
 

 

LUŽANY - řešení 
 

 

 

 

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH 

Doplň. 

Lužany jsou písemně doložené již v roce 1175 (MCLXXV). Jedná se o období, kdy dochází k soubojům 
o vládu v zemi mezi členy panovnického rodu Přemyslovců. Je porušován nástupnický řád tzv. 
stařešinský řád, který zavedl Břetislav I. v roce 1054 (MLIV). 

MAPA 

Lužany leží asi 3 km jižně od Přeštic. Zakresli do mapy šipku od Lužan směrem, kterým bychom 
našli Přeštice, kdyby mapa zahrnovala i toto území. 

Součástí Lužan jsou vsi Dlouhá Louka, Zelená Hora a Zelené. Zakresli je do mapy. 

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

Urči, zda jsou následující tvrzení o Josefovi Hlávkovi pravdivá. 

Josef Hlávka se narodil v roce 1831 v Lužanech. ANO NE
Proslul jako architekt, stavební podnikatel, politik a jako jeden z největších 
českých mecenášů. 

ANO NE

V Merklíně vlastnil zámek. ANO NE
Na svém zámku hostil významné představitele naší kultury. ANO NE
Z jeho iniciativy byla založena Česká akademie věd a umění císaře Františka 
Josefa I. 

ANO NE

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových je nejstarší nadace s nepřerušenou 
kontinuitou v ČR. 

ANO NE

Josef Hlávka je pohřben v Praze. ANO NE
V Přešticích stojí jeho rodný dům. ANO NE
V Lužanech stojí Hlávkova rodinná hrobka. ANO NE
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Nepravdivá tvrzení oprav. 

Josef Hlávka se narodil v roce 1831 v Přešticích. V Lužanech vlastnil zámek. Josef Hlávka je pohřben 
v Přešticích. V Přešticích stojí Hlávkova rodinná hrobka. 

Lužanským rodákem je učitel a básník Josef Kožíšek. Rozlušti název jeho nejznámější básně. 
POLÁMAL SE MRAVENEČEK 

 

 

 

  

Jakým způsobem si Lužany tohoto rodáka připomínají? 

pamětní deskou umístěnou na budově lužanské školy  

VRCH TANEČEK  

Vrch Taneček se nachází jižně od Lužan. Zakresli jej do mapy na první straně. 

Na úpatí byly odkryty mohyly z mladší doby železné. O které období se jedná? 

 4 000 – 1 800 př. n. l. 

 1 800 – 700 př. n. l. 

 700 př.  n. l. – 0 

Vysvětli zkratku př. n. l. 

časový údaj před narozením Ježíše Krista 

S vrchem je spjata pověst, poznáš, jak se tato pověst jmenuje? O čertovi a Káče 

Na vrcholu vrchu Taneček stávala dle pověsti hospoda. Jednou tam přišla dívka, silná, zlostná, nikdo 
s ní nechtěl tančit, byla bez naděje na vdávání. Ve zlosti z neúspěchu u tanečníků zaklela, že by se 
šla klidně točit i s čertem. Okolo půlnoci vešel do hospody neznámý myslivec, který s dívkou 
v divokém rytmu tančil celou hodinu. Dívka byla spokojená, že je to lepší pán, než jsou zdejší muži. 
Zatančila znovu s myslivcem, a když na věži lužanského zámku odbila hodina po půlnoci, propadla se 
celá hospoda do země. 

Kterého skladatele inspirovala tato pověst k opeře? Antonína Dvořáka 
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ZÁMEK  
Jádro zámku má původ v renesanci. Na začátku 19. století byl zámek upraven ve stylu klasicismu a 
novorenesance. 

Vypiš základní znaky těchto architektonických slohů. (alespoň 3 u každého) 

RENESANCE KLASICISMUS 

členitá zakončení domů, zvaná štíty

čelní stěny domů zdobené podloubím 

výzdoba fasády zvaná sgrafita 

symetrické členění staveb 

trojúhelníkové štíty 

antické sloupy 

Jak se liší novorenesance od renesance? Vysvětli. 

Novorenesance je historizující sloh 2. pol. 19. 
století, který se inspiruje renesancí. Novorenesanční 
stavby často mají secesní interiéry.  

Interiéry zámku jsou vybaveny původním 
mobiliářem. Co to znamená? Čím jsou vybaveny?  

Jsou vybaveny tím nábytkem, který byl vyroben pro 
tyto místnosti a který pochází z doby, kdy byl 
funkčně využíván pro ten účel, pro nějž byl vyroben. 

Zámek navštěvovaly stěžejní osobnosti české kultury. Doplň do přehledné tabulky osobnosti 
společně s jejich povoláním a známým dílem. (Některé pojmy použiješ vícekrát.) 

 

    

    

   

    

   

  

   

OSOBNOST POVOLÁNÍ DÍLO 

Antonín Dvořák hudební skladatel Rusalka 

Jaroslav Vrchlický spisovatel, básník a dramatik  Noc na Karlštejně 

Václav Brožík malíř Mistr Jan Hus na koncilu 
kostnickém 

Josef Václav Sládek spisovatel, básník a novinář Zvony a zvonky 

Josef Václav Myslbek sochař jezdecký pomník sv. Václava na 
Václavském náměstí 

Josef Suk hudební skladatel Radúz a Mahulena 

Julius Zeyer spisovatel, básník a dramatik Radúz a Mahulena 

Julius ZeyerJosef Václav Myslbek 

malíř 

Josef Václav Sládek 

spisovatel, básník a dramatik (2x)Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém

Jaroslav Vrchlický

Rusalka Antonín Dvořák

Zvony a zvonky

Václav Brožíkjezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí

sochař

Radúz a Mahulena (2x)

Josef Suk 

spisovatel, básník a novinář 

Noc na Karlštejněhudební skladatel (2x) 
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