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PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH 

Doplň. 

První písemná zmínka o obci pochází až z roku _____ (MDLII). Tedy dvacet šest let poté, co usedl na 
český trůn rakouský rod ____________________. Prvním panovníkem z tohoto rodu byl Ferdinand I., 
který i v době první zmínky o Prádle vládl. Jeho vnukem byl ___________________, který přesídlil se 
svým panovnickým dvorem z Vídně do Prahy.  

MAPA 

Ves Prádlo leží asi 3 km severozápadně od Nepomuku. Zakresli do mapy šipku od Prádla 
směrem, kterým bychom našli Nepomuk, kdyby mapa zahrnovala i toto území. 

Pod správní území Prádla patří vesnice Novotníky. Zakresli ji do mapy. 

 

NÁZEV OBCE 

Doplň. 

Název obce je odvozen od praní písku. Tuto činnost je nutné vykonávat při ________________. Právě 
kvůli němu se podél řeky ____________ dochovalo několik kopcovitých útvarů štěrku a písku, kterým 
se říká _______________. 

K původu názvu obce se váže i pověst o Hanušovi. Jak podle ní Prádlo získalo svůj název? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

PAMĚTNÍ DESKA __________________________________________ 

Doplň jméno osoby, jejíž pamětní deska se nachází v Prádle. 

Byl jsem členem kočovné společnosti. Vedl jsem redakci časopisu a řadu jiných jsem redigoval. Jsem 
autorem divadelní hry, kde zazněla pro Čechy později velmi významná píseň. S kočovnou společností 
jsem projížděl Prádlem. Můj hrob můžete najít v Plzni. 

Kde tuto pamětní desku můžeš najít? 

____________________________________________________________________________________ 

SAMOTA DUBEČ 

Poblíž hájovny se v roce ______ (MCMXLIV) zřítil americký bombardér B-24 Liberator. Vysvětli, 
proč nad tímto územím létal americký bombardér. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ALEXANDR SOMMER BATĚK 

Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá. 

Narodil se v Novotníkách roku 1874. ANO NE 

Je známý jako fyzik, redaktor, spisovatel, popularizátor vědy a angličtinář. ANO NE 

Stal se tvůrcem moderního českého názvosloví anorganických sloučenin. ANO NE 

Byl jedním z prvních českých propagátorů mezinárodního jazyka esperanto. ANO NE 

Na jeho rodném domě č. p. 13 byla později odhalena pamětní deska. ANO NE 

Nepravdivá tvrzení oprav. 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
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KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
Stavba kostela byla původně vystavěna v gotickém slohu, 
později byla upravena v barokním slohu a v 19. století výrazně 
přestavěna. 

 

Vypiš k oběma slohům alespoň tři prvky, které jsou pro 
ně charakteristické. 

GOTIKA BAROKO 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 19. století se prosadilo hned několik architektonických slohů. Které? 

____________________________________________________________________________________
) 

VÝŠINNÉ NEOPEVNĚNÉ SÍDLIŠTĚ NA SKALICI 
Nedaleko obce Prádlo se rozkládá zalesněný vrch Na Skalici, kde byly nalezeny pozůstatky výšinného 
sídliště z doby eneolitu. 

Domy, které v této době tvořily sídliště, byly velké a ve tvaru obdélníku (45 metrů dlouhého, 5–8 
metrů širokého). Vysvětli, proč byly tak velké. 

___________________________________________________________________________________.  

Na které další části se dělí eneolit, jinak také pozdní doba kamenná? 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
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