
  

  

Pracovní listy 

HLEDÁNÍ A POZNÁVÁNÍ 

AHOJ, 
Vítám Tě na hradě Litice. V tomto pracovním listě na Tebe čeká spousta úkolů, při jejichž plnění 
musíš projít celý hrad a pozorně se dívat kolem sebe. Hrad Litice je gotickým hradem. Vrať se s 
námi do 14. století. Tvým úkolem je najít všechny prvky, věci a části hradu, které najdeš na 
obrázcích. Písmena u odpovědí, které jsou podle Tebe správné, doplň do tajenky na konci listu. 

Začni před vstupem do hradu u dřevěného mostu. 

1 . Do hradu se vstupovalo 
P) po schodech 
C) po jednom padacím mostě 
J) po padacím mostě a po padacím můstku pro pěší 

2 . Vlevo nad hlavní bránou je reliéf 
Z) krále Karla IV. 
I) krále Jiřího z Poděbrad 
K) svatého Františka 

3 . Opevnění hradu mělo zubovité zakončení zdí, 
které se nazývalo 

Ř) cimbuří – kde se proluky střídají ze stínkami 
Č) cimbál 
Š) zubatice 

4 . Za bránou vlevo uvidíš 
É) jezírko 
Í) cisternu – zdroj pitné vody 
Á) hasičskou nádrž 



  

  

5 . Při cestě na hrad je po pravé straně bývalá 
hospodářská budova 

Z) konírna 
M) kuchyně 
D) ložnice 

6 . Před vstupem do hlavního paláce roste 
P) buk 
H) dub 
M) lípa 

7 . Co je to nádvoří 
J) velká hodovní místnost 
B) název vesnice, která má velkou náves 
O) vnitřní nezastavěný prostor hradu 

Hrad Litice je gotickým hradem. 

8 . Podle jakého stavebního prvku poznáme tento typ 
architektury? 

D) lomený oblouk u oken a dveří 
C) lomový kámen 
Z) umístění stavby na kopci 
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. Kolik měl hrad Litice věží? 
Ř) 3 
Č) 2 
Ě) 1 

0. Kolik schodů vede na ochoz věže? 
B) 113 
T) 55 
F) 213 

Na hradě se nám dochovaly různé stavební prvky. 

1. Co je to krakorec 1 
U) kámen, na kterém hnízdí krkavec 
R) nosný kámen, nesoucí zpravidla krb, záchod, balkon 
G) středověká pokrývka hlavy 

1 2. K čemu sloužil prevét? 
E) byla to prádelna 
I) bylo to vězení 
A) byl to záchod 



  

 

V hlavním paláci v 1. patře nad vitrínami 
s archeologickými nálezy jsou na zdi 
umístěny erby šlechtických rodů, které 
hrad Litice vlastnily. 

1 3. Který erb je českých králů? 
S) erb s třemi příčnými černými pruhy 
D) erb s dvouocasým lvem s korunou 
V) erb s zkříženými ostrvemi (sukovitý 
kmen s pahýly po osekaných větví) 

TAJENKA 

1 

6 

2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 13 

Vládl přísně, spravedlivě a moudře. 

Nikomu nedovoloval, aby se obohacoval na úkor království, v zemi vládl 

klid a pořádek. Za nejvyšší hodnotu pokládal mír. Věděl, jaké utrpení 

způsobují války. Chtěl, aby evropští panovníci založili spolek, který by na 

dodržování míru dohlížel. Pro svůj plán však nenašel pochopení a spory se 

i nadále řešily nejčastěji válkami. Také on musel po celý svůj život čelit 

útokům maďarského krále Matyáše Korvína, kterého podporovala i část 

české šlechty. Došlo k odtržení Moravy a Slezska od Čech. Jiří měl 

několik synů, kteří by mohli vládnout, věděl však, že české království 

potřebuje silného spojence. Chtěl posílit mír a zajistit zemi bezpečí. Proto 

doporučil českému sněmu, aby zvolil novým českým králem syna 

polského krále Vladislava Jagellonského. 

Zemřel roku 1471. 

Národní památkový ústav, 2021 - Pavlína Prachařová 

 


