24. leden 1996

OBDOBÍ VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ
OTÁZKY 1. KOLA
(zakroužkujte dle Vašeho názoru správnou odpověď)
autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. otázka : Roku 1301 byl kralevic Václav, syn českého krále Václava II., korunován
na uherského krále. Jaké jméno mu bylo "přiděleno"?
a) Ladislav V.
b) Arpád V.
c) Štěpán V.
2. otázka : Kde byl na území českého státu r. 993 založen první mužský klášter?
a) Velehrad
b) Břevnov u Prahy
c) klášter sv. Jiří na Pražském hradě
3. otázka : Po smrti prvního českého krále Vratislava I. se novým českým knížetem
stává jeho bratr Konrád. Ten však za několik měsíců umírá a novým
knížetem se stává roku 1092 Břetislav II., jenž vládne až do roku 1100.
Jaký byl důvod konce jeho vlády?
a) zemřel na tuberkulózu, tradiční nemoc Přemyslovců
b) byl násilně zbaven trůnu svým bratrem Bořivojem II. a zemřel
ve vyhnanství
c) byl zavražděn na lovu
4. otázka : Který významný český šlechtický rod měl ve znaku pětilistou růži?
a) Markvartici
b) páni ze Šternberka
c) Vítkovci
5. otázka : Z prvních let vlády Václava I. se do naší doby zachoval nejstarší
notový materiál existující na našem území. Jak se jmenuje?
a) Chvalozpěvy sv. Václava
b) Žalmy sv. Eberharda
c) Troparium děkana Víta
6. otázka : Český král se stal ve druhé polovině 13. století jedním ze sboru kurfiřtů,
kteří volili císaře. Jaké bylo složení tohoto volebního orgánu?
a) 4 světští + 3 církevní hodnostáři
b) 3 světští + 4 církevní hodnostáři
c) 6 světských hodnostářů + papež
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7. otázka : V roce 1207 nechal král Přemysl Otakar I. zasnoubit svého dvouletého
syna Václava se čtyřletou Kunhutou. Který významný šlechtic byl jejím
otcem?
a) Filip Švábský
b) Ota Brunšvický
c) Rudolf Habsburský
8. otázka : Který český král z rodu Přemyslovců přišel ve 28 letech nešťastnou
náhodou o oko?
a) Přemysl Otakar II.
b) Václav I.
c) Vladislav I.
9. otázka : Jak se jmenoval přemyslovský panovník, jenž jako první ustanovil
pevný nástupnický řád, tzv. seniorát?
a) Soběslav II.
b) Vratislav II.
c) Břetislav I.
10. otázka : Který přemyslovský vládce byl českým knížetem a biskupem
zároveň :
a) Jindřich Břetislav
b) Vladislav II.
c) Bedřich I.
11. otázka : Který přemyslovský panovník nosící královskou korunu měl nejvíce
legitimních dětí :
a) Přemysl Otakar I.
b) Přemysl Otakar II.
c) Václav II.
12. otázka : Po smrti knížete Boleslava II. nastupuje na český trůn jeho syn
Boleslav. Svou neschopnost nahrazuje krutostí. Mladší bratři Jaromír
a Oldřich utekli do Bavor. Čeští velmoži se Boleslava zbavili za pomoci
jeho bratrance, polského krále Boleslava Chrabrého, který se dočasně
zmocnil českého území a roku 1002 dosadil na český knížecí stolec
svého příbuzného. Ten se však z této pocty příliš dlouho netěšil, neboť
zemřel, prý zmožen alkoholem, počátkem roku 1003. Jak se jmenoval?
a) Mečislav
b) Vladivoj
c) Měšek
13. otázka : Dne 5. října 1305 se tehdy šestnáctiletý český král Václav III. oženil.
Která dívka byla jeho vyvolenou?
a) Jitka Habsburská
b) Eliška Rejčka
c) Viola Těšínská
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14. otázka : Nejstarší české mince, které známe, jsou denáry, jimiž se u nás
platilo až do 13. století. Který český kníže nařídil jejich ražbu?
a) Boleslav I.
b) Boleslav II.
c) Boleslav III.
15. otázka : Prvorozený syn krále Václava I. Vladislav si vzal za manželku Gertrudu,
dědičku rozsáhlého území Rakous a Štýrska. Osud mu však nedopřál
stát se českým králem. Proč?
a) zúčastnil se povstání české šlechty proti svému otci a při obléhání
hradu Přimda zahynul roku 1249
b) nečekaně zemřel roku 1247
c) po předčasné smrti milované ženy se vzdal nástupnictví a svůj život dožil
v klášteře
16. otázka : Který český kníže z rodu Přemyslovců zemřel asi 300 metrů odtud,
tj. v prostorách Chebského hradu?
a) Soběslav II.
b) Jindřich Břetislav
c) Bedřich I.
17. otázka : V létě 1189 došlo k vyhlášení nejstaršího dochovaného zákoníku
v českých zemích. Zákoník obsahoval ustanovení týkající se
otázek vlastnických, soudních apod. Jak se zákoník jmenoval?
a) Zákoník knížete Bedřicha
b) Statuta knížete Konráda Oty
c) Bula knížete Soběslava
18. otázka : Když Václav III. opouštěl v létě roku 1306 zemi, aby válečným tažením
do Polska upevnil svou polskou korunu, svěřil vládu v zemi po dobu
své nepřítomnosti svému novému švagrovi. Kdo jím byl?
a) Rudolf Habsburský
b) Záviš z Falkenštejna
c) Jindřich Korutanský
19. otázka : Po vítězství nad Přemyslem Otakarem II. pověřil císař Rudolf
Habsburský markraběte Otu Braniborského poručnictvím nad synem
Přemysla Otakara II., tehdy jen 7letým Václavem. Ota však vzal
poručnictví po svém a počátkem roku 1279 nechal převézt mladičkého
kralevice i jeho matku na bezpečné místo. Které to bylo?
a) hrad Přimda
b) hrad Bezděz
c) hrad Křivoklát

48

20. otázka : Následníci trůnu si zpravidla nemohli vybírat své nevěsty. Bylo tomu
tak i v případě Přemysla Otakara II., jenž svým prvním sňatkem získal
území Rakous, přičemž jeho nevěsta mu mohla být spíše matkou.
Jak se jmenovala?
a) Alžběta Rejčka
b) Markéta Babenberská
c) Alžběta Pomořanská
21. otázka : Počátkem 70. let 13. století sahaly hranice českého státu až
k Jaderskému moři a Přemysl Otakar II., jenž byl na vrcholu moci, začal
usilovat o římskou korunu. Novým římským králem však kurfiřti zvolili
doposud málo známého Rudolfa Habsburského. Přemysl se s tím
nehodlal smířit, ale na rozdíl od Rudolfa postupoval značně
nediplomaticky a rychle přišel téměř o všechny své zahraniční
spojence. Postavením Přemysla otřásla i opozice domácí šlechty
vedená Vítkovci. Kdo byl jejich hlavním představitelem?
a) Bořek z Miletína
b) Jindřich z Lipé
c) Záviš z Falkenštejna
22. otázka : V jakém příbuzenském vztahu byl Ota Braniborský k Václavu II.?
a) bratranec
b) švagr
c) strýc
23. otázka : Dne 12. listopadu 1989 byla svatořečena dcera Přemysla Otakara I.
Žila v letech 1211 - 1282 a během svého života vykonala mnoho
dobrého, zejména v oblasti péče o nemocné. Jak se jmenovala?
a) Alžběta
b) Mlada
c) Anežka
24. otázka : Po Praze bylo roku 1063 založeno na území českého státu další
biskupství. Ve kterém městě?
a) Pardubice
b) Olomouc
c) Jihlava
25. otázka : Hned na začátku své vlády se podařilo knížeti Boleslavu II. dostat
souhlas ke zřízení pražské biskupské stolice. Přemyslovské knížectví
se tak částečně vymanilo ze závislosti na německých církevních
kruzích v Řezně. Který kněz byl jako první pověřen vedením pražského
biskupství?
a) Dětmar
b) Vojtěch
c) Arnošt z Pardubic
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26. otázka : Kterému arcibiskupství byla podřízena pražská diecéze?
a) arcibiskupství magdeburskému
b) arcibiskupství salzburskému
c) arcibiskupství mohučskému
27. otázka : Roku 1212 byla českému království udělena římským panovníkem
Friedrichem II. Štaufským významná privilegia, jež byla zahrnuta
v tzv. Zlaté bule sicilské. Byly v ní zahrnuty i povinnosti. Které to byly?
a) český stát odváděl každoročně německé říši 1 000 hřiven stříbra
a v případě válečného tažení císaře byl český panovník povinován
pomoci ozbrojenou družinou
b) český panovník musel konzultovat s německým císařem volbu
pražského biskupa
c) vydal-li se císař na korunovační jízdu, český král ho musel provázet
s družinou 300 ozbrojenců či měl zaplatit 300 hřiven stříbra.
28. otázka : Král Přemysl Otakar II. panoval českému království 25 let. Zůstala
po něm vdova Kunhuta, princ Václav, dvě dcery a ještě několik
levobočků. Který z nich byl nejznámější?
a) Mikuláš Opavský
b) Vladislav Jindřich
c) Mikuláš z Husi
29. otázka : V poslední čtvrtině 10. století se kritickým způsobem vyhrotil poměr
mezi Přemyslovci a Slavníkovci a vleklý spor pak vyvrcholil
vyvražděním Slavníkovců na jejich panství v Libici. Který přemyslovský
kníže vydal pokyn k jejich likvidaci?
a) Boleslav III.
b) Boleslav II.
c) Přemysl Otakar
30. otázka : Který český panovník se zúčastnil druhé křížové výpravy?
a) Přemysl Otakar
b) Vladislav II.
c) Václav I
----------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 30)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. KOLA
1a
2b
3c
4c
5c
6a
7a
8b
9c
10 a
11 a
12 b
13 c
14 a
15 b
16 b
17 b
18 c
19 b
20 b
21 c
22 c
23 c
24 b
25 a
26 c
27 c

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

28 a =
29 b =
30 b =

Ladislav V.
Břevnov u Prahy
byl zavražděn na lovu
Vítkovci
Troparium děkana Víta
4 světští + 3 církevní hodnostáři
Filip Švábský
Václav I.
Břetislav I.
Jindřich Břetislav
Přemysl Otakar I.
Vladivoj
Viola Těšínská
Boleslav I.
nečekaně zemřel roku 1247
Jindřich Břetislav
Statuta knížete Konráda Oty
Jindřich Korutanský
hrad Bezděz
Markéta Babenberková
Záviš z Falkenštejna
strýc
Anežka
Olomouc
Dětmar
arcibiskupství Mohučskému
vydal-li se císař na korunovační jízdu, český král
ho musel provázet s družinou 300 ozbrojenců či měl
zaplatit 300 hřiven stříbra
Mikuláš Opavský
Boleslav II.
Vladislav II.
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OBDOBÍ VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ
OTÁZKY 2. KOLA
(doplňte správné údaje)

autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. otázka : Roku 1085 získal kníže Vratislav II. jako první český panovník
královský titul. V souvislosti s korunovací vzniklo i skvělé umělecké
dílo - slavný korunovační rukopis. Jak se nazývá?
..........................................................................................................................
2. otázka : Která česká královna byla ve svých 18 letech již dvojnásobnou
vdovou?
..........................................................................................................................
.
3. otázka : Při jednání s papežem využil Přemysl Otakar I. příznivou mezinárodní
situaci a požádal papeže o zřízení arcibiskupství v Praze. Papež sice
tenkrát nevyhověl, avšak náhradou byl v roce 1204 s velkou slávou
svatořečen někdejší opat Sázavského kláštera. Jak se jmenoval?
..........................................................................................................................
4. otázka : V době panování Přemysla Otakara II. došlo k založení celé řady
měst. Jak se nazývala funkce osoby, která založení města
organizovala?
..........................................................................................................................
5. otázka : Jaké druhy městského práva dělila hranice mezi Starým Městem
a Malou Stranou na území Prahy ve 13. století?
........................................................ + .............................................................
6. otázka : Nerostné bohatství v zemi bylo považováno za majetek
panovníka. Jak se nazývalo právo, které tak určovalo?
………………………………………………………………………................……..
7. otázka : Kde je pochován Přemysl Otakar II.?
..........................................................................................................................
.

52

8. otázka : V bitvě na Moravském poli údajně opustili českého krále Přemysla
Otakara II. někteří velitelé z řad české a moravské šlechty. Nejvíce
výčitek později padlo na hlavu jednoho z předních českých šlechticů.
Jak se jmenoval?
.......................................................................................................................
9. otázka : Napište jméno autora následujících publikací?
(pozn. = stačí příjmení, musí však být gramaticky správné)
a) Vražda v Olomouci, Československý spisovatel 1972
.......................................................................................................................
b) České země za posledních Přemyslovců, Albatros 1993
........................................................................................................................
c) Přemyslovské Čechy, Praha 1969
.........................................................................................................................
d) Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha 1969
.........................................................................................................................
e) Vražda Václava, knížete českého, Československý spisovatel 1975
..........................................................................................................................
10. otázka : Napište místo bitvy, která se v době panování Přemyslovců udála
na území českého státu?
a) r. 1040

.....................................

b) r. 1126

.....................................

c) r. 1260

.....................................

d) r. 1278

.....................................

11. otázka : V 70. a 80. letech provedl pracovní tým Archeologického ústavu
ČSAV archeologický průzkum Anežského kláštera. Pozůstatky
sv. Anežky se objevit nepodařilo, nicméně náš známý antropolog
identifikoval v prvním z hrobů pozůstatky krále Václava I.
Jak se významný český antropolog jmenuje?
MUDr. Emanuel ................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 19)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. KOLA
1. otázka = Vyšehradský kodex
2. otázka = Eliška Rejčka
3. otázka = sv. Prokop
4. otázka = lokátor
5. otázka = hranice okrsků tzv. Saského zrcadla
(tzv. magdeburské právo) + tzv. Švábského zrcadla
(nepřesně norimberského práva)
6. otázka = horní regál
7. otázka = chrám sv. Víta
8. otázka = Milota z Dědic
9. otázka = a) Oldřich Daněk
b) Zdeněk Bígl
c) Zdeněk Fiala
d) Ivan Borkovský
e) Miroslav Ivanov
10. otázka = a) bitva u Brodku (Brůdku)
b) bitva u Chlumce
c) bitva u Kressenbrunnu
d) bitva na Moravském poli
11. otázka = MUDr. Emanuel Vlček
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OBDOBÍ VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ
OTÁZKY 3. KOLA

(doplňte chybějící výrazy v textu)
autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. úryvek : Zřejmě nejstarší gotickou architektonickou památkou na našem území
je 1. patro kaple sv. Erharda a Uršuly v…………………. V přízemí si stavitel
kaple musel poradit s tím, že rozpory mezi sloupy zvládl ještě postaru
robustní valenou klenbou, nahoře se už odvážil stavět vznosně a zlehka :
arkády s křížovou žebrovou klenbou působí graciézně. Místo vzniku
kaple ovšem v té době ještě nenáleželo k českému státu - od časů Friedricha
Barbarossy tam stála císařská falc.
2. úryvek : Král ………………….. byl panovníkem rázným a schopným. Vyznal se ve
ctnostech rytířských, měl zálibu i ve vzdělanosti a v uměních. Náruživě
miloval honbu, při níž také přišel o jedno oko. Avšak bývalá prostota česká
se mu nelíbila. Zavedl tedy na dvoře svém nádheru a skvostnost, zavedl
i veliký přepych v šatstvu a zbroji. Také nemeškal zavésti do Čech rytířské
hry, tak zv. kolby neboli turnaje, jež kvetly té doby v zemích západních.
Král byl vychován po německu, a tím naprosto odcizen svému národu.
Ký ten div, že národnost německá zmáhala se u nás za jeho času měrou
mnohem větší než za jeho předchůdců.
3. úryvek : Než ani králi Rudolfovi nemohlo býti lhostejno, že Ota Braniborský mořil
a snad umořiti chtěl budoucího krále českého, aby tak sám státi se mohl
panovníkem v Čechách. Proto v měsíci říjnu r. 1280 vypravil se s vojskem
Moravou do Čech. Tu sjednal mezi českými pány a stranou Oty
Braniborského mír v ten rozum, aby Ota sice byl ještě dále poručníkem
Václavovým, avšak aby někteří mužové ze šlechty domácí byli ustanoveni
za správce země. Těmi stali se: pražský biskup …………………a Děpold
z Riesenberka.
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4. úryvek : Kdo vraždil? Tma. A jak útok proběhl? Šero. Ani z této strany se k jádru
záhady neprokousáme. Z mnoha dobových referencí slyšíme podrobnosti.
Jenomže si protiřečí. Nezapadají do sebe. Netvoří plynulý děj, anebo
postrádají vnitřní logiku. Už jsme si toho všimli na jednom detailu: Nejčastěji
se opakující tvrzení o vraždícím a vzápětí také zavražděném Durynkovi
prostě nefunguje. Avšak nikoli jen proto, že údajný vrah žil po atentátu
otevřeně a asi beztrestně dál. Příběh ……………………………….měl
pochybnou hodnotu historické anekdoty od samého počátku, to jest dávno
předtím, než se podařilo zjistit jeho totožnost. Však si představme situaci :
Durynk, "krutý a nelidský", zavraždí krále, vybíhá (či vyskakuje) z paláce,
vzápětí je chycen a bez jakéhokoli vyšetřování likvidován.
Stráže identifikovaly vraha podle zkrvavené dýky. Uvěřme na okamžik!
Pak je evidentní, že pachatel nejprve s profesionální dovedností i odvahou
zařídil věci tak, aby se dostal - poznán či nepoznán - do těsné blízkosti
panovníka, vlastně do jeho komnat, poté odvedl bleskurychlou, dokonale
řemeslnou práci, zasadil oběti tři těžké rány (slyšíme odkudsi i o proříznutí
hrdla), ještě dokázal opustit místo vraždy, ale vzápětí se začal chovat jako
hlupák či šílenec, jako nejhorší amatér mezi zločinci: zapomněl se zbavit
smrtícího nástroje! To se chtěl bránit přesile? To plán v čemsi selhal,
pachatel byl předčasně prozrazen a nepočítal, že bude muset prchat?
Anebo si přál proslavit se a být hned usvědčen? Samé otázky, na něž může
odpovědět jen fantazie. Tudy cesta nevede.
5. úryvek : Drahoměř sice zbavila se nenáviděné ………………………, ale lásky lidu
nezískala. Čechové od doby té až doposud váží si spoluzakladatelky
křesťanství v Čechách jako trpitelky, světice a máteře českého národu.
Tělo její bylo později přeneseno do Prahy a uloženo k věčnému odpočinku
v chrámu sv. Jiří. Dosud tam odpočívá.
6. úryvek : ……………………..měl synovce Svatopluka, muže sic udatného, ale z míry
ctižádostivého. Aby spíše došel trůnu, přátelil se za zády …………………….
s Němci. Když ………………………o tom zvěděl, dal neupřímného synovce
zajmouti. Ale Svatoplukovi podařilo se ujíti zaslouženému trestu. Sám
zajal ……………………..a na dovršenou zrady své vydal ho v moc úhlavních
jeho nepřátel, Němců (r. 870). Nešťastný panovník v okovech byl přiveden
do Řezna a postaven před soud svých nepřátel. Ti odsoudili ho k smrti. Král
Ludvík však daroval mu život, a to za cenu ukrutnou. Dal ho oslepiti a zavříti
do kteréhosi kláštera.
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7. úryvek :

Nazejtří pozval Svatopluk všecky přítomné, zejména členy rodu …………….,
do hlavní síně hradové. Když se všicky shromáždili, jal se k nim mluviti
hroznými slovy: "Ó plémě nenáviděné a pokolení bohům protivné,
ó zlosynové ………………, našeho rodu nepřátelé domácí!" A nyní vytýkal
jim vše zlé, jež kdy proti Přemyslovcům podnikli. Mísil totiž pravdu
s pověstmi. Když domluvil, kázal katanům, aby ………………skláli. Byl tu
zavražděn Mutina i oba jeho synové. Hned nato vyjeli jezdci Svatoplukovi
z Vratislavě do Libice, hlavního sídla ……………Když jim byl hrad otevřen,
jali se vražditi každého na potkání ………………… bylo však v Čechách
mnoho. Někteří postavili se na odpor. Byli však ponenáhlu zjímáni a schytáni
a pak dílem na tržištích, dílem na Petříně, ano i ve příbytcích a na ulicích,
stíháni. Nejvíce dojímala smrt synáčků Mutinových. Byla to - jak praví očitý
svědek jejich popravy, Kosmas - pacholátka dobrá, obličeje milého, pohledu
líbezného. Na popravišti volala neustále: "Máti má, máti má!" I rozutíkal se
všecken lid bije se v prsa svá, aby neviděl kata, ukrutný skutek
vykonávajícího. Před 112 léty byli Slavníkovci povražděni působením
……………………. a nyní byl rod ………………….zase utracen tak,
že jméno jeho od té doby tratí se v českých dějinách úplně. Jen jediný
…………… ještě objevil se později, aby pomstil smrt svých příbuzných.

8. úryvek :

Chápal, že mír s uherským králem je dočasný. Konflikt zatím jenom
doutnající vzplál nanovo v srpnu 1257. Přemysl zaútočil na Bavorsko.
Na první pohled šlo o okrajovou válku, nepříliš související s hlavním
problémem českého krále. Přemyslovec mínil přepadem vyřešit starší
spor s knížetem Jindřichem Dolnobavorským. Předem si byl jist
vítězstvím. S vychloubačnými prohlášeními vpadl přes Pasov do Bavor.
A pak se to stalo. Zradilo krále a jeho těžkooděnce přílišné sebevědomí,
se kterým se Češi před časem vrátili z pohanského Pruska? Podcenil
Přemysl nepřítele, či přípravy na boj? Svou roli zřejmě sehrálo hned několik
vzájemně spolupůsobících faktorů. Pravdou však je, že česká armáda
naprosto selhala a dílem to zavinil i její hlavní velitel. Když totiž Přemysl
zjistil, že Jindřich Dolnobavorský čelí vpádu početnějším a lépe
zorganizovaným vojskem, ukvapeně ustoupil. A protože ustupující voják je
náchylný zrychlit krok, proměnil se úhybný manévr v bezhlavý útěk.
Král železný, osobně bezesporu statečný člověk, nedokázal zvládnout roli
vojevůdce. U ……………………se pod váhou dezorganizovaně prchajících
českých těžkooděnců prolomil most přes řeku Inn, mnoho rytířů se utopilo,
mnoho jich bylo pobito. Zbytek zdecimované armády nalezl útočiště
za hradbami. Po několika dnech se Češi bavorským obléhatelům
vzdali. Přemysl musel odevzdat Sušicko, na něž si Jindřich Dolnobavorský
činil nárok jako na dědictví po hrabatech z Bogenu.
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9. úryvek : Václavovou mincovní reformou byla výroba pražských grošů soustředěna do
jediného velkopodniku manufaktury v ……………………….., kde bylo
zaměstnáno (podle údajů z 15. stol.) 150-200 lidí. Veškerá produkce drahých
kovů se svážela sem. Rudokupci mincovně prodávali stříbro už vytavené.
Zde se podrobovalo analýzám a čistilo od nežádoucích příměsí. Rozbor
vzorků prováděl tzv. probéř. Přepalováním stříbra se tu zabývali šmelcíři
neboli roštéři. V tzv. gysárně se stříbro v určitém poměru slévalo s mědí,
aby vznikla jednolitá mincovní hmota. Odlitky pořízené gysery měly podobu
prutů a zvaly se cány. Ve šmitnách se na kovadlinách roztepávaly na plechy
předepsané tloušťky. Nůžkami se plechy rozstřihávali nejprve na čtverečky,
pak na kotoučky čili šrotlíky. Tyto střížky ještě očistili tzv. loryři čili běliči,
klopíři je srovnali a hromádky stříbrných kroužků převzal razič (pregéř)
se svým pomocníkem. Sedávali na pregéřských stolicích před špalky (štoky),
pomocník vkládal plíšky mezi dvojitá razidla, pregéř musel každou ražbu
provést jediným úderem kladiva do horního razidla.
10. úryvek : Vášnivý lovec Václav I. pobýval raději než v Praze na svých venkovských
sídlech uprostřed romantické krajiny. Miloval především Křivoklát utopený
v lesích a hrad ……………….. nad soutokem Vltavy s Otavou. Oba hrady
za jeho vlády rozkvetly. Za hradbami ……………… vyrostl v té době luxusní
palác takřka už zámeckého charakteru. Nádherné patrové arkády
s křížovými klenbami a s tzv. obkročnou klenbou v prvním patře jsou dnes
jedinečnou ukázkou rané světské gotiky u nás.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 10)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. KOLA
1. úryvek

=

Chebu

2. úryvek

=

Václav I.

3. úryvek

=

Tobiáš z Bechyně

4. úryvek

=

Konráda z Botenštejna

5. úryvek

=

sv. Ludmily

6. úryvek

=

Rostislav

7. úryvek

=

Vršovců

8. úryvek

=

Mühldorfu

9. úryvek

=

Kutné Hoře

10. úryvek

=

Zvíkov
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