
 

 

KLATOVY  

 

 

HISTORIE 

Původ města spadá do počátku 13. století. Roku 1260 byly Klatovy králem ____________________ 
povýšeny na město. Město mělo hlavní funkci střežit obchodní stezku do ______________________. 
K dokončení městských hradeb došlo za vlády _______________________, kterému se říkalo „král 
cizinec“. Za vlády jeho syna ___________________ se Klatovy dále rozrostly. První výroční trh se zde konal 
v roce __________ (MCCCLXXVIII). 

Za husitských válek byly Klatovy vypleněny, ale posléze vzkvétaly. Za dob _____________________, 
jediného českého krále, který nepocházel z panovnické dynastie, získalo město červenou pečeť. 

Od 16. století byly Klatovy proslulé produkcí ___________________, hlavní přísady pro výrobu piva. 

19. století bylo ve znamení industrializace a vzniku významných podniků. 

Část města byla v roce 1992 vyhlášena __________________________________________________. 

OSOBNOSTI 

Jak souvisí následující Jak souvisí následující Jak souvisí následující Jak souvisí následující osobnosti sosobnosti sosobnosti sosobnosti s mmmměěěěstemstemstemstem? Vybarvi dvojice stejnou barvou.? Vybarvi dvojice stejnou barvou.? Vybarvi dvojice stejnou barvou.? Vybarvi dvojice stejnou barvou.    

Bohuslav Balbín 
 

Sepsal zde Obranu jazyka slovanského. 

   

Baron Volšanský 
 

Studoval zde na jezuitském gymnáziu. 

   

Václav Matěj Kramerius 
 

Přivezl první semínka klatovských karafiátů. 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 

Očísluj jednotlivé události tak, jak šly za sebou.Očísluj jednotlivé události tak, jak šly za sebou.Očísluj jednotlivé události tak, jak šly za sebou.Očísluj jednotlivé události tak, jak šly za sebou.    

___ Rekonstrukce pod vedením Linharta z Aldenburgu. K původní 
třílodní bazilice přibyla příčná loď s kněžištěm. 

___ Josef Fanta ve stylu novogotiky odstranil barokizující prvky. 

___ Oprava krovu a klenby. Kostel dostal síťové a hvězdové klenby. 

___ Kostel byl vystavěn. 

___ K příčné lodi přibyly dvě postranní kaple. 

Díky obrazu, který se vDíky obrazu, který se vDíky obrazu, který se vDíky obrazu, který se v kostele nachkostele nachkostele nachkostele nacháááázzzzíííí, se kostel stal významným , se kostel stal významným , se kostel stal významným , se kostel stal významným 
mariánským poutním místem. Proč?mariánským poutním místem. Proč?mariánským poutním místem. Proč?mariánským poutním místem. Proč?    

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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VĚŽE 

Nedaleko kostela byla vNedaleko kostela byla vNedaleko kostela byla vNedaleko kostela byla v roce 1581 vztyroce 1581 vztyroce 1581 vztyroce 1581 vztyččččenaenaenaena    samostatná věž. samostatná věž. samostatná věž. samostatná věž. 
PoPoPoPo ppppožáru vožáru vožáru vožáru v polovinpolovinpolovinpoloviněěěě    18. století byla přestavěna v18. století byla přestavěna v18. století byla přestavěna v18. století byla přestavěna v ________________________________________________________________    
slohu. Jak se jí říká?slohu. Jak se jí říká?slohu. Jak se jí říká?slohu. Jak se jí říká?    

A. Bílá věž  B. Cibulová věž C. Kostelní věž 

 

 

____________________ 

Doplň do nadpisu, jak se jmenuje památka na Doplň do nadpisu, jak se jmenuje památka na Doplň do nadpisu, jak se jmenuje památka na Doplň do nadpisu, jak se jmenuje památka na 
obrázku. obrázku. obrázku. obrázku.     

Jak přišla ke svému názvu? Jak přišla ke svému názvu? Jak přišla ke svému názvu? Jak přišla ke svému názvu?     

______________________________________________ 

Jak se Jak se Jak se Jak se jmenoval stavitel věže? Vylušti:jmenoval stavitel věže? Vylušti:jmenoval stavitel věže? Vylušti:jmenoval stavitel věže? Vylušti:        toniusAnlaSade  toniusAnlaSade  toniusAnlaSade  toniusAnlaSade  ____________________________________________________    

Jakou funkci měla nejnižší patra věže?Jakou funkci měla nejnižší patra věže?Jakou funkci měla nejnižší patra věže?Jakou funkci měla nejnižší patra věže?    

A.  mučírna  B.  sladovna  C.  sýpka 

Věž byla přestavěna koncem 19. století a místo původní měděné střechy získala jehlanovou. Věž byla přestavěna koncem 19. století a místo původní měděné střechy získala jehlanovou. Věž byla přestavěna koncem 19. století a místo původní měděné střechy získala jehlanovou. Věž byla přestavěna koncem 19. století a místo původní měděné střechy získala jehlanovou. 
NaNaNaNa věži byl umístěn také orloj zvěži byl umístěn také orloj zvěži byl umístěn také orloj zvěži byl umístěn také orloj z ddddíííílny Ferdinanda Valny Ferdinanda Valny Ferdinanda Valny Ferdinanda Vaňňňňka. Toto jmka. Toto jmka. Toto jmka. Toto jmééééno bylo vno bylo vno bylo vno bylo výýýýznamnznamnznamnznamnéééé    i v i v i v i v 
moderních českých dějinách. Jak?moderních českých dějinách. Jak?moderních českých dějinách. Jak?moderních českých dějinách. Jak?    

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

JEZUITSKÁ KOLEJ 

Jezuitská kolej byla založena po bitvě na Jezuitská kolej byla založena po bitvě na Jezuitská kolej byla založena po bitvě na Jezuitská kolej byla založena po bitvě na ____________________________________________________________________________________________________    (1620). Hlavní postavou (1620). Hlavní postavou (1620). Hlavní postavou (1620). Hlavní postavou 
spojenou s rekatolizací Klatov a okolí byl:spojenou s rekatolizací Klatov a okolí byl:spojenou s rekatolizací Klatov a okolí byl:spojenou s rekatolizací Klatov a okolí byl:    

A. Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi 

B. Jan Hus 

C. Josef Dobrovský 

Nakresli Nakresli Nakresli Nakresli půdorys koleje:půdorys koleje:půdorys koleje:půdorys koleje:    

 

    

Jakou funkci měla budova po zrušení jezuitského řádu? SeJakou funkci měla budova po zrušení jezuitského řádu? SeJakou funkci měla budova po zrušení jezuitského řádu? SeJakou funkci měla budova po zrušení jezuitského řádu? Se kterým panovníkem to souvisí? kterým panovníkem to souvisí? kterým panovníkem to souvisí? kterým panovníkem to souvisí? 
Jakou funkci má kolej dnes?Jakou funkci má kolej dnes?Jakou funkci má kolej dnes?Jakou funkci má kolej dnes?    

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE A SV. IGNÁCE 

Jak se následující muži zasloužili o tento kostel zJak se následující muži zasloužili o tento kostel zJak se následující muži zasloužili o tento kostel zJak se následující muži zasloužili o tento kostel z 2. poloviny 17. stolet2. poloviny 17. stolet2. poloviny 17. stolet2. poloviny 17. stoletíííí????    Spoj čarou.Spoj čarou.Spoj čarou.Spoj čarou.    

Theodor Moretus  
Dokončil plány na 
výstavbu kostela. 

Carlo Lurago  
Provedl přestavbu 
kostela po požáru 
v roce 1689. 

Giovanni Domenico 
Orsi 

 
Vedl stavbu 
kostela. 

Kilián Ignác 
Dientzenhofer 

 
Vytvořil plány na 
stavbu kostela a 
koleje. 

 

Dnes je kostel zajímavý i pro turisty, a to díky svým katakombám. Co se Dnes je kostel zajímavý i pro turisty, a to díky svým katakombám. Co se Dnes je kostel zajímavý i pro turisty, a to díky svým katakombám. Co se Dnes je kostel zajímavý i pro turisty, a to díky svým katakombám. Co se vvvv nich skrnich skrnich skrnich skrýýýývvvváááá????    

____________________________________________________________________________________ 

PAMÁTKY 

Pojmenuj památky na fotografiích, na mapě města Pojmenuj památky na fotografiích, na mapě města Pojmenuj památky na fotografiích, na mapě města Pojmenuj památky na fotografiích, na mapě města vyznač následující památky a nejlepší vyznač následující památky a nejlepší vyznač následující památky a nejlepší vyznač následující památky a nejlepší 
vycházku městem.vycházku městem.vycházku městem.vycházku městem.    
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