
 

 

BOR - řešení  

 

 

HISTORIE 

První zmínka o obci pochází z roku 1263 (MCCLXIII), kdy byl panovníkem Přemysl Otakar II. z rodu 

Přemyslovců. 

Díky poloze na rozhraní Čech a Německa byl Bor centrem obchodu, a to nejen za vlády Karla IV.  

Město bylo za druhé světové války částečně poničeno, ale i přesto bylo v roce 1992 prohlášeno městskou 

památkovou zónou. 

Bor ležel ve středověku na důležité obchodní cestě do:Bor ležel ve středověku na důležité obchodní cestě do:Bor ležel ve středověku na důležité obchodní cestě do:Bor ležel ve středověku na důležité obchodní cestě do:    

a) Norimberka 

b) Hamburku 

c) Mnichova 

Chronologicky seřaď události týkající se města:Chronologicky seřaď události týkající se města:Chronologicky seřaď události týkající se města:Chronologicky seřaď události týkající se města:    

7777    Historické jádro Boru u Tachova prohlášeno památkovou zónou. 

2222    Kolem tvrze se vytvořila osada. 

3333    Osada byla povýšena na městečko. 

1111    U Lužního potoka byla vybudována vodní tvrz. 

5555    Místo získává rod Löwensteinů. 

4444    Od Švamberků získává osadu Zikmund  Bedřich z Götzenu. 

6666    Město je zastiženo požáry a místní hrad je přestavěn na novogotický zámek. 

Proč bylo udělení staroměstského práva Švamberkům roku 1391 tak významné?Proč bylo udělení staroměstského práva Švamberkům roku 1391 tak významné?Proč bylo udělení staroměstského práva Švamberkům roku 1391 tak významné?Proč bylo udělení staroměstského práva Švamberkům roku 1391 tak významné?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    Na mapě města vyznač následující památky a navrhni pro své kamarády vycházku, abyste lépe Na mapě města vyznač následující památky a navrhni pro své kamarády vycházku, abyste lépe Na mapě města vyznač následující památky a navrhni pro své kamarády vycházku, abyste lépe Na mapě města vyznač následující památky a navrhni pro své kamarády vycházku, abyste lépe 
poznali město.poznali město.poznali město.poznali město.    

a) radnice 

b) kostel sv. Mikuláše 

c) zámek 

d) loreta 

e) socha Panny Marie 

f) socha sv. Jana Nepomuckého 

g) špitál s kaplí sv. Jana Křtitele 

h) fara 
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BOR - řešení 
    

    

Při plánování výletu nezapomeň zohlednit tyto skutečnosti:Při plánování výletu nezapomeň zohlednit tyto skutečnosti:Při plánování výletu nezapomeň zohlednit tyto skutečnosti:Při plánování výletu nezapomeň zohlednit tyto skutečnosti:    

1) časovou náročnost vycházky 

2) dopravní spojení 

3) věci, které budete potřebovat 

a)     b)           c)           d)        e)      f)  g)  h) 

 

 

 

 

 

 

 

RADNICE 

    Stavba Stavba Stavba Stavba pochází z konce 17. století a byla postavena v barokním slohu. Radnici ovlivnily dvě pro pochází z konce 17. století a byla postavena v barokním slohu. Radnici ovlivnily dvě pro pochází z konce 17. století a byla postavena v barokním slohu. Radnici ovlivnily dvě pro pochází z konce 17. století a byla postavena v barokním slohu. Radnici ovlivnily dvě pro 
město nemilé události, které v polovině 18. a 19. století vedly k její přestavbě. O které události město nemilé události, které v polovině 18. a 19. století vedly k její přestavbě. O které události město nemilé události, které v polovině 18. a 19. století vedly k její přestavbě. O které události město nemilé události, které v polovině 18. a 19. století vedly k její přestavbě. O které události 
se jednalo?se jednalo?se jednalo?se jednalo?    

požáry města (1726, 1841) 

Na radnici je umístěna socha.Na radnici je umístěna socha.Na radnici je umístěna socha.Na radnici je umístěna socha.    Kdo je na ní vyobrazen? Kdo je na ní vyobrazen? Kdo je na ní vyobrazen? Kdo je na ní vyobrazen?     

Madona 

 

 

2 



 
 

 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE 

Románská stavba z první třetiny 13. století byla v polovině 18. století přestavěna v barokním slohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiích kostela vyznač následující prvky:Na fotografiích kostela vyznač následující prvky:Na fotografiích kostela vyznač následující prvky:Na fotografiích kostela vyznač následující prvky:    

a) středový rizalit 

b) nika 

c) volutový štít 

 

V nikách na průčelí kostela jsou umístěny tři sochy svatých. Kteří to jsou?V nikách na průčelí kostela jsou umístěny tři sochy svatých. Kteří to jsou?V nikách na průčelí kostela jsou umístěny tři sochy svatých. Kteří to jsou?V nikách na průčelí kostela jsou umístěny tři sochy svatých. Kteří to jsou?    

sv. Václav 

sv. Barbora 

sv. Mikuláš 

sv. Jan Nepomucký 

sv. Petr  

sv. Florián 

 

Na konci druhé světové války byl kostel pNa konci druhé světové války byl kostel pNa konci druhé světové války byl kostel pNa konci druhé světové války byl kostel poškozen dělostřelbou. Kdy to bylo?oškozen dělostřelbou. Kdy to bylo?oškozen dělostřelbou. Kdy to bylo?oškozen dělostřelbou. Kdy to bylo? květen1945 

ZÁMEK 

Původně gotický hrad byl poprvé zmíněn v roce Původně gotický hrad byl poprvé zmíněn v roce Původně gotický hrad byl poprvé zmíněn v roce Původně gotický hrad byl poprvé zmíněn v roce 1263 1263 1263 1263 
(MCCLXIII). Vylušti jména jeho zakladatelů, předků pánů ze (MCCLXIII). Vylušti jména jeho zakladatelů, předků pánů ze (MCCLXIII). Vylušti jména jeho zakladatelů, předků pánů ze (MCCLXIII). Vylušti jména jeho zakladatelů, předků pánů ze 
Švamberka.Švamberka.Švamberka.Švamberka.        

    

    

    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    

A B E I H M N O R Ř S T U V Z L K Í 

                  

9999    1111    12121212    6666    18181818    9999        1111        2222    8888    5555    13131313    11111111    16161616    1111    14141414        

R A T M Í R  A  B O H U S L A V  

                  

15151515    3333        11111111    17171717    14141414    4444    10101010    18181818    7777    1111           

Z E  S K V I Ř Í N A        
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Hrad vzkvétal i chátral, až z něj na počátku 16. století (XVI.) udělal Jan ze Švamberka své trvalé sídlo. 

Podoba hradu se měnila a hrad podstoupil přestavby ve stylu saské pozdní gotiky, baroka, rokoka i 
klasicismu. Poslední úpravy proběhly v druhé polovině 19. století a hrad byl přestavěn v 
novogotickém slohu. 

 

 LORETA 

Budova byla vybudována Isabelou rozenou Trčkovou z Lípy ve druhé polovině 17. (XVII.) století. 

 

Komu je budova zasvěcena? Černé madoně 

 

 

 

 

Budova byla v roce 1945 poničena. Kým?  

Na konci 2. světové války byla poničená postupující americkou armádou, která osvobozovala naše 
území až k demarkační linii. 

 

 ŠPITÁL S KAPLÍ SV. JANA KŘTITELE 

Komu je kaple zasvěcena? Doplň jméno světce do nadpisu.Komu je kaple zasvěcena? Doplň jméno světce do nadpisu.Komu je kaple zasvěcena? Doplň jméno světce do nadpisu.Komu je kaple zasvěcena? Doplň jméno světce do nadpisu.    

 

Jaký účel měla budova špitálu z poloviny 15. století?Jaký účel měla budova špitálu z poloviny 15. století?Jaký účel měla budova špitálu z poloviny 15. století?Jaký účel měla budova špitálu z poloviny 15. století?  

Špitál byl středověký útulek pro nemocné, chudé a staré lidi.  

 

Proč byl špitál zřizován při klášterech?Proč byl špitál zřizován při klášterech?Proč byl špitál zřizován při klášterech?Proč byl špitál zřizován při klášterech?  

O nemocné se mohli starat mniši nebo jeptišky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova byla v 2. polovině 19. století přestavěna v novogotickém slohu. 
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