
V pátek 24.9 proběhla exkurze do Kutné Hory třídy 4.B v doprovodu TU L. Priščákové a V. 

Horové (VV). Do Kutné Hory jsme cestovali vlakem a do centra města šli pěšky. Při cestě jsme se 

zastavili u významného klášterního kostela v Sedlci na předměstí, který je památkou UNESCO. 

Postavil ho významný architekt J. B. Santini ve slohu barokní gotiky. Pokračovali jsme pěknou 

procházkou údolím potoka, odkud se nám postupně ukazovalo město s nejdůležitějšími památkami 

jako je Vlašský dvůr, farní kostel sv. Jakuba, chrám sv. Barbory a jezuitská kolej. U Vlašského dvora 

se třída rozdělila na dvě poloviny, aby jedna část třídy mohla absolvovat prohlídku stříbrných dolů 

a druhá půlka třídy si prošla část historického jádra s nejdůležitější památkou města – chrámu sv. 

Barbory. Pak se poloviny třídy prohodily, aby všichni viděli jak doly, tak chrám sv. Barbory. 

Studenti v chrámu sv. Barbory byli zaujati vnitřní bohatou výzdobou i možností sledovat detailněji 

bohatou krouženou klenbu z ochozu v úrovni 1. patra a dokonce vyjít ven na malý balkonek. 

Studenti k oběma místům vyplnili pracovní list (součástí bylo i kreslení zvoleného erbu z klenby 

chrámu). Úkolem bylo propojit poznatky o dolování stříbra s výzdobou chrámu sv. Barbory. Řadu 

studentů hlavně zaujala návštěva stříbrných dolů, kde většina nikdy nebyla. 

Veronika Horová, Laura Priščáková 

Reflexe studentů: 

„V Kutné Hoře se mi moc líbilo. Hlavně mě zaujala návštěva dolů, které bych jinak asi nikdy 

nenavštívila…“ 

„ Nikdy jsem v tomto městě nebyla, takže mě návštěva velmi potěšila. Jako bonus byl, že jsem 

měla odborný výklad k památkám.“ 

„Naše exkurze se mi velice líbila. Samotné doly a průchody byly asi nejlepší. Sice jsem se toho dost 

bála, ale stálo to za to. Je mi líto, že to byl náš poslední výlet, ale zase si myslím, že byl velice 

užitečný“. 

„ ...V dolech jsem nikdy nebyla, takže to byla zajímavá zkušenost…“ 

„ Výlet byl dobře zorganizován. Byla vidět příprava a důkladné prostudování. Učitelé měli dobrou 

náladu a přispěli k tomu, že jsem si výlet užil…Budu na tuto akci vzpomínat jako na velmi 

povedenou…“ 

„…Nejvíce mě bavilo procházení stříbrnými doly. Jsem malého vzrůstu, takže jsem se nemusel tak 

sklánět jako ostatní.“ 

„ Výlet do Kutné Hory se mi moc líbil, i když už jsem tam jednou byla. Z exkurze do dolů jsem měla 

na začátku strach, ale nakonec mi to nepřišlo tak hrozné. Dozvěděla jsem se, jak těžili rudu a jak ji 

zpracovávali, jak razili mince. Chrám sv. Barbory se mi také moc líbil.“ 

„Exkurze do Kutné Hory byla skvělá. Od setkání na Hlavním nádraží po návštěvu dolů i chrámu sv. 

Barbory. Cesta od nádraží (v KH) byla vskutku dlouhá, ale zase jsme potrénovali nohy. Nejlepší byly 

doly, kde jsme si vyzkoušeli pravou tmu a procvičili naši flexibilitu zad při ohýbání nebo naši 

tloušťku v úzkých chodbách. Trochu otravné bylo pouze čekání na vlak zpět, který měl zpoždění.“ 

„ Exkurze do Kutné Hory bylo dobré odreagování od vytíženého září. Viděl jsem chrám sv. Barbory, 

centrum města a doly, kde se těžilo stříbro. Doly mě bavily nejvíce. Bylo zajímavé vidět, kde se 

stříbro těžilo a v jakých podmínkách.“ 

 

 



 

 


