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Pracovní list 

Program v muzeu Zde založím město
Založení města a lázeňství
Milý návštěvníku, na výstavě budeš putovat až do časů založení Karlových Varů. Město bylo 
založeno u pramene Vřídla a je spjato s lázeňstvím.

I. patro
Pověst o objevení Vřídla 
Vypráví se, že Karel IV. podnikl kdysi loveckou výpravu v hornatých končinách a údolích, kde nyní 
vyvěrají horké prameny. Při pronásledování divoké zvěře, kterou tento kraj hojně oplýval, spadl 
jeden ze psů do hluboké tůně, odkud nyní prudce tryská horká voda a začal bolestí výt. Lovci, 
kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej poranila divoká zvěř. Podívaná, která se jim 
naskytla, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli psa z tůně a pak ochutnali horkou vodu, jež psa 
tolik vyděsila. 
O celé události byl zpraven císař Karel IV., který se pak s četnou družinou vydal k onomu místu, 
aby tam sám obdivoval nevšední dílo přírody. Za přítomnosti svých lékařů moudrý panovník 
poznamenal, že takováto horká voda může zažehnat mnohé těžké nemoci a jest velice posilující 
a užitečná. Poté sám vodu užil (říká se, že měl nemocnou nohu) a seznal úlevu a zlepšení. Nad 
tím se panovník zaradoval a brzy nařídil, aby celé místo bylo osídleno a kolem pramene zřízeny 
domy. 

1. Pověst o objevení Vřídla je znázorněna na několika vystavených předmětech v sále III. 
ve vitríně 3. Najdeš, které to jsou? ...........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Koho představuje stojící socha ve vitríně vlevo? Originál je umístěn naproti 
Císařským lázním. Další dvě sochy tohoto muže objevíš ve městě, kde?
socha: .........................................................................................................................................
umístění 2. sochy: .......................................................................................................................
umístění 3. sochy: .......................................................................................................................

Nejstarší listinou z roku 1370 Karel IV. udělil Karlovým Varům stejné svobody, práva 
a zvyklosti, které udělil svému královskému městu Loket.

3. Jakým městem se staly Karlovy Vary, královským nebo poddanským? Popiš znak 
Karlových Varů. ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................



Vývoj balneologie
První období léčby 2. polovina 14. – konec 16. století: Trýznivé koupele
Věhlas léčebných pramenů v Karlových Varech se šířil zpočátku ústním podáním, od 16. st. knihami.

4. Óda na Vřídlo zapsaná na pamětní desce je umístěna u pramene na kolonádě, 
na které? .....................................................................................................................................

Druhé období léčby 17. – 3. čtvrtina 18. století: Zdrcující pitná kúra

5. Prohlédni si rytinu města z roku 1652. Přes řeku vedou lávky. Po nich se ale 
nechodilo, k čemu sloužily? Pomůže ti maketa Vřídla a velký dřevěný žlab.
......................................................................................................................................................

6. Na modelu Karlových Varů kolem roku 1650 najdi Vřídlo a urči, odkud kam se 
rozkládalo tehdejší město. Označ, které stavby ještě nestály.  .............................................
......................................................................................................................................................

Vřídelní kolonáda                   Mlýnská kolonáda                   Muzeum          

          Pošta                    Zámecká věž                    kostel sv. Máří Magdalény

II. patro
Třetí období léčby 19. století – 21. století: Komplexní lázeňská léčba

7. Kdo byl jejím zakladatelem a v čem spočívá dnešní léčba?  ............................................
......................................................................................................................................................

8. Proč nastala změna ve vzhledu kofl íků? Nakresli rozdíl. ..................................................
......................................................................................................................................................

9.  Popište sbírkový předmět.  
Název: ..........................................................................................................................................
Popis (velikost, barva, zdobení): ..................................................................................................
......................................................................................................................................................
Území (místo nálezu, výroby či užívání): .....................................................................................
......................................................................................................................................................
Materiál: .................................................................  Stav:     poškozen     neúplný     zachovalý

Děkujeme za návštěvu.

Učíme se v muzeu je projekt Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 
ev. č. CZ.1.07/1.1.18/03.0006 hrazený z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.


