
Milí studenti a studentky, 

 

Posílám vám práci na tento týden. V tomto videu máte velice podrobně a srozumitelně vysvětleno, 

kdo to v české literatuře byli ruchovci a lumírovci. Podívejte se na něj. 

https://www.youtube.com/watch?v=IUMwZIDgZW8 

Do sešitu si pak přepište stručné poznámky uvedené níže. Přečtěte si ukázku, odpovědi na otázky 

k textu mi zašlete mailem jirina.bartosova@sousvodnany.cz do 1.4.2020 

 

S pozdravem J. Bartošová 

 

DO SEŠITU: 

(pokračujte pod nadpisem ČESKÁ LITERATURA 2. POL. 19.  STOLETÍ – máme probranou lit. skupinu 

májovci = Jan Neruda, následují další dvě literární skupiny) 

ruchovci 

- skupina lidí kolem almanachu Ruch, který vyšel u příležitosti položení základního kamene 

Národního divadla (1868) 

- snažili se osvobodit literaturu od cizích vlivů 

- někdy jsou označování jako „škola národní“ 

- důraz na tradice a vlastenectví 

- představitelé: J. V. Sládek 

Svatopluk Čech – básník, prozaik, humorista 

 dílo: Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století 

- kritika maloměšťáctví (= zbabělost, bezcharakternost, 

falešné vlastenectví, prospěchářství) 

 

lumírovci 

- skupina kolem časopisu Lumír 

- prosazovali svobodu básnické tvorby a její světovost  

- představitelé:  J. V. Sládek 

Jaroslav Vrchlický (vlastním jménem Emil Frýda) 

- vydal 270 knih (90 původních, 180 překladů) 

- zkoušel různé básnické formy 

Dílo: Noc na Karlštejně – veselohra s námětem z české historie 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUMwZIDgZW8
mailto:jirina.bartosova@sousvodnany.cz


UKÁZKY: 

Svatopluk Čech – Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV.století 
 
UKÁZKA Č. 1 
 Zraky všeho množství spočívaly s opovržením, úžasem a hněvem na zajatci přepodivně 
oblečeném, kterýž neměl v okamžiku tom opravdu ani špetky bohatýrského vzezření. Byl bled 
jako křída a třásl se na celém těle jako osikový list. 
 Vtom prodral se zástupem zavalitý vousatý venkovan v režné haleně a hrubém 
slaměném klobouku, s pokrvácenou těžkou palicí v ruce. 
 „K táborům že se přidal nešlechetník ten po boji včerejším?“ křičel venkovan, v němž 
asi čtenář poznal Žatečana Vacka Bradatého. „Slyšte: Malou chvíli před bojem tím, přišed jako 
host Janka od Zvonu do krčmy mezi nás, když jsme se tu o kněžské plachty svadili a potkli, 
ornátů horlivě se zastával a táborům beranů spílal, že bych byl málem tuto pohanu palicí svou 
na něm ztrestal.“ 
 „A hned po boji pravil, že ornáty zamítá, a proto od pražanů ustupuje,“ zvolal hejtman 
Chval v největší nevoli. 
 „Nevěřím, že by Praha mohla zroditi takovou ohavu!“ ozval se z davu Vojta od Pávů 
jako nový svědek proti Broučkovi. „V hrdlo zajisté lhal, namluviv nebožci Jankovi od Zvonu, že 
jest Pražan rodilý a že z ciziny domů se vrací. Jistě cizák jest nebo poběhlík bez domova, který 
lstivě vloudil se do Prahy a do táboru Žižkova, aby tu špehéřské služby konal Zikmundovi.“ 
 
 
UKÁZKA Č. 2 
 „Smilování!“ sténal pan domácí, šoupaje se po kolenou, a pak náhle v zoufalém 
odhodlání zakoktal: „Proboha – slyšte – přátelé – Vždyť ani nepatřím – do vašeho věku – 
vždyť jsem se narodil v 19. století – jsem váš prapravnuk – a jenom zázrakem 
nepochopitelným dostal jsem se mezi vás – do daleké minulosti!“ Překvapené davy pohlížely 
naň chvíli v němém ustrnutí. Konečně promluvil Žižka: „Ha, babský strach pomátl tvůj rozum. 
Šílená jest myšlenka, že by člověk dalekých příštích věků přišel mezi dávné předky své, a 
kdyby se i mohl státi neslýchaný ten div – toho bohdá nikdy nebude, abychom takové měli 
potomky!“ 
 
Otázky k textu: 

1. Do jaké historické doby se dostal pan Brouček? 
2. Čeho se bál Žižka? 
3. Charakterizujte hlavní postavu. 
4. Pokuste se srovnat pana Broučka s postavami, s nimiž se setkává. 
5. Zjisti si, co je archaismus a co je historismus. Najdi alespoň jeden příklad v textu a 

napiš, o který z těchto termínů se jedná. 
 

 

No a pokud se vám podaří zvládnout tento test týkající se ruchovců a lumírovců alespoň na 60%, tak 

myslím, že jste látku úspěšně zvládli. 

https://www.mojecestina.cz/article/2011090302-test-ruchovci-a-lumirovci 
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