
 

 

SUŠICE  

 

 

HISTORIE 

    1.1.1.1.    Chronologicky seřaď události týkající se města. Některé informace doplň.Chronologicky seřaď události týkající se města. Některé informace doplň.Chronologicky seřaď události týkající se města. Některé informace doplň.Chronologicky seřaď události týkající se města. Některé informace doplň.    

___ 
Koncem 13. století je Sušice povýšena na město, v té době vládne král 
________________________. 

___ 
V roce 1322 povoluje král _______________________________________obehnat město 
hradbami. 

___ Ve 13. století dochází ke střídání majitelů, ale majetek jde nakonec opět do vlastnictví krále. 

___ 
Za husitských válek stojí Sušičtí na straně extrémní levice, stojí proti králi 
_____________________. 

___ Roku 1487 Sušičtí město vykupují z rychty. 

___ 
V 19. století město opět zažívá rozmach díky rozvoji 
___________________________________. 

___ Na počátku ____. století (1707) postihl město požár. 

___ Z husitských válek se město rychle vzpamatovalo díky obchodu se ______________________. 

___ Středověkou obchodní a hospodářskou osadu nejprve vlastnil břevnovský klášter. 

Od konce 15. století město bohatlo z výměny soli za slad. Stálo totiž výhodně na křižovatce Od konce 15. století město bohatlo z výměny soli za slad. Stálo totiž výhodně na křižovatce Od konce 15. století město bohatlo z výměny soli za slad. Stálo totiž výhodně na křižovatce Od konce 15. století město bohatlo z výměny soli za slad. Stálo totiž výhodně na křižovatce 
dvou obchodních stezek. Kterých?dvou obchodních stezek. Kterých?dvou obchodních stezek. Kterých?dvou obchodních stezek. Kterých?    

a) ________________________________ 

b) ________________________________ 

Ke jménům přiřaď jejich zásluhy:Ke jménům přiřaď jejich zásluhy:Ke jménům přiřaď jejich zásluhy:Ke jménům přiřaď jejich zásluhy:    

1) Martin de Hoeff-Huerta A) Založil koželužnu. 

2) Schwarzkopf B) Roku 1839 započal s výrobou sirek. 

3) Vojtěch Scheinost C) Byl gubernátorem po husitských válkách. 

Řešení: ________________________________ 

    V 19. století město vzkvétalo nejen průmyslově, ale i intelektuálně. Byly zde zakládány kulturní V 19. století město vzkvétalo nejen průmyslově, ale i intelektuálně. Byly zde zakládány kulturní V 19. století město vzkvétalo nejen průmyslově, ale i intelektuálně. Byly zde zakládány kulturní V 19. století město vzkvétalo nejen průmyslově, ale i intelektuálně. Byly zde zakládány kulturní 
i sportovní spolky. Jmenuj některé.i sportovní spolky. Jmenuj některé.i sportovní spolky. Jmenuj některé.i sportovní spolky. Jmenuj některé.    

____________________________________________________________________________________ 

    Za 2. světové války zůstala pohraniZa 2. světové války zůstala pohraniZa 2. světové války zůstala pohraniZa 2. světové války zůstala pohraniční Sušice součástí Československa. Proč?ční Sušice součástí Československa. Proč?ční Sušice součástí Československa. Proč?ční Sušice součástí Československa. Proč?    

____________________________________________________________________________________ 
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OSOBNOST 

JOSEF AMBROŽ GABRIELJOSEF AMBROŽ GABRIELJOSEF AMBROŽ GABRIELJOSEF AMBROŽ GABRIEL    (1820(1820(1820(1820––––1880)1880)1880)1880)    

    Jak byl tento obrozenecký vzdělanec spojen se Sušicí?Jak byl tento obrozenecký vzdělanec spojen se Sušicí?Jak byl tento obrozenecký vzdělanec spojen se Sušicí?Jak byl tento obrozenecký vzdělanec spojen se Sušicí?    

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 

Kromě Kromě Kromě Kromě příspěvků do Riegrova slovníku naučného či vlastního Francouzskopříspěvků do Riegrova slovníku naučného či vlastního Francouzskopříspěvků do Riegrova slovníku naučného či vlastního Francouzskopříspěvků do Riegrova slovníku naučného či vlastního Francouzsko----českého slovníku českého slovníku českého slovníku českého slovníku 
napsal také dějiny dvou západočeských hradů. Kterých?napsal také dějiny dvou západočeských hradů. Kterých?napsal také dějiny dvou západočeských hradů. Kterých?napsal také dějiny dvou západočeských hradů. Kterých?    

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

___________________________________ 

    Napiš do nadpisu název budovy na obrázku.Napiš do nadpisu název budovy na obrázku.Napiš do nadpisu název budovy na obrázku.Napiš do nadpisu název budovy na obrázku.    

    

    

    

    

    

    

 

 Od poloviny 16. století byla budova nejen sídlem městských úředníků, ale sloužila také jako:Od poloviny 16. století byla budova nejen sídlem městských úředníků, ale sloužila také jako:Od poloviny 16. století byla budova nejen sídlem městských úředníků, ale sloužila také jako:Od poloviny 16. století byla budova nejen sídlem městských úředníků, ale sloužila také jako:    

a) váha 

b) špitál 

c) obecní sladovna 

d) pivní šenk 

e) vězení  

 

Budova byla naposledy přestavěna v roce Budova byla naposledy přestavěna v roce Budova byla naposledy přestavěna v roce Budova byla naposledy přestavěna v roce ________________________________________________________________    (MDCCCL). Nově zde sídlily:(MDCCCL). Nově zde sídlily:(MDCCCL). Nově zde sídlily:(MDCCCL). Nově zde sídlily:    

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 
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PAMÁTKY 

Pojmenuj následující sakrální památky.Pojmenuj následující sakrální památky.Pojmenuj následující sakrální památky.Pojmenuj následující sakrální památky.    

_____________________  _____________________ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

KOSTEL SV. VÁCLAVA 

    Kostel je zasvěcen patronovi české země. Co o svatém Václavovi Kostel je zasvěcen patronovi české země. Co o svatém Václavovi Kostel je zasvěcen patronovi české země. Co o svatém Václavovi Kostel je zasvěcen patronovi české země. Co o svatém Václavovi 
víš?víš?víš?víš?    

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Stavba byla přestavěna v polovině 19. století v Stavba byla přestavěna v polovině 19. století v Stavba byla přestavěna v polovině 19. století v Stavba byla přestavěna v polovině 19. století v 
________________________________________________________________________________________    slohu, který svou inspiraci čerpá z slohu, který svou inspiraci čerpá z slohu, který svou inspiraci čerpá z slohu, který svou inspiraci čerpá z 
________________________________________________________________________________________________________________....    

 

KAPLE SVATÉHO STRÁŽCE 

Vznik kaple provází mnoho legend. Zjisti a zapiš alespoň jednu z nich.Vznik kaple provází mnoho legend. Zjisti a zapiš alespoň jednu z nich.Vznik kaple provází mnoho legend. Zjisti a zapiš alespoň jednu z nich.Vznik kaple provází mnoho legend. Zjisti a zapiš alespoň jednu z nich.    

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Kaple byla dostavěna a vysvěcena vKaple byla dostavěna a vysvěcena vKaple byla dostavěna a vysvěcena vKaple byla dostavěna a vysvěcena v roceroceroceroce    ____________________________    ((((MDCLXXXIIIMDCLXXXIIIMDCLXXXIIIMDCLXXXIII) v) v) v) v    ________________________________________________________________________________________    
slohu. Vslohu. Vslohu. Vslohu. V    pozdějších letech došlo ale několikrát kpozdějších letech došlo ale několikrát kpozdějších letech došlo ale několikrát kpozdějších letech došlo ale několikrát k    její úpravějejí úpravějejí úpravějejí úpravě. . . .     
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ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

    VyzVyzVyzVyznnnnač na mapě Sušice místa, kde můžeš najít starý a nový židovský ač na mapě Sušice místa, kde můžeš najít starý a nový židovský ač na mapě Sušice místa, kde můžeš najít starý a nový židovský ač na mapě Sušice místa, kde můžeš najít starý a nový židovský hřbitov.hřbitov.hřbitov.hřbitov.    

    

Poslední pohřeb na novém hřbitově proběhl v roce 1945. Proč je tento rok v dějinách židů Poslední pohřeb na novém hřbitově proběhl v roce 1945. Proč je tento rok v dějinách židů Poslední pohřeb na novém hřbitově proběhl v roce 1945. Proč je tento rok v dějinách židů Poslední pohřeb na novém hřbitově proběhl v roce 1945. Proč je tento rok v dějinách židů 
důležitý?důležitý?důležitý?důležitý?    

_________________________________________________

_________________________________________________    
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