
 

 

BĚLÁ NAD RADBUZOU   

 

 

KŘÍŽOVKA 

Vylušti křížovku. 
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1. Rod, který nechal v první polovině 19. 
století přestavět a zvětšit kostel Panny 
Marie Sedmibolestné. Tehdejší majitelé 
panství v Bělé.  

2. Archanděl, jeden ze světců střežících 
most, zobrazen jako likvidující zlo 
v podobě draka. 

3. Biskup, jeden ze světců, kteří střeží most. 

4. Kolik oblouků má most v Bělé? 

5. Potok, přes který vede druhý, mladší most 
v Bělé. 

6. Jak se říkalo dnešnímu Kamennému vrchu? 

7. Jeden ze světců, kteří střeží most, patron pocestných. 

8. Rod, který nechal v Bělé postavit zámeček a který je spojen hlavně s historií Újezdu Svatého 
Kříže. 

9. Století, v jehož první polovině vznikl most v Bělé. 

10. Německý název městečka Bělá (Bílá sůl). 

11. Jméno generála, který na konci druhé světové války velel americkým vojákům při osvobozování 
Československa.   

Tajenka: _______________________________ v Bělé je nejstarší v kraji. Nevíme, kdo sochy na něm 
vytvořil, ani jak jsou staré. Most vznikl pravděpodobně v letech 1703–1723. Podnět k jeho stavbě 
dala Anna Terezie Kaplířová Cukrová z Tamfeldu. Velká oprava proběhla roku 2001. Dnes most slouží 
jen pro pěší.  
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VODNÍK RADBUD 
Vodník Radbud, bydlící v Radbuze, měl dceru Bělu a té se velice líbilo mezi lidmi. Když zákazy nepomáhaly, 
nařídil jí otec čistit prameny řeky. Plakala tolik, až byla voda slaná. Pán hor Nikl z Niklsbergu se vydal 
zjistit příčinu. Setkal se s Bělou, před kterou se vydával za obyčejného mládence. Voda přestala být slaná 
a nesla s sebou veselou písničku. Když to vodník zjistil, vypravil se za dcerou. I on považoval Nikla za 
člověka a dal mu tři úkoly. Třetím, nejtěžším, bylo přejít řeku suchou nohou v místě dnešního města Bělá 
nad Radbuzou.  

Čtyřmi větami dokonči vyprávění pověsti. (Můžeš ji i zdramatizovat.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

KAMENNÝ VRCH 
Dnešní Kamenný vrch (Niklsberg) obýval podle pověsti duch Nikl, ochránce sklářů a dřevařů. Jemu byl 
dokonce postaven přímo na náměstí v Bělé pomník.  

Najdi tento vrch na mapě a zjisti jeho nadmořskou výšku. ________________________________ 

30. 4. 1945 
Na konci druhé světové války došlo dne 30. 4. 1945 u zaniklé obce Růžov k boji Američanů s vojáky SS. 
Během této události padli dva američtí kavaleristé.  

Zjisti jejich jména (nalezneš je např. na pomníku v Bělé). 

____________________________________________________________________________________ 

Jak se tato událost nazývá? ___________________________________________________________ 

Co o ní ještě víš?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Zjisti, co jsou to „Kocovy kameny“. Kde bys je hledal? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Proč došlo po druhé světové válce k zániku některých obcí? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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KOSTEL ___________________________________________________ 

Do nadpisu napiš, komu je kostel zasvěcen. 

Doplň. 

Původní kaple vznikla v letech ____ (MDCXCVI) - ____ 
(MDCXCVII), tedy v ______________ slohu. Byla několikrát 
rozšiřována a po požáru roku ____ (MDCCCXXVI) byla 
přestavěna v empírovém slohu. 

Jak jinak je nazýván empírový sloh? 

 královský 

 selský 

 císařský 

Na fotografii kostela vyznač jeho části. 

1. Hranolová věž 

2. Loď 

3. Jehlancová střecha 

TVRZ BĚLÁ 

Vylušti jméno zakladatele tvrze v Bělé, který je 
připomínán jako pán z Bělé roku ____ (MDCCXV).   

_________________________________________ 

 

 

 

 

Zjisti, zda je první pán z Bělé v příbuzenském vztahu s proslulým Lomikarem. Pokud ano 
v jakém? 

____________________________________________________________________________________ 

Tvrz byla postavena v pozdně renesančním slohu, později pak barokně upravena. Na časové 
ose vyznač, kdy byly tyto slohy v Čechách používány. 
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