
Zánik Židovské obce v Českých Budějovicích ve 20. století, ÚVOD 

V roce 1341 český král Jan Lucemburský udělil privilegium pro dvě židovské rodiny, na jehož základě se 

směly usadit v Českých Budějovicích. Od tohoto roku je datována historie židovského obyvatelstva ve 

městě.  

 

Jan Lucemburský (vládl 1310 – 1346) 

Po smrti Václava III. (1306) trvaly ….. roky boje o trůn v Čechách - Zástupci české šlechty, církve a měst 

nabídli korunu cizinci – Janu Lucemburskému - Vzal si za manželku dceru Václava II. Elišku 

…………………………………………….. - pobýval většinou mimo Čechy, česky neuměl (turnaje, války), výborný 

válečník 

Postupné rozšiřování židovské obce bylo zastaveno v roce 1505. Několik Židů bylo tehdy obviněno z vraždy 

křesťanského chlapce. Obvinění se nikdy neprokázala, přesto vydal český král Vladislav II. majestát, na jehož 

základě byli českobudějovičtí Židé navždy vypovězeni z města. Podobně jako v jiných evropských městech 

následovaly i zde kruté protižidovské pogromy, dvacet zdejších Židů bylo popraveno. 

 

 

Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 



Úkoly: 

1) Židé byli popraveni na tehdejším budějovickém náměstí. Popiš hlavní rozdíly podoby náměstí oproti 

současnému stavu:  

2) Která listina přiznávala českému panovníkovi dědičný královský titul? 
a) Magna charta libertatum 
b) Zlatá bula sicilská 
c) Zlatá bula Karlova 

3) Za které panovníka byly k českému státu připojeny rakouské země? 
a) Za Jana Lucemburského 
b) Za Přemysla Otakara II. 
c) Za Karla IV. 

 
5) Jak si počínal tento panovník? 

 

Novodobá historie Židů začíná až revolučním rokem 1848, kdy bylo nařízení o vypovězení Židů z města 

zrušeno. Židovská obec se začala rychle rozvíjet, v roce 1867 byl nově založen židovský hřbitov na okraji Č. 

Budějovic (dnešní ulice Pekárenská). Před rokem 1867 se pohřbívalo na židovském hřbitově v Hluboké nad 

Vltavou. 

 

 

Nejvýznamnějším počinem českobudějovické židovské obce byla impozantní stavba synagogy, která se 

nacházela téměř v centru města. 



 

Synagoga byla vybudována v letech 1885-1888 v novogotickém slohu a patřila k nejhodnotnějším 

synagogálním architektonickým stavbám v Evropě. Vedle známé Černé věže tvořila další významnou 

dominantu města 

.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Zánik židovské obce v Českých Budějovicích v roce 1942 

Hitlerova cesta k moci v nacistickém Německu v roce 1933 předznamenala v dalších letech rychlý zánik 

židovských obcí po celé Evropě. 

15. března 1939 obsadili nacisté i město České Budějovice, na věž českobudějovické radnice byl jako symbol 

nadvlády umístěn znak hákového kříže a Židé ve městě byli velice rychle vyřazováni ze všech oblastí 

veřejného života. 

 

 

Popiš proměnu českobudějovického náměstí obsazení města Němci 

Kdy bylo město obsazeno? 

 

Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 

 



 

 

Jak se jmenovaly nejznámější německé noviny, které vycházely v jihočeském regionu? 

Pokus se přečíst a přeložit nadpis článku 

Co mohlo být obsahem tohoto článku? 

Co znamená pojem „Sonderausgabe“? Slyšel jsi někdy pojem „Sonderbehandlung“? 

 



 

 

Jaký symbol je dnes na vrcholu českobudějovické radnice? 

Co se pravděpodobně událo v Českých Budějovicích a bylo zachyceno na této fotografii? 

Kdy se tato událost mohla stát? 

 

 

Rozkazem nacistického starosty města Friedricha Davida byla 5. července 1942 českobudějovická synagoga 

vyhozena do povětří. Cihlové zdi ze schwarzenberské cihelny ve Zlivi odolaly silnému výbuchu natolik, že 

trosky bylo třeba následně rozebírat ručně.  

 



 

 

 



Zničení synagogy představovalo i faktický zánik židovské obce v Českých Budějovicích ve 20. století. Ze 

synagogy se zachovaly pouze fragmenty cihel, barevných glazovaných tašek ze střechy a vitráží oken, které 

jsou uloženy ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.  

 

 

Co znamenal tento symbol? 

 



 

 

 

18. dubna 1942 byl z českobudějovického vlakového nádraží vypraven transport 909 židovských obětí 

holocaustu. Transport nesl označení AkB, nejmladším v něm byl Jiří Lederer, kterému byl rok a tři měsíce… 

Naprostá většina z tohoto transportu, celkem 881 osob, zahynula v koncentračních táborech Terezín, 

Dachau a ve vyhlazovacích táborech Osvětim, Treblinka, které nacisté v Polsku během II. světové války 

vybudovali. 



 

Na příkaz českobudějovického gestapa vyhotovili členové českobudějovické pobočky Židovské rady starších 

v Praze soupis židovských obyvatel na Českobudějovicku. Tento tzv. Budweiser – Namen – Index museli ve 

čtyřech vyhotoveních předat německým úřadům. Pracovníkům Židovské náboženské obce se však podařilo 

tajně pořídit o jeden exemplář navíc, který dodnes slouží jako nejcennější pramen pro zkoumání osudů 

odvlečených a zavražděných židovských občanů Českobudějovicka. Tento soupis je autentickým dokladem 

o důsledném a plánovitém vyhlazování příslušníků židovského etnika. Tragickým faktem je skutečnost, že 

v době jeho pořízení v červnu 1944 již většina osob z tohoto seznamu nežila.  

Nejzrůdnějších rozměrů dosáhla likvidace židovské menšiny v sousedním Polsku, kde nacisté vyvraždili 

milióny Židů a dalších nevinných obětí zvrácené rasové ideologie. 

 

 

 

 

 



Pracovní list:  

Pronásledování židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava (v Českých Budějovicích) 

Po obsazení Českých Budějovic 15. 3. 1939 začaly okamžitě německé úřady pronásledovat vlastenecké a 

židovské obyvatele. 

 

 

Popiš tento obrázek 

Jaký byl symbol nacistického pozdravu a kdo takto zdravil v Českých Budějovicích? 

 

 

 

 

 

 



Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 

 

 

Kdy začala II. světová válka? 

Jak začala II. světová válka? 

Pokus se okomentovat jednotlivá ustanovení policejní vyhlášky z září 1939 v Českých Budějovicích 



 

 

 

 



 

Pokus se přečíst výše uvedenou adresu v Českých Budějovicích 

O jakou organizaci se jednalo? 

Najdi na internetu informace k Horstu Wesselovi 

 



 

Pokus se přečíst titulek z německých budějovických novin 

 

 

Rasistické protižidovské články musely být v českém protektorátním tisku téměř denně 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list: Média doby Protektorátu v Českých Budějovicích 

Nacisté v Německu dokázali velice rychle poznat a obratně využít obrovského vlivu médií na veřejné 

mínění (tehdy především tisk, rozhlas, film). Toto nebezpečí však ukončením války nepominulo a bohužel i 

v současné době mají zvrácené teze rasové nesnášenlivosti či totalitní režimy své mnohočetné přívržence. 

Šíření podobných myšlenek moderními multimédii tak může být v dnešní společnosti ještě nebezpečnější. 

 

Která média využíváš nejvíce? 

Jaká nebezpečí s sebou přinášejí média současného světa? 

 

 

Noviny v Protektorátu musely zveřejňovat své články pouze podle „německého světového názoru.“ 
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Pojďme se podívat blíže na některé články z dobových českobudějovických novin: 

 

 

 



 

 

Budweiser Zeitung, (noviny budějovických Němců, které zde vycházely v období 1873 - 2. 5. 1945). 

Německo vyhlašuje 1. září 1939 válku Polsku, začátek II. světové války 

Poslední odstavec: „Německý wehrmacht povede boj za německou čest a německé právo na život s 

rozhořčeně tvrdou rozhodností. Očekávám, že každý voják vykoná při pomyšlení na věčnou tradici 

německého vojenství svou povinnost až do posledního. Buďte si ve všech situacích vědomi, že jste 

reprezentanti národněsocialistického Velkého Německa. Ať žije náš národ a naše říše!“ 

Berlín, 1. září 1939       Adolf Hitler 

 

 



 

Nacistické oslavy 1. Máje 1939 v Budějovicích (slovo „České“ nesmělo být během německé okupace v názvu 

města používáno) 



 

Oslavný článek u příležitosti 50. narozenin A. Hitlera z 19. dubna 1939 

Kolika let se dožil A. Hitler? 

Jak skončil jeho život? Kde zemřel? 

 

 

Jaké pocity v tobě vzbuzuje výše uvedený titulek novin? 

Napiš kratší úvahu na toto téma 

 

 

 

 



 

 

Oslavy 1. Krajského dne NSDAP (Národněsocialistické strany, hlavní a jediné politické strany nacistického 

Německa) v Budějovicích ze dne 4. června 1939, 40 000 účastníků  

 

„První Krajský den NSDAP ve starém krajském městě Budějovicích…se stal radostným vyznáním našemu 

milovanému vůdci, tvůrci Velkoněmecké říše a přehlídkou mocného vojska. Krajský den byl pro nás 

svátkem, který jsme ještě nikdy nezažili a který se nezapomenutelně vepsal do našich srdcí…Krajský den 

přispěl k tomu, že se také Němci z budějovické německé jazykové oblasti hrdě přihlásili k praporu Adolfa 

Hitlera…40 000 Němců se zúčastnilo této úchvatné manifestace a znovu slíbili vůdci A. Hitlerovi svou 

věrnost a oddanost.“ 

 



 

 

 

Krajský den NSDAP, náměstí Adolfa Hitlera 

O jaké náměstí v dnešních Českých Budějovicích se jedná? 



 

KOH – I – NOOR – stejně jako všechny ostatní podniky ve městě plně podléhal 

německé okupační moci 

Co znamená pozdrav Heil Hitler? 

 



Protektorát Čechy a Morava v Českých Budějovicích 

 

 

Popiš výše uvedený obrázek v dobových souvislostech 

 

Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 

 



 

 

 



 

Pohovoř o roli Reinharda Heydricha v Protektorátu 

Popiš průběh atentátu na Heydricha 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



Pracovní list: I. světová válka, rok 1914 

- Do roku 1939 označována jako Velká válka nebo Světová válka 

Počáteční fáze války: rok 1914 

1) Západní fronta: 

- Německo vtrhlo v srpnu 1914 neočekávaně rychle do neutrální Belgie (její statečný odpor, ničení 

vlastních železnic, mostů), aby následně obsadilo Paříž a tím porazilo Francii: plán tzv. bleskové války 

(Blitzkrieg, stejnou taktiku zvolili Němci i ve II. světové válce) 

- Západní fronta se stala ihned od počátku rozhodujícím bojištěm pro celou válku (přečíst román E. M. 

Remarque: Na západní frontě klid., i zfilmováno) 

- Francouzi Němce na svém území statečně zastavili a válka se změnila v zákopovou (výzbroj fr. armády 

v I. fázi naprosto nedostatečná oproti německé: červené kalhoty uniforem, žádné helmy, pušky 

s bodáky x německé kulomety, později plamenomety, chemické zbraně, nálety vzducholodí Zeppelin 

apod.) 

- Zákopová válka: strašné útrapy vojáků na obou stranách: překážky z ostnatých drátů, obrovské lidské 

oběti, krysy, bahno, v těchto podmínkách celé měsíce, ani jedna ze stran neměla sílu na zvrat ve 

válce, snaha podkopat se pod nepřátelské zákopy a vyhodit je do povětří, 1. průzkumné lety nad 

nepřátelskými liniemi a jejich fotografování, případně ruční shazování bomb 

2) Východní fronta: Oproti německým předpokladům vstoupilo Rusko do války dříve, než Němci 

čekali = nutnost tříštit své vojenské síly a začít bojovat kromě západní i na východní frontě proti 

ruské armádě (velmi početná, ovšem špatně vyzbrojená) 

3) Balkánská fronta: Rakousko-Uhersko si nedokázalo vojensky poradit se Srbskem. Sice dobylo 2. 

prosince 1914 Bělehrad, ale po srbské protiofenzívě byla rakousko-uherská armáda hned další 

den vytlačena až za hranice Srbska 

 

 

 

Milá matko, překročili jsme les Vaux Chapitre. Je to hrůza, jeden trychtýř vedle druhého, v každém 

leželi tři nebo čtyři mrtví, Francouzi i Němci, jeden přes druhého. Jsou tady mrtví z října, pod nimi 

ti, co zemřeli v červnu, a pak už jen holé kostry těch březnových. Někteří ještě vypadají, jako by 

spali, modré a šedé uniformy jsou dnes nazelenalé. Nacházíme kusy těl, jsou téměř jako stromy, 

které tady nemají ani koruny, ani větve. Střely je roztrhaly až ke kořenům. Je tady pusto a ticho. 

Obrovský hřbitov lidí. Přeskakujeme mrtvé, bojíme se jich. Zítra jdeme do útoku. Modli se za mne. 

 

 

Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 

 

 



Pracovní list: I. světová válka, rok 1914 

- Do roku 1939 označována jako Velká válka nebo Světová válka 

Počáteční fáze války: rok 1914 

1) Západní fronta: 

- Německo vtrhlo v ……………. 1914 neočekávaně rychle do neutrální ………………….. (její statečný odpor, 

ničení vlastních železnic, mostů), aby následně obsadilo ……………… a tím porazilo …………………..: plán 

tzv. …………………… války (………………..krieg, stejnou taktiku zvolili Němci i ve II. světové válce) 

- Západní fronta se stala ihned od počátku rozhodujícím bojištěm pro celou válku (přečíst román E. M. 

Remarque: Na západní frontě klid., i zfilmováno) 

- Francouzi Němce na svém území statečně zastavili a válka se změnila v ………………………(výzbroj fr. 

armády v I. fázi naprosto nedostatečná oproti německé: ……………………. kalhoty uniforem, žádné 

helmy, pušky s ………………………… x německé ………………….., později plamenomety, chemické zbraně, 

nálety …………………………………………Zeppelin apod.) 

- Zákopová válka: strašné útrapy vojáků na obou stranách: překážky z ostnatých drátů, obrovské lidské 

oběti, krysy, bahno, v těchto podmínkách celé měsíce, ani jedna ze stran neměla sílu na zvrat ve 

válce, snaha ………………………………………nepřátelské zákopy a vyhodit je do povětří, 1. průzkumné lety 

nad nepřátelskými liniemi a jejich fotografování, případně ruční shazování bomb 

2) Východní fronta: Oproti německým předpokladům vstoupilo Rusko do války dříve, než Němci 

čekali = nutnost tříštit své vojenské síly a začít bojovat kromě západní i na východní frontě proti 

ruské armádě (velmi početná, ovšem …………………………………………………………………) 

3) Balkánská fronta: Rakousko-Uhersko ……………………………………… vojensky poradit se Srbskem. Sice 

dobylo 2. prosince …………………….  …………………………… ale po srbské protiofenzívě byla rakousko-

uherská armáda hned další den vytlačena až za hranice Srbska 

 

 

 

Milá matko, překročili jsme les Vaux Chapitre. Je to hrůza, jeden trychtýř vedle druhého, v každém 

leželi tři nebo čtyři mrtví, Francouzi i Němci, jeden přes druhého. Jsou tady mrtví z října, pod nimi 

ti, co zemřeli v červnu, a pak už jen holé kostry těch březnových. Někteří ještě vypadají, jako by 

spali, modré a šedé uniformy jsou dnes nazelenalé. Nacházíme kusy těl, jsou téměř jako stromy, 

které tady nemají ani koruny, ani větve. Střely je roztrhaly až ke kořenům. Je tady pusto a ticho. 

Obrovský hřbitov lidí. Přeskakujeme mrtvé, bojíme se jich. Zítra jdeme do útoku. Modli se za mne. 
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Pracovní list: I. světová válka - ÚVOD 

- Přelom 19. a 20. století: zhoršení vztahů mezi evropskými státy 

- 1908: Rakousko-Uhersko anektovalo (připojilo) Bosnu a Hercegovinu – velká nevole v sousedním 

Srbsku, které si rovněž n Bosnu a Hercegovinu dělalo nároky 

- Sblížení Německa a Rakouska-Uherska. K nim se připojila Itálie: vznik tzv. TROJSPOLKU 

- Francie se nechtěla smířit se ztrátou Alsaska a Lotrinska v prusko-francouzské válce, napětí 

s Německem.  

- Anglie: znepokojena velkým vyzbrojováním Německa, tzn. sblížení s Francií. Francie, Anglie, Rusko: 

vytvořili jako protiváhu Trojspolku tzv. TROJDOHODU 

- Obě seskupení začala ještě více zbrojit 

- Spory mezi TROJDOHODOU A TROJSPOLKEM byly tak velké, že se pouze čekalo na záminku k válce 

- 28.6. 1914 atentát na rakousko – uherského následníka trůnu FRANTIŠKA FERDINANDA d´ESTE v 

Sarajevu, hl. městě Bosny a Hercegoviny 

- Atentátník GAVRILO PRINCIP pocházel ze Srbska – R. – U. vyhlásilo 28.7. 1914 Srbsku válku 

- Krátce nato vyhlásilo Německo válku Francii a Rusku 

- 1917 vstoupily do války také USA: německé ponorky potápěly americké obchodní lodě 

- Němci potopili i britský parník Lusitanie – 1512 lidí zahynulo 

- Ve válce přes 30 států (Evropa, Afrika, Tichomoří) 

- Sarajevský atentát: 

- Záminkou k válce atentát na rakousko – uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este  a 

jeho manželku Žofii (roz. Chotkovou - z českého šlechtického rodu) 28.6. 1914, hl. městě Bosny a 

Hercegoviny. Oba atentátu podlehli 

- 17 (někdy uváděno 19) letý srbský student Gavrilo Princip 

- Odsouzen na 20 let, zemřel ve vězení v Terezíně  

- 28. 7. 1914 vyhlásili Rakousko-Uhersko válku Srbsku 

- 3 fronty: 

- Západní: původně Němci chtěli vyhrát tzv. „bleskovou válkou“ – rychlý postup přes Belgii do Paříže. 

nejtěžší boje ve Francii: tzv. zákopová válka, nejtěžší boje o fr. pevnost Verdun, padlo zde přes 700 

000 vojáků (označována jako „verdunský mlýnek na maso“) 

- Východní: Ruská armáda početná, ale velmi špatně vyzbrojená 

- Jižní: Srbsko, později italská fronta  
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- Moderní vojenská technika: 

- 1. nasazení tanků - Britové 

- Jedovatý plyn („yperit“) – Němci 

- 1. ponorky – Němci., potápěli vojenské i obchodní lodě 

- 1. vzducholodě – Němci (k bombardování) 

- Nejv. dělo: Němci – tzv. Tlustá Berta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list,  I. světová válka - ÚVOD 

- Přelom 19. a 20. století: …………………………………………………………………. mezi evropskými státy 

- 1908: Rakousko-Uhersko anektovalo (=…………………….………………) Bosnu a Hercegovinu – velká nevole 

v sousedním …………………………., které si rovněž n Bosnu a Hercegovinu dělalo nároky 

- Sblížení …………………………… a Rakouska-Uherska. K nim se připojila Itálie: vznik tzv. 

TROJ……………………. 

- Francie se nechtěla smířit se ztrátou Alsaska a …………………………………………. v prusko-francouzské 

válce, napětí s Německem.  

- Anglie: znepokojena velkým vyzbrojováním Německa, tzn. sblížení s Francií. Francie, Anglie, 

………………………………: vytvořili jako protiváhu Trojspolku tzv. TROJ…………………………………. 

- Obě seskupení začala ještě více zbrojit 

- Spory mezi TROJDOHODOU A TROJSPOLKEM byly tak velké, že se pouze čekalo na záminku k válce 

- …………………………..1914 atentát na rakousko – uherského následníka trůnu FRANTIŠKA 

………………………………………… d´ESTE v ……………………………………, hl. městě Bosny a Hercegoviny 

- Atentátník …………………………………PRINCIP pocházel ze Srbska 

- R. – U. vyhlásilo …………………………………1914 Srbsku válku 

- Krátce nato vyhlásilo Německo válku Francii a Rusku 

- ……………………. vstoupily do války také USA: německé ponorky potápěly americké obchodní lodě 

- Němci potopili i britský parník Lusitanie – 1512 lidí zahynulo 

- Ve válce přes 30 států (Evropa, Afrika, Tichomoří) 

- Sarajevský atentát: 

- Záminkou k válce atentát na rakousko – uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este  a 

jeho manželku Žofii (roz. …………………………… - z českého šlechtického rodu) 28.6. 1914, hl. městě 

Bosny a Hercegoviny. Oba atentátu podlehli 

- 17 (někdy uváděno 19) letý srbský student Gavrilo Princip 

- Odsouzen na 20 let, zemřel ve vězení v …………………………………. 

3 fronty: 

- Západní: původně Němci chtěli vyhrát tzv. „……………………………… válkou“ – rychlý postup přes Belgii 

do Paříže. nejtěžší boje ve Francii: tzv. ………………………………………… válka, nejtěžší boje o fr. pevnost 

Verdun, padlo zde přes 700 000 vojáků (označována jako „verdunský mlýnek na maso“) 

- Východní: Ruská armáda početná, ale ………………………………………………………………………………….. 

- Jižní: Srbsko, později italská fronta  

 

 

Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie. 

 



- Moderní vojenská technika: 

- 1. nasazení tanků ………………………………………………. 

- Jedovatý plyn („yperit“) …………………………………….. 

- 1. ponorky: …………………………………….., potápěli vojenské i obchodní lodě 

- 1. vzducholodě: ………………………………………………..(k bombardování) 

- Nejv. dělo: ……………………………………………… – tzv. Tlustá Berta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list: Život na venkově v 18. – 19. století 

Život vesnice  

- Na správě obce se podíleli především sedláci, v čele rychtář – nejbohatší sedlák, rychtář byl 

prostředníkem mezi obcí a vrchností 

- Po nich chalupníci (měli dům a malé pozemky), na posledním místě vesnická chudina: čeledíni a 

děvečky, dále podruzi (žili v podnájmu na statku, často to byli sourozenci sedláků)., dále žili 

v obci ponocný, učitel a především obecní pastýř. Většina obyvatel vesnic byli poddaní, žili zde 

ale i lidé osobně svobodní: zchudlí rytíři, mlynáři 

- Zprávy ze světa nosili: potulní hudebníci, vandrovní tovaryši, obchodníci apod. 

- Ženy se veřejného života neúčastnily, stejně tak bezzemci, čeledíni, výměnkáři 

Poddanský statek  

- Někdy byl celý dům omazán hlínou a obílen (tzv. v kožichu) 

- Na střechách dřevěné šindele 

- V českých zemích byl nejběžnější statek s dvorem ze tří stran 

- U každého statku byl výměnek: komůrka nebo samost. domek, kde žili staří rodiče hospodáře 

- Mladý hospodář, většinou nejst. syn musel vyplatit podíl majetku mladším bratřím, dát věno 

neprovdaným sestrám 

- Prádlo se pralo pomocí dřevěné plácačky, poté sušilo a bělilo na trávě 

Vesnická domácnost  

- O všem rozhodoval hospodář 

- Zařízení světnice: v rohu u dveří stála pec 

- Podlaha z dusané hlíny 

- Nad stolem Poutní skříňka: zde různé cennosti, knihy, památky z poutí, nad ní kříž nebo sv. 

obrázek, říkalo se mu tzv. svatý kout 

- Selská strava: základem chléb, polévky, kaše, kroupy 

- Sladilo se medem nebo povidly, z ovoce se sušily křížaly, velký význam mělo naložené zelí 

Hospodaření na velkostatku 

- V baroku se prosadily tzv. velkostatky 

- Patřil sem pozemkový majetek s lesy, pastvinami, rybníky 

- Panské pivovary: nevýnosnější souč. velkostatků, přinášely až polovinu celk. zisku panství 

- Šafář: byl zodpovědný za hospodaření panského dvora 
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Poddanství a člověčenství: 

- Každý dvůr vedl šafář, měl zde 7 – 11 poddaných 

- Prac. doba: v létě: 4h ráno až 20h večer 

- V zimě: 8ráno – 18 večer 

- Robota: každý poddaný povinen podle zákona 3 dny v týdnu a v době sklizně, senoseče apod. 

neomezeně 

- Robota byla nejčastěji v úkonech (práce na panském), v naturáliích (odvody plátna, vajec apod.) 

- 1680: pobyt císaře Leopolda I., podnět k největšímu poddanskému povstání 

- Císařův následný robotní patent pouze potvrdil práva vrchnosti 

V kovárně  

- Kovářství snad nejdůl. řemeslem, nejen v barokní době 

- U ohniště umístěn měch (dmychadlo) 

- Kováři: léčili i zvířata, trhali zuby 

- Znakem kovárny podkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovní list: Život na venkově v 18. – 19. století 

 

Život vesnice  

- Na správě obce se podíleli především sedláci, v čele …………………………… – nejbohatší sedlák, rychtář byl 

prostředníkem mezi obcí a vrchností 

- Po nich ………………………………………. (měli dům a malé pozemky), na posledním místě vesnická 

……………………..: čeledíni a děvečky, dále ……………………… (žili v podnájmu na statku, často to byli 

sourozenci sedláků)., dále žili v obci ponocný, učitel a především obecní …………………………. Většina 

obyvatel vesnic byli poddaní, žili zde ale i lidé osobně svobodní: zchudlí rytíři, ………………………………….. 

- Zprávy ze světa nosili: potulní …………………………, vandrovní tovaryši, obchodníci apod. 

- Ženy se veřejného života ……………………………………………, stejně tak bezzemci, čeledíni, výměnkáři 

Poddanský statek  

- Někdy byl celý dům omazán hlínou a obílen (tzv. v kožichu) 

- Na střechách dřevěné ………………………………………… 

- V českých zemích byl nejběžnější statek s dvorem ze …………… stran 

- U každého statku byl tzv. …………………………: komůrka nebo samost. domek, kde žili staří rodiče hospodáře 

- Mladý hospodář, většinou nejst. syn musel vyplatit podíl majetku mladším bratřím, dát …………………… 

neprovdaným sestrám 

- Prádlo se pralo pomocí dřevěné plácačky, poté sušilo a …………………………………..na trávě 

Vesnická domácnost  

- O všem rozhodoval ……………………………….. 

- Zařízení světnice: v rohu u dveří stála …………………………… 

- Podlaha z ………………………………………………….. 

- Nad stolem ……………………………………skříňka: zde různé cennosti, knihy, památky z poutí, nad ní kříž nebo 

sv. obrázek, říkalo se mu tzv. …………………………….. 

- Selská strava: základem ……………………………………………………………………………………………… 

- Sladilo se medem nebo povidly, z ovoce se sušily ……………………………., velký význam mělo naložené ………… 

Hospodaření na velkostatku 

- V baroku se prosadily tzv. …………………………………………. 

- Patřil sem pozemkový majetek s lesy, pastvinami, rybníky 

- Panské pivovary: nevýnosnější souč. velkostatků, přinášely až ………………………………… celk. zisku panství 

- Šafář: byl zodpovědný za hospodaření panského dvora 
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Poddanství a člověčenství: 

- Každý dvůr vedl šafář, měl zde 7 – 11 poddaných 

- Prac. doba: v létě:    h ráno až       h večer 

- V zimě: 8ráno – 18 večer 

- Robota: každý poddaný povinen podle zákona …. dny v týdnu a v době sklizně, senoseče apod. neomezeně 

- Robota byla nejčastěji v úkonech (práce na panském), v ……………………………….. (odvody plátna, vajec apod.) 

- 1680: pobyt císaře ………………………………………. v Čechách, podnět k největšímu poddanskému povstání 

- Císařův následný robotní patent pouze potvrdil práva vrchnosti 

- Další povstání: ………………………. 1692 – 1695 

V kovárně  

- Kovářství snad nejdůl. řemeslem, nejen v barokní době 

- U ohniště umístěn ………………………………. (dmychadlo) 

- Kováři: léčili i zvířata, trhali zuby 

- Znakem kovárny ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list: Život na venkově v 18. – 19. století, II. část (školy, poutě,  

lidé v nouzi) 

 

 
Pouti a procesí  

 Putovali k bližším místům, kde se zjevila Manna Maria: k zázračné soše, studánce., zázračná 
voda 

 U potních míst žilo mnoho poustevníků  
- Světci baroka: 

 Panna Maria: tzv. mariánský kult 

 Jan Nepomucký: 1729 prohlášen za svatého, ochránce před povodněmi, suchem apod.  
 
Vzdělanost a školy 

 Barokní školy: 

 Nižší: - v některých větších obcích, 7-12 let, číst, psát, počítat + zpěv a náboženská výchova 

 Učilo se na vesnicích v bytě kantora, v obecní budově nebo na faře 

 Gymnázia: jen pro chlapce, vedli je církevní řády: jezuité, piaristé, premonstráti, výuka 
v latině 

 V bohatých rodinách výuka domácích učitelů – preceptorů 

 Chlapci pokračovali z gymnázií na vysokých školách 

 Jezuita Bohuslav Balbín (1621 – 1688): napsal: Rozmanitosti z historie Království českého a 
především Rozprava na obranu  

  
 

 Člověk v nouzi  

 Za nejúčinnější podpůrný prostředek byla považována modlitba 

 Zkušenosti hlavně z vlastních pacientů (z knih velice málo) 

 Častý způsob léčby: pouštění žilou nebo přikládání pijavic 

 Chirurgické zákroky prováděli také lazebníci (holiči) 

 Na vesnici léčili také kováři a různé kořenářky 

 Dezinfekční prostředky: kouř z jalovce, omývání octem 

 Octem napuštěny i masky lékařů, ošetřujícího personálu a hrobníků 

 Vysoká úmrtnost: průměrný věk pouze kol. 23 let 

 Asi 1/3 živě narozených dětí se nedožila 1. roku a téměř další třetina dospělého věku 

 Lékárna byla zvaná apatyka, byla též drogerií a parfumérií dohromady 
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Oděv baroka 

 Vdané měštky či vesničanky: čepce, prostovlasé směly chodit jen svobodné dívky 

 Ženy: snaha o módní štíhlý pás: stahování tzv. korzetem=látky vystužené rybími kosticemi se 

šněrováním, bylo to velmi nezdravé 

 Dále krátký kabátek, tzv. pelerínu nebo dlouhý kabát či kožich 

 Oblíbené barvy: tmavočervená, tmavomodrá., tmavé odstíny zelené 

 Pánská móda: odstíny hnědé a zelené 

 Módní byly dlouhé vlasy  

 Vzorem pro módu byla Francie  

Lidé na cestách 

 Formani: obstarávali většinu nákladní i osobní dopravy 

 Vedle zboží přepravovali i poštu a peníze. Důvěra v ně byla velká a nikdy ji nezklamali 

 Poštu dopravovaly i speciální poštovní vozy 

 Vozy byly vypravovány obvykle 2 týdně 

 Šlechta: nádherné kočáry, obvykle 3 páry koní 

 Vandrovní tovaryši: pěšky 

 Potulní písaři: pomáhali lidem sepisovat různá podání úřadům 

 Hadráři: kupovali po městech a vsích staré hadry jako surovinu pro výrobu papíru 

 Žebráci a tuláci: i v tlupách po kraji 

 Potulní umělci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list: Život na venkově v 18. – 19. století, II. část (školy, poutě, 

lidé v nouzi) 

Pouti a procesí  

 Putovali k bližším místům, kde se zjevila ……………………………..: k zázračné soše, studánce., 
zázračná voda 

 U potních míst žilo mnoho ………………………………………………….. 
- Světci baroka: 

 Panna Maria: tzv. mariánský …………………………….. 

 Jan ………………………………………..: 1729 prohlášen za svatého, ochránce před povodněmi, 
suchem apod.  
 
Vzdělanost a školy  

 Barokní školy: 

 Nižší: - v některých větších obcích, 7-12 let, …….., ……………., …………… + zpěv a náboženská 
výchova 

 Učilo se na vesnicích v bytě kantora, v obecní budově nebo na faře 

 Gymnázia: jen pro …………………………….., vedli je církevní řády: jezuité, piaristé, výuka 
v ……………………………………………………….. 

 V bohatých rodinách výuka domácích učitelů – ……………………………………………………………………. 

 Chlapci pokračovali z gymnázií na vysokých školách:  
 
Člověk v nouzi  

 Za nejúčinnější podpůrný prostředek byla považována ………………………………………… 

 Zkušenosti hlavně z vlastních ……………………………………………………..(z knih velice málo) 

 Častý způsob léčby: pouštění žilou nebo přikládání ……………………………………………….. 

 Chirurgické zákroky prováděli také lazebníci (……………………………………………….) 

 Na vesnici léčili také ………………………………………………a různé kořenářky 

 Dezinfekční prostředky: kouř z jalovce, omývání ………………………………………. 

 Octem napuštěny i masky lékařů, ošetřujícího personálu a hrobníků 

 Vysoká úmrtnost: průměrný věk pouze kol. 23 let 

 Asi 1/3 živě narozených dětí se nedožila 1. roku a téměř další třetina dospělého věku 

 Lékárna byla zvaná ……………………………………………………, byla též drogerií a parfumérií 
dohromady 
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Oděv: 

 Vdané měštky či vesničanky: čepce, prostovlasé směly chodit jen 

………………………………………dívky 

 Ženy: snaha o módní štíhlý pás: stahování tzv. ……………………….=látky vystužené rybími 

kosticemi se šněrováním, bylo to velmi nezdravé 

 Dále krátký kabátek, tzv. pelerínu nebo dlouhý kabát či kožich 

 Oblíbené barvy: tmavočervená, tmavomodrá., tmavé odstíny zelené 

 Pánská móda: odstíny hnědé a zelené 

 Módní byly dlouhé vlasy  

 Vzorem pro módu byla …………………………………………… 

Lidé na cestách 

 Formani: obstarávali většinu nákladní i osobní dopravy 

 Vedle zboží přepravovali i poštu a peníze. Důvěra v ně byla velká a nikdy ji nezklamali 

 Poštu dopravovaly i speciální poštovní vozy 

 Vozy byly vypravovány obvykle 2 týdně 

 Šlechta: nádherné kočáry, obvykle 3 páry koní 

 Vandrovní tovaryši: pěšky 

 Potulní písaři: pomáhali lidem sepisovat různá podání úřadům 

 Hadráři: kupovali po městech a vsích staré hadry jako surovinu pro výrobu papíru 

 Žebráci a tuláci: i v tlupách po kraji 

 Potulní umělci 
 

 

 

 

 

 


