
 

 

KLADRUBY  

 

 

HISTORIE 

Podívej se na mapku a vyznač původní polohu Starých Kladrub a kostelíka svatého Petra a Podívej se na mapku a vyznač původní polohu Starých Kladrub a kostelíka svatého Petra a Podívej se na mapku a vyznač původní polohu Starých Kladrub a kostelíka svatého Petra a Podívej se na mapku a vyznač původní polohu Starých Kladrub a kostelíka svatého Petra a 
Pavla.Pavla.Pavla.Pavla.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč byl svatostánek postaven právě na tomto místě?Proč byl svatostánek postaven právě na tomto místě?Proč byl svatostánek postaven právě na tomto místě?Proč byl svatostánek postaven právě na tomto místě?  

_______________________________________________________________________________ 

 

Poddanské Kladruby ve 14. století soupeřily s královským městem. Díky němu ztratily mnohé Poddanské Kladruby ve 14. století soupeřily s královským městem. Díky němu ztratily mnohé Poddanské Kladruby ve 14. století soupeřily s královským městem. Díky němu ztratily mnohé Poddanské Kladruby ve 14. století soupeřily s královským městem. Díky němu ztratily mnohé 
výsady. Které to bylo?výsady. Které to bylo?výsady. Které to bylo?výsady. Které to bylo?    

a) Plzeň 

b) Klatovy 

c) Stříbro 

 

Kladruby vzkvétaly i trpěly Kladruby vzkvétaly i trpěly Kladruby vzkvétaly i trpěly Kladruby vzkvétaly i trpěly pod vládou nedalekého kláštera.  Do jeho osudu zasáhly dva pod vládou nedalekého kláštera.  Do jeho osudu zasáhly dva pod vládou nedalekého kláštera.  Do jeho osudu zasáhly dva pod vládou nedalekého kláštera.  Do jeho osudu zasáhly dva 
významné válečné konflikty. Vzpomeň které.významné válečné konflikty. Vzpomeň které.významné válečné konflikty. Vzpomeň které.významné válečné konflikty. Vzpomeň které.    

1) __________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

 

Klášter byl po Josefínských reformách zrušen. Kdo byl posledním šlechtickým majitelem Klášter byl po Josefínských reformách zrušen. Kdo byl posledním šlechtickým majitelem Klášter byl po Josefínských reformách zrušen. Kdo byl posledním šlechtickým majitelem Klášter byl po Josefínských reformách zrušen. Kdo byl posledním šlechtickým majitelem 
panství?panství?panství?panství?    

_______________________________________________________________________________ 

 

Napiš krátký novinový článek připomínající osobu Mauruse Finzguta.Napiš krátký novinový článek připomínající osobu Mauruse Finzguta.Napiš krátký novinový článek připomínající osobu Mauruse Finzguta.Napiš krátký novinový článek připomínající osobu Mauruse Finzguta.    
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KLADRUBSKÝ KLÁŠTER 

Spoj data s událostmi týkajícími se kláštera.Spoj data s událostmi týkajícími se kláštera.Spoj data s událostmi týkajícími se kláštera.Spoj data s událostmi týkajícími se kláštera.    

 

1) 1115 A) dokončení rozsáhlého areálu 

2) 1233  B) národní kulturní památka 

3) 1421 C) přeměna na státní zámek 

4) 1589 D) založení kostela knížetem Vladislavem I. 

5) Konec 17. 
stol. 

E) nový majitel kníže Alfréd Windischgrätz 

6) 1712–1728 F) poničení husity 

7) 1825 G) zřízení pivovaru 

8) 1864 H) přestavba opatství, stavba hospodářských budov a předdvoří 

9) 1945 I) přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie 

10) 1995 J) poničení požárem 

 

Řešení: __________________________________________________________________________ 

 

 

Kterému řádu klášter sloužil?Kterému řádu klášter sloužil?Kterému řádu klášter sloužil?Kterému řádu klášter sloužil?    

a) benediktini 

b) františkáni 

c) maltézští rytíři 

 

Součástí kláštera byl také zemědělský dvůr. Vyber, co k němu patřilo.Součástí kláštera byl také zemědělský dvůr. Vyber, co k němu patřilo.Součástí kláštera byl také zemědělský dvůr. Vyber, co k němu patřilo.Součástí kláštera byl také zemědělský dvůr. Vyber, co k němu patřilo.    

a) stará škola 

b) stáje 

c) vinice 
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Ústředním bodem areálu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která byla v 1. pol. 18. století Ústředním bodem areálu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která byla v 1. pol. 18. století Ústředním bodem areálu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která byla v 1. pol. 18. století Ústředním bodem areálu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která byla v 1. pol. 18. století 
přebudována ve stylu barokní gotiky. Kdo byl autorem přestavby?přebudována ve stylu barokní gotiky. Kdo byl autorem přestavby?přebudována ve stylu barokní gotiky. Kdo byl autorem přestavby?přebudována ve stylu barokní gotiky. Kdo byl autorem přestavby?    

 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212            

              

              

7777    1111    9999        2222    8888    1111    12121212    4444    7777                    

              

              

10101010    1111    9999    11111111    6666    9999    6666        1111    6666    3333    5 4 8 

              

 

KOSTEL _____________________________ 

Komu je zasvěcen kostel ze 70. let 18. století? Napiš do nadpisu.Komu je zasvěcen kostel ze 70. let 18. století? Napiš do nadpisu.Komu je zasvěcen kostel ze 70. let 18. století? Napiš do nadpisu.Komu je zasvěcen kostel ze 70. let 18. století? Napiš do nadpisu.    

 

Na fotografii vyznač:Na fotografii vyznač:Na fotografii vyznač:Na fotografii vyznač:    

a) obdélnou loď 

b) hranolovou věž 

c) cibulovou báň s lucernou 

d) lizény 

 

 

Sochy, kterých světců zdobí hlavní rokokový oltář?Sochy, kterých světců zdobí hlavní rokokový oltář?Sochy, kterých světců zdobí hlavní rokokový oltář?Sochy, kterých světců zdobí hlavní rokokový oltář?    

  

a) sv. Terezie 

b) sv. Ludmila 

c) sv. Barbora 

d) sv. Alžběta 

e) sv. Kateřina 

f) sv. Jana 

  

Kostel byl kostelem farním, proto k němu náležela fara. K čemu sloužila?Kostel byl kostelem farním, proto k němu náležela fara. K čemu sloužila?Kostel byl kostelem farním, proto k němu náležela fara. K čemu sloužila?Kostel byl kostelem farním, proto k němu náležela fara. K čemu sloužila?    

 

________________________________________________

________________________________________________ 
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MARIÁNSKÝ SLOUP 

Jaký je jiný název tohoto sloupu?Jaký je jiný název tohoto sloupu?Jaký je jiný název tohoto sloupu?Jaký je jiný název tohoto sloupu? _____________________________________________________ 

 

Čemu měla pomoci postava Panny Marie na sloupu?Čemu měla pomoci postava Panny Marie na sloupu?Čemu měla pomoci postava Panny Marie na sloupu?Čemu měla pomoci postava Panny Marie na sloupu?    

    

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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