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KONOPIŠTĚ

3. prohlídkový okruh -  soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda ďEste (délka 60 minut)

Ve 3. patře zámku byly zpřístupněny v roce 1994 a instalovány podle dobové fotodokumentace 
a inventárních seznamů tak, jak byly zařízeny v době, kdy na zámku žil FF. Dozvíte se také o historii rodu 
Habsburků a životních osudech FF a jeho rodiny.

Loveckou chodbou a tzv. ostrými schody se dostanete do chodby s obrazy ze 17. století, představující 
významné historické osobnosti. Mládenecké apartmá FF sestává z pracovny, ložnice, šatny, toalety 
a koupelny. O lovecké vášni FF vypovídají interiéry parůžkového salonu a věžičky, které jsou plné srnčích 
a kamzičích parůžků.

Rodina se scházela v soukromé jídelně. Růžový salon sloužit manželce FF, Žofii Hohenbergové, roz. 
Chotkové, se kterou FF uzavřel tzv. morganatickv (nerovnorodv) sňatek. První část salonů uzavírá ložnice 
Jejich Veličenstev a jejich koupelna.

Další část obývaly děti FF, uvidíte ložnici mládenců -  Maxe a Ernesta, hernu dětí a pokoje obývané 
vychovatelem Abbé Stanovským a vychovatelkou. Celé křídlo uzavírají ložnice Žofinky a hudební salon.

Nahlédnete do velké věže, ve které jsou instalovány plastiky a reliéfy ze sbírky FF z 15.-18. století. 
Chodbou s fotografiemi z cesty FF kolem světa se dostanete do vstupní haly a potom schodištěm do malé 
lovecké chodby, kde prohlídku ukončíte.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Období Dny Návštěvní hodiny
1.4.-31. 5. úterý-neděle 10:00-16:00
1.6.-31. 8. úterý-neděle 10:00-17:00
1.9.-30. 9. úterý-neděle 10:00-16:00
. 10.-30.10. úterý-neděle 10:00-15:00

VSTUPNÉ
• Dospělí 220 Kč
• Děti do 6 let 150 Kč
• Děti 6-15 let 150 Kč
• Studenti (15-26 let po předložení ISIC či potvrzení školy) 150 Kč
• Senioři nad 65 let (po předložení dokladu) 150 Kč
• Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 590 Kč

Bezbariérový přístup
1. okruh -  přístupný po širokém schodišti (cca 40 stupňů), vlastní prohlídková trasa v úrovni 1. patra
2. okruh -  prohlídková trasa vede 1.-3. podlažím, po úzkých schodištích, není vhodné pro vozíčkáře
3. okruh -  výstup do 3. patra, vlastní prohlídková trasa v úrovni tohoto patra

Při návštěvě 1. a 3. okruhu lze pro výstup po schodišti využít schodolez Liftkar PT Universal 160.

MAZLÍČCI
Vzhledem k náchylnosti a hodnotě vystavovaných sbírek je vstup s jakýmkoli druhem domácích a jiných 
mazlíčků do expozic zakázán. Rádi však poskytneme Vašim zvířecím kamarádům dočasné útočiště na 
uzamykatelném nádvoří pro personál. Správa SZ Konopiště však nenese odpovědnost za žádné újmy, 
kterých by Váš čtyřnohý kamarád případně doznal.

(www.zamek-konopiste.cz) [26]

http://www.zamek-konopiste.cz


obrazárnu, pokoje služek, hernu dětí 
pracovnu, věžičku, čajový salón 
mládenecké apartmá, parůžkový salón, jídelnu 
koupelnu, toalety, kuchyň

nejnižší vstupné zaplatí otec, matka a tři děti ve věku 8,12 a 14 let za 3. prohlídkový okruh?

lněte, co mimo jiné může dle výchozího textu zhlédnout návštěvník 3. prohlídkového okruhu.

6

1 bod

1 bod

-V«

te, zda je podle výchozího textu možný vstup handicapovaných osob na prohlídku 3. okruhu. 1 bod

Nemožný, zámek nemá bezbariérový přístup.
Nemožný bez doprovodu osobního asistenta.
Možný pouze po předchozí rezervaci.
Možný, lze využít schodolez.

) ■ ozhodněte, zda jsou následující tvrzení v souladu s výchozím textem (A), nebo ne (N).

G

S domácími mazlíčky je vstup do expozic zakázán, výjimku mají pouze malí psi.
Dítě do 6 let zaplatí za vstupné stejně jako student, kterému je 18 léta který předložil ISIC.
Senioři nad 70 let mají vstup zdarma.

L4 Správa SZ Konopiště zodpovídá za újmu zvířecích kamarádů při jejich dočasném pobytu
na uzamykatelném nádvoří pro personál. D (  :

max. 2 body

A N vý

kolní třída s 25 žáky jede v září na prohlídku zámku od 15.30 hod. Stihne si v řádné 
svírací době prohlédnout celý 3. okruh? Svou odpověď zdůvodněte.

max. 2 body

| Uspořádejte, jak jdou za sebou podle výchozího textu jednotlivé místnosti (A-E). max. 4 body

M  růžový salon V e
B mládenecké apartmá FF 
C soukromá jídelna 

Id lovecká chodba 
I €  parůžkový salon a věžička

6.1 ■

6.2 __________
6.3  

| 6.4 _________
6.5 _________

Určete, která z následujících možností nejpřesněji charakterizuje význam slovního 1 bod
spojení z výchozího textu morganatickv (nerovnorodv) sňatek.

1 6
A Jeden z partnerů je z hlediska společenské hierarchie nižšího původu než druhý (např. baronka a kníže).
B Partneři jsou příbuzní -  bratranec a sestřenice.
C Jeden z partnerů je o více než 30 let starší než druhý.
D Partneři se berou proti své vůli.

I ____________________________________________________________ 55



©  Vysvětlete pojem surreální představy.

1 POROZUMĚNI TEXTU

Výchozí text k úlohám 15-17

Klokan Bennettův
Je to středně velký klokan s šedobéžovou srstí, bělavým břichem a hrudí a narezlou šíjí a rameny. Ocas je 
svrchu šedý a zespodu bílý, prsty černé. Typické jsou poměrně dlouhé ušní boltce.

Třída
Řád
Rozšíření
Biotop
Potrava
Rozměry
Rozmnožování

Savci (Mammalia)
Málozubí (Diprotodontia)
Austrálie (Tasmánie)
travnaté území, listnatý a smíšený les (otevřená krajina, křoviny, lesy) 
části rostlin (různé části rostlin, hlavně tráva a výhonky) 
délka těla 65-92 cm, délka ocasu 55-88 cm, hmotnost 12-27 kg 
Samice je březí 30 dní a rodí 1 mládě.

Jedná se o poddruh klokana rudokrkého. Je dosti otužilý a snáší nízké teploty díky husté srsti na celém 
těle i na ocase. Bývá chován i v parcích a oborách. Často vytváří albinotické jedince s bílou srstí a modrýma 
očima. V dospělosti žijí klokani Bennettovi spíš samotářsky a jen občas vytvoří volné seskupení až 30 zvířat. 
Stejně jako ostatní vačnatci se vyznačují některými zajímavostmi. Samice mají vyvinuté dvě pochvy a dvě 
dělohy, které jsou funkční střídavě během následujících období rozmnožování. Ovšem v době březosti se 
jim vytváří ještě třetí pochva (samozřejmě bez dělohy), která slouží jako porodní cesta. Proto je samice 
klokana schopná vychovávat několik různě starých potomků současně. Zatímco právě oplodněné vajíčko 
čeká v klidovém stavu ve vejcovodu (tomuto období říkáme diapauza), starší vajíčko se vyvíjí v děloze. Další 
generace je představována mládětem, které je již přisáté ve vaku. Zároveň samice dosud přikrmuje odrostlé 
mládě, jež se do vaku nevejde.

(www.zoopraha.cz) [

©  Uspořádejte za sebou následující informace (A-D) tak, jak odpovídají posloupnosti v textu. max. 4

A Oplodněné vajíčko čeká ve vejcovodu, starší se vyvíjí v děloze.
B Samice mají vyvinuté dvě pochvy a dvě dělohy, ovšem v době březosti se jim vytváří i pochva třetí.
C Často se rodí jedinci s bílou srstí.
D V dospělosti je klokan Bennettův spíše samotář.
E Klokan Bennettův má hustou srst, a proto je otužilý.

15.1 _______
15.2 _______
15.3 _______
15.4 _______
15.5 _______

0  Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení v souladu s výchozím textem (A), 
nebo nejsou (N).

16.1 Klokan Bennettův žije v Austrálii a živí se hlavně trávou a výhonky.
16.2 Klokan Bennettův má poměrně dlouhé ušní boltce, délka těla je 65-92 cm 

a ocasu 55-88 cm.
16.3 Samice je březí 30 dní a rodí 4 mláďata.
16.4 Ocas klokana je svrchu šedý a zespodu bílý.

5 8 _____________________________________

max. 2

A N
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