
 

 

NALŽOVSKÉ HORY  

 

 

HISTORIE 

Nalžovské hory vznikly až vNalžovské hory vznikly až vNalžovské hory vznikly až vNalžovské hory vznikly až v    polovině 20. století spojením dvou vsi. Kterých?polovině 20. století spojením dvou vsi. Kterých?polovině 20. století spojením dvou vsi. Kterých?polovině 20. století spojením dvou vsi. Kterých?    

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

ZÁMEK 

 Původní tvrz vznikla ve 14. století ve stylu _________________. 

Přiřaď k jednotlivým Přiřaď k jednotlivým Přiřaď k jednotlivým Přiřaď k jednotlivým majitelům panství jejich zásluhy.majitelům panství jejich zásluhy.majitelům panství jejich zásluhy.majitelům panství jejich zásluhy.    

1) Svojše z Velhartic 
A) Místo získal v roce 1591 a 
panství rozšířil až na 19 vesnic. 

2) Karel Švihovský z 
Rýzmberka 

B) Přidal se k českým stavům, uherské vojsko původní tvrz zničilo. 
Nechal nedaleko vystavět renesanční zámek a tvrz opravit na 
ubytovnu pro zámecký personál. 

3) Bedřich Švihovský C) V roce 1769 koupil zámek a obklopil jej anglickým parkem. 

4) Hrabě Poetting D) Místo získal v roce 1473 a připojil k němu statek Lenovy. 

5) Hrabě Taaffe E) Panství získali v roce 1937 a měli ho až do konce 2. světové války. 

6) František a Karel Müllerovi F) Obě sídla spojil a přestavěl na barokní rezidenci. 

Řešení: _________________________________________________________________________ 

JJJJaký účel měla stavba ve 2. poloviněaký účel měla stavba ve 2. poloviněaký účel měla stavba ve 2. poloviněaký účel měla stavba ve 2. polovině    20. století?20. století?20. století?20. století?    

a) národní archiv 

b) základní škola 

c) depozitář Západočeského muzea 

OSOBNOST 

EDUARD HRABĚ TRAAFFEEDUARD HRABĚ TRAAFFEEDUARD HRABĚ TRAAFFEEDUARD HRABĚ TRAAFFE    

Významný rakouskoVýznamný rakouskoVýznamný rakouskoVýznamný rakousko----uherský politik zastával několik významných politických funkcí. Kterou uherský politik zastával několik významných politických funkcí. Kterou uherský politik zastával několik významných politických funkcí. Kterou uherský politik zastával několik významných politických funkcí. Kterou 
funkci neměl?funkci neměl?funkci neměl?funkci neměl?    

a) tajný rada Františka Josefa I.    

b) ministr financí    

c) ministr vnitra    

d) ministr kultu a vyučování    

e) ministerský předseda    
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Kníže dovezl do Čech také plíseň. Proč ho s ní Češi nevyhnali?Kníže dovezl do Čech také plíseň. Proč ho s ní Češi nevyhnali?Kníže dovezl do Čech také plíseň. Proč ho s ní Češi nevyhnali?Kníže dovezl do Čech také plíseň. Proč ho s ní Češi nevyhnali?        

____________________________________________________________________________________    

Jak se nazývá Jak se nazývá Jak se nazývá Jak se nazývá lesopark, kde nechal hrabě zbudovat napodobeninu zříceniny rodového sídla lesopark, kde nechal hrabě zbudovat napodobeninu zříceniny rodového sídla lesopark, kde nechal hrabě zbudovat napodobeninu zříceniny rodového sídla lesopark, kde nechal hrabě zbudovat napodobeninu zříceniny rodového sídla 
Taaffů, irského Ballymotte?Taaffů, irského Ballymotte?Taaffů, irského Ballymotte?Taaffů, irského Ballymotte?        

____________________________________________________________________________________    

KOSTEL SV. KATEŘINY 

TatoTatoTatoTato    stavba v stavba v stavba v stavba v ____________________________________________________________________________________________________    slohu byla postavena v letech 1721slohu byla postavena v letech 1721slohu byla postavena v letech 1721slohu byla postavena v letech 1721––––1723 za vlády 1723 za vlády 1723 za vlády 1723 za vlády 
kkkknížete nížete nížete nížete ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________....    

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

a) boční kapli 

b) věž 

c) pilastry 
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