova-kronika-ceska-

5 Alexandreida

přelom 

13. a 14. 

století

-
Epická, světská česky psaná báseň. 

Hlavní postava Alexandr Veliký.
- - - -

https://www.databaz

eknih.cz/knihy/alexa

ndreida-185824

6

Kronika tak 

řečeného 

Dalimila

14. 

století
- Nejstarší česky psaná kronika. - -

Dalimilova kronika - 

Zavraždění sv. 

Ludmily

bonusová 

magnetka
-

https://www.databaz

eknih.cz/dalsi-

vydani/dalimilova-

kronika-31622

7 Mastičkář
14. 

století
- Nejstarší české drama. - - - -

https://www.rozbor-

dila.cz/mastickar-

rozbor-dila-k-

8 Podkoní a žák
konec 14. 

století
- Česká báseň. - - - -

http://www.phil.mun

i.cz/journal/proudy/f

ilologie/materialy/20

16/1/marek_podkoni

9 JAN HUS

1371 

Husinec u 

Prachatic

1415 

Kostnice, 

upálen

Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. 

Kritizoval bohaté církevní hodnostáře 

a nešvary bohatého panstva - obdiv od 

chudých lidí až po královskou 

společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší 

názory, které oni nahlas vyslovit 

nesměli. Husovo učení dalo vzniknout 

husitskému hnutí, české reformaci a 

úsilí o proměnu katolické církve. 

Zasloužil se vydání Dekretu 

kutnohorského. Husovi se také 

přiznává zásluha na reformě českého 

pravopisu- začal jako první používat 

čárky. Byl prvním z našich spisovatelů, 

který dbal na čistotu jazyka. Díla: O 

církvi, Výklad viery, Desatera a Páteře, 

Knížky o svatokupectví, Postila.

Husinec, 

Kostnice, 

Praha, 

Betlémská 

kaple.

Muzeum Jana Husa -  

Husinec u Prachatic, 

Kostnice - místo 

upálení.

Muzeum Jana Husa -  

Husinec u Prachatic.

https://www.cmjh.cz/c

s/

https://www.spisova

tele.cz/jan-hus

10
VÁCLAV HÁJEK Z 

LIBOČAN

15. 

století 

Praha

1553 

Praha 

Kněz, rozpor s církví. Popisuje české 

dějiny od příchodu Čechů do země do 

korunovace krále Ferdinanda I. Dílo 

Kronika česká

Libočany, 

Praha, 

Pouze zmínka na 

webových stránkách 

obce, hrob v Klášteře 

dominikánek v Praze.

-

http://www.moniales.

praha.op.cz/ , 

https://www.libocany.

cz/obec-

libocany/informace-o-

obci/historie-

1/vseobecne-udaje/ 

http://www.moniales

.praha.op.cz/ , 

https://www.libocan

y.cz/obec-

libocany/informace-o-

obci/historie-

1/vseobecne-udaje/ 
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11
JAN AMOS 

KOMENSKÝ

1592 

Nivnice

1670 

Amsterda

m

Odloučení od vlasti, utrpení, ztráta 

dvou manželek, rozpor, učení ve světě 

podle jeho zásad. Díla: Labyrint světa a 

ráj srdce, Informatorium školy 

mateřské, Dvéře jazyků otevřené, 

Velká didaktika. 

Prachatice, 

Kozí 

Hrádek, 

Kralovec, 

Husinec, 

Okoř, 

Sezimovo 

Ústí

Pohřben v Naardenu, 

Památník Jana Amose 

Komenského Bílá 

Třemešná, Muzeum 

Jana Amose 

Komenského Horní 

Branná, Památník Jana 

Amose Komenského ve 

Fulneku, Památník Jana 

Amose Komenského v 

Žeravici, Muzeum 

Uherský Brod, Národní 

pedagogické muzeum J. 

A. Komenského v Praze.

Muzeum Uherský 

Brod, Národní 

pedagogické 

muzeum J. A. 

Komenského v Praze. 

Muzeum 

Uherský 

Brod 

odmítlo, 

Národní 

pedagogic

ké 

muzeum 

J. A. 

Komenské

ho v Praze 

souhlasilo

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-jana-

amose-komenskeho/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/narodni-

pedagogicke-muzeum-

a-knihovna-j-a-

komenskeho/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-jana-

amose-komenskeho-

bila-tremesna/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-jana-

amose-komenskeho-

horni-branna/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-jana-

amose-komenskeho-

ve-fulneku/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-jana-

amose-komenskeho-

zeravice/

https://www.spisova

tele.cz/jan-amos-

komensky

12 BEDŘICH BRIDEL

1619 

Vysoké 

Mýto

1680 

Kutná 

Hora

Vysvěcen na kněze a po studiích se stal 

profesorem rétoriky a poetiky. Díla: Co 

Bůh? Co člověk?, Život svatého Ivana, 

Trýlistek jarní. 

Praha, 

Kutná 

Hora, 

Vysoké 

Mýto, 

Golčův 

Jeníkov

Pamětní deska na 

děkanství v Golčově 

Jeníkově, pohřben v 

chrámu sv. Barbory v 

Kutné Hoře.

- -
https://www.spisova

tele.cz/bedrich-bridel

19. století

13
JOSEF 

DOBROVSKÝ

1753 

Ďarmoty, 

Maďarsk

o

1829 Brno

Kněz, filolog, historik a zakladatel 

vědecké bohemistiky a slavistiky. 

Podnítil české národní obrození. Byl 

nejvýznamnějším představitelem 

racionalistického osvícenství v českých 

zemích. Zavedl kritické metody ve 

vědeckém bádání. Díla: Dějiny českého 

jazyka a literatury, Zevrubná mluvnice 

jazyka českého, Základy jazyka 

staroslověnského, Co je třeba opraviti 

v Invarově vydání Učených Čech, O 

stáří českého překladu biblického, O 

zavedení knihtiskařského umění v 

Čechách.

Brno, 

Praha, 

Olomouc, 

Rajhrad, 

Chudenice, 

Horšovský 

Týn, 

Klatovy, 

Havlíčkův 

Brod.

Pomník Dobrovského 

na Kampě, 

Dobrovského busta na 

Kampě v Praze, Josef 

Dobrovský – busta v 

knihovně kláštera 

Hradisko

Chudenice - Muzeum 

Josefa Dobrovského.

www.zamekchudenice

.cz, 

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

josefa-dobrovskeho-

jaroslav-kvapil/

https://www.cbdb.cz

/autor-16921-josef-

dobrovsky

14
JOSEF 

JUNGMANN

1773 

Hudlice

1847 

Praha

Spisovatel, překladatel. Díla: Dvojí 

rozmlouvání o jazyce českém, Oldřich a 

Božena.

Hudlice, 

Praha, 

Beroun, 

Litoměřice.

Litoměřice - 

Jungmannovo 

gymnázium (první 

učitel češtiny v Čechách 

a na Moravě), Pomník v 

Jungmannových sadech 

ve Vysokém Mýtě, 

Pomník v Olovnici z 

roku 1874,  Hudlice - 

expozice a pomník, 

Olšanské hřbitovy - 

hrob.

Památník Josefa 

Jungmann v 

Hudlicích.

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

josefa-jungmanna/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Jose

f+Jungmann

15

FRANTIŠEK 

LADISLAV 

ČELAKOVSKÝ

1799 Stra

konice

1852 

Praha

Básník národního obrození, kritik a 

překladatel. Díla: Slovanské národní 

písně, Mudrosloví národu slovanského 

v příslovích, Ohlas písní ruských, Ohlas 

písní českých, Růže stolistá, Literatura 

krkonošská, Patrné dopisy nepatrných 

osob. 

Písek, 

Strakonice, 

Praha, 

České 

Budějovice

.

Olšanské hřbitovy - 

hrob, Socha 

Čelakovského ve 

Strakonicích, V srpnu 

roku 1862 byla 

slavnostně odhalena 

deska na rodném 

domku F. L. 

Čelakovského v uličce 

při městských 

hradbách. Domek byl v 

roce 1983 zbourán. Ke 

125. výročí narození 

vytvořen pomníček na 

bývalé Zellerinově 

stráni (nyní zvané 

Kalvárie), kam často 

chodil a čerpal inspiraci  

místo podle místních 

„U Ládíčka“. V 

Bezděkovské ulici stojí v 

parčíku socha 

spisovatele.

-
http://www.strakonic

e.eu/content/frantise

k-ladislav-celakovsky

https://www.spisova

tele.cz/frantisek-

ladislav-celakovsky , 

http://www.strakonic

e.eu/content/frantis

ek-ladislav-

celakovsky 
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16
JOSEF KAJETÁN 

TYL

1808 

Kutná 

Hora

1856 Plzeň

Dramatik, režisér, herec, překladatel, 

kritik. Díla: Fidlovačka aneb Žádný 

hněv a žádná rvačka, Strakonický 

dudák aneb Hody divých žen, Paličova 

dcera.

Plzeň, 

Kutná 

Hora, 

Praha, 

Strakonice.

Socha Josefa Kajetána 

Tyla v Plzni, Pamětní 

deska na místě 

(náměstí Republiky, od 

roku 2007 umístěna na 

obchodním centru 

Palladium), kde roku 

1834 Josef Kajetán Tyl 

napsal slova k pozdější 

české hymně; odhalena 

zřejmě ke 100. výročí 

roku 1934, Blatná - 

Tylova deska na domě 

na náměstí Míru 212, 

Tylův dům - rodný dům 

Josefa Kajetána Tyla v 

Kutné Hoře.

Rodný dům J.K. Tyla 

v Kutné Hoře, 

Strakonice - 

Mezinárodní 

dudácký festival. 

https://www.cms-

kh.cz/tyluv-dum-

expozice, 

http://www.literarnim

uzea.cz/tyluv-dum-

rodny-dum-josefa-

kajetana-tyla/ 

https://www.cms-

kh.cz/tyluv-dum-

expozice 

17
KAREL HYNEK 

MÁCHA

1810 

Praha

1936 

Litoměřice

Představitel romantismu, 

zakladatelem moderní české poesie. 

Nejznámější dílo: Máj. 

Litoměřice, 

Benešov, 

Doksy, 

Praha, 

Máchovo 

jezero a 

okolí.

Den poezie, Máchův 

kraj, Vyšehradský 

hřbitov - hrob. Pamětní 

deska na rodném domě 

v Praze (původní dům 

byl zbourán), Muzeum - 

památník Karla Hynka 

Máchy v Doksech, 

Máchův kraj.

Muzeum - památník 

Karla Hynka Máchy v 

Doksech, Máchův 

kraj.

http://www.literarnim

uzea.cz/176-pamatnik-

karla-hynka-machy/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

karla-hynka-machy/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Kar

el+Hynek+M%C3%A1

cha

18
KAREL JAROMÍR 

ERBEN

1811 

Miletín

1870 

Praha

Historik, právník, archivář, spisovatel, 

básník, překladatel a sběratel českých 

lidových písní a pohádek, představitel 

literárního romantismu, osobnost 

českého národního obrození. Dílo: 

Kytice

Domažlice, 

Hradec 

Králové, 

Žebrák, 

Miletín, 

Praha

Památník K. J. Erbena v 

Miletíně, Olšanské 

hřbitovy - hrob.

Památník K. J. Erbena 

v Miletíně.

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

karla-jaromira-

erbena/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Kar

el+Jarom%C3%ADr+E

rben

19
Rukopis 

královédvorský

novodob

ý 

padělek?

- - Hořiněves
Rodný dům Václava 

Hanky Hořiněves

Rodný dům Václava 

Hanky Hořiněves

http://www.horineves

.cz/muzeum

http://rkz.wz.cz/co-

jsou-rukopisy/

20
Rukopis 

zelenohorský

novodob

ý 

padělek?

- - - - - -
http://rkz.wz.cz/co-

jsou-rukopisy/

21
BOŽENA 

NĚMCOVÁ

1820 

Vídeň

1862 

Praha

Často se stěhovala. Psala zážitky ze 

svého mladí - Babička, ze svého života, 

zkušeností a poznávání okolí. Díla: 

Babička, Divá Bára, Kávová společnost.

Česká 

Skalice, 

Ratibořice, 

Červený 

Kostelec, 

Jaroměř, 

Litomyšl, 

Nymburk.

Babiččino údolí, 

Červený Kostelec - 

pomník, pomník v 

Nymburce, 

Vyšehradský hřbitov - 

hrob, Areál Barunčiny 

školy, Babiččino 

sousoší, Muzeum Česká 

Skalice.

Muzeum Česká 

Skalice, zámek 

Ratibořice.

http://www.literarnim

uzea.cz/areal-

barunciny-skoly/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

bozeny-nemcove/

https://www.spisova

tele.cz/bozena-

nemcova

22

KAREL 

HAVLÍČEK 

BOROVSKÝ

1821 

Havlíčkov

a Borová

1856 

Praha

Vychovatel, redaktor, spisovatel, z 

bohaté rodiny, cesty do Ruska. 

Zakladatel českého politického 

novinářství. Díla: Obrazy z Rus, 

Tyrolské elegie. 

Rakousko, 

Rusko, 

Česko (měl 

zákaz 

vstupu do 

Prahy).

Havlíčkova Borová - 

rodný dům K. H. 

Borovského, Muzeum 

Vysočiny v Havlíčkově 

Brodě, Olšanské 

hřbitovy - hrob. 

Havlíčkova Borová - 

rodný dům K. H. 

Borovského, 

Muzeum Vysočiny v 

Havlíčkově Brodě.

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

vysociny-po-stopach-

karla-havlicka-

borovskeho/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Kar

el+Havl%C3%AD%C4

%8Dek+Borovsk%C3%

BD

23 JAN NERUDA
1834 

Praha 

1891 

Praha

Májovec. Prozaik, básník, žurnalista. 

Neznámější díla: Hřbitovní kvítí, Knihy 

veršů, Písně kosmické, Balady a 

romance. 

Praha, 

Vlachovo 

Březí, 

Zásmuky, 

Bechlín.

Vyšehradský hřbitov - 

hrob, Nerudova ulice 

Praha.

Dům u dvou slunců - 

Nerudova ulice.

http://www.praguecit

yline.cz/prazske-

pamatky/nerudova-

ulice-je-soucasti-

korunova

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Jan

+Neruda

24
JOSEF VÁCLAV 

SLÁDEK

1845 

Zbiroh 

1912 

Zbiroh 

Spisovatel, překladatel, básník. Psal do 

Národních listů. Díla: Básně, 

Kalifornské povídky, Selské písně, 

Zbiroh, 

USA, 

Praha.

Zbiroh - v rodném místě 

pamětní deska a 

vytvořena expozice 

Život a dílo Josefa 

Václava Sládka, Slavín - 

hrob 

Muzeum J. V. Sládka 

ve Zbirohu

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-j-v-

sladka/

https://cs.wikipedia.

org/wiki/Josef_V%C3

%A1clav_Sl%C3%A1d

ek

25
SVATOPLUK 

ČECH

1846 

Ostředek

1908 

Praha

Působil ve Světozoru, Lumíru, 

Národních listech, Květech, které 

pomohl založit. Díla: Husita na Baltu, 

Adamité. 

Slaný, 

Ostředek, 

Obříství, 

Peruc, 

Bezděkov.

Vyšehradský hřbitov - 

hrob, Muzeum Jarmily 

Novotné a Svatopluka 

Čecha. 

Muzeum Jarmily 

Novotné a 

Svatopluka Čecha.

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

jarmily-novotne-a-

svatopluka-cecha/

https://www.spisova

tele.cz/svatopluk-

cech
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a akce spojené se 

spisovatelem

potenciální 
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26 ALOIS JIRÁSEK
1851 

Hronov

1930 

Praha

Zasloužil se o to, že byla Litomyšl 

kulturním a historickým centrem. Díla: 

Lucerna, Vojnarka, Psohlavci.

Praha, 

Hronov, 

Litomyšl, 

Újezd, 

Hradec 

Králové.

Festival Jiráskův 

Hronov, Hronov - hrob, 

Hronov - rodný dům 

památník, Vyšehradský 

hřbitov - rodinná 

hrobka, hrobka v 

Hronově 

Jiráskovo muzeum 

Hronov.

http://www.literarnim

uzea.cz/jiraskovo-

muzeum-hronov/

https://www.spisova

tele.cz/alois-jirasek

27
JAROSLAV 

VRCHLICKÝ

1853 

Louny

1912 

Domažlice

Básník, překladatel, dramatik, vůdčí 

osobnost lumírovců. Zlomky epopeje, 

Noc na Karlštejně.

Ovčáry, 

Klatovy, 

Praha, 

Domažlice, 

Itálie, 

Louny

Louny - rodné město - 

pamětní deska a busta 

na rodném domě, 

Slavín - hrob 

-
https://www.hrad-

karlstejn.cz/cs

https://www.spisova

tele.cz/jaroslav-

vrchlicky

28
BRATŘI 

MRŠTÍKOVÉ 

1861, 

1863 

Jimramov

1925 Brno, 

1912 

Diváky

Popis života na moravském velkově. 

Díla: Maryša, Rok na vsi.

Ostrovačic

e, Rakvice, 

Brno, 

Hrušovany, 

Praha, 

Diváky

Diváky - Památník 

bratří Mrštíků, 

Památník bratří Mrštíků 

- Ostrovačice.

Památník bratří 

Mrštíků - Ostrovačice

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

bratri-mrstiku/

https://www.spisova

tele.cz/vilem-mrstik

20. století 

30 ANTONÍN SOVA
1864 

Pacov

1928 

Pacov 

Básník. Díla: Květy intimních nálad, 

Soucit i vzdor, Zlomená duše.

Lukavec, 

Písek, 

Praha

Pamětní deska Na 

domě čp.97 v Široké 

ulici 11 Praha 1 Josefov, 

Muzeum Lukavec, 

Muzeum Pacov.

Muzeum Lukavec, 

Muzeum Pacov.

http://www.literarnim

uzea.cz/hribek-

pamatnik-antonina-

sovy/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/mestske-

muzeum-antonina-

sovy-v-pacove/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=sov

a

31 PETR BEZRUČ
1867 

Opava

1958 

Olomouc
Básník. Dílo: Slezské písně.  

Opava, 

Frýdek-

Místek, 

Branka, 

Staré 

Hamry

V rodné Opavě je na 

místě bývalého domu 

rodičů Památník Petra 

Bezruče. Ve Frýdku-

Místku je v ulici U staré 

pošty umístěna 

pamětní deska nebo v 

ulici Frýdlantské 

Památník slezských 

písní. Zdejší gymnázium 

také po Bezručovi 

převzalo jméno od roku 

1968. Srub na Ostravici 

(Konec svého života 

prožil ve svém srubu na 

Ostravici. Tam žil jako 

poustevník a jako 

poustevník se dokonce 

myl v ledové vodě řeky 

Ostravice).

Památník a Srub 

Petra Bezruče - 

Ostravice.

http://www.szm.cz/

https://www.pomedv

edichtlapkach.cz/po-

stopach-petra-

bezruce/

32
OTOKAR 

BŘEZINA

1868 

Počátky 

1929 

Jaroměřice 

nad 

Rokytnou

Telč (studia) → Jinošov (učitel) → Nová 

říše(zbytek života, píše zde básně)→ 

Jaroměřice nad Rokytnou (učitel). 

Nová Říše zejména (smrt rodičů v 

jednom týdnu) - smutek, deprese. Díla: 

Tajemné dálky, Svítání na západě, 

Stavitelé chrámu, Ruce, Větry od pólů.

Nová Říše

Počátky rodný dům 

(pamětní deska), 

Jaroměřice - hrob 

(sousoší od Bílka), 

Březinův dům v Nové 

říši, Pomník v Nové říši, 

Muzeum O. Březiny v 

Jaroměřicích nad 

Rokytnou (tvorba a 

život autora), Hájovna 

Majdalenka u Krásonic 

(vracel se - zde místo 

jeho největšího 

tvůrčího vypětí)

Muzeum Otokara 

Březiny v 

Jaroměřicích nad 

Rokytnou.

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

otokara-breziny/

https://www.kr-

vysocina.cz/brezina-

otokar/d-1440930 

https://cs.wikipedia.

org/wiki/Otokar_Břez

ina

33

STANISLAV 

KOSTKA 

NEUMANN

1875 

Praha 

1947 

Praha 

Řeka Svitava (inspirace pro Knihu lesů, 

vod a strání) - opěvuje Bílovice. Díla: 

Almanach secese, Kniha lesů, vod a 

strání, Nové zpěvy, Srdce a mračna, 

S městem za zády, Zlatý oblak

Brno - 

sever  

Památník S. K. 

Neumanna na Hádecké 

náhorní plošině v 

blízkosti Brna, 

oblíbeném místě 

básníkových vycházek. 

Na mramorové desce je 

vyryta sloka z básně Na 

skalkách. Památník v 

Bílovicích (zde napsal 

knihu lesů vod a strání).

Památník S. K. 

Neumanna na 

Hádecké náhorní 

plošině v blízkosti 

Brna.

-

https://brno.idnes.cz

/stanislav-kostka-

neumann-brno-

bilovice-bourlivak-fvn-

/brno-

zpravy.aspx?c=A1706

28_2335703_brno-

zpravy_krut
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34 VIKTOR DYK
1877 

Pšovka

1931 

Lopud

Básník, prozaik, dramatik, publicista a 

nacionalistický politik, v mládí jeden z 

představitelů tzv. generace 

anarchistických buřičů, později 

nacionalisticky orientovaný autor. 

Díla: Krysař, Milá sedmi loupežníků. 

Chorvatsko

, Mělník.

Chorvatské město 

Lopud (památník) - 

jezdil sem a utopil se 

tu,  pamětní deska na 

rodném domě v 

Mělníku (narodil se v 

Pšovce dnes Mělník), 

Pamětní deska na 

domě v dnešní Dykově 

ulici, ve kterém Viktor 

Dyk v letech 1904 až 

1931 žil, Olšanské 

hřbitovy - hrob.

-
Bonusová magnetka - 

Chorvatsko motiv

https://www.chorvat

sko.cz/tema/lopud_v

iktor_dyk.html

35 FRÁŇA ŠRÁMEK
1877 

 Sobotka

1952 Prah

a

Sobotka → Písek (tvorba). Díla: Života 

bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý, 

Splav, Stříbrný vítr, Tělo, Past, Měsíc 

nad řekou.

Písek, 

Sobotka.

Muzeum Fráni Šrámka 

v Sobotce,Akce 

Šrámkova Sobotka.

Muzeum Fráni 

Šrámka v Sobotce.

http://franasramek.cz

/

http://franasramek.c

z/kontakt.html

36 IVAN OLBRACHT
1882 

Semily 

1952 

Praha

Spisovatel-prozaik, publicista, novinář 

a překladatel německé prózy, národní 

umělec. Díla: Nikola Šuhaj loupežník, 

Golet v údolí, Anna proletářka, 

Podivné přátelství herce Jesenia, Žalář 

nejtemnější, Země beze jména.

Ostrava, 

Praha, 

Stříbřec, 

Tábor

Pomník v Koločavě, 

ulice Olbrachtova je v 

Praze 4, Ostravě, 

Liberci, Olomouci, 

Jihlavě, Chrudimi a 

Chebu, ulice Ivana 

Olbrachta je v Hradci 

Králové, Trutnově, Ústí 

nad Labem, Vlašimi, 

Prostějově, Třebíči a 

Kladně, Olbrachtovo 

náměstí je v Brně

sousoší Ivana Olbrachta 

a Antala Staška je v 

Semilech, pomník Ivana 

Olbrachta v Koločavě, 

busta Ivana Olbrachta 

ve Stříbřeci, pamětní 

deska Ivana Olbrachta, 

Antala Staška a Heleny 

Malířové je v Praze, v 

rodném domě v 

Semilech je umístěno 

muzeum, na domě je 

pamětní deska (spolu s 

Antalem Staškem), 

divadlo Ivana 

Rodný dům Ivana 

Olbrachta - Semily.

http://www.cesky-

raj.info/dr-cs/924-

rodny-dum-ivana-

olbrachta-semily.html

https://cs.wikipedia.

org/wiki/Ivan_Olbrac

ht

37
JAROSLAV 

HAŠEK

1883 

Praha

1923 

Lipnice 

nad 

Sázavou 

Poslední roky strávil v Lipnici, kde 

čerpal inspiraci a napsal své 

nejznámější dílo: Osudy dobrého 

vojáka Švejka. 

Lipnice 

nad 

Sázavou, 

Praha.

Památník v Lipnici nad 

Sázavou - Muzeum, 

Busta na rodném domě 

ve Školské ulici v Praze, 

Haškův hrob v Lipnici 

nad Sázavou, Haškova 

Lipnice, Hostinec u 

České koruny v Lipnici 

nad Sázavou - pomník.

Památník Jaroslava 

Haška v Lipnici nad 

Sázavou.

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

jaroslava-haska/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Jaro

slav+Ha%C5%A1ek

38
JAROSLAV 

DURYCH

1886 

Hradec 

Králové 

1962 

Praha

Vojenský lékař a katolický prozaik, 

básník, dramatik a publicista, který 

měl výrazný vliv na rozvoj českého 

katolicismu v 1. polovině 20. století. 

Díla: Bloudění, Rekviem, Masopust.

Libčany, 

Žinkovy, 

Praha, 

Hradec 

Králové

- - -

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Jaro

slav+Durych

39 KAREL ČAPEK

1890 

Malé 

Svatoňov

ice

1938 

Praha

Ve své době neoceněn. Díla - reakce na 

tehdejší situaci. Díla: Bílá nemoc, 

Matka, RUR. 

Hradec 

Králové, 

Úpice, 

Praha, 

Malé 

Svatoňovic

e.

Muzeum bratří Čapku 

ve Svatoňovicích, 

památník bratří Čapků 

na náměstí ve 

Svatoňovicích, Úpice - 

rodný dům s pamětní 

deskou, Vyšehradský 

hřbitov - hrob.

Muzeum bratří 

Čapků - Svatoňovice.

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

bratri-capku/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

karla-capka/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/287-pamatnik-

karla-capka/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Kar

el+%C4%8Capek

40
VLADISLAV 

VANČURA

1891 Háj 

u Opavy

1942 

Praha

Spisovatel, dramatik, režisér, původně 

lékař. Díla: Markéta Lazarová, 

Rozmarné léto, Kubula a Kuba 

Kubikula, Obrazy z dějin národa 

českého.

Davle, 

Praha.

Rodný dům + pamětní 

deska v Háji ve Slezsku.
-

http://www.hajveslezs

ku.cz/obec/informace-

o-

obci/pamatky/pomnik

y-pamatniky-pametni-

desky/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Vla

dislav+Van%C4%8Dur

a

41
JAROSLAV 

HAVLÍČEK

1896 

Jilemnice

1943 

Praha

Spisovatel, představitel psychologické 

prózy. Díla: Vyprahlé touhy, Ta třetí.
Jilemnice Rodný dům v Jilemnici.

Rodný dům 

Jilemnice.

http://www.mestojile

mnice.cz/cz/tip-na-

vylet/naucna-stezka/

https://www.spisova

tele.cz/jaroslav-

havlicek
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42 JIŘÍ WOLKER
1900 

Prostějov

1924 

Prostějov

Básník, proletářská literatura, zemřel 

velmi mlady. Díla: Host do domu, 

Těžká hodina.

Praha, 

Prostějov, 

Svatý 

kopeček.

Muzeum Prostějovska 

(expozice, rodný dům + 

pamětní deska v 

Prostějově, hrob na 

hřbitově).

Muzeum v 

Prostějově.

http://www.muzeump

v.cz/muzeum/expozic

e.html, 

http://www.muzeump

v.cz/kontakty.html , 

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-a-

galerie-v-prostejove-

expozice-jiriho-

wolkera/

http://www.muzeum

pv.cz/muzeum/expoz

ice.html

43
VÍTĚZSLAV 

NEZVAL

1900 

Biskoupk

y 

1958 

Praha

Básník, spisovatel a překladatel, 

spoluzakladatel poetismu, osobnost 

českého surrealismu. Díla: Máj, 

Pantomima, Podivuhodný kouzelník.

Šemíkovice

, Praha, 

Třebíč, 

Biskoupky.

Pomník v parku 

Dalešice, Vyšehradský 

hřbitov - hrob.

Galerie literárních 

osobností.

http://www.mzm.cz/g

alerie-literarnich-

osobnosti/

https://www.spisova

tele.cz/vitezslav-

nezval

44
JAROSLAV 

SEIFERT

1901 

Praha

1986 

Praha

NOBELOVA CENA - jediný za literaturu 

v Česku. Kralupy mu přirostly velmi k 

srdci, trávil zde čas u prarodičů. Díla: 

Na vlnách TSF, Píseň o Viktorce, 

Maminka, Koncert na ostrově, Morový 

sloup, Všecky krásy světa.

Praha, 

Lenora, 

Brno.

Pamětní deska na 

rodném domě v 

Bořivojově ulici čp. 

816/104 Praha, hrob 

Kralupy nad Vltavou, 

Památník na Žižkově -  

mezi ulicemi Seifertova, 

Chelčického a 

Táboritská, hrob v 

Kralupech nad Vltavou, 

socha Kralupy nad 

Vltavou, Muzeum 

Jaroslava Seiferta - v 

Kralupech nad Vltavou, 

Seifertovy Kralupy.

Motiv s Nobelovou 

cenou za literaturu 

1984 - prodávat v 

Kralupech nad 

Vltavou TIC, Muzeum 

Jaroslava Seiferta v 

Kralupech.

http://www.kralupyna

dvltavou.info TIC, 

http://muzeumkralup

y.cz MUZEUM 

https://www.pametn

i-desky-v-

praze.cz/products/sei

fert-jaroslav-na-

dome-c-104-v-

borivojove-drive-

riegrove-ulici-v-praze-

na-zizkove-/, 

http://www.ctidoma.

cz/zivot-v-

regionu/2017-06-14-

po-stopach-jaroslava-

seiferta-jaky-byl-

doopravdy-jeho-

vztah-ke-kralupum

45
FRANTIŠEK 

HALAS

1901 

Brno

1949 

Praha

Kunštát - rád o něm psal pocházel 

odtamtud jeho rod. Díla: Já se tam 

vrátím..., Kohout plaší smrt, Torso 

naděje, Před usnutím, Halas dětem,  

Staré ženy, Láska a smrt, Thyrsos.

Kunštát, 

Praha, 

Brno.

Hrob v Kunštátě, 

pamětní deska na 

domě v Kunštátě, 

Pamětní síň Halase v 

Kunštátě. 

Pamětní síň Halase v 

TIC v Kunštátě.

https://www.kunstat-

mesto.cz/turista/infor

mace-o-meste-1/

https://www.databaz

eknih.cz/zivotopis/fr

antisek-halas-188

46
VLADIMÍR 

HOLAN

1905 

Praha

1980 

Praha

Básník, překladatel. Autor 

intelektuálně náročné reflexivní a 

meditativní poezie osobitých 

imaginativních obrazů, často používal 

vlastní jazykové novotvary. Díla: Noc s 

Hamletem, Noc s Ofélií.

Praha

Pamětní deska na 

domě U lužického 

semináře 18 v Praze, 

Hrob Vladimíra Holana 

na Olšanských 

hřbitovech v Praze.

- -

https://www.spisova

tele.cz/vladimir-

holan

47
JAN WERICH – 

JIŘÍ VOSKOVEC

1905 

Smíchov 

/1905 

Sázava

1980 

Praha/198

1 USA

Česko-

americký herec, spisovatel, dramatik a 

textař nerozlučně spojený s Jaroslavem 

Ježkem. Díla: Vest pocket revue, písně. 

Praha

Olšanské hřbitovy - 

hrob , Památník Werich 

Voskovec - Praha 1, 

Nové Město, Vodičkova 

699/28, v interiéru 

Divadla ABC.

- -

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Vos

kovec+%26+Werich+-

+paraleln%C3%AD+o

sudy

48
FRANTIŠEK 

HRUBÍN

1910 

Praha

1971 

České 

Budějovice

Český spisovatel, básník, dramatik, 

scenárista, překladatel z francouzštiny. 

Díla: Křišťálová noc Oldřich a Božena, 

Romance pro křídlovku (popsal zde 

Posázaví).

Lešany v 

Posázaví 

(inspirace 

pro 

tvorbu), 

Chlum u 

Třeboně 

(čestný 

občan), 

Praha.

Vyšehradský hřbitov - 

hrob, Ulice Hrubínova v 

Praze 4, Benešově, 

Hradci Králové, 

Neratovicích a Jirnech, 

Ulice Františka Hrubína 

je v Českých 

Budějovicích, Teplicích, 

Třebíči, Svitavách a 

Havířově, Busta 

Františka Hrubína je 

umístěna v Havířově a 

Chlumu u Třeboně, 

Pamětní deska 

Františka Hrubína 

Praha 7.

- -

https://www.spisova

tele.cz/frantisek-

hrubin

49 JIŘÍ KOLÁŘ
1914 

Protivín

2002 

Praha

Spisovatel, výtvarník. Díla: Křestný list, 

Ódy a variace, výtvarná díla.

Praha, 

Francie 

(emigrace).

Vinohradský hřbitov - 

hrob.
- - -

https://www.spisova

tele.cz/jiri-kolar
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50
BOHUMIL 

HRABAL

1914 

Brno

1997 

Praha

Prozaik, nejpřekládanější český autor 

20. století, mnoho jeho děl zfilmováno. 

Díla: Postřižiny, Ostře sledované vlaky, 

Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem 

anglického krále.

Nymburk, 

Brno, 

Praha, 

Kersko, 

Dobrovice.

Po stopách Bohumila 

Hrabala, pamětní deska 

pivovar Postřižiny v 

Nymburce, Kersko - 

dům, pamětní deska na 

rodném domě v Brně , 

Polná - pamětní deska, 

Gymnázium Bohumila 

Hrabala v Nymburce, 

Klub čtenářů Bohumila 

Hrabala, Literární 

kabinet Bohumila 

Hrabala, Muzeum 

Bohumila Hrabala v 

Nymburce, lavička 

Bohumila Hrabala v 

Nymburce, pamětní 

deska v Kostomlatech 

na nádraží, Hradišťko - 

hrob

Vlastivědné muzeum 

v Nymburce - 

Expozice Bohumila 

Hrabala

http://www.literarnim

uzea.cz/dobrovicka-

muzea-expozice-

bohumila-hrabala/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Boh

umil+Hrabal

51 JIŘÍ ORTEN

1919 

Kutná 

Hora

1841 

Praha

Básník, měl pseudonym. Díla: Čítanka 

jaro, Cesta k mrazu, Elegie, Ohnice.

Kutná 

Hora, 

Praha.

Kutná Hora - rodný 

dům, Festival Ortenova 

Kutná Hora, 

Gymnázium Jiřího 

Ortena Kutná Hora, 

rodný dům čp. 315 s 

pamětní deskou v 

Kollárově ulici Kutná 

Hora

- http://www.okh.cz/
https://www.spisova

tele.cz/jiri-orten

52 JAN SKÁCEL
1922 Vno

rovy
1989 Brno

Básník, prozaik, poesie pro děti, 

šéfredaktor Host do domu. Pro něj 

typický silný vztah k Moravě - často v 

jeho dílech. Jeho témata se často 

dotýkají morálky.  Díla: Kdo pije potmě 

víno, Kolik příležitostí má růže, Co 

zbylo z anděla, Hodina mezi psem a 

vlkem.

Brno

Hrob v Brně, Socha od 

Jiřího Sobotky z trubek 

v Brně, Kašna na 

náměstí Svobody v 

Brně nese na kruhových 

roštech verše z jeho 

díla.

- -
https://www.spisova

tele.cz/jan-skacel

53 LADISLAV FUKS
1923 

Praha

1994 

Praha

Psychologická próza, hodně děl skrytá 

autobiografie. Díla: Pan Theodor 

Mundstock, Spalovač mrtvol, Mí 

černovlasí bratři.

Praha, 

Vídeň

Dům, ve kterém žil a 

pracoval  - Národní 

obrany 936/15, Praha 6-

Bubeneč nemá ani 

pamětní desku.

- -

https://cs.wikipedia.

org/wiki/Ladislav_Fu

ks

54
JOSEF 

ŠKVORECKÝ

1924 

Náchod

2012 

Toronto

Narodil se v Náchodě, ale emigroval 

do Kanady během svého turné po 

Americe. Tam vydával ve svém 

nakladatelství díla, která byla 

zakázaná. Díla: Smutek poručíka 

Borůvky, Hříchy pro pátera Knoxe, 

Konec poručíka Borůvky, Návrat 

poručíka Borůvky, Lvíče, Tankový 

prapor.

Náchod, 

Praha, 

Kanada

Pamětní deska v Praze 6 

na Břevnově, Na 

Masarykově náměstí 

poblíž kostela sv. 

Vavřince se nachází 

litinová lavička s 

realistickou sochou 

spisovatele Josefa 

Škvoreckého v 

nadživotní velikosti v 

jemu typické uvolněné 

póze. Socha je tvořena 

podstavci 

symbolizujícími hřbety 

jím napsaných knih.  

Náchod lavička 

Josefa Škvoreckého.

http://www.mestonac

hod.cz/

http://www.mestona

chod.cz/

55 ARNOŠT LUSTIG
1926 

Praha

2011 

Praha

Během holokaustu přišel téměř o 

celou svoji rodinu -  díla se zabývají 

tematikou Židů a druhé světové války. 

Emigroval. Díla: Noc a naděje, 

Démanty noci, Dita Saxová.

Praha, 

Izrael, USA, 

Jugoslávie.

K prvnímu výročí 

spisovatelova úmrtí 

zřízena Cena Arnošta 

Lustiga.

- -
https://www.spisova

tele.cz/arnost-lustig

56 LUDVÍK VACULÍK
1926 

Brumov

2015 

Dobřichovi

ce

Prozaik, fejetonista, publicista, 

zakladatel samizdatové edice Petlice. 

Díla: Dva tisíce slov, Morčata.

Zlín, 

Benešov 

nad 

Ploučnicí, 

Praha, 

- - -
http://www.ludvikva

culik.cz/

57 PAVEL KOHOUT
1928 

Praha

Budovatelská poezie, prozaik, 

spisovatel samizdatu v exilu. Díla: Tři 

knihy veršů, Čas lásky a boje, Verše a 

písně, Katyně, Smyčka.

Vídeň, 

Praha, 

Sázava

- - -
https://www.spisova

tele.cz/pavel-kohout

58
MILAN 

KUNDERA

1929 

Brno

Francouzský spisovatel českého 

původu. Díla: Žert, Směšné lásky, 

Člověk a zahrada širá

Valčík na rozloučenou, Život je jinde, 

Kniha smíchu a zapomnění, 

Nesnesitelná lehkost bytí, 

Nesmrtelnost. Píše francouzsky.

Francie, 

Brno
- - -

https://www.spisova

tele.cz/milan-

kundera
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59 OTA PAVEL
1930 

Praha

1973 

Praha

Prozaik, novinář a sportovní reportér. 

Je autorem sportovních a 

autobiografických próz s tématy z 

vlastního dětství. Díla: Smrt krásných 

srnců, Jak jsem potkal ryby, Plná bedna 

šampaňského, Zlatí úhoři.

Buštěhrad, 

Praha.

Muzeum Oty Pavla 

Buštěhrad, Přívoz Oty 

Pavla, Hrob na Novém 

židovském hřbitově na 

Olšanech.

Buštěhrad - Muzeum 

Oty Pavla

http://www.literarnim

uzea.cz/bustehradske-

muzeum-oty-pavla-u-

rotta/

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=Ota

+Pavel

60
VLADIMÍR 

PÁRAL

1932 

Praha

Redaktor Severočeského 

nakladatelství v Ústí nad Labem. Díla: 

Šest pekelných nocí, Válka s 

mnohozvířetem, Dekameron 2000 

aneb Láska v Praze, Kniha rozkoší, 

Smíchu, Playgirls 1, 2, Tam za vodou.

Praha, 

Brno, 

Pardubice.

- - -

https://hledej.tiscali.

cz/osobnosti/?q=VLA

DIM%C3%8DR+P%C3

%81RAL

61 JOSEF TOPOL

1935 

Poříčí 

nad 

Sázavou

2015 

Praha

Hlavním tématem děl je vnitřní svět 

člověka a jeho deformace, 

znovuobjevení základních životních 

hodnot a zdůraznění lidské osobnosti. 

Díla: Půlnoční vítr, Konec masopustu, 

Dvě noci s dívkou.

Benešov, 

Praha
- - -

https://www.spisova

tele.cz/josef-topol

62
JAROSLAV 

FOGLAR

1907 

Praha

1999 

Praha

Prozaik, publicista, redaktor 

mládežnických časopisů a významná 

osobnost českého skautského hnutí. 

Díla: Přístav volá, Boj o první místo, 

Hoši od Bobří řeky, Tábor smůly, Chata 

v Jezerní kotlině, Historie Svorné 

sedmy, Pod junáckou vlajkou.

Praha, 

Sázava.

Byt Jaroslava Foglara v 

Praze, Ledeč nad 

Sázavou - Muzeum.

Byt Jaroslava Foglara - 

Praha, Ledeč nad 

Sázavou - muzeum.

http://www.literarnim

uzea.cz/byt-jaroslava-

foglara/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

jaroslava-foglara/

https://www.spisova

tele.cz/jaroslav-foglar

63 FRANZ KAFKA
1883 

Praha

1904 

Rakousko

Pražský německy píšící spisovatel 

židovského původu, jeden z literárně 

nejvlivnějších a nejoceňovanějších 

spisovatelů 20. století. Jeho dílo bylo 

za jeho života téměř neznámé, za 

svého života publikoval jen několik 

krátkých povídek. Díla: Ein 

Damenbrevier, Gespräch mit dem 

Beter, Gespräch mit dem Betrunkenen, 

Die Aeroplane in Brescia, Betrachtung  

(česky Rozjímání). Das Urteil (česky 

Ortel). Der Heizer (česky Topič). První 

kapitola románového fragmentu Der 

Verschollene (česky Nezvěstný). Die 

Verwandlung (česky Proměna), Der 

Mord.

Praha, 

Rakousko, 

Poslední 

léta svého 

života 

strávil v 

sanatoriích 

a lázních v 

Čechách, 

na 

Slovensku, 

v Rakousku 

i v 

Německu. 

Léčil se i v 

Itálii a 

Švýcarsku.

Muzeum v Praze. Na 

domě čp.24 U radnice 5 

Praha 1 Staré Město je 

pamětní deska s 

plastikou hlavy a 

textem „Zde se 3.7.1883 

narodil Franz Kafka." 

Pamětní deska v 

Želízech.

Muzeum v Praze
http://www.literarnim

uzea.cz/franz-kafka-

museum/

https://www.spisova

tele.cz/franz-kafka

64 MD RETTIGOVÁ

1785 

Všeradice 

u Hořovic

1845 

Litomyšl

Spisovatelka, autorka sentimentálních 

povídek a proslulých kuchařských knih. 

Díla: Domácí kuchařka aneb jednání o 

masitých a postních pokrmech pro 

dcerky české a moravské, Mařenčin 

košíček, Věneček pro dcerky 

vlastenecké, Jaroslav a Terinka, Bílá 

růže, divadelní hra Masopustní žert.

Ústí nad 

Orlicí, 

Rychnov 

nad 

Kněžnou, 

Litomyšl.

Galerie a muzeum M. 

D. Rettigové

Galerie a muzeum M. 

D. Rettigové

http://www.literarnim

uzea.cz/galerie-a-

muzeum-m-d-

rettigove/

https://www.spisova

tele.cz/magdalena-

dobromila-rettigova

65

KRYŠTOF 

HARANT Z 

POLŽIC A 

BEZDRUŽIC

1564 

hrad 

Klenová 

u Klatov

1621 

Praha

Dvořan a diplomat, autor cestopisu, 

hudebník. Cestoval po světě. Díla: 

Cesta z Království českého do Benátek, 

odtud po moři do země Svaté, země 

judské a dále do Egypta a do velikého 

města Kaira, potom na horu Oreb, 

Sinai a sv. Kateřiny, v pusté Arábii 

ležící.

Hrad 

Pecka, 

Praha, 

Bělá, 

Plzeň, na 

Staroměsts

kém 

náměstí v 

Praze 

popraven.

Muzeum na hradě 

Pecka

Muzeum na hradě 

Pecka

http://www.literarnim

uzea.cz/hrad-pecka-

expozice-krystofa-

haranta-z-polzic-a-

bezdruzic/

https://www.spisova

tele.cz/krystof-harant-

z-polzic-a-bezdruzic

66
PETR 

JILEMNICKÝ

1901 

Kyšperk

1949 

Moskva

Prozaik, představitel sociální prózy a 

socialistického realismu. Učitel, vězněn 

během fašistického režimu. Pobýval v 

Moskvě a na Slovensku. Díla: 

Devadesát devět koní bílých, Víťazný 

pád, Dva roky v krajine sovietov. 

Kyšperk, 

Levice, 

Chrudim.

Pamětní deska na 

domě v Poříčí, kde 

Jilemnický žil. Kulturní 

centrum Letohrad – 

městské muzeum – 

pamětní vitrína Petra 

Jilemnického.

-

http://www.literarnim

uzea.cz/kulturni-

centrum-letohrad-

mestske-muzeum-

pametni-vitrina-petra-

jilemnickeho/

https://www.spisova

tele.cz/peter-

jilemnicky

67
EDUARD 

ŠTORCHA

1878 

Ostroměř 

u Hořic

1956 

Praha

Spisovatel, který svou publicistickou, 

naukovou a beletristickou literární 

tvorbu zaměřil na děti a mládež - 

témata  z doby pravěku i z dalších 

dějinných období. Díla: Lovci mamutů, 

U Veliké řeky, Osada havranů, 

Čarodějův učedník.

Ostroměř u 

Hořic, 

Praha, 

Most.

Muzeum Eduarda 

Štorcha v Lobči na 

Mělnicku.

Muzeum Eduarda 

Štorcha v Lobči na 

Mělnicku

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

eduarda-storcha/, 

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

eduarda-storcha-a-

karla-zemana/

https://www.spisova

tele.cz/eduard-storch
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68 ŠIMON BAAR

1869 

Klenčí 

pod 

Čerchove

m

1925 

Klenčí pod 

Čerchove

m

Autor próz z chodského prostředí, 

básník, sběratel pohádek. S hlubokou 

znalostí rodného kraje vytvořil ve 

svých prózách národopisný obraz 

Chodska. Díla: Pro kravičku, Jan 

Cimbura, Cestou křížovou.

Klenčí pod 

Čerchovem

Muzeum Jindřicha 

Baara v Klenčí pod 

Čerchovem

Muzeum Jindřicha 

Baara v Klenčí pod 

Čerchovem

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-

jindricha-simona-

baara/

https://www.spisova

tele.cz/jindrich-

simon-baar

69 TG MASARYK
1850 

Hodonín
1937 Lány

Politik, filozof a pedagog, první 

prezident Československé republiky. 

Za jeho zásluhy o stát mu parlament 

udělil titul „Prezident Osvoboditel“ a 

celkem sedmnáctkrát byl navržen na 

Nobelovu cenu míru. Díla: Sebevražda, 

Česká otázka, Naše nynější krize, Jan 

Hus, Karel Havlíček Borovský.

Lány, 

Moravské 

Slovácko, 

Brno, 

Vídeň, 

Lipsko, 

New York.

Muzeum T. G. 

Masaryka v Lánech

Muzeum T. G. 

Masaryka v Lánech

http://www.literarnim

uzea.cz/muzeum-t-g-

masaryka-v-lanech/

https://www.panovni

ci.cz/tomas-garrigue-

masaryk

70
FRANTIŠEK 

PALACKÝ

1798 

Hodslavic

e

1876 

Praha

Zakladatelem českého dějepisectví, 

vůdčí osobnost národního obrození, v 

mládí autor veršů, editor staročeských 

památek. Díla: Počátkové českého 

básnictví, obzvláště prozódie, Přehled 

dějin krásovědy a její literatury, 

Krásověda čili O kráse a umění.

Kunín, 

Trenčín, 

Bratislava, 

Hodslavice

, Otín, 

Maleč.

Muzeum Františka 

Palackého v 

Hodslavicích

Muzeum Františka 

Palackého v 

Hodslavicích

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

frantiska-palackeho/

https://www.spisova

tele.cz/frantisek-

palacky

71 KAREL POLÁČEK

1892 Ryc

hnov nad 

Kněžnou

1945 

Gliwice

Spisovatel, humorista, novinář a 

filmový scenárista s židovskými kořeny. 

Spojen s Rychnovem nad Kněžnou, 

který se pro něj stal místem inspirací 

pro tvorbu jeho nejznámějších děl a 

dodnes si město Poláčka váží. Díla: 

Bylo nás pět, Muži v offsidu, Hostinec 

„U kamenného stolu".

Rychnov 

nad 

Kněžnou 

Poláčkovo léto v 

Rychnově nad Kněžnou, 

Památník v Rychnově 

nad Kněžnou, Putování 

se Zilvarem v Rychnově 

nad Kněžnou, Naučná 

stezka Bylo nás pět, 

Muzeum Karla Poláčka 

v Rychnově nad 

Kněžnou.

Památník v Rychnově 

nad Kněžnou

http://www.literarnim

uzea.cz/pamatnik-

karla-polacka/

https://www.cbdb.cz

/autor-50-karel-

polacek

72
VÁCLAV 

ČTVRTEK

1911 

Praha

1976 

Praha

Spisovatel pro děti a mládež, autor 

povídek, románů a her o současných 

dětech a populárních pohádkových 

příběhů. Díla: Veselé pohádky o 

pejskovi a kočičce, strýci, hrochovi, 

loupežnících a jiných lidech a 

zvířátkách, Jak pejsek a kočička 

pěstovali kaktus, Rumcajs  – 

zfilmováno ("O loupežníku 

Rumcajsovi"), O Česílkovi, Šejtročkovi 

a jednom známém loupežníkovi, O 

makové panence a motýlu 

Emanuelovi– zfilmováno, Pohádky z 

mechu a kapradí - zfilmováno.

Praha, Jičín 

(čestný 

občan), 

Cheb.

Jičín - město pohádky - 

Rumcajsova ševcovna, 

Brada. 

Rumcajsova 

ševcovna - Jičín, 

Brada - Rumcajsova 

jeskyně

https://www.rumcajso

vasevcovna.cz/

https://www.rumcajs

ovasevcovna.cz/

73
VÍTĚZSLAV 

HÁLEK

1835 

Dolínek

1874 

Praha

Básník, prozaik, dramatik, literární 

kritik a publicista, představitel 

májovců. S Janem Nerudou označován 

za zakladatele moderní české poezie. 

Díla: Večerní písně, V přírodě. 

Zátvor, 

Býškovice, 

Butol, 

Dolínek.

V rodném městě 

Dolínek - knihovna, 

expozice Život a dílo 

Vítězslava Hálka a 

památník.

Dolínek - knihovna, 

expozice Život a dílo 

Vítězslava Hálka

http://www.odolenav

oda.cz/cs/o-odolene-

vode/novinky/detail/1

015-navstivte-rodny-

dum/

https://www.spisova

tele.cz/vitezslav-

halek

oslovena, 
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Příloha č. 4 – Obálka a dopis s nabídkou, který byl zasílán na prodejní místa  

 

Nymburk 20. ledna 2019 

 

Dobrý den,  

 

přeji vám úspěšný vstup do nového roku 2019 a nadcházející turistické sezóny.  

Rád bych Vás pozval k účasti na poznávací a sběratelské hře Sestav si svůj svět©, kterou naše 

nakladatelství začalo organizovat ve spolupráci s Národním památkovým ústavem již v roce 2011. 

Jejím cílem je zvýšení návštěvnosti, zatraktivnění méně známých objektů, ale současně prezentace 

našeho kulturního dědictví jako nedílného celku.  

Pokud naši sběratelskou hru ještě neznáte – jedná se o sbírání magnetek ve tvaru puzzle, které 

mají na zadní straně unikátní kód, který sběratelé zaregistrují na své osobní účty. Za každých 15 

přihlášených kódů z magnetek dostávají sběratelé zdarma jednu neprodejnou magnetku, což je 

motivuje k dalšímu sbírání magnetek, cestování po republice a návštěvě dalších objektů. Hra je 

plně autorsky chráněna. Dosud bylo vyrobeno přes 750 druhů magnetek a průběžně jsou 

doplňována další místa k návštěvě.  



Magnetky jsou rozděleny do několika kategorií. Pro letošní sezónu jsme připravili akci 

s názvem Po stopách našich literátů. Chtěli bychom touto akcí nejen rozšířit povědomí o 

literárních osobnostech z celé republiky, ale zároveň zvýšit návštěvnost míst, s nimi spojených – 

tedy návštěvnost Vašeho zařízení. Několik magnetek z této kategorie již v průběhu akce vzniklo – 

například Památník Jaroslava Haška v Lipnici, Muzeum Bohumila Hrabala v Nymburce, rodný dům 

Havlíčka Borovského atp., ale sami sběratelé nás vyzývají k vytvoření samostatné kategorie 

literárních osobností. 

Zapojením do sběratelské hry vzhledem k celoplošnému charakteru soutěže získá objekt 

zdarma propagaci Vašeho objektu – popis, návštěvní doba, www stránky atd. budou uvedeny 

na webových stránkách soutěže Sestav si svůj svět© a na sociálních sítích (Facebook,  

Instagram). Každý objekt získá tak propagaci po celé republice.  

Nákupní cena činí 16 Kč/ks + DPH, tedy 19,36 Kč/ks včetně DPH. Poštovné nad 100 ks se 

nepřipočítává, je hrazeno organizátorem. 

Prodejní cena sběratelské magnetky 30 Kč/ks je jednotná po celé republice. 

Není nutné odebírat velké množství magnetek, první dodávka na vyzkoušení, jak bude produkt 

přijat veřejností na vašem objektu, může být dodána ve „startovací dávce“ 50 ks magnetek. U 

objektů s menší návštěvností již léta vycházíme vstříc dobou splatnosti faktury (šest měsíců), aby 

byla jistota, že se magnetky prodají a objekt nemusí dávat do akce žádné vlastní finance. 

Níže je připojen i náš návrh, jak by mohla sběratelská magnetka pro Váš objekt vypadat. Pokud 

byste se chtěli prezentovat jiným obrázkem, není problém – stačí jen poslat jeden dva obrázky na 

výběr a my Vám pošleme obratem návrh na odsouhlasení. Magnetky budou hotové během dvou 

týdnů. 

Více informací o organizaci akce i zapojení objektů najdete na www.sestavsisvujsvet.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.  

Prosím o Vaši reakci na uvedené telefonní číslo či mailem, rádi bychom akci spustili od začátku 

letošní turistické sezóny, tedy zhruba od Velikonoc. 

 

Děkuji a posílám srdečný pozdrav z Polabí 

Sestav si svůj svět  

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba (Microsoft Office Word 2007) 

http://www.sestavsisvujsvet.cz/


Příloha č. 5 – Mapa zobrazující všechny magnetky Sestav si svůj svět v Mapy.cz (duben 2019) 

 

Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, Mapy.cz, vlastní tvorba 

Příloha č. 6 – Detail mapy v příloze č. 5 s proklikem na vybranou magnetku  

 

Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, Mapy.cz, vlastní tvorba 

 



Příloha č. 7 – Mapa všech magnetek na území Česka v Google Maps (duben 2019) 

 
Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, Google Maps.com, vlastní tvorba 



Příloha č. 8 – Zveřejnění soutěže „Po stopách našich literátů“ na webových stránkách akce 

 
Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, vlastní tvorba (Microsoft Office Word 2007) 



Příloha č. 9 – Zveřejnění soutěže „Po stopách našich literátů“ na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní tvorba, screenshot Facebookové stránky Sestav si svůj svět 

Příloha č. 10 – Zveřejnění soutěže „Po stopách našich literátů“ na Instagramu  

 

Zdroj: Vlastní tvorba, screenshot Instagramové stránky Sestav si svůj svět 

 



Příloha č. 11 – Rozhovor se zakladatelem sběratelské hry Sestav si svůj svět 

Co vás inspirovalo k vytvoření této celorepublikové akce?  

Jsme národ sběratelů. Od mládí jsem cestoval po zajímavých koutech naší republiky, nejen po 

těch „vykřičených“ objektech a lokalitách, a vadilo mi, že na mnoha místech neexistovaly žádné 

nové propagační předměty, které by stály za to, aby je člověk začal sbírat, aby zaujaly.  

Jaký byl vývoj této soutěže do dnešní podoby?  

Nejprve jsme začínali s klasickými kartonovými puzzlíky Českého ráje. Jednotlivé dílky byly 

k zakoupení na prodejních místech v Českém ráji – například infocentrum v Jičíně, Prachovské 

skály, zámek Humprecht, muzeum v Troskovicích apod. Pokud sběratelé poskládali všechny 

kousky, vznikla jim mapa Českého ráje, která šla zarámovat jako obraz. Jelikož se to lidem líbilo, 

inspirovalo mě to akci rozšířit na celou Českou republiku. Začal jsem s oslovováním jednotlivých 

objektů a postupně se přidávala prodejní místa. Nečekal jsem, že se tato sběratelská hra tak 

uchytí a budou stále přibývat nová a nová místa, kde se magnetky prodávají. Kdybych to tušil, tak 

bych magnetky čísloval, aby měli sběratelé větší přehled o vydaných dílcích. Přeci jen, když nějaké 

číslo ve sbírce chybí, je větší chuť ho doplnit. Časem jsme si vytvořili celkem velkou základnu 

sběratelů, kteří sami oslovují místa, kde by mohla být potenciální magnetka.  

Proč název Sestav si svůj svět?  

Všechny magnetky do sebe zapadají – lze tedy libovolně sestavit z magnetek jakýkoliv obrazec. 

Magnetky lze třídit podle krajů, podle kategorií, podle čísel apod. Je tedy na samotném sběrateli, 

jak si magnetky poskládá. Smyslem je sbírat tzv. střípky z cest, které vytvoří buď jeden velký 

obrazec anebo si je skládají podle kategorií, do kterých jsou magnetky zařazeny. Sběratelé jsou 

vynalézaví, nestačí jim nabízené plechové tabule, které umožňují zarámování magnetky jako 

obrázku, ale často si zdi natřou třeba magnetickou barvou a nakreslí si obrys České republiky. 

Magnetky si poté dávají na „slepou mapu“ republiky, takže mají stále přehled, odkud magnetky 

mají, kde jim naopak chybí. 

Pro koho je sběratelská hra určena?  

Pro všechny, kteří rádi poznávají krásy naší republiky a chtějí si z navštívených objektů přivézt 

nějakou hmotnou vzpomínku právě v podobě magnetky a doma si ji vystavit. Turisté, sběratelé si 

z objektu či z celé dovolené přivezou vzpomínku na navštívená místa v podobě obrázku, který jim 

připomíná, kde všude byli, které památky navštívili, co tam zažili... 

Díky popisu u každé magnetky se dozvědí něco nového, mohou si plánovat výlety. Například velmi 

kladně je oceňována informace o tom, jak je objekt přístupný pro fyzicky handicapované osoby  

Jaké objekty se mohou do sběratelské hry zapojit?  

Prakticky všechny, které mají prodejní místo, a které mají zájem, aby se o nich lidé dozvěděli. Je to 

velmi jednoduché. Pokud objekty zaujme naše sběratelská hra, stačí, když se ozvou emailem nebo 

telefonicky a domluvíme se na dalším postupu. Teď se nám už po několikáté stalo, že se nám 

objekty ozvaly poté, co nás našly na sociálních sítích, že ani nešlo o ty webové stránky, ale 

Instagram či Facebook. Proto teď klademe větší důraz než dříve na příspěvky na těchto stránkách.  



Vybíráte tyto objekty nebo se ozvou samy?  

Oboje. Ze začátku jsme více objekty sami oslovovali, než se tato hra dostala prodejcům více do 

povědomí. Dnes se více ozývají objekty samy od sebe. Buď se o nás dozvědí z našich webových 

stránek nebo z těch sociálních, popřípadě právě díky našim sběratelům, kteří se na magnetky na 

těchto objektech ptají.  

Ale pokud rozjíždíme nové akce – speciálně zaměřené jako je například soutěž Po stopách našich 

literátů, tak musíme prodejní místa oslovovat většinou sami. Nejprve musíme samozřejmě taková 

místa vytipovat, zejména sehnat kontakty na ty správné osoby, což je mravenčí práce. Ale 

s rozšiřování počtu magnetek se to celé postupně nabaluje a objekty se ozývají samy, že o nás 

někde četli, slyšeli od sběratelů apod.  

Co je největší překážkou při vytváření magnetek, oslovování prodejních míst atd.?  

Překážkou jsou většinou administrativní. Nejlepší je, pokud objekt vlastní soukromá osoba nebo je 

objekt malý, to potom má větší zájem přitáhnout nové návštěvníky, dát o sobě vědět, něco 

prodávat. Pokud se jedná o velké objekty, je připojení objektu k akci náročnější, protože 

organizační struktura větší společnosti je složitější a musí se vše schvalovat na vyšší úrovni řízení. 

Menší objekty také stojí více o propagaci, kterou my jim na svých webových stránkách zdarma 

nabízíme – adresu prodejního místa uvádíme vždy u každé magnetky.  

Jaká je budoucnost hry a co plánujete za novinky a vylepšení? 

Plánujeme dodělat mobilní aplikaci, přeci jen žijeme ve světě technologií a mobilní aplikace je 

dnes skoro nutností. To je největší cíl pro tuto letošní turistickou sezónu. Samozřejmě stále 

budeme doplňovat nová a nová místa a další menší soutěže v průběhu roku.  

Po stopách našich literátů je nejnovější akce, kterou jste připravili. Jak dlouho plánujete, že bude 

akce probíhat a jaké objekty máte ještě v plánu oslovit?  

Akce bude probíhat jednu turistickou sezónu s možností prodloužení.  

Jaký je hlavní cíl této akce?  

Touto akcí sledujeme zejména zvýšení povědomí turistů o našich nejvýznamnějších literátech a 

jejich dílech a míst, která se s nimi pojí. Vytvořením nové kategorie magnetek –„Literární 

osobnosti“ – předpokládáme i zvýšený zájem turistů nejen o návštěvu míst spojeno s daným 

literátem, ale doufejme, i zvýšený zájem o tuto osobu o jeho dílo. 

Z počátku se zaměřujeme zejména na spisovatele a jejich díla, která jsou celorepublikově známá – 

tedy jsou například povinnými parametry pro splnění maturitní zkoušky z českého jazyka a 

literatury, ale v plánu do budoucna máme samozřejmě oslovit i další místa, spojená s méně 

známými osobnostmi naší mateřského jazyka.  

Tato hra nikdy nekončí, vždy je něco nového a zajímavého ... 

 

 



Příloha č. 12 – Pomník Boženy Němcové v Nymburce 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (únor 2019) 

Příloha č. 13 – Lavička Bohumila Hrabala v Nymburce 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (červen 2018) 

 



Příloha č. 14 – Vybrané magnetky Sestav si svůj svět – kategorie „Literární osobnosti“  

(duben 2019) 

 





 



 

 

Ukázky některých těchto magnetek jsou umístěny v kapse na zadní straně desek diplomové práce. 

Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, vlastní tvorba 

 

 



Příloha č. 15 – Bonusová magnetka – Dalimilova kronika – Zavraždění sv. Ludmily s informačním 

textem  

 

Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, vlastní tvorba  

Příloha č. 16 – Mapa magnetek z kategorie „Literární osobnosti“ (duben 2019) 

 

Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, Mapy.cz, vlastní tvorba 

 



Příloha č. 17 – Zobrazení magnetek ve sběratelském profilu z kategorie „Literární osobnosti“ 

(červené magnetky sběratel vlastní, modré nevlastní)  

 

Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, Mapy.cz, vlastní tvorba 

Příloha č. 18 – Pamětní deska Bohumila Hrabala v Nymburském pivovaru  

 

Zdroj: Vlastní fotografie (duben 2018) 



Příloha č. 19 – Magnetka Sestav si svůj svět na webových stránkách akce 

Zdroj: Sestav si svůj svět 2019, vlastní tvorba 

Příloha č. 20 – Mapa oslovených aktérů literárního cestovního ruchu (duben 2019) 

 

Zdroj: Google Maps, vlastní tvorba, dostupné: https://drive.google.com/open?id=1U7MKyoThEd-

FeWN5O9VWaRefhSWhTFCj&usp=sharing  

https://drive.google.com/open?id=1U7MKyoThEd-FeWN5O9VWaRefhSWhTFCj&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1U7MKyoThEd-FeWN5O9VWaRefhSWhTFCj&usp=sharing


Příloha č. 21 – Městský vycházkový okruh Bylo nás pět v Rychnově nad Kněžnou 

 

Zdroj: Vlastní fotografie (březen 2019) 

 


