
 

 

SEČ- řešení  

 

 

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH 

Doplň 

První zmínka o vesnici Seč pochází z roku 1318 (MCCCXVIII). V této době u nás vládl Jan 
Lucemburský, který si vzal Elišku Přemyslovnu poté, co roku 1306 smrtí jejího bratra Václava III. rod 
Přemyslovců vymřel po meči. 

Jak bylo přezdíváno tomuto panovníkovi? král cizinec 

Tento panovník zemi za své vlády rozšířil o území: Chebska, Horní Lužice a část Slezska 

Jeho osoba je spojena se stoletou válkou. Jak? 

Zemřel v bitvě u Kresčaku roku 1346, v níž bojoval na straně francouzského krále proti Angličanům. 

MAPA 
Seč se nalézá asi 2 km západně od Blovic. Zakresli do mapy šipku od Seče směrem k místům, 
kde bychom našli Blovice, kdyby mapa zahrnovala i toto území. 
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
Původně gotický kostel z 2. poloviny 14. století byl roku 1737 (MDCCXXXVII) přestavěn v barokním slohu. 

K oběma zmíněným slohům napiš alespoň tři jejich charakteristické znaky. 

GOTIKA BAROKO 

 rozeta, lomený oblouk 

 žebrová klenba, opěrné pilíře 

 štíhlé stavby postavené do výšky 

 

 nepravidelné tvary, bohatá výzdoba 

 dekorativní plastiky a sochy, stropní a 
nástěnné malby 

 velká půlkruhová okna a vstupní 
portály 

Připoj k jednotlivým názvům částí kostela správný popis. 

věž 
 

podlouhlý prostor zaklenutý klenbami 

presbytář 
 místnost umístěná zpravidla bočně od kněžiště nebo za 

hlavním oltářem, v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha 
kněží i ministrantů a předměty užívané při bohoslužbě 

loď  stavba, jejíž výška značně převyšuje půdorysné rozměry 

sakristie 
 malá křesťanská modlitebna; v sakrální stavbě oddělená část 

se specifickým účelem 

kaple  kněžiště; část prostoru kostela, která je vyhrazena kněžím 

 

KAPLE SV. BARBORY 

Kaple sv. Barbory se nachází v lese poblíž obce Seč. Zakresli ji do mapy na první straně. 

Co se nachází u kaple? 

 památný strom 

 léčivý pramen 

 stopy sv. Vojtěcha v kameni 

Fasáda kaple je zdobena pilastry. Co to je za dekorativní prvek? 

 architektonické zakončení horní části sloupu nebo pilíře  

 vystouplý a profilovaný architektonický prvek, který vodorovně člení stěnu 

 reliéfní architektonický prvek architektury, který napodobuje sloup 
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