
 
 

  

 

 

Po stopách vlastní minulosti 

Soubor metodických materiálů  

Příloha č. 2 

 



 
 

5.1.2 Pracovní list – Pověst o vzniku Turnova – řešení 

 

1. Objevují se v pověsti nějaké reálné osoby? Pokud ano, o jaké se jedná?  

Oldřich, Božena, Křesina, Jaroslav, Havel (Charvát, Přemyslovec, Valdštejnové, Markvartici)  

2. Objevují se v pověsti nějaká reálná místa? Pokud ano, o jaká se jedná? 

Turnov, Huštice, Jizera, Stebeň = Stebénka (Český ráj) 

3. Co je v pověsti nehistorické?  

svatební cesta zasazená do raného středověku, doba, kdy měl být Turnov založen, neodpovídá 
skutečné době založení, ovládnutí severovýchodních Čech Charváty (oblast je nazvána Českým rájem, 
avšak název se objevuje až v 19. století) 

4. V internetových slovnících https://prirucka.ujc.cas.cz/ a http://kott.ujc.cas.cz/ vyhledejte 
významy slov tur, třasovisko, gigant, mlat, ostroh, poříčí, a to tak, aby odpovídaly tomu, jak jsou 
slova užita v textu.  

tur – přežvýkavec s hladkými dutými rohy (např. zubr, hovězí dobytek, skot) 

třasovisko – houpavé bahno, bažinaté místo 

gigant – obr 

mlat – stará válečná zbraň podobná kladivu 

ostroh – příkrý skalní výběžek 

poříčí – místo podél řeky  

5. Jak autor pověsti vysvětluje původ jména Turnov?  

Jde o nové sídlo Tura z kmene Chavátů, který zachránil knížete Oldřicha před turem. Zároveň je zde  
i podobnost s Turovým starým sídlem – Trnovem.  

6. Jak se liší původní znění pověsti od převyprávění J. Kříže?  

Původní pověst je psána archaičtějším (starším jazykem), osahuje větší množství detailů, má literární 
hodnotu. 

7. Mezi jaké pověsti Zápas obra s Turem patří? 

pověsti o původu, místní, etymologické  

  

https://prirucka.ujc.cas.cz/
http://kott.ujc.cas.cz/


 
 

5.2.1 Pracovní list – Písmáctví na Turnovsku – řešení 

 

1. Přečtěte si úryvky a diskutujte o nich. 

1839  

Toho roku hned napadl velký sních, zde 1 ½ lokte, na horá[ch] 2 ½ lokte. Na horách na Příchovicích 
udělali do kostela díru pod sních 15 loket a mrtvý těla nechali ve sněhu až do svátků velikonočních. Pak 
je dávali do země. A v barákách mnohých lidé pomrzli a hladem pošli.   

[…] 

Toho roku se narodil František, syn, dne 11. února ráno ve 8 hodin ve čtvrtek na den svatýho Lva 
papeže. Byly slavný křtiny. Kmotrové byli Václav Čepelík z Bukoviny skalský, švagr, Jozef Nejedlo 
z Dolákek N. 4 a kmotry ženský, mlynářka z Vazovec Bartošová N. 8 a druhá, selka z Loušku, Antonína 
Jiroše [z] N. 4 manželka. 

[…] 

1839 toho roku v Turnově kostel klenuli, a protože chtěla věže se vzrátiti, tak zase nějaký pán se jí ujal 
a skalský pán Leksa se zavázal nechati takové kvádry velký, tesaný na dlátko, okolo věže dáti. Pročež 
hned se kolem mrtvole vykopaly a šest loket hloubky do země až pod grunt věže se dostali a tu hned 
založili asi 20 centů železa do každého rohu a na to zakládali to kamení, který až z Kotelska jej vozili. 
Od jednoho s položením bylo dva zlatý šajnů, a tak to koštovalo devatenáct tisíc zlatých stříbra 
dohromady. 

Alžběta KULÍŠKOVÁ (ed.), Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Měl jsem nestálé štěstí, Turnov 2015,  
s. 216–217.  

 

2. Zahrajte si na historiky. Samostatně si přečtěte si úryvky, barevně označte jazykové zvláštnosti, 
pomocí internetu se pokuste vysvětlit neznámá slova a další pojmy, poznamenejte si zajímavosti. 

1852 

Roku 1852 byla zejma více suchá a málo sněhu, jen na horách. Žádný ledy, žádná povodeň na Jizeře, 
jen Labe a Dunaj. Toho roku dělali varhany v Turnově v novým kostele celou zimu, až dne 25. března je 
odváděli ráno.  

Toho roku se na moři hodně šífů i s lidma utopilo. 

[…] 

Toho roku 1852 dne 27. [října] večer v jedenáctou hodinu narodily se dvě cery blížňata, první Maria, 
druhá Antonia. Kmotr byl Václav Čepelík z Bukoviny skalský. Mariji držela na rukách šenkýřka z Malého 
Rohosce Anna Fišerová. Antonínk[u] držela na rukách Anna, dcera Ablova, mlynáře doláneckého, ještě 
svobodná. [Měly] malý planety na býku a velký při konci váhy a štíra a začátek střelce.  

 […] 

1853 

[…] 



 
 

1853 dne 19. února byl císař pán František Jozef od jednoho Uhra krejčovskýho popíchaný nožem na 
špacíru, ale hrabě Ben, jeho pobočník, ho chytil a hned křičel na patrolu. Hned dne 26. února byl 
oběšený. Hned bylo po všech městách velký slávy a modlení. 

Zdroj: Alžběta KULÍŠKOVÁ (ed.), Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Měl jsem nestálé štěstí, Turnov 2015,  
s. 254–255.  

a) Barevně vyznačte jazykové zvláštnosti. 

b) Vysvětlení pojmů: 

nový kostel v Turnově – kostel Narození Panny Marie byl stavěn v letech 1825–1853 

šífy – lodě  

blížňata – blíženci, dvojčata  

kmotr – zástupce dítěte při křtu 

Bukoviny – dnes část města Turnova, dříve osada, ležící nad Dolánkami  

šenkýřka – hospodská, hostinská, žena hospodského, hostinského  

dcera Ablova, mlynáře doláneckého – odkaz na Abelův mlýn v Dolánkách  

[měly] malý planety na býku a velký při konci váhy a štíra a začátek střelce – konstelace planet, při 
níž se Dlaskovy vnučky narodily  

19. února – ve skutečnosti 18. února  

císař pán František Jozef – císař František Josef I. vládl v Rakousku (později Rakousku-Uhersku) od 
roku 1848 do 1916  

 jednoho Uhra krejčovskýho – šlo o krejčovského tovaryše Jánose Libényiho z Uher 

špacíru – procházce  

hrabě Ben, jeho pobočník – ve skutečnosti Maxmilien O'Donnell, který byl do hraběcího stavu 
povýšen až po atentátu  

patrolu – hlídku  

c) Zajímavosti: 

Řešení je individuální. 

 

3. Zkuste si sami napsat písmácký text. Vycházejte ze struktury Dlaskových zápisků, avšak popište 
realitu kolem sebe.  

Řešení je individuální.



 
 

5.3.2 Mapový podklad – řešení 
Zdroj mapového podkladu: https://www.openstreetmap.org (stav k 1. 12. 2020).



 
 

5.4.1 Pracovní list – Židovský hřbitov v Turnově – řešení 
 
1. V jakých jazycích jsou náhrobky na židovském hřbitově vyhotoveny?  
hebrejština, němčina, čeština   
2. Jaké typy písma jsou na náhrobcích použity?  
hebrejské písmo, latinka  
3. Co výrazně ovlivnilo současný vzhled židovského hřbitova?  
výstavba silnice první třídy směr Jičín, nezájem o památku ve 20. století, vandalismus, rekonstrukce  
4. Jaký je nejstarší náhrobek na hřbitově? Z kterého roku pochází? 
náhrobek Miril Karpelesové, 1649 
5. Jaký je nejmladší náhrobek na hřbitově? Z kterého roku pochází?  
náhrobek Milana Oberignera ,1956 
6. Jaké je uspořádání náhrobků na hřbitově? 
velmi pravidelné, jsou orientovány jedním směrem   
7. K čemu sloužila budova na hřbitově?  
dům pro hrobníka a márnice 
8. Jaká byla poloha hřbitova vůči městu?  
hřbitov ležel až za městem 
9. Svědčí něco o tom, že byly některé náhrobky zničeny? Pokud ano, co?  
ano; některé kameny byly během stavby komunikace potřísněny stavebními hmotami  
a znehodnoceny, zničeny vandaly, některé náhrobky byly kvůli stavbě průtahu přímo zničeny  
10. Kolik je na hřbitově náhrobků? 
asi 550  
11. Z jakých míst byli v Turnově židé pohřbíváni? 
Turnov, Železný Brod, Malá Skála, Vranové, Hrdoňovice, Bzí, Vysoké nad Jizerou, Semily… 
12. Jaké rostliny a dřeviny se na hřbitově nacházejí?  
břečťan, olše, borovice… 
13. Co se lze dozvědět o turnovských židech z náhrobků?  
jména, profese (u žen profese manžela/otce), věk, datum úmrtí, místo, někdy jsou zachyceny jejich 
podoby… 
14. Poznamenejte si další zajímavosti:  
Řešení je zcela individuální. Např. je možné odpovědět, že některá jména se často opakují – Weis, 
Abeles, Seger, Tausig… 
  



 
 

5.5.1 Pracovní list – Bydlení v Pojizeří a Českém ráji – řešení 

 

1. Ve které době se k bydlení využívaly skalní hrady? 

V období středověku a částečně raného novověku (11.–17. století)  

2. Jmenujte jeden příklad skalního hradu z Mnichovohradišťska a jeden z Turnovska. 

Např. Valečov, Drábské světničky; Valdštejn, Rotštejn, Vranov, Kozlov (Chlum), Hrubá Skála (Skály) 

3. Jaké jsou základní rysy roubené architektury ve středním Pojizeří?  

Roubení, patrové spořádání, pavlač, bohatě zdobená lomenice, obdélníkový půdorys, trojdílné členění, 

hospodářské stavby v nejbližší blízkosti… 

4. Co je to lomenice?   

Prkenný štít střechy 

5. Vyjmenujte alespoň 5 příkladů zemědělského náčiní, které je rozmístěno po muzejní expozici.  

Srp, kosa, cep, máselnice, hák… 

6. Jak vznikly modely venkovských stavení, které jsou umístěny na policích v muzejní expozici?  

Jednalo se o školní práce žáků místní chlapecké školy, kteří vyrobili modely chalup z okolí Mnichova 

Hradiště.   

7. Proč se přestaly využívat tzv. skalní byty u hradu Valečov? 

Z hygienických důvodů (hrozilo rozšíření cholery). 

8. Jaké materiály se využívaly ke stavbě domů ve městech? 

Dřevo, kámen, cihly 

9. Jaké stavby vznikaly ve městech ve druhé polovině 19. století? Zamyslete se nad jejich funkcí.  

Školy, nádraží, nemocnice, peněžní ústavy, případně radnice a okresní domy, muzea…  

10. Jaké vybavení bychom našli v měšťanském salonu konce 19. a počátku 20. století?   

Pohovka (sedací souprava), porcelán, fotografie, obrazy…  

  



 
 

5.6.2 Pracovní list – Historické prameny – řešení 

 

1. Pozorně se podívejte následující fotografie zachycující mnichovohradišťské náměstí. Co nám říkají 

o době svého vzniku? V čem se liší?  

a) Na první fotografii je vidět budova staré radnice, která dnes již nestojí, dále budova domu na místě 

dnešní školy. Snímek je nejstarší. 

b) Je postavena nová radnice a (chlapecká) škola, na místě dnešní spořitelny se ještě nachází Weissův 

hostinec. Snímek je dobou svého vzniku prostředí.  

c) Přestože jde o snímek nejmladší, jsou na něm domy, které dnes již nestojí. Oproti předchozím fotkám 

je na náměstí zeleň, nově stojí budova dnešní pošty (původně městské spořitelny).   

2. Porovnejte historický plán turistických tras v okolí Mužského se současnou mapou vydanou 

Klubem českých turistů. V čem tkví největší rozdíly? 

Jiné trasy cest, jiné barvy tras, míra generalizace a přesnosti, množství zachycených informací… 

3. Jaké informace se dozvíme z následujícího dopisu o místě, které je v něm pojednáno, osobě 

pisatele či osobě adresáta?  

Pisatel jezdí během léta na letní byt, krajina Mnichovohradišťska se mu líbí, adresáta si váží, vyká mu, 

je mezi nimi přátelský vztah. Krajinu pisatel zná díky svým předchozím pobytům.   

4. Jaké metody lze využít při interpretaci hmotných pramenů? 

Dendrochronologie, letecká archeologie, experimentální archeologie… 

5. Může být za historický pramen pokládána fotografie muzejní expozice? Svou odpověď 

zdůvodněte.  

Ano, může. Uspořádání každé muzejní expozice je podmíněno mj. dobou svého vzniku. Může vypovídat 

o finančních možnostech dané instituce, vkusu realizátora, dochovaných pramenech, zachovalosti 

pramenů…  

  



 
 

5.8.3 Pracovní list – Stabilní katastr a další mapy – řešení  
 
I. Brainstorming  
1. Důkladně si prohlédněte matu turnovského stabilního katastru. Jaké barvy se v něm objevují  
a jaký je jejich význam? 
Tmavě růžová – významné stavby; 
světle růžová – kamenné domy; 
žlutá – dřevěné domy; 
tmavě zelená – zahrady; 
světlejší zelená – louky, pastviny; 
šedá – les; 
okrová – pole; 
modrá – vodní plochy. 
2. Byly domy číslovány nahodile? 
Ne, podle určitého klíče – od jednoho konce k druhému.  
3. Objevují se v katastru názvy ulic? 
Ano. 
4. Jakým jazykem jsou údaje v mapě zapsány?  
Německy, řada pojmů však pochází z češtiny, což je na podobě slov patrné.  
5. Jaké další údaje z katastru zjistíme?  
Polohu, velikost a tvar domů i pozemků, velikost a půdorys města… 
6. Kdy vznikl turnovský stabilní katastr?  
1843. 
7. Byly v 19. století Dalimeřice součástí Turnova? 
Ne (šlo o samostatné katastrální území). 
8. Jak se v 19. století jmenovala Skálova ulice? 
Kloster Gasse / Klášterní ulice. 
9. Které církevní stavby jsou na mapě vyznačeny? 
Kostel sv. Mikuláše, fara, františkánský klášter s kostelem sv. Františka (Narození Krista), kostel 
(Narození) Panny Marie, synagoga.  
10. Jaké budovy z hlediska stavebního materiálu v Turnově převažovaly?  
Kamenné.  
 
II. Skupinová práce 
1. Z jakého materiálu byl zbudován mnichovohradišťský most přes Jizeru?  
Z kamene. 
2. Které významné stavby jsou v katastru zaznamenány?  
Radnice, kostel, zámek, klášter. 
3. Komu je zasvěcen mnichovohradišťský kostel nedaleko náměstí?  
Sv. Jakubu. 
4. Jaký byl tvar mnichovohradišťského náměstí? 
Zhruba čtvercový. 
5. Nacházely se ve městě nějaké vodní plochy. 
Ano (kal na náměstí, řeka Jizera a potok Nedbalka). 
 
 

 
 

 



 
 

 

5.9.2 Pracovní list – Nářečí na Turnovsku – řešení 
 
1. V původně mluveném textu zaznamenejte nářeční prvky. Můžete použít třeba pastelky: 

(…) ale ten pan farář k nám chodil a byl ohromně hodnej pamatuju že von měl krásnýho psa  
a jednou přišel do toho Jirkova a se mu pes ztratil než vodučil to náboženství tak se pes ztratil bylo to 
před Vánoci a von byl nešťastnej na lyžích přijel hledal a  tatínkoj říkal kdybyste ho našli prosím vás 
mně dejte vědět já si pro něj přijedu a tatínek náš šel na Štědrej den pro stromek do lesa protože jsme 
měli les a koho tam nepotkal toho milýho pejska tak ho vzal a už se stmívalo skoro to ve čtyři hodiny 
bejvá tma že jo a tenkrát my jsme se sestrou toho pana faráře měly tak rádi že jsme říkaly ne my jdeme 
do Držkova maminka nechtěla že už je tma foukalo prostě vánice byla ale my jsme tam došly a 
pamatuju ale to jsme tam přišly a voni tam měli nějakou návštěvu voni nás pozvali dovnitř že jo tak 
nám dali cukroví dostaly jsme i stříbrnou pětikorunu a to jsme byly strašně šťastný a pan farář byl ještě 
šťastnější nežli my (…).  
(Železný Brod-Jirkov, 2011, žena, r. 1926) 
 
Převzato z:  
Převzato z: Hana GOLÁŇOVÁ – Martina WACLAWIČOVÁ – Zuzana KOMRSKOVÁ – David LUKEŠ – Marie 
KOPŘIVOVÁ – Petra POUKAROVÁ: DIALEKT: nářeční korpus, verze 1 z 2. 6. 2017. Ústav Českého 
národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz. 
 
  

http://www.korpus.cz/


 
 

2. Na základě svých vlastních zkušeností s jazykem v našem regionu vyplňte tuto tabulku. Hranaté 
závorky označují výslovnost.  
 

Hláskoslovná či tvaroslovná 
změna 

Příklad změny Míra uplatnění 

na koncích slabik v/f → [u] mrkev → [mrkeu] 
pravda → [prauda] 

Spíše u starší generace. 

v → [w] vyprávět → [wipra:vjet] Spíše u starší generace. 

dloužení některých 
samohlásek  

moře → [mo:ře] 
dole → [do:le] 

Spíše u starší generace. 

ý/í → ej mladý → mladej  
vozík → vozejk  

Hojně. 

koncovka -ej v 7. p. j. č. 
měkkých ženských pod. jm. 

růže → růžej  
práce → prácej  

Spíše u starší generace. 

u slov na ji-, jí-  → i-, í- mám ji → [ji:] 
jinak → [ji:nag] 

Málo. 

u pod. jm. vzoru předseda 
v 7. p. j. č. -em 

Frantou → Frantem  
tátou → tátem 

Spíše u starší generace. 

koncovka -ovi v 3. a 6. p. j. č. 
pod. jm. rodu mužského živ. 
nahrazena -oj 

bratrovi →  bratroj 
dědovi → tátoj 
Petrovi  → Petroj  

Uplatňuje se i u mladších 
mluvčích.  

tvar 4. p. mn. č. rodu muž. 
živ. stejný s tvarem 1. p.  

na pstruhy → na pstruzi  
na pány →na páni  

Spíše u starší generace. 

v 2. os. j. č. slovesa „být“ tvar 
„seš“ 

ty jsi → ty seš  Hojně. 

ve složených tvarech min. 
času jsi → -s 

dal jsi → dals  
plaval jsi → plavals  

Hojně. 

zakončení 3. p. mn. č. na -om Novákovým → Novákom  
sousedům → sousedom  

Uplatňuje se i u mladších 
mluvčích. 

ve slovesech 3. os. mn. č. 
přít,. času koncovky -ou, -ej, -
aj 

kupují → kupujou  
prosí → prosej  
volají → volaj  

Uplatňuje se i u mladších 
mluvčích. 

 
Převzato z: Jana MAIEROVÁ, Dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob 
rodných jmen, Praha 2014, bakalářská práce obhájená na FF UK. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

5.10.2 Pracovní list – Národní obrození na Turnovsku – řešení 
 
Ukázka č. 1 
Návrat  
Jede milý z vojny, 
jede domů z pole, 
a již vidí vrchy, 
a již známé role. 
 
Věnec vavřínový 
nese z těžké cesty, 
aby k němu přidal 
věnec od nevěsty. 
 
Přišel do vsi tiché, 
nikdo již ho nezná, 
„Ach, snad milka věrná, 
ta mě přec snad pozná?“ 
 
Hoši nesou rakev, 
na rakvi je kvítí, 
za ní matka stená, 
nelze dceru miti. 
 
Pozná hošík matku, 
srdce jemu poví, 
milou že mu nesou 
mezi smutné rovy. 
 
K hrobu pak se vrhne, 
nechce věnec nový, 
a na rakev hodí 
věnec vavřínový. 
 
Zora 1851. 
 
Václav Čeněk BENDL, Básně a novely, Praha 1938, s. 218–219. 
 
Ukázka č. 2 
K potůčku v dědině 
Plyň potůčku od podraží 
Za Oujezdskou vísku, 
Bublej dolem ku Slávinu1 
Habřinou po písku. 
 
Ty budíš teď v srdci mužném 
Sladké upomínky, 
Z jara klouček jak pouštíval – 
Obraz štěstí – mlýnky. 

 
1 Les v utěšeném údolí blíže Loukova a Sezemic. 



 
 

 
Jak radostí s druhy tleskal, 
Skákal kolem hříčky, 
Když tvé vlnky tepávaly 
Něžné lopatičky. 
 
Kam se děli druzi mládí, 
Co tu se mnou hráli? 
Kam ty modré dvě očinky, 
Co se na mne smály? 
 
Od těch dob co srdcem pěvce 
Proudilo již písní, 
Písní touhy, plesů, lásky 
Ve tajemné tísni! 
 
Jaké po nebi mu jasném 
Přešly bouře velké, 
Žeby proudy neobsáhlo 
Tvé korýtko mělké. 
 
Proto předce choval věrně 
Slova své matinky: 
Mít za vůdce hvězdu ctnosti 
Po život celinký. 
 
Plyň potůčku – slzu vezma, 
Upomínky pěstuj, 
A tam u hřbitova věrně 
Vše matince zvěstuj. 
 
Václav Jaromír PICEK, Písně, sv. 4, Praha 1859, s. 9–10. 
 
 
 
  



 
 

Ukázka č. 3 
Uwedenj  
Gakož při každé wědě, tak i w této namjtagj se následugjcj otázky: 1) Co se wyrozumjwá tjm slowem 
logika, a nebo : čjm tato wěda se zanášj? 2) Na kterém mjstě ona mezi ostatnjmi wědami stogj ?  
3) Z gakého pramene swé nálezy neb sady čerpá. 4) Kterého stupně dosahuge gistoty ? 5) Které gsau 
hlawnj částky gegj?  
Každému gest wědomo, že člověk při swém myšlenj následuge gistých prawidel, bez kterýchby ani sám 
sobě nerozuměl, ani od giného rozumjn nebyl, rowně tak, gakoby i řeči druh druha nerozuměl , kdyby 
slowa pronešená žádnými prawidly se neřjdila. Těmto prawidlům , podlé kterých mysljme, ucj nás 
logika, gakoby řekl umnice od řeckého λογος t. um. 
 
Antonín MAREK, Logika nebo umnice, Praha 1820, s. 7. 
 
 
Úkoly 

Dobře si přečtěte ukázky č. 1 – 3 a pokuste se odpovědět na následující otázky. 
1. Přiřaďte k jednotlivým ukázkám jejich žánr. 
ukázka č. 1  epická poezie 
ukázka č. 2  lyrická poezie 
ukázka č. 3  odborná literatura  
2. Stručně popište děj ukázky č. 1. 
Mládenec se vrací domů z vojny, doufá v ženitbu, avšak jeho nedávno milá zemřela  
3. Co se z ukázky č. 2 dozvídáme o lyrickém subjektu (básníkovi)?  
Básník nostalgicky vzpomíná na mládí, je již starším člověkem, uvádí, že ho matka, která již zemřela, 
vychovávala tak, aby byl ctnostný.  
4. Objevují se v ukázce č. 2 nějaká místní jména odkazující k básníkovu rodnému regionu?  
oujezdská víska (Oujezd, Újezd, tj. Svijanský újezd), Slávin (Slavín, les), Loukov, Sezemice, nejmenován, 
ale zmíněn Pěnčínský potok  
5. Pokuste se odvodit, jaké pravopisné změny postihly v průběhu 19. století český jazyk (tj. která 
písmena změnila svou grafickou podobu a jak). 
w → v, g → j, j → í, au → ou, některá slova se dnes píší zvlášť (kterých by) 
 



 
 

5.13.2 Pracovní list – Názvy vybraných turnovských ulic – řešení 
 

1. Na základě map, které máte k dispozici ve fyzické podobě nebo na internetu, doplňte tabulku. 

Současný název ulice Rakouské císařství Rakousko-Uhersko První republika Socialismus 

Náměstí Českého ráje Náměstí Náměstí Masarykovo náměstí Stalinovo náměstí, 
Pracujících  

Hluboká Horní Hluboká Palackého Palackého Gottwaldova 

Sobotecká Dolní Hluboká Sobotecká Štefánikova Pionýrů 

Palackého Mostní  Nádražní  Nádražní Leninova 

Skálova Klášterní Klášterní, Skálova Skálova, Tyršova Čsl. armády 

5. května  Hruštická Hruštická, Riegrova  5. května 

Mariánské náměstí - Mariánské náměstí Mariánské náměstí Mariánské náměstí 

Antonína Dvořáka Radniční (Podšatlavská,) Jičínská Jičínská Antonína Dvořáka 

Markova Růžová Markova Markova Markova 

Jiráskova Perníkářská Královská, Podkostelní  Jiráskova Jiráskova 

Trávnice Trávnice  Na Trávnicích  Trávnice Trávnice 

Krajířova Židovská  Jizerní   Krajířova Krajířova 



 
 

2. Pokuste se vysvětlit původ názvů některých turnovských ulic či místních částí. 
28. října – na základě data vzniku samostatné ČSR v roce 1918 
Abigail Horákové – dle turnovské rodačky, spisovatelky, dramatičky A. Horáková  
Achátová – odkazuje na tradici kamenářství  
Brigádnická – dle socialistických brigád  
Bukovina – dle buků, původního porostu  
Durychov – dle rodu Durychů, z něhož pocházel Václav Fortunát Durych  
K Vodárně – dle směru, který vede k vodárně  
Koňský trh – historické jméno odkazující na obchod s koňmi 
Na Lukách – umístění uprostřed luk  
Pekařova – dle malorohozeckého rodáka, historika J. Pekaře  
U Lip – dle památných stromů, daliměřických lip, z nichž dnes stojí pouze jedna 
 
 
3. Na základě tabulky z úkolu č. 1 odpovězte na následující otázky. 
a) Která ulice z přehledu nejčastěji měnila název? Proč? Náměstí Českého ráje. Jde o nejdůležitější 
prostranství, sídlo radnice. 
b) Jsou některé ulice, které svůj název naopak nezměnily? Proč? Trávnice. Jde o starý a vžitý název. 
c) Jaký typ pojmenování převažuje v mapě stabilního katastru? Pojmenování na základě směrů, 
blízkých objektů, snadné orientace, naopak zde chybí jména po osobnostech.  
d) Jaké názvy se užívaly v období socialismu?  Představitelé komunistických stran, socialismus, život  
v socialismu.  
e) Jsou v Turnově dodnes nějaké pozůstatky názvů ulic z období socialismu? Např. Dělnická, 
Brigádnická, Fučíkova, Zdeňka Nejedlého… 
f) Zkuste odhadnout, kolik je v současné době v Turnově ulic a prostranství.  167 (ke dni 10. 9. 2020) 
 
 
 

 
 
  



 
 

5.14.2 Pracovní list – Spisovatel Jaroslav Rudiš – řešení  

 

Užívejte výhradně webové stránky www.rudis.cz 

 

1. Uveďte jména všech Rudišových románů. 

Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu, Konec punku v Helsinkách, Národní třída, Český ráj  
a Winterbergova poslední cesta (Alois Nebel) 

2. Byly některé Rudišovy práce zfilmovány? Pokud ano, o které se jedná?  

Grandhotel, Alois Nebel, Národní třída 

3. V jakých jazycích Jaroslav Rudiš píše? 

česky, německy 

4. Jaké jsou další aktivity Jaroslava Rudiše v oblasti kultury?  

hudební skupina Kafka Band, píše rozhlasové a divadelní hry, scénáře  

5. Do kterých jazyků byly přeloženy Rudišovy knihy?  

němčina, čeština, srbština, běloruština, polština, švédština, italština, francouzština, finština, 
ukrajinština 

 
  

http://www.rudis.cz/


 
 

 

Originální znění komiksu Alois Nebel. Převzato z: Jaroslav RUDIŠ – Jaromír 99, Alois Nebel, Praha 2011, 
nestr.  



 
 

5.15.2 Pracovní list – Turnovští cestovatelé – řešení  

 

1. Co se dnes nachází na místě rodného domu cestovatele Čeňka Paclta? 

Restaurace a hotel U Prince 

2. Čím se Čeněk Paclt na svých cestách po světě živil? 

Byl mydlářem, brusičem drahých kamenů, vojákem z povolání, farmářem, zlatokopem, hledačem 

diamatů, obchodníkem, nádeníkem, kuchařem… 

3. S kterým významným českým cestovatelem se Čeněk Paclt potkal v Africe? 

S Emilem Holubem 

4. Je turnovská Pacltova huť pojmenována po cestovateli? Svou odpověď zdůvodněte. 

Ne, je pojmenována po jeho bratru Antonínovi, významném obchodníkovi s drahými kameny. 

5. Jaká země byla cílem Michala Kotlera?  

Rusko 

6. U jakého etnika žil šest let Jiří Jaeger? 

U Eskymáků  

7. Co spojovalo cesty Čeňka Paclta a Michala Kotlera?  

Zájem o drahé kameny 

8. Zanechali všichni turnovští cestovatelé nějaký cestopis?  

Ano (Pacltův a částečně i Kotlerův byly sestaveny na základě jejich dopisů) 

9. Který turnovský cestovatel navštívil jako první Čech všech pět obydlených kontinentů? 

Čeněk Paclt 

10. Přečtěte si úryvek pojednávající o Kotlerově cestě. Co všechno se z něj dozvíme o pisateli, jeho 

cestě a místech, která navštívil? 

Cestovatel má zdravotní potíže (puchýře), svým vzezřením vzbudil rozruch. Jde o pobyt v Berlíně, kde 

si musí sehnat pas pro další cestu, a vyřídit tak úřední záležitosti. Je zmíněn zámek, divadlo, operní 

dům, vzhled ulic a krámů (ilustrováno na příkladu obchodu s kořalkou).  

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

Pracovní list – Regionální stopy v USA – řešení 

Výchozí text k otázkám 1–2  

 



 
 

 

  



 
 

Přepis: 

Draha Maminko! 

Velice jsme byly překvapeny když jsme dostaly psaní od sestry Krystynky že jíš ste zde nep jsem do 
posuť mi slyla že si to ješte rozmislíte a že ne pojedete ni kam nep jsem mi slyla že se nebudete moc 
od loučit od Marije a pak jsem se oba vala že se Vam zde bude moc styskat a le jak virozumí Vám 
zdopisu od sestry tak ste spokojena a štasna. Tak doufam že zde budete spokojenejší a štasnejší než  
v Čechach. Což vam od srdce přejemé byse vam tady do bře vedlo a byste tady se ješte dlouho snami 
se radovala.  

Lituju velice že nejsem v Chicagu aby jsem take mohla byt mezi vámi a svami užívala ten noví domov, 
ale Jak Vam doposud mohu psat tak ne má Josef Velke chutě tam ject nep jíž byl jednou spatky  
a nelíbylo se mutam a tak jak si vidělal na cestu do Kalifornie tak jel spatky tady se mu také ze začatku 
špatně vedlo nep byl asi 4 měsíce bez prace abez penez tak to bylo dost bydní, pak dostal praci a tam 
pracuje doposuť to již jest asi 6 let a je stym nístem dosti spokojení tak by to ne rad pustil a neví jak ký 
bybyl zase v Chicagu za čatek. tak prozatím ho[l]t to musí byt tak a možná že by smese id ste hovali na 
dobro do Chicaga.  

Když jsem dostala psaní že jíž ste zde Maminko tak jsem chodila par dni jako bez hlavi ani měto ne 
mohlo při jít dohlavi že byto by mohlo byt pravda a že ste v Americe ač koliv ste nam to slibovala že 
zanamí přijedete tak sem si dicky mislila že byste se natak dlouhou cestu ne vidala ale Jak vidim že ste 
byla dost sil ná a od hodlaná a všecko štasně přestala. Diž sem dostala psaní že jíž ste zde tal dyby to 
bylo byvalo jen opolovic blíž tak bych se dlouho nebyla roz mí šlela a Vas tam převapila a ale tak le jest 
to přez dva tísíce mil a cesta bymě stala sto doralů míno utraty tj. 

Soukromý archiv Judy Zarob, Lake Zurich, Illinois, USA, rkp., soukromé dopisy z let 1888–1894, rkp. 

 

1. Přečtěte si přiložený úryvek dopisu. Co všechno se z něj dozvídáte o pisateli? Nezaměřujte se 
pouze na samotný obsah dopisu.  

Pisatelka pochází z chudých vrstev, není příliš zběhlá v pravopise, má sestru Kristýnu, která stejně jako 
ona odešla do USA, matka se právě také přestěhovala do Ameriky; pisatelka by matku ráda viděla, ale 
má strach z výdajů; rodina je v korespondenčním styku; má blízký vztah k jakémusi Josefovi… 

2. Které osoby jsou v textu zmiňovány a jaký odkud kam se přesouvaly?  

Osoba Místa pobytu/pohybu 

pisatelka (Čechy) – San Francisco 

adresátka – matka Čechy – Chicago 

sestra Kristýna (Čechy) – Chicago 

(sestra) Marie Čechy 

(manžel) Josef (Čechy) – Chicago – San Francisco   

 

  



 
 

Výchozí text k otázkám 3–4 

Ze zkušeností starého přistěhovalce. 
Sděluje Ant. Pácl (Chicago.) 

Narozen jsem roku 1818 V Mnichově Hradišti a v říjnu 1851 vydal jsem se s manželkou, rozenou 
Sedláčkovou z Mladé Boleslavi, a se třemi dítkami z rodné vlasti na cestu přes moře do pohostinné 
Ameriky, o níž jsem byl ubezpečován, že nám dá pohodlné, dobré živobytí. Nevěřil jsem tomu právě 
do slova a byl jsem připraven na mnohou nesnáz, jmenovitě z počátku, ale to, co nás skutečně čekalo, 
nemohl jsem si nikdy ani pomysliti. 

Cesta přes moře, ač ovšem po plachetníku, neboť parních lodí bylo tenkráte málo a byly velmi 
drahé a mnohem nebezpečnější, jak mi bylo tvrzeno, byla dosti příjemná a poměrně pohodlná. Již za 
čtyry týdny přistáli jsme v New Yorku, kdežto jinak potřeboval plachetník k cestě oné až i tři měsíce. 
Ale hned první zkušenost v nové vlasti byla valně nepříjemná a drahá. Kázali nám totiž, abychom  
z lodě vystoupili, což jsme bez zdráhání učinili, majíce radost, že máme opět pevnou zemi pod nohama. 
Bylo nám však řečeno, že nesmíme z přístaviště a po delším čekání hnali nás zase nazpátek na loď, kde 
jsme musili zanechati všecka svá zavazadla. Jaké však bylo mé uleknutí, když jsem naše peřiny a kufr 
nemohl více nalézti. Žádné dotazy nepomáhaly a bylo vůbec těžko po něčem se zde sháněti. Kam věci 
mé zmizely, zůstalo mi podnes hádankou, ale tolik je jisto, že podobně drzým způsobem byli tenkráte 
často okrádáni od přístavních zřízenců a snad od lodního mužstva ubozí přistěhovalci, řeči neznalí, kteří 
pak stáli zde bez obrany proti surové té lůze! 

V městě New Yorku, kde jsme se chtěli nejprve uchytiti, již jen vzhledem k oněm ukradeným 
věcem, kdybychom přec jen na ně někde přišli, nemohli jsme nalézti žádného zaměstnání, pročež ještě 
s několika krajany v podobném postavení vydal jsem se konečně do Buffala. Bylo to v polovici prosince 
a po cestě zachvácen byl vlak náš po dvakráte sněhovou bouří, takže blíže Albany musili jsme celé dva 
dny státi. To byl pěkný začátek, ale pokračování bylo ještě pěknější. Poblíže Rochesteru stihla nás nová 
ukrutná sněhová bouře a donutila nás setrvati tam po celý týden, na pláni, po níž se proháněla mrazivá 
vichřice, kupíc kolem vlaku celé vrchy sněhu. Tu mnohý z nás zkusil teprve do opravdy, co jest hlad, 
neboť potravy bylo na vlaku málo a koupiti nebylo kde. Nejvíce trpěly hladem  
a později, když nám již došlo uhlí, i třeskutou zimou malé dítky, jichž pláč ozýval se z každého kouta 
wagonů, zasypaných místy až téměř po střechu! 

Vozy byly pramizerné, hodící se spíše pro dobytek, nežli pro lidi, neboť pro přistěhovalce zdálo 
se správám dráh býti všecko dobré. Místy profukoval do nitra vozu i sníh a hrozilo nám opravdové 
nebezpečí, že zmrzneme. Tu vydalo se několik mužů statečně do nedalekého lesíka a pokáceli několik 
stromů, jimiž jsme pak topili až do té doby, kdy nám konečně poslán na pomoc z Buffala parostroj. 
 

Antonín PACL, Ze zkušeností starého přistěhovalce, in: P. A[lberi] (ed.), II. památník starých českých 
osadníků v Chicagu, Ill., Chicago: Národní tiskárna 1901, s. 38–39.   

 

3. Liší se nějak slovní zásoba či pravopis Antonína Pacla od té naší? 
Slovní zásoba je zastaralá (dítkami, plachetníku, valně, parostroj…), stejně jako slovosled, tvarosloví 
(přechodníky, infinitivy -ti)  a pravopis (čtyry, dráh), který je maličko ovlivněn i angličtinou (wagonů).   
4. Lišilo se očekávání Antonína Pacla od reality? Své tvrzení zdůvodněte.   
Ano, po příjezdu je potkala řada nepříjemností – ztráta zavazadel a dalších věcí, jazyková bariéra, 
nemožnost nalézt práci, potíže způsobené počasím, v důsledku toho nedostatek potravin a topiva.  
 
 

 

 


