
 

O  p e č e ť  J o s e f a  P e k a ř e  

C e l k o v é  p o ř a d í  

 

 

pořadí jméno a příjmení  třída  body  bonus  celkem  

1 Gabriela Hanusová  2. A  71 9 80 

2 Barbora Bártová  3. C  67 5 72 

3 Lukáš Vlček 2. A 58 6 64 

4 Zdeněk Pošusta  2. A  41 1 42 

5 Daniela Simonová 4. B 36 0 36 

6 Daniel Křístek 2. A 31 0 31 

7 Tamara Pelikánová 2. A 24 0 24 

8 Richard Schnábel 6. O 19 1 20 

9 Matyáš Hašlar 7. O 19 0 19 

10 Zuzana Outěřická 4. B 16 2 18 

11 Agáta Prokorátová 1. A 17 0 17 

12 Anna Tůmová 5. O 13 0 13 

13 Karel Schamberger 1. A 12 0 12 

14 Klára Marková 4. A 11 0 11 

* V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nižší počet bonusových bodů za rychlé odevzdání. 
 

  



 

IV. část – řešení 

 

 

Poznáš sídlo ležící severně od Mladé Boleslavi?  

Jak se toto sídlo jmenuje? Dokážeš přibližně datovat, z jaké doby pochází jeho 

vyobrazení? Na základě čeho tuto dataci můžeš určit? V pozadí kresby vidíš tři stavby: 

světskou a církevní budovu a technickou stavbu. O jaké stavby se jedná? 

Jedná se o vyobrazení zámku v Klášteře Hradišti nad Jizerou. Podle stavební podoby lze 

vyobrazení datovat do mezidobí let 1556 (přestavba zámku v renesančním duchu) až 1869 

(požár zámku). Podoba budov v pozadí, jimiž jsou mnichovohradišťský zámek, kapucínský 

klášter a most přes Jizeru, posouvají dataci k roku 1710, kdy byl dokončen stavební vývoj 

areálu mnichovohradišťského zámku. Rozhodující je ale oděv postav v popředí vyobrazení. 

Na něm můžeme pozorovat typické prvky oděvu biedermeieru (cylindr, frak a krinolína). 

Datovat vyobrazení tak můžeme do doby zhruba 20. až 50. let 19. století. (7 b.) 

V popředí kresby je vyobrazeno šlechtické sídlo. Kdy a kým bylo na tomto místě 

vybudováno? Od kdy zde přestali pobývat majitelé panství? Do jaké doby bylo toto sídlo 

správním střediskem panství? 

Renesanční zámek nechal vybudovat Jiří z Labouně, jenž byl držitelem panství v letech 

1576–1572. Majitelé panství zde přestali sídlit poměrně záhy: Václav Budovec z Budova 

po roce 1606 přesídlil na nově přestavěný zámek v Mnichově Hraditši. Správní úřady ale 



na zámku v Klášteře sídlily až do roku 1850, kdy po definitivním zániku patriominální 

(vrchnostenské) správy nové státní úřady vznikají v Mnichově Hradišti. (4 b.) 

Šlechtické sídlo vzniklo na místě jiné stavby. O jakou stavbu se jednalo, kdy byla 

založena, kdo ji obýval, kdy zanikla a co se z ní do současnosti dochovalo? 

Jak název napovídá, původně zde existoval klášter řádu cisterciáků. Jeho založení je 

datováno zhruba do let 1144/1145. Klášter zanikl v roce 1420 v době husitských válek, 

dodnes se z původního kláštera dochoval severní portál a opěrná zeď s románskými okny. 

(5 b.) 

Šlechtické sídlo bylo po ztrátě své správní funkce přebudováno na průmyslový podnik. O 

jaký podnik se jednalo? Kdy začalo jeho stěhování do areálu šlechtického sídla, jaká 

událost tento proces urychlila? Co v daném areálu nalezneme v současnosti? 

Jedná se o pivovar, jenž v Klášteře existoval již od roku 1570, ale areál zámku začal 

postupně obsazovat od roku 1864 (západní křídlo), po požáru zámku roku 1869 pak již 

celý areál. Výroba piva v Klášteře skončila na konci roku 2020. V současnosti i nadále 

areál využívá společnost Pivovary Lobkowicz jako distribuční centrum, pivo značky 

Klášter se ale vaří v jiných pivovarech této skupiny. (4 b.) 


