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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na moravský hrad Sovinec, na
čtení s porozuměním a výběr důležitých slov v textu.

HRAD SOVINEC
Hrad Sovinec byl postaven na začátku 14. století a nachází se ve
stejnojmenné obci v malebné krajině Nízkého Jeseníku asi 14 km jižně
od Rýmařova ve směru na Uničov.
Zakladatelé - páni ze Sovince byli starým českým
rodem a náleželi mezi 15 moravských panských rodů.
Původní hrad nebyl velký a zvedal se na skupině skal,
která klesala na všech stranách příkře dolů. Teprve na
sklonku 15. a 16. století se kolem původního hradu
nakupily další rozsáhlé stavby a opevnění. Byl
rozšířen palác vnitřního hradu a postaveny
hospodářské budovy po obou stranách 2. nádvoří. Tyto úpravy dodnes
připomíná znak pánů ze Sovince nad nejstarší gotickou bránou
uzavírající vstup do původního hradu.
16. století znamenalo důležitý pokrok v dalším stavebním vývoji hradu
směrem k novému typu panského sídla – zámku. V jižní a východní části
hradu jsou již prvky renesanční architektury.
V 17. století byl hrad dobudován na dokonalou pevnost. Vnější hradby
byly podstatně zpevněny a opatřeny palisádami. Silná, železnými pláty
pobitá brána chránila vchod. Na východní straně stála masivní věž
s předsunutými bataliony. Opevnění Sovince z třicetileté války je
nejrozsáhlejším opevněním v našich zemích.
V 19. století byla část hradu zbourána a na jejím místě v JV části areálu
byl postaven pozdně empírový filiální kostel sv. Augustina. Původní
osmiboká věž byla přestavěna na věž kostela.

Majitelé a správa hradu:
1318 - 1348
1480 - 1490
1490 – 1545
1545 – 1578
1578 – 1607
1594 – 1623
1623 – 1939

páni ze Sovince
páni z Kunštátu
Pňovští ze Sovince
Černohorští z Boskovic
Ederové ze Štiavnice
Kobylkové z Kobylího
Řád německých rytířů

Kolem roku 1903 sloužil hrad jako letní sídlo Řádu, bylo zde řádové
muzeum s vojenskými sbírkami, lapidárium a knihovna.
Za okupace byl hrad zkonfiskován nacisty a z hradu se stalo vězení pod
správou speciální jednotky SS.
V prvních dnech osvobození roku 1945 hrad z nezjištěných příčin
vyhořel.
V roce 1960 převzal hrad do správy Vlastivědný ústav v Bruntále, který
započal s obnovou zřícených konstrukcí, stavebními opravami a
restaurátorskými pracemi.

Úkol č.1:
Najdi a podívej se na www.youtube.com ( Výlet na Sovinec)

Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a dopiš správné odpovědi.
1. Hrad Sovinec se nachází v malebné krajině ____________________
nedaleko Rýmařova.
2. Zakladatelé ________________ byli starým českým rodem.
3. Původní hrad nebyl velký a zvedal se na skupině _______________.
4. V jižní a východní části hradu jsou prvky ______________________
architektury.
5. V 17. století byl hrad dobudován na dokonalou _________________.
6. V 19. století byla část hradu zbourána a na jejím místě byl postaven
_____________________________.
7. Od roku 1623 až do roku 1939 patřil hrad Řádu ________________
________________________.
8. Za okupace byl hrad zkonfiskován _____________ a z hradu se
stalo _________________.
9. V prvních dnech osvobození roku 1945 hrad z nezjištěných příčin
________________.
10. V roce 1960 převzal hrad do správy ________________________
__________________________.

Správné řešení:
Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a dopiš správné odpovědi.
1. Hrad Sovinec se nachází v malebné krajině Nízkého Jeseníku
nedaleko Rýmařova.
2. Zakladatelé páni ze Sovince byli starým českým rodem.
3. Původní hrad nebyl velký a zvedal se na skupině skal.
4. V jižní a východní části hradu jsou prvky renesanční architektury.
5. V 17. století byl hrad dobudován na dokonalou pevnost.
6. V 19. století byla část hradu zbourána a na jejím místě byl postaven
kostel sv. Augustina.
7. Od roku 1623 až do roku 1939 patřil hrad Řádu německých
rytířů.
8. Za okupace byl hrad zkonfiskován nacisty a z hradu se
stalo vězení.
9. V prvních dnech osvobození roku 1945 hrad z nezjištěných příčin
vyhořel.
10. V roce 1960 převzal hrad do správy Vlastivědný ústav v Bruntále.
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