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HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH 

Doplň. 

Merklín je prvně připomínán roku 1356 (MCCCLVI) již jako městečko. V této době vládl Karel IV., který 
dosáhl povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. První český arcibiskup Arnošt z Pardubic byl 
přítelem a rádcem tohoto panovníka.  

Během husitských válek, za jejichž začátek je označována první pražská defenestrace roku 1419 
(MCDXIX), koupil Merklín stříbrský měšťan Petr, který se stal zakladatelem rodu Merklínských 
z Merklína. Roku 1621 (MDCXXI) bylo městečko vypleněno vojskem Arnošta z Mansfeldu, které 
dobylo Plzeň. V pobělohorské době získal Merklín konfiskací Vilém z Klenové. 

Vysvětli pojem POBĚLOHORSKÁ DOBA. 

Označení pro období české historie po bitvě na Bílé hoře v roce 1620, jejíž důsledky měly zásadní vliv 
na politické, společenské i kulturní poměry českých zemí. Doba pobělohorská označuje v užším 
smyslu dobu třicetileté války, častěji období až do r. 1740 – nástupu osvícenství, případně až do 
národního obrození. Doba předbělohorská se vyznačuje relativní náboženskou tolerancí, významnou 
politickou rolí stavů a bohatou českou literární činností. 

MAPA 

Merklín najdeme asi 8 km jihovýchodně od Stodu a 10 km západně od Přeštic. Zakresli do mapy 
šipky od Merklína směry, kterými bychom našli Stod a Přeštice, kdyby mapa zahrnovala i tato 
území. 

Pod správní území Merklína patří Kloušov a Lhota. Zakresli je do mapy. 
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE 
Kostel sv. Mikuláše byl přestavěn v několika různých architektonických stylech. Na základě 
obrázků urči, o které styly se jednalo. Zároveň je také očísluj od nejstaršího po nejmladší.

       
    3) klasicismus          2) baroko        1) gotika 

Poblíž kostela stojí v hrazení někdejšího hřbitova zděná márnice. V podobné márnici se 
odehrává část známé balady Karla Jaromíra Erbena. Jak se tato balada jmenuje? 

 Dceřina kletba 

 Záhořovo lože 

 Svatební košile 

BÝVALÝ KOSTEL SV. VAVŘINCE 

Bývalý kostel sv. Vavřince se nachází v osadě Bijadla. Zakresli jej do mapy na první straně. 

Kostel by zrušen na základě nařízení panovníka, který vydával řadu reforem, některé namířené 
právě proti církvi. Jak se tento panovník jmenoval? Josef II. 

Jmenuj jeho dva nejdůležitější patenty. toleranční patent, patent o zrušení nevolnictví 

Budova kostela byla poté přeměněna na hospodářskou budovu, která sloužila k uskladňování 
zrní. Jak se taková budova jmenuje? sýpka = špýchar  

ZÁMEK  

Zámek je čtyřkřídlá patrová budova. Načrtni půdorys 
takové budovy (pouze 
s obvodovými zdmi). 

 

 

Zámek byl původně vystavěn v barokním slohu. Urči, na kterých 
obrázcích se nacházejí barokní prvky. 
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ČESKOBRATRSKÝ SBOR  
Pod názvem Husova kaple byl kostel otevřen v roce 1931 (MCMXXXI). 

Podle koho byla kaple pojmenována? Jan Hus 

Vypiš tři informace o této osobě. 

 kázal česky 

 kázal v Betlémské kapli 

 upálen v kostnici 6. 7. 1415 

Jak se jmenuje církev, na jejíž tradici Českobratrská církev evangelická navazuje? jednota 
bratrská 

       O  T       R  A 

   J  A   D   K  B  Á 

      E  N     T  S R 

 

Tato církev čerpala z myšlenek jednoho jihočeského filozofa. Jak se tento filozof jmenoval? 

Petr Chelčický 

Vznikla rok před tím, než byl českým králem zvolen panovník, který nepocházel z panovnického 
rodu. Jak se tento panovník jmenoval? Jiří z Poděbrad 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA 

Urči, zda jsou následující tvrzení o židovské komunitě pravdivá. 

Náboženství, které tato komunita vyznává, se jmenuje islám. ANO NE
Synagoga je modlitebna tohoto náboženství. ANO NE
V Merklíně nebyla postavena synagoga. ANO NE
Příslušníci židovské komunity byli pohřbíváni na židovských hřbitovech. ANO NE
Židovská komunita v Merklíně měla také svůj hřbitov. ANO NE

Nepravdivá tvrzení oprav. 

Náboženství, které tato komunita vyznává, se jmenuje judaismus. V Merklíně byla postavena 
synagoga 
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