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HISTORIE V SOUVISLOSTECH
Doplň.
První písemná zmínka o Nezdicích pochází z roku 1243 (MCCXLIII). V této době vládl Václav I., jehož
sestrou byla svatá Anežka. V roce 1384 (MCCCLXXXIV) se Nezdice dostaly do rukou rodu
Roupovských, když zdejší majetek zakoupil Něpr z Roupova, hofmistr pražského arcibiskupa
Jana z Jenštejna. V této době vládl Václav IV., který měl s Janem z Jenštejna spory. Něpr
z Roupova byl z nařízení krále spolu s Jenštejnovým generálním vikářem Janem Nepomuckým
mučen. Na rozdíl od Jana Nepomuckého, jehož tělo bylo vhozeno do Vltavy, Něpr nezaplatil svým
životem.
Kdo byl otcem svaté Anežky? Čím významným se zapsal do dějin?
Přemysl Otakar I., získal roku 1212 dědičný královský titul potvrzený Zlatou bulou sicilskou.
Svatá Anežka byla svatořečena v roce 1989 (MCMLXXXIX). Co dalšího významného pro české
dějiny se událo v tomto roce? sametová revoluce
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KOSTEL SV. PROKOPA
Počátkem 14. století byl k předpokládané románské kapli z jižní strany přistavěn gotický kostelík, jemuž
původní kaple sloužila coby sakristie. Pětiboký gotický presbytář později posloužil jako sakristie z východní
strany přistavěného vrcholně barokního jednolodního kostela. Později byl přestavěn do dnešní podoby.
Ke gotickému presbytáři byla přistavěna vyšší a širší barokní chrámová loď.
Vypiš všechny architektonické slohy, které jsou v textu zmíněné, a ke každému z nich uveď
jako příklad jednu významnou památku nacházející se v západních Čechách.


románský sloh – rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci,



gotika – katedrála sv. Bartoloměje v Plzni,



baroko – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

K čemu slouží část kostela nazývána sakristie?
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uchovávají se v ní proměněné hostie



v ní jsou uchovávána bohoslužebná roucha kněží i ministrantů a předměty užívané při
bohoslužbě



vyvýšené místo, odkud kněz přednáší kázání

MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ
Mohylové pohřebiště pochází z doby bronzové. Co je to bronz? slitina mědi a cínu
O které historické období se jedná a na které další části kromě doby bronzové ho dělíme?
pravěk, který dělíme na dobu kamennou, bronzovou a železnou
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ZBYTKY TVRZE
Na základě písemných zpráv můžeme v Nezdicích hypoteticky předpokládat existenci
středověkého panského sídla. Zde se jedná o tvrz. Jaká další panská sídla známe?
hrad, zámek
Kdo sídlil na tvrzích? nižší šlechtici (zemanové a vladykové)
Pozůstatky tvrze můžeme najít v areálu hostince. Jedná se o bohatě zdobenou stavbu
s arkádami. Nakresli, jak vypadají arkády.

