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ÚVOD 

Bylo nebylo. Za devatero kopci Českého středohoří na staré cestě z Litoměřic do České Lípy 

je ukryta za zámeckou zdí krásná zahrada. Dnes ji obývají pávi, ale v minulosti to byli hlavně 

lidé. Zámecký pán nebo paní nebyli často doma, ale správce, zahradníci, služky, kočí, kuchaři 

a mnoho dalších zajišťovalo každý den v roce vše, co bylo třeba. Zámek a jeho blízké okolí pro 

ně znamenal celý život, sloužili bez přestávky kráse zámku a chodu celého panství.  

 

Povinností každého běžného návštěvníka je vidět zdobné interiéry, obdivovat jemnou 

architekturu budovy. Ale místo s tak dlouhou a překvapivou historií skrývá mnohá tajemství, 

která nejsou vidět na první pohled. Kde se vzal podivuhodný strom před zámkem? Proč potok 

protéká budovou zámku? Mohl být císař zahradníkem? Na další otázky si musíte počkat až na 

místo. Těšte se na jeden z nejkrásnějších zámeckých areálů v Čechách.  
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE  

CESTA DO PLOSKOVIC 

Cestu si naplánujte sami a zkuste dát přednost vlaku. Na které trati Ploskovice leží? Odkud kam 

trať vede? Brzy zjistíte, že jde sice o vedlejší, regionální trať, ale najdete na ni spoustu 

turistických atrakcí. Co třeba nakreslit celou trasu na velkou plachtu, podél trasy nalepit fotky 

zajímavých míst, připsat k nim základní informace a začít plánovat výlety? 

 

Z NÁDRAŽÍ NA ZÁMEK 

Ploskovické nádraží ale neleží zrovna uprostřed vesnice. Cesta je sice pěkná, ale nepochopitelně 

dlouhá. Někdo ji zkrátka u vesnice nechtěl. Zkuste se v myšlenkách přenést do doby, kdy se 

stavěly první železnice a zdaleka ne všichni byli z takového pokroku nadšení. Dokumentárních 

filmů o těch časech najdete určitě spoustu. Nebo se podívejte na sedmý díl britského seriálu 

Viktorie. Jak je to s technickým pokrokem dnes? Je vždy jen pro naše dobro? 

 

ZÁMEK A OKOLÍ 

Vytiskněte si plánek Ploskovic. Zaměřte se na zámek, zámecký park a hospodářské budovy, 

které sloužily jako zámecké zázemí. Na internetových stránkách zámku najděte hlavní atrakce 

a zaneste je do plánku. Pak už zbývá jen naplánovat prohlídku. 

 

LIDÉ NA ZÁMKU 

Slavných se tu vystřídalo dost a dost. Vybrali jsme pro vás jen pár z nich. Vaším úkolem je, 

trochu se před cestou seznámit s nimi i s jejich vztahem k Ploskovicím. Kdo byl Dalibor  

z Kozojed a za co ho vsadili do věže na Pražském hradě? Kdo byl Jindřich Šlik a v které dlouhé 

válce bojoval? Kdo byla Anna Marie Toskánská a co to je Toskánsko? Kdo byl Ferdinand  

I. Rakouský a kdo byla jeho babička? Kdo byl Edvard Beneš a jaké dvě tragédie prožil ve svém 

úřadu? 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Z Litoměřic vlakem (zastávka Ploskovice,  pak 1 km pěšky) nebo autobusem (směr 

Třebušín, Lovečkovice)   

 

DOPORUČENÁ TRASA: Příjezd na stanici Ploskovice, odtud 1 km k zámeckému parku 

přímou cestou pro pěší, při přecházení frekventované hlavní silnice je nutné dbát bezpečnosti  

       

ROČNÍ OBDOBÍ: Od dubna do října 

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 3–4 hodiny  

 

VYBAVENÍ: Plánek zámeckého parku (alespoň A4), kreslicí a psací potřeby, papíry a 

podložky na kreslení, fotoaparáty 

 

 

 

 

https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/o-zamku  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE  

 

 

SPISOVATEL V NESNÁZÍCH 

Známý český spisovatel připravuje knihu příběhů ze života běžných lidí na zámku  

v Ploskovicích v polovině 19. století. Ještě se nerozhodl, jestli to bude pohádka, detektivka nebo 

romantický příběh o lásce. Začátek je ale jasný. Správce zámku oznámí všem na zámku, že brzy 

přijede majitel se svou paní, je třeba všechno dokonale připravit na jejich příjezd.  

 

Pomozte spisovateli rozehrát příběh, ve kterém si můžete dokonce zahrát. Pro začátek jsou pro 

vás připravené postavy: správce zámku, podkoní, zahradník(ce), strážný, kuchař(ka), 

komorník(služebná), nadlesní, správce statku, zámecký skladatel a básník.  

 

Vyberte si (nebo vylosujte) své role. Vhodné jsou skupinky 3–4 žáků se stejnou volbou.  

 

Úkoly: 

 

1. Projděte si ve skupince blízké okolí zámku, dívejte se kolem sebe očima své role. 

Přemýšlejte. Jak se jmenujete, kolik vám je let, jste muž nebo žena? Jak jste v práci oblečeni? 

Co vás na práci nejvíce baví? Kde bydlíte? Kdo je vaším nadřízeným? Komu dáváte úkoly? 

Kolik je vás na zámku? Co přesně máte připravit na příjezd zámeckého pána? S kým během 

dne hovoříte? O čem? 

Nakreslete svou postavu doprostřed papíru a okolo zapište informace, které se postavy týkají. 

 

2. Po více než 150 letech se našla část vašeho dopisu pro vaše příbuzné. V dopise popisujete, 

co jste prožili v jednom jediném dni, týden před návratem vašeho pána. V příběhu by měly 

vystupovat některé postavy z ostatních rolí. Každá skupina vytvoří alespoň jeden obrázek ze 
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svého života.  

  

3. Své dopisy přečtou nebo přehrají všechny skupinky. Vyberte, který příběh přečtete 

průvodkyni, aby zhodnotila, zda je spíše fantazií nebo zda se mohl opravdu stát.  

Kterou postavu navrhujete pro knižní příběh jako hlavní? Co se mohlo stát pohádkového 

(detektivního, romantického)? 

 

PROHLÍDKA S PRŮVODCEM 

Po hře vás čeká komentovaná prohlídka zámku. Každá skupina se zeptá alespoň na jednu 

podrobnost, která se týká jejich postavy. Vybraná skupina přečte svůj dopis průvodci a poprosí 

o hodnocení.  

 

EXOTICKÝ HERBÁŘ 

Nechte si na plánku parku vyznačit místo svého bádání. Určené místo co nejrychleji najděte. 

Vaším úkolem je pomoci při budoucí rekonstrukci parku. Najděte 3 dřeviny (keře nebo stromy), 

které se vám nejvíce líbí. Zaměřte se na exotické druhy, které sami nedokážete pojmenovat. Je 

jich tu víc než dost! Nakreslete jejich listy, případně květy, plody. Vyfoťte celou rostlinu.  

 

Obrázky přineste učiteli. Ten vám prozradí místo, kde se dozvíte, jak se rostliny jmenují. V 

parku je informační tabule s plánkem a názvy. Pokud se vám určení nepodaří, nevadí. Důkazy 

máte a můžete je po návratu do školy využít a práci dokončit.  
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

KONTROLNÍ TEST 

Přiřaďte data k událostem: 

 

  12. - 14. století  a) Jindřich Šlik přebírá panství po Třicetileté válce 

1421 b) přestavba na barokní zámek (Anna Marie Františka 

Toskánská)  

  1498   c) slouží ministerstvu zahraničí, pobočka nacistické školy 

  1575   d) přestavba na renesanční zámek 

  1634   e) přestavba pro pobyt císaře Ferdinanda I. 

  18. století   f) husité a Jan Žižka staví nedaleko hrad Kalich 

  19. století   g) poprava Dalibora z Kozojed 

 20. století   h) tvrz řádu Johanitů, v zástavě různých šlechticů 

 

DIVADLO 

Připravte si a zahrajte divadelní hru, ve které použijete všechny vámi popsané role. Stačí jen 

domyslet jednoduchý příběh.  

 

Možné náměty 

POHÁDKA – Každý večer se ztratí jeden člověk ze zámku (v grottách se usídlila stvůra). 

 

DETEKTIVKA – Během příprav se ztratí náhrdelník majitelky zámku, byl vykraden zámecký 

trezor. Nespravedlivě byl obviněn komorník, zatímco zloděj je někdo jiný. 
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ROMANTICKÝ PŘÍBĚH – Na zámek přijede po dlouhé době syn majitele zámku, zamiluje se 

do zahradnice. Oba jsou nešťastní, dobře vědí, že jejich láska nemůže skončit svatbou. 

Zahradnice v noci opustí zámek a nechá dopis na rozloučenou. Druhý den přijede zámecký pán, 

kterému se před smrtí svěří starý zahradník. Jeho dcera je ve skutečnosti nechtěné dítě  

z bohatého a váženého rodu.   

 

ROZŠIŘTE SI SLOVNÍ ZÁSOBU 

Na zámku se člověk setká s mnoha neznámými slovy. Zkuste najít jejich význam: grotty, 

kastelán, kašna, sladovna, sýpka, mlat, komorník, nadlesní, paulovnie, gotika, renesance, 

baroko, rokoko, komenda, skřipec, abdikace.   

 

PLOSKOVICE VE FILMU  

Podívejte se, co se všechno na zámku a v jeho okolí natočilo: 

https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/zamek-a-filmari 

Co z toho vybrat? Doporučujeme reportáž České televize o Ploskovicích ze seriálu Toulavá 

kamera a pak samozřejmě (pro starší) Formanova Amadea! 
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