
 

 

    Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ 

 k výstavě  
Za kutnohorskými výtečníky II. 

Jan Erazim Vocel - 150. výročí úmrtí 

 

 

 

 

 

 
1) Kutnohorský rodák Jan Křtitel Erazim Vocel patří mezi 

nejvýznamnější rodáky Kutné Hory a nejpřednější vědce své 
doby. Víte, co bylo jeho profesí a jaké byly jeho zájmy? 
(Vyjmenujte alespoň některé.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

         ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Jako mladý docházel Jan Vocel do hlavní školy v Kutné Hoře. 
(Určete, v jaké budově se škola nacházela.) 
 
A)  Vlašský dvůr       B) Jezuitská kolej      C) Hrádek 

 



 

 

3) J. E. Vocel byl velkým vlastencem, což ho vedlo k sepsání české 
historie v cyklu tří epických básní: (Doplňte jejich název, 
rukopis jedné z nich naleznete na výstavě.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Jan Vocel se věnoval archeologii i dějinám umění. Podílel se na 
výzkumech pravěkých nalezišť, dokumentoval zároveň památky 
v terénu. Jeho perokresby či akvarely můžete spatřit i na 
výstavě. (Napište alespoň tři názvy vyobrazených památek.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Vocel se jako první náš vědec začal věnovat systematickému 
výzkumu románského umění. Svou studii provedl i v okolí svého 
rodiště u románských kostelů. (Určete kde?) 
A)  Kutná Hora   
B)  Záboří nad Labem 
C) Svatý Jakub 
 

6) Za vědeckou činnost jmenoval císař František Josef I. 
J.  E. Vocela mimořádným ...……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Doplňte, jakou funkci zastával po jmenování na pražské Karlo-
Ferdinandově univerzitě.) 
 

7)  V roce 1854 byl Vocel jmenován předsedou Archeologického 
sboru Českého muzea a ještě o 2 roky dříve založil první 
archeologický časopis. Víte, jaký nesl název?                 
(Vyberte z možností:) 
A)  Květy     B) Archeologické listy    C) Český časopis historický  



 

 

 
8) Jan Vocel se snažil archeologii obohacovat i o metody z jiných 

vědních disciplín. (Víte, kterých?)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9)  Jan Erazim Vocel byl uznávaným odborníkem i v zahraničí. 
Dokonce dánský král Frederik VII. mu za spis Archäologische 
Paralellen a dvě práce o dánské královně Dagmar, sestře 
Přemysla Otakara II., udělil řád. (Víte, v kterém roce a jaký 
řád?) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Na výstavě naleznete i osobní předměty Jana Erazima Vocela.  

      (Napište či namalujte jaké).: 

       ……………………………………………………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ 

 k výstavě  
Za kutnohorskými výtečníky II. 

Karel Havlíček Borovský – 200. výročí narození 

 

 
 
 
 
 

 

 

1)  Významný novinář, spisovatel, politik a básník Karel Havlíček 
Borovský krátce pobýval v Kutné Hoře. Jeho rodiště bychom 
však našli na Vysočině.  (Víte, v jaké obci?) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2)  Po ukončení studia gymnázia začal Karel Havlíček studovat 
filozofii a brzy se začal zajímat o politiku a novinářskou tvorbu. 
Stal se redaktorem…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(Napište název novin, kde působil.) 



 

 

3)  Do Kutné Hory se přestěhoval se svou manželkou a dcerou 
v roce 1850, kde našel zázemí pro vydávání nového politicky 
zaměřeného časopisu   . . . . . .  
(Doplňte jeho název.) 
 
 

4)  Časopis se tisknul u tiskaře Františka 
Procházky v domě čp. 419 Na Náměti a 
prodáván byl v Kouřimské (dnešní Husově) 
ulici čp. 102 u kupce 
…………………………………………………………………….. 
(Doplňte jméno prodejce, napoví vám 
vyobrazení na výstavě.)  
 
 
 

5) Časopis Slovan byl pod neustálým dohledem kontrolních úřadů.  
V červnu 1850 byl zakázán pro některá města i území 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………  
(Napište, o která města se jednalo.) 
 
 

6) Za dva články v časopise Slovan byli roku 1851 Karel Havlíček 
spolu s tiskařem Františkem Procházkou obžalováni a museli se 
hájit před porotním soudem.  
(Víte, jaký rozsudek byl vynesen?) 
 
A) Všichni porotci prohlásili Havlíčka i Procházku za nevinné. 
B) Všichni porotci prohlásili Havlíčka i Procházku za vinné. 



 

 

7) Z krátkého pobytu Karla Havlíčka v Kutné Hoře se zachoval i 
jeho vlastnoručně psaný dopis. (Víte, o čem pojednával? Můžete 
si ho přečíst přímo na výstavě.) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Poté, co 30. října 1851 Karel Havlíček ukončil vydávání časopisu 
Slovan, se odstěhoval i s rodinou do Německého Brodu. O dva 
měsíce později, 16. prosince 1851 byl deportován………………………. 
………………………………………………………………………………………(Doplňte kam.) 

 

9) Do Čech se vrátil v roce 1855, již na cestě domů se dozvěděl o 
smrti své manželky, která zemřela na tuberkulózu. Brzy byla 
nemoc zjištěna také u Havlíčka. Svou manželku přežil o rok. 
(Víte, kdy a v jakém věku K. Havlíček zemřel?) 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Dodnes nám pobyt Karla Havlíčka připomíná pomník, který na 
jeho památku postavili Kutnohořané.  

      (Víte, kdy a na jakém místě byl zbudován?)  

       …………………………………………………………………………………………………………………… 


