
Před morem měli prostý lid ochraňovat svatí. Zjisti, kteří svatí jsou vyobrazeni 

na morovém sloupu na plzeňském náměstí Republiky. 
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STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
MOROVÝ SLOUP NA PLZEŇSKÉM NÁMĚSTÍ

Doplň do textu chybějící výrazy, a zjisti tak bližší informace o moru:

antibiotik       Asie       bakteriální       čtvrtinu       hygiena       izolována       lék

modlitbami       polykací       přístavní       quaranta       sloupy       šíření

1

Mor je smrtelné _______________ onemocnění, které si spojujeme především se středověkem. 

Velké morové epidemie, známé pod jménem „černá smrt“ nebo také „velké vymírání“, 

pocházely pravděpodobně z _______________, odkud se nákaza ve 14. století postupně rozšířila 

po celé Evropě – od Krymu až na Island. V Evropě si mor vyžádal na 25 milionů obětí, tedy 

zhruba _______________ tehdejší evropské populace. Na vině přitom byla mimo jiné 

nevalná _______________ a s ní spojené rozšíření krys a potkanů. 

Nejhůře postižená byla _______________ města, která se pokoušela chránit před nákazou 

prostřednictvím karantény. Slovo karanténa vzniklo z italského výrazu „_______________“ 

(tedy „čtyřicet“) a označovalo období čtyřiceti dnů, během nichž byla na lodích _______________ 

posádka (zdraví i nemocní) bez možnosti přirazit ke břehu.

Proti moru neexistoval spolehlivý _______________. Pomoci měla především víra v Boha. Proto 

se například konaly takzvané přímluvné bohoslužby či procesí, která však díky velkému počtu 

shromážděných lidí spíše napomáhala dalšímu _______________ nemoci. K odvrácení moru byly 

dále používány morové listy pokryté _______________ a dřevorytinami nebo _______________ 

obrázky (tedy malé obrázky svatých, které se zapékaly do pokrmů nebo byly nemocnému 

podávány s vodou). Morové _______________, jaký známe z Plzně, sloužily spíše jako připomínky 

moru a vyjádření vděčnosti přeživších. Opravdu účinná léčba morových epidemií byla možná 

až ve 20. století – po objevení _______________.



Odpověz na otázky:
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Co je mor?    

Odkud pravděpodobně pochází? 

Jak se moru přezdívalo?  

Jak vzniklo slovo „karanténa“?  

K čemu sloužily morové sloupy? 

Lze mor vyléčit? A pokud ano, jak? 

Co si myslíš, existuje mor dodnes?

Podívej se na následující obrázek. Co si myslíš, že je na něm zachyceno?
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Pod výše uvedeným obrázkem nazvaným „Der Doctor Schnabel von Rom“ 

(Doktor Zobák z Říma) je uveden německý text, v němž stojí psáno:
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Oděv proti moru v Římě léta Páně 1656. 

Takto chodí doktoři medicíny v Římě, když navštěvují a léčí nemocné morem, a nosí pro 

ochranu před nákazou dlouhý oděv z voskovaného plátna, který jim zakrývá tvář, přes oči 

mají velké křišťálové brýle, na nose zobák naplněný vonným kořením a v rukou chráněných 

rukavicemi hůl, jíž lidem ukazují, co dělat a co užívat.

Proč chodili moroví lékaři takto oděni? Jaké ochranné prostředky používáme v lékařství dnes?


