
 

 

DOLNÍ LUKAVICE - řešení 
 

 

 

PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY V SOUVISLOSTECH 

Doplň. 

Obec Dolní Lukavice je poprvé zmiňována čtyři roky poté, co tehdejší panovník Přemysl Otakar I. získal 
Zlatou bulu sicilskou, která českým panovníkům zajišťovala dědičný královský titul. Dolní Lukavice se 
tedy v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1216. 

Vyjmenuj 4 následovníky zmíněného panovníka. 

Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III.  

Kterou událostí byla ukončena vláda 4. následovníka? 

Václav III. byl 4. srpna roku 1306 na své výpravě do Polska zavražděn v  Olomouci. Jeho smrtí rod 
Přemyslovců vymřel po meči. 

MAPA 

Dolní Lukavice leží asi 3 km severně od Přeštic. Zakresli do mapy šipku od Dolní Lukavice 
směrem, kterým bychom našli Přeštice, kdyby mapa zahrnovala i toto území. 

Pod správní území Dolní Lukavice patří Krasavce, Lišice a Snopoušovy. Zakresli je do mapy. 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

Doplň. 

Lidový písmák Václav Jan Mašek se narodil v roce 1795 (MDCCXCV) ve Vodokrtech. Vedl si pečlivé 
záznamy o hospodářství, dále zapisoval i různé události a příhody, byl tedy také kronikář. 

Jakým způsobem si rodný kraj Václava Jana Maška připomíná? 

pamětní deskou na jeho rodném domě 

Zámeckým kapelníkem zde byl významný rakouský hudební skladatel, který je autorem 
symfonie D dur, zvané Lukavická. O koho se jedná?  

 Wolfgang Amadeus Mozart 

 Joseph Haydn 

 Franz Peter Schubert 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA  

Doplň. 

Kostel má gotický původ. V letech 1684 (MDCLXXXIV) a 1734 
(MDCCXXXIV) byl barokně přestavěn. 

Vyznač na fotografii viditelné barokní prvky. 

Vyjmenuj alespoň 3 charakteristické znaky gotiky. 

štíhlé stavby postavené do výšky, lomený oblouk připomínající 
sepjaté ruce, vnější opěrné pilíře, žebrová klenba, rozeta  

 

 

ZÁMEK  
Zámek vybudoval architekt Jakub Auguston mladší. Centrální část byla dokončena v roce 1708 (1) a boční 
křídla po roce 1724 (2). V severním křídle najdeme kapli sv. Jana Nepomuckého. Vysvěcena byla v roce 
1730 (3) a je ozdobena freskou od Františka Julia Luxe. Na zámek navazuje park s fontánou ve 
francouzském stylu. 

Ve kterém slohu je zámek vystaven? barokním 

Data z textu napiš římskými číslicemi. 
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Jakub Auguston mladší na Plzeňsku vybudoval více zámků. Které? 

Nebílovy Klenová  Týnec u Klatov  Příchovice Švihov u Klatov 

Vysvětli pojem FRESKA. 

Freska je nástěnná malba zhotovená na vlhké omítce. 

Jaký je rozdíl mezi parkem ve francouzském stylu a parkem v anglickém stylu? 

 Francouzský park je geometricky upravená zahrada (největší rozkvět právě ve Francii). Většinou 
je symetrický plán obrazců ze štěrkových cestiček a střižených živých plotů (tzv. bosket) 
doplňován fontánami, labyrinty, sochami či celými fontánovými sousošími na ose zahrady (někdy 
je přítomný i gloriet, oranžerie nebo jiné pavilony). Do geometrických obrazců se sází další 
různobarevné květiny a někdy časově proměňují barevnost zahrady v průběhu měsíců. 

 Anglický park je kontrast symetrie francouzských zahrad. Většinou i cizokrajné dřeviny jsou 
vysazovány jakoby do přirozeného rázu vegetace, parkem často protékají potoky, které umožňují 
vznik umělých kanálů s mostky nebo jezírek a takřka nedílnou součástí bývají romantické stavby 
– chrámky, umělé zříceniny, nymfea, belvedery, gloriety, grotty, ermitáže (poustevna), pomníky, 
pramínky, selská stavení atd. 

FARA 

Budova fary je postavena v raně klasicistním stylu. Označ obrázky, které obsahují klasicistní 
znaky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

Obě dvě sochy zobrazují světce v tradičním ikonografickém 
znázornění. Podle fotografie popiš, o jaké ikonografické znázornění se 
jedná. 

Sv. Jan Nepomucký je zobrazován v kanovnickém rouchu, s biretem na 
hlavě, pěti hvězdami kolem hlavy, s krucifixem v ruce. 

Mezi jeho atributy patří mučednická palma, jazyk, ryba (symbol mlčení, tyto 
atributy často nesou putti). 
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Sv. Jan Nepomucký je jedním z českých zemských patronů. Vyjmenuj další tři. 

 sv. Vít 

 sv. Václav 

 sv. Vojtěch 
 

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

Ve kterém jazyce je vytesán nápis na náhrobcích? 

hebrejština 

V tomto jazyce je napsaná první část nejznámější 
knihy na světě. Jak se tato kniha jmenuje? Napiš i 
název zmíněné první části. 

Bible, Starý zákon 

U vchodu do hřbitova je pamětní deska věnovaná obětem holocaustu. Vysvětli tento pojem. 

hromadné vyhlazování Židů nacisty, vyhlazování i příslušníků jiných národů nebo národností 

 

8 


