
  

 

ŠTĚNOVICE   

 

 

ŠVIHOV U KLATOVHISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH 

Doplň 

První písemná zmínka o obci pochází až z roku ____ (MCCCXXVII). V této době vládl 
_____________________, jehož manželkou byla Eliška Přemyslovna. V době, kdy vládl vnuk 
zmíněného panovníka, král ___________, získal Štěnovice plzeňský měšťan Tomáš Pabiánek. 
Pabiánkové se přiklonili k _____________, které vzešlo z učení mistra _______________, který byl 
upálen roku ____ v __________. Po odchodu Kateřiny Pabiánkové do ___________, nově založeného 
města, kde si byli všichni lidé rovni, zůstala na tvrzi ve Štěnovicích __________ posádka. Proto ji 
v roce ____ (MCCCCXXI) dobyli Plzeňští s oddíly okolní katolické šlechty. Roku ____ (MCCCCXXV) 
daroval tehdejší panovník ____________________, druhý vnuk Elišky Přemyslovny a 
___________________________, štěnovický statek jako konfiskát Plzni. 

Kdo byl významným potomkem panovníka, za jehož vlády jsou Štěnovice poprvé zmiňovány?  

____________________________________________________________________________________  

Co bylo podstatou učení mistra, který byl upálen?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Vysvětli, proč se Plzeňští podíleli na dobytí štěnovické tvrze. 

____________________________________________________________________________________ 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
Ignác Lederer, spisovatel, sběratel pověstí, publicista a vlastenec je pohřben vedle rodičů a sourozenců na 
židovském hřbitově ve Štěnovicích. 

Co je to pověst? Vysvětli a uveď příklad. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Které náboženství vyznával Lederer a jeho rodina? _______________________________________ 

KOSTEL SV. PROKOPA S BÝVALÝM KLÁŠTEREM  

Kostel sv. Prokopa vznikl přestavbou starého špýcharu. K čemu budova sloužila původně? 

 Sloužila jako místo, kde bylo možné se nasytit, napojit a odpočinout si, tedy obnovit své síly. 

 Sloužila jako obydlí a zároveň úřadovna faráře, úřední sídlo farnosti. 

 Sloužila k uskladňování zrní, tedy vymláceného obilí. 
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Klášter založený v roce ____ (MDCCLIII) při kostele sv. Prokopa byl sídlem řádu trinitářů. 
Vyhledej na internetu / v encyklopediích informace o tomto řádu a stručně a výstižně jej 
charakterizuj. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Jak se nazývá představený mužského kláštera a jak představená ženského kláštera?  

____________________________________________________________________________________  

Doplň. 

V roce ____ (MDCCLXXXIII) byl klášter zrušen nařízením císaře ___________, jehož matkou byla 
_____________________, která patřila mezi osvícenské panovníky. 

Jmenuj některé z dalších osvícenských panovníků (min. 2). ________________________________  

Kolik let řád trinitářů ve Štěnovicích působil? ____________________________________________ 

ZÁMEK S PARKEM  

Zámek je postaven ve stejném architektonickém slohu jako další zámky v západních Čechách, 
např. Nebílovy, Manětín, Zbiroh, Žinkovy a Tachov. Ve kterém? 

____________________________________________________________________________________ 

Vypiš alespoň 3 znaky toho slohu. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Štěnovický zámek postavil architekt a stavebník Jakub Auguston. Je autorem i jiných zámků na 
Plzeňsku. Urči, kterých. 

     

 

BÝVALÝ PANSKÝ DVŮR (Č. P. 162) 

Na správcovském domě si můžeme všimnout hrázdění. Co tento pojem označuje? 

 dřevěnou konstrukci obepínající zpravidla roubené přízemí a vynášející stěny patra 

 dřevěnou trámovou nosnou konstrukci vyplněnou materiálem; tato výplň je pak omítnuta, trámy 
nikoliv 

 část domu z cihel z nepálené hlíny; také se tímto názvem označují stavby z tohoto materiálu 

 

Švihov u Klatov Nebílovy Dolní Lukavice KozelMariánská Týnice
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