Pracovní listy
1) Kdy a kým byla zahájena výstavba hradu?
2) Co víte o prvním majiteli tohoto hradu? Z jakého byl rodu, co jeho rodiče a sourozenci? Kde a
jak zemřel?
3) Zamyslete se nad tím, kde hrad stojí. Má to nějaký význam (zeměpisně i s ohledem na okolí)?
4) Našli byste v okolí nějaká místa, která hradu pomohla v jeho obranyschopnosti?
5) K jakému účelu byl hrad vystavěn (známe hrady obranné, obytné a řadu dalších)?
6) Čím se liší hrad od zámku (architektura, využití, obyvatelstvo a další)?
7) Jak se tento hrad jmenuje a kde ke svému názvu přišel? Znáte nějaké další legendy o tom, jak
vznikl název nějakého hradu/zámku?
8) Ve své době byla na hradě velká knihovna, kterou se původní majitel často chlubil. Jaké knihy
byste v ní mohli najít?
9) Hrad byl v roce 1421 dobyt. Kým? Z jakého důvodu k tomu došlo?
10) Co se dále dělo s hradem po jeho dobytí?
11) Pokuste se s pomocí plánku najít místo, kde původně stála věž – jedno z nejdůležitějších míst
na hradě. Uvažujte nad tím, k čemu se věž využívala, kde ji asi bylo nejvíc potřeba. Dochovala
se nějaká její část dodnes?

12) Kde byste původně hledali padací most? K čemu byl na hradě dobrý?
13) Dodnes zde najdete hlubokou prohlubeň, původně to byl sklep. Najděte toto místo a zkuste
vymyslet, k čemu sklep na hradě sloužil.
14) Co na hradě jedli?
15) Co na hradě pili? Jak získávali a uchovávali vodu?
16) Původní hrad inspiroval i mnoho umělců. Mimo jiné sem pravidelně chodil jeden český
spisovatel, kterého historie tohoto místa tak uchvátila, že sem vložil část děje knih o F. L.
Věkovi. Který spisovatel to byl?
17) Na současnou podobu hradu měl velký vliv také průmyslový pokrok. Co zdejší okolí a celý
hrad zasáhlo asi nejvíce?

