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DALŠÍ TÉMATA: Osvícenství, historie vojenství, Josef II., život na konci 18. století 

 

ÚVOD   

Město Terezín asi znáte a možná už jste tam byli i se školou. Nemá zrovna dobrou pověst, 

protože v něm za války bylo židovské ghetto a nacistické vězení. To ale není zdaleka všechno, 

co v Terezíně můžete vidět.  

Pevnost totiž vznikla dávno před druhou světovou válkou. Nechal ji postavit císař Josef II. 

a ve své době to byla ukázka špičkového vojenského stavitelství. 

Ta doba – 18. století – byla vůbec zajímavá. V Evropě začal vítězit rozum, prosadila se věda, 

začalo se mluvit o občanských a lidských právech, psaly se encyklopedie a panovníci začali 

používat moderní metody řízení státu. Říkalo se tomu osvícenství. 

Josef tedy povolává hraběte Pellegriniho a v roce 1780 pokládá základní kámen moderní 

vojenské pevnosti, která má sloužit jako obranný štít proti vpádům Prusů. Vzniká ohromná  

a dokonale promyšlená stavba, kterou můžeme obdivovat ještě dnes. Neláká vás 30 kilometrů 

podzemních chodeb? 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE    

 

 

TEREZÍN NA MAPÁCH 

Podívejte se na Terezín na mapě. Ideální k tomu jsou Mapy.cz. Zkuste pohled z letadla a pak 

také mapu z 19. století. Zvláštní město, že? Postavené podle plánu, promyšlené do posledního 

detailu. Prohlížejte a porovnávejte s pevností Josefov ve východních Čechách nebo Bourtange 

v Nizozemsku. 

 

PŘÍPRAVA NA PROHLÍDKU 

Domluvte si exkurzi v Muzeu Terezína. Žádejte nejprve prohlídku podzemí a potom muzea  

v Retranchementu 5. Také si nechte e-mailem poslat pracovní listy. Budete je potřebovat při 

návštěvě Retranchementu, projít si je však můžete už předem. Moc toho asi vědět nebudete, 

zkuste si ale vybrat jednu otázku a najít odpověď s pomocí knih, internetu nebo učitele. Ať 

jedete připraveni! 

 

JOSEF II. 

Sestavte portrét císaře Josefa II. Je jedno, jestli začnete pověstí o jeho návštěvách mezi prostým 

lidem nebo informacemi z knih. Výsledkem může být velký plakát s podobiznou, rodokmenem, 

významnými činy a samozřejmě s informacemi o osvícenství. Nezapomeňte, že dobrý plakát 

nepřekypuje textem, zato přitáhne pozornost výraznými výtvarnými prvky! 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: autobus z Litoměřic nebo vlak do Bohušovic a 3 km pěšky  

     

DOPORUČENÁ TRASA: Z autobusu vystoupíte na terezínském náměstí. Z rohu od pošty 

vyrazíte ulicí Boženy Němcové a na jejím konci se dáte doprava. 

 

ROČNÍ OBDOBÍ: celý rok   

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 3–4 hodiny 

    

VYBAVENÍ: záznamová technika     

 

 

 

Spoustu informací o terezínské pevnosti najdete na stránkách 

 

http://www.pevnostterezin.cz  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

 

 

EXKURZE DO PODZEMÍ 

Exkurzi je nejlepší zahájit prohlídkou chodeb, skrytých v útrobách pevnostního systému. V létě 

je dobré se trošku přiobléknout. Lampičky vám půjčí a průvodci jsou šikovní, takže nezbývá 

než vyrazit a pozorně poslouchat. 

 

RETRANCHMENT V 

Muzeum pevnostního stavitelství sídlí v impozantních prostorech retranchementu, tedy 

poslední obranné linie pevnosti. Ponořte se do složitého válečnického umění a zjistěte, proč 

byla terezínská pevnost téměř nedobytná. Pomůžou vám k tomu vytištěné pracovní listy. Až 

budete hotovi, průvodce je s vámi projde a vyhodnotí nejlepší badatele. 

 

KAVALÍR 2 

Podzemí a Retranchment V by na jedno dopoledne mohly stačit. Pokud ale nemáte dost, zeptejte 

se průvodce na Kavalír 2. Stačí přejít na druhý konec města/pevnosti a ponořit se do vnitřní 

obranné linie. Najdete tu expozici kasáren z 18. století se vším všudy a na úplném konci jako 

přídavek podpalubí plachetnice La Grace. 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

ZNOVU DO TEREZÍNA 

Jednu návštěvu Terezína máte za sebou. Připravte se na další. Bude o dost smutnější, ale každý 

starší školák by ji měl zažít. Vytiskněte si mapu Terezína a vyznačte v ní alespoň  

3 zpřístupněné objekty, které připomínají druhou světovou válku. Zapište k nim: název, co je  

v nich k vidění (1 větou), otevírací dobu, vstupné a také jak dlouho zabere prohlídka. 

 

VÁLKY V ČESKÝCH DĚJINÁCH 

Kdybychom měli sepsat všechny boje v českých dějinách, měli bychom práci na celý rok. 

Vybereme si, proto, jeden časový úsek. Začneme válkou třicetiletou, skončíme první světovou. 

Je mezi nimi 300 let a 4 velké válečné konflikty. Zjistěte které, sežeňte o nich základní 

informace a začněte tvořit. A pozor, žádnou nudnou prezentaci se spoustou zkopírovaného 

textu. Co takhle najít inspiraci v nějaké povedené encyklopedii? Ilustrační obrázky, boxy se 

zajímavostmi, fotky státníků, vzory uniforem a zbraní atd. Přimalujte originální časovou osu  

a můžete zahájit turné po ostatních třídách. 

 

ROK 1780 

A ještě jeden výlet do dějin. Tentokrát máte za úkol zjistit, jak v době stavby Terezína žili 

obyčejní Češi. Zaměřte se na obrázky. Zkuste sestavit běžnou domácnost – co do ní patřilo, jak 

fungovala, čím se lišila od té dnešní. Potom vytvořte smyšlenou postavu tehdejšího obyčejného 

člověka. Co nosil na sobě, čím se živil, jak byl vzdělaný, jak trávil volný čas, co jedl a pil, kolik 

měl dětí, jaké ho trápily nemoci a jak dlouhý ho čekal život. 

Věci do domácnosti 18. století asi neseženete. Lidskou postavu byste však vymodelovat mohli. 

Dokážete jí navrhnout a nechat ušít dobové šaty? Ano? Klobouk dolů! 
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