
 

 

BEZDĚKOV - řešení  

 

 

HISTORIE 

Bezděkov je malá vesnice, část obce Hradiště vBezděkov je malá vesnice, část obce Hradiště vBezděkov je malá vesnice, část obce Hradiště vBezděkov je malá vesnice, část obce Hradiště v okrese Plzeokrese Plzeokrese Plzeokrese Plzeňňňň----jih. Lejih. Lejih. Lejih. Ležížížíží    asi 5 km jiasi 5 km jiasi 5 km jiasi 5 km jižžžžnnnněěěě    od od od od 

Kasejovic a 10 km západně od Blatné.Kasejovic a 10 km západně od Blatné.Kasejovic a 10 km západně od Blatné.Kasejovic a 10 km západně od Blatné.    Na Na Na Na základě těchto údajů zakresli Bezděkov do mapy.základě těchto údajů zakresli Bezděkov do mapy.základě těchto údajů zakresli Bezděkov do mapy.základě těchto údajů zakresli Bezděkov do mapy.    

 

 

První zmínka o obci pochází z roku 1252. V této době byl českým králem Přemysl Otakar II. 

Jak se tomuto panovníkovi přezdívalo?    Jak se tomuto panovníkovi přezdívalo?    Jak se tomuto panovníkovi přezdívalo?    Jak se tomuto panovníkovi přezdívalo?    král železný a zlatý    

Přepiš číslice letopočtu první zmínkPřepiš číslice letopočtu první zmínkPřepiš číslice letopočtu první zmínkPřepiš číslice letopočtu první zmínky o obci na římské číslice. y o obci na římské číslice. y o obci na římské číslice. y o obci na římské číslice. MCCLII    

KOSTEL  

Na bezděkovském hřbitově najdeme raně gotický kostel sv. Ondřeje z doby po roce 1250. Kostel je spolu 

s volně stojící zvonicí z 19. století dominantou obce. Zvonice je opatřena hrotitými okny v novogotickém 
slohu.  

Vyjmenuj 5 základních znaků stavebního slohu, vVyjmenuj 5 základních znaků stavebního slohu, vVyjmenuj 5 základních znaků stavebního slohu, vVyjmenuj 5 základních znaků stavebního slohu, v němž byl vystavěn kostel sv. Ondřeje:němž byl vystavěn kostel sv. Ondřeje:němž byl vystavěn kostel sv. Ondřeje:němž byl vystavěn kostel sv. Ondřeje:        

� vertikalismus 

� lomený oblouk 

� vnitřní opěrný systém z klenebních žeber  

� vnější opěrný systém z opěrných oblouků a pilířů  

� zdobné prvky – fiály, chrliče  
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Doplň.Doplň.Doplň.Doplň.    

Stavba kostela sv. Ondřeje byla upravena koncem 16. století v renesančním    slohu. Při rekonstrukci 
byla obnovena sgrafitová výzdoba, která je pro tento sloh typická.  

Vysvětli pojem sgrafito. Označuje dekorativní techniku, kterou si můžeš prohlédnout na Vysvětli pojem sgrafito. Označuje dekorativní techniku, kterou si můžeš prohlédnout na Vysvětli pojem sgrafito. Označuje dekorativní techniku, kterou si můžeš prohlédnout na Vysvětli pojem sgrafito. Označuje dekorativní techniku, kterou si můžeš prohlédnout na 
fotografii kostela sv. Ondřeje.fotografii kostela sv. Ondřeje.fotografii kostela sv. Ondřeje.fotografii kostela sv. Ondřeje.        

Je to nástěnná technika, kterou byla dekorována hlavně vnější fasáda renesančních budov. 
Dvoubarevného sgrafitového vzoru se dosahuje tak, že spodní vrstva tmavé omítky se nechá 
zaschnout a do svrchní tenké vrstvy omítky světlé barvy se za vlhka proškrabují vzory. 

 

 


