
 

 

ČACHROV  

 

 

HISTORIE 

Nejstarší zmínka o obci pochází ze 14. století. 

    S historií obce souvisí mnoho pánu. Přiřaď ke jménům pánů jejich zásluhy.S historií obce souvisí mnoho pánu. Přiřaď ke jménům pánů jejich zásluhy.S historií obce souvisí mnoho pánu. Přiřaď ke jménům pánů jejich zásluhy.S historií obce souvisí mnoho pánu. Přiřaď ke jménům pánů jejich zásluhy.    

 

 

 

Řešení: 1B; 2A, 4C; 3C 

 

 

 

 

 

 

Zemědělství se zde příliš nedařilo. Proč? Zaměř se na přírodní podmínky.Zemědělství se zde příliš nedařilo. Proč? Zaměř se na přírodní podmínky.Zemědělství se zde příliš nedařilo. Proč? Zaměř se na přírodní podmínky.Zemědělství se zde příliš nedařilo. Proč? Zaměř se na přírodní podmínky.    

Vyšší nadmořská výška, vysokohorské klima, neúrodná půda    

    Co bylo do roku 1902 hlavní obživou místních?Co bylo do roku 1902 hlavní obživou místních?Co bylo do roku 1902 hlavní obživou místních?Co bylo do roku 1902 hlavní obživou místních?    

a) výroba hašeného vápna 

b) sklářství 

c) provaznictví 

d) těžba kamene 

 Zlom nastal v roce 1902, kdy byla zprovozněna VODNÍ ELEKTRÁRNA na říčce Ostružné vedle 
vyhořelého a znovu opraveného Zikmundova mlýna. 

 

Která firma stála za návrhem elektrárny? Která firma stála za návrhem elektrárny? Která firma stála za návrhem elektrárny? Která firma stála za návrhem elektrárny? F. Křižík – Praha    

Uveď alespoň dvě informace o jejím zakladateli: 

a) český technik a vynálezce 

b) vynalezl obloukovou lampu 

c) zdokonalil tramvaje 

1)  Páni u Čachrova A) 1576 – odlití zvonu pro místní kostel 

2)  Kaničtí z Čachrova B) 1380–1390 stavba vodní tvrze 

3)  Bohuchvalové z Hrádku C)  přestavba zámečku na barokní sídlo 

4)  Fruveinové z Podolí D)  přestavba tvrze na renesanční zámek 
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OSOBNOST 

Jak se jmenoval farář, který podnítil stavbu elektrárny založením družstva „Rolnická elektrárna Jak se jmenoval farář, který podnítil stavbu elektrárny založením družstva „Rolnická elektrárna Jak se jmenoval farář, který podnítil stavbu elektrárny založením družstva „Rolnická elektrárna Jak se jmenoval farář, který podnítil stavbu elektrárny založením družstva „Rolnická elektrárna 
pro svícení, čerpání vody, řezání řezanky a pro dalšípro svícení, čerpání vody, řezání řezanky a pro dalšípro svícení, čerpání vody, řezání řezanky a pro dalšípro svícení, čerpání vody, řezání řezanky a pro další    zemědělské účely“.zemědělské účely“.zemědělské účely“.zemědělské účely“.    

a) Ferdinand Blahovec 

b) František Bílovec 

c) František Blahovec 

 

Tento římskokatolický kněz měl přátele i mezi významnými osobnostmi své doby. Uveď alespoň Tento římskokatolický kněz měl přátele i mezi významnými osobnostmi své doby. Uveď alespoň Tento římskokatolický kněz měl přátele i mezi významnými osobnostmi své doby. Uveď alespoň Tento římskokatolický kněz měl přátele i mezi významnými osobnostmi své doby. Uveď alespoň 
dvě z nich a napiš jejich zásluhy.dvě z nich a napiš jejich zásluhy.dvě z nich a napiš jejich zásluhy.dvě z nich a napiš jejich zásluhy.    

a) Karel Kramář – první předseda ČSR 

b) Alice Masaryková – dcera TGM, první předsedkyně Československého červeného kříže 

c) Karel Klostermann – český spisovatel zaměřený na šumavský region 

d) Jindřich Šimon Baar – český katolický kněz, básník a spisovatel 
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