
 

 

SVĚTCE  

 

 

JÍZDÁRNA 

Vyber jméno knížete, který v letech 1857Vyber jméno knížete, který v letech 1857Vyber jméno knížete, který v letech 1857Vyber jméno knížete, který v letech 1857––––1861 nechal nedaleko kláštera vybudovat jízdárnu.1861 nechal nedaleko kláštera vybudovat jízdárnu.1861 nechal nedaleko kláštera vybudovat jízdárnu.1861 nechal nedaleko kláštera vybudovat jízdárnu.    

a) Alois Windischgrätz 

b) Alfréd Windischgrätz 

c) Josef Mikuláš Windischgrätz 

 

Čím získala památka středoevropský Čím získala památka středoevropský Čím získala památka středoevropský Čím získala památka středoevropský 
význam?význam?význam?význam?    

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Tato budova pojala až 24 koní. Péči o zvířata v ní usnadňovalo technické zázemí v podobě Tato budova pojala až 24 koní. Péči o zvířata v ní usnadňovalo technické zázemí v podobě Tato budova pojala až 24 koní. Péči o zvířata v ní usnadňovalo technické zázemí v podobě Tato budova pojala až 24 koní. Péči o zvířata v ní usnadňovalo technické zázemí v podobě 
kovárny, skladů a uhelny v suterénu. Vylušti jméno jejího architekta.kovárny, skladů a uhelny v suterénu. Vylušti jméno jejího architekta.kovárny, skladů a uhelny v suterénu. Vylušti jméno jejího architekta.kovárny, skladů a uhelny v suterénu. Vylušti jméno jejího architekta.    
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PAULÁNSKÝ KLÁŠTER 

Před zřízením kláštera byla na tomto místě kaple ze 14. století. Jaké nesla jméno?Před zřízením kláštera byla na tomto místě kaple ze 14. století. Jaké nesla jméno?Před zřízením kláštera byla na tomto místě kaple ze 14. století. Jaké nesla jméno?Před zřízením kláštera byla na tomto místě kaple ze 14. století. Jaké nesla jméno?    

a) kaple Nejsvětější Trojice 

b) kaple Svaté rodiny 

c) kaple Čtrnácti svatých poutníků 

 

Kaple patřila řádu:Kaple patřila řádu:Kaple patřila řádu:Kaple patřila řádu:    

a) křížovníků  

b) dominikánů 

 

Kapli převzali _______________ a v roce 1639 zde byl zřízen klášter. Ten byl v průběhu 17. století dostavěn 
v __________________ slohu. Stavbu však ovlivnily požáry a rok 1787, kdy byl klášter zrušen a uzavřen. 

Objekt se dostal do soukromých rukou rodiny __________________. Ti ho chtěli přestavět na rodinné sídlo. 
Projekt však nebyl dokončen. 
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