
PRO ZDRAVOTNÍKY
Německé hygienické muzeum 
v Drážďanech 
Spíš než Muzeum hygieny je to muzeum člověka 
a péče o něj. Kromě exponátů, jak vypadají plíce 
nebo co je ve vlasu, zde naleznete předměty z oblasti 
medicíny - vévodí jim železná plíce, tedy předchůdce 
dnešních lékařských dýchacích přístrojů. Vyzkoušet 
můžete expozici „Našich 5 smyslů“, zajímavá je 
i část „Člověk jako dobrodružství“, jehož součástí jsou 
témata jako Jídlo a pití, Sexualita, Život a umírání…

Anatomicko-patologické muzeum ve 
Vídni
V budově vídeňské Spitalgasse, v níž byla umístěna 
první evropská psychiatrická nemocnice, nyní 
najdeme Anatomicko-patologické muzeum v tzv. Věži 
bláznů. Budova pochází z roku 1784 a shromažďuje 
největší světovou sbírku unikátních, ale často 
hrůzostrašných exemplářů znetvořených lidských 
i zvířecích plodů.

Tip: Po stopách Karla IV. (Řím, 

Norimberk, Cáchy, Basilej), 

Lucemburk - hrob Jana 

Lucemburského.

PO STOPÁCH ČESKÝCH VELIKÁNŮ
Naarden – Jan Amos Komenský
Poslední místo odpočinku J. A. Komenského se  
nachází v bývalém klášteře v pevnosti Naardenu. 
V rámci prohlídky muzea 
navštívíme také Mauzo-
leum, kde je Komenský 
pohřben, a který je zá-
roveň národní kulturní 
památkou. K 350. výročí 
úmrtí Učitele národů byla 
slavnostně otevřena nová 
stálá expozice Mundus 
Comenii – Svět Komen-
ského. 

Kostnice – Mistr Jan Hus
Podíváme se na místo setkání kostnického konci-
lu, během kterého byl Jan Hus odsouzen jako kacíř 
a později ve městě upálen 
na hranici. Dále navštívíme 
Husův dům (dnes muzeum) 
a Husův kámen - památník 
upálení, u kterého se každo-
ročně, u příležitosti výročí 
Husovy smrti, koná vzpomín-
ková slavnost. Den zpestříme 
plavbou přes Bodamské 
jezero do Fridrichshafe-
nu, kde se nachází jedi-
nečné museum vzducho-
lodí Zeppelin.

Brixen - Karel Havlíček Borovský
Město v jižním Tyrolsku, kde pobýval ve vyhnanství zná-
mý český básník Karel Havlíček Borovský. Lze vidět 
hotel (dodnes v provozu), ve 
kterém byl ubytován, knihku-
pectví, kam chodil pro četbu, 
domek, ve kterém žil. Nevy-
necháme procházku městem, 
jehož hlavní dominantou je 
impozantní dóm, vychutnáme 
si atmosféru místních uliček.
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