
  

  

Pracovní listy 

AHOJ, 
vítám Tě na hradě Litice. V tomto pracovním listě na Tebe čeká spousta otázek, při jejichž plnění musíš 
dobře poslouchat výklad průvodce a také musíš využít informace získané ve škole. Vrať se s námi zpět do 
1 3. století, kde začíná historie hradu Litice. Tvým úkolem je najít správné odpovědi na otázky v našem 
historickém testu. Písmena u odpovědí doplň do tajenky na konci listu. 

1 . Hrad Litice byl založen koncem 13. století rodem Půticů, kteří k nám přišli …… a hrad 
pojmenovali podle svého rodového hradu Litice u 
Plzně. 

A) z jižní Moravy 
Z) z jižních Čech 
D) ze západních Čech 

2 . První písemná zmínka o hradu je z roku ….. 
a to v souvislosti s ručením z doby konfliktu Jana 
Lucemburského s Jindřichem z Lipé. 

U) 1216 
I) 1316 
E) 1306 

Karel IV. po svém návratu z Itálie do Čech vykoupil řadu 
královských hradů, mezi nimi i Litice. 

3 . Kdy se narodil Karel IV. ? 

V) 14. května 1316 
K) 14. května 1348 
R) 29. listopadu 1378 

4 . V roce 1471 zakupuje Litický hrad původně 
moravský šlechtický rod pánů z Kunštátu. 
Nejvýznamnějším zástupcem tohoto rodu je …….. 

I) král Přemysl Otakar II. 
Y) král Jan Lucemburský 
O) král Jiří z Poděbrad 
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5 . Kdo byl otcem Jiřího z Poděbrad? 

K) Viktorín 
H) Václav IV. 
D) Ladislav Pohrobek 

Jiří z Poděbrad byl husitský král, výborný diplomat 
i trpělivý úředník. Usiloval o soužití kališníků a 
katolíků. Jako zemský správce i jako panovník 
vyvedl českou zemi z úpadku po husitských válkách. 

6 . Jiří z Poděbrad se zapsal do české historie hlavně 
svou nadčasovou snahou ….. 

É) bojoval v husitských válkách po boku Jana Žižky 
Á) sjednocení Evropy za účelem nastolení trvalého míru a ochrany před Turky 
Í) sjednal mír s Uherským králem Matyášem Korvínem, který si vzal za manželku jeho dceru Kateřinu 

Litice se těšily zvlášť velké pozornosti krále Jiřího. Tvrdý a nesnadno přístupný hrad si Jiří cenil. 
Veliké a nákladné úpravy zavdaly podnět k domněnkám, že se Litice měly stát Jiříkovým 
Karlštejnem. Pověst tvrdí, že zde Jiří chtěl vytvořit pevný úkryt pro korunovační klenoty a pro 
zemské desky. Novostavba hradu Litic spadá do doby, kdy Jiří stál v obnoveném boji proti 
uherskému králi Matyáši Korvínovi, který chtěl kořistnicky získat českou korunu. Opevněné Litice 
měly přispět k obraně východních Čech. 

Další pověst říká, že v této době byla svedena bitva, nedaleko hradu, mezi českým a uherským 
vojskem. České vojsko, které vedla 2. manželka Jiřího z Poděbrad, bitvu vyhrálo a zabránilo tak 
dobývání hradu. 

7 . Jak se jmenovala 2. manželka Jiřího z Poděbrad? 

F) Anna z Vartenberka 
L) Kunhuta ze Šternberka 
O) Johanka z Rožmitálu 

Po smrti Jiřího z Poděbrad roku 1472 připadl hrad Litice 
nejstaršímu synovi Bočkovi z Kunštátu. U všech synů zůstal 
litický hrad v trvalé úctě, takže i do smlouvy o dělení majetku 
bylo zapsáno, že všechny důležité rodové listiny budou uloženy 
do truhly se čtyřmi zámky, aby každý ze synů mohl mít jeden 
klíč, truhla měla být uložena na Liticích. 

8 . Který erb patří pánům z Kunštátu a Poděbrad? 

S) 1. erb C) 2. erb R) 3. erb 



  

  

9 . Na radu krále Vladislava II. Jagelonského projevil 
zájem o litické panství…… a roku 1495 byla koupě 
vložena v zemské desky. (Tento významný šlechtický rod 
měl svůj rodový hrad na jižní Moravě.) Správní 
středisko bylo převedeno na sousední hrad Potštejn a 
to byl také počátek chátrání litického hradu. 

M) Vilém z Rožmberka 
L) Vilém z Pernštejna 
N) Vilém Trčka z Lípy 

V roce 1562 zakupuje litický hrad Mikuláš z Bubna, který postavil zámek v Žamberku, kam se 
přesunulo sídlo celého panství. 
Zámek byl ale v roce 1643 vypálen Švédskými vojsky. Urbář žamberského panství zachycuje v této 
době nebezpečné války Litice, jako polorozbořený hrad, kde přední palác sloužil k ustájení dobytka 
a jako skladiště obilí. 

1 0. Jaká to byla válka? 

Z) stoletá válka 
J) selské povstání 
I) třicetiletá válka 

Bohatý obchodník John Parish, který pocházel ze starého anglického šlechtického rodu, přijel roku 
815 do Čech a zakoupil žamberské panství s hradem Litice. Na litickém hradě se uskutečnily první 1 
větší opravy a zajišťování rozpadlého zdiva paláců a opevnění. Jižní palác byl zastřešen a hradní 
věž byla zvýšena o vyhlídkové patro. 

Na hradě se dochovaly různé 
architektonické prvky. 
Skvostem je vstupní brána do hradu. 

11. Nad brankou pro pěší je umístěná 
památná kamenná deska se čtyřmi erby, 
českým textem oslavující českého krále 
Jiřího z Poděbrad a letopočet dokončení 
přestavby hradu. 

P) rok 1368 
C) rok 1468 
T) rok 1568 



  

 

1 2. Jaké jsou erby na kamenné desce nad brankou pro pěší? 

V) český, uherský, slezský, 
kunštátský 
E) český, moravský, lužický, 
kunštátský 
Z) český, moravský, uherský, 
kunštátský 

TAJENKA 

Národní památkový ústav, 2021 – Pavlína Prachařová 

 


