PTENÍN - řešení
1

PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY V SOUVISLOSTECH
Doplň.
Ptenín je poprvé zmiňován v roce 1228, tedy šestnáct let poté, co byla vydána Zlatá bula sicilská.
Tehdy byl majetkem pražského kláštera sv. Jiří a v Čechách vládl panovník Přemysl Otakar I. Právě on
získal zmíněnou listinu zajišťující dědičný královský titul. V roce 1379, třicet let před vydáním
Dekretu kutnohorského, byl Ptenín rozdroben na sedm dílů. Obě dvě události se staly v době vlády
Václava IV. Petr Bozděch z Kamenice je jako majitel Ptenína zmiňován jedenadvacet let před tím, než
bylo vydáno Vladislavské zřízení zemské, tedy v roce 1479. Zmíněný zákoník vydal panovník
Vladislav Jagellonský. V roce 1535, devět let po nástupu Habsburků na český trůn, je jako majitel
uváděn Václav Pětipeský z Krásného Dvora. Hrabě Ferdinand Morzin získal Ptenín v roce 1738,
dvacet pět let poté, co byla vydána Pragmatická sankce. Tento dokument vydal tehdejší panovník
Karel VI. proto, aby po jeho smrti mohla na trůn usednout jeho dcera Marie Terezie.
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MAPA
Ptenín leží 32 km jihozápadně od Plzně a 24,5 km severozápadně od Klatov. Zakresli do mapy
šipky směrem od Ptenína, kterým leží Plzeň a Klatovy. A zakresli i vesnici Újezdec, která je její
částí.

Újezdec
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LIDOVÁ ARCHITEKTURA
V Pteníně můžeme najít dochované usedlosti. Zajímavý je statek č. p. 8 s klenutou branou
v čele a se špýcharem. K čemu špýchar sloužil?
K uložení vymláceného obilí.
Co dnes špýchar nahradilo? Jak se tato stavba nazývá? silo
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ZÁMEK
Doplň.
Obci Ptenín dominuje zámek na první pohled
vystavěný v barokním slohu.
Vypiš znaky, podle kterých to můžeš poznat:



mansardová střecha



barokní členění



barokní okna (rámována paspartami a
nadokenními trojúhelně zalomenými a
polokruhem vyklenutými římsami)

Vymez časově, kdy je tento sloh využíván v architektuře. 17. a 18. století
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BOŽÍ MUKA
Boží muka se často skládají z jednotlivých dílů. Přiřaď k těmto částem jejich význam a označ
je na fotografii.

1. patka

zakončení malé sakrální stavby,
různě tvarovaná boudička
výklenky, na jejímž vrcholu může
být kamenný křížek

2. hlavice

poměrně dlouhý, užší než patka,
obdélníkového tvaru, případně i v
podobě spirály nebo válce

3. dřík

připomíná sokl, bývá
obdélníkového tvaru s ohlazenými
stěnami
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