
 

 

KAŠPERSKÉ HORY  

 

 

HISTORIE 

Doplň.Doplň.Doplň.Doplň.    

Kašperské Hory byly jako bohaté horní město vždy oblíbené u krále, ale až 
____________________________ jim v roce 1584 udělil statut královského horního města. 

Po ukončení těžby se město přeorientovalo na průmysl související s okolními bohatými lesy, tedy 
____________________________. 

    Město bylo osídleno již před první písemnou zmínkou roku 1330. Kým a proč?Město bylo osídleno již před první písemnou zmínkou roku 1330. Kým a proč?Město bylo osídleno již před první písemnou zmínkou roku 1330. Kým a proč?Město bylo osídleno již před první písemnou zmínkou roku 1330. Kým a proč?    

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________    

RADNICE 

VVVV roceroceroceroce    __________ __________ __________ __________ (MDLI)(MDLI)(MDLI)(MDLI)    koupili měšťané koupili měšťané koupili měšťané koupili měšťané 
renesanční sídlo od:renesanční sídlo od:renesanční sídlo od:renesanční sídlo od:    

a) Jindřicha z Lokšan    

b) Jiříka z Lokšan    

c) Jeníka z Lokšan    

TTTTen byl tajemníkem krále en byl tajemníkem krále en byl tajemníkem krále en byl tajemníkem krále ____________________________________________________________________________________________....    

ZZZZ domu byla rednice předělánadomu byla rednice předělánadomu byla rednice předělánadomu byla rednice předělána    v roce v roce v roce v roce ________________________________________________....    

Radnice prošla v 70. letech 18. století úpravou v Radnice prošla v 70. letech 18. století úpravou v Radnice prošla v 70. letech 18. století úpravou v Radnice prošla v 70. letech 18. století úpravou v ________________________________________________________________________    slohu. Vylušti jméno slohu. Vylušti jméno slohu. Vylušti jméno slohu. Vylušti jméno 
architekta.architekta.architekta.architekta.    

PFIIL EREGH _____________________________________________________________________ 

KAPLE PANNY MARIE KLATOVSKÉ 

Kaple v Kaple v Kaple v Kaple v ________________________________________________________________________________________________    slohu, slohu, slohu, slohu, 
pocházející ze 17. století, byla postavena kolem pocházející ze 17. století, byla postavena kolem pocházející ze 17. století, byla postavena kolem pocházející ze 17. století, byla postavena kolem 
léčivého pramene.léčivého pramene.léčivého pramene.léčivého pramene.    

Říká se jí také:Říká se jí také:Říká se jí také:Říká se jí také:    

a) Grantl 

b) Grundl 

c) Grasl 
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KOSTEL ____________________________ 

NNNNapiš do nadpisu, komu je kostel na obrázku zasvěcen.apiš do nadpisu, komu je kostel na obrázku zasvěcen.apiš do nadpisu, komu je kostel na obrázku zasvěcen.apiš do nadpisu, komu je kostel na obrázku zasvěcen.    

Kostel vznikl na konci 19. století v Kostel vznikl na konci 19. století v Kostel vznikl na konci 19. století v Kostel vznikl na konci 19. století v 
________________________________________________________________________________________________________________________________    slohu. slohu. slohu. slohu. Zakroužkuj Zakroužkuj Zakroužkuj Zakroužkuj 
prvky tohoto slohu na fotografii kostela. Kostel byl prvky tohoto slohu na fotografii kostela. Kostel byl prvky tohoto slohu na fotografii kostela. Kostel byl prvky tohoto slohu na fotografii kostela. Kostel byl postaven postaven postaven postaven 
pro věřící směřující k léčivému prameni při mariánské pouti.pro věřící směřující k léčivému prameni při mariánské pouti.pro věřící směřující k léčivému prameni při mariánské pouti.pro věřící směřující k léčivému prameni při mariánské pouti.        

Vylušti jméno zednického mistra, který má stavbu na Vylušti jméno zednického mistra, který má stavbu na Vylušti jméno zednického mistra, který má stavbu na Vylušti jméno zednického mistra, který má stavbu na 
svědomí.svědomí.svědomí.svědomí.        

    

    

    

    

HRAD KAŠPERK 

    Hrad Kašperk nechal na obranu zemské hranice v 50. lHrad Kašperk nechal na obranu zemské hranice v 50. lHrad Kašperk nechal na obranu zemské hranice v 50. lHrad Kašperk nechal na obranu zemské hranice v 50. letech 14. století vystavět král etech 14. století vystavět král etech 14. století vystavět král etech 14. století vystavět král _________....    

Co o tomto panovníkovi víš?Co o tomto panovníkovi víš?Co o tomto panovníkovi víš?Co o tomto panovníkovi víš?    

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________ 

    Hrad nebyl nikdy dobyt.Hrad nebyl nikdy dobyt.Hrad nebyl nikdy dobyt.Hrad nebyl nikdy dobyt.    Kdo byl jeho stavitelem?Kdo byl jeho stavitelem?Kdo byl jeho stavitelem?Kdo byl jeho stavitelem?    

a) Vít Hedvábný   b) Vít Pražský   c) Vít Soukenický 

Seřaď jména pánů v takovém pořadí, v jakém se na hradě střídali:Seřaď jména pánů v takovém pořadí, v jakém se na hradě střídali:Seřaď jména pánů v takovém pořadí, v jakém se na hradě střídali:Seřaď jména pánů v takovém pořadí, v jakém se na hradě střídali:    

___ Habart z Hertenberka 

___ Zdeněk ze Šternberka 

___ Václav IV. 

___ Bohuslav ze Švamberka 

___ Petr Zmrzlík ze Svojšína 

___ Jan z Roupova 

___ Jiřík z Lokšan 

___ Jan z Leuchtenberka 

___ Václava z Velhartic 

___ Jan Vchynský z Vchynic 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010            

AAAA    BBBB    EEEE    GGGG    CHCHCHCH    IIII    JJJJ    NNNN    RRRR    UUUU            

                                                

7777    1111    8888        2222    10101010    5555    6666    7777    4444    3333    9999    
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    Prohlédni si, jak hrad vypadal za své největší slávy. Vyznač na obrázku jednotlivé části:Prohlédni si, jak hrad vypadal za své největší slávy. Vyznač na obrázku jednotlivé části:Prohlédni si, jak hrad vypadal za své největší slávy. Vyznač na obrázku jednotlivé části:Prohlédni si, jak hrad vypadal za své největší slávy. Vyznač na obrázku jednotlivé části:    

a) předhradí 

b) vstupní brána 

c) obytný palác 


