
Zažijte nezapomenutelnou cestu 

časem do středověku!  

PROGRAMOVÁ NABÍDKA  
PRO ŠKOLY 

www.historicky-park.cz



SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME  
V HISTORICKÉM PARKU BÄRNAU-TACHOV!

ŽIVĚ A BAREVNĚ: STŘEDOVĚK NA DOSAH 

Historický park Bärnau-Tachov je unikátní archeologické muzeum pod širým nebem. 
Vezmeme Vás na cestu časem do středověku, při které zjistíte, jak se žilo v období  
od 8. do 14. století.

Na naší cestě projdeme raně středověkou slovanskou vesnicí, vystoupíme na impozantní 
hrádek typu motte z 11. století, objevíme středověké osídlení a nakonec dojdeme  
k pozdně středověkému staveništi císařského dvorce. 

Historický park je živoucím muzeem, které každému návštěvníkovi zábavným  
způsobem přiblíží autentický obraz středověku.



Individuální projekty s vyučovacími hodina-
mi, semináře, školní návštěvy, studentské 
stáže a skupinové prohlídky jsou po dohodě 
možné kdykoliv. Kontaktujte nás prosím na: 

bildung@geschichtspark.de 

PRO KOHO?

Pro všechny věkové kategorie           strana 5 

1.  - 5. třída (6 - 10 let)              od strany 6 

6. - 9. třída / nižší stupeň  
gymnázia (11 - 15 let)                  od strany 10 

Volitelné programy         od strany 16 

Odborné školy (od 16 let)              od strany 20 

Obecné informace         od strany 23
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INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA

PIKTOGRAMY

VOLITELNÝ PROGRAM
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ŠKOLNÍM TŘÍDÁM NABÍZÍME PROHLÍDKY A PROGRAMY PŘIZPŮSOBENÉ VĚKU  
A STÁVAJÍCÍM UČEBNÍM PLÁNŮM. 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Interaktivní prohlídka s průvodcem: Stavby a bydlení ve středověku   
(1,5 hod.) 

Prohlídka Vám a Vašim žákům poskytne celkový přehled o Historickém parku, jeho vzniku  
a aktuálním dění v něm. Zaměříme se zejména na historii osídlení regionu a tradici budo-
vání domova od 8. po 14. století. 

V parku navštívíme rekonstrukce středověkých stavení a pohovoříme o technikách,  
které se využívaly při jejich stavbě. 
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1. - 5. TŘÍDA (6 - 10 LET) 

Interaktivní prohlídka s průvodcem: Dětství ve středověku (1 hod.)

Prohlídka do dílčí části Historického parku Bärnau - Tachov
Můžete vybírat: Slovanská vesnice, hrad nebo město vrcholného 
středověku 

Pro mladší žáky nabízíme kratší, ale hravé prohlídkové trasy, na kterých je možné vyzkoušet 
mnoho středověkých artefaktů. 

Pohovoříme o životě dětí ve středověku a dnes. Rodina a přátelé, práce a volný čas či řešení 
konflitků - i to jsou témata, kterým se budeme věnovat.

VOLITELNÝ PROGRAM: 
Hra Kubb, házení oblázků - hry ve středověku (1 hod.)



7



8



9

1. - 5. TŘÍDA (6 - 10 LET)

Interaktivní prohlídka s průvodcem: Domácí zvířata (1 hod.)

Prohlídka areálu Historického parku Bärnau - Tachov

Navštívíme domácí zvířata, která chováme v parku, a pohovoříme o jejich životě a významu 
ve středověké stravě.

Základem prohlídky je vyprávění o užitkové zahradě. Žáci se dozvědí, co patří k vyvážené 
stravě, a budou moci porovnat, jak se dnešní potraviny liší od středověkých. 

Společně se také zamyslíme, jak správně pečovat o přírodu a jak využívat přírodní zdroje. 

VOLITELNÝ PROGRAM:
Pazourek a troud - rozdělej oheň (1 hod.)
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6. - 9. TŘÍDA / NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA (11 - 15 LET)

Interaktivní prohlídka s průvodcem: Slované v západních Čechách  
(1,5 hod.)

Kdy Slované osidlují západní Čechy? Jaké stavěli domy? Jaký byl život v této době? 

Během prohlídky se zaměříme na život raně středověkého vesničana a jeho okolí. 
Pohovoříme o společné minulosti Slovanů a Germánů, o porozumění mezi sousedy, tedy  
o tématu, které je aktuální i v dnešní době.

VOLITELNÉ PROGRAMY:  
Pazourek a troud - rozdělej oheň (1 hod.) 

Středověk je barevný – předení a barvení (1 hod.)
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6. - 9. TŘÍDA / NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA (11 - 15 LET) 

Interaktivní prohlídka s průvodcem: Život na hradě (1,5 hod.)

Jedenácté století je časem změn nejen v Horní Falci. Vznikají impozantní hrádky typu  
motte, které zásadně ovlivňují sociální dění v dané oblasti. 

Během této prohlídky navštívíme dřevěný hrádek v areálu parku a pohovoříme o rytířích, 
jejich výzbroji, měnové a daňové politice a náboženském vyznání venkovského  
obyvatelstva.

VOLITELNÝ PROGRAM:
Lukostřelba a vrh kopím - lov a obrana (1 hod.)
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6. - 9. TŘÍDA / NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA (11 - 15 LET) 

Interaktivní prohlídka s průvodcem: Město a venkov ve vrcholném 
středověku (1,5 hod.)

Zatímco život na venkově se řídil podle ročních období, od vrcholného středověku lze 
pozorovat rychlou změnu, zejména ve městech. Řemesla, obchod a nedostatek prostoru 
přinášejí nové typy budov, ale také nové výzvy pro zásobování potravinami, hygienu  
a lidskou koexistenci. Jak to zvládali lidé ve středověku? Co to pro nás dnes znamená? 
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6. - 9. TŘÍDA / NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA (11 - 15 LET) 

Interaktivní prohlídka s průvodcem: Obchod a cestování ve středověku   
(1,5 hod.)

Město Bärnau se nachází uprostřed Zlaté cesty mezi Norimberkem a Prahou a již ve 
středověku bylo centrem řemesel a obchodu. Během prohlídky navštívíme hostinec  
z 12. století a prostor stavby dvorce Karla IV. a pohovoříme o tom, jak lidé ve vrcholném 
středověku cestovali, kde se ubytovávali, jak jim byla zaručena bezpečná cesta nebo jakým 
zbožím se obchodovalo.



VOLITELNÝ PROGRAM: 

Hra Kubb, házení oblázků - hry ve středověku 
(1 hod.)

Jaké hry se hrály ve středověku? Jak se dají vytvořit 
hračky z materiálů dostupných v přírodě tak, aby byly zá-
bavné? Nejen na tyto otázky najdeme odpověď během 
prohlídky Historického parku. 

Prohlédneme a vyzkoušíme si různé hry 
- např. vikinskou venkovní společenskou hru Kubb.
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VOLITELNÝ PROGRAM: 

Pazourek a troud - rozdělej si oheň 
(1 hod.)

Oheň hrál v životě našich předků důležitou roli. Rozdělat 
jej bez zapalovače či zápalek je pro nezkušené ruce 
velká výzva.

Po prohlídce raně středověké vesnice se seznámíme se 
stravou Slovanů a různými způsoby rozdělávání ohně. 
Pohovoříme o výhodách a nebezpečí ohně pro život  
ve středověku. 

Skupina se poté pokusí rozdělat oheň a zapálit táborák. 
Nakonec na ohni opečeme a ochutnáme středověký 
chléb. 



VOLITELNÝ PROGRAM: 

Středověk je barevný – předení a barvení  
(1 hod.)

Ve středověku byl každý oděv vyroben ručně. Kolik 
zručnosti a práce bylo třeba k tomu vyrobit takový 
oděv, si vyzkoušíme v Historickém parku. 

Během prohlídky se žáci dozvědí, jaké kroky je třeba 
udělat k tomu, abychom získali vlnu pro výrobu oděvu, 
který Slované nosili. Poté si vyzkoušíme výrobu nitě  
s háčkem a ručním vřetenem. Také se dozvíme, jaké 
rostliny je možné použít k obarvení vlny. 
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VOLITELNÝ PROGRAM: 

Lukostřelba a vrh kopím - lov a obrana  
(1 hod.)

Lukostřelba vyžaduje soustředění, trpělivost a dobrou 
koordinaci rukou a očí. 

To je jeden z důvodů, proč se lukostřelba ve středověku 
praktikovala od raného věku. Po prohlídce Histo-
rického parku si žáci mohou vyzkoušet svou přesnost 
samostatně. Pohovoříme o důležitosti pravidelného 
cvičení lukostřelby ve středověku, o tom, proč byl luk 
vlastně používán a jaké jsou základní fyzikální vlastnosti 
luku a šípu. 



ODBORNÉ ŠKOLY (OD 16 LET) 

Prohlídka s průvodcem: 
Řemeslo ve středověku (1,5 hod.)

Prohlídka stavby dvorce Karla IV., který je realizován 
středověkými stavebními technikami. 

Vyzkoušíme si tradiční řemesla, která se datují až do 
středověku. V závislosti na stavu práce je možné de-
monstrovat několik postupů, např.: experimentální 
výpal vápna pro maltu, přepravu materiálu pomocí sko-
tu nebo jeřábu, který byl postaven podle středověkých 
stavebních plánů. Možná témata rádi upřesníme. 

 
 

TATO PROHLÍDKA JE REALIZOVÁNA VE SPOLUPRÁCI  
S ARCHAEOCENTREM ČECHY-BAVORSKO
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Za laskavé podpory:
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VOLITELNÉ PROGRAMY: 

Štípání šindele a řezání trámů (1,5 hod.)
Štípání kamene (1,5 hod.)

Pod odborným vedením našich řemeslníků lze středověké metody a nástroje na zpracování 
dřeva a kamene vyzkoušet samostatně. 
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Ceny vstupného do Historického parku: 
Dospělí:        7 Euro / 175 Kč 
Snížené vstupné (žáci, studenti, ZTP):    4,5 Euro / 110 Kč 
Děti do 6 let:       zdarma 
Skupiny nad 15 osob:      6 Euro / 150 Kč 

Rodinná denní vstupenka:     16 Euro / 400 Kč 
Rodinná roční vstupenka:      45 Euro / 1125 Kč 
Roční vstupenka:       25 Euro / 625 Kč 
Roční vstupenka (snížená):    15 Euro / 375 Kč 

Prohlídka s průvodcem (pro skupiny do 25 osob, navíc ke vstupnému) 
– cca. 1 – 1,5 hod:       45 Euro / 1125 Kč 
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Ceny edukačních programů pro školy: 
Velikost skupiny: 
Minimálně 8-10 osob, maximálně 20 osob, větší skupiny budou rozděleny. 
Prohlídka s průvodcem 
(jeden hlavní program)        7 Euro / 175 Kč - žák 
Prohlídka s průvodcem 
(jeden hlavní program + jeden volitelný program)    14 Euro / 350 Kč - žák

V ceně edukačních programů je zahrnuto vstupné a průvodce. 
Vstupné pro pedagogický doprovod je zdarma.

Všechny prohlídky s průvodcem jsou v českém jazyce a lze je uzpůsobit věku žáků. Platbu 
je možné provést v českých korunách. Důležité upozornění: Je nutné, aby návštěvníci mladší 
15 let měli při návštěvě platný občanský průkaz nebo cestovní pas! Doporučujeme sjednat 
pojištění pro výjezd do zahraničí. 

Pokud máte zájem o některou z nabídek, žádáme Vás o rezervaci nejméně tři týdny předem. 
Rádi Vám sestavíme individuální nabídku. Obraťte se prosím na pracovníky našeho muzea. 

Po domluvě nabízíme oběd pro školní třídy a skupiny v naší muzejní restauraci Brot & Zeit. 

Volně stažitelné materiály k doplnění výuky v češtině a němčině na: 
https://www.archaeocentrum.eu/ke-stazeni/?lang=cs
- Pracovní listy
- Archeologická pexesa

Po domluvě k zapůjčení – POUZE U NÁS:
- Archeologický kufřík s nálezy, obrázky a doplňkovým materiálem (knihy, dvd, podrobný dopro-
vodný text pro učitele - přesný obsah na vyžádání)
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HISTORICKÝ PARK BÄRNAU-TACHOV 
NAABER STR. 5b
95671 BÄRNAU 

TEL:  +49 (0) 96 35 - 924 99 75
FAX:  +49 (0) 96 35 - 924 99 95

MAIL: bildung@geschichtspark.de
WEB:  www.historicky-park.cz
 www.facebook.com/historickypark
 www.instagram.com/historicky_park/ 
 
ZAČÁTEK SEZÓNY:  březen*

KONEC SEZÓNY:   listopad*

OTEVÍRACÍ DOBA:
ÚT - NE:    10 - 18 hod. 
POSLEDNÍ VSTUP:  17 hod. 

*Prodloužení v případě příznivého počasí možné - sledujte prosím 
naše internetové stránky.

Fotografie: Oberpfälzer Wald, schicker-allmedia.de

www.historicky-park.cz

Za laskavé podpory:


