CESTA RYTÍŘE HROZNATY – PRŮVODCE KLÁŠTEREM

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

I. Detaily zraku skryté
1. F - Socha blahoslaveného Hroznaty nad pseudorománským portálem z počátku 20. století. Patron politických vězňů má atribut vězeňské okovy.
2. X - Údajně se jedná o hlavu gotického stavitele kněžiště ze 14. století
3. B - Stará kašna, která bývala centrem barokní zahrady
4. O - Jedná se o základy románské stavby starší než klášter, o které není v žádných pramenech zmínka. Jedna z hypotéz archeologů tvrdí, že se
může jednat o součást Hroznatova sídla.
II. Heraldika
J - Chotěšov (správně)
K - Milevsko
M - Zábrdovice
G - Hradisko
Proč erby? Protože ve 12. století probíhala 2. křížová výprava, které se Hroznata z počátku účastnil. Na křížové výpravě bylo potřeba se rozeznat,
aby pán věděl, kdo slouží pod ním. Hroznata patřil ke šlechticům s evropským rozhledem, na tehdejší dobu moderní kulturu erbovního značení
pomáhal prosadit v českém království.
III. Osamělá budova
D - Špatně. V textu je uvedeno, že podobná budova bývala i na vesnicích
F a N - Špatně. Tyto stavby bylo možné najít v některých klášterech, nebylo však nutné je výrazně jinak chránit proti ohni
L - Správně.
IV. Listina
A - Správně
W - Špatně. Nejstarší kláštery (na Pražském hradě a v Břevnově) vznikaly už v 10. století.
Y - Špatně. Knihtisk je vynalezen až v polovině 15. století.
S - Špatně. Požáry nepoškodily celou řadu dokumentů. Informační tabule význam listiny vysvětluje jinak.
V. Klášter v nejstarší podobě
P - Gotické okno věže (s pseudogotickou výplní)
I - Správně. Románská apsida (okno bylo původně menší) s kaplí s Hroznatovými ostatky.
V - Barokní cibulová věž
Q - Správně. Románská okna v průčelí kostela.
W - Jedná se sice o románské okno, ale v klášteře se nenachází. Najdeme ho na hradě (falci) v Chebu.
VI. Co se opatu Tylovi nestalo?
A - Správně. Klášter byl v noci 13. dubna 1950 přepaden komunistickou bezpečností a stejně jako všechny kláštery v zemi uzavřen, řeholníci
internováni. Do roku 1978 zde sídlila vojenská posádka.
V - Správně. Skutečně byl z politických důvodů odsouzen v roce 1952 za velezradu a šest let vězněn, pracoval v jáchymovských dolech.
U - Špatně. Heřman Tyl byl sice účastníkem protinacistického odboje, jeho pobyt v těchto koncentračních táborech však ukončil rok 1945.
W - Špatně. Jako opat musel dodržovat celibát, proto se nemohl oženit. Karel Reintenberger nebyl starosta, ale opat, který pomáhal financovat
první stavby v Mariánských lázních.
VII. Jsou nebo nejsou
C - Správně. Mlýn i pivovar přestaly po obsazení kláštera armádou fungovat, neudržované chátrající budovy armáda strhla.
VIII. Opat vs. stavitel
H - Správně. Dientzenhofer opatův návrh nakonec zakomponoval, věže zdobí nároží konventu směrem k parku. Přízemí věží ukrývají hluboké
studny, které dříve odvodňovaly klášter. Dnes slouží ke kontrole hladiny spodní vody.
IX. Barokní zahrada, nebo anglický park?
M - Správně. Pozůstatky kašny lze spatřit zarostlé v trávě, i když se podoba za staletí změnila.
X. Léčivé prameny
G - Gloriet. Název lze najít na většině ukazatelů v klášteře. Jedná se o běžný doplněk barokních a romantických parků, původně věnovaný
odpočinku.
Z - Mariánské lázně. Název lze odvodit od Panny Marie, které byla vedle klášterního kostela zasvěcena i kaple nad léčivými prameny.
Tajenka:
Báseň je vyryta do zábradlí před opatským bytem. Zanechal jí zde neznámý vojín základní služby v neznámém roce.
Tento vzdělávací materiál vznikl v rámci spolupráce Hroznatovy akademie a Gymnázia Přírodní škola, o.p.s. Expedice Teplá 2017.

