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ZNOVUOŽIVENÉ
KRUŠNOHOŘÍ

PRO HOBBY
ŘEŠITELE

OTÁZKY A ÚKOLY

1/ ŠTĚPÁN ŠLIK
Doplňte odpovědi:

____

Mince, kterou razili Šlikové:

Jáchymovský t

Zakladatelem ostrovské větvě Šliků
byl Štěpánův otec:

K

_ _ _ _ _ II. Šlik

Sloh, ve kterém nechal Štěpán Šlik upravit ostrovský
zámek a zahradu:

R

________

Dokument s pravidly těžby, který Štěpán Šlik nechal
v roce 1518 vydat:

Jáchymovský h

____

řád

2/ NEPTUN – POHLEDOVÁ ZEĎ
Zatrhni správnou odpověď:
Čí socha byla umístěna v grotě
(později ve výklenku věže)
s vodní kaskádou?

a) Neptuna
b) Herakla
c) Poseidona
Jak se tato věž, zakončující Pohledovou
zeď, podle sochy nazývala?

a) Věž vládce vod
b) Věž Velkého muže
c) Neptunova věž
Architektem úpravy zdi šlikovského zámku
zničeného požárem, a tedy tvůrcem
Pohledové zdi, byl:

a) Kryštof Dientzenhofer
b) Abraham Leuthner
c) Domenico Egidio Rossi

Jak se nazývá dekorativní uměle vytvořená
jeskyně, oblíbený prvek barokní
zahradní architektury?

a) grota
b) nika
c) gloriet

3/ PALÁC PRINCŮ

5/ POSVÁTNÝ OKRSEK

Doplňte odpovědi:

Zatrhni správnou odpověď:

Jaký je jiný název pro Bádenský zámek?

_ _ _ _ P_ _ _ _ _

P

Manželem dědičky ostrovského panství – Františky Sibylly Augusty Sasko-Lauenburské
– se stal uznávaný vojevůdce, markrabě:

_ _ _ _ K V _ _ _ M B _ _ _ _ _ _Ý

L

Lázeň vybudovaná v Paláci princů byla pojmenována podle fresky na klenbě s motivem
antické ochránkyně lesů a divoké zvěře, bohyně lovu a měsíce. Nazývala se:

______L____

D

Palác princů byl původně spojen s Lauenburským zámkem a měl uzavřené nádvoří,
na nějž se vstupovalo honosnou branou s aliančním erbem, kterou návštěvníci mohou
obdivovat i dnes. Nazývá se:

B

___

B

____

4/ ZÁMECKÁ ZAHRADA
Zatrhni správnou odpověď:
Pomineme-li nejstarší zahradu u zámku Šliků i novodobou úpravu, kolik dalších
vývojových etap prodělala od 17. do 19. století ostrovská zámecká zahrada?

a) 2 – renesanční a barokní
b) 4 – manýristickou, barokní, vrcholně barokní, přírodně krajinářskou úpravu
c) 6 – gotickou, renesanční, manýristickou, barokní, rokokovou a anglický park
Jaké označení si ostrovská zámecká
zahrada vysloužila v 17. století?

a) „dílo ďáblovo“
b) „dílo boží“
c) „osmý div světa“
První – manýristickou etapu zámecké
zahrady začal budovat vévoda:

a) Julius Jindřich Sasko-Lauenburský
b) Jindřich František Sasko-Lauenburský
c) Ludvík Vilém Bádenský
Vybudování zahrady tohoto šlechtice prý stálo asi:

a) 30 tisíc říšských tolarů
b) 60 tisíc říšských tolarů
c) 90 tisíc říšských tolarů

Která stavba nepatří do Posvátného okrsku?

a) kostel Nanebevzetí Panny Marie
b) kaple sv. Anny
c) kaple sv. Floriána
Kaple svaté Anny byla postavena jako první stavba
celého areálu a byla založena jako kaple pohřební.
Založil ji vévoda:

a) Julius František Sasko-Lauenburský
b) Julius Jindřich Sasko-Lauenburský
c) Ludvík Vilém Bádenský
Který řád působil v klášteře a vedl zde gymnázium?

a) jezuité
b) františkáni
c) piaristé
O jaké kapli je řeč?
…malby v interiéru znázorňují Vraždění neviňátek
a Nejsvětější Trojici… součástí památníku obětem
násilí na Ostrovsku je i křížová cesta sochaře
Jaroslava Šlezingera...

a) kaple sv. Anny
b) kaple sv. Floriána
b) kaple Panny Marie Einsiedelnské

6/ LEOPOLD II. TOSKÁNSKÝ
Správné odpovědi poskládejte z písmen pod příslušnou otázkou a zapište do políček:
19. a počátek 20. století je obdobím, kdy ostrovské panství vlastnili příslušníci habsbursko
-lotrinského rodu – vedlejší větev vládnoucí dynastie v rakousko-uherské monarchii. Byli to:

VODOVELKOVÉVÉ

KÁNTOSŠTÍ

V

O

O

T

Á

Í

É

Jedním ze starostů Ostrova (dokonce třikrát zvolen) byl i člen vedlejší vládnoucí
habsbursko-lotrinské dynastie:

DOLEPLO
II.
Na samém konci roku 1910, poté co město řešilo finance na rozvoj města a zejména vybudování
vodovodu a kanalizace, bylo rozhodnuto o prodeji piaristické knihovny, jejíž nejcennější součástí
byl i tzv. Ostrovský kodex – rukopis s legendou o svaté:

VIHEDCE

Nástupcem Leopolda II. Toskánského byl jeho syn,
který, ač v Ostrově pobýval pouze v letních měsících,
řídil ostrovské panství s důkladností a důsledností
řádného hospodáře. Byl to:

DINDFERNA
IV.
Zdroj fotografií: Wikipedie, archiv města Ostrov
Ilustrace: Sára Škvareninová
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