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PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH 

Doplň. 

Tradice říká, že Mileč byla založena již v roce _____ (MC). Jedná se o období, kdy v Čechách dochází 
mezi členy panovnického rodu _____________ k bojům o vládu v zemi, a to přesto, že již platí 
nástupnický řád ________________ neboli _____________. První písemná zmínka o Milči pochází až 
z roku _____ (MCCCLII). V této době vládne nejznámější představitel panovnického rodu 
___________________. V jeho době platil již dědičný řád, tzv. _______________________, založený 
na principu ___________________________________________. 

Vyjmenuj všechny panovnické rody, které kdy vládly v Čechách. 

____________________________________________________________________________________  

MAPA 

Mileč leží asi 2 km jihovýchodně od Nepomuku. Zakresli do mapy šipku od Milče směrem, 
kterým bychom našli Nepomuk, kdyby mapa zahrnovala i toto území. 

Částí obce jsou také Bezděkovec, Maňovice, Záhoří a Želvice. Zakresli tyto části Milče do mapy. 

 

  

1 

2 



 
 

 

BOŽÍ MUKA 
Na rozcestí z Milče směrem do Třebčic stojí boží muka, označující místo nálezu zbraní a přilbic z doby 
třicetileté války. Dle tradice se jedná o místo, kde došlo ke střetu švédských a císařských vojsk.  

Vymez, kdy probíhala třicetiletá válka. __________________________________________________ 

Tato válka byla bojem mezi katolíky a protestanty. Které z vojsk bojovalo za katolíky a které za 
protestanty? 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA  
Na místě kostela sv. Petra a Pavla byla uváděna svatyně již ve 14. století (1). V roce 1640 (2) byl farní 
kostel obnoven. Do dnešní podoby byl kostel upraven roku 1764 (3). Po vyhoření věže v 18. století (4) byl 
znovu opraven až roku 1909 (5). 

Urči, do kterého století spadají zvýrazněné 
letopočty a kterými lety jsou ohraničena 
zvýrazněná století. 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

4) __________________________________ 

5) __________________________________ 

Kostel je založen na půdorysu latinského 
kříže. Jak takový kříž vypadá?  

    

K obrazu sv. Barbory, který se nachází v kostele, se konaly poutě věřících, protože měl určité 
schopnosti. Jaké? ____________________________________________________________________ 

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla jsou jedny z nejstarších v Plzeňském kraji. Pocházejí od 
plzeňského varhanáře Leopolda Rausche, který vytvořil varhany i pro kostel s nejvyšší kostelní 
věží v republice. O který kostel se jedná? 

____________________________________________________________________________________ 
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