
 

 

DOBŘANY  

 

 

HISTORIE 

První písemná zmínka o Dobřanech pochází z roku _____________ (MCCXLIII). V této době panoval 
v Čechách Václav I.Václav I.Václav I.Václav I. Za tohoto panovníka do Čech přichází rytířská a dvorská kulturarytířská a dvorská kulturarytířská a dvorská kulturarytířská a dvorská kultura. 

Charakterizuj pojmy:Charakterizuj pojmy:Charakterizuj pojmy:Charakterizuj pojmy:    

rytířská kultura: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

dvorská kultura: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Vysvětli následující tučně vytištěné pojmy / osobnosti / událosVysvětli následující tučně vytištěné pojmy / osobnosti / událosVysvětli následující tučně vytištěné pojmy / osobnosti / událosVysvětli následující tučně vytištěné pojmy / osobnosti / události související sti související sti související sti související s historihistorihistorihistoriíííí    mmmměěěěsta sta sta sta 
DobDobDobDobřřřřany.any.any.any.    

Roku 1265 Dobřany připadly klášteru v Chotěšově. 

____________________________________________________________________________________ 

V době husitských válek, roku 1421, bylo město obsazeno Janem Žižkou. 

____________________________________________________________________________________ 

Roku 1705 byla soudní pravomoc města rozšířena o hrdelní právo, za městem byla postavena 
šibenice. 

____________________________________________________________________________________ 

Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno. 

____________________________________________________________________________________ 

OSOBNOST 

Významným dobřanským rodákem byl František Xaver Noha. Jakými způsoby se na něj Významným dobřanským rodákem byl František Xaver Noha. Jakými způsoby se na něj Významným dobřanským rodákem byl František Xaver Noha. Jakými způsoby se na něj Významným dobřanským rodákem byl František Xaver Noha. Jakými způsoby se na něj město město město město 
upamatovává?upamatovává?upamatovává?upamatovává?    

____________________________________________________________________________________ 

František Xaver NohaFrantišek Xaver NohaFrantišek Xaver NohaFrantišek Xaver Noha se roku 1918 stal vůdcem vzpoury v Rumburku. Jednalo se o protiválečné 
vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády. To bylo 
podníceno zejména nedostatečným a špatným zásobováním, nevyplacenými žoldy a šikanou ze strany 
německých důstojníků. 

Seřaď věty tak, aby tuto událost chronologicky popsaly.Seřaď věty tak, aby tuto událost chronologicky popsaly.Seřaď věty tak, aby tuto událost chronologicky popsaly.Seřaď věty tak, aby tuto událost chronologicky popsaly.    

___ Z více než 580 obviněných bylo 116 posláno na frontu a zbytek byl uvězněn v Terezíně. 

___ Skupina 65 mužů v čele s Františkem Nohou odepřela poslušnost svým velitelům tím, že proti 
rozkazu nastoupili na ranní nástup s puškami. 

___ Vzbouřenci nejprve obsadili město Rumburk a poté se vydali na pochod k Novému Boru. 

___ Tři vůdcové povstání, Stanko Vodička, František Noha a Vojtěch Kovář, byli 29. května v časných 
ranních hodinách zastřeleni. 
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___ Vzpoura začala 21. května 1918 po 6 hodině ranní. 

___ Postupně se přidávali další vojáci, celkový počet byl asi 700. 

___ V Novém Boru byli obklíčeni vojsky rakousko-uherské armády, složené převážně z německy 
mluvících vojáků, a rozprášeni. 

KKKK jakjakjakjakéééému vmu vmu vmu vááááleleleleččččnnnnéééému konfliktu se Rumburskmu konfliktu se Rumburskmu konfliktu se Rumburskmu konfliktu se Rumburskáááá    vzpoura vvzpoura vvzpoura vvzpoura vážážážáže? Vymez pe? Vymez pe? Vymez pe? Vymez přřřřesnesnesnesněěěě    začátek i konec jeho začátek i konec jeho začátek i konec jeho začátek i konec jeho 
trvání.trvání.trvání.trvání.    

_____________________________________________________________________ 

PAMÁTKY 

Přiřaď názvy historických památek Dobřan k fotografiím.Přiřaď názvy historických památek Dobřan k fotografiím.Přiřaď názvy historických památek Dobřan k fotografiím.Přiřaď názvy historických památek Dobřan k fotografiím.    

kostel sv. Mikuláše se zvonicí, kostel sv. Víta, radnice, děkanství, kamenný most přes Radbuzu, 
kaple Panny Marie Pomocné 

    

 
 
 
 

___________________  ___________________  ____________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ________________    _________________    ___________________ 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE 

Na kostele sv. Mikuláše a zvonici lze najít prvky tří Na kostele sv. Mikuláše a zvonici lze najít prvky tří Na kostele sv. Mikuláše a zvonici lze najít prvky tří Na kostele sv. Mikuláše a zvonici lze najít prvky tří architektonických stylů. Očísluj je od architektonických stylů. Očísluj je od architektonických stylů. Očísluj je od architektonických stylů. Očísluj je od 
nejstaršího po nejmladší.nejstaršího po nejmladší.nejstaršího po nejmladší.nejstaršího po nejmladší.    

__ empírový  __ barokní __ gotický 

Kostel sv. Mikuláše je vyzdoben výjevy ze života tohoto světce. SKostel sv. Mikuláše je vyzdoben výjevy ze života tohoto světce. SKostel sv. Mikuláše je vyzdoben výjevy ze života tohoto světce. SKostel sv. Mikuláše je vyzdoben výjevy ze života tohoto světce. S osobou sv. Mikulosobou sv. Mikulosobou sv. Mikulosobou sv. Mikulášášášáše je e je e je e je 
spojenspojenspojenspojenáááá    řřřřada tradic. Které tradice jsou vada tradic. Které tradice jsou vada tradic. Které tradice jsou vada tradic. Které tradice jsou v Čechách dodržovány a kdyČechách dodržovány a kdyČechách dodržovány a kdyČechách dodržovány a kdy? ? ? ?     

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Jakou funkci zastávala zvonice ve městě?Jakou funkci zastávala zvonice ve městě?Jakou funkci zastávala zvonice ve městě?Jakou funkci zastávala zvonice ve městě?        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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KOSTEL SV. VÍTA 

Kostel sv. Víta byl přestavěn v několikaKostel sv. Víta byl přestavěn v několikaKostel sv. Víta byl přestavěn v několikaKostel sv. Víta byl přestavěn v několika rrrrůůůůznznznznýýýých architektonickch architektonickch architektonickch architektonickýýýých stylech. ch stylech. ch stylech. ch stylech. Nakresli jeden Nakresli jeden Nakresli jeden Nakresli jeden 
typický znak ke každému stylutypický znak ke každému stylutypický znak ke každému stylutypický znak ke každému stylu. Zároveň je také očísluj od nejstaršího po nejmladší.. Zároveň je také očísluj od nejstaršího po nejmladší.. Zároveň je také očísluj od nejstaršího po nejmladší.. Zároveň je také očísluj od nejstaršího po nejmladší.    

    

VVVV dobdobdobdoběěěě    krkrkrkráááátktktktkéééé    samostatnsamostatnsamostatnsamostatnéééé    vlvlvlvláááády panovndy panovndy panovndy panovnííííka, kterka, kterka, kterka, kterýýýý    proslul proslul proslul proslul řřřřadou reforem, byl kostel sv. Vadou reforem, byl kostel sv. Vadou reforem, byl kostel sv. Vadou reforem, byl kostel sv. Vííííta ta ta ta 
zruzruzruzruššššen. Pozden. Pozden. Pozden. Pozděěěěji byl znovu obnoven. Jak se tento panovnji byl znovu obnoven. Jak se tento panovnji byl znovu obnoven. Jak se tento panovnji byl znovu obnoven. Jak se tento panovníííík jmenoval?k jmenoval?k jmenoval?k jmenoval?    

__________________________________________________________________ 

Jmenuj dvě Jmenuj dvě Jmenuj dvě Jmenuj dvě nejvýznamnější reformy tohoto panovníka.nejvýznamnější reformy tohoto panovníka.nejvýznamnější reformy tohoto panovníka.nejvýznamnější reformy tohoto panovníka.    

� __________________________________________ 

� __________________________________________ 

DOMY 

V Dobřanech můžeš najít řadu historicky cenných domů. Kromě kostela sv. Mikuláše se zvonicí a kostela 
sv. Víta se jedná o tyto domy: děkanství, radnice, děkanství, radnice, děkanství, radnice, děkanství, radnice, měšťanskéměšťanskéměšťanskéměšťanské    dodododommmmy y y y č. p. 157, 159, 147č. p. 157, 159, 147č. p. 157, 159, 147č. p. 157, 159, 147,,,,    112112112112.  

Tyto domy zakresli doTyto domy zakresli doTyto domy zakresli doTyto domy zakresli do    mapy historického jádra města a spoj je smapy historického jádra města a spoj je smapy historického jádra města a spoj je smapy historického jádra města a spoj je s fotografií.fotografií.fotografií.fotografií.    

    

 

__ renesanční __ barokní __ gotický __ románský 
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