PŘÍCHOVICE, ZÁLESÍ řešení
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PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY V SOUVISLOSTECH
Doplň.
První zmínka o Příchovicích pochází z roku 1328 (MCCCXXVIII). V této době vládl Jan Lucemburský,
děd panovníků Václava IV. a Zikmunda.
Doplň další dva členy této rodiny. Karel IV., Eliška Přemyslovna
Tento panovník se účastnil řady válečných výprav a bitev. Jedna se mu stala osudnou. Která?
bitva u Kresčaku roku 1346
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MAPA
Pod správní území Příchovic patří také vesnice Kucíny a Zálesí. Zakresli je do mapy.

Kucíny

Zálesí

3

JOSEF VOLF
Urči, zda jsou informace pravdivé.
Josef Volf byl básník, knihovník a redaktor.
Narodil se roku 1878 v Zálesí.
Byl ředitelem Knihovny Národního muzea v Praze.
Mezi jeho díla patří Dějiny českého knihtisku do roku 1848.
Nepravdivá tvrzení oprav.
Josef Volf byl historik, knihovník a redaktor. Narodil se roku 1878 v Příchovicích.
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SVATOVOJTĚŠSKÁ POVĚST
Tato pověst vysvětluje vznik názvu vrchu Ticholovec. Vyprávěj ji.
Místem, kde se rozkládá vrch Ticholovec, procházel sv. Vojtěch na své cestě z Říma. Opodál stála žena
s dětmi a pravila jim, aby byly ticho, že jde lovec. Načež Vojtěch odpověděl, že se místo bude
jmenovat Ticholovec.
Rozlušti pojmy související se sv. Vojtěchem.
IV LVANS ÍCOK
SLAVNÍKOVCI

KAŽÝPRS

PIBUSK

PRAŽSKÝ BISKUP

ŘISONÁMI
MISIONÁŘ
Vysvětli, jak tyto pojmy se sv. Vojtěchem souvisejí.

CILEIB

AND

CODULINI

LIBICE NAD CIDLINOU

Sv. Vojtěch byl příslušníkem rodu Slavníkovců, který sídlil ve východních Čechách v Libici nad
Cidlinou. Tento rod se nechtěl Přemyslovcům podvolit, proto družina Boleslava II. v roce 995
Slavníkovce v jejich dvorci povraždila. Sv. Vojtěch se stal druhým pražským biskupem, ale protože
měl v tomto úřadu spory s Boleslavem II., odešel ze země působit jako misionář na území
pohanských Prusů. Zde byl zabit.
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PŘÍCHOVICE – ZÁMEK
Doplň.
Zámek byl vybudován uprostřed parku v letech 1718 (MDCCXVIII) a 1719 (MDCCXIX). Je tedy vystavěn
v barokním slohu.
Vyjmenuj alespoň tři charakteristické
znaky tohoto architektonického slohu.


mansardová střecha,



okna s trojúhelníkovými a
segmentovými frontony,



přehnaná zdobnost,



okázalost,



dekorativní plastiky a sochy

Pokud je to možné, vyznač je na fotografii zámku.
Zámek byl vystavěn podle návrhu architekta Jakuba Augustona mladšího. Ten je autorem řady
dalších zámků v západních Čechách a domů v Plzni. Vyhledej některé na internetu. (Uveď
alespoň 2 příklady zámků a 2 příklady domů).


zámky: Nebílovy, Týnec u Klatov, Mirošov, Dolní Lukavice;



domy v Plzni: Gerlachovský dům, arciděkanství na náměstí, Valdštejnský dům, Guldenerovský
dům
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PŘÍCHOVICE – KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Kaple je upravena v novorománském slohu. Co o tomto
architektonickém slohu víš? (min. 2 informace).
sloh inspirován románskou architekturou, patří do skupiny
historizujících slohů 19. století, budovy mívají obvykle zakulacené a
polokulaté oblouky oken a římsy
U kaple stojí pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého.
S kterými atributy je tento světec zobrazován?
s křížem a pěti hvězdami ve svatozáři
Za vlády kterého panovníka žil tento světec? Václava IV.
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ZÁLESÍ – HRAD SKÁLA (ZŘÍCENINA)
Doplň
Jméno hradu se poprvé objevuje v roce 1318 (MCCCXVIII) v predikátu Viléma ze Skály, jenž pocházel
z rodu Rýzmberků. Jeho synové byli odpůrci krále Václava IV. Z toho důvodu byl hrad několikrát
obléhán královským vojskem.
Vysvětli, proč měl král Václav IV. odpůrce.
Václav IV. nebyl tak schopný panovník jako jeho otec a měl neshody s představiteli vysoké šlechty,
kteří se pokoušeli omezit moc krále a zasahovat co nejvíce do jeho rozhodování. Byl dokonce šlechtou
zajat a vězněn. Nedokázal tlaku šlechty čelit.
Podle textu vyznač do plánku hradu, kde se nacházejí tučně vytištěné části.
Trojdílný hradní areál leží na výrazném skalním hřebenu. Na jihozápadní a severozápadní straně leží
nevelké předhradí (1) opevněné obloukovitě vedenou hradbou. Vstup byl umožněn věží (2)
obdélníkového půdorysu. Hrad byl neobvykle vybaven dvěma na sobě nezávislými jádry řazenými za
sebou na úzkém skalním hřebeni. Používá se pro ně označení horní hrad (3) a dolní hrad (4). Nádvoří
horního hradu na obou užších stranách vymezovaly dva paláce. V jihozápadním čele dolního hradu
se na skalce tyčila čtyřhranná věž (5).
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