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Abstrakt 

Cílem diplomové práce Vlastivědné procházky po městě Benešov a blízkém okolí je vytvořit 

soubor materiálů pro výuku žáků 4. a 5. ročníku o regionu a jeho blízkém okolí v rámci 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá zařazením tématu 

do Rámcově vzdělávacího programu, dále teoretickými východisky práce – pamětí, kulturním 

dědictvím, objektovým učením a vycházkou jako formou výuky využívanou v praktické části. 

Dále se věnuje městu Benešov z hlediska přírodních, hospodářských podmínek, a především 

z kulturně historického vývoje.  

Praktická část se zabývá návrhem tří vlastivědných procházek po městě Benešov a jeho okolí 

na vybraná témata. Cílem vycházek je především propojení vlastivědného učiva s dějinami 

města a vést žáky k rozvoji vztahu ke svému městu a jeho památkám. Součástí procházek jsou 

aktivity před a po vycházce, samotný průběh vycházek přes vybraná místa s navrženými úkoly 

a pracovní listy. 

 

Klíčová slova: procházka, regionální historie, kulturní památky, vlastivěda, město Benešov  
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Abstract  

The aim of the diploma thesis Didactic walks to explore the city Benešov and its surroundings 

is to create a set of materials for teaching the 4th and 5th grade students about the region 

and its surroundings within the educational area Man and His World.  

The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the inclusion 

of the topic in the Framework Educational Programme, as well as theoretical bases of thesis - 

memory, cultural heritage, object learning and didactic walks as a form of teaching used 

in the practical part. It also deals with the city of Benešov in terms of natural, economic 

conditions and most of all cultural and historical development. 

The practical part deals with the design of three local history walks around the town of Benešov 

and its surroundings on selected topics. The aim of the walks is primarily to connect 

the curriculum with the history of the city and to guide pupils to build a relationship to their city 

and its monuments. Parts of the walks are activities before and after and also the go through 

the selected places with proposed tasks and worksheets. 

 

Keywords: walks, regional history, cultural sights, history, town Benešov 
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1 Úvod 

Tématem této práce jsou vlastivědné procházky po městě Benešov a blízkém okolí. 

Již jako malá jsem vždy měla ráda školní exkurze a venkovní aktivity se třídou. Vždy jsme 

si se spolužáky odnesli mnoho zážitků a měli jsme radost, že nemusíme trávit čas ve školních 

lavicích. Zároveň ráda navštěvuji zámky, hrady, zříceniny a jiné památky ať už v naší republice, 

či v zahraničí. Každé místo má poutavý příběh z jeho historie, který může člověk na vlastní 

kůži zažít. Stejné je to s předměty z minulosti, ať už nalezené na půdě, u babičky, v muzeu. 

Baví mě tyto příběhy zjišťovat. A možná proto jsem si vybrala toto téma, abych mohla zkusit 

takový způsob výuky zprostředkovat i žákům během vyučování. Příběh totiž nemusí mít 

jen světově uznávané památky, ale mohou jej mít i obyčejnější budovy, zříceniny, památníky, 

kterých si mnohdy člověk ani nevšimne, když jde kolem nich. Nejvhodnější formou výuky 

k zprostředkování nových zážitků spojených se vzděláváním se mi jeví procházky po těchto 

místech. Ve městě Benešov bydlím již od svého narození a toto město má dlouho historii 

a mnoho pěkných míst, která stojí za povšimnutí.  

Teoretická část čtenáře seznámí se zakotvením cílů vlastivědných procházek v kurikulu, 

pak představuje didaktické koncepty (objektové učení) a sociálně antropologické koncepty 

(historická paměť, místa paměti), se kterými budu pracovat v návrhu didaktické části a pro lepší 

orientaci čtenářům nabídnu ještě přehled historie města Benešov. Hlavním cílem praktické části 

této práce je vytvořit soubor materiálů k výuce o tomto regionu v předmětu Člověk a jeho svět. 

Neboli vytvoření návrhů procházek po městě Benešov a jeho blízkém okolí pro žáky 4. a 5.třídy, 

při kterých žáci získají nové zážitky a zároveň přispěje k jejich vzdělávání. Cílem vycházek je 

především propojení vlastivědného učiva s dějinami města a rozvoj vztahu k tomuto městu 

a jeho památkám. Každá z procházek bude vedena přes různá místa, která spojuje jedno téma. 

Ráda bych pomocí procházek podpořila vztah žáků k místu, ve kterém žijí, chodí do školy 

a tráví volný čas. Žáci by měli chápat význam a sdělení památek a památníků ve svém blízkém 

okolí. Prostřednictvím vycházek by se také měli seznámit s historií místa, porozumět 

jí a nahlédnout do života svých předků a osob žijících v dané době. Tato forma by mohla 

pomoci vylepšit vztah žáků k historii, pokud se jim jeví příliš vzdálená a abstraktní.  
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2 Teoretická část 

První kapitola mé práce se bude zabývat zakotvením cílů ve vzdělávacím kurikulu. Představím 

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a její dílčí tematické okruhy, které se týkají obsahu 

mé práce.   

2.1 Učivo v rámci RVP ZV 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je okruh pouze pro první stupeň ZŠ a rozděluje se na dvě 

období dle očekávaných výstupů. První období je od 1. do 3. třídy a druhé období ve 4. a 5. třídě. 

Tato oblast je v mnoha ŠVP uspořádána ve více variantách. Nejčastěji se můžeme setkat 

s názvem prvouka, která se vyučuje v prvním období a ve druhém období s přírodovědou, 

jež zahrnuje přírodovědné učivo a s vlastivědou, do které spadá dějepisné a zeměpisné učivo. 

Tomuto formátu odpovídá i většina sad učebnic pro 1. stupeň ZŠ. A proto tématem 

mé diplomové práce jsou vlastivědné vycházky.  

Vlastivěda je tedy součástí této vzdělávací oblasti a vyučuje se převážně ve druhém období, 

a proto se budu zaměřovat na tuto dobu. S vlastivědným učivem se však žáci mohou setkat 

již dříve. Oblast Člověk a jeho svět se dá dále rozdělit na pět tematických okruhů. Pod každý 

okruh spadá jiné učivo, ale vzájemně se prolínají a navazují na sebe. Patří sem Místo, 

kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Témata 

směřují k základním dovednostem pro praktický život.1  

Žák se učí poznávat sebe i blízké okolí a později se seznamuje i se vzdálenějšími osobnostmi, 

místy a jevy. Žák pozoruje, pojmenovává, poznává nové jevy, děje, vztahy, souvislosti a utváří 

si ucelený obraz světa. Učí se přemýšlet, diskutovat, vnímat své okolí, lidi kolem sebe, rozumět 

současnému světu i jeho problémům a zároveň porovnávat s minulostí. Podmínkou 

pro úspěšnost je prožitek žáků a propojování s reálným životem a praktickou zkušeností.2 

I během vlastivědných vycházek žáci získávají vlastní prožitek a praktickou zkušenost 

s poznáváním památek a jejich historií.  

I přesto, že se témata v oblasti Člověk a jeho svět vzájemně prolínají a doplňují, myslím si, 

že se mé práce nejvíce dotýkají tematické okruhy Místo, kde žijeme a Lidé a čas, a proto 

se nadále budu věnovat převážně jim. Oblast Místo, kde žijeme se zabývá nejbližším okolím 

 
1 VAVRDOVÁ, Alena. Didaktika vlastivědy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-

244-2263-3., str. 17, 18 
2 RVP pro základní vzdělávání: Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Http://www.nuv.cz/ [online]. [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-

vzdelavani 
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žáka. Téma zahrnuje školu, rodinu, bydliště, vztah k místu, chápání souvislostí chodu života. 

RVP klade důraz na praktické poznávání a pozorování, přemýšlení nad tématy, aktivitu žáka, 

získávání zkušeností a snaží se rozvíjet kladný vztah k místu, kde žije, národu, naší zemi. Oblast 

Lidé a čas se zabývá časem, historií, chápáním dějinných souvislostí. Cílem je utvářet kladný 

vztah k minulosti, kulturnímu bohatství, památkám, muzeím, knihovnám. Ve všech okruzích 

se postupuje od známého k neznámu, od blízkého ke vzdálenému. Proto je tomu i v tomto 

předmětu, kdy se žáci učí nejdříve o místě svého bydliště a pak dále rozšiřují své vědomosti.3 

Vycházky po místě blízkém okolí školy jsou proto vhodnou variantou, jak spojit tyto cíle 

dohromady při výuce mimo budovu školy. 

Nyní bych se ráda věnovala očekávaným výstupům. V oblasti Místo, kde žijeme je mimo jiné 

cílem pracovat s mapou a orientovat se v ní, vyhledávat základní údaje a popsat místo svého 

bydliště. Součástí návrhu vycházek praktické části je i práce s mapou stanovišť. Dále 

se zaměřuje na region místa bydliště, seznamování se s pamětihodnostmi, zajímavostmi místa 

bydliště. Žák prostřednictvím poznávání svého okolí získává vztah ke svému regionu. 

Tematický okruh Lidé a čas se zaměřuje na práci s daty, časovými údaji k pochopení událostí 

a souvislostí mezi nimi. Žák se seznamuje s nejdůležitějšími událostmi historie naší země 

a poznává blíže regionální minulost. Součástí očekávaných výstupů je i porovnávání života 

v současnosti a v minulosti, vysvětlení důležitosti a významu státních svátků. Učitel a žák může 

využívat archivy, knihy, muzea k získávání informací a snadnějšímu pochopení.4  

Během vycházek se žák bude seznamovat s minulostí památek svého okolí, s příběhy osob, 

které spojují vybraná témata vlastivědného učiva a mohou tak rozvíjet jejich vztah k těmto 

místům. 

  

 
3 RVP pro základní vzdělávání: Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Http://www.nuv.cz/ [online]. [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-

vzdelavani 
4 Tamtéž. 
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2.2 Historická paměť 

Historická paměť je zdrojem všech informací o minulosti. Jelikož budu v celé praktické části 

pracovat s dějepisnými údaji a čerpat z historických pramenů paměti, věnuji se ji v úvodu této 

práce.  

Autor Pierre Nora říká, že paměť je život a jeho nositelem je společnost. Je ovlivněná 

zapomínáním, vzpomínkami, znovuoživením a je zakořeněná v předmětu, gestu, obrazu, 

prostoru a je používaná vždy v přítomnosti. Minulost zobrazuje historie.5   

Paměť, ze které historie čerpá, a kterou zároveň obohacuje, se snaží zachránit minulost proto, 

aby posloužila přítomnosti a budoucnosti. Historie totiž čerpá ze studia „míst“ kolektivní 

paměti. Historik Jacques Le Goff říká, že paměť souvisí se skupinou psychických funkcí a její 

schopností je uchovávat informace, pomocí kterých člověk může obnovit dojmy a údaje, které 

si myslí, že jsou již minulé.6 

Dle Hany Havlůjové v knize „Paměť a projektové vyučování v dějepise“ je paměť definována 

jako „specifický způsob vztahování se k minulosti, ať už na úrovni jednotlivce, nebo sociální 

skupiny, který ve vztahu k naší přítomnosti i budoucnosti utváří naši společnou identitu.“ 

Utvářet identitu a rozvíjet odpovědnost žáků vůči minulosti ve výuce je možné například 

zařazováním vzpomínek pamětníků, konkrétních příběhů minulosti, které tak pomáhají 

zprostředkovávat autentické zážitky a emoce, vytvářet reálnější obrazy historie a utvářet 

důvěrnější vztah k minulosti.7 I já v praktické části budu s žáky pracovat s příběhy minulosti.  

 

Jak řekl Jacques Le Goff, historie čerpá z míst kolektivní paměti, a proto následující 

podkapitola krátce pojednává o kolektivní a individuální paměti.8 

 

2.2.1 Individuální a kolektivní paměť  

Maurice Halbwachs vnímá individuální paměť jako paměť jednotlivce, která ale vychází 

z paměti kolektivní - rodiny, společenství, skupiny. Individuální paměť osoby se tedy vytváří 

a uchovává pomocí komunikace s ostatními a pokud se přeruší, může docházet k zapomínání. 

 
5 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. Praha, 1998. 
6 LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha: Argo, 2007. Historické myšlení. ISBN 978-80-7203-862-6., str. 68, 

108, 112 
7 HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014. ISBN 978-80-87912-12-6., str. 9 
8 LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha: Argo, 2007. Historické myšlení. ISBN 978-80-7203-862-6., str. 108 
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Můžeme si pamatovat nejen informace o druhých, ale i to, co nám oni vyprávějí. Individuální 

jsou pouze vjemy, které jsou s námi spjaty, ale vzpomínky jsou ve vztahu s ostatními členy 

skupiny. Individuální paměť je v podstatě osobním náhledem na kolektivní paměť, 

která ale vychází z paměti skupiny, společenství. Každý člen se podílí na rozvoji této kolektivní 

paměti, která je odlišná a jedinečná oproti ostatním skupinám.9 

 

2.2.2 Rozvoj paměti 

Tuto podkapitolu jsem do své práce zařadila z důvodu přehledu rozvoje paměti. Současná doba 

se velmi rychle vyvíjí a lidé často využívají především elektronickou paměť, která slouží 

k vyhledávání informací, ukládání souborů, dorozumívání se s ostatními. Neměli bychom však 

zapomínat ani na knižní, ústně předávanou paměť, rodinné paměti (alba). Učitelé a rodiče 

by proto měli v dětech rozvíjet zájem i o jiné formy paměti, které v průběhu rozvoje vznikaly. 

Má praktická část se věnuje jen některým z nich.  

Z historického hlediska se můžeme dle historika Jacquese Le Goffa zabývat rozdíly mezi 

společnostmi s odlišnými paměťmi. Zásluhou tohoto rozvoje paměti my se dnes můžeme 

zajímat o minulost a historii tisíce let nazpět. Já se nyní například mohu věnovat své práci 

a zkoumání míst paměti města Benešov.  

Etnická paměť se vyznačuje hlavně předáváním kolektivní paměti dalším populacím, čímž tvoří 

historický základ jejich existence, zejména pomocí mýtů. Avšak ústně předávaná paměť není 

„doslovnou“. Velikou proměnou kolektivní paměti byl zrod písma, pomocí kterého na sebe 

paměť bere podobu nápisu a získává tak funkci informační a uchování záznamů. Dochovává 

se tak doslovná podoba „paměti“. Hlavně králové v této době nechávali psát, nebo i tesat 

do kamene různé záznamy a jejich hrdinské skutky. V tento moment se tak paměť stává historií. 

Ústní paměť stále hrála důležitou roli. „Měl – li středověk v úctě starce, bylo to především proto, 

že v nich viděl prestižní a cenné nositele paměti.“10 Velikou revoluci způsobilo vynalezení 

knihtisku, pomocí kterého mohou lidé různě (i samostatně) zaznamenávat nejen významné 

události, ale i ty méně důležité. Díky tomu narůstá množství předávaných písemných pamětí. 

V tomto období tak vzniká individuální paměť. Zároveň se rozrůstá společenská paměť pomocí 

nejrůznějších knih (zeměpis, národopis, filozofie, právo, vědy, umění, literatura). V 19. století 

se rozšiřují připomínkové předměty jako mince, medaile, poštovní známky a později i obliba 

 
9 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 

Praha: Prostor, 2001. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-051-6., str. 36-39 
10 Tamtéž, str. 71-76, 88, 
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soch, památníků (hlavně po první světové válce), tabulí, pamětních desek na domech slavných 

osob. I s některými těmito artefakty se žáci během vycházek mohou setkat, převážně 

s památníky, pamětními deskami a fotografiemi. Ve světě se otevírají první muzea a knihovny. 

V rodinné paměti se rozšiřují nákupy pohlednic, vznikají rodinné archivy, alba s vizuální 

pamětí. Paměť zaznamenala další velkou revoluci v roce 1950, kdy vznikla elektronická paměť, 

která se stala velmi působivou reformou, a která se dodnes neustále rozvíjí a zdokonaluje.11  

 

2.2.3 Místa paměti 

Místa paměti jsou v mé práci důležitá, jelikož navrhované vycházky povedou právě přes různá 

stanoviště, pomníky, místa, která jsou něčím historicky významná a mají spojitost s vybraným 

historickým obdobím. 

V závislosti na pojmu „místa paměti“ se symbolicky utváří naše minulost ve vztahu 

k současnosti. Tímto pojmem můžeme nazvat geograficky lokalizované místo, které je 

nositelem nějakého příběhu. Může se tak jednat nejen o místa dodnes sloužící svému 

původnímu účelu (pomníky, poutní místa), místa prošlá přeměnou (druhotně využité, nebo 

chátrající budovy), ale také místa nedochovaná (zničené hřbitovy, zaniklé vesnice). Příkladem 

„místa paměti“ jsou například pomníky umístěné na veřejném prostranství, které již ve svém 

samotném názvu „pomni“, tedy pamatuj, vyjadřují význam kolektivního připomínání dané 

osoby, či události. Avšak ani hmotná podoba místa ho nechrání před zapomínáním.12 

Proto by rodiče, učitelé, vychovatelé měli dbát na upomínání těchto zapomenutých míst, 

kterých je v našich měst dostatek.  

Pierre Nora, který pojem „místa paměti“ zavedl, označuje tato místa jako velmi důležitý zdroj 

dějinných informací. Zařazuje mezi ně osoby, místa, věci, události, které se uchovávají 

v paměti. Mezi „místa paměti“ zahrnuje jak artefakty přenosné (Desky zákona), tak místa pevně 

umístěná v půdě, jako je většina kulturních míst (národní knihovny, paláce), pamětihodná místa 

(památníky, hroby), …13 Česká „místa paměti“ mohou být například památníky v Terezíně, 

v Lidicích, významné historické osobnosti jako V. Havel, T. G. Masaryk, věci běžného 

používání z nedávné minulosti jako gramofon, trabant a mnoho dalších. Nejen, že naše 

republika má mnoho míst paměti, jsou i v okolních městech a vesnicích. Město Benešov jich 

 
11 LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha: Argo, 2007. Historické myšlení. ISBN 978-80-7203-862-6., str. 94-

95, 101-104 
12 HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014. ISBN 978-80-87912-12-6., str. 18, 19 
13 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. Praha, 1998 
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má také hodně. V praktické části se budu věnovat místům, které mají dle mého názoru 

vzdělávací potenciál. Jedná se převážně o budovy, památníky, pamětní desky.  

 

2.3 Kulturně historické dědictví  

Místa paměti jsou artefakty, které mají určitou historickou hodnotu a většina z nich se dá zařadit 

pod kulturně historické dědictví, které je nutné chránit a vážit si jej. Tomuto tématu se budu 

proto dále věnovat.  

Kulturně historické dědictví je pro společnost velmi důležité a je základem pozitivního vývoje 

společnosti. Ztráta zájmu o kulturní dědictví postupně vede k ničení morálních hodnot, ke ztrátě 

národní i kulturní identity, společenskému poklesu a neschopnosti se prosadit ve světě. Z toho 

vyplývá, jak důležité je se tímto tématem zabývat a již od útlého věku se snažit ve školách 

i rodinách vzbuzovat u žáků zájem o kulturní dědictví.14 Proto by tato práce chtěla k rozvoji 

žáků přispět. 

Tim Copeland rozlišuje kulturní dědictví hmotné a nehmotné a dále dle geografické polohy 

rozděluje dědictví na místní, národní a mezinárodní. Na rozdíl od Tima Copelanda 

František Parkan i ostatní (převážně čeští) autoři, kteří na něj navazují, zahrnuje do kulturního 

dědictví také krajinné dědictví. František Parkan definuje kulturně historické dědictví jako 

„prvky krajiny a hmotné a duchovní kultury, které jsou odkazem minulosti a je ve veřejném 

zájmu, aby byly zachovány pro budoucnost.“15   

Dušan Foltýn a kol. také rozdělují kulturní dědictví na: 

− krajinné 

− hmotné  

− nehmotné 

Jelikož se ve vycházkách v praktické části věnuji převážně hmotnému kulturnímu dědictví, 

budu se v následujícím odstavci zabývat jen tímto druhem, přestože jsou nepochybně důležité 

i další dva druhy. Pod hmotné kulturní dědictví spadají všechny nemovité a technické památky 

(včetně lidové architektury), movité a umělecké památky a dále hmotné artefakty k zajištění 

obživy (zemědělství, rybolov, rukodělná výroba, transport), ochrany (oděv, bydlení), ale také 

 
14 PARKAN, František. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví: metodická příručka. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2008. ISBN 978-80-7290-

287-3. str. 8 
15 Tamtéž., str. 4, 8 
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sběratelství a mimo jiné i památková péče a její působnost.16 Z tohoto rozdělení se mé vycházky 

týkají hlavně nemovitých památek, které jsou součástí stanovišť vycházek, ale také si budeme 

povídat i o artefaktech ochrany a obživy.            

Pojem kulturní dědictví je často používán ve spojení s nejvýznamnějšími národními památkami 

zapsanými na seznamu UNESCO. Pokud však pomineme celosvětové kulturní bohatství, je 

i v našich regionech mnoho významných míst. A tato nám blízká místa mohou mít pro místní 

obyvatele větší význam než ta světová.17 Žáci však mnohdy své blízké okolí neznají 

a vlastivědné vycházky mohou být variantou, jak tyto znalosti rozvíjet.  

Vztahem památek a edukace se zabývá Národní památkový ústav, který v publikaci „Památky 

nás baví“ uvádí, že ať už nás obklopuje jakékoli kulturní dědictví, může být skvělou zásobárnou 

a inspirací pro vzdělávací příležitost pro všechny generace. A pokud jsou edukační aktivity 

v tomto prostředí správně organizované a mají přiměřený a smysluplný obsah, mohou pomoci 

k utváření ke kladnému a třeba i aktivnímu vztahu veřejnosti ke kulturnímu historickému 

dědictví.18  

V praktické části mé práce se snažím s touto myšlenkou pracovat. Město Benešov, ve kterém 

se vycházky uskutečňují má dle mého názoru z kulturního a edukačního hlediska velký 

potenciál. A proto jsem vybírala artefakty a památky, které mají spojitost s dějinným kontextem 

výuky vlastivědy a následně navrhovala tematické vycházky.  

Následující kapitola se bude věnovat právě památkám, jejich rozdělení a významu v současné 

době. 

 

2.3.1 Památka 

„Budoucnost je nemyslitelná bez minulosti a minulost neexistuje jinak než právě 

připomínáním, k čemuž krom jiného slouží právě památky.“ Z historického hlediska je tento 

pojem definován dle příručky „Základní pojmy v péči o kulturní dědictví“ jako objekt 

 
16 FOLTÝN, Dušan. Prameny paměti: sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. 

V Praze: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8., str. 11, 

151-163 
17 Tamtéž., str. 231 
18 HAVLŮJOVÁ, Hana, Petr HUDEC, Květa JORDÁNOVÁ a Martina INDROVÁ. Památky nás baví. Praha: 

Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-906167-0-7., str. 8, 25 
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hmotného kulturního dědictví vyrobený člověkem, který je součástí památkového fondu a je 

nositelem památkové hodnoty a upomíná na něco minulého.19  

Kulturní památku je možné vyjádřit jako zákonnou definici č. 20/1987 Sb. (§2) o státní 

památkové péči, kterou prohlašuje ministerstvo kultury České republiky. Kulturní památkou 

jsou movité i nemovité věci, „které jsou významnými doklady historického vývoje, životního 

způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích 

schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, 

historické, umělecké, vědecké a technické.“ Jsou sem zařazeny i artefakty, které mají vztah 

k historickým událostem a významným osobnostem. Můžeme se setkat také s pojmem „národní 

kulturní památky“, které jsou nejvýznamnější součástí kulturního národního bohatství.20  

O památce můžeme hovořit i jako o objektech, které svůj status „kulturní památky“ nějakým 

způsobem pozbyly, nebo je ani nikdy nezískaly, ale přesto vykazují památkové hodnoty 

(zejména historická, umělecká hodnota a cena stáří). Může se jednat o budovy, knihy, či jiné 

předměty pro nás důležité, které vykazují individuální zájem o předmět. O tyto artefakty se stará 

památková péče, jejíž snahou je ochraňovat památky a jejich památkové hodnoty. Jejím 

hlavním cílem je zachovat jejich autenticitu. K ochraně a údržbě se používají prostředky 

konzervace, rekonstrukce či restaurování. Jelikož jde o společenskou snahu, je důležité šíření 

tohoto tématu.21 

Památky Mojmír Horyna v knize Brána muzea otevřená rozděluje dle doby vzniku na chtěné 

a nechtěné. Chtěné památky byly vytvářeny záměrně jako připomínka něčeho, nebo někoho 

a byly tak již předurčené k upomínce a vzpomínání. Nejčastějším příkladem jsou náhrobky, 

pomníky sloužící jako připomínka událostí či zemřelých. Patří sem třeba i menší památky jako 

křížky, kapličky, boží muka. Nechtěné jsou věci a díla, které vznikaly účelně v době svého 

vzniku a existují dodnes, ale mnohdy za tu dobu ztratily svou aktuální funkci a staly 

se připomínkou minulosti. Mohou to být různé smlouvy (např. o prodeji koně), nebo stavba 

oltáře. Z tohoto pohledu je v podstatě většina památek nechtěná. Oba typy historických 

pramenů mají společné, že jsou lidským dílem. Hodnota je dvojího druhu. Historická (význam 

jako historický, literární pramen) a umělecká – technická a řemeslná (jako lidské dílo). 

 
19 HORÁK, Petr a Vratislav NEJEDLÝ. Základní pojmy v péči o kulturní dědictví. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 2013. ISBN 978-80-7395-716-2., str. 11 
20 Zákon č. 20/1987 Sb.: Zákon České národní rady o státní památkové 

péči. Https://www.zakonyprolidi.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20 
21 HORÁK, Petr a Vratislav NEJEDLÝ. Základní pojmy v péči o kulturní dědictví. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 2013. ISBN 978-80-7395-716-2., str. 12, 14 
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U historické hodnoty obecně platí, že památky starší mají větší hodnotu než mladší, jelikož 

se vyskytují vzácněji a mají vyšší vypovídající hodnotu minulosti. U uměleckého hlediska 

toto pravidlo ovšem vůbec neplatí.22 Movité památky v současné době můžeme nalézt 

například v muzeu, soukromých sbírkách, volně přístupné v přírodě. 

Alexandra Brabcová v knize „Brána muzea otevřená“ definuje památku jako „věc, která stojí 

za to, aby nebyla zapomenuta, nýbrž byla zapamatována, a o níž jsme přesvědčeni, že má být 

uchráněna od přirozeného osudu zániku všech věcí.“ 23  Mojmír Horyna se kromě předchozího 

rozdělení památek také zabývá myšlenkou významnosti památek v současné konzumní době. 

Rozvíjí se cestovní ruch a s ním spojený turismus a lidé mají stále větší zájem o kulturní 

památky, ale nejčastěji jen o ty nejznámější, a to hlavně z důvodu atraktivity a jinakosti oproti 

dnešním stavbám. Tato místa poté ztrácejí na autenticitě a přizpůsobují se turistům. Například 

centrum Prahy se vystěhovává a slouží převážně turistům. Méně známé památky se ztrácí 

do zapomnění a tím i péče o ně. Tímto přístupem brzy přijdeme o mnohé kulturní bohatství 

a z něho plynoucí hodnoty. Měli bychom proto v sobě rozvíjet patriotismus ke svému domovu 

a aktivně se podílet na zachránění historických památek.24  

S pojmem památka se žáci v mé práci seznamují skrze vlastivědné vycházky. Nejprve přes své 

památné předměty až ke kulturní památce, které následně navštěvují. Cílem vycházek během 

výuky by měl být i rozvoj vztahu k těmto památkám, abychom si svůj „domov“ a okolí chránili 

a pečovali o něj, jak říká Mojmír Horyna. Na toto téma navazuje následující kapitola, jejichž 

cílem je právě rozvíjet tento přístup ke kulturnímu dědictví.  

 

2.3.2 Výchova ke vztahu ke kulturně historickému prostředí 

Kulturní památky z nejrůznějších období nám poskytují v podstatě neomezené množství 

poznatků, zážitků a poučení, měli bychom se snažit je poznat a pochopit, a jejich pomocí 

se zkusit vcítit, či prožít životy lidí například před tisíci lety se všemi jejich stereotypy, 

starostmi a sny.25 Výuka může být jednou z možností, kdy učitel může tyto zážitky žákům 

s trochou snahy zprostředkovat například pomocí vycházek po blízkém okolí. I mou ideou bylo 

 
22 BRABCOVÁ, Alexandra, ed. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. 

Náchod: Juko, [2003]. ISBN 80-86213-28-5., str. 42-43, 49 
23 Tamtéž., str. 56 
24 Tamtéž., str. 45-49 
25 BERANOVÁ, Věra. Cestovní ruch a kulturní dědictví. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních 

studií, 2011. ISBN 978-80-254-9537-7., str. 7 
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využít kulturního dědictví v Benešově a zprostředkovat ho žákům v zajímavější formě k výuce 

historie.  

I autoři knihy „Prameny paměti“ si myslí, že dědictví zanechané předchozími generacemi 

skrývá velký, často nevyužitý a nedoceněný potenciál budoucího rozvoje. A proto bychom měli 

probouzet v žácích v rozvojovém období zájem o místo, kde žijí, aby si uvědomili jeho kulturní 

a historické hodnoty a probudili v nich motivaci pro budoucí aktivní přístup k ochraně a péči 

o toto prostředí.26 Základním cílem předškolního a školního vzdělávání je utvářet kladný vztah 

žáků ke kulturně historickému prostředí. Obecným základem je učení hrou a využívání všech 

smyslů. Žáci využívají zrak, sluch, hmat, čich, chuť, vnímají teplo, chlad. Využívají se dále 

pohybové, pracovní, výtvarné a dramatické aktivity. Edukační program by však vždy měl 

odpovídat věku a schopnostem žáků a být přizpůsoben obsahově. I já jsem se snažila navrhovat 

vycházky tak, aby žáci mohli využívat co nejvíce svých smyslů a aktivně se zapojovat. 

Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví má mimořádný význam pro školní 

vzdělávací systém. Nejčastěji se mluví především o studiu vlastní lokality, protože téměř každé 

historické území či historickou budovu můžeme využít k učení. Studenti a žáci by měli 

porozumět tomu, že historické prostředí je třeba chránit a cenit si ho, protože je všude kolem 

nás. Mnohdy učitelé žáky učí o vzdálených oblastech na zeměkouli, ale často zapomínají 

na význam rodného místa a kraje. A přitom výuka v terénu v nedaleké blízkosti od školy je 

levná a dostupná. Zároveň se zde často nachází i muzea, knihovny, kterých může učitel i žáci 

využívat.27 Vlastivědné vycházky jsou určitě jednou z variant, jak poznávat své okolí, vzdělávat 

se v něm a rozvíjet k němu svůj vztah.  

Dle Františka Parkana a kol. je základním cílem výchovy ke vztahu ke kulturně historickému 

dědictví zprostředkovat možnosti vytváření pozitivního vztahu především ke kulturnímu 

dědictví v prostředí jejich regionu, ve kterém žijí či dochází do školy. Protože právě zde u nich 

vznikají osobní vztahy k místům, lidem, mohou se účastnit ochrany tohoto prostředí (přírody 

i pamětihodností) a zapojit se do místních komunit. Zkušenost s těmito záležitostmi 

na regionální úrovni pomůže žákům s pochopením souvislostí v celosvětovém měřítku 

 
26 FOLTÝN, Dušan. Prameny paměti: sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. 

V Praze: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8., str. 9 
27 BRABCOVÁ, Alexandra, ed. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. 

Náchod: Juko, [2003]. ISBN 80-86213-28-5., str. 48, 291-292 
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kulturního dědictví. Dalším záměrem této výchovy je rozvoj všech klíčových kompetencí 

v RVP, které jsou nejvyšším cílem celého vzdělávacího procesu.28 

Mezi další cíle v oblasti rozvoje vědomostí, dovedností a schopností je hlavně celková kultivace 

osobnosti žáka. Vede žáka k pochopení toho, že kultura obohacuje lidský život, podporuje 

chápání odlišností jiných národů či etnických skupin, vybízí k respektu, žák získává nové 

terminologické znalosti, rozvíjí estetické cítění a tvořivost. Cíle z oblasti postojů a hodnot 

vedou k všestrannému kulturnímu rozvoji žáka, k občanské odpovědnosti, k úctě, k pozitivnímu 

a aktivnímu přístupu vůči kulturně historickému dědictví. Mimo jiné tato výchova poskytuje 

možnost zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a je možné ji přizpůsobovat 

jak věkově, tak i obsahově.29 

Kniha „Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi“ udává jako 

hlavní cíl vytváření si vztahu k místu, regionu, kde žáci žijí a snahu o jeho zviditelnění. Žák 

se učí předávat odkaz tohoto místa, znalosti minulosti, způsob života předků, udržování tradic, 

rozvoj tolerance, pocit národní hrdosti, výchovu k vlastenectví. Využívá prožitkovou výuku, 

spojení reálného života se školou, motivaci a zájem o téma kulturního dědictví. Výchovu 

ke vztahu ke kulturně historickému dědictví je možné zařazovat jak ve výuce či mimo 

ni pomocí různých metod, aktivit. Nejčastěji se používají metody podporující rozvoj kritického 

myšlení, rozhovory s pamětníky, zážitkové metody, badatelské projekty, komunitní učení, 

mediální tvorba a objektové učení, kterému se budu v následující kapitole své práce ještě více 

věnovat.30 

Volba tématu, předmětu, místa, které bychom chtěli žákům nabídnout a zprostředkovat, 

by neměla přehlížet potřeby a zájem žáků a zároveň by neměla odmítat výchovné cíle. 

Při výběru by učitel (rodič) měl zvážit přitažlivost, aktuálnost tématu, potenciál zájmu žáků 

a schopnost motivace. Pro snazší orientaci autor témata dělí do tří skupin na „místa, lidé, 

události“. Téma „lidé“ může žáky zaujmout hlavně sledováním životního osudu nějaké osoby 

spjaté s jejich regionem, ať už slavné či „obyčejné“. Často jde o pozoruhodné příběhy, které 

mohou žáci prožívat, mohou nad nimi diskutovat a přemýšlet. U tématu míst lze například 

pozorovat vývoj vzhledu nějakého veřejného prostranství (náměstí, náves) či památky 

 
28 PARKAN, František. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví: metodická příručka. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2008. ISBN 978-80-7290-

287-3., str. 8 
29 Tamtéž, str. 10-11 
30 HAVLŮJOVÁ Hana, Jana LEŠNEROVÁ, Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní 

praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol. Praha, 2012. ISBN 

978-80-905254-0-5., str. 39-40, 52 
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v průběhu historie. Nebo spojení místa či budovy s dalším tématem, a to konkrétními událostmi 

jako například rekonstrukce nějakých vojenských operací, využití map či fotografií. Můžeme 

tak historickou událost předat žákům mnohem zajímavější formou. Pro námi zvolené téma 

bychom měli mít k dispozici dostatek pramenů pro detailní informace.31 

Moje praktická část se věnuje převážně nemovitým artefaktům a k nim souvisejících událostí. 

Vybírala jsem místa, která spojují stejná historická témata, ale jiný význam. Součástí vycházek 

jsou životní příběhy osob, které v dané době žili. 

Následující kapitola se věnuje didaktické metodě objektového učení, jejíchž principů jsem 

v průběhu plánování svých vycházek využívala. 

 

2.4 Objektové učení 

Pojem objektové učení tvoří základ vzdělávání v muzejní pedagogice a pro své učení využívá 

muzejní sbírky. Objektové učení se dle Alexandry Brabcové týká především předmětů 

(artefaktů) vyrobených člověkem a již méně objektů přírodních. Tato metoda se zabývá 

výhradně jen artefakty, které se uchovávají ve sbírkách paměťových institucí (muzea a galerie) 

a jsou to předměty pocházející z domova nebo nacházející se kolem.32 

Žáci nemusí rozvíjet vztah ke kulturnímu historickému dědictví pouze interaktivní návštěvou 

expozic, ale mohou se učit hodnotit a vnímat skryté hodnoty přímo v historickém prostředí. 

Většinou bývají středem pozornosti objekty, které jsou něčím jedinečné a zároveň mají hlubší 

význam.33  

Objektové učení využívá konstruktivistického přístupu vzdělávání, který neodsuzuje neznalost, 

ale naopak ji vítá a považuje ji již jako formu poznání, označování, vědění. Nejprve tedy pracuje 

s prekoncepty, které lidé mají a následně dochází k propojení předchozích přestav s odbornými 

informacemi nejčastěji formou dialogu. S tímto přístupem jsem se také snažila své vycházky 

navrhovat. Tato metoda využívá u pozorovatele všech smyslů a intelektuálních schopností 

k poznávání, pozorování, tvoření hypotéz, hodnocení, rozvoji představivosti, shromažďování 

 
31 FOLTÝN, Dušan. Prameny paměti: sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. 

V Praze: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8., str. 70-73, 

77, 80 
32 BRABCOVÁ, Alexandra, ed. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. 

Náchod: Juko, [2003]. ISBN 80-86213-28-5., str. 381 
33 HAVLŮJOVÁ Hana, Jana LEŠNEROVÁ, Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní 

praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol. Praha, 2012. ISBN 

978-80-905254-0-5., str. 63 
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informací, zpracovávání poznatků, interpretaci artefaktů, k rozvoji kritického myšlení. 

Základní zásadou tohoto vzdělávání je „kombinace aktivního učení a osobního porozumění.“ 

Aby se žáci mohli v tomto učení zdokonalovat, měla by se vycházka opakovat častěji a měla 

by splňovat tři základní kroky: příprava ve škole před uskutečněním, samotný program 

a následné zhodnocení ve škole pro utvrzení poznatků. Většinou program objektového učení 

vede účastníky k položení si základních otázek a vymýšlení hypotéz a hledání odpovědí. 

Například otázka významu předmětu pro můj život, k čemu se předmět dříve používal, jaký byl 

jeho význam, zda má význam i dnes, … 34  

Dle J. H. Shuha je kladný výsledek této metody založen na několika zásadách. „Předměty nás 

dovedou okouzlit, vyvolávat otázky. Za druhé – jsou věci, které dovedou přilákat pozornost 

každého, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělávání a další rozdíly mezi lidmi. Za třetí – předměty 

jsou často jediným pramenem dějin „obyčejných“ lidí, které však většinu návštěvníků zajímají 

nejvíc. A za čtvrté – objektové učení nabízí příležitost pro rozvoj intelektuálních dovedností, 

jež jsou uplatnitelné v profesním i běžném životě.“35  

Ve vlastivědných vycházkách v praktické části mé práce využívám právě této metody, 

která se mi jeví jako velmi vhodná pro výuku. Učitel vede žáky během vycházky po různých 

stanovištích s vybranými artefakty, pomocí kterých se vzdělávají. Žáci využívají svých 

předchozích znalostí a navazují na ně s novými informacemi, zároveň využívají své smysly 

a aktivně se zapojují. 

 

2.4.1 Objektové učení ve vyučování 

Tato kapitola se pokusí ještě více přiblížit využití této metody během výuky. Jak již bylo 

řečeno, objektové učení je hodně využívaná metoda převážně v muzejní pedagogice, avšak 

pomocí různých projektů, exkurzí, vycházek či jiných aktivit ji může využívat i pedagog jako 

zpestření běžné výuky. Pomocí objektového učení žák rozvíjí své schopnosti, dovednosti a také 

vztah ke svému regionu, rodnému městu a historii všeobecně. Nejen, že je to metoda, která žáky 

zaujme, ale taktéž získají nové zážitky, které si budou pamatovat.  

 
34 BRABCOVÁ, Alexandra, ed. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. 

Náchod: Juko, [2003]. ISBN 80-86213-28-5., str. 382-383 
35 Shuh, J. H.: Teaching yourself to teach with objects. In: Hooper-Greenhill, E. (ed.) The Educational Role of the 

Museum, Routledge, Londýn 1994, citováno dle: PARKAN, František. Výchova ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví: metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra dějin 

a didaktiky dějepisu, 2008. ISBN 978-80-7290-287-3., str. 22 
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Správně zvolený projekt, výchovné aktivity mohou přispět ke vzniku či prohloubit vztah 

k ochraně kulturně historického prostředí. V případě volby lokálních historických témat lze 

k výuce využít i paměťové a kulturní instituce jako zdroje informací (muzea, archivy, galerie, 

knihovny, památkové ústavy). Prostřednictvím objektového učení je možné rozvíjet schopnost 

kritické analýzy, osvojování systematického přístupu k organizování poznatků, formulace 

otázek. Dále můžeme rozvíjet získání vztahu a zájmu o své město, region, vnímání svého okolí, 

propojení výukového učiva vlastivědy (dějepisu) s reálnou historií města, zdokonalování 

se v práci s textem, zjišťováním a sběru informací, spolupráce se spolužáky. Mimo jiné 

se pomocí této metody dají rozvíjet klíčové kompetence a průřezová témata (výchova 

demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, environmentální a mediální 

výchova).36 

Pedagog může během své výuky využít přímo historického prostředí v regionu a okolí, 

jako jsou různé památníky, pamětní desky, historické budovy, ale také artefakty menší velikosti 

během výuky. Nejčastěji se jedná o fotografie, pohlednice, knihy, předměty po předcích či jiné 

památkové a upomínkové předměty.  

Fotografie a pohlednice jsou velmi dostupným pramenem paměti, mají snadnou vizuální 

názornost a jsou vhodné již pro menší žáky. Žáci mohou fotografie a pohlednice prohlížet, 

zkoumat obsah, porovnávat, diskutovat nad obsahem. Mimo jiné jsou fotografie významným 

nosičem rodinných vzpomínek (výlety, narozeniny, svatby, …) a jsou tak uchovávány 

po dlouhá léta. Pohlednice mají oproti fotografiím většinou ještě psaný text, který může být 

velmi zajímavým zkoumaným jevem a pomocí kterého můžeme interpretovat popsanou 

minulost, obzvlášť jedná-li se o staré pohledy. V současné době díky technické revoluci 

pohlednice ztrácí své postavení. V této moderní elektronické době jsou rychlejší formy zasílání 

pozdravů, které jsou také častěji používané.37 

Všechny předměty, movité či nemovité, lze zkoumat z mnoha hledisek, ať už dle významu, 

materiálu, historie … U artefaktů lze pomocí analýzy, diskuze či výzkumu zjišťovat smysl, 

význam, užití, materiál, produkci, design a asociace. Následně dotýkáním, pozorováním, 

 
36 PARKAN, František. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví: metodická příručka. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2008. ISBN 978-80-7290-

287-3., str. 46, 22, 110, 111 
37 HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014. ISBN 978-80-87912-12-6, str. 81, 88 
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nasloucháním, přivoněním (případně ochutnáním) rozlišovat stáří, zvuk, vůni, váhu, texturu, 

teplotu, tvar, velikost, počet částí, materiál, barvu, styl a mnoho dalšího.38  

Možným a hojně využívaným nástrojem této metody bývají pracovní listy, které žáci vyplňují 

před, v průběhu či po výuce. Pracovní listy by měly být předem řádně promyšlené 

a připravené.39 

Součástí navržených vycházek v praktické části žáci mají možnost pracovat jak s artefakty 

v přirozeném prostředí, životními příběhy osob, tak i s fotografiemi. Pomocí výkladu či práce 

s pracovními listy žáci tyto předměty zkoumají, pozorují, zapisují si údaje o vzhledu, materiálu, 

… a seznamují se s jejich historií.  

 

2.5 Vycházka  

Již z nadpisu mé diplomové práce je čtenáři jasné, jakou formu výuky jsem si vybrala. 

Tato poměrně náročná organizační forma nabízí velký potenciál při vzdělávání žáků, který 

může prospět jak učiteli, tak žákům. Ráda bych proto následující kapitolu věnovala této formě. 

Vyučovací hodina vlastivědy může být organizačně uskutečňovaná buď ve škole jako hodina 

základního typu, nebo mimo školu, a to mohou být exkurze nebo tematické vycházky. 

Vlastivědná vycházka je jedna ze základních forem výuky a zároveň patří mezi nejnáročnější. 

Důkladná příprava je základem této formy. Vycházka rozvíjí schopnosti pozorování, myšlení 

a celkové smyslové vnímání. Účastník je vychováván k pozitivnímu vztahu k přírodě, estetické 

výchově a zároveň jsou vycházky spojovány s procvičováním, objasňováním učiva 

a propojováním s informacemi získanými ve škole. Nejdůležitější však jsou zážitky, dojmy, 

které účastníkům často zůstávají dlouho v paměti, a proto bychom měli dbát na správný výběr 

tras. Výběr trasy je obvykle ovlivněn obsahem učiva, regionálními možnosti, zajímavostmi 

a místem, kde učitel vyučuje.40 

Tato organizační metoda lze využít kdykoli během školního roku i v jakékoli fázi probírání 

učiva. Můžeme ji zařadit na počátek nového tematického celku, kdy je využívána jako motivace 

 
38 BRABCOVÁ, Alexandra, ed. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. 

Náchod: Juko, [2003]. ISBN 80-86213-28-5., str. 555-556 
39 HAVLŮJOVÁ Hana, Jana LEŠNEROVÁ, Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní 

praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol. Praha, 2012. ISBN 

978-80-905254-0-5., str. 64 
40 VAVRDOVÁ, Alena. Didaktika vlastivědy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-

244-2263-3., str. 35-37 
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pro žáky. Dále můžeme vycházku uskutečnit uprostřed probírané látky, kdy slouží 

ke konkretizaci a doplnění informací, nebo na závěr probíraného celku k zopakování učiva 

a jeho prohloubení. Tento typ se používá asi nejčastěji.41 

Vycházky mají i určité negativní stránky. Na vycházku je potřeba mnohem větší časová dotace 

(jak na přípravu, tak i uskutečnění) než při běžné výuce a může nám ji překazit nepřízeň počasí. 

Negativním faktorem je také množství podnětů, které mohou žáky během vycházky 

rozptylovat.42 

Vycházka je pro učitele velmi náročná i z organizačního hlediska. Učitel musí před vycházkou 

vybrat a poznat trasu, připravit potřebné pomůcky, připravit žáky (vysvětlit cíle, zadat úkoly, 

rozdělit do skupin), ustanovit vybavení a vhodný oděv žákům, určit čas konání a návratu. Dále 

zhodnotit vycházku z výchovného a vzdělávacího hlediska, chování žáků a nezapomenout 

na následnou práci s přineseným materiálem. Učitel by také nikdy neměl zapomínat na to, 

že po celou dobu vycházky zodpovídá za bezpečnost a zdraví svých žáků.43 

Vycházka se od obvyklých vyučovacích hodin liší specifickým prostředím, a hlavně 

pozorováním reálných jevů, předmětů. Tyto hodiny jsou však pro žáky velmi cenné. Metodika 

vycházky řeší čtyři fáze, kterými by se učitel měl při promýšlení zabývat. Jedná se o přípravu 

učitele, přípravu žáků, prováděním vycházky a shrnutím poznatků. Kromě organizačních 

záležitostí by se učitel měl také dobře promýšlet zaměření procházky a cíle, které určují výběr 

látky a obsah vycházky. Tato vzdělávací metoda bude probíhat úspěšně jen tehdy (existují 

i výjimky), pokud bude dobře připravena a zorganizována. Učitel žáky nejprve motivuje, 

seznamuje je s obsahem vycházky, sděluje jim potřebné informace ke správnému uskutečnění 

(čemu mají věnovat pozornost, čeho si všímat, …), také nezapomíná na výchovné funkce 

a seznámení s pravidly chování během vycházky. Nejen, že je důležitá příprava učitele, 

samotná exkurze, ale také následné shrnutí, práce s materiály a využití nabytých informací.44 

Vycházka není z organizačního hlediska jednoduchou formou, ale žáci i učitel se během 

ní mohou mnohému naučit.  

 
41 SKÝBOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z didaktiky přírodovědné části prvouky a přírodovědy: pro učitelství 

prvního stupně. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-319-1., str. 27 
42 MEJSTŘÍK, Václav a Antonín Maria DOSTÁL. Metodika vyučování vlastivědě: učebnice pro studium učitelství 

pro 1.-5. ročník základní devítileté školy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 1964. Učebnice pro vysoké 

školy (Státní pedagogické nakladatelství)., str. 167 
43 SKÝBOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z didaktiky přírodovědné části prvouky a přírodovědy: pro učitelství 

prvního stupně. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-319-1., str. 27 
44 MEJSTŘÍK, Václav a Antonín Maria DOSTÁL. Metodika vyučování vlastivědě: učebnice pro studium učitelství 

pro 1.-5. ročník základní devítileté školy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 1964. Učebnice pro vysoké 

školy (Státní pedagogické nakladatelství)., str. 317-318 
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2.6 Město Benešov 

Jelikož se praktická část mé práce týká vlastivědných vycházek právě po tomto městě, budu 

se v následujících kapitolách věnovat vývoji města, aby se čtenář mohl více seznámit s tímto 

místem. 

Město Benešov se nachází ve Středočeském kraji asi 40 kilometrů jihovýchodně od hlavního 

města Prahy. Leží v Benešovské pahorkatině a protéká jím Benešovský a Konopišťský potok. 

Žije zde přibližně 17 tisíc obyvatel. Prosperující město má dlouhou a zajímavou historii, 

zajímavé okolí s krásnou přírodou. Benešov, jako většina měst, má skrytý potenciál 

ve vzdělávání.  

2.7 Historie  

2.7.1 První osídlení na Benešovsku 

Různorodé území Benešovska nevytvářelo v prehistorických dobách vhodné podmínky 

pro dlouhodobější osídlení. Bylo zde chladnější, vlhčí klima a kopcovitá, zalesněná krajina 

s převážně dubohabrovými háji. Toto prostředí nelákalo tehdejšího člověka k založení trvalého 

bydliště. Lidé sem nejdříve zamířili spíše náhodou od svých sídel u řeky Sázavy či Vltavy.45 

Zásluhou archeologických nálezů zde můžeme dokázat pobyt lovců a prvních zemědělců. 

Dochovala se neolitická sekerka z Václavic, eneolotická sekerka z okolí Benešova 

a z pozdějších nálezů pazourkové dýky a dva náramky. V době germánské, římské 

i v tzv. stěhování národů bylo území po odchodu Keltů neosídleno. První slovanské kmeny 

osadily okolí dnešního Benešova v 8. století (Čerčany). Další osidlování se odehrálo 

na vyvýšenině nad řekou Sázavou o dvě století později vybodováním přemyslovského hradiště 

Lštění s kostelíkem sv. Klimenta. V 11. a 12. století zahájil kolonizační činnost vedle rodu 

Přemyslovců (např: Týnec nad Sázavou, Václavice, Sázavský klášter) také rod Benešoviců.46 

 

2.7.2 Počátky města 

Počátky osídlení Benešova lze těžko určit. Dodnes jsou se vznikem města spojené dohady 

o prvním obsazení a archeologické nálezy jsou neprůkazné. Časové určení se odvíjí převážně 

od vysvěcení kostela sv. Mikuláše, které se uskutečnilo roku 1070.47 Pravděpodobně 

 
45 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 5 
46 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 25,26 
47 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992., str. 10, 11 
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tak k osídlení místa došlo v polovině 11. století. V tomto období patrně založil neznámý člen 

rodu Benešoviců na žulové ostrožně na Karlově opevněný panský dvorec s kostelem 

a podhradím. Součástí opevnění byl i farní kostelík 48, na jehož místo byl ve 13. století postaven 

raně gotický kostel zasvěcený sv. Mikuláši.49,50 

První historickou osobností z tohoto rodu byl nejspíše vyšehradský probošt Beneš, kancléř 

knížete Vratislava. Jeho pozůstatky byly později uloženy do hrobky v minoritském kostele. 

V období 13. století přestal obyvatelům vyhovovat stísněný prostor panského opevnění 

z důvodu vzrůstajícímu počtu i požadavkům stálých i přechodných obyvatel. Město protínala 

významná cesta spojující Prahu s jižními Čechami a Rakouskem. Vzrůstal význam podhradí, 

řemesel a služeb, které byly nezbytné pro obstarání základních potřeb místních obyvatel 

i cestujících. Z tohoto důvodu bylo založeno jihozápadně od Karlova pravidelné obdélníkové 

tržiště, kde se shromažďoval veškerý obchod i řemeslná výroba. V okolí tržnice se stavěly nové 

domy a tím se osada rozšiřovala. V téže době byl v Benešovské osadě postaven špitál 

Alžbětinek s kostelíkem.51 

 

2.7.3 Minoritský klášter a Konopiště 

Touha ambiciózních Benešoviců vybudovat prosperující sídlo městského typu vyvrcholilo 

v letech 1246–1247. V těchto letech pravděpodobně založil Tobiáš z Benešova, probošt 

staroboleslavské a později pražské kapituly, minoritský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny 

Marie v dolní části Karlova. Gotický chrám se stal dominantou města a nejpevnějším bodem 

obranného systému. Benešov dle všeho nikdy nechránily kamenné hradby. Okolí města bylo 

hodně bažinaté a močálovité, čehož místní obyvatelé nejspíše využívali při obraně. Tehdejší 

majitel Tobiáš v druhé polovině 13. století nejspíše z důvodu ochrany patrně přesunul své sídlo 

na žulové ostrožně nedaleko od města, kde začal budovat hrad Konopiště. Město v roce 1294 

vyhořelo a pod vedením Tobiášova synovce začalo s obnovováním a rozšiřováním.52   

Po jeho smrti se majiteli konopišťského panství spolu s městem Benešov stali Šternberkové. 

Pozůstatkem po tomto rodě městu zůstal až dodnes znak – osmicípá zlatá hvězda v modrém 

poli. Mimo jiné se z jejich doby zachoval velký zvon klášterního chrámu z roku 1322 a řadí 

 
48 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 6 
49 Sv. Mikuláš je patronem obchodníků a formanů.  
50 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992., str. 39 
51 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 6, 7, 8 
52 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 27 
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se tak mezi nejstarší zvony v Čechách.53 Z období 14. století se toho o městu mnoho neví, 

ale předpokládá se, že Benešov patřil spíše k poddanským vyspělejším městům. Působil zde 

například hrdelní soud, fungovala farní škola, která byla převážně pro kněze či osoby 

v panských službách.54 

Neví se ani, kolik obyvatel přebývalo ve městě. Avšak je znám přibližný odhad, jak v té době 

vypadala stavení, kde lidé žili. Obytné domy na náměstí měly pravděpodobně ještě jen přízemí, 

ale měly mnohdy již podezdívky, doškové střechy s trojúhelníkovým štítem. Jako stavební 

materiál se kromě dřeva a kamene začaly používat i pálené cihly, jejichž využívání se v této 

době rozšiřuje. I přes nový stavební materiál mělo hodně domů stále ještě části dřevěné 

a přinášelo to velké nebezpečí častých požárů, hlavně při nepřátelských potyčkách. Dalším 

důvodem požárů byly tehdejší otevřené krby a ohniště, pomocí kterých lidé vytápěli své 

příbytky. V té době lidé neměli ve svých staveních kamna, ani komíny. Kouř unikal pouze 

otvorem ve stropě, nebo ve zdi. Obydlí byla malá, nízká s úzkými okny a dřevěnými okenicemi. 

Nábytku nebylo mnoho, hlavně lavice, truhly a stoly. Ke spaní jim sloužily lavice přehozené 

houněmi a kožešinami, či jen zem vystlaná slámou. A nádobí používali převážně dřevěné 

a hliněné.55 

Dalším majitelem města se stal Petr Konopišťský ze Šternberka, který byl velkým odpůrcem 

husitství. Vždy se snažil toto hnutí potřít i vojensky. S podporou pěšího vojska a jezdci v roce 

1420 zaútočil na táborské houfy táhnoucí na pomoc Praze, aby zabránil obsazení města. Husité 

ho však přelstili a vkročili do města z jiné strany a zapálili původně jen kostel a faru. Vyhořelo 

téměř celé město. Utrpěl i minoritský klášter. Město však nebylo dobyto.56 Po smrti Petra 

Konopišťského vdova uzavřela spojenectví s umírněným křídlem Pražanů souhlasem se čtyřmi 

pražskými artikuly.57 

Na počátku 15. století zdědil sídlo Zdeněk ze Šternberka. V domácí válce obléhalo v letech 

1467–1469 královské vojsko Jiřího z Poděbrad Konopiště. Vysílená vojska se vzdala až po roce 

a půl. Obléhání hradu ovlivňovalo i město. Války byly ukončeny až olomouckými smlouvami 

roku 1478 mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem.58  

 
53 Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 7 
54 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 28 
55 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992, str. 51 
56 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 10 
57 Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 7 
58 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 11 
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2.7.4 Vzkvétání a úpadky Benešova 

Ke konci 15. století a v 16. století město vzkvétalo. Bylo nejvýznamnějším městem podblanické 

oblasti a blížilo se tak k úrovni menším městům královským. Důkazem byly dvojpodlažní 

sklepy, rozsáhlý konopišťský velkostatek, radnice, obecní pivovar, centrum města svažující 

se do bažinatého údolí, které se již v této době odvodňovalo, škola u farního kostela, lázeň, 

šatlava, pastouška. Město mělo řemeslnicko-zemědělský charakter. Ve městě fungovaly 

všechny základní sektory řemesel sloužících především k denní potřebě obyvatel – 

potravinářský průmysl, pivovarnictví, sladovnictví, hostinství, oděvní, kovodělní, 

dřevozpracující průmysl, stavební řemesla.59 Lidé vařili pivo již dříve, ale až v tomto století 

získali toto právo od Arkleba z Kunovic, současného majitele zámku, oficiálně 13. 11. 1595.  

Minoritský klášter, který byl nyní bez střechy a klenby sloužil jako prostor k sněmovním 

sezením. K tomuto účelu sloužil i v mnoha dalších letech i při významnějších zasedáních.60 

Bažiny a mokřiny kolem města byly přetvořeny na rybníky a nacházelo se ve městě i několik 

mlýnů. Významnou složkou hospodářského života se již od počátku stal cestovní ruch. Městem 

vedla frekventovaná cesta z Prahy do jižních Čech a Rakouska. Měšťané tak nabízeli služby 

ubytování a stravování hostům.61 

Po roce 1603 byla majitelkou panství Dorota Hodějovská, která z něj vytvořila rozsáhlé 

impérium. Provedla rozsáhlé rekonstrukce a hrad získal charakter renesančního sídla. Po její 

smrti bylo panství rozděleno mezi její syny. Následně jim byl majetek zkonfiskován 

a Konopiště s Benešovem koupil roku 1623 Albrecht z Valdštejna, který ho ihned prodal, a tak 

poté připadlo území do rukou rodu Vrtbů.62 V následujícím období vystřídá toto místo hodně 

majitelů, kteří převážně zámek rekonstruují, upravují a zdokonalují.  

Město během třicetileté války trpělo. Kvůli zemské cestě tudy procházela vojska obou válčících 

stran a vymáhala ubytování a zásoby potravin. Nejničivější událostí byl pro Benešov vpád 

Švédů v srpnu 1648. Švédové obsadili hrad Konopiště, vydrancovali Benešov, vypálili špitální 

kostel sv. Alžběty a dokončili zkázu minoritského kláštera a město vypálili. Z následků 

se všichni vzpamatovávali několik desetiletí. V důsledku neúrody a vlny moru zůstalo město 

 
59 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 30 
60 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992, str. 74, 82, 101 
61 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 11 
62 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 18 
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dlouho téměř vylidněné. Dokonce ještě 31 let po válce bylo 70 domů pustých a trčeli z nich 

pouze holé zdi. Město bylo v žalostném stavu.63  

Benešov byl na počátku 18. století střediskem vzdělanosti a kultury celého kraje. Do města 

přišel piaristický řád a začala se zde stavět piaristická kolej s kostelem sv. Anny, který je dodnes 

dominantou současného Masarykova náměstí. Nacházel se zde refektář, knihovna a v rajském 

dvoře rokokové sluneční hodiny. Piaristé podporovali rozvoj kulturních aktivit, hrálo se školní 

divadlo, zpívalo a provozovali dokonce i lékárnu.64 Klášterní škola a kolej začala sloužit roku 

1706 a kostel byl dostavěn až o dva roky později. Byla zde tak zřízena latinská škola, 

elementární škola a piaristické gymnázium (které sloužilo až do postavení nové budovy do roku 

1907) pro široké okolí Benešova. V té době nebyla žádná vyšší škola mezi Prahou na jih 

až k Jindřichovu Hradci.65 Pro výstavbu piaristické koleje byly nejspíše využity i kameny 

ze zříceniny minoritského kláštera. 

Růst města omezily slezské války provázené hladomorem a epidemiemi. Útisk venkovského 

lidu provázející neúrodou vyústil na Konopišťsku v nevolnické povstání v roce 1775. Rolníci 

se vzbouřili a žádali snížení robotních povinností. Vrchnost však zavelela k rozehnání davu. 

Bylo zastřeleno sedm sedláků.66 Město roku 1796 postihl další požár. Vyhořel špitální kostel 

a již nikdy nebyl obnoven, ale pouze přestavěn na hostinec. Benešov se rozrůstal pomalu. Měl 

malou rozlohu – pouze stavení na Karlově, kolem dvou náměstí a jen několik krátkých ulic 

vybíhající z nich.  67  

Na Benešovském území se v té době rozmáhala manufakturní výroba. Industrializace se tohoto 

regionu téměř nedotkla a byl zde nedostatek surovin. Rozvoj města a hospodářství byl pomalý. 

Ke konci století přibývala železniční i autobusová spojení, která měla velmi pozitivní vliv 

na město. Benešov byl centrem obchodu se zemědělskými produkty, konaly se zde tradiční trhy 

s koňmi, dobytkem, obilím. Průmysl byl zanedbaný. Měšťané se dočkali městského pivovaru, 

jeho budovu ale následně odkoupil F. F. d´Este a přestěhoval na jeho místo svůj konopišťský. 

Na konci 19. století zde začaly vznikat i peněžní ústavy. Město se měnilo. Rozrůstalo se, 

rekonstruovalo, zastavovaly se poslední volné plochy a zahrady a vznikaly přehledné ulice. 

V této době v Benešově působily různé spolky s charitativním, kulturním, sociálním, 

 
63 Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 9 
64 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 29 
65 TYWONIAK, Jiří. Historické památky okresu Benešov. Benešov: Základní organizace Českého svazu ochránců 

přírody, 1989., str. 4 
66 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 35 
67 Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 10 
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hospodářským zaměřením. Vznikali sportovní kluby a také bylo formálně založeno roku 1896 

městské muzeum a veřejná knihovna.68 Díky dobrému železničnímu spojení získal Benešov 

také kolem roku 1839 svou poštovní pobočku, která sem byla přestěhována z Bystřice. A roku 

1834 byla vystavěna na Karlově u zříceniny minoritského kláštera zvonice, ve které dodnes visí 

jeden z nejstarších zvonů v Čechách z roku 1322.69 

 

2.7.5 František Ferdinand d´Este 

Roku 1887 koupil Konopiště následník habsburského trůnu František Ferdinand d´Este a nechal 

Konopiště přestavět. Interiér zámku byl vybaven vzácnými předměty, především z dědictví 

po rodu d´Este. Nejvzácnější je sbírka zbraní. Podzámčí zaniklo, podniky se přestěhovaly 

do Benešova. Byl vytvořen rozsáhlý anglický park, Růžová zahrada a skleníky pro teplomilné 

rostliny. Následník trůnu také plně zrušil průmyslové podzámčí. Některé „budovy“ byly 

přestěhovány do města.70 F. F. d´Este vlastnil zámek do roku 1914, kdy společně s manželkou 

Žofií Chotkovou podlehl atentátu Gavrila Principa. Roku 1921 získal zámek do vlastnictví 

Československý stát od arcivévodových dědiců. V období druhé světové války bylo součástí 

cvičného prostoru jednotek SS a po válce byl zpřístupněn veřejnosti.71 

S hospodářským a kulturním vzestupem města v období koupě zámku F. F. d´Este se začal 

Benešov rozvíjet. Roku 1898 byla postavena okresní nemocnice, vznikaly nové spolky 

vzdělávací, dobročinné, politické, tělovýchovné a roku 1905 byla zbudována sokolovna. 

Gymnázium se roku 1907 přesunulo z piaristické koleje do vlastní nové budovy, jiné školy byly 

rozšiřovány. Stavební i hospodářský rozvoj byl však přerušen.72  

Již na počátku první světové války získalo město zcela vojenský charakter. Ve městě se střídala 

sídla různých pluků. Šířil se hospodářský propad, vázlo zásobování a přibývalo hladových 

nepokojů. Roku 1918 se lidé seznamovali s manifestem Národu československému, který je 

informoval o myšlence samostatného Československa. 28. října proběhla oficiální manifestace 

a Národní výbor se ujal moci. První roky Československé republiky nebyly snadné. Válka 

zanechala následky. Nestabilita hospodářství, uvolněná morálka, kriminalita a v Benešově 

 
68 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 38, 39 
69 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992., str. 239, 255 
70 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 18 
71 GALANDAUER, Jan. Konopiště. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1988. ISBN 80-7057-001-

6., str. 9, 23 
72 Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 12 
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dokonce nepokoje, stávky a protižidovské demonstrace. Za první republiky byl Benešov sídlem 

okresních institucí, vojenské posádky a centrem školství. Dále byla postavena budova 

nemocenské pojišťovny, budova chlapecké školy v Jiráskově ulici, sokolovna, gymnázium. 

Rozšířena byla také nemocnice, kasárna. Velkým pokrokem pro město bylo zřízení městského 

vodovodu, vybudování elektrorozvodné sítě, rozšíření kanalizace. Nejvýznamnější živností byl 

neustále benešovský pivovar. Také vznikl družstevní lihovar, mlékárna a sýrárna.73 Veřejná 

místa byla vyzdobena sochami, pamětními deskami či pomníky - pamětní deska na zřícenině 

minoritského kláštera od Italů, kteří pobývali v kasárnách v Benešově za 1. světové války, 

odhalen pomník mistra Jana Husa.74 

Roku 1929 zasáhla celé Benešovsko hospodářská krize a vyostřila tak politickou situaci. Velice 

se zvýšila nezaměstnanost. Zastupitelstvo se ji snažilo mírnit. Stavěla se konopišťská a bedrčská 

silnice a nová chlapecká škola, a tak město přijímalo dělníky.75  

 

2.7.6 Druhá světová válka 

V této době se velmi rozvíjel společenský život měšťanů. Vznikaly nové spolky – hudební, 

divadelní, taneční, recitační večery, vystoupení pěveckých sborů, ochotnických spolků, 

přednášky, literární večery, výstavy a byla vystavěna městská koupadla. Také byla po válce 

obnovena činnost Městského muzea a opět začal vycházet tisk. Významnou osobností 

kulturního života v Benešově se stal Josef Suk, který v roce 1932 založil Komorní sdružení 

a následující rok v Benešově žil. 76 

Zřetelný negativní vliv měla na Benešov německá okupace. Všechny spolky a sdružení, jejichž 

činnost byla nacistům podezřelá, byly rozpuštěny. Bylo provedeno i několik zatčení a někteří 

z nich zůstali ve vězení či koncentračních táborech do konce války. Násilné přesídlení českého 

obyvatelstva z pohraničí vyvolalo bytovou krizi. Část města byla obsazena, lidé vystěhováni 

a vytvořeno cvičiště zbraní SS.77 V Konopišti roku 1939 byl vytvořen pracovní tábor. 

Benešovské cvičiště patřilo mezi největší německá cvičiště vůbec. Kvůli cvičišti bylo 

 
73 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 42, 43, 45 
74 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 38 
75 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 35 
76 Tamtéž., str. 46 
77 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 38 
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vystěhováno až 30 000 lidí.78 V piaristické koleji začala působit pobočka gestapa a roku 1943 

se sídlo velitelství SS přestěhovalo na Konopiště. Obsazeny byly mimo jiné budovy piaristické 

koleje, vily, kasárny a budovy škol.79 

I v Benešově vznikaly ilegální odbojové skupiny, které ale byly mnohdy odhaleny a poté 

potrestány. V důsledku atentátu na Reinharda Heydricha roku 1941 byla na Benešovsku 

zlikvidována sokolská organizace Jindra a popravena většina členů. Roku 1942 byly také 

násilně odvedeni všichni židovští obyvatelé. Většina zemřela v Osvětimi. V dubnu 1945 vznikl 

národní výbor, který se začal připravovat na převzetí moci. 8. května národní výbor převzal 

oficiálně moc, obsadil cvičiště a vyzbrojil své obránce, kteří chránili Benešov a okolní obce. 

V květnu 1945 tudy projely sovětské jednotky, před kterými ustupovalo německé frontové 

uskupení.80 

Poválečný vývoj byl stejný jako v jiných částech Československa. Benešov byl nejzaostalejším 

okresním městem.  

 

2.7.7 Přestavba města a změny k lepšímu  

Velké změny město postihly v 60. a 80. letech 20. století. Ve městě postupně začaly velké 

přestavby, a to hlavně v důsledku industrializace města, která přispěla i k nárůstu počtu obyvatel 

a zlepšování služeb pro obyvatelstvo. Docházelo k výstavbě prvních panelových sídlišť 

k zajištění dostatečného množství bytových jednotek. Upravovalo se i centrum města. 

Tyto přestavby však velmi měnily původní vzhled Benešova. Kvůli přestavbám byly zbourány 

například zchátralý špitál sv. Alžběty, secesní domy a synagoga.81 Mizela z města zeleň 

a zahrady, místo kterých se budovala sídliště. Byla odstraněna i většina pamětních desek, 

mizely a přesouvaly se sochy a pomníky.82 Tento postup byl z hlediska paměti velikou ztrátou. 

Tyto památky byly velkými nositeli dějin města. Z pohledu přestavby města pamětníci 

vzpomínají na to, že mnoho lidí přišlo o své původní domovy a byli nuceni se stěhovat 

do panelových bytů. Obzvlášť pro staré lidi nebyla tato situace lehká. 

 
78 KOS, Petr. Cvičiště Benešov - vstup zakázán!!: SS-Truppenübungsplatz Beneschau/Böhmen 1939-1948: stručná 

historie výcvikového prostoru SS ve středních Čechách v letech druhé světové války a poválečná obnova území do 

roku 1948. Postupice: Posázaví, 2011. ISBN 978-80-904655-4-1., str. 24 
79 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 38 
80 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 47,48 
81 Tamtéž., str. 49-51 
82 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 45 
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Pro obyvatele se zlepšovaly služby a zařízení pro volný čas. Město se začalo pomalu 

modernizovat. Upravovaly se hostince, restaurace, stavěly se hotely. Byl otevřen obchodní dům 

Hvězda, byla zřízena tržnice a postavena restaurace U černého koně a U zeleného stromu. Hotel 

Pošta byl opraven a nově otevřen hotel Myslivna s restaurací v areálu Konopiště. Rozšiřovala 

se nemocnice, sportovní i kulturní centrum města. Byl postaven krytý bazén, hala ledního 

hokeje, sportovní hala, rozšířila se knihovna, kde se začalo pořádat více akcí a přednášek 

pro veřejnost.83  

Publikace Evy Procházkové, ze které jsem čerpala, informuje z této doby převážně o výrazných 

přestavbách města, jeho rozvoji. Zmiňuje se však i o demonstraci obyvatel proti okupaci, která 

se zde konala 21. 8. 1968 a o narůstajícím strachu a nespokojenosti s režimem.84 Místní 

pamětníci tyto informace potvrzují. Lidé měli strach z vojáků ve městě v roce 1968 a různých 

nařízení.  

Ke konci 80. let provázely komunistický systém problémy. I v Benešově se proti němu 

protestovalo a lidé toužili po lepším životě. V únoru 1991 začaly první dražby privatizovaného 

majetku. Bylo privatizováno 68 prodejen a v restituci vráceno 31 domů. Podniky měnily 

své majitele i názvy, některé začaly prosperovat, jiné úplně zanikly, nebo je převzaly zahraniční 

investoři. Vznikly tak společnosti Boneco (vaječná výroba), BSN Gervaise Danone (mlékárny), 

TRW (automobilová technika), Mydlářka (drůbežárský podnik), obchodní dům Hvězda, 

Pivovar Benešov se stal součástí a.s. Pivovary Bohemia, BEST (výrobce stavebních strojů), 

ČSAD (státní dopravní podnik), Vodohospodářská společnost s.r.o. Privatizace postupovala, 

rychle vznikali noví soukromí podnikatelé, někteří lidé začali dojíždět za prací do nedaleké 

Prahy.85 

Na konci 20. století se město opět upravuje. Přestavuje se například budova radnice 

a Masarykovo náměstí, které je vydlážděno. Město nechává zřídit skládku, silniční obchvat, 

nová parkoviště, galerie. Zřizuje se například i městská policie. Ve městě se rozvíjí kulturní 

a společenský život. V roce 2003 město přestalo být sídlem okresního úřadu a roku 2004 zde 

byla zrušena vojenská posádka, která zde sídlila více než 120 let.86 Pražská kasárna byla 

přestavěna na ubytovací jednotky a Táborská kasárna nemá využití a chátrají doposud. 

 
83 PROCHÁZKOVÁ, Eva, Benešov, Města ČSSR, 1988, str. 64–67, 71 
84 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9 
85 Tamtéž, str. 53, 54 
86 HOZA, Pavel a Tomáš FASSATI. Benešov na přelomu milénia: (1998-2013). Benešov: Město Benešov, 2015. 

ISBN 978-80-260-8813-4., str. 20 
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2.8 Současnost města   

Město se v současné době neustále rozrůstá, mění, upravuje, koná se zde mnoho kulturních, 

společenských a sportovních akcí. Ve městě žije přibližně 17 tisíc obyvatel a počet stále roste. 

S počtem obyvatel roste i velikost města, vznikají nové stavby a byty a zároveň se rozšiřují 

i služby. Město Benešov se může chlubit několika oceněními. V letech 2008, 2011, 2012 město 

opakovaně zvítězilo ve Středočeském kraji v soutěži týdeníku Ekonom Město pro byznys. 

Z průmyslu se tady dnes rozvíjí pivovarnictví, mlékárenství, pekařství, strojírenství a další 

průmyslové obory, stavební firmy, …87 

Nejvíce se zde daří potravinářskému (Benea – pekařské a cukrářské výrobky, Pinko – výrobce 

zmrzlin, pivovar Ferdinand, Schreibner, bývalé Danone – mléčné výrobky) a strojírenskému 

průmyslu (Baest – výroba jeřábů, nádrží, ocelových konstrukcí, Mavel – výroba turbín). 

V Benešově sídlí i několik dopravních firem provozující mezinárodní kamionovou dopravu – 

např. ELTSEN, MARFI, JASA. Ve městě je nízká nezaměstnanost. To je i zásluhou 

dostupnosti, kdy lidé mohou za prací dojíždět do nedaleké Prahy. Město je přístupné zásluhou 

rozestavěného silničního obchvatu autobusové i kamionové dopravě. Benešov je součástí 

železničního koridoru z Prahy přes České Budějovice na česko-rakouské hranice.  Nachází 

se zde mateřské, základní školy, učiliště, gymnázium i mnoho středních škol a jedna vyšší 

odborná škola, zdravotní středisko i nemocnice.  

Město je bohaté na historické památky a turistické vyžití. Jsou zde hotely, restaurace, sportovní 

a kulturní centra. K nejvýznamnějším památkám patří zámek Konopiště jen kousek za městem 

a v centru města je dominantou zřícenina minoritského kláštera, chrám sv. Anny a kostel 

sv. Mikuláše, starý a nový židovský hřbitov, císařský salónek F. F. d´Este v nádražní budově, 

piaristická kolej, secesní budova Muzea umění a designu, různé sochy a památníky obětem 

válek.  

Ve městě má zázemí folklorní soubor Benešáček, pravidelně se zde koná festival s názvem 

Sukovo jaro, tradiční trhy prvního května, farmářské trhy, vystoupení pěveckých sborů. Sídlí 

zde i různé sportovní kluby, které mají na seznamu mnoho sportovních úspěchů. V Benešově 

funguje dále městská knihovna, městská sportovní zařízení (hokejový a plavecký stadion, nyní 

nově postavený atletický areál, fotbalové hřiště a několik hřišť pro děti), městské divadlo 

Na Poště, Muzeum umění a designu, galerie. Všechna tato zařízení slouží veřejnosti a pořádají 

 
87 HOZA, Pavel a Tomáš FASSATI. Benešov na přelomu milénia: (1998-2013). Benešov: Město Benešov, 2015. 

ISBN 978-80-260-8813-4., str. 10, 26 
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se zde různé programy, představení, výstavy, přednášky, koncerty, autorská čtení a všeobecně 

využívané kulturní a vzdělávací akce. 

Město se stále modernizuje, přestavuje. Před několika lety byl například odbahněn zámecký 

rybník v Konopišti, ve kterém byla nalezena i munice z 2. světové války a nyní slouží 

ke koupání a bruslení. V současné době se buduje nové autobusové nádraží, kde by měl 

vzniknout velký autobusový terminál se zázemím pro zaměstnance a v jeho blízkosti současně 

probíhá výstavba parkovacího domu. Dále se dokončuje venkovní sportovní zařízení, upravuje 

se střed města, náměstí, okolní ulice vedoucí do centra, vytváří se nové kruhové objezdy a také 

se stále dostavuje vlakový koridor z Prahy ve směru na České Budějovice.  

Město Benešov je relativně malé, ale nachází se zde veškeré vyžití pro obyvatele. V blízkosti 

kromě Konopišťského parku je i Černý les, kam směřují lidé na procházky a do přírody. 

Benešov je prosperující město, které má za sebou dlouhou historii a je s ním spojeno i mnoho 

významných osobností. I přes pestrou minulost má město stále kulturně historický a vzdělávací 

potenciál.  
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3 Praktická část 

Vycházky jsou vybírané tak, aby navazovaly na učivo oblasti Člověk a jeho svět žáků 

4. a 5. třídy. Jejich témata jsou záměrně vybrána tak, aby měla historickou spojitost s městem 

Benešov - převážně jaký vliv měla daná doba na chod, rozvoj, úpadek, změnu města. Žáci 

si během vycházek procvičují a upevňují vlastivědné učivo a propojují své vědomosti 

s dějinami města a zároveň se více seznamují s místem svého bydliště či historií středočeského 

města Benešov (žáci z okolí). Mohou tak rozvíjet svůj vztah ke svému městu a jeho kulturním 

památkám.  

Vycházky jsou navržené tak, že každá začíná přípravnými aktivitami ve škole, následuje 

samotná vycházka a po ní ukončení, shrnutí a reflexe opět ve škole. Přípravné aktivity jsou 

vykonávané ve škole a slouží k přípravě, motivaci, k naladění a seznámení se s tématem 

a stanovišti. Následuje samotná vycházka, která má určitý počet stanovišť. Místa mají vždy 

nějaký vztah k tématu a na každém stanovišti se tak žáci tuto souvislost dozvídají. Forma práce 

je samostatná, ve dvojicích, skupinách, diskuze učitele se žáky, výklad učitele či žáků.  Téměř 

ke každému stanovišti žák vyplňuje úkoly v pracovním listu, který slouží jako podpůrný 

materiál pro žáky i učitele. Každý žák má svůj pracovní list (PL) a při vyplňování si mohou 

vzájemně poradit. Pracovní listy napomáhají uvědomit si ty nejdůležitější informace, přemýšlet 

nad otázkami či rozvíjet fantazii. Výklad nebo základní informace ke každému stanovišti jsou 

v souboru pojmenované jako „historický kontext“, který slouží v prvé řadě učiteli jako zdroj 

informací a orientace v dané době. Je možné ho využít i jako výklad. Text je pohromadě, aby 

dával co největší smysl, zároveň jsou odstavce označené tak, aby učitel snadno nalezl, který 

text patří k jakému stanovišti. „Historický kontext“ slouží učiteli jako informačně podpůrný 

materiál, který může a nemusí využít. Na většině stanovišť je práce připravena tak, aby si žáci 

nejprve místo co nejvíce prohlédli či vyplnili úkoly v pracovním listu, nebo pomocí otázek 

ze strany učitele o stanovišti přemýšleli. Potom většinou následuje výklad. Chtěla bych, 

aby žáci nejprve využili své dosavadní vědomosti a až poté získali nové navazující informace. 

A proto si učitel může materiál/informace přizpůsobovat dle vyřčených informací od žáků. 

Po vycházce následuje ještě shrnutí či dokončení práce ve škole. Většinou spočívá v diskuzi 

o vlivu doby na město, ve vyhodnocení informací z pracovních listů a zhodnocení celého 

procesu. U některých vycházek jsou ještě dodatkové aktivity nebo návrhy na další možnosti 

související s tématem. Učitel může této formy výuky využít téměř kdykoli, ale je nezbytné, 

aby byli žáci nejprve seznámeni s daným vlastivědným kontextem ve výuce. Pokud by učivo 

nebylo probráno, vycházka by nemohla navazovat na již nabyté vědomosti. 
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3.1 Vlastivědná procházka č. 1 

Tématem první vycházky je husitství a jeho vliv na město Benešov. Vycházce předchází 

přípravné aktivity ve škole, ke kterým patří zamýšlení se nad významem památek, které nás 

budou všemi procházkami provázet, dále orientace v mapě a práce s textem o zřícenině 

minoritského kláštera. Trasa vede přes čtyři stanoviště. Prvním stanovištěm je Husovo náměstí, 

na kterém je umístěn památník Mistru Janu Husovi. Žáci zde budou zaznamenávat vzhled 

památníku do pracovních listů a snažit se porozumět jeho významu. V Husově ulici 

se zamyslíme nad vznikem názvů veřejných míst a této ulice. Masarykovo náměstí bylo 

původně místem umístění památníku Jana Husa, a tudíž zde budou žáci hledat dle fotografie 

jeho původní místo a následně pomocí pracovního listu přemýšlet nad významem náměstí 

v současné době a v 15. století a dále zkoumat vývoj tohoto veřejného místa. Na posledním 

stanovišti u zříceniny minoritského kláštera se žáci seznamují s historií této budovy pomocí 

výkladu svých spolužáků, který si připravili před vycházkou ve škole. Při výkladu pracují 

s pracovním listem, do kterého doplňují informace či kreslí původní podobu minoritského 

kláštera. Dále se na tomto stanovišti seznamují se vzhledem města ve 14. století pomocí makety 

umístěné před zříceninou. Závěrem vycházky je shrnutí významu, vlivu doby pro město, 

zhodnocení chování, užitečnosti vycházky či případné vytvoření nástěnky z této vycházky. 

 

Vycházka vede přes tato místa: 

1) Památník Mistra Jana Husa na Husově náměstí 

2) Husova ulice 

3) Masarykovo náměstí 

4) Zřícenina minoritského kláštera na Karlově 

Vzdálenost trasy: přibližně 850 m - chůze cca 10 min 

Pomůcky: 

Mapy, které si mají žáci donést (učitel pro jistotu také nějaké přinese), části map do skupin, 

psací potřeby, desky, pracovní list pro každého žáka, tvrdé desky pro každého žáka 
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HISTORICKÝ KONTEXT 

Historický kontext slouží učiteli především jako informační materiál. Učitel se seznamuje 

s vlivem Mistra Jana Husa a husitství, ale zároveň se dozvídá základní informace o artefaktech, 

které jsou součástí vycházky. Text však zároveň může být použit jako výklad pro žáky a může 

si ho dle svého uvážení přizpůsobovat a reagovat tak na žáky. Může použít všechny informace, 

nebo vybrat jen některé. 

 

Stručná historie  

Doba husitská město Benešov hodně ovlivnila a zanechala po sobě velkou zkázu. Majitelem 

města byl v té době velký odpůrce husitství Petr Konopišťský ze Šternberka, který se tomuto 

hnutí snažil vzdorovat a bojovat s ním.88 Dokonce roku 1420 s vojskem zaútočil na táborské 

bojovníky, kteří byli na cestě pomoci Praze. Husité byli chytří, a tak do města vkročili z jiné 

strany a zapálili kostel a faru, ale nakonec vyhořelo téměř celé město. Poškozen byl i minoritský 

klášter. Husitům se ale město nepovedlo dobýt úplně.89  

 

Obydlí (informace ke stanovišti 4) 

O obyvatelích města se z této doby mnoho neví. Historikové však mají přibližný odhad toho, 

jak lidé v té době bydleli. O vzhledu města můžeme mnoho vyčíst z makety, která vyobrazuje 

centrum ve 14., 15. století. Maketa byla umístěna roku 2013 na Karlově hned vedle zříceniny 

minoritského kláštera. 

Lidé v této době žili převážně v přízemních domcích postavených okolo náměstí. Mnoho 

příbytků bylo stále ještě ze dřeva a s doškovou střechou, ale používaly se ke stavbě již i pálené 

cihly. Uvnitř domů měli lidé otevřené krby a ohniště a kouř mohl unikat pouze otvorem ve zdi, 

jelikož ještě neměly komíny. Domy byly zařízené skromně. Většinou měly lavice, truhly, stoly 

a dřevěné nebo hliněné nádobí. Obydlí byla postižena častými požáry.90  

 

Památník Mistra Jana Husa (informace ke stanovišti 1) 

První zastávka vycházky míří na Husovo náměstí, kde je umístěn památník Mistru Janu Husovi, 

který vytvořil sochař Miloš Suchánek (1908–1940). Tento benešovský rodák byl sochař 

a restaurátor, studoval na kamenosochařské škole a poté Akademii výtvarných umění v Praze. 

 
88 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 10 
89 Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 7 
90 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992, str. 51 
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V průběhu svého krátkého života vystavoval svá díla zejména v Benešově.91 Socha představuje 

řečníka s bezvousou tváří, s rozpřaženýma rukama a otevřenou knihou. Sochy tohoto 

významného muže bývají většinou s vousy. 

Na výrobu sochy byl použit kámen dovezený ze San Stefana v Itálii. Pomník byl slavnostně 

odhalen v den 15. výročí vzniku Československé republiky 28. října 1933. Původně byla socha 

umístěna na velké Masarykovo náměstí a až v roce 1960 byla přemístěna na současné místo.92  

Tímto způsobem pravděpodobně získalo toto náměstí své jméno. 

 

Husova ulice (informace ke stanovišti 2) 

Z Husova náměstí se dále vydáváme stejnojmennou ulicí. Je jednou z posledních v Benešově, 

která je ještě stále vydlážděná žulovými kostkami. Ve městě bývalo více takových ulic, 

ale postupně jsou rekonstruovány (převážně kvůli hluku projíždějících vozidel). Právě díky této 

dlažbě předpokládám, že tato ulice patří mezi nejstarší ve městě.   

 

Masarykovo náměstí (informace ke stanoviště 3) 

Další zastávkou naší vycházky je Masarykovo náměstí. Dle makety je vidět, že již v této době 

se zde náměstí rozprostíralo. Tudíž lze soudit, že jeho historie sahá dál než jen do 14. století. 

Masarykovo náměstí nemá přímou souvislost s husitskou dobou, avšak zařadila jsem ho sem 

z důvodu sochy Mistra Jana Husa, která zde původně stála. Ve 20. a 30. letech 19. století 

se Benešov rozrůstal a vylepšoval. Masarykovo náměstí, dříve Velké či Vítězné náměstí, bylo 

vydlážděno, ve městě přibyly nové budovy, pomníky, pamětní desky. „28. října 1933 byl 

na Velkém náměstí odhalen pomník Mistra Jana Husa, jehož autorem byl benešovský rodák 

Miloš Suchánek.“93 Pomník v horní části náměstí byl slavnostně odhalen v den 15. výročí 

vzniku Československé republiky.  

Městská legenda říká, že socha byla v době nástupu komunismu odstraněna, protože se vedení 

z radnice domnívalo, že jim Hus hrozí vztyčeným prstem.94 Pomník byl tak přemístěn 

na Husovo náměstí. Na místě bývalé sochy na Masarykově náměstí je v současné době fontána.  

 
91 Miloš Suchánek. Http://socharstvi.info/ [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: 

http://socharstvi.info/autori/milos-suchanek/ 
92 Miloš Suchánek: Pomník Mistra Jana Husa v Benešově. Http://socharstvi.info/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: http://socharstvi.info/realizace/pomnik-mistra-jana-husa-v-benesove-1/ 
93 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 38 
94 Zmizelé budovy v Benešově připomíná výstava fotografií. Https://benesovsky.denik.cz/ [online]. [cit. 2019-12-

01]. Dostupné z: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/zmizele-budovy-v-benesove-pripomina-vystava-

fotografii-20170719.html 
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Zřícenina minoritského kláštera (informace ke stanoviště 4) 

Vycházka je zakončena u zříceniny minoritského kláštera, která se nachází na Karlově. 

Informace o této budově jsou delší, a proto jsem tento text vybrala jako krátkou skupinovou 

práci pro žáky, kterou vypracují ještě před vycházkou.  

 

a) První rod Benešoviců s rozšiřováním svého panství neotálel. Nejen, že se jejich území 

rychle rozrůstalo, ale také se z něj stávalo čím dál významnější panství. Jejich ambiciózní 

snaha vlastnit významné, prosperující městské sídlo dokazovala stavba kostela 

sv. Mikuláše, rozsáhlého náměstí, ale vyvrcholilo stavbou minoritského kláštera s kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie v dolní části Karlova. Tento gotický klášter založený v letech 

1246–1247 biskupem Tobiášem z Benešova, se stal dominantou města a nejpevnějším 

bodem. Roku 1257 byl vysvěcen a Tobiáš do jeho krypty nechal přenést těla příslušníků 

jeho rodu.95 

b) Dle soupisu dochovaných jmen mnichů z kláštera se soudí, že byli převážně Češi. Roku 

1400 zde vznikla dokonce česky psaná listina, jedna z prvních v církevním prostředí. 

Od druhé poloviny 14. století zde fungovala i farní škola, která vzdělávala převážně budoucí 

kněze či osoby v panských službách. Klášter tak přinášel pozitivní vzdělávací, duchovní 

a kulturní vliv.96 Roku 1294 celé město i klášter vyhořel, ale pod vedením Tobiášova 

nástupce jeho synovce byla budova znova vystavěna a rozšířena.97 

c) Majitelem Benešova se ve 14. století stal rod Šternberků. Vláda Petra Konopišťského 

ze Šternberka se stala pro Benešov osudnou. Nový vládce byl velkým odpůrcem husitství, 

účastnil se koncilu v Kostnici a také i několika bitev či nepokojů. Vždy se tento panovník 

snažil toto hnutí vojensky odrazit. Když roku 1420 táhl Jan Žižka z Trocnova z Tábora 

na pomoc Praze proti Křižákům, aby uhájili a obránili Vítkov (dnešní Žižkov), snažil se Petr 

Konopišťský i s dalšími pány z okolí s podporou vojska a jezdců zaútočit na tento houf 

husitů. Snažili se převážně zabránit obsazení Benešova. Žižka však všechny přelstil 

a do města vkročili 19. května 1420 z jiné strany. Město zapálili a pokračovali dále v cestě. 

I když nebylo město plně dobyto, vyhořel téměř celý Benešov i s minoritským klášterem.98 

 
95 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 8 
96 Procházková, Eva: Benešov, Města ČSSR Praha 1988., str. 11 
97 Zřícenina minoritského kláštera. Https://www.benesov-city.cz/index.asp [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://www.benesov-city.cz/dp/id_ktg=1136&archiv=0&p1=39362 
98TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992., str. 54 
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d) Jelikož v té době byla většina soukromých měšťanských domů ještě ze dřeva, požár 

se rychle šířil. Z minoritského kláštera zůstaly pouze holé zdi, mohutné pilíře a klenby. Petr 

Chelčický nakonec zemřel ve stejném roce v bitvě pod Vyšehradem v boji s husity. 

Jeho vdova se bála dalších útoků, a tak přistoupila k pražským artikulím a svolila 

k vypuzení mnichů z města.99 Minoritský klášter i chrám bohužel začaly chátrat a stávala 

se z něj pomalu zřícenina. I přes chátrající stav se zde konala různá shromáždění i zemské 

sněmy a stavovský sněm. Úplnou zkázou se pro Benešov a minoritský klášter s chrámem 

stala třicetiletá válka, kdy v posledním roce války (1648) vydrancoval a vypálil město 

Švédský oddíl. Z celé velkolepé budovy zůstaly pouze tři pilíře presbytáře s dvěma okny, 

které můžeme vidět dodnes. V blízkosti zříceniny zbylo pouze několik kamenů ze stavby. 

Část zdiva se údajně použila pro výstavbu Piaristické koleje na Masarykově náměstí. 

 

  

 
99Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938, str.7 
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PŘÍPRAVA NA PROCHÁZKU: 

S přípravou na vycházku začneme již ve škole. Nejdříve žáky čeká povídání a aktivity 

související s pojmem „památka“, následně orientace v mapě a práce s textem (skupinová práce). 

Příprava slouží zároveň jako motivace, naladění se na vycházku a seznámení se s důležitým 

pojmem „památka“. 

 

a) Památka 

Každý žák dostane za úkol přinést si s sebou do školy předmět (památku), který má pro něj 

nějakou hodnotu, má k němu určitý vztah. Učitel si také přinese svůj předmět. Následně 

si všichni společně (například v kruhu) své upomínkové předměty představí (co je 

to za předmět, kde ho získali a proč má pro ně hodnotu). Následuje diskuze na téma památka. 

Učitel může se žáky vytvořit na tabuli myšlenkovou mapu toho, co žáky k tomuto pojmu 

napadne. Během diskuze by učitel měl začlenit otázky (pokud nejsou žáky již zodpovězeny: 

„Památky jsou pouze naše „oblíbené předměty“? Znáte i nějaké jiné památky? Co tedy 

znamená slovo památka? K čemu slouží?“ Učitel diskuzi směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili 

významnost památek, které jsou upomínkovými předměty nebo artefakty, které nám 

připomínají nějakou osobu, událost či místo.  

Po diskuzi zkusí žáci vypsat na papír co nejvíce památek ze svého města, které následně sdílí 

ve třídě (učitel může ukazovat obrázky z internetu).  

 

b) Orientace v mapě: 

Žáci se ve škole rozdělí do čtyř/osmi skupin. Již před tím dostanou úkol, aby si z domova 

přinesli jakékoli mapy Benešova. Následně každá skupina dostane slepou mapu některé části 

tohoto města, kde budou vyznačeny body. Jsou to vyznačená místa naší procházky. Žáci budou 

mít za úkol pokusit se přiřadit připravené názvy, kterými budeme procházet. Mapu si skupiny 

hlídají po celou dobu vycházky. Před školou a na každém stanovišti se žáci v mapě zorientují 

a následně postupně vždy jedna skupina vede k dalšímu místu a zároveň ostatní žáci kontrolují 

své spolužáky.  

Úkol:  

Přiřaď k zeleným vyznačeným místům názvy: zřícenina minoritského kláštera, Masarykovo 

náměstí, pomník Mistra Jana Husa, Husova ulice 
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c) Práce s textem ve skupinách (čtyři odstavce) (viz. historický kontext – zřícenina 

minoritského kláštera) 

Ve stejných skupinách čeká žáky ještě jeden úkol. Dostanou část textu o historii zříceniny 

o minoritském klášteře (viz historický kontext), společně si ho přečtou a podtrhnou 

si nejdůležitější informace. Ty následně při samotné vycházce budou postupně 

zprostředkovávat svým spolužákům.  
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PROCHÁZKA:  

Stanoviště 1) 

Husovo náměstí – pomník Mistra Jana Husa 

Husovo náměstí se nachází nedaleko centra města Benešov. 

Kolem náměstí vedou silnice. Tento prostor je 

trojúhelníkového tvaru a připomíná spíše malý parčík. Nachází 

se zde několik stromů, keřů a jiných rostlin a lavičky 

k odpočinku. Hlavní dominantu tohoto místa můžeme vyčíst již 

z názvu, nachází se zde pomník Mistra Jana Husa. Žáci se zde 

mohou posadit na lavičku či trávník.  

 

Než učitel s žáky dorazí na místo, zjišťuje, jestli rozumí slovu 

památník.  

Otázka: „Co znamená slovo památník? Jak vypadá? K čemu 

slouží?“ 

Když dorazí na místo, učitel může nechat třídu hádat, zda vědí, 

jakou osobu socha představuje. „Koho socha znázorňuje?“ 

Žáci mají následně čas si místo prohlédnout. Nejen parčík, 

ale hlavně památník a samotného Mistra Jana Husa. A také nyní mají čas na vyplnění úkolů 

v pracovním listě (PL). 

➢ Zadání z PL: 

Postav se do pozice sochy a zakresli si její postavení těla. 

Zapiš si, co asi osoba dělá (co vyjadřuje její postavení těla)? 

Při jaké příležitosti se člověk takto postaví?   

   

Učitel následně zjišťuje, jaké odpovědi žáci vymysleli a následuje výklad k tomuto památníku 

(viz. historický kontext – Památník Mistra Jana Husa) 

 

Žáci jsou následně rozděleni do menších skupin. Každá skupina dostane papír, psací potřeby. 

Učitel zadává úkol a třída dostane vyhraněný čas pro splnění zadání.  

Zadání: „Společně se zamyslete a sepište, co si pamatujete o Mistru Janu Husovi.“ 

Posadíme se nebo postavíme do kruhu. Následně každá skupina jednu informaci sdělí ostatním.  
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Stanoviště 2) 

Husova ulice 

Husova ulice vede od Husova náměstí směrem k centru města. Ulicí se třídou projdeme, 

společně se zamyslíme nad vznikem názvů ulic, učitel poví pár vět a budeme pokračovat dál. 

 

Po výkladu (viz. historický kontext – Husova ulice) následuje otázka k zamyšlení pro všechny 

žáky a poté vyplnění otázky v PL: „Jak podle vás získávali/získávají ulice, náměstí či jiná místa 

svá jména? Kdo je určuje?“ 

➢ Zadání v PL: Proč se tato ulice jmenuje právě takto? 

 

Stanoviště 3) 

Masarykovo náměstí 

Masarykovo náměstí leží v samém centru Benešova. Historie tohoto místa sahá 

až do 13. století, kdy zde začalo vznikat veliké tržiště a shromažďoval se tu veškerý obchod 

a řemeslná výroba. Náměstí má již od počátku pravidelný obdélníkový tvar. V současné době 

se kolem náměstí nachází obchody, restaurace, banky či bytové domy. V horní části náměstí 

se nachází kamenná kašna a uprostřed je prostor s květinami a lavičkami. Celé náměstí lemují 

již vzrostlé lípy, které v létě nabízí příjemné posezení v chládku na lavičkách. Jednou z budov 

na náměstí je mimo jiné i Okresní soud, dále zde stojí dvě budovy Městského úřadu (radnice), 

budova bývalé Piaristické koleje s kostelem sv. Anny. 

 

Po příchodu na toto místo nechá učitel žákům chvíli 

k prohlédnutí náměstí. Může se žáků zeptat i na názvy 

úředních budov a název náměstí. Následně žákům ukáže 

fotografii Masarykova náměstí vytvořenou dříve, než byl 

pomník přesunut. Položí žákům otázku: „Kde socha 

původně stála?“ a řekne jim základní informace o tomto 

stanovišti (viz. historický kontext – Masarykovo náměstí).   

 

Potom učitel položí otázku všem žákům: „Vypadalo 

náměstí vždy takto? Jak a proč se měnilo?“ následuje 

vyplňování úkolů v pracovním listě. Žáci mohou 

spolupracovat a radit si. 
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➢ Zadání v PL:  

a) K čemu sloužilo náměstí dříve (ve 15. století) a k čemu slouží nyní? 

b) Úkoly k obrázkům: 

1) Seřaď fotografie dle stáří 

2) Najdi alespoň 3 změny oproti předchozí fotografii.  

3) Vyber a vybarvi budovu, kterou mají obrázky společnou, nebo urči, jakým 

směrem se budova přibližně nachází. 

  

Přibližně 1899 (holé kamenité náměstí)                Přibližně1913 (první stromy)              

  

Přibližně 1935 (socha Mistra Jana Husa)              Současná fotografie 
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Stanoviště 4) 

Zřícenina minoritského kláštera  

Zřícenina se nachází v nejstarší části Benešova 

zvaném Karlov, hned před Základní školou 

Na Karlově. Z kláštera nyní zůstala opravdu jen 

nepatrná část jeho slávy. Avšak je to významná 

památka a dominanta města. Na volném prostranství 

se před zříceninou nachází od roku 2013 bronzová 

maketa města původní zástavby Benešova 

ze 14. století. Ve spodní části zříceniny je upevněna 

pamětní deska s českým a italským nápisem, která 

má připomínat utrpení tridentských vojáků 

za 1. světové války. Ve zdivu je také vytesán erb 

rodu Benešoviců. Na volném prostranství 

či na travnatý povrch za zříceninou je možné 

se se žáky posadit. 

  

Po příchodu na poslední stanoviště necháme žáky prohlédnout prostor, zříceninu a učitel by měl 

nejdříve zakrýt maketu zříceniny, se kterou budou pracovat později. Následuje výklad 

(viz. historický kontext – zřícenina minoritského kláštera), který si žáci po skupinách připravili 

před vycházkou (viz. aktivity před vycházkou). Žáci se posadí do trávy a postupně skupina 

po skupině říká nejdůležitější informace ze své části textu. Během výkladu žáci doplňují 

tabulku a poté kreslí minoritský klášter do PL.  

 

➢ Zadání v PL: 

a) zřícenina 

b) Nakresli, jak mohla budova vypadat po výstavbě. 

 

 

 Jaká 

stavba to 

byla 

původně? 

Kdo ji 

nechal 

postavit? 

Materiál, 

barva? 

Velikost? Její 

význam? 

Změnila se od 

doby vzniku? 

Jak a proč? 

Zřícenina       
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V době, kdy budou žáci kreslit, učitel žákům přečte část textu o tom, jak klášter pravděpodobně 

vypadal dle archeologických průzkumů z knihy „Benešov“ od Evy Procházkové: 

„Prvotní podobu kláštera můžeme odvodit jen z částečného archeologického průzkumu, který 

byl realizován v roce 1941. Původní klášterní kostel, jehož základy byly průzkumem odkryty, 

se nalézal severně od dnešních zbytků presbyteria ze 14. století. Byla to jednolodní stavba, 

dlouhá 25 m a široká 10 m. V ose presbytáře byla objevena část hrobky, základy opěrných pilířů 

a dále na sever ještě základy sakristie. Klášterní areál byl na západě a severu ohraničen 

ohradní zdí. Zahrnoval též rajský dvůr a proboštství na severní straně.“100 

 

Výkresy si žáci následně vzájemně ukáží. 

Učitel žákům poté představí obraz malíře 

Lubomíra Kupčíka, který nakreslil údajnou 

podobu minoritského kláštera ze 14. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz L. Kupčíka 

 

                                                   

maketa města ze 14. století 

 
100 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str.7 
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Následně se žáci přesunou k bronzové maketě města ze 14. století, která se nachází 

před zříceninou. Žáci se dívají na maketu a učitel pokládá postupně otázky. Pokud má učitel 

větší množství žáků, může vytvořit ještě navíc fotografie, aby mohli všichni odpovídat společně 

a všichni dobře viděli.   

Otázky: „Co zde můžeme vidět? Která místa, budovy se shodují s dnešní dobou? Kde stojíme? 

Jak v té době vypadalo město? Kde bylo hlavní centrum? V čem se liší od dnešní doby?“ 

 

Otázky k zamyšlení – sednout si v kruhu a popřemýšlet ve dvojicích, skupinách. 

„Jak vypadala obydlí lidí v té době?“ (viz. historický kontext – obydlí) 

„Dokážete si představit, jak vypadá vypálené celé město? Co asi mohli lidé dělat? Co byste 

dělali vy? Jak byste se cítili?“ 
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AKTIVITY PO PROCHÁZCE 

 

Činnosti, které budou následovat po procházce nemusí být uskutečněné ještě ten samý den, 

ale bylo by vhodné je zařadit do výuky v následujících dnech, aby měli žáci ještě v paměti 

informace, vzpomínky a zážitky z vycházky. 

Aktivity: 

- Učitel by měl společně se žáky zrekapitulovat celý proces vycházky a projít odpovědi 

v pracovních listech. 

- Žáci mohou napsat svou zpětnou vazbu na vycházku (naučené informace, 

sebehodnocení chování, aktivity, spolupráce). 

- Učitel by měl zhodnotit chování žáků a jejich vystupování na veřejnosti.  

- Diskuze s žáky: 

„Jaký význam měla tato doba pro naše město?“ 

„I přes to, že husité vypálili náš klášter i celé město, máme ve městě památník Husa 

a pojmenovanou ulici? Proč?“ 

- Žáci mohou ve skupinách vytvořit plakáty z této vycházky, které mohou obsahovat 

obrázky, fotky, získané informace, zážitky, … 

 

Návrh dalších aktivit: 

Žáci mohou během pracovních činností či výtvarné výchovy vyrábět napodobeniny husitských 

dobových zbraní z kartonu, papíru, přírodnin.  

O hudební výchově/českém jazyce si žáci mohou přečíst, vysvětlit, pustit či dokonce zazpívat 

bojovnou hymnu husitů „Ktož sú boží bojovníci“. 
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PRACOVNÍ LIST: 

Téma: _______________________ 

Časové období: _________________ 

1. Stanoviště - _______________________________ 

Postav se do pozice sochy a zakresli si její postavení těla.  

Zapiš si, co asi osoba dělá (co vyjadřuje její postavení těla)? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Při jaké příležitosti se člověk takto postaví?   

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Stanoviště - _______________________________ 

Proč se tato ulice jmenuje právě takto? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Stanoviště - _______________________________ 

a) K čemu sloužilo náměstí dříve (ve 15. století) a k čemu slouží nyní? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Úkoly k obrázkům: 

1. Seřaď fotografie dle stáří 

2. Najdi alespoň 3 změny vývoje náměstí.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Vyber a vybarvi budovu, kterou mají obrázky společnou, nebo urči, jakým směrem 

se budova přibližně nachází. 
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4. Stanoviště - _______________________________ 

a)  

b) Nakresli, jak zhruba zřícenina vypadala v té době? 

 

 Jaká stavba 

to byla 

původně? 

Kdo a kdy 

ji nechal 

postavit? 

Materiál, 

barva, 

velikost? 

Její význam? Změnila se od 

doby vzniku? A 

jak? 

Zřícenina 
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3.2 Vlastivědná procházka č. 2 

Tématem druhé vycházky po městě a jeho okolí je období 1. světové války. Během tohoto 

období byl Benešov hodně ovlivněn. Před samotnou vycházkou žáky čekají přípravné aktivity 

ve škole, ke kterým patří orientace v mapě a práce s textem o zámku Konopišti a jeho posledním 

majiteli Františku Ferdinandu d´Este. Vycházka vede přes sedm stanovišť. Prvním stanovištěm 

je Táborská kasárna, ve kterých v té době sídlil pěší pluk místních vojáků, o kterých se zde žáci 

dozvídají. Dále se zde žáci zamýšlí nad odchodem mužů do války v souvislosti ve vztahu 

k rodině a sobě, aby si uvědomili důsledky a pocity, které měli tito muži i celé jejich rodiny. 

Mimo jiné si vyzkouší i pochodovou formaci vojáků (mohou takto dojít třeba až k dalšímu 

stanovišti), kteří odcházeli ze svého běžného života a od rodin do války, kterou nikdy nezažili 

a nevěděli, co je čeká, ani zda se vůbec vrátí jednou domů. Žáci mohou alespoň touto formou 

se do situace pokusit vcítit.   

U budovy Gymnázia se třída nejprve seznamuje s informacemi o školství ovlivněném válkou 

a následně samostatně zkoumají pomník obětem světové války. Další stanoviště je u zříceniny 

minoritského kláštera, na které je umístěna pamětní deska obětem tridentských vojáků, 

kteří v našich kasárnách vystřídali pěší pluk po přesunutí na frontu. Žáci se dozvídají o osudu 

těchto mužů jak pomocí výkladu, tak pomocí nápisu na pamětní desce. V předsíni kostela 

sv. Mikuláše si prohlédnou pamětní desky se jmény zemřelých vojáků z Benešovska. 

U pomníku obětem 1. světové války na hřbitově se žáci zamýšlejí nad nápisem vytesaném 

v kameni pomníku a následně nad životem obyčejných lidí během války. Poslední cesta této 

vycházky směřuje k zámku Konopiště hlavně ve spojitosti s Františkem Ferdinandem d´Este, 

který zde před atentátem pobýval. Žáci se tak pomocí výkladů (připravovaných 

před vycházkou) svých spolužáků seznámí s historií zámku a životem F. F. d´Este. Zároveň 

se dozvídají od učitele informace o ukončení války v Benešově. Ve škole následuje kontrola 

pracovních listů, shrnutí vlivu války na město, zhodnocení chování a úspěšnosti vycházky 

či vytváření plakátů o této době.  

 

Vycházka vede přes tato místa: 

1) Táborská kasárna 

2) Gymnázium Benešov (ZŠ Karlov) 

3) Pomník obětem 1. (a 2.) světové války 

4) Pamětní deska obětem tridentských vojáků 

5) Pamětní desky obětem 1. světové války v kostele sv. Mikuláše 
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6) Pomník obětem 1. světové války 

7) Zámek Konopiště (toto stanoviště lze kvůli vzdálenosti využít i jako samostatnou 

vycházku) 

 

Vzdálenost trasy: přibližně 1,6 km – chůze 16 min + cesta do Konopiště ekovláčkem 55 min 

nebo chůzí cca 30 min 

Pomůcky: 

Mapy, které si mají žáci donést (učitel pro jistotu také nějaké přinese), internet, části map 

do skupin, psací potřeby, desky, pracovní list pro každého žáka, tvrdé desky pro každého žáka 
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HISTORICKÝ KONTEXT 

Historický kontext této doby slouží učiteli především jako informační materiál. Učitel 

se seznamuje s vlivem 1. světové války na město, ale zároveň se dozvídá základní informace 

o artefaktech, které jsou součástí vycházky. Text však může být použit i jako výklad pro žáky 

a učitel si ho může dle svého uvážení přizpůsobovat a reagovat tak na žáky. Může použít 

všechny informace, nebo vybrat jen některé. 

 

Rozpoutání války (informace k úvodu vycházky) 

V Benešově se zprávu o atentátu lidé dozvěděli ještě v ten samý den. Byla neděle. Předsedkyně 

Spolku paní a dívek, který zrovna konal slavnost, tlumočila obecenstvu tuto hroznou zprávu. 

Odtud se pak zpráva šířila k ostatním obyvatelům. Následující týdny lidé netrpělivě čekali, 

co se bude dít. Dne 26. července 1914 museli první muži narukovat na frontu z důvodu částečné 

mobilizace.101 28. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, do které se postupně 

zapojil téměř celý svět. 

 

Táborská kasárna (informace ke stanovišti 1) 

Benešov byl již od počátku poznamenám válkou. Město velmi rychle získalo vojenský vzhled. 

Brzy byla vyhlášena mobilizace. Neustále přicházeli branci, záložníci a odvedenci. Tito muži 

byli hned po krátkém výcviku zařazováni do pochodových formací a posíláni na frontu 

bojovat.102 V Benešově sídlil 102. pěší pluk z Benešova, Příbrami, Sedlčan a Milevska a také 

pluk číslo 28. Mobilizace se týkala milionů mužů. Nejdříve byli povoláni cvičení vojáci 

z pluků. Postupně se ale nabíraly stále mladší a starší ročníky, nakonec i věk 18, či 50. Naopak 

se do města vracelo velké množství raněných. Někteří vojáci se vzpouzeli, ale nemělo to smysl. 

V Benešově byl takto zastřelen Josef Kudrna kvůli vzpouře. Místní vojáci v kasárnách a jiných 

ubytovacích místech byli vystřídáni plukem císařských myslivců z Tyrol (Rakousko), mezi 

nimiž byli i vojáci italské národnosti (z Tridentu). Místní s těmito vojáky spojoval odpor vůči 

habsburské monarchii.103 Zdejší 102. pluk během války střídal své působiště na frontě. Přeživší 

vojáci drželi pospolu, založili spolek „stodruhák“ a po válce se pravidelně scházeli, dokonce 

vydávali časopis a pomáhali s charitou.104 

 

 
101TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992., str. 312 
102Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 12 
103TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992., str. 314 
104INFANTERIEREGIMENT NR.102 BENESCHAU. Http://www.vyslouzilci.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: http://www.vyslouzilci.cz/ir102.html 
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Gymnázium, ZŠ Karlov (informace ke stanovišti 2) 

Studenti a vyučující byli nuceni v době války budovu školy opustit. Vyučování však přerušeno 

nebylo, pouze se na dočasnou dobu přemístilo spolu s ostatními benešovskými školami 

do budovy ZŠ Karlov. Ve válce bojovalo i velké množství studentů z vyšších ročníků, učitelů 

i absolventů z této střední školy. Gymnázium bylo zabráno pro vojenské účely, a to jako 

vojenská rezervní nemocnice. Vojáků a zraněných bylo velké množství, a proto využívali více 

budov v Benešově.105 

 

Pomník obětem 1. a 2. světové války (informace ke stanovišti 3) 

Památník obětem světové války 1914–1919 byl na počest vojáků postaven roku 1936 

Břetislavem Bendou, který se zúčastnil 1. světové války, roku 1915 narukoval k 102. pluku 

v Benešově. Na boku je nápis „POSTAVENO PÉČÍ STODRUHÁKŮ 1936“. Střední část 

památníku tvoří nadživotní sousoší dvou postav. „Představuje stojící ženskou postavu 

v dlouhém plášti s kapucí. Po jejím levém boku klečí voják se sklopenou hlavou. Je oděn 

do uniformy, v levé ruce drží pušku. Žena upíná svůj pohled na vojáka, v pravé ruce drží lipovou 

ratolest, symbol Slovanů a českého národa.“ Po stranách jsou umístěny boční architektury, 

které byly vytvořeny dodatečně po ukončení 2. světové války dle projektu architekta Karla 

Scharfa. Na levou stranu byla připevněna pamětní deska padlých legionářů z 1. světové války 

(sochař Alois Bučánek) a na pravé straně pamětní reliéf obětem 2. světové války (B. Benda).106 

Břetislav Benda (1897-1983) pocházel z okolí Milevska, studoval Akademii výtvarného umění 

a patřil mezi významné sochaře 20. století i přesto, že byl ve válce poraněn na obou rukách.107 

 

Pamětní deska tridentským vojákům (informace ke stanovišti 4) 

Místní vojáci byli vystřídáni plukem císařských myslivců z Tyrol (Rakousko), mezi nimiž byli 

i vojáci italské národnosti (z Tridentu). Město Trident bylo tehdy na území Rakouska a žilo zde 

italské obyvatelstvo. Bylo zřejmé, že Italové nebudou chtít s rakouským vojskem proti svým 

krajanům bojovat, a tak byli často šikanováni, utlačováni. I v kasárnách s nimi bylo nelidsky 

zacházeno. Avšak benešovští občané se jim snažili jejich úděl usnadnit.108 Ve spodní části 

zříceniny minoritského kláštera na Karlově je umístěna bílá pamětní deska s českým a italským 

 
105 Přehled historie Gymnázia Benešov: Období 1857-1948. Http://www.gbn.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gbn.cz/pro-verejnost/historie-skoly/prehled-historie-gymnazia-benesov 
106 Památník obětem 1. a 2. světové války je opraven. Https://www.benesov-city.cz/index.asp [online]. [cit. 2019-

11-02]. Dostupné z: https://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=34938 
107 Břetislav Benda. Http://socharstvi.info/ [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: 

http://socharstvi.info/autori/bretislav-benda/ 
108 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992, str. 314-317 
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nápisem. Deska má lidem připomínat utrpení tridentských vojáků za světové války, kteří byli 

v době války do města přeloženi. Někteří zemřeli na frontě, někteří v Benešově a jsou 

pochováni na místním hřbitově. Připevněna byla v březnu roku 1926, kdy byly v Benešově 

uspořádány česko-italské slavnosti a při té příležitosti věnovalo město Trident tuto pamětní 

desku.109 

 

Pamětní desky v kostele sv. Mikuláše (informace ke stanovišti 5) 

V předsíni chrámu sv. Mikuláše jsou na zdi připevněné desky se jmény zemřelých vojáků 

z války mezi roky 1914-1918. Jsou zde vypsaná jména mužů z Benešova, Bedrče, Konopiště, 

Jírovic, Žabovřesk a jiných okolních vesnic. Na deskách jsou vypsaná pouze jména, není zde 

datum narození ani úmrtí.  

 

Život obyčejných lidí (informace ke stanovišti 6) 

Nejen vojáci, ale i obyčejní lidé, kteří nešli na frontu, neměli lehký život. Celou zemi (svět) 

sužovaly útrapy války. Nikdo nevěděl, co bude následující den. Stejně tomu tak bylo 

i v Benešově. V průběhu se zhoršovaly obtíže v hospodářství, což se projevovalo především 

nedostatkem pracovníků. Nebyla obdělávaná půda, nedováželo se zboží. 

Lidé se vzpouzeli, chtěli mír a klid. V roce 1915 se na vratech úřadu objevil nápis: 

„Pryč s válkou, chceme mír.“ Obyvatelé měli málo surovin, potravin, byli chudí 

a v hospodářství a zemědělství neměl kdo pracovat. Většina mužů totiž musela na frontu. Velké 

množství surovin a potravin se zasílalo právě vojákům.110 

 

Ukončení války (informace ke stanovišti 7) 

Zprávy ze světa a Prahy se do města dostávaly prostřednictvím členů Maffie a byly neprodleně 

rozšiřovány mezi ostatní obyvatelstvo. Následně vznikl i v Benešově Národní výbor a Okresní 

hospodářská rada. 28. října 1918 přivezl Karel Nový zprávu se slovy „Máme mír“ a ve 14:30 

přišel telegram o prohlášení samostatnosti. Bylo zburcováno celé město a vyvěšen první 

červenobílý prapor a později v celém městě. Lidé se shromažďovali na Velkém náměstí a jásali. 

Brzy se začali vracet místní vojáci z 102. pluku a o měsíc později odcestovali i italští vojáci. 

V prosinci do Benešova přijel vlak s prezidentem T. G. Masarykem, kterého město řádně 

přivítalo. Masaryk pronesl: „Těší mě srdečně vaše uvítání. Víte, že Benešov znám dobře. Býval 

 
109 Procházková, Eva: Benešov, Města ČSSR. Praha 1988., str. 38 
110 Tamtéž., str. 37-38 
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jsem tu často před válkou a za války jsem se u vás o Konopišti často informoval. Mnoho bylo 

sice pro samostatnost národa vykonáno, ale mnoho a těžší práce nás ještě očekává.“111 

Masaryk měl pravdu, následující léta nebyla pro Benešov (ani pro celou zem) jednoduchá – 

hospodářská nestabilita, nové politické a sociální podmínky, uvolněná morálka, zvýšená 

kriminalita, neuspokojivá ekonomická situace, protižidovské demonstrace, stávky, hlad 

po půdě.112 

 

  

 
111 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov, 1992. (str. 323) 
112 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 43 
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PŘÍPRAVA NA PROCHÁZKU 

S přípravou na vycházku začneme již ve škole. Nejdříve žáky čeká orientace v mapě a následně 

práce s textem. Příprava slouží zároveň jako motivace, naladění se na vycházku, seznámení 

se stanovišti a přípravou pro další úkoly.  

 

a) Orientace v mapě: 

Žáci se ve škole rozdělí do šesti skupin a budou opět nejdříve pracovat s mapou. Zadání bude 

trochu těžší. Žáci pomocí map (které si sami donesou) či internetu hledají sepsaná místa 

na mapě. Mapu si skupiny hlídají po celou dobu vycházky. Před školou a na každém stanovišti 

se žáci v mapě zorientují a postupně vždy jedna skupina vede k dalšímu místu a zároveň ostatní 

žáci kontrolují své spolužáky. 

Úkol:  

Najdi a vyznač místa na mapě. Pokud některé místo na mapě není, napiš směr, kterým 

se nachází. 

Stanoviště: Táborská kasárna, Gymnázium Benešov (ZŠ Karlov), pomník obětem 1. (a 2.) 

světové války, pamětní deska obětem tridentských vojáků, pamětní desky obětem 1. světové 

války v kostele sv. Mikuláše, pomník obětem 1. světové války, zámek Konopiště 
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b) Práce s textem 

Žáci pracují ve stejných šesti skupinách. Každá dostane část textu o historii Konopiště, nebo 

o Františku Ferdinandu d´Este. Jejich úkolem bude text společně přečíst, porozumět 

mu a podtrhnout si nejdůležitější informace, které následně budou v Konopišti 

zprostředkovávat svým spolužákům.  

 

Text: 

Historie zámku Konopiště 

Historie původního středověkého hradu Konopiště sahá přibližně do druhé poloviny 13. století. 

Benešov v té době byl v rukou Benešoviců. Pražský biskup Tobiáš z Benešova, který mimo jiné 

nechal postavit minoritský klášter na Karlově, se zasloužil o založení Konopiště. Snažil 

se o rozšíření své působnosti, tak přenesl své sídlo nedaleko města na hrad, kolem kterého 

protékal Konopišťský potok. V té době neměl hrad v porovnání s ostatními šlechtickými sídly 

obdoby. Opevňoval ho velmi důkladný systém, který byl po dobu téměř dvě stě let nedostižný. 

Hrad měl válcové věže, parkán, čtyři brány a padací most. Dalšími majiteli se roku 1327 stali 

Šternberkové, kteří Konopiště vlastnili celých 275 let. Zásluhou tohoto rodu městu zůstal znak, 

osmicípá žlutá hvězda v modrém poli.113 

 

V 17.–19. století se střídali různí majitelé šlechtických rodů. Měnil se i vzhled hradu. Z původně 

gotické stavby vznikla renesanční, poté nějakou dobu chátral, protože byl vypleněn švédskými 

vojsky a v 18. století byl přestavěn na barokní stavbu. Posledním majitelem se stal roku 1887 

následník císařského trůnu František Ferdinand d´Este, který zámek koupil od Lobkoviců 

i s celým panstvím. Arcivévoda nechal okolí a zámek přestavět a vybudoval tak honosné sídlo 

se spoustou zahrad, parků a vzácných cenností. Založil Růžovou zahradu se skleníky, dovnitř 

zámku nechal umístit rozsáhlé sbírky z rodu d´Este a také své velkolepé úlovky a kolekce 

zbraní. Při přestavbě využil v té době nejmodernějších technických zařízení – vodovod, 

kanalizace, elektřina, ústřední vytápění a výtah. Jeho velkolepé plány byly přerušeny 

nešťastnou smrtí. V roce 1921 převzal zámek do svých rukou československý stát, a tak mohl 

být zámek, zahrady i parky zpřístupněny veřejnosti.114 

 

 
113 Konopiště. Https://www.npu.cz/cs [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: https://www.zamek-

konopiste.cz/cs/o-zamku/historie 
114 GALANDAUER, Jan. Konopiště. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1988. ISBN 80-7057-001-

6., str. 9, 13-15 
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František Ferdninand d´Este 

František Ferdinand se narodil 18. prosince 1863 ve Štýrském Hradci (dnes v Rakousku) 

za Rakouska – Uherska. Měl pět sourozenců a on byl nejstarší z nich. Jeho strýcem byl císař 

a král František Josef I., který ho v pouhých patnácti letech jmenoval poručíkem. Jeho vojenské 

hodnosti se zvyšovaly, sloužil i jako major u 102. pěšího pluku v Benešově, až nakonec byl 

v roce 1913 jmenován generálním inspektorem spojených ozbrojených sil (nejvyšší 

hodnost).115 Během svého života prodělal vážnou tuberkulózu. Jeho manželkou se stala 

hraběnka Žofie Chotková, se kterou měl tři krásné děti. S jejich sňatkem však mnoho lidí 

nesouhlasilo, Žofie byla totiž nižšího postavení.  

 

Jelikož se stal dědicem trůnu, získal obrovské bohatství: paláce a panství, šperky, nábytek, 

sbírky zbraní, obrazy. V roce 1887 koupil zámek Konopiště, kde byl pánem 27 let a celý zámek 

nechal přestavět, aby vzniklo honosné panství. Nejen, že nechal přestavět zámek, ale ve městě 

Benešov vybudoval dodnes fungující pivovar a také salónek na nádraží, ve kterém vítal vzácné 

hosty, nebo zde on či jeho rodina čekali na vlak. František Ferdinand d´Este měl spoustu zálib. 

Mezi jeho největší vášeň patřil lov. Údajně prý za svůj život skolil přes 300 000 kusů zvěře. 

Celoživotně projevoval zájem o architekturu parků, zahrad, zahradnictví, dendrologii a stále 

se vzdělával. Rád a často cestoval, ať už za prací, tak i na lov. I přes to, že velkou část života 

pobýval v Česku, tento jazyk moc neovládal.116 

 

Vzhled zámku 

Zámek tvoří rozsáhlé území a od ostatních se liší tím, že v hradním příkopu chovají medvěda. 

Tradice je to dlouhá. Nyní zde chovají vzácný druh medvěda ušatého. Výlet za medvědem 

si oblíbily hlavně děti. Okolí zámku je krásné. Nachází se zde veliký park se vzácnými stromy, 

sochařskou výzdobou, zámecký park s Růžovou zahradou a růžemi, keři, rybníčkem 

s červenými rybkami a mimo jiné i se skleníky, ve kterých se pěstují vzácné tropické rostliny. 

V tomto parku je možné posedět v korkovém pavilonu – altánku. Pod zámkem se rozprostírá 

!!veliký rybník, na jehož hladině se      ve kterém se krásně odráží okolní příroda i zámek. 

Na břehu rybníka se nachází přírodní divadlo – amfiteátr, které bylo postaveno v roce 1964. 

 
115 František Ferdinand d´Este. Https://vojenstviahistorie.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://vojenstviahistorie.cz/frantisek-ferdinand-deste/ 
116 Jiskra - týdeník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Posázaví a středního Povltaví: Sarajevský atentát. Benešov, 

2014, (speciál). ISSN 1212 2416. 
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Dodnes se zde v létě pořádají různé koncerty (koncert rádia Blaník), hudební festivaly. 

Nad Růžovou zahradou je postavená křížová cesta s Lurdskou jeskyní.117 

 

Návštěvník zámku si může vybrat z pěti prohlídkových okruhů. Zájemce může na Konopišti 

vidět reprezentační a hostinné pokoje, kde si může prohlédnout dobový nábytek, historické 

obrazy a porcelán. Prohlídka vede i přes loveckou chodbu, kde je umístěno přes 800 kusů trofejí 

zvěře. V nejstarší části zámku se nachází kaple sv. Huberta. Dále je možné navštívit knihovnu, 

kuřácký salón, růžový salón, slavnostní jídelnu, apartmány, které obývaly významné osobnosti 

historie. Návštěvník může nakouknout také do soukromé komnaty rodiny Františka Ferdinanda 

d´Este nebo do původních gotických sklepů. V zámku se nachází velké sbírky zbraní (nachází 

se zde zbraně tzv. Estenské zbrojnice – nejvýznamnější a nejcennější sbírka ve střední Evropě), 

zvěře a cenné obrazy, nábytek a hydraulický výtah.118 Na nádvoří zámku byla vybudována roku 

1900 místo konírny zámecká střelnice s pohyblivými automatickými terči. Tuto soukromou 

panskou střelnici využíval arcivévoda a jeho přátelé. Zájemci také mohou navštívit muzeum 

sv. Jiří, jelikož F. F. d´Este měl zálibu ve sběru obrazů, soch, dřevořezeb s tématikou sv. Jiří.119 

 

  

 
117 Zámek Konopiště: Doplňkové prohlídkové okruhy. Https://www.hrady.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://www.hrady.cz/index.php?OID=763&PARAM=11&tid=38140&pos=300 
118 Konopiště. Https://www.npu.cz/cs [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: https://www.zamek-

konopiste.cz/cs/o-zamku/historie 
119 Zámek Konopiště: Doplňkové prohlídkové okruhy. Https://www.hrady.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://www.hrady.cz/index.php?OID=763&PARAM=11&tid=38140&pos=300 
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PROCHÁZKA 

Úvod do tématu první světové války 

I když má rozpoutání války spojitost s Konopištěm, kde F. F. d´Este pobýval, zvolila jsem 

návštěvu zámku z důvodu odlehlejšího místa až na závěr procházky. Aby se však žáci dozvídali 

informace postupně, výklad proběhne již v úvodu vycházky a na místo se podíváme až v závěru 

naší cesty.    

 

V úvodu vycházky se učitel nejdříve zeptá žáků na rozpoutání války: „Jak a proč byla 

rozpoutána válka“? Učitel následně pokračuje krátkým výkladem (viz. historický kontext – 

Rozpoutání války) o tom, jak se začátek války projevil v Benešově a žáci během toho vyplňují 

otázku v PL.  

➢ Zadání v PL: Byla válka v Benešově rozpoutána ihned v den atentátu? 

 

Stanoviště 1) 

Táborská kasárna 

 

Kasárna se nacházejí v jižní části Benešova v Táborské ulici. Celý objekt je uskupení několika 

budov a rozsáhlých pozemků. Budova je stará přibližně 135 let. Kasárna byla sídlem vojáků, 

mnoha pluků nejen během světové války, ale také v době klidu. V benešovských kasárnách 

sídlil mimo jiné i nejznámější bojový útvar Armády ČR – 41. mechanizovaný prapor 4. brigády 

rychlého nasazení.120 Kasárna mají za sebou dlouhou historii. V současné době je budova 

prázdná, chátrá a nemá využití. Pozemek je volně využíván k parkování. 

 
120 Táborská kasárna: jeden z pozůstatků starého Benešova. Http://www.spolu-probenesov.cz/ [online]. [cit. 2019-

11-02]. Dostupné z: http://www.spolu-probenesov.cz/index.php/aktuality/44-taborska-kasarna-jeden-z-

pozustatku-stareho-benesova 
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Po příchodu necháme žáky prohlédnout si budovu z venku a učitel jim ukáže obrázek, jak velké 

území celý komplex tvoří.  

  

Mapa území kasáren je vyznačená oranžově. Žlutou barvou je vyznačená budova, před kterou 

budeme stát. 

 

Následují otázky, které žáci zodpovídají ústně: 

„Kdo je to voják? Kdo proti komu ve válce bojoval? Jak se vojáci dostávali na frontu?“ 

Během výkladu (viz. historický kontext – Táborská kasárna) žáci vyplňují pracovní list. 

Po výkladu a vyplnění úkolů v PL učitel žákům ukáže fotografie vojáků pěšího 102. pluku, 

které si žáci mohou pečlivě prohlédnout.  

➢ Úkoly v PL:  

a) Nakresli, jak vypadal v té době voják? 

b) Byli vojáci cvičeni? Kolik jim bylo let?  
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Poté následují ještě dvě otázky k zamyšlení – žáci odpovídají ústně: 

„Dokážete si představit, jak se asi cítili muži, kteří museli odejít do války (pro naše území první 

války)? A jak se asi cítila rodina/žena, kterou muž zanechal doma?“ 

 

Společná aktivita: 

Než žáci od kasáren odejdou, mohou si vyzkoušet pochodovou formaci vojáků (parkoviště 

dříve sloužilo jako výcvikový prostor). Všichni se postaví do dvojstupu a přes parkoviště 

společně odpochodují (ale mohou takto dojít třeba až na další stanoviště). Žáci se během tohoto 

času mohou zkusit vcítit do pocitu mužů, kteří odcházeli od rodin do války, kterou nikdy 

nezažili a nevěděli, co je čeká a zda se vůbec někdy vrátí. V závěru bychom se žáků měli zeptat, 

jak dlouho by tuto chůzi a formaci vydrželi a jak se cítili. 

 

Stanoviště 2) 

Gymnázium, ZŠ Karlov 

Gymnázium se nachází v klidném prostoru nedaleko od centra. Před budovou je pěkný parčík, 

kde si žáci mohou během výkladu sednout do trávy či na lavičky. ZŠ Karlov se nenachází 

v těsné blízkosti gymnázia, ale procházka kolem této školy povede a místní žáci budou školu 

určitě znát (je hned vedle zříceniny minoritského kláštera, na které je umístěna pamětní deska 

italským vojákům). 
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Po výkladu (viz. historický kontext – Gymnázium, ZŠ Karlov) žáci vyplňují úkol v pracovním 

listu.  

➢ Zadání v PL: Jak asi probíhalo vyučování, když ve světě probíhala válka, budovy škol 

byly obsazeny, někteří studenti museli do války a vyučovali se všichni pouze v jedné 

ze škol? 

 

Stanoviště 3) 

Pomník obětem 1. (a 2.) světové války  

 

Památník se nachází v parčíku před budovou Gymnázia Benešov. Pomník je prostorný, volně 

přístupný a v příjemném prostředí parku mohou žáci posedět na lavičkách či v trávě pod stromy. 

Památník prošel v minulých letech rekonstrukcí a pořádají se zde vzpomínkové pietní akce.  
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Žáci si po příchodu na místo pomník prohlédnou a vyplní úkoly v PL. Dále učitel poví žákům 

pár informací k historickému kontextu (viz. historický kontext – Pomník obětem 1. (a 2.) světové 

války) a žáci pokračují ve vyplňování tabulky.  

➢ Zadání v PL: Vytvoř dvojici a postavte se jako lidé na pomníku a následně vyplň 

tabulku. 

 

 

Stanoviště 4) 

Pamětní deska obětem tridentských vojáků 

Zřícenina minoritského kláštera se nachází 

v nejstarší části Benešova zvaném Karlov. Klášter 

vypálili husité a poté zkázu dokončilo švédské 

vojsko na konci třicetileté války. Z původního 

kláštera ze 13. století nyní zbyly pouze tři pilíře 

presbytáře se dvěma okny. Ve spodní části 

zříceniny je umístěna pamětní deska s textem.  

Text: 

„NEZDOLNI JEDINÉ MYŠLENCE ITÁLIE 

ZDE VĚŘILI, TRPĚLI, UMÍRALI 

TRIDENTŠTÍ VYDÁNI RAKOUSKEM 

NA PRONÁSLEDOVÁNÍ POD KŘÍDLEM VÍTĚZSTVÍ. TRIDENTSKO VDĚČNĚ 

VZPOMÍNÁ SVÝCH SYNŮ, MUČEDNÍKŮ.“ 

Po příchodu necháme žáky prohlédnout pamětní desku. Vybereme žáka, který text na desce 

přečte nahlas. Pokud by písmo na desce bylo pro žáky málo čitelné, je lepší, aby jej učitel měl 

připravené a vytištěné. Po přečtení se učitel žáků zeptá, o čem je text. Následují doplňující 

informace od učitele (viz. historický kontext – Pamětní deska obětem tridentských vojáků).  

Po výkladu žáci vyplňují PL.  

➢ Zadání v PL: Kdy, kdo a proč desku připevnil?  

  

 Kdo a kdy ho 

postavil? 

Význam 

památníku? 

Materiál, barva, 

velikost? 

Co vyjadřuje? 

Pomník     
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Stanoviště 5) 

Pamětní desky obětem 1. světové války v kostele sv. Mikuláše 

Kostel sv. Mikuláše se nachází na samém vrcholu města nazývaný Karlov, který je nejstarší 

částí města. Počátky Benešova byly na tomto místě, kde pravděpodobně v 11. století začalo 

osidlování. V této době zde vznikl opevněný panský dvorec s kostelíkem, avšak současný 

kostel pochází ze 13. století. Historické prameny hovoří i o mnohem starším kostele, 

který tu nejspíše původně stál. V předsíni kostela se nachází pamětní desky obětem války.  

  

Učitel žáky nechá prohlédnout předsíň kostela. Výklad k tématu není potřeba, je jen 

informativní pro učitele.  

Učitel se žáků zeptá, co zde vidí, proč jsme sem přišli a co zde zjistili. 

 

Následují otázky, na které žáci odpovídají ústně: 

„Znáte někoho, kdo má stejné příjmení?“ 

„Kolik je tu vypsaných jmen? Myslíte, že jsou tu vypsáni všichni, kteří z tohoto města a okolí 

zemřeli?“  
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Stanoviště 6) 

Pomník obětem 1. světové války 

V Benešově jsou dva městské hřbitovy. Starý, který se nachází kolem a pod kostelem 

sv. Mikuláše na Karlově a nový, spodní hřbitov v těsné blízkosti. Spodní hřbitov byl založen 

přibližně roku 1912 a odpočívá zde velké množství obětí světové války a také zemřelí italští 

vojíni.121 Pomník obětem 1. světové války je umístěn na spodním hřbitově vpravo u horní zdi. 

V kameni je vyryt nápis „POKOJ VÁM“, datum 1914–1918 a poté na spodní části text. 

Text: 

„POSTŮJ POUTNÍČE NAD HROBEM TĚCH, Z NICHŽ VZEŠEL NÁM NOVÝ ŽIVOT.“ 

 

Žáci si prohlédnou pomník, přečtou si napsaný text a vysvětlí si obsah. 

Otázky kladené žákům a zodpovídané ústně: 

„Jak chápete text napsaný na památníku? Pro koho je text adresovaný? O kom píše?“ 

„Zemřeli ve válce pouze vojáci?  

Následně žáci vyplňují úkol v PL.  

➢ Zadání v PL: Jaký život měli asi obyčejní lidé v té době? (informace viz. historický 

kontext – život obyčejných lidí) 

 

 

 
121 Monografie města Benešova a okolí. Benešov u Prahy, 1938., str. 52 
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Stanoviště 7) 

Zámek Konopiště 

Zámek Konopiště se nachází asi 3 km od Benešova. Pokud by měl učitel více času a dětem 

by nevadila delší procházka, mohou k zámku i zpět dojít pěšky. V období od května do září 

může učitel využít eko vláčku, který projíždí centrem města, historickými ulicemi až k zámku. 

Vláček se na svou cestu vydává několikrát za den. Pokud by učitel nechtěl navštívit zámek, 

informace o ukončení války je možné zakončit na jiném místě.  

 

 

Po příchodu/příjezdu učitel zavede žáky do parku, kde si mohou sednout na trávník. Učitel 

s žáky probere ukončení války. Otázka: „„Jak skončila válka?“ A následuje výklad 

(viz. historický kontext – ukončení války) o ukončení války v Benešově, během kterého žáci 

odpovídají na otázku v PL.  

➢ PL: Jak se lidé v Benešově dozvěděli o míru? Co potom následovalo? 

 

Pokud učitel se žáky nespěchá zpět do školy a mají žáci ještě dost sil, mohou si společně projít 

zámecký park, Růžovou zahradu, podívat se do zámeckého příkopu na medvěda, ocenit umění 

altánků, soch, podívat se na zámek či do skleníků nebo obejít zámecký rybník.  

Pokud učitel nebude chtít zámek procházet, měl by ale dát prostor informacím, které si žáci 

připravovali před vycházkou ve skupinách.  
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AKTIVITY PO PROCHÁZCE 

 

Činnosti, které budou následovat po procházce nemusí být uskutečněné ještě ten samý den, 

ale bylo by vhodné je vykonat v následujících dnech, aby měli žáci ještě v paměti informace, 

vzpomínky a zážitky z vycházky. 

Aktivity: 

- Učitel by měl společně se žáky zrekapitulovat celý proces vycházky a projít odpovědi 

v pracovních listech. 

- Žáci mohou napsat svou zpětnou vazbu na vycházku (naučené informace, 

sebehodnocení chování, aktivity, spolupráce). 

- Učitel by měl zhodnotit chování žáků a jejich vystupování na veřejnosti.  

- Diskuze se žáky:  

„Jaký vliv měla tato doba pro naše město a jeho obyvatele?“ 

- Žáci mohou ve skupinách vytvořit plakáty z této vycházky, obsahující obrázky, fotky, 

získané informace, zážitky, … 

 

Další návrhy na aktivity: 

Pokud by nějaký žák jevil větší zájem, učitel mu může doporučit, že v Benešově je ještě možné 

navštívit na hřibově hroby válečných veteránů či vojáků, kteří ve válce zemřeli.  
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PRACOVNÍ LIST:  

Téma: _______________________ 

Časové období: ___________________ 

 

Byla válka v Benešově rozpoutána ihned v den atentátu?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

1. Stanoviště - _______________________________ 

a) Nakresli, jak vypadal v té době voják? 

b) Byli vojáci cvičeni? Kolik jim bylo let? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2. Stanoviště - _______________________________ 

Jak asi probíhalo vyučování, když ve světě probíhala válka, 

budovy škol byly obsazeny, někteří studenti museli do války 

a vyučovali se všichni pouze v jedné ze škol? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Stanoviště - _______________________________ 

Vytvoř dvojici a postavte se jaké lidé na pomníku a následně vyplň tabulku. 

 

 Kdo a kdy ho 

postavil? 

Význam 

památníku? 

Materiál, barva, 

velikost? 

Co vyjadřuje? 

Pomník 
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4. Stanoviště - _______________________________ 

Kdy, kdo a proč desku připevnil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Stanoviště - _______________________________ 

 

6. Stanoviště - _______________________________ 

Jaký negativní dopad měla válka na obyčejné lidi? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Stanoviště - _______________________________ 

Kdy a jak se lidé v Benešově dozvěděli o míru? Co poté následovalo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3.3 Vlastivědná procházka č. 3 

Tématem třetí vycházky po Benešově je období 2. světové války a její vliv na město. Vycházka 

začíná přípravou ve škole, během které se budou žáci orientovat v mapě a také pracovat 

s životopisy osobností/obětí této doby, jejichž hroby následně navštívíme. Samotná vycházka 

vede přes deset stanovišť. S prvním stanovištěm je „cvičiště SS“, které bylo na Benešovsku 

vytvořeno, a které nelze přímo navštívit, budou s ním seznámeni žáci ještě ve škole. Nejen, 

že se dozví informace o tomto rozsáhlém území, kde a proč bylo cvičiště založeno, ale zároveň 

budou mít k dispozici mapu, aby si rozlohu dokázali lépe představit. Druhé stanoviště „Vila 

Katuška“ má temnou minulost díky sídlu gestapa, které budovu za války zabralo. Dalším 

stanovištěm je sokolovna, na které visí pamětní deska věnovaná „Našim umučeným“, jelikož 

po heydrichiádě byla v Benešově zničena sokolská organizace a popraveni další místní lidé. 

Školství vzalo ve válce za své, a proto se žáci před budovou jedné ze škol (gymnáziem) 

dozvídají informace o vzdělávání v této době a následně si prohlíží pamětní desky studentů, 

učitelů umístěné na schodišti a vyplňují úkoly v pracovním listě. Žák se dozví, že i mezi 

studenty a učiteli byli velice odvážní lidé a mnohé z nich potkal nešťastný osud. V příjemném 

prostředí piaristické koleje, ve které kdysi sídlilo velitelství SS, se žáci budou zamýšlet 

nad životem obyčejných lidí tohoto období. Žák by si měl uvědomit, že místní obyvatele 

nepostihla válka přímo v boji na tomto území, ale dotýkala se obyvatel svými důsledky.   

Dále se žáci seznámí s dlaždicemi zmizelých židovských obyvatel našeho města a navštíví starý 

židovský hřbitov a nový židovský hřbitov, kde budou mít možnost prohlédnout si náhrobky 

z těsné blízkosti a zároveň se dozvědět více o osudech místních židů za druhé světové války. 

Při vycházce třída také navštíví hroby osobností/obětí, o kterých si přečetli před vycházkou 

a na závěr si prohlédnou mauzoleum a památník obětem druhé světové války, který je věnován 

mnoha obětem této války. Vycházka je ukončena prohlédnutím pracovních listů ve škole, 

shrnutím vlivu války na město, zhodnocením chování a úspěšnosti vycházky či vytvářením 

plakátů o této době.  

 

Stanoviště: 

1) Cvičiště SS 

2) Vila Katuška 

3) Sokolovna 

4) Gymnázium, ZŠ Jiráskova, ZŠ Karlov 

5) Piaristická kolej 
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6) Dlaždice zmizelých 

7) Starý židovský hřbitov 

8) Židovský památník a nový židovský hřbitov 

9) Náhrobky 

10) Památník obětem 2. světové války 

 

Vzdálenost trasy: přibližně 2,5 km – cca doba chůze 30 min 

Pomůcky: 

Mapy, které si mají žáci donést (učitel pro jistotu také nějaké přinese), části map do skupin, 

psací potřeby, desky, pracovní list pro každého žáka, tvrdé desky pro každého žáka. 
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HISTORICKÝ KONTEXT 

Historický kontext slouží učiteli především jako informační materiál. Učitel se seznamuje 

s vlivem 2. světové války na město, budovami, které mají s tématem spojitost a vybranými 

osobnostmi této doby. Text však zároveň může být použit jako výklad pro žáky a učitel si ho dle 

svého uvážení přizpůsobuje a reaguje tak na žáky. Může použít všechny informace, nebo vybrat 

jen některé. 

 

Začátek války ve městě (informace k úvodu vycházky) 

Benešovští občané se o vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a podepsání smlouvy 

s Hitlerem mohli dozvědět z vyvěšených letáků 15. března 1939. Ještě v to samé odpoledne 

přijely do města německé oddíly a obsadily zatím jen vojenské objekty. Ihned následující den 

začalo ve městě působit gestapo a začalo kontrolovat, zatýkat a rozpouštět sdružení a spolky.122 

 

Cvičiště SS (informace ke stanovišti 1) 

Německé oddíly poměrně rychle pokračovaly v obsazování města. Roku 1939 byl v Konopišti 

nejdříve vytvořen pracovní tábor pro výstavbu tzv. přeložky z Prahy do Tábora vedoucí kolem 

Benešova a byla zabrána část konopišťského parku. Roku 1942 byla část města za železniční 

tratí vystěhována a bylo zde zřízeno cvičiště zbraní SS.123 Kvůli cvičišti o rozloze 43 000 ha 

bylo vystěhováno 65 obcí, kde žilo 8 619 rodin, což sčítalo 30 986 obyvatel. Benešovské 

cvičiště bylo jedno z největších německých cvičišť vůbec a umožňovalo ubytovat až 30 000 

mužů. Ze samotného Benešova bylo vystěhováno 1 133 obyvatel. Vznikaly zde postupně 

vojenské školy pro výcvik vojáků. Na okrajích cvičiště byly dokonce malé koncentrační 

a pracovní tábory. Benešov byl ústředním městem a původní sídlo velitelství SS z Piaristické 

koleje bylo přemístěno na zámek Konopiště.124 

 

Vila Katuška (informace ke stanovišti 2) 

Vila „Katuška“ byla postavena v roce 1894 pro Karla Hellera, c. k. poručíka 102. pěšího pluku. 

Proto se někdy nazývá Hellerova vila.125 Traduje se, že Heller chtěl svou vilou doplněnou věží 

 
122 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 47 
123 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Paseka, 2005. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-728-9., str. 38 
124 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 36 
125 Vila Katuška. Https://mapy.cz/ [online]. [cit.2019-11-02]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.6795169&y=49.7808357&z=17&source=base&id=2062275 
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zaujmout zámecké panstvo z Konopiště, které touto cestou projíždělo v kočárech od nádraží.126 

Vila poté vystřídala mnoho majitelů. Své současné jméno získala po manželce Kateřině 

Kuželové, manželce jednoho z posledních vlastníků. Často se říkalo, že vila přináší majitelům 

jen neštěstí. Avšak největším neštěstím se pro obyvatele města stala v době německé okupace 

za 2. světové války. Část Benešova za nádražím byla vystěhována a ve vile se usídlilo gestapo 

a v okolních vilách bydlely německé rodiny. Následně sem byli odváděni zajatí obyvatelé 

k výslechům, které byly mnohdy surové a drsné. Lidé byli třeba i zmrzačeni. Dlouhá léta zde 

sídlila Základní a Praktická škola.127 

 

Sokolovna (informace ke stanovišti 3) 

V létě 1942 po atentátu na Heydricha se v Benešově uskutečnil teror. Sokolská organizace 

Jindra působící na Benešovsku byla zcela zlikvidována i s převážnou většinou jejich členů, 

kteří byli popraveni. A v kasárnách ve městě Tábor bylo zastřeleno osm občanů Benešova kvůli 

schvalování atentátu.128 

 

Gymnázium, ZŠ Jiráskova, ZŠ Karlov (informace ke stanovišti 4) 

Školství během druhé světové války trpělo. Všechny školy byly ovlivněny nacistickou okupací. 

Nejen, že byl narušován chod výuky, ale říšská moc obsazovala velké množství budov ve městě, 

včetně kasáren. 

Průběh vyučování v gymnáziu byl v prvních letech narušován, říšská moc zasahovala 

do vyučování, do chodu školy. Roku 1943–1945 byla budova úplně zabrána pro oddíly SS, 

kdy se studenti a učitelé museli stěhovat dočasně do budovy současné ZŠ Karlov.129 

Dle pamětníků měla Základní škola Jiráskova podobný osud. Nejdříve bylo vyučování 

jen narušováno, ale brzy byla budova uvolněna říšské moci. Výuka taktéž probíhala ve škole 

na Karlově. Vyučovalo se pod neustálým dohledem. Učitelé škol museli skládat zkoušky 

z němčiny a všem žákům se tak její výuka rozšířila. Kvůli velkému počtu žáků ve škole 

na Karlově se museli střídat ve vyučovacích dnech. 

 
126 Vila c.k. Poručíka Karla Hellera "Katuška." Https://www.benesov-city.cz/index.asp [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://www.benesov-city.cz/dp/id_ktg=1172&archiv=0&p1=39362 
127 Co s uvolněnou vilou Katuškou zatím město nevíl. Https://benesovsky.denik.cz/ [online]. [cit. 2019-11-21]. 

Dostupné z: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/co-s-uvolnenou-vilou-katuskou-zatim-mesto-nevi-

20171013.html 
128 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 47 
129 Přehled historie Gymnázia Benešov: Období 1857-1948. Http://www.gbn.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: http://www.gbn.cz/pro-verejnost/historie-skoly/prehled-historie-gymnazia-benesov 
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Společný osud mělo velké množství učitelů a studentů (většinou bývalých), kteří byli odvedeni 

k výslechům, do koncentračních či pracovních táborů a mnoho jich i zahynulo. Ti, kteří 

se vrátili, měli podlomené zdraví. Budovy škol zůstaly po vojácích velmi zničené. 

Před budovou gymnázia se nachází památník obětem 1. a 2. světové války, který si mohou 

také prohlédnout. (Informace viz procházka č.2.) 

 

Piaristická kolej (informace ke stanovišti 5) 

V piaristické koleji se po obsazení Benešova usídlilo velitelství SS. Poté co bylo roku 1942 

zbudováno cvičiště SS za železnicí a v okolních vesnicích, přemístilo se velitelství 

do Konopiště. Gestapo a jednotky SS hlídali celé město a chování lidí. Zatýkali a trestali 

všechny, kteří vykonávali něco nepovoleného, třeba i pro výstrahu ostatním lidem. Nejvíce 

trestáni však byli lidé účastnící se odboje jakoukoli formou (nepovolená sdružení, podezřelé 

spolky). Spousta lidí skončila v koncentračním táboře, odkud se moc lidí nevrátilo.130 

Otázky pro žáky (nebo vysvětlení pojmu): „Co znamená velitelství SS? K čemu slouží?“ 

V době války bylo hodně zákazů. Např: zákazy vycházení v určité noční době, kontroly zatmění 

domu, zhasnuté lampy, zákazy shromažďování, kupování věcí na lístky.  

 

Starý židovský hřbitov (informace ke stanovišti 7) 

Starý židovský hřbitov pochází ze 17. století. Je důkazem tehdejšího židovského osídlení. 

Náhrobní kameny jsou zhotovené převážně ze žuly, pískovce či umělého kamene. V Benešově 

bývala i židovská synagoga. K pohřbívání sloužil až do roku 1883. V té době vznikl vedle 

hřbitova pod Karlovem nový židovský hřbitov. Starý hřbitov byl po roce 1980 téměř zničen, 

obehnán zdí a poté přeměněn na parčík s několika náhrobky.131 Ostatní náhrobní kameny byly 

přemístěny na nový hřbitov.  

 

Nový židovský hřbitov (informace ke stanovišti 8) 

Nový židovský hřbitov vznikl roku 1883 a je na něm umístěno okolo 300 náhrobků. Budova 

bývalé obřadní síně (modlitebny) je po rekonstrukci využita jako památník obětem nacismu 

a je zde umístěna expozice dokumentující život židovské komunity v Benešově. Na hřbitově je 

 
130 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 47 
131 Starý židovský hřbitov. Https://www.benesov-city.cz/index.asp [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://www.benesov-city.cz/stary-zidovsky-hrbitov/ds-1162 
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mimo jiné pohřbeno 13 zemřelých vězňů ze železničního transportu z roku 1945.132 Byly zde 

přeneseny i některé náhrobky ze starého židovského hřbitova. 

Na hřbitov se pohřbívalo do konce druhé světové války, kdy zde židovská komunita zanikla. 

I z Benešova byli totiž roku 1942 násilně odvedeni všichni obyvatelé židovského původu, 

kdy většina z nich zahynula v Osvětimi.133 

 

Konec světové války v Benešově (informace k závěru vycházky – stanoviště 10) 

V dubnu 1945 vznikl v Benešově Národní výbor a jeho členové se začali připravovat 

na převzetí moci. Museli však vyjednávat s vedením cvičiště SS, kde bylo stále přes 30 000 

vyzbrojených mužů. Výsledkem byla dohoda o odchodu německých jednotek, které začaly 

vytlačovat místní ozbrojené jednotky, za nimiž postupovali sovětští vojáci, kteří Benešovem 

projeli poprvé 9. května 1945. Zrádci a kolaboranti byli zatčeni a poslední sovětská vojska 

odjela z města až v červnu.134 

  

 
132 BENEŠOV-NOVÝ HŘBITOV. Http://pamatky.kehilaprag.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: http://pamatky.kehilaprag.cz/hledani/benesov-novy-hrbitov 
133PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Benešov: Město Benešov, 1998. ISBN 80-238-2752-9., str. 47 
134Tamtéž., str. 48 
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PŘÍPRAVA NA PROCHÁZKU: 

a) Orientace v mapě: 

Žáci se ve škole rozdělí do skupin, budou nejdříve opět pracovat s mapou. Zadání bude trochu 

jiné než předchozí. Žáci pomocí svých donesených map či internetu hledají názvy vyznačených 

míst. Pokud by žákům nešla některá místa najít, učitel jim může pomoci tím, že jim 

dá k dispozici názvy stanovišť (není zde stanoviště „Cvičiště SS“, které nelze na mapě tak lehce 

ukázat). Mapu si skupiny hlídají po celou dobu vycházky. Před školou a na každém stanovišti 

se zorientují v mapě a následně vždy jedna skupina vede k dalšímu místu a zároveň ostatní žáci 

kontrolují své spolužáky. 

Úkol:  

Najdi názvy vyznačených míst na mapě: 

 

 

 

b) Práce s textem 

Během naší vycházky navštívíme i pomníky obětí této doby. Zde jsou tři osobnosti/oběti války, 

se kterými se žáci seznámí. Učitel dá žákům tři texty (stručné životopisy osob). Všichni 

společně si texty přečtou a diskutují nad otázkami, jejich osudy, věkem úmrtí, vysvětlují 

neznámá slova. 
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1) Zdeněk Zika (1922, Benešov – 1943, Osvětim) 

Zdeněk Zika se narodil roku 1922 v Benešově, kde studoval na gymnáziu. Poté studoval 

grafickou školu v Praze. Účastnil se odboje, rozšiřoval letáky a sám kreslil karikatury do těchto 

tiskovin. Roku 1942 byl zatčen a o rok později převezen do Osvětimi, kde zemřel 17. 2. 1943.135 

 

Otázky: „Kolik mu bylo let? Co znamená odboj? Provedl něco špatného?“ 

 

2) Marie Navarová (1899-1966) 

Otázky: „Víte, kdo jsou to odbojáři? A kdo je to kolaborant?“ 

Marie Navarová byla zdravotní sestra a spolu s manželem, vězeňským lékařem na Pankráci, 

pomáhali vězeňským odbojářům. V době atentátu na Heydricha 27. května 1942 jela okolo 

místa tramvají. Aniž by pravděpodobně věděla, o koho se jedná, poskytla zraněnému muži první 

pomoc a zastavila mu auto, které ho následně odvezlo do nemocnice. Za svůj čin dostala 

od říšské moci odměnu, kterou si musela převzít. Část věnovala na charitu a chtěla zbudovat 

ozdravovnu pro děti vězněných odbojářů. Také musela vypovídat jako svědek při rozpoznávání 

atentátníků. Údajně je nepotvrdila. Roku 1944 se dostala do Terezína za pomoc vězeňským 

odbojářům a následně roku 1948 byla odsouzena na 8 let do vězení za kolaboraci. Odseděla 

si jen 6 let z důvodu nemoci. Propuštěná Marie Navarová se nějakou dobu zotavovala, 

pracovala a 14. ledna 1966 umírá.136 

 

Následují otázky: „Bylo správné, že Heydrichovi pomohla? A co si myslíte o jejím odsouzením 

za kolaboraci?“ 

 

3) Vladimír Haering (1882 - 1942) 

Vladimír Haering se narodil v Benešově, vystudoval zde gymnázium a poté získal titul 

na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého života vystřídal hodně působišť. 

Byl dobrovolníkem v rakousko-uherské armádě, v posádkové nemocnici, na chirurgickém 

oddělení, účastnil se lékařské výpravy do Srbska, za války ošetřoval zraněné na ruské frontě, 

kde dokonce padl do zajetí. Stával se významnějším a získával různá povýšení. Po válce působil 

i v Červeném kříži. Roku 1928 byl povýšen na generála zdravotnictva. Při druhé světové válce 

 
135 Zika Zdeněk. Https://www.hrdinovevalky.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://www.hrdinovevalky.cz/person/zika-zdenek/ 
136 Pomohla Heydrichovi, ale skončila v Terezíně. Marii Navarovou zničili nacisté i 

komunisté. Https://www.info.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: https://www.info.cz/magazin/pomohla-

heydrichovi-ale-skoncila-v-terezine-marii-navarovou-znicili-naciste-i-komuniste-31994.html 
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se účastnil odboje a roku 1940 byl odveden gestapem. Pobýval v různých věznicích, nakonec 

zemřel roku 1942 v německé věznici. Po smrti byl povýšen jako generální šéf zdravotnictva.137 

 

Otázky: „Proč byl tento lékař uvězněn? A proč nejspíše ve vězení zemřel? 

              „Byl tento muž statečný? Proč?“ 

              „Jak se asi cítil, když šel do války po druhé?“ 

  

 
137 Vladimír Haering. Http://www.vhu.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: http://www.vhu.cz/vladimir-

haering/ 
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PROCHÁZKA 

Úvod do tématu 2. světové války 

Úvodní výklad začíná několika otázkami o historickém kontextu (viz. historický kontext – 

začátek války ve městě) a je žákům zprostředkován ještě ve škole.  

!!Otázky: „Co je to protektorát Čechy a Morava? V jakém roce začala 2. světová válka?“ 

 

Stanoviště 1)  

Cvičiště SS 

I s tímto stanovištěm budeme pokračovat ve škole. Území celého cvičiště na vlastní oči ukázat 

nelze, proto budou žáci pracovat s mapou Čech pro lepší představivost. Při přesunu k dalšímu 

stanovišti k vile Katuška učitel může žákům při přechodu kolejí názorně ukázat, že zhruba 

od tohoto místa dál (směrem ke Katušce) byl prostor obsazen pro cvičiště.  

 

Učitel nejprve položí žákům dvě otázky ohledně „cvičiště SS“. následuje výklad (viz. historický 

kontext – cvičiště SS) a poté se žáci rozdělí do skupin. Každá dostane mapu (nebo si ji žáci 

přinesou) a plánek přibližného území cvičiště a společně plní úkoly z PL s mapou a s převodem 

jednotek.  

Otázky: „Co je podle vás „cvičiště SS“? Jak vypadá a k čemu sloužilo?“ 

 

Plánek přibližného území cvičiště: 
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➢ Úkol do skupiny z PL: 

a) Vezmi si mapu a najdi na ni okrajová obsazená města a řeky cvičiště SS. 

Kolik větších měst bylo obsazeno? 

b) Rozloha cvičiště byla zhruba 43000 ha (100 ha = 1 km2), kolik km2 byla rozloha? 

Bylo území velké? 

 

Stanoviště 2) 

Vila Katuška  

Vila Katuška se nachází téměř na okraji Benešova. 

Stojí na hlavní příjezdové cestě k zámku Konopiště. 

Během druhé světové války byla vila součástí cvičiště 

SS, které bylo od města odděleno železnicí. Donedávna 

se zde nacházela Základní a Praktická škola. 

V současné době se jedná o nových majitelích.  

 

Nejprve učitel nechá žáky budovu prohlédnout a 

vyplnit úkol v PL.  

➢ Zadání v PL: 

 Myslím si Skutečnost 

K čemu tato budova 

sloužila? Je na ni 

něco neobvyklého? 

  

 

Následuje výklad (viz. historický kontext–Vila Katuška) a poté otázky k zamyšlení pro všechny 

žáky (žáci odpovídají ústně). Otázky: „Víte, co je gestapo? Jak asi mohl takový výslech 

vypadat? „Setkali“ jsme se již dnes s nějakou osobou, která mohla výslechem projít? (osobnosti 

z přípravných aktivit a pamětních desek v budově gymnázia) 
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Stanoviště 3) 

Sokolovna 

Budova sokolovny byla postavená v novorenesančním stylu v roce 1903 dle projektu Jaroslava 

Škouly z Benešova. Tato stavba reprezentuje sokolského hnutí v Benešově na přelomu 

století.138 Na vchodové zdi visí pamětní deska s nápisem „Našim umučeným“. 

 

Po příchodu na místo necháme žáky prohlédnout budovu, pamětní desku s nápisem a vyplnit 

otázky v PL. 

➢ Zadání v PL: Kdy a proč byla heydrichiáda? Co to znamená? Jaké byly jej následky? 

 

Poté následuje krátký výklad (viz. historický kontext-Sokolovna) a po něm otázka pro všechny, 

zodpovídaná ústně. 

Otázka: „Co je znázorněného na pamětní desce?“ 

 

Stanoviště 4) 

Gymnázium, ZŠ Jiráskova, ZŠ Karlov 

Tyto tři budovy spojuje podobný osud. Všechny byly ovlivněné okupací. Školy nestojí vedle 

sebe, ale místní žáci je určitě budou znát, případně jim je učitel může ukázat cestou 

při procházce. 

  Gymnázium 

 
138 Sokolovna. Https://www.benesov-city.cz/index.asp [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné z: 

https://www.benesov-city.cz/dp/id_ktg=1173&archiv=0 
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ZŠ Karlov (se zříceninou minoritského kláštera) 

 

ZŠ Jiráskova                                                                   Pamětních deska v budově gymnázia                                                         

 

 

Výklad (viz. historický kontext – Gymnázium, ZŠ Karlov, ZŠ Jiráskova) k těmto školám učitel 

přednese žákům v parku před Gymnáziem, kde žáci mohou sedět v trávě či na lavičce. Následně 

se půjdou podívat do budovy, kam se po domluvě není problém dostat. Na schodišti z přízemí 

do 1. patra visí na stěnách pamětní desky některých z obětí (profesorů či studentů z této školy) 

a jejich osudy. 

 

Učitel nechá žáky prohlédnout si pamětní desky a vyplnit úkoly v pracovním listu.  

➢ Zadání v PL:  

a) Spočítej, kolik přibližně studentů a profesorů je na deskách vyryto? 

b) Vyber si jednu osobu a zaznamenej si její věk a osud.  
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Stanoviště 5) 

Piaristická kolej 

Piaristická kolej s barokním kostelem sv. Anny byla postavena na Masarykově náměstí v centru 

města. V koleji byla založena knihovna, refektář a ubytování pro učitele a studenty. Piaristické 

řády se totiž zabývají převážně vzděláváním. V Benešově tak byla založena jedna z prvních 

škol vůbec. Za povšimnutí stojí rajský dvůr, vytvořený mezi budovami koleje, se slunečními 

hodinami. 

Piaristická kolej je volně přístupná. Učitel může vzít žáky do uzavřeného prostoru zahrady 

(po dohodě se správcem) a zprostředkovat jim výklad (viz. historický kontext – Piaristická 

kolej) tam. Po výkladu dáme žákům chvíli čas na vyplnění úkolu v pracovním listu. 

➢ Zadání v PL: Dokážeš si představit žít v té době? Co všechno bys nemohl/a dělat z toho, 

co běžně děláš? 

 

      

Rajský dvůr se slunečními hodinami            chrám svaté Anny a za ní budova Piaristické koleje 
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Stanoviště 6) 

Dlaždice zmizelých 

Město Benešov se snaží každoročně připomínat významné události z historie. V roce 2015 

se zde slavilo 70. výročí od konce 2. světové války, která trvala dlouhých 6 let. V tento den 

byly otevřeny tematické výstavy a také umístěny pamětní dlaždice – Stolpersteiny, neboli 

Kameny zmizelých vytvořené obětem holocaustu z Benešova.  

Byly umístěny tři před budovou polikliniky, tři před lékárnou na Malém náměstí naproti 

poliklinice a jedna na Masarykově náměstí u rohového domu směrem na Karlov. Na dlaždicích 

jsou vyryta jména obětí s datem narození a úmrtí a jejich osudem. Dlaždice zmizelých 

a zemřelých židovských obyvatel bývají umístěny před domy, ve kterých bydleli či pracovali.  

„Po světě se těmto kamenům říká Stolpersteiny, německy stolpen znamená klopýtnout. Každý, 

kdo o ně škobrtne a skloní se k nim, tak de facto skládá pomyslnou poklonu všem obětem 

holocaustu,"139 

 

Učitel se žáky navštíví první místo s dlaždicemi, nechá jim čas na prohlédnutí, popřemýšlení 

a vyplnění pracovních listů. Následně se žáků ptá na jejich odpovědi v PL, případně vysvětluje 

dotazy. Další stanoviště s dlaždicemi jen procházíme a vždy jeden žák může text přečíst nahlas. 

➢ Zadání v PL: 

a) Vyplň dle svého uvážení: 

Co to je? Význam? O kom jsou? Mají něco 

společného? 

Proč jsou umístěny 

právě na tomto 

místě? 

     

b) Vyber si 2 osoby a spočítej jejich věk přesunu.  

  

 
139 Klopýtnutí jako vzpomínka na zmizelé sousedy. Https://liberecky.denik.cz/ [online]. [cit. 2019-11-02]. 

Dostupné z: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/klopytnuti-jako-vzpominka-na-zmizele-sousedy-

20170630.html 
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Stanoviště 7) 

Starý židovský hřbitov 

Nachází se nedaleko hlavního náměstí. Od roku 2007 je chráněn jako kulturní památka České 

republiky.  

    

Dříve než učitel žákům zprostředkuje výklad (viz. historický kontext – Starý židovský hřbitov), 

zeptá se na několik otázek: 

„Kde se nacházíme?“  

Úkol pro všechny: Prohlídni si náhrobky a zkus něco přečíst. Jsou náhrobky něčím jiné, 

než ty na „běžném“ hřibově?“ 

 

Stanoviště 8) 

Židovský památník a nový židovský hřbitov 

Klíče od tohoto hřbitova je možné zapůjčit v turistickém informačním centru na náměstí. 

Památník je možné navštívit po dohodě s doprovodem.  

   

Při příchodu na hřbitov položí učitel žákům otázku: „Co se dělo s židovskými občany za války? 

Proč tomu tak bylo?“ Následně si žáci hřbitov volně prohlédnou a vyplní úkol v PL. Hřbitov 

není rozsáhlý. 

➢ Zadání v PL: 

a) Spočítej, kolik hrobů se zde nachází. 

b) Vyber si jeden náhrobek a zkus z něj zjistit co nejvíce informací. 
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Společná aktivita: 

Po výkladu před památníkem si alespoň z části vyzkouší, jak byli lidé transportováni ve vlaku 

do táborů.  

Průběh: Učitel na zemi vyznačí (křídou, klacky, provázkem) nějaké malé území. Následně mají 

žáci za úkol do vyznačeného prostoru dostat co nejvíce dětí. Následně jim poví, že takto 

namačkaní (mnohdy ještě více) byli lidé převáženi do táborů.  

 

Stanoviště 9) 

Hřbitov s pomníky osobností  

Učitel žáky provede kolem několika hrobů obětí či osobností druhé světové války (viz. přílohy 

– mapa hřbitova). Na hřbitově se nachází mnohem více takových hrobů. Žáci se s osudy těchto 

třech lidí seznámí již před vycházkou (viz. příprava na vycházku). Po příchodu k náhrobku 

můžeme vždy nějaký žák jen stručně připomenout osud daného člověka. Učitel žákům vysvětlí 

pojem kenotaf140, jelikož většina těchto hrobů bývají právě kenotafy.  

Postupně můžeme navštívit tři hroby: Vladimír Haering, Zdeněk Zíka, Marie Navarová. 

Na obou mužských náhrobcích je zapsáno jejich jméno, bohužel na pomníku Marie Navarové 

její jméno již není. Buď se žáci mohou pouze seznámit s jejím příběhem a následně k náhrobku 

již nejít, nebo jej navštívit a zamyslet se nad tím, proč již její jméno není na náhrobku vytesáno.  

 

Stanoviště 10) 

Památník obětem 2. světové války 

Památník se nachází pod spodním hřbitovem na Karlově. Je postavený na velkém prostranství 

a je volně přístupný. Samotný památník se skládá z více částí. Nachází se zde i mauzoleum, 

které je prázdné, před ním stojí sloup se státním znakem – dvouocasý lev s korunou na hlavě. 

Na pravé straně je pomník věnovaný 54 vojákům Rudé armády, kteří zahynuli při osvobozování 

Benešovska. Pomník na levé straně je věnovaný americkým letcům, kteří byli v Konopišti 

sestřeleni a taktéž francouzským zajatcům a obětem heydrichiády. Na deskách jsou vyryta 

i některá jména obětí. 

 

 
140 Symbolický náhrobek zbudovaný pro zemřelého, jehož tělo je nezvěstné, nebo bylo pohřbeno jinde. 



  91 

 

 

Žáci a učitel si místo prohlédnou. Učitel nechá studenty zjistit, kde se nachází, co je zde možné 

vidět a vyplní otázku v PL. Poté se ptá, co žáci zjistili a případně doplňuje nezmíněné pamětní 

desky a vysvětluje slovo mauzoleum.  

➢ Zadání v PL: Komu všemu je památník věnován? 

 

Ukončení války 

V závěru celé procházky se učitel s žáky ještě chvíli posadí vedle památníku do trávy, nebo 

mohou jít na nedaleký kopec/park „Klášterka“, kde mohou také posedět v trávě či na lavičkách. 

Dříve než učitel řekne žákům pár slov k ukončení války v tomto městě (viz. historický kontext 

– Konec světové války v Benešově), zeptá se: „Jak skončila válka ve světě?“ Poté už následují 

jen krátké informace, ukázka fotografií a vyplňování posledního úkolu PL. 

➢ Zadání v PL: Navrhni svůj vlastní památník, pomník obětem válek. 
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AKTIVITY PO PROCHÁZCE 

 

Činnosti, které budou následovat po procházce nemusí být dokončené ještě ten samý den, 

ale bylo by vhodné je vykonat v následujících dnech, aby měli žáci ještě v paměti informace, 

vzpomínky a zážitky z vycházky. 

Aktivity: 

- Učitel by měl společně se žáky zrekapitulovat celý proces vycházky a projít odpovědi 

v pracovních listech. 

- Žáci mohou napsat svou zpětnou vazbu na vycházku (získané informace, sebehodnocení 

chování, aktivity, spolupráce, jejich emoce, zážitky). 

- Učitel by měl zhodnotit chování žáků a jejich vystupování na veřejnosti.  

- Diskuze se žáky: 

„Jaký vliv měla tato doba pro naše město?“ 

- Žáci mohou ve skupinách vytvořit plakáty z této vycházky, které mohou obsahovat 

obrázky, fotky, získané informace, zážitky, … 

 

Další návrhy na výlety: 

Na Benešovsku je zásluhou cvičiště SS stále možné vidět hodně vojenských objektů, budov, 

památníků. V případě zájmu učitele či žáků si mohou místa dojet prohlédnout, nebo tuto 

možnost nabídnout žákům a jejich rodičům. Je možné navštívit v Konopišti Památník 

americkým letcům, kteří zde byli v roce 1945 popraveni141 (jsou zapsaní i na památníku 

pod spodním hřbitovem). Dále je možné navštívit nedalekou obec Úročnice, v jejímž okolí stojí 

dobové bunkry. V obci Bystřice býval malý pracovní koncentrační tábor. Ve vesnici Prosečnice 

v bývalém vyhlášeném plicním sanatoriu sídlila za války granátnická škola SS. V malé 

vesničce Hradíštko býval koncentrační tábor, kde jsou dodnes patrné pozůstatky základů budov 

a strážných věží. Nedaleko obce je kříž a památník obětem pochodu smrti z tohoto tábora.  

  

 
141 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-

260-5254-8., str. 38 
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PRACOVNÍ LIST:  

Téma: _______________________ 

Časové období: _________________ 

1. Stanoviště - _______________________________ 

a) Vezmi si mapu a najdi na ni okrajová obsazená města a řeky cvičiště SS. 

Kolik větších měst bylo obsazeno? 

___________________________________________________________________________ 

b) Rozloha cvičiště byla zhruba 43000 ha (100 ha = 1 km2), kolik km2 byla rozloha? Bylo 

území velké? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Stanoviště - _______________________________ 

 Myslím si Skutečnost 

K čemu tato 

budova 

sloužila? Je 

na ni něco 

neobvyklého? 

  

3. Stanoviště - _______________________________  

Kdy a proč byla heydrichiáda? Co to znamená? Jaké měla následky? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Stanoviště - _______________________________ 

a) Spočítej, kolik přibližně studentů a profesorů je na deskách vyryto? 

___________________________________________________________________________ 

b) Vyber si jednu osobu a zaznamenej si jeho/její věk a osud.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Stanoviště - _______________________________ 

Dokážeš si představit žít v té době? Co všechno bys nemohl/a dělat z toho, co běžně děláš? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Stanoviště - _______________________________ 

a) Vyplň dle svého uvážení: 

Co to je? Význam? O kom jsou? Mají něco 

společného? 

Proč jsou umístěny 

právě na tomto 

místě? 

     

b) Vyber si 2 osoby a spočítej jejich věk přesunu.  

___________________________________________________________________________ 

7. Stanoviště - _______________________________ 

8. Stanoviště - _______________________________ 

a) Spočítej, kolik hrobů se zde nachází. 

b) Vyber si jeden náhrobek a zkus z něj zjistit co nejvíce informací. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Stanoviště - _______________________________ 

10. Stanoviště - _______________________________ 

Komu všemu je památník věnován? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Navrhni svůj vlastní památník, pomník obětem válek: 
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4 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá památkami historie města Benešov a možnostmi jejich využití 

ve výuce vlastivědy žáků 4. a 5. ročníků základní školy v oblasti Člověk a jeho svět. Práci jsem 

psala se záměrem vytvořit soubor materiálů pro výuku vlastivědy v tomto regionu. Praktická 

část se tak skládá z navržených procházek po městě Benešov a jeho okolí.  

Součástí vlastivědného kurikula je poznávání svého města, okolí, seznamování se s historickým 

kontextem a vycházka je tou nejlepší formou, jak vše spojit dohromady. Žáci se během 

vycházek seznamují s osudy města, tragickými událostmi, které obyvatelstvo postihlo, 

s památkami města, pomníky, pamětními deskami, které mají spojitost s tématem, jsou 

ovlivněné dobou či jsou vzpomínkou na tuto dobu. Zároveň se obeznámí 

i se zesnulými obyvateli, kteří se nebáli a snažili se režimu vzepřít či se jinak zapsali do paměti.   

Učitel žákům předkládá otázky k zamyšlení se nad významem těchto míst, důležitostí témat 

v historii města a životy lidí. Žáci mají také možnost projevit svůj názor, úctu, spolupracovat 

a dotvářet místa malířsky dle své fantazie. 

Tuto práci jsem tvořila se záměrem propojit učivo s realitou a návštěvou míst, které žáci 

většinou dobře znají a mohou si tak vytvářet vztah ke svému regionu. Vycházek se žák účastní 

aktivně. Nejen, že si každé místo na vlastní oči prohlédne a prozkoumá, seznámí se pomocí 

výkladu s vlastivědným propojením, ale zároveň se zamýšlí nad otázkami učitele, spolupracuje 

ve skupině, vypracovává úkoly. 

Procházky jsem připravovala tak, aby učitel měl co nejméně práce s realizací. Součástí práce 

jsou aktivity před a po vycházce, pracovní listy, zvolená stanoviště a informace k nim, a také 

výklad, který si učitel může variovat dle svého uvážení.  

Při vypracovávání této práce jsem informace o Benešovu čerpala z knih umístěných v městské 

knihovně, z knih z vlastních zdrojů, ale také z internetových zdrojů, kde jsem získávala hlavně 

informace, které jsem v knihách nenašla. Některé informace nebylo snadné dohledat.  

Při promýšlení své praktické části jsem chtěla postihnout více vlastivědných témat. Snažila 

jsem se vybrat ta nejpodnětnější a k nim vhodná stanoviště, která mají s tímto tématem 

spojitost. U každého tématu jsem chtěla vyzdvihnout hlavní vliv na město pomocí vybraných 

památek. Avšak pro hlubší porozumění tématu se mi jednotlivé přípravy začaly poměrně 

rozrůstat, s čímž rostl i počet stran mé práce. Uvědomuji si, že by bylo potřeba počet procházek 

redukovat. 

Přesto, že jsem se snažila vše naplánovat tak, aby se vycházky zdařily, aby měl učitel 

co nejméně práce s realizací a obohatily žáky jak o vzdělávací, tak i výchovné zkušenosti. 
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Jen praxe ukáže, zda se procházky takto dají zvládnout. Vycházky jsou dle mého názoru velmi 

dobrá forma mimoškolní výuky, ale má i mnoho nepředvídatelných rizik. Ať už počasí nebo 

rozpoložení žáků. Samotná vycházka je náročná i z organizačního hlediska, kdy žáky rozptyluje 

hodně podnětů okolo a učitel musí dbát nejen na správný průběh, ale také na kázeň a bezpečnost 

žáků. Tato forma rovněž zabere větší množství času než běžné vyučování.  

Uvědomuji si, že se tímto způsobem nedají vyučovat všechna témata. Učitel by měl vybírat 

ta nejnosnější ve svém okolí a tomu věnovat více času a energie. Procházky jsou náročné 

na přípravu učitele, a pokud by se žáci s touto formou setkávali často, nejspíše by je přestala 

bavit. Jsem si také vědoma toho, že bude třeba některé činnosti redukovat, zjednodušovat, nebo 

naopak přidávat více zážitkových postupů. Pro mě je tato práce prvním skutečným návrhem 

procházek propojených se vzděláváním žáků. Věřím, že praxe teprve ukáže nedostatky, kterých 

by bylo třeba se příště vyvarovat. 

Díky této práci jsem se sama hodně naučila. Věděla jsem, že město Benešov má bohatou historii 

a mnoho zajímavých míst a budov. Až nyní jsem zjistila a nadále stále zjišťuji, kolik toho 

muselo město, i lidé v něm žijící, zažít. Bylo pro mě velmi zajímavé, obohacující a mnohdy 

překvapující tyto informace hledat, zkoumat a dávat dohromady souvislosti. Pokud bych jednou 

učila v Benešově či jeho okolí, doufám, že si při výuce najdu čas, abych s žáky podnikala třeba 

právě tyto procházky.   
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Dostupné z: https://www.benesov-

city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=32

814 



 

 

Maketa města Benešov 

 

vlastní fotografie 

 

Mapa č. 2 

 

[online]. [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: https://www.google.cz/maps. Upraveno autorkou. 
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Táborská kasárna 

 

vlastní fotografie 

 

Mapa území kasáren                                                                       Voják Alois Prokop 

     

[online]. [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps. Upraveno autorkou. 

 

        PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen"    

        město v podzámčí. Benešov: Město Benešov,  

         2013. ISBN 978-80-260-5254-8., str. 35 
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102. pěší pluk 

 

PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-260-

5254-8., str. 34 

 

Gymnázium 

 

vlastní fotografie 
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Pomník obětem 1. (a 2.) světové války 

 

vlastní fotografie 

 

Pamětní deska obětem tridentských vojáků                         Kostel sv. Mikuláše 

 na zřícenině minoritského kláštera 

    

vlastní fotografie                                                                   vlastní fotografie 
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Pamětní desky obětem 1. světové války 

 

  
vlastní fotografie 

 

Pomník obětem 1. světové války 

 
vlastní fotografie 
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Zámek Konopiště 

 

PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-260-

5254-8., str. 20 

 

Mapa č. 3 

 

[online]. [cit. 2019-11-26]. Dostupné z: https://www.google.cz/maps. Upraveno autorkou. 
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Plánek území cvičiště SS 

 

KOS, Petr. Cvičiště Benešov - vstup zakázán!!: SS-Truppenübungsplatz Beneschau/Böhmen 1939-1948 : stručná 

historie výcvikového prostoru SS ve středních Čechách v letech druhé světové války a poválečná obnova území 

do roku 1948. Postupice: Posázaví, 2011. ISBN 978-80-904655-4-1., str. 18 
 

Vila Katuška 

 

Katuška. Https://www.geocaching.com/play [online]. [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

https://www.geocaching.com/geocache/GC1FGR0_katuska?guid=e1a3c091-28fa-4c46-aaea-4fb119941e77 
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Pamětní deska umístěná na sokolovně 

 
vlastní fotografie 

 

Gymnázium 

 
vlastní fotografie 

 

ZŠ Jiráskova 

 
vlastní fotografie 
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ZŠ Karlov 

 
vlastní fotografie 

 

Pamětní deska obětem druhé světové války v budově Gymnázia 

 

vlastní fotografie 
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Chrám sv. Anny s budovou Piaristické koleje 

 
PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-260-

5254-8., str. 30 

 

Rajský dvůr se slunečními hodinami 

 

vlastní fotografie 
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Dlaždice zmizelých 

 

vlastní fotografie 

 

Starý židovský hřbitov 

 

vlastní fotografie 

 
vlastní fotografie 
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Nový židovský hřbitov 

 
vlastní fotografie 

 

 
Židovský památník a nový hřbitov: Fotografie č.5. Https://www.benesov-city.cz/index.asp [online]. [cit. 2019-11-

19]. Dostupné z: https://www.benesov-city.cz/zidovsky-pamatnik-a-novy-hrbitov/ds-1163 
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Památník obětem 2. světové války a mauzoleum 

 

vlastní fotografie 

 

  

vlastní fotografie 
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Příjezd Rudé armády na náměstí v Benešově 

 

PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013. ISBN 978-80-260-

5254-8., str. 39 
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