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HISTORIE 

Město Horažďovice bylo založeno ve 2. polovině 13. století Bavory ze Strakonic na břehu řeky Město Horažďovice bylo založeno ve 2. polovině 13. století Bavory ze Strakonic na břehu řeky Město Horažďovice bylo založeno ve 2. polovině 13. století Bavory ze Strakonic na břehu řeky Město Horažďovice bylo založeno ve 2. polovině 13. století Bavory ze Strakonic na břehu řeky 
OtavyOtavyOtavyOtavy. Čím byla řeka v této době . Čím byla řeka v této době . Čím byla řeka v této době . Čím byla řeka v této době významná?významná?významná?významná?    Byla zlatonosná. Na řece se rýžovalo zlato. 

    Přiřaď období k historickým událostem spojeným s obcí.Přiřaď období k historickým událostem spojeným s obcí.Přiřaď období k historickým událostem spojeným s obcí.Přiřaď období k historickým událostem spojeným s obcí.    

1) 1293 A) město získávají Rummerskirchové, rokoková úprava města 

2) 1459 B) město získávají Kinští z Vchynic a Tetova a drží ho až do roku 1945 

3) 1483 C) město je zničeno požárem 

4) 1619 D) pánem se stává Půta Švihovský z Rýzmberka, město vzkvétá 

5) 1622 E) město je ovlivněno josefínskými reformami 

6) 2. polovina 18. století F) město získávají Šternberkové, obnovují ho a rekatolizují 

7) 1800 G) město získává městský znak od krále Václava II. 

8) 1845 H) hrad získávají Kocovští z Kocova 

Řešení: 1G, 2H, 3D, 4C, 5F, 6E, 7A, 8B 

O Půtovi Švihovském z Rýzmberka se i přes jeho zásluhy o rozkvět města říkalo, že zaprodal O Půtovi Švihovském z Rýzmberka se i přes jeho zásluhy o rozkvět města říkalo, že zaprodal O Půtovi Švihovském z Rýzmberka se i přes jeho zásluhy o rozkvět města říkalo, že zaprodal O Půtovi Švihovském z Rýzmberka se i přes jeho zásluhy o rozkvět města říkalo, že zaprodal 
duši ďáblu. Proč?duši ďáblu. Proč?duši ďáblu. Proč?duši ďáblu. Proč?    

Kvůli jeho nenávisti vůči Jednotě bratrské ve městě, kde byla víra podobojí tradiční. Navíc zvyšoval 
robotní a daňovou zátěž.    

Co udělal pro město dobrého?Co udělal pro město dobrého?Co udělal pro město dobrého?Co udělal pro město dobrého?    

a) zařídil pečetění červeným voskem    

b) investoval do stavby horažďovického kláštera    

c) přivedl do města minority    

Které budovy byly zničeny při požáru na počátku 17. století?Které budovy byly zničeny při požáru na počátku 17. století?Které budovy byly zničeny při požáru na počátku 17. století?Které budovy byly zničeny při požáru na počátku 17. století?    

a) radnice, kostel, lihovar, dva špitály    

b) radnice, kostel, pivovar, dva špitály    

c) radnice, klášter, lihovar, dva špitály    

Do dnešního dne se dochovaly tři brány, které byly součástí Do dnešního dne se dochovaly tři brány, které byly součástí Do dnešního dne se dochovaly tři brány, které byly součástí Do dnešního dne se dochovaly tři brány, které byly součástí opevnění města. Byly to Východní opevnění města. Byly to Východní opevnění města. Byly to Východní opevnění města. Byly to Východní 
brána s přilehlou šatlavou, Branka zajišťující v případě požáru nejkratší přístup k vodě a brána s přilehlou šatlavou, Branka zajišťující v případě požáru nejkratší přístup k vodě a brána s přilehlou šatlavou, Branka zajišťující v případě požáru nejkratší přístup k vodě a brána s přilehlou šatlavou, Branka zajišťující v případě požáru nejkratší přístup k vodě a 
Červená brána. Čím je zajímavá poslední zmiňovaná?Červená brána. Čím je zajímavá poslední zmiňovaná?Červená brána. Čím je zajímavá poslední zmiňovaná?Červená brána. Čím je zajímavá poslední zmiňovaná?    

Červená brána, nebo také Pražská, je považována za druhou nejstarší bránu v Čechách. Sloužila jako 
hlavní vstup do města, a díky tomu se také může chlubit skutečně reprezentativním provedením. 
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ZÁMEK 

KteréKteréKteréKteré    části zámku jsou nejstarší?části zámku jsou nejstarší?části zámku jsou nejstarší?části zámku jsou nejstarší?    

a) čtverhranná třípatrová věž    

b) zámecké sklepy    

c) vstupní brána    

Zámek byl v 17. století přestavěn v Zámek byl v 17. století přestavěn v Zámek byl v 17. století přestavěn v Zámek byl v 17. století přestavěn v baroknímbaroknímbaroknímbarokním    slohu. slohu. slohu. slohu.     

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

Napiš do nadpisu jména světců, kterým je tento děkanský Napiš do nadpisu jména světců, kterým je tento děkanský Napiš do nadpisu jména světců, kterým je tento děkanský Napiš do nadpisu jména světců, kterým je tento děkanský 
kostel zasvěcen. Kde v kostele se nachází obrazy těchto kostel zasvěcen. Kde v kostele se nachází obrazy těchto kostel zasvěcen. Kde v kostele se nachází obrazy těchto kostel zasvěcen. Kde v kostele se nachází obrazy těchto 
světců?světců?světců?světců?    

a) na věži    

b) na oltáři    

c) na portále    

Stavba byla postavena ve 2. polovině 13. století v Stavba byla postavena ve 2. polovině 13. století v Stavba byla postavena ve 2. polovině 13. století v Stavba byla postavena ve 2. polovině 13. století v gotickém    
slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii kostela.    

Původní kostelní věž shořela za třicetileté války (válečný konflikt 1618Původní kostelní věž shořela za třicetileté války (válečný konflikt 1618Původní kostelní věž shořela za třicetileté války (válečný konflikt 1618Původní kostelní věž shořela za třicetileté války (válečný konflikt 1618––––1648). Ve kterém slohu 1648). Ve kterém slohu 1648). Ve kterém slohu 1648). Ve kterém slohu 
byla v 1. polovině 18. století vystavěna věž nová? byla v 1. polovině 18. století vystavěna věž nová? byla v 1. polovině 18. století vystavěna věž nová? byla v 1. polovině 18. století vystavěna věž nová? Baroko 

Kaple v dolní části věže je zasvěcena sv. Barboře, patronce:Kaple v dolní části věže je zasvěcena sv. Barboře, patronce:Kaple v dolní části věže je zasvěcena sv. Barboře, patronce:Kaple v dolní části věže je zasvěcena sv. Barboře, patronce:        

a) trubadúrů    

b) havířů    

c) sedláků    

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. PANNY MARIE 

Kostel byl součástí dnes již zaniklého kláštera. Jeho zakladateli byli minorité, odvětví:Kostel byl součástí dnes již zaniklého kláštera. Jeho zakladateli byli minorité, odvětví:Kostel byl součástí dnes již zaniklého kláštera. Jeho zakladateli byli minorité, odvětví:Kostel byl součástí dnes již zaniklého kláštera. Jeho zakladateli byli minorité, odvětví:    

a) františkánského řádu    

b) dominikánského řádu    

c) řádu řeholních kanovníků    

Po josefínských reformách byl kostel odsvěcen. Znovu vysvěcen byl v roce 1862 a ujala se ho Po josefínských reformách byl kostel odsvěcen. Znovu vysvěcen byl v roce 1862 a ujala se ho Po josefínských reformách byl kostel odsvěcen. Znovu vysvěcen byl v roce 1862 a ujala se ho Po josefínských reformách byl kostel odsvěcen. Znovu vysvěcen byl v roce 1862 a ujala se ho 
Kongregace Školských sester de Notre Dame, která se zaměřuje na:Kongregace Školských sester de Notre Dame, která se zaměřuje na:Kongregace Školských sester de Notre Dame, která se zaměřuje na:Kongregace Školských sester de Notre Dame, která se zaměřuje na:        

výuku a výchovu dětí 
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VÝZNAMNÁ UDÁLOST 

Přečti si příběh o obléhání města Rudolfem I. Přečti si příběh o obléhání města Rudolfem I. Přečti si příběh o obléhání města Rudolfem I. Přečti si příběh o obléhání města Rudolfem I. Habsburským. Následně informace zpracuj do Habsburským. Následně informace zpracuj do Habsburským. Následně informace zpracuj do Habsburským. Následně informace zpracuj do 
formy bulvárního novinového článku.formy bulvárního novinového článku.formy bulvárního novinového článku.formy bulvárního novinového článku.    

OBLÉHÁNÍ MĚSTA RUDOLFEM I. HABSBURSKÝM 3. ČERVENCE 1307 
Významnou událostí v dějinách města, která je dodnes každoročně připomínána během tzv. Slavností 
kaše, je bezpochyby úspěšné obléhání města Rudolfem I. Habsburským. Po roce 1306, kdy vymřel po 
meči český panovnický rod Přemyslovců, usiloval římský král Albrecht o český trůn, který chtěl získat 
pro svého syna Rudolfa. Nedbal tak rozhodnutí české šlechty, která si vyvolila Jindřicha Korutanského, 
manžela Anny Přemyslovny. Když Rudolf Habsburský přitáhl ku Praze, zbabělý Jindřich ze země 
uprchl. Chtěl-li však Rudolf získat vládu nad českými zeměmi, nestačilo jen vyjednat sňatek s Eliškou 
Přemyslovnou, ale též obrátit na svou stranu odbojné české pány. A právě trestná výprava proti 
jednomu z nich, Bavorovi ze Strakonic, jej v červenci 1307 přivedla až před brány Horažďovic. Zde však 
během obléhání onemocněl úplavicí a zemřel dříve, než město dobyl. Avšak Rudolf údajně triumfoval i 
po své smrti, neboť Horažďovičtí se vzdali mrtvému králi. 
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