
 

 

KLÁŠTER  

 

 

VZNIK VSI KLÁŠTER V SOUVISLOSTECH 

Doplň. 

Ves Klášter vznikala na ruinách cisterciáckého kláštera Pomuk od 80. let 16. století. V této době 
vládl ____________, který přesídlil z Vídně do Prahy. Tam poté pobývali význační astronomové 
___________________________ a ______________________________. Tento panovník vydal v roce 
_____ (MDCIX) ______________________________, zajišťující náboženskou svobodu.  

Tento panovník krátce pobýval se svým dvorem také v jednom západočeském městě. 
Ve kterém? _________________________________________________________________________ 

Ve kterých filmech představuje tento panovník jednu z hlavních postav?  

____________________________________________________________________________________ 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

Rozlušti, kdo byl pro dějiny Kláštera nejvýznamnější osobností. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Tato osobnost byla nositelem Řádu zlatého rouna. Jak poznáš, že byl jeho nositelem? 

 nosil řádový odznak – řetěz, na němž je zavěšená zlatá králičí kůže 

 nosil řádový odznak – řetěz, na němž je zavěšená zlatá medvědí kůže 

 nosil řádový odznak – řetěz, na němž je zavěšená zlatá beránčí kůže 

S Klášterem jsou spojená jména František Horčička, Václav Hanka a Josef Linda. Jak? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
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ZANIKLÝ CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER POMUK 

Doplň. 

Není přesně známo, kdy byl _____________ založen. Obvykle bývají uváděny roky _____ (MCXLIV) 
nebo _____ (MCXLV). Zakladateli byli ___________ z kláštera v bavorském Ebrachu. V této době 
vládl v Čechách druhý český král _________________, který získal královský titul v roce ____ 
(MCLVIII). V roce ____ (MCDXX) byl klášterní areál zničen __________________ bojovníky. 
Osazenstvo kláštera se zachránilo útěkem. Tehdejší panovník _______________________, 
přezdívaný liška ryšavá, téhož roku zapsal klášterní zboží Bohuslavovi ze Švamberka a Hynku 
Krušinovi ze Švamberka s podmínkou, že mají vydržovat osm pomuckých _____________.  

Pomucký klášter patřil k nejvýznamnějším opatstvím cisterciáků v Čechách. Který další 
cisterciácký klášter se nachází v západních Čechách? 

 Chotěšov 

 Plasy 

 Sedlec 

Které další mnišské řády znáš? (min. 2) _________________________________________________ 

Zbytky románských a gotických klášterních staveb jsou dodnes patrné po celé vsi. Jak takové 
stavby asi vypadaly? Popiš je na základě charakteristických prvků těchto slohů. (min. 3 znaky) 

ROMÁNSKÉ KLÁŠTERNÍ STAVBY GOTICKÉ KLÁŠTERNÍ STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPLE SV. MARKÉTY V KLÁŠTEŘE 

Velká kaple sv. Markéty byla vybudována v letech _____ (MDCCCLXI) a _____ (MDCCCLXII). 

Urči dle fotografie, ve kterém slohu je kaple 
postavená. 

______________________________________ 
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ZÁMEK ZELENÁ HORA  

Jádro barokního zámku je renesanční. Urči, které z obrázků představují renesanci a které 
baroko. (barevně je odliš) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Zelená Hora je mohutná trojkřídlá stavba s věží a 
s dvorem. Nakresli půdorys takové trojkřídlé budovy. (stačí 
obvodové zdi) 

V zámeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie se nachází kámen s údajnými stopami jistého 
světce. Kterého? _____________________________________________________________________ 

V Černém sále zámku podle pověsti nechtěl nikdo přespávat, neboť o půlnoci prý postava 
Marie Dominiky z Martinic, oblečená v černém šatu jeptišky, vystupovala z obrazu, bloudila 
po zámeckých chodbách a naříkala. Vysvětli, proč byla oblečená v černém šatu jeptišky, 
bloudila a naříkala. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Zámek nejvíce proslul zásluhou jednoho románu, který byl později zfilmován. Jak se tento 
román jmenuje? _____________________________________________________________________ 
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_____________ MOST POD ZELENOU HOROU 

Doplň do nadpisu, jak se tento most jmenuje. 

Urči, ve kterém slohu je most postaven. _____________ 

K mostu se váže pověst o tom, jak přišel ke svému 
jménu. Vyprávěj ji. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

________________ PIETY POD ZELENOU HOROU  

Jak se nazývá výtvarný celek, který je tvořen z několika soch jako zde? Doplň do nadpisu. 

Vysvětli, čím se liší pieta od madony. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  
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