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Kadaň
Kadaň leží v severozápadních Čechách, jižním směrem od Chomutova v Ústeckém kraji.

Průřezové téma

OSV – Rozvoj schopnosti
poznávání

Učivo

Region

Metody a strategie

�

�

�

práce s textem
exkurze
skupinová činnost

Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Předmět Občanská výchova

Přesahy do předmětů dějepis, zeměpis,
český jazyk

Výstupy

�

�

�

�

získá ucelené informace o kulturních památkách
a zajímavostech města
seznámí se s významem křesťanství v rozvoji měst
a kultury
upevňuje poznatky o dějinách českého národa, rozvoji
měst a kultury v souvislosti s událostmi té doby
vytváří názor na význam kulturního dědictví českého
národa

si

si
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Poznámky

Kompetence

�

�

k učení
komunikativní

www.4zsjirkov.cz/mujregion.cz
Zde naleznete veškeré materiály související s tímto tématem
a další podklady najdete také na CD.

www.wikipedia.cz,  www.mapy.cz, www.mesto-kadan.cz,
www.kultura-kadan.cz, www.turistik.cz

Doporučené webové stránky:

Hodnocení

� slovní

Časový rámec

6 vyučovacích hodin
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Pracovní listy a řešení pracovních listů:

Forma realizace

celodenní projekt – exkurze s předchozí přípravou v hodinách VkO

Žáky rozdělíme do deseti skupinek (2 – 3 žáci), počet skupin je dán počtem vybraných kulturních
památek Kadaně. Malý počet žáků ve skupině zajistí účast všech žáků.

Formou řízené diskuze. Víte, kde leží Kadaň? Znáte nějaké významné památky tohoto města? Věděli
jste, že je to královské město? Žáky připravit na chystanou exkurzi, např. „Před exkurzí do Kadaně se

musíme seznámit s její historií a kulturními památkami i zajímavými osobnostmi tohoto místa.“

Do obálek vložíme jednu šifru s nápovědou. Obálky umístíme v chodbách školy či ve třídě. Každá
skupina si najde svou obálku, vyluští šifru – téma jejich referátu.

Každá skupina nyní dostane pracovní list s tématem, které si žáci našli a vyluštili.

doplnění textu o historii a zajímavostech Kadaně – mají všechny skupiny společné
vlastní téma: záznam místa do mapy
vyhledávání a zodpovězení otázek týkajících se vybraného tématu
kadaňská pověst – s vynechaným textem – tajenka křížovky
vypracování vlastního referátu

Žáci mohou při vypracovávání pracovního listu používat internetové vyhledávání, encyklopedie
či odbornou literaturu.

každá skupina vypracuje referát na dané téma (kulturní památku)
Pravidla:

referát zpracují žáci v písemné podobě, ale přednesou zpaměti (text si žáci rozdělí, aby každý při
exkurzi mluvil)
do referátů musí žáci zapracovat odpovědi na otázky z pracovních listů
rozsah referátu maximálně na 5 minut

Metodická doporučení:

1. Příprava ve vyučovacích hodinách

Motivace:

Aktivizace:

Skupinová práce:

však

Pracovní list: obsah

Vypracování referátů:

�

�

�

�

�

�

�

�
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2. Exkurze: Procházka Kadaní

Doporučené zdroje informací:

TRASA

3. Kontrola pracovních listů, diskuze.

(žáci budou i nadále pracovat v určených skupinách)
každá skupina (pokud chcete, aby pracovali žáci samostatně, pak každý žák) dostane pracovní
list – exkurze
do pracovního listu žáci postupně vyplňují trasu procházky, zaznamenávají si do ní zastavení
u památek
u každé z deseti kulturních památek skupina žáků přednese svůj referát a žáci během něho
zaznamenávají odpovědi do pracovních listů (otázky jsou výběrem z pracovních listů v hodině)

Pozn.: Vypracování pracovních listů (exkurze) a prezentaci připravených referátu lze realizovat také ve
třídě.

Hlaváček, Petr, Kadaňské pověsti; Kadaň: Město Kadaň, 2009, s.83; O Čtrnácti svatých Pomocnících,
s. 57-59; Pachner J., Sedláček H., Památky Kadaně; Kadaň: Město Kadaň, 2009, s. 251, ISBN 978-80-
254-5947-8; internetové zdroje (viz výše)

(vybrána s ohledem na dostupnost autobusového i vlakového spojení)
1. zastavení před Katovnou (Sokolská 190), přednes referátu
2. průchod Katovou uličkou na Mírové náměstí
3. sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Mírovém náměstí – referát
4. radnice s věží na Mírovém náměstí – referát
5. kostel Povýšení svatého Kříže – Mírové náměstí – referát
6. průchod ulicí Žatecká k barbakanu – referát
7. podél řeky nábřežím Maxipsa Fíka, nad hlavami hrad – referát
8. pokračovat ulicí Říční a Lázeňská a napojit se na nově vybudovanou stezku podél řeky
9. zde může učitel či žáci převyprávět některou z pověstí vážící se na Kadaň (viz pracovní listy)
10. podél amfiteátru a zdi kláštera
11. Františkánský klášter – v případě zájmu prohlídka expozic
12. zahrady kláštera
13. po prohlídce pokračovat dál ulicí Jana Švermy (přesněji parkem Smetanovy sady, kterým vede

Křížová cesta: 7. zastavení – referát)
14. u posledního zastavení od kláštera můžeme přednést opět pověst, o které vypráví tato kaplička

– viz PL Křížová cesta
15. Mikulovická brána – referát
16. zpět na Mírové náměstí

Do exkurze lze zahrnout výstup na ochoz radniční věže přístupné od května do září, lze též domluvit
prohlídku Františkánského kláštera a muzea. Více informací v informačním centru Kadaně
(internetové odkazy viz výše).

�

�

�
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zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)
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Pracovní list č. 44. 1 – Šifra s tématy

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma:
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Návody k řešení

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
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Příloha č. 44. 2 Řešení pracovního listu – Šifra s tématy

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Katova ulička

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Barbakan a opevnění

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Městská radnice

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Kadaňský hrad

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Trojičný sloup

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Františkánský klášter

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Kostel Povýšení sv. Kříže

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Kadaňské muzeum

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Mikulovická brána

Vyřešte šifru. Jejím řešením je název tématu,
kterým se budete zabývat.

Vaše téma: Křížová cesta
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Příloha č. 44. 3 – Pracovní list – Katova ulička

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.
Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní
osada, kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic
nebylo ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl
postaven ( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se
u mnoha z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( )
a později zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to
nevzdali a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV)
si město od císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad.
Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( )
v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“)
a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému
hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům
a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale
nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou
bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Katova ulička

2.Pokuste se zanést do mapy Kadaně Katovu uličku:

3. Odpovězte na otázky:

V jakém slohu je ulička vystavena?

Kolik měří v nejužším místě?

Jakého stavebního celku je součástí?

Ulička spojuje katovnu – dům č. s náměstím.

Ulička vede k fortně. Co je fortna?

Jak se nazývalo předměstí Kadaně, ke kterému ulička vede?

Katova ulička je nejužší ulicí v ČR, kdy jí byla vyhlášena?

Obr. č. 1
Mapa pro
zanesení
Katovy uličky

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)



4. Pověst
Kdo projde kolem půlnoci uličkou, může v blízkosti
Katovy branky slyšet pláč a kvílení. To naříká jeptiška
z kláštera v Želině, jež zde byla před staletími
zazděna. Vypráví se, že se veřejně rouhala a mluvila
nenávistně proti Bohu a lidem, takže ji biřici zadrželi
a předvedli před městský soud. Ten pak přikázal
mistru popravčímu, aby ji zaživa zazdil v kamenné
hradbě Katovy uličky. Na plácku před katovým
domem bývá spatřena spolu s katem Ignácem,
posledním kadaňským katem, který bloudí v těchto
končinách, noční chodce a trestá
pobudy a hříšníky.
(řešení v tajence)

sloh, navazuje na románský

muž žijící v klášteře

borovicový les

křesťanská modlitebna

město v regionu

ponorná řeka

staroměstské hodiny

místo pro expozice
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Obr. č. 2 Katova ulička

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Katově uličce. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 3 – Pracovní list – Katova ulička
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Příloha č. 44. 4 – Řešení pracovního listu – Katova ulička

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.
Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní
osada, kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic
nebylo ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl
postaven ( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se
u mnoha z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( )
a později zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to
nevzdali a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV)
si město od císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad.Toto
šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635.
Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“)
a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu
a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům
a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale
nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou
bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa

hrad
husité

1595
Rudolfa II.

Švédů
renesanční

18.

3. Odpovězte na otázky:

V jakém slohu je ulička vystavena?

Kolik měří v nejužším místě?

Jakého stavebního celku je součástí?

Ulička spojuje katovnu – dům č. s náměstím.

Ulička vede k fortně. Co je fortna?

Jak se nazývalo předměstí Kadaně, ke kterému ulička vede?

Katova ulička je nejužší ulicí v ČR, kdy jí byla vyhlášena?

gotickém

66,1 cm

hradebního systému

190 Mírovým

menší branka v hradbách či ve vstupech do kláštera pro pěší

Špitálské

v roce 2007

Obr. č. 1
Mapa se
zanesenou
Katovou
uličkou

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

Katova ulička

2.Pokuste se zanést do mapy Kadaně Katovu uličku:



4. Pověst
Kdo projde kolem půlnoci uličkou, může v blízkosti
Katovy branky slyšet pláč a kvílení. To naříká jeptiška
z kláštera v Želině, jež zde byla před staletími
zazděna. Vypráví se, že se veřejně rouhala a mluvila
nenávistně proti Bohu a lidem, takže ji biřici zadrželi
a předvedli před městský soud. Ten pak přikázal
mistru popravčímu, aby ji zaživa zazdil v kamenné
hradbě Katovy uličky. Na plácku před katovým
domem bývá spatřena spolu s katem Ignácem,
posledním kadaňským katem, který bloudí v těchto
končinách, noční chodce a trestá
pobudy a hříšníky.
(řešení v tajence)

OCHRAŇUJE
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Obr. č. 2 Katova ulička

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Katově uličce. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.
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Příloha č. 44. 4 – Řešení pracovního listu – Katova ulička



1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně sloup Nejsvětější Trojice.

3. Odpovězte na otázky.

V jakých letech byl sloup postaven?

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice se nachází uprostřed náměstí.
Jak se jmenovalo náměstí dříve?

Jakého slohu je sloup?

Co je to balustráda?

Jaký tvar má balustráda kolem sloupu?

Jaká socha se nachází na vrcholu?

Koho dílem je tento sloup?

Co znamená pojem Nejsvětější Trojice?

Trojičný sloup

Projekt| Kadaň 44
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Příloha č. 44. 5 - Pracovní list -Trojičný sloup

Obr. č. 3 –
Mapa pro
zakreslení
polohy sloupu
Nejsvětější
Trojice

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Na Špitálském předměstí stojí poblíž Katovy uličky
dům U . Vždy na počátku září se
v něm dějí podivuhodné věci. Obyvatelé v něm
slýchávají tajemný zpěv a řinčení kamení. Kdysi tu
stála hradební věž, kterou statečně bránil rytíř Ojíř
z Očedělic při boji města proti křižákům. Útok stíhal
útok, ale křižáci nemohli věž dobýt, nakonec ji
podkopali a zapálili. Statečný Ojíř a jeho druhové
nalezli v plamenech smrt. Zvuky zápasu se však
natolik zapsaly do paměti místa, že vždy ve výročí
bitvy jsou zde slyšet znovu a znovu zvuky dávné
minulosti.

1. otáčí se podle větru, na věžích

2. text o životě Ježíše Krista

3. chrám k modlitbám

4. sloh, znovuzrození

5. církevní stavby pro řeholníky

6. vstup do města

7. městské opevnění (mn. č.)

Obr. č. 4 – Sloup Nejsvětější Trojice

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Trojičném sloupu. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 5 - Pracovní list -Trojičný sloup
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5.

6.

7.
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Příloha č. 44. 6 - Řešení pracovního listu -Trojičný sloup

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet, nohy a ještě to všechno ani nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně sloup Nejsvětější Trojice.

3. Odpovězte na otázky.

V jakých letech byl sloup postaven?

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice se nachází uprostřed náměstí.
Jak se jmenovalo náměstí dříve?

Jakého slohu je sloup?

Co je to balustráda?

Jaký tvar má balustráda kolem sloupu?

Jaká socha se nachází na vrcholu?

Koho dílem je tento sloup?

Co znamená pojem Nejsvětější Trojice?

Přemyslem Otakarem II.

1753 - 1755

Tržní

barokního

ozdobné zábradlí

šestiúhelník

Socha Panny Marie

Josef Weitzmann

Otec, Syn, Duch Svatý

Ohří
Německa

hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

Trojičný sloup

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)
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zanesenou
polohou sloupu
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4. Pověst
Na Špitálském předměstí stojí poblíž Katovy uličky
dům U . Vždy na počátku září se
v něm dějí podivuhodné věci. Obyvatelé v něm
slýchávají tajemný zpěv a řinčení kamení. Kdysi tu
stála hradební věž, kterou statečně bránil rytíř Ojíř
z Očedělic při boji města proti křižákům. Útok stíhal
útok, ale křižáci nemohli věž dobýt, nakonec ji
podkopali a zapálili. Statečný Ojíř a jeho druhové
nalezli v plamenech smrt. Zvuky zápasu se však
natolik zapsaly do paměti místa, že vždy ve výročí
bitvy jsou zde slyšet znovu a znovu zvuky dávné
minulosti. (řešení v tajence)

VELRYBY

1. otáčí se podle větru, na věžích

2. text o životě Ježíše Krista

3. chrám k modlitbám

4. sloh, znovuzrození

5. církevní stavby pro řeholníky

6. vstup do města

7. městské opevnění (mn. č.)

Obr. č. 4 – Sloup Nejsvětější Trojice

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Trojičném sloupu. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 6 - Řešení pracovního listu -Trojičný sloup
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1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Kadaňský hrad.

3. Odpovězte na otázky.

Jakého je hrad slohu?

V jakém roce byl hrad založen?

Na hradě pobývali dva čeští panovníci. Kteří?

Po třicetileté válce zůstal hrad zničen. Kdy byla tato válka?

K jakým účelům sloužil hrad v 18. – 19. století?

Jaký panovník dal k tomuto účelu pokyn?

Po vyklizení až po obnovu hradu po roce 1992 sloužil hrad jako depozitář muzea.
Co je depozitář?

Kadaňský hrad

Příloha č. 44. 7 - Pracovní list - Kadaňský hrad

Obr. č. 5
Mapa pro
zakreslení
polohy hradu
Kadaň

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Trpaslíci z Kadaňska slavili rádi své svatby v lidských
příbytcích. V Kadani bydlela jedna zbožná a ctnostná
rodina se spoustou dětí, které štěstí nepřálo. Jedné
noci, objevil se v jejich světničce chumel trpaslíků.
Přišel také trpasličí kněz, trpasličí ženich a nevěsta
před něj poklekli a on slavnostně požehnal novému
manželství. Po skončení ceremonií a slavnosti zas
trpaslíci zmizeli. Hospodyně však našla na zemi
třpytící se předmět. Byl to zlatý pás trpasličí nevěsty,
zdobený drahokamy. Tento dar zbavil rodinu nadobro
tíživé chudoby. Drahokamy hospodář a ze
zlata nechal udělat ,
který pak rodina opatrovala jako znamení domácího
štěstí.

prodal

1. hlava církve

2. pohřební oděv

3. morový …….

4. stolec pro panovníka

5. poplatek za použití cesty

6. slouží pro přívod vody na mlýn

7. znak panovnických rodů

8. popravčí

Obr. č. 6 – Kadaňský hrad

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o hradu. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 7 - Pracovní list - Kadaňský hrad
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1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Kadaňský hrad.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

Jakého je hrad slohu?

V jakém roce byl hrad založen?

Na hradě pobývali dva čeští panovníci. Kteří?

Po třicetileté válce zůstal hrad zničen. Kdy byla tato válka?

K jakým účelům sloužil hrad v 18. – 19. století?

Jaký panovník dal k tomuto účelu pokyn?

Po vyklizení až po obnovu hradu po roce 1992 sloužil hrad jako depozitář muzea.
Co je depozitář?

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

gotického

1260

Václav II. a Karel IV.

1618 - 1648

jako kasárna

Marie Terezie

úschovna

Kadaňský hrad

Příloha č. 44. 8 - Řešení pracovního listu - Kadaňský hrad

Obr. č. 5
Mapa se
zanesením
polohy hradu
Kadaň

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Trpaslíci z Kadaňska slavili rádi své svatby v lidských
příbytcích. V Kadani bydlela jedna zbožná a ctnostná
rodina se spoustou dětí, které štěstí nepřálo. Jedné
noci, objevil se v jejich světničce chumel trpaslíků.
Přišel také trpasličí kněz, trpasličí ženich a nevěsta
před něj poklekli a on slavnostně požehnal novému
manželství. Po skončení ceremonií a slavnosti zas
trpaslíci zmizeli. Hospodyně však našla na zemi
třpytící se předmět. Byl to zlatý pás trpasličí nevěsty,
zdobený drahokamy. Tento dar zbavil rodinu nadobro
tíživé chudoby. Drahokamy hospodář a ze
zlata nechal udělat , který pak rodina
opatrovala jako znamení domácího štěstí.

prodal
PRSTÝNEK

1. hlava církve

2. pohřební oděv

3. morový …….

4. stolec pro panovníka

5. poplatek za použití cesty

6. slouží pro přívod vody na mlýn

7. znak panovnických rodů

8. popravčí

Obr. č. 6 – Kadaňský hrad

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o hradu. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 8 - Řešení pracovního listu - Kadaňský hrad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

P A P E Ž

R U B Á Š

S L O U P

T R Ů N

M Ý T O

N Á H O N

E R B

K A T



Projekt| Kadaň 44

21/52

Příloha č. 44. 9 - Pracovní list - Kostel Povýšení sv. Kříže

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně kostel Povýšení sv. Kříže.

3. Odpovězte na otázky.

Do jakého století spadají první zmínky o kostelu?

Komu byl kostel původně zasvěcen?

V jakém slohu byl postaven?

Po požáru v 17. století proběhla přestavba, do jakého slohu?

Jaký stavitel se podílel na přestavbě v 18. st.?

Na jakou světovou stranu jsou křesťanské kostely orientovány?

Znáš nějaký kostel v okolí, který je orientován na jinou světovou stranu?

Jaké další kostely se v Kadani nachází? (3)

Kostel Povýšení sv. Kříže

Obr. č. 7
Mapa pro
zanesení
kostela
Povýšení
sv. Kříže



44 Projekt| Kadaň

22/52

4. Pověst

(řešení v tajence)

V dobách, kdy kolem děkanského kostela na
náměstí v Kadani rozkládal se hřbitov, každý den
o půlnoci opouštěl jeden z hrobů strašný kostlivec.
Odkládal vždy svůj umrlčí rubáš a šířil v ulicích děs
a hrůzu. Když jednou v noci věžník Urban viděl, že
kostlivec vyrazil ven, seběhl dolů na hřbitov, vzal na
sebe rubáš a pádil s ním přes náměstí k radnici po
točitých schodech do svého příbytku. Kostlivec se
však vrátil dříve. Začal šplhat po venkovní zdi
radniční věže. Ve chvíli, kdy se blížil ke kamenné
soše psa, zpozorovala ho věžníkova dcera.
V zoufalství trhla za řemen ke kladivu věžních hodin.
Dunivá rána odbila předčasně jednu hodinu po
půlnoci. Hodina nešitých duchů skončila a kostlivec
se s rachotem zřítil na dlažbu náměstí. Zbyl po
něm .

1. postel pro Ježíška

2. zakladatel řecké bajky

3. společenství lidí

4. starořecký bůh moře

5. rozsudek

6. hlavní město

7. znak panovnických rodů

8. náš národní symbol

Obr. č. 8 – Kostel Povýšení sv. Kříže

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o kostel Povýšení sv. Kříže. Použít můžete
dostupnou literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 9 - Pracovní list - Kostel Povýšení sv. Kříže

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Příloha č. 44. 10 - Řešení pracovního listu - Kostel Povýšení sv. Kříže

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně kostel Povýšení sv. Kříže.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

Do jakého století spadají první zmínky o kostelu?

Komu byl kostel původně zasvěcen?

V jakém slohu byl postaven?

Po požáru v 17. století proběhla přestavba, do jakého slohu?

Jaký stavitel se podílel na přestavbě v 18. st.?

Na jakou světovou stranu jsou křesťanské kostely orientovány?

Znáš nějaký kostel v okolí, který je orientován na jinou sv. stranu?

Jaké další kostely se v Kadani nachází? (3)

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

13.

Panně Marii

gotickém

baroko

Jan Kryštof Kosch

oltářem na východ

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele,
kostel Svaté Anny, kostel sv.
Petra a Pavla

Kostel Povýšení sv. Kříže

Obr. č. 7
Mapa se
zanesením
polohy kostela
Povýšení sv.
Kříže
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4. Pověst

(řešení v tajence)

V dobách, kdy kolem děkanského kostela na
náměstí v Kadani rozkládal se hřbitov, každý den
o půlnoci opouštěl jeden z hrobů strašný kostlivec.
Odkládal vždy svůj umrlčí rubáš a šířil v ulicích děs
a hrůzu. Když jednou v noci věžník Urban viděl, že
kostlivec vyrazil ven, seběhl dolů na hřbitov, vzal na
sebe rubáš a pádil s ním přes náměstí k radnici po
točitých schodech do svého příbytku. Kostlivec se
však vrátil dříve. Začal šplhat po venkovní zdi
radniční věže. Ve chvíli, kdy se blížil ke kamenné
soše psa, zpozorovala ho věžníkova dcera.
V zoufalství trhla za řemen ke kladivu věžních hodin.
Dunivá rána odbila předčasně jednu hodinu po
půlnoci. Hodina nešitých duchů skončila a kostlivec
se s rachotem zřítil na dlažbu náměstí. Zbyl po něm
JEN POPEL.

1. postel pro Ježíška

2. zakladatel řecké bajky

3. společenství lidí

4. starořecký bůh moře

5. rozsudek

6. hlavní město

7. znak panovnických rodů

8. náš národní symbol

Obr. č. 8 – Kostel Povyšení sv. Kříže

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o kostelu Povýšení sv. Kříže. Použít můžete
dostupnou literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 10 - Řešení pracovního listu - Kostel Povýšení sv. Kříže

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

J E S L E

E Z O P

N Á R O D

P O S E I D O N

O R T E L

P R A H A

E R B

L Í P A
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Příloha č. 44. 11 - Pracovní list - Křížová cesta

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Křížovou cestu.

3. Odpovězte na otázky.

Co symbolizují křížové cesty?

V jakém století byly kaple postaveny?

Kolik kaplí Křížová cesta v Kadani má?

V jakém slohu jsou zastavení postaveny?

Odkud kam vede Křížová cesta?

Pilastry třetí kaple jsou zdobeny vázami se slunečnicemi.
Co jsou pilastry?

Kolik zastavení většinou Křížové cesty mají?

Křížová cesta

Obr. č. 9
Mapa pro
zanesení
Křížové cesty
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4. Pověst

(řešení v tajence)

První kaple při cestě od Svaté brány na okraji parku
má ve štítě matku s dětmi v peřinkách. Legenda
hovoří o muži, který tři dny visel na popravišti a přece
nezemřel, poněvadž vzýval Čtrnáct pomocníků, ale
žena, která se Čtrnácti pomocníkům rouhala, byla
potrestána hned za hodinu na tomto místě, že
porodila dětí.

1. znalosti probírané ve škole

2. stopa

3. rozsudek

4. spojení států do jednoho spolku

5. kněz jinak

6. temná část dne

7. organizace s mocí vládnout

Obr. č. 10
Jeden z objektů na Křížové cestě

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Křížové cestě. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 11 - Pracovní list - Křížová cesta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Příloha č. 44. 12 - Řešení pracovního listu - Křížová cesta

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

Obr. č. 9
Mapa se
zanesením
Křížové cesty

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Křížovou cestu.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

Co symbolizují křížové cesty?

V jakém století byly kaple postaveny?

Kolik kaplí Křížová cesta v Kadani má?

V jakém slohu jsou zastavení postaveny?

Odkud kam vede Křížová cesta?

Pilastry třetí kaple jsou zdobeny vázami se slunečnicemi.
Co jsou pilastry?

Kolik zastavení většinou Křížové cesty mají?

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

Utrpení Krista na poslední cestě

17.

7

barokním

Od Mikulovické brány
k Františkánskému klášteru

Napodobeniny sloupu, mají
dekorativní účel

14

Křížová cesta
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4. Pověst

(řešení v tajence)

První kaple při cestě od Svaté brány na okraji parku
má ve štítě matku s dětmi v peřinkách. Legenda
hovoří o muži, který tři dny visel na popravišti a přece
nezemřel, poněvadž vzýval Čtrnáct pomocníků, ale
žena, která se Čtrnácti pomocníkům rouhala, byla
potrestána hned za hodinu na tomto místě, že
porodila dětí.ČTRNÁCT

1. znalosti probírané ve škole

2. stopa

3. rozsudek

4. spojení států do jednoho spolku

5. kněz jinak

6. temná část dne

7. organizace s mocí vládnout

Obr. č. 10
Jeden z objektů na Křížové cestě

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Křížové cestě. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 12 - Řešení pracovního listu - Křížová cesta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

U Č I V O
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Příloha č. 44. 13 - Pracovní list - Městské muzeum

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně nynější umístění muzea.

3. Odpovězte na otázky.

V jakém roce byl založen spolek přátel muzea v Kadani?

Historicky první budovou muzea byl dům č. 83. Kde se nachází?

V roce 1935 věnovala kadaňská obyvatelka muzeu svůj dům.
Jak se jmenovala?

Jaké bylo číslo jejího domu? (zaneste i do mapky)

V jakých prostorách se nyní muzeum nachází?

Od jakého roku probíhají expozice muzea?

Jaké expozice muzeum nabízí? (3)

Městské muzeum

Obr. č. 11
Mapa pro
zanesení
umístění
muzea
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4. Pověst

(řešení v tajence)

V Kadani žila jedna bohatá lakomá měšťanka, která si pořídila, po smrti manžela, sedm koček
a černého kocoura. Kočičí miláčkové s ní jedli i spali. Když měšťanka zemřela, ve své poslední vůli
odkázala vše svým kočkám a přikázala pohřbení svého těla v kryptě kostela Čtrnácti svatých
Pomocníků. Od té doby, noc co noc, pobíhal mezi náměstím a františkánským klášterem houf
ohnivých koček a strach a hrůza naplňovaly město. Nakonec měšťané vyjmuli tělo z krypty a hodili ho
ze skály za klášterem do řeky. Ještě nyní je zde slyšet kočičí . To očarovaný kočičí houf
oplakává svou dávno mrtvou paničku.

1. sídlo katolické církve (stát)

2. kolébka starověkého umění

3. rodový znak

4. "Nezabiješ" je … přikázání?

5. město husitů

6. větší než obec

7. známý prorok

8. stav bez válek

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o městském muzeu. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 13 - Pracovní list - Městské muzeum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.
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Příloha č. 44. 14 - Řešení pracovního listu - Městské muzeum

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně nynější umístění muzea.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

V jakém roce byl založen spolek přátel muzea v Kadani?

Historicky první budovou muzea byl dům č. 83. Kde se nachází?

V roce 1935 věnovala kadaňská obyvatelka
muzeu svůj dům. Jak se jmenovala?

Jaké bylo číslo jejího domu? (zaneste i do mapky)

V jakých prostorách se nyní muzeum nachází?

Od jakého roku probíhají expozice muzea?

Jaké expozice muzeum nabízí? (3)

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

1903

Za kostelem Povýšení sv. Kříže

Maria Janka

č. 115

Ve Františkánském klášteře

1999

Minulost Kadaně, Život v klášteře,
Mineralogie

Městské muzeum

Obr. č. 11
Mapa se
zanesením
umístění
muzea
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4. Pověst

(řešení v tajence)

V Kadani žila jedna bohatá lakomá měšťanka, která si pořídila, po smrti manžela, sedm koček
a černého kocoura. Kočičí miláčkové s ní jedli i spali. Když měšťanka zemřela, ve své poslední vůli
odkázala vše svým kočkám a přikázala pohřbení svého těla v kryptě kostela Čtrnácti svatých
Pomocníků. Od té doby, noc co noc, pobíhal mezi náměstím a františkánským klášterem houf
ohnivých koček a strach a hrůza naplňovaly město. Nakonec měšťané vyjmuli tělo z krypty a hodili ho
ze skály za klášterem do řeky. Ještě nyní je zde slyšet kočičí . To očarovaný kočičí houf
oplakává svou dávno mrtvou paničku.

VŘEŠTĚNÍ

1. sídlo katolické církve (stát)

2. kolébka starověkého umění

3. rodový znak

4. "Nezabiješ" je … přikázání?

5. město husitů

6. větší než obec

7. známý prorok

8. stav bez válek

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o městském muzeu. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 14 - Řešení pracovního listu - Městské muzeum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

V A T I K Á N

Ř E C K O

E R B

Š E S T É

T Á B O R

M Ě S T O

N O S T R A D A M U S

M Í R
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Příloha č. 44. 15 - Pracovní list - Městská radnice

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně radnici.

3. Odpovězte na otázky.

Jakého slohu je radniční věž?

Z jakého století se věž dochovala?

Jak vysoká je radniční věž?

Vrchol věže je po stranách posázen ozdobami, jak se jmenují?

Radniční věž postavil stavitel

Tento stavitel podepsal věž soškou jakého zvířete?

K jakému účelu sloužila původně radniční budova?

V jakém slohu je nynější podoba radnice.

Městská radnice

Obr. č. 12
Mapa pro
zanesení
budovy
radnice
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4. K radnici se váže pověst:

(řešení v tajence)

Jeden zámožný měšťan využíval svého psa ke
kradení. Pes proklouzl vždy do radnice a do tlamy
vzal při počítání peněz jednu minci. Když se na
krádeže přišlo, byl nad měšťanem vynesen rozsudek
– buď vyleze až na vrchol věže, nebo bude popraven.
Při zápasu s osudem pes přiběhl pána povzbuzovat,
nešťastně však přepadl přes zábradlí a zřítil se
z věže. Pán úskalí překonal, přes útrapy však dostal
horečku a třetí den zemřel. Na památku této události
byla na věž umístěna socha psa, aby připomínala, že
se nevyplácí.

1. společenství lidí

2. řeka protékající Londýnem

3. autor Dášeňky

4. dvojice rýmů (mn. č.)

5. odpadní kanál

6. opakovaný výrok

7. hlavní část vesnice

8. část korunovačních klenotů

9. otisk

10. začátek závodu

Obr. č. 13 – Budova radnice

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o městské radnici. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 15 - Pracovní list - Městská radnice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

10.

7.

9.
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Příloha č. 44. 16 - Řešení pracovního - Městská radnice

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně radnici.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

Jakého slohu je radniční věž?

Z jakého století se věž dochovala?

Jak vysoká je radniční věž?

Vrchol věže je po stranách posázen ozdobami, jak se jmenují?

Radniční věž postavil stavitel

Tento stavitel podepsal věž soškou jakého zvířete?

K jakému účelu sloužila původně radniční budova?

V jakém slohu je nynější podoba radnice.

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

gotického

14.

53,7 metrů

kraby

Petr Hündt

psa

Kupecký dům

barokním

Městská radnice

Obr. č. 12
Mapa se
zanesením
budovy
radnice



44 Projekt| Kadaň

36/52

4. K radnici se váže pověst:

(řešení v tajence)

Jeden zámožný měšťan využíval svého psa ke
kradení. Pes proklouzl vždy do radnice a do tlamy
vzal při počítání peněz jednu minci. Když se na
krádeže přišlo, byl nad měšťanem vynesen rozsudek
– buď vyleze až na vrchol věže, nebo bude popraven.
Při zápasu s osudem pes přiběhl pána povzbuzovat,
nešťastně však přepadl přes zábradlí a zřítil se
z věže. Pán úskalí překonal, přes útrapy však dostal
horečku a třetí den zemřel. Na památku této události
byla na věž umístěna socha psa, aby připomínala, že
se nevyplácí.NEČESTNOST

1. společenství lidí

2. řeka protékající Londýnem

3. autor Dášeňky

4. dvojice rýmů (mn. č.)

5. odpadní kanál

6. opakovaný výrok

7. hlavní část vesnice

8. část korunovačních klenotů

9. otisk

10. začátek závodu

Obr. č. 13 – Budova radnice

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o městské radnici. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 16 - Řešení pracovního - Městská radnice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

10.

7.

9.

N Á R O D

T E M Ž E

Č A P E K

V E R Š E

S T O K A

C I T Á T

N Á V E S

Ž E Z L O

S T O P A

S T A R T
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Příloha č. 44. 17 - Pracovní list - Barbakan a opevnění

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně barbakan.

3. Odpovězte na otázky.

V jakém roce byl barbakan postaven?

K čemu barbakan sloužil?

Barbakan byl součástí brány. Jak se jmenovala?

V jakém roce byla brána zbořena?

Kolik bran bylo součástí kadaňského opevnění?

Jaká brána se dochovala?

V jakém slohu je barbakan postaven?

Nad lomeným obloukem se nachází erb. Jaký?

Barbakan a opevnění

Obr. č. 14
Mapa pro
zanesení
barbakanu
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Zbožný měšťan Jan Kraupner z Žatecké ulice
navštěvoval každý den ranní mši v klášterním
kostele Čtrnácti sv. pomocníků. Jednou před půlnocí
jej probudilo vyzvánění zvonů a on si myslel, že to
u františkánů svolávají k ranní bohoslužbě. Oblékl se
a spěchal do kostela. Ještě na Špitálském předměstí
potkal rytíře v brnění. Měšťan kolem něj jen proběhl
a spěchal dál až ke kapli u kláštera. Právě odbila
půlnoc. V té chvíli poznal Jan svůj omyl a dal se
k návratu. V té chvíli zazněly z kostela varhany a zpěv
františkánů. Rychle se pokřižoval a uháněl kolem
řeky k městu. Pod hradem však za sebou uslyšel

a rytíř se náhle objevil přímo před
jeho zraky. Jan přiběhl domů celý vyděšený.

1. území Vatikánu

2. část města

3. muž žijící v klášteře

4. pochodně

5. rodový znak

6. společenství lidí

7. stav bez války

Obr. č. 15 - Barbakan

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o barbakanu. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 17 - Pracovní list - Barbakan a opevnění

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Příloha č. 44. 18 - Řešení pracovního listu - Barbakan a opevnění

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně barbakan.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

V jakém roce byl barbakan postaven?

K čemu barbakan sloužil?

Barbakan byl součástí brány. Jak se jmenovala?

V jakém roce byla brána zbořena?

Kolik bran bylo součástí kadaňského opevnění?

Jaká brána se dochovala?

V jakém slohu je barbakan postaven?

Nad lomeným obloukem se nachází erb. Jaký?

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

1458

Zpevňoval opevňovací linii,
umožňoval střelbu do stran

Žatecká

1832

6

Mikulovická (Svatá)

gotickém

Kadaňský

Barbakan a opevnění

Obr. č. 14
Mapa se
zanesením
barbakanu
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Zbožný měšťan Jan Kraupner z Žatecké ulice
navštěvoval každý den ranní mši v klášterním
kostele Čtrnácti sv. pomocníků. Jednou před půlnocí
jej probudilo vyzvánění zvonů a on si myslel, že to
u františkánů svolávají k ranní bohoslužbě. Oblékl se
a spěchal do kostela. Ještě na Špitálském předměstí
potkal rytíře v brnění. Měšťan kolem něj jen proběhl
a spěchal dál až ke kapli u kláštera. Právě odbila
půlnoc. V té chvíli poznal Jan svůj omyl a dal se
k návratu. V té chvíli zazněly z kostela varhany a zpěv
františkánů. Rychle se pokřižoval a uháněl kolem
řeky k městu. Pod hradem však za sebou uslyšel

a rytíř se náhle objevil přímo před jeho
zraky. Jan přiběhl domů celý vyděšený.
ŘINČENÍ

1. území Vatikánu

2. část města

3. muž žijící v klášteře

4. pochodně

5. rodový znak

6. společenství lidí

7. stav bez války

Obr. č. 15 - Barbakan

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o barbakanu. Použít můžete dostupnou literaturu
i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 18 - Řešení pracovního listu - Barbakan a opevnění
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3.

4.
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Příloha č. 44. 19 - Pracovní list -  Františkánský klášter

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Františkánský klášter.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

V jakém století se začal klášter budovat?

V jakém roce byl v Kadani založen řád františkánů?

Kdo je zakladatelem františkánského řádu?

Koho představuje 14 svatých pomocníků? (obecně)

Součástí kláštera je kostel. V jakém roce byl vysvěcen?

Klášter si jako své sídlo vybral Jan Hasištejnského. Z jakého byl rodu?

V roce 1938 museli mniši postoupit polovinu kláštera, jaké organizaci?

V jakém roce komunistický režim uzavřel mužské kláštery?

Františkánský klášter

Obr. č. 16
Mapa pro
zanesení
Františkánskéh
o kláštera
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Počátky kláštera jako nejstaršího poutního místa
Čtrnácti svatých pomocníků v českých zemích jsou
opředeny legendou. Kdysi prý na jeho místě stálo
městské , na němž měl být oběšen
jakýsi šlechtic, jenž se spikl proti panovníkovi. Když
jej odváděli na popravu, litoval svého činu a prosil
skrze svaté pomocníky, své patrony, Boha
o odpuštění. Zázrakem byl zachován při životě. Visel
na šibenici tři dni a tři noci, ale nezemřel. V reakci na
takový zázrak jej kadanští radní osvobodili, nařídili
přeložit popraviště na opačný konec města a na
místě zázraku vystavěli kapli Čtrnácti sv. pomocníků.

1. hlava církve

2. prominutí trestů před Bohem

3. kněz jinak

4. diskuze

5. člověk bez víry

6. oslovení monarchy

7. křesťanský stát

8. "Nezabiješ" je … přikázání?

9. člen rytířského řádu středověku

10. větší obec

Obr. č. 17 – Františkánský klášter

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Františkánském klášteře. Použít můžete
dostupnou literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 19 - Pracovní list -  Františkánský klášter
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Příloha č. 44. 20 - Řešení pracovního listu -  Františkánský klášter

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Františkánský klášter.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

V jakém století se začal klášter budovat?

V jakém roce byl v Kadani založen řád františkánů?

Kdo je zakladatelem františkánského řádu?

Koho představuje 14 svatých pomocníků? (obecně)

Součástí kláštera je kostel. V jakém roce byl vysvěcen?

Klášter si jako své sídlo vybral Jan Hasištejnského. Z jakého byl rodu?

V roce 1938 museli mniši postoupit polovinu kláštera, jaké organizaci?

V jakém roce komunistický režim uzavřel mužské kláštery?

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

15.

1234

František z Assisi

skupinu svatých uctívaných
společně, především proti
nemocem

1480

z rodu Lobkoviců

Hitlerjugend

1950

Františkánský klášter

Obr. č. 16
Mapa se
zanesením
Františkánskéh
o kláštera
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Počátky kláštera jako nejstaršího poutního místa
Čtrnácti svatých pomocníků v českých zemích jsou
opředeny legendou. Kdysi prý na jeho místě stálo
městské , na němž měl být oběšen
jakýsi šlechtic, jenž se spikl proti panovníkovi. Když
jej odváděli na popravu, litoval svého činu a prosil
skrze svaté pomocníky, své patrony, Boha
o odpuštění. Zázrakem byl zachován při životě. Visel
na šibenici tři dni a tři noci, ale nezemřel. V reakci na
takový zázrak jej kadanští radní osvobodili, nařídili
přeložit popraviště na opačný konec města a na
místě zázraku vystavěli kapli Čtrnácti sv. pomocníků.

POPRAVIŠTĚ

Obr. č. 17 – Františkánský klášter

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o Františkánském klášteře. Použít můžete
dostupnou literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 20 - Řešení pracovního listu -  Františkánský klášter

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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A P E ŽP

O D P U S T K A

P A T E R

R O Z H O V O R

A T E I S T A

V Ý S O S T
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Š E S T É

T E M P L Á Ř

M S T OĚ

1. hlava církve

2. prominutí trestů před Bohem

3. kněz jinak

4. diskuze

5. člověk bez víry

6. oslovení monarchy

7. křesťanský stát

8. "Nezabiješ" je … přikázání?

9. člen rytířského řádu středověku

10. větší obec
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Příloha č. 44. 21 - Pracovní list - Mikulovická brána

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách.

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Mikulovickou bránu.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260 (král
železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada,
kudy procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo
ponecháno náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven

( ) i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha
z nich dochovaly až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později
zase křižáci. Co se trochu povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali
a Kadaň začala po opravách hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od
císaře (milovník alchymie – Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období
však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631 a později i ( ) v roce 1635. Město se
delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho (sloh–„znovuzrození“) a později i barokní
obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala městu i poničenému hradu a hradbám dnešní
vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé
podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od
jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání budou bolet nohy, a ještě to všechno ani
nestihnete.

Jak je také brána nazývána?

V jakém slohu je brána postavena?

V jakém století byla postavena?

Kolik městských bran se v Kadani dochovalo?

V jakém roce bylo zbořeno soubraní, kterého byla brána součástí?

V jaké ulici se nachází brána?

Brána nyní slouží jako městské hodiny. Jaký významný hodinář pochází z Kadaně?

Jaké „slavné“ hodiny sestrojil tento hodinář?

Mikulovická brána

Obr. č. 18
Mapa pro
zanesení
Mikulovické
brány

44
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Na Svaté bráně v Kadani býval kdysi namalován
obraz čerta, kterak podává bábě boty zavěšené na
holi. Podle pověsti právě u městské brány bydlel
kdysi švec s mladou ženou. Čert jim štěstí záviděl
a chtěl to všechno pokazit. A tak vyslal starou bábu,
aby mladý pár rozhádala, přičemž jí za to slíbil nové
boty. Stařena opravdu úkol splnila a čert jen zíral,
jaká je bába dračice. Sám se jí proto pak bál, a tak jí
raději nové střevíce za odměnu podal jaksi na dálku,
k čemuž použil dlouhé hole. Proto se také říká, že "

i čerta".

1. stavební sloh - 18. st.

2. vstup do města

3. stavba k uložení mrtvého

4. popravčí

5. středověký hudební nástroj

6. fontána ve městech

7. sad pro pěstování hroznů

8. sídlo panovníků

9. střed města

Obr. č. 19 – Mikulovická brána

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o městské radnici. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 21 - Pracovní list - Mikulovická brána

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



1. Ještě než se podíváme do Kadaně, něco se o ní musíme dozvědět.

Doplňte do textu vynechané údaje podle nápovědy v závorkách

2. Pokuste se zanést do mapy Kadaně Mikulovickou bránu.

3. Odpovězte na otázky.

Podle dochovaných písemných zpráv bylo město Kadaň založeno v roce 1260
(král železný a zlatý) nad řekou (vlévá se v Litoměřicích do Labe). Původně tu bývala tržní osada, kudy
procházela Solná stezka do ( ). Při výstavbě samotného města nic nebylo ponecháno
náhodě a podle přesného půdorysného plánu zde vznikaly ulice a náměstí, byl postaven ( )
i městské domy. Pozůstatky některých gotických částí, či zachovalá sklepení se u mnoha z nich dochovaly
až dodnes, zejména na náměstí. V roce 1421 dobyli město ( ) a později zase křižáci. Co se trochu
povedlo opravit, zničil rozsáhlý požár v roce 1498. Obyvatelé to nevzdali a Kadaň začala po opravách
hospodářsky vzkvétat. Dokonce v roce (MDXCV) si město od císaře (milovník alchymie –
Habsburský) odkoupilo královský hrad. Toto šťastné období však trvalo pouze do vpádu Sasů v roce 1631
a později i ( ) v roce 1635. Město se delší dobu vzpamatovávalo a nastala jeho
(sloh – „znovuzrození“) a později i barokní obnova zejména v století (např. rok 1758), která dala
městu i poničenému hradu a hradbám dnešní vzhled. A bohužel to, co se v průběhu staletí nepovedlo
zničit požárům a dobyvatelům, se málem celé podařilo zničit při budování naší panelákové socialistické
vlasti. Ale nebuďme pesimisty, na rozdíl od jiných měst tu najdete tolik památek, že vás při jejich obíhání
budou bolet nohy, a ještě to všechno ani nestihnete.

Jak je také brána nazývána?

V jakém slohu je brána postavena?

V jakém století byla postavena?

Kolik městských bran se v Kadani dochovalo?

V jakém roce bylo zbořeno soubraní, kterého byla brána součástí?

V jaké ulici se nachází brána?

Brána nyní slouží jako městské hodiny. Jaký významný hodinář pochází z Kadaně?

Jaké „slavné“ hodiny sestrojil tento hodinář?

Přemyslem Otakarem II.
Ohří

Německa
hrad

husité

1595 Rudolfa II.

Švédů renesanční
18.

Svatá

gotickém

14.

pouze jedna

1862

J. Švermy

Mikuláš z Kadaně

Staroměstský orloj

Mikulovická brána
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Příloha č. 44. 22 - Řešení pracovního listu - Mikulovická brána

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)

Obr. č. 18
Mapa se
zanesením
Mikulovické
brány
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4. Pověst

(řešení v tajence)

Na Svaté bráně v Kadani býval kdysi namalován
obraz čerta, kterak podává bábě boty zavěšené na
holi. Podle pověsti právě u městské brány bydlel
kdysi švec s mladou ženou. Čert jim štěstí záviděl
a chtěl to všechno pokazit. A tak vyslal starou bábu,
aby mladý pár rozhádala, přičemž jí za to slíbil nové
boty. Stařena opravdu úkol splnila a čert jen zíral,
jaká je bába dračice. Sám se jí proto pak bál, a tak jí
raději nové střevíce za odměnu podal jaksi na dálku,
k čemuž použil dlouhé hole. Proto se také říká, že "

i čerta".BÁBA OŠIDÍ

1. stavební sloh - 18. st.

2. vstup do města

3. stavba k uložení mrtvého

4. popravčí

5. středověký hudební nástroj

6. fontána ve městech

7. sad pro pěstování hroznů

8. sídlo panovníků

9. střed města

Obr. č. 19 – Mikulovická brána

5. Vaším úkolem je nyní sestavit krátký referát o městské radnici. Použít můžete dostupnou
literaturu i internet. Referát pak přednesete při exkurzi.

Příloha č. 44. 22 - Řešení pracovního listu - Mikulovická brána
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1. Během procházky zaznamenejte do mapy (tajenka osmisměrky):

2. Odpovězte na otázky:

Katova ulička

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Radnice s věží

Obr. č. 20 – Mapa pro zanesení (viz tajenka) procházky

Kolik měří Katova ulička v nejužším místě?
Co je to fortna?
Odkud – kam vede Katova ulička?

Jaká socha je na vrcholu Trojičného sloupu?
Co je to balustráda?
Co znamená pojem Nejsvětější Trojice?

Jak vysoká je věž radnice?
Soška jakého zvířete je na radniční věži?
Vrchol věže je po stranách posázen ozdobami, jak se jmenují?
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Příloha č. 44.23 - Procházka Kadaní

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)
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Příloha č. 44.23 - Procházka Kadaní

Komu byl původně kostel zasvěcen?
Na jakou světovou stranu jsou křesťanské kostely orientovány?
Do jakého století spadají první zmínky o kostelu?

K čemu barbakan sloužil?

Jak se jmenovala brána, které byl barbakan součástí?
Jaký erb je nad lomeným obloukem barbakanu?

V jakém roce byl hrad založen?
Jací dva panovníci pobývali na hradě?
K jakým účelům určila hrad Marie Terezie?

Kdo je zakladatele františkánského řádu?
Komu byl postoupen klášter v roce 1938?
V jakém roce byl založen v Kadani františkánský řád?
Načrtněte, lomený sloup – gotika:

V jakém roce bylo muzeum uvedeno do provozu ve Františkánském klášteře?

Jaké expozice muzeum nabízí?

Co symbolizují křížové cesty?

Kolik zastavení má Křížová cesta v Kadani?
Co jsou to pilastry?

Jak je také brána nazývána?
V jakém slohu je brána postavena?
Kolik městských bran se v Kadani dochovalo?
Jaký významný hodinář pocházel z Kadaně a co sestrojil?

Kostel Povýšení svatého Kříže

Barbakan

Hrad

Františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků

Muzeum

Křížová cesta

Mikulovická brána

3. Moje hodnocení procházky: (Dozvěděli jste se něco nového? Zaujalo nebo překvapilo vás něco?
Uměli jste odpovědět na otázky?)
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1. Během procházky zaznamenejte do mapy : zastávka, začátek, konec trasy

2. Odpovězte na otázky:

Katova ulička

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Radnice s věží

Obr. č. 20 –Mapa se zanesenou trasou procházky

Kolik měří Katova ulička v nejužším místě?
Co je to fortna?
Odkud – kam vede Katova ulička?

Jaká socha je na vrcholu Trojičného sloupu?
Co je to balustráda?
Co znamená pojem Nejsvětější Trojice?

Jak vysoká je věž radnice?
Soška jakého zvířete je na radniční věži?
Vrchol věže je po stranách posázen ozdobami, jak se jmenují?

TRASU

66,1 cm
menší branka v hradbách či ve vstupech do kláštera pro pěší

od katovny (dům č. 190) k Mírovému náměstí

Panny MarIe
ozdobné zábradlí

Otec, Syn, Duch Svatý

53,7 metrů
psa

kraby

Příloha č. 44. 24 - Řešení pracovního listu - Procházka Kadaní

zdroj: www.mapy.cz (© 2011 PLANstudio, spol. s r.o.)
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Komu byl původně kostel zasvěcen?
Na jakou světovou stranu jsou křesťanské kostely orientovány?
Do jakého století spadají první zmínky o kostelu?

K čemu barbakan sloužil?
Jak se jmenovala brána, které byl barbakan součástí?
Jaký erb je nad lomeným obloukem barbakanu?

V jakém roce byl hrad založen?
Jací dva panovníci pobývali na hradě?
K jakým účelům určila hrad Marie Terezie?

Kdo je zakladatele františkánského řádu?
Komu byl postoupen klášter v roce 1938?
V jakém roce byl založen v Kadani františkánský řád?
Načrtněte lomený sloup – gotika:

V jakém roce bylo muzeum uvedeno do provozu ve Františkánském klášteře?
Jaké expozice muzeum nabízí?

Co symbolizují křížové cesty?
Kolik zastavení má Křížová cesta v Kadani?
Co jsou to pilastry?

Jak je také brána nazývána?
V jakém slohu je brána postavena?
Kolik městských bran se v Kadani dochovalo?
Jaký významný hodinář pocházel z Kadaně a co sestrojil?

Kostel Povýšení svatého Kříže

Barbakan

Hrad

Františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků

Muzeum

Křížová cesta

Mikulovická brána

3. Moje hodnocení procházky: (Dozvěděli jste se něco nového? Zaujalo nebo překvapilo vás něco?
Uměli jste odpovědět na otázky?)

Panně Marii
oltářem na východ

13. století

zpevňoval opevňovací linii, umožňoval střelbu do stran
Žatecká

erb Kadaně

1260
Václav II. a Karel IV.

kasárna

František z Assisi
Hitlerjugend

1234

1999
Život v klášteře, Minulost Kadaně, Mineralogie

poslední cestu Ježíše Krista
sedm

napodobeniny sloupu, které mají dekorativní účel – Mikulovická brána

Svatá
gotickém

jen jedna

Mikuláš z Kadaně – Staroměstský orloj v Praze

Příloha č. 44. 24 - Řešení pracovního listu - Procházka Kadaní
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