VLČTEJN - řešení
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PRVNÍ ZMÍNKY V SOUVISLOSTECH
Doplň
Vlčtejn je poprvé zmiňován již v roce 1284 (MCCLXXXIV) za doby vlády panovníka Václava II., kterého
v prvních letech jeho vlády zastupoval Ota Braniborský.
Který z českých panovníků na obrázku je král
zmíněný v předchozím úkolu? Vysvětli různé počty
korun na hlavách panovníků.

2



první král – Přemysl Otakar II. (koruna česká)



druhý král – Václav II. (koruna česká a polská)



třetí král – Václav III. (koruna česká, polská a
uherská)

MAPA
Obec Vlčtejn se rozkládá asi 4 km severozápadně od Blovic. Zakresli šipku od Vlčtejna směrem,
kterým leží Blovice, kdyby mapa zahrnovala i toto území.
Součástí obce je i malá vesnice Chlumánky, zakresli je do mapy.

Chlumánky
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HRAD VLČTEJN (ZŘÍCENINA)
Doplň chybějící údaje o historii hradu.
Vlčtejn je jako hrad pánů Rožmberků, jejichž erb tvoří červená pětilistá růže, poprvé uveden v roce
1362 (MCCCLXII). Jedná se o dobu, kdy v Čechách panoval král český a císař římský Karel IV. V době
vlády jeho druhého syna Zikmunda Lucemburského obsadilo hrad husitské vojsko vedené Janem
Žižkou. Od roku 1346 (MCCCXLVI) byl hrad majetkem Bedřicha z Donína. Tehdy byl českým

panovníkem Ladislav Pohrobek, kterému se takto přezdívalo, protože se narodil po smrti svého otce.
V roce 1587 (MDLXXXVII), za vlády Rudolfa II., který učinil z Prahy své sídlo a proslul jako mecenáš
učenců a umělců, koupil hrad Jan Hradišťský z Hořovic a připojil ho k Hradišti u Blovic. V roce 1618
(MDCXVIII), kdy započalo české stavovské povstání svržením místodržících z oken do hradního
příkopu (událost je známá také jako třetí pražská defenestrace), byl hrad trvale připojen k panství
Hradiště. Hrad poté pustl a v roce 1700 (MDCC), kdy vládne Leopold I., během jehož vlády dochází
k povstáním poddaných (např. Chodů proti nadměrným robotám a nevolnictví), je Vlčtejn zmiňován
jako zřícenina.
Zříceninu představuje hlavně obdélníkový patrový palác. Popiš, k čemu všemu tato budova
sloužila (které místnosti se zde nacházely, jak byly vybavené). Vypiš, které další jiné budovy se
v areálu hradu mohly nacházet.
Přízemí paláce mohlo sloužit jako skladiště
potravin, nářadí a zbraní. Dřevěnými schody se
vystupovalo do prvního patra, kde se nacházely
obytné místnosti. Tyto místnosti byly zařízené
skromně, byla v nich malá okna, jimiž pronikalo
málo světla, proto k osvětlení sloužily smolné
louče, pochodně nebo kahánky s olejem.
V obytných místnostech se topilo v krbu nebo
se do místnosti postavily železné koše
s dřevěným uhlím.
Dalšími budovami mohly být hospodářské
budovy (stáje, sýpky, seníky), hradní kaple nebo
obranná věž.
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DOBIÁŠŮV DVŮR
Hospodářský dvůr je areál, který je tvořen hlavně hospodářskými objekty. Spoj jednotlivé názvy
částí takového areálu s jejich definicí.

dvůr

stavba s více místnostmi určenými pro obyvatele dvora

sýpka

stavba určená k uskladňování objemných zemědělských
produktů (obilí, sláma, seno)

chlév

nezastavěné prostranství obklopené budovami

obytné stavení

drobná stavba, která slouží k uskladnění různého nářadí,
hospodářských dopravních prostředků nebo paliva

kolna

špýchar, stavba, která je určená k uskladňování zrní
(vymláceného obilí)

stodola

sklep

prostor, jehož podlaha se celá nebo z větší části nachází
pod úrovní terénu, může být umístěn pod budovou nebo
stát samostatně, slouží k uskladnění potravin, nápojů,
materiálu, topiva nebo přebytečných věcí
prostor nebo budova poskytující zvířatům ochranu proti
povětrnostním vlivům, přiměřené pohodlí a snadnější
dozor, umožňuje účelné krmení a ošetření stájových
zvířat

