
Čeští cestovatelé a jejich cestopisy 
Člověku byly dány nohy, proto aby se pohyboval, a činí tak již od dávných dob. Vždyť i naši 

předkové do našich krajů přicestovali, jak vypráví naše pověsti. A když se usadili v kraji, 

který mlékem a strdím oplývá, zase se vydávali na cesty. Za obchodem kupci, poutníci do 

Svaté země, řemeslníci a studenti za vzděláním, diplomaté za politickým posláním, lid 

vojenský za bitvami, které vešly do historie. Od osvojení písma začal člověk zprávy o svých 

cestách zapisovat… 

 

1. V knize „Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec 

světa“ autor a účastník jízdy popsal diplomatickou misi. Ve službách kterého krále se vydali 

čeští páni na cesty, když Lev z Rožmitálu byl bratrem tehdejší královny? 

a/ Václava II 

b/ Jiřího z Poděbrad 

c/ Matyáše Korvína  

 

2. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic roku 1608 vydal cestopis s dlouhým názvem, který 

začíná slovy: „Putování aneb Cesta z království českého do města…“ Která země není 

v názvu zmiňována? 

a/ Egypt  

b/ Arábie 

c/ Čína 

 

3. Ve stejném roce, tedy roku 1608 vyšel i jiný cestopis, který popisoval cestu poselství císaře 

Rudolfa II.  ke dvoru perského šacha. Autorem knihy je Jiří Tectander, který se narodil 

v blízkém okolí. Kde to bylo? 

a/ v Novém Boru 

b/ ve Cvikově 

c/ v Jablonném v Podještědí 

 

4. Alberto Vojtěch Frič je znám jako cestovatel, spisovatel a etnograf. K cestám do Jižní 

Ameriky jej ale vedl zájem botanický. A. V. Frič byl uznávaným znalcem: 

a/ bromélií 

b/ kaktusů 

c/ orchidejí 

 

5. Do Jižní Ameriky zavedl zájem o vědu také Tadeáše Haenkeho, rodáka z nedaleké 

Chřibské. Kterému vědnímu oboru se věnoval? 

a/ botanice 

b/ etnografii 

c/ archeologii 

 

6. Cestovatel, etnograf a spisovatel Miloslav Stingl je autorem velkého množství knih. 

Bohužel, naše knihovna nemá všechny. Která nám chybí? 

a/ Ostrovy lidojedů 

b/ Smrt v ráji 

c/ Poslední svobodný Indián 
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