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1. øíjna se na mì byly podívat dìti za tøídy 7.A. Stojím na podlouhlém hradeckém kopci a
oddìluji Nové Hrady a Nové Hrady Údolí.
    V dávných dobách mì postavili zedníci z kamene a èervených pálených cihel. Lidé pod
mým obloukem procházejí velmi èasto. Zdobí mì plasticky èlenìná omítka, která napodobu-
je kvádrové zdivo. Na mém vrcholu jsou dvì øímsy kryté pálenými ta�kami. Z ka�dé mé stra-
ny mì podpírají dva domky. Jejich základy byly vybudovány ve svahu.
    Kdy� sem chvíli poslouchala, co si dìti povídají, pochopila jsem, �e popisují mne a malý
�lutý domek ve svahu. Domek je postaven z kamene jako já. Na domu je nanesena �lutá
omítka. Do domku vstupují dvì ètvercová okna se zdìným rámem. Vcházíme do domku po
dvou malých schùdcích a starými dveømi. Zadní stìna se nachází, ve svahu jsou na ní dvì
malá ètvercová okénka.
     Malý domek zakrývá skosená støecha zarostlá mechem. Na domek navazuje kus starých
kamenných hradeb. Hradby byly pou�ity jako terasa. Vstoupíme-li na terasu zahlédneme
dvì malá okénka. Jedno z okének ní�e k terase je zarostlé a druhé zasklené.
     Za nedlouho u� popisovali druhý bíle natøený dùm, který mne také podpírá. Druhý bíle
natøený dùm je semnou také spojen. Bílý dùm není vystavený do svahu zatím co �lutý ano.
První a druhé patro oddìluje úzká øímsa podobná té mé. Okna horního patra jsou bíle orá-
movaná zatím co dolní ne. Okna jakou rozdìlena na �est dílù v podobì ètvercù. Dovnitø
vcházíme vìt�ími døevìnými dveømi, nad kterými je umístìna klenba.

Poutník pøed novohradskými branami
 Toulal jsem se krajem lesù a rybníkù,brodil se zlatavým obilím a obèas si odpoèinul na louce
plné kvítí. Vzbudil mì líbezný zpìv ptákù. Otevøel jsem oèi a vidìl jsem blankytnì modré nebe,
slunce høálo do tváøí a já vìdìl, �e nový den se vydaøí. Po lehké snídani jsem se vydal na dal�í
cesty. Slunce se vyhouplo vysoko a já vidìl kopec  zarostlý zelení, na kterém stál hrad. Nemohl
jsem odolat a vydal jsem se tím smìrem. Cesta vedla do kopce pøímo k mìstu. Lemovaly ji stro
my a u samého vrcholu kopce stálo stavení. Malá roubená chaloupka. Vy�el jsem ze zatáèky a
pøede mnou se tyèil oblouk mìstské brány. Byl ú�asný. Vyloupl se ze zelenì stromù jako perla
a stejnì tak i záøil. Pøes oblouk pøesahovala støí�ka z pálených ta�ek. Zdivo brány bylo zdobeno
bosá�í. Brána vypadala, jako by mìla korále z plastických obdélníkù. Mohutná køídla døevìných
vrat byla otevøena. Kování na vratech pøipomínalo zlaté �perky.Brána jakoby mì zvala ,abych
�el dál do mìsta. Procházeje pod obloukem  jsem se musel otoèit. I z druhé strany byla úchvat
ná.  Po stranách  brány byly dva domy. Malý �lutý domek byl postaven ve stráni. Do ulice
smìøovala dvì okna. Pøed nimi sedìl hospodáø, který se asi zaposlouchal do zpìvu hospodynì
nebo køiku dìtí. �el jsem dál. Veèer, kdy� jsem se vracel, v malých okénkách je�tì blikalo svìtlo.
Mìsíèní svit hladil støechy, a� se jiskøily. Paprsky mìsíce ze zkosené støechy  klouzaly jako dìti
na saních ze zasnì�eného kopce. Omámen krásou mìsta  jsem zapomnìl, �e bránu na noc
zavírají. V domì pøistavìném k bránì na její levé stranì mi nabídli nocleh. Ke spánku jsem ulehl
do sena pod støechu pøipomínající �pièku vánoèního stromku. Ráno  zakokrhal kohout, z komí
na to èoudilo a po domì byla cítit vùnì peèených buchet. Paòmáma mì na nì pozvala. Pos
nídal  jsem  v  kuchyni  a  oknem  pozoroval  krajinu  v  podhradí.  Podìkoval  jsem  za  snídani,
rozlouèil se a u� jsem byl za mìstskou branou. Otoèil jsem se a díval se  do oken. Okna  byla
dokoøán a do domu jimi proudil svì�í ranní vzduch. Byl jsem rád, �e jsem na své dlouhé pouti
mìsteèko pod horami nav�tívil.

 Vstupní brána



1. ZASTÁVKA
Dolní brána

Zprvu byly Nové Hrady strá�ním bodem pøi vstupu do Èeského království, pozdìji tu vzniklo dùle�ité
panské sídlo, u nìho� vzniklo mìsteèko s pøevahou nìmecky mluvícího obyvatelstva.

Existence Nových Hradù je dolo�ena listinou z roku 1279,

Poèátkem 14. stol. patøilo mìsto . Ti pozdìji mìsto prodali pánùm z Ro�mberka  za

7 093 kop a 63 gro�ù.

Ro�mberkové  novohradské  panství  znaènì  roz�íøili  a  propùjèili  mu  výsady  témìø  stejné  jako  u
královských mìst.

V kvìtnu 1425 pøitáhli k mìstu husité pod vedením táborského hejtmana Jana Hvìzdy.

Mìsto dobyli  a celé vypálili vèetnì hradu. Mìsto bylo obnoveno o 10 let pozdìji.

V èervnu 1619 dorazil do mìsta císaøský generál , bez boje vstoupil
do vyplenìného mìsta a tady narazil na tuhý odpor.

Roku  1620  vìnoval  císaø  Ferdinand  II.  panství  Nové  Hrady  s  dal�ím  majetkem  svému  úspì�nému
vojevùdci hrabìti Buquoyovi za prokázané slu�by a jako náhradu za vynalo�ené náklady.

Od roku 1620 se panství dìdilo v rodinì Buquoyù.

Roku 1677 byl zalo�en klá�ter, r. 1708 se zaèal stavìt honosný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dobré Vodì, kde byl objeven léèivý pramen.

Byly zakládány mlýny, hamry, lihovary, vznikaly hájovny, obory, ba�antnice.V pøímé blízkosti mìsta byl
budován anglický pøírodní park, zlep�ila se úroveò �kolství.



ukázky gotického písma



TEST
Gotika

  a) fiála
  b) portál
  c) rozeta

a) Pieta
b) Madona
c) loreta

a) Karel IV., Rudolf II., Jan Lucemburský, Marie Terezie
b) Pøemysl Otakar II., Karel IV., Václav III.
c) Karel IV., Václav III., Bøetislav, Josef II.

  a) statiènost, horizontála, robusnost
  b) malá okna, baziliky, rotundy
  c) dynamismus, vertikalismus, odhmotnìní,
      velká okna

a) Pern�tejn, Kost, Zvíkov, chrám
    sv.Víta, Notre Dame
b) rotunda sv. Jiøí na Øípu, námìstí
    v Telèi, Schwarzenberský palác v
    Praze
c) Hluboká, Lednice, Obecní dùm

   a) �král cizinec�
   b) �otec vlasti�
   c) �uèitel národù�



2. ZASTÁVKA
Zámek

Nový  zámek  v  Nových  Hradech  byl  vystaven  v  letech  1801  �  1810.  Stavba  nese  prvky
klasicistního a empírového slohu.

V souèasné dobì slou�í potøebám Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie vìd Èeské
republiky a Ústavu fyzikální biologie Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích.

Stavba byla vystavena za úèelem reprezentativního sídla rodiny Buquoyù, která zde pøebývala
a� do roku 1945. Jejím úkolem bylo spolehlivì nahradit dosud obývanou Rezidenci na námìstí.

O výstavbì nového sídla se diskutovalo ji� v roce 1768, ale realizaci provedl a� Jan Nepomuk
Buquoy a jeho �ena Terezie.

 Od roku 1805 dohlí�ela nad stavbou Terezie Buquoyová. V tomto roce bylo ji� plnì vystavìno

a èásteènì zaøízeno první patro. V prvním poschodí se nacházely spoleèenské místnosti a hrabìcí pokoje

spolu s divadlem. Divadlo bylo vybudováno v roce 1822.  V druhém poschodí byly místnosti pro hosty

a v pøízemí kuchynì a byty pro slu�ebnictvo.
U�ívaný  název  Nový  zámek  odkazuje  ke  zmìnì  pøesídlení  rodiny  Buquoyù  na  poèátku  19.

století. V roce 1945 byl zámek vyvlastnìn, po válce zámecký inventáø témìø rozkraden a budova byla
vyu�ita jako azyl pro øecké a makedonské dìti, od roku 1958 pak pro potøeby støední zemìdìlské �koly.

Kompozici  projektu  navrhl  architekt  Franz  von  Werschafeld  dle  vzoru  jednoho  ze  zámku

buquoyského rodu ve Francii.

Interiéry byly vybaveny rokokovým a empírovým nábytkem. Ten byl ale po roce 1945 z velké

èásti znièen. Dodnes se zachovaly �jen� �tukové práce èi malby v nìkterých salónech, kachlová kamna

v pøijímacím a zrcadlovém sále a kazetový strop v loveckém salónu.

Výjimeènou  místnost  pøedstavuje  okrouhlý  salon,  zvaný  modrý,  je�  zaujme  bìlomodrým

pruhovaným plátnem, které vyvolává dojem váleèného zaujetí, nebo� pøipomíná vojenský polní stan ze

16.  �  17.  století.  Mìl  pøipomínat  nejvìt�í  vojenské  úspìchy  Buqoyù,  pøedev�ím  hrabìte  Karla

Bonaventury Buquoye.

V interiéru zámku se nachází i divadelní sál. V první polovinì 19. století patøil údajnì k nejlep�ím

a nejvìt�ím v èeských zemích, v souèasné dobì patøí mezi tøi je�tì existující empírová zámecká divadla

v Èeské republice.

Mezi prvotní sídla rodu Buquoyù patøil hrad a od roku 1634 Rezidence. S výstavbou Rezidence

zapoèala v roce 1634 Marie Magdalena hrabìnka Biglia (1573 � 1654), man�elka Karla Bonaventury

Buquoye. Barokní pøestavba Rezidence z let 1718 � 1719 je spojena se jménem Karla Kajetána hrabìte

Buquoye (1676 � 1750), který nechal vystavit tzv. vysoký dùm na rohu námìstí.



Rod Buquoyù opanoval novohradské panství v 17. a� do konce první poloviny 20. století.
K hudebním mecená�ùm patøil Karel Bonaventura Buquoy, který získal Nové Hrady v roce 1620

za své vojenské zásluhy.
Ferdinand Buquoy (1634 � 1685) pozval do Nových Hradù øád servitù v roce 1677.
Hrabì Jiøí Buquoy (1781 � 1851) se pøátelil s hudebním skladatelem Václavem Janem Tomá�kem

(1774 � 1850).
Václav Jan Køtitel Tomá�ek byl èeský hudební skladatel, pedagog a klavírní virtuos. Od dìtství

projevoval výrazné hudební nadání. Ve høe na klavír byl samoukem. Hrabì Jiøí Buquoy mu platil od roku
1806 do�ivotní rentu za komponování a koncertování, zároveò mu nabídl byt v Buquoyském paláci
v Praze na Malé Stranì. Tomá�ek na svá díla pak uvádìl dovìtek: �skladatel u pana Jiøího, hrabìte
z  Buquoyù�.  V  roce  1816  a  1817  doprovázel  Tomá�ek  hrabìcí  rodinu  na Nový  zámek.  Na  piano
vyuèoval  nejstar�í  dceru  Jiøího Buquoye,  devítiletou Terezu. V  roce 1819 pobýval  znovu Tomá�ek
v Nových Hradech, napsal zde �estý se�it ��est eklog pro pianoforte�, op. 66. Ze slu�eb hrabìte Buquoye
ode�el v roce 1824, kdy se o�enil. Hrabì Buquoy poskytl Tomá�kovi penzi, ten se usadil v Praze. Ve
svých 70 letech zaèal psát svùj �ivotopis �Vlastní �ivotopis Václava Jana Tomá�ka�. Komponoval sklad
by komorní a symfonické, písnì, sbory, kantáty a opery, dále chrámové skladby, zejména m�e a rekviem.

1. Kdy novohradské panství spravoval rod Buquoyù?
�������������������������������������..

2. Novohradské panství získal za zásluhy v roce 1620:

a) Karel Bonaventura Buquoy       b) Margarete Buquoyová       c) Johann Nepomuk Buquoy

3. V roce 1677 pozval do Nových Hradù øád servitù:
      a) Karel Bonaventura Buquoy (1571 � 1621)

b) Ferdinand Buquoy (1634 � 1685)
c) Johann Nepomuk Buquoy (1741 � 1803)

4. Jak se jmenuje významný èeský hudební skladatel, pedagog a
    klavírní virtuos, který se pøátelil s hrabìtem Jiøím Buquoyem?

 ��������������������������

5. Zakrou�kuj, se kterými skladateli se mohl setkat Václav Jan Tomá�ek (1774 � 1850).
a) Wolfgang Amadeus Mozart
b) Johann Sebastian Bach
c) Ludwig van Beethoven

6. Mohl být v letech 1816, 1817 a 1819 V. J. Tomá�ek hostem hrabìte Buquoye na Novém zámku?

     a) ano                b) ne

7.  Jaké  skladby  zkomponoval  V.  J.  Tomá�ek?
������������������������������������������



1. Kdy byl  postaven Nový zámek v Nových Hradech?

����������������������������������

  2. Se kterým rodem je spojena jeho výstavba?
�������������������������������������.

   3. Vyber správná tvrzení. Nový zámek nese prvky stavebního slohu:

     a) gotického                    b)  klasicistního                   c) empírového .

   Uveï dvì místnosti, které se zachovaly do dne�ních dob v interiéru zámku.
�������������������������������������.

  5. Vyjmenuj dal�í stavby, které mohl obývat rod Buquoyù v 19. a 20. století v Nových Hradech.

(1756 � 1791)

Wolfgang Amadeus Mozart  se  narodil  v  roce  1756  v  Salcburku.  Spolu  s  Josephem Haydnem,

Ludwigem van Beethovenem patøí do trojice velikánù �vídeòských klasikù�.

Se svou setrou Marií Annou a se svým otcem podnikal koncertní cesty po Evropì. V �esti letech

ji� hrál skvìle na klavír, improvizoval, doprovázel. Obìma dìtem se pro jejich talent pøezdívalo �zázraèné

dìti�.

Kniha,  která  pojednává  o  údajné  náv�tìvì

W.A.Mozarta  Nových  Hradù,  se  jmenuje  Novohradské

divertimento.  Obsahuje  novelu  nìmeckého  autora  Eduarda

Mörikeho Mozartova cesta do Prahy  (Mozart auf der Reise nach

Prag) a Historický rámec Mörikovy novely Margarete Buquoyové.

W.A.Mozart podnikl svou cestu z Vídnì do Prahy v roce 1787. Zde mìl toti� provést premiéru své

opery s názvem Don Juan nebo té� Don Giovanni. Cestuje se svou man�elkou Konstancií Mozartovou,

rozenou Weberovou. Pøi své cestì nav�tíví sídlo hrabìte Schinzberga � údajnì Nový zámek v Nových

Hradech, jeho� hostitelem by tedy mohl být Johann Nepomuk Buquoy / Jan Nepomuk Buquoy (1741 �

1803), který zaèal s výstavbou Nové zámku ale a� v roce 1801. W.A.Mozart podnikl znovu cestu do Prahy

o dva roky pozdìji. Pokud by cestoval do Prahy pøes Nové Hrady, mohl by se setkat s hrabìtem Janem

Nepomukem  Buquoyem,  ale  zøejmì  by  ho  nenav�tívil  v  Novém  zámku,  nýbr�  v  rezidenci  na

novohradském  námìstí,  pøípadnì  by  nav�tívil  Tereziánské  údolí,  které  nechala  vybudovat  hrabìnka

Terezie Buquoyová, man�elka Johanna Nepomuka Buquoye.

Pracovní list Nový zámek



3. ZASTÁVKA
Èeský dum

V na�em prvním projektovém èasopise jsme se podrobnìji zabývali mìstskými hrad
bami, které pochází z druhé poloviny 14.století, a Dolní bránou s pøilehlými domky.
Vzhledem k tomu, �e se Horní brána do dne�ní doby nedochovala, byla zboøena v roce
1839,  vìnujeme pozornost budovì nacházející se poblí� bývalé brány.
   Jedná se samozøejmì o budovu Èeského domu. Byl postaven v roce 1923 firmou
stavitele Franti�ka Sta�ka z Trhových Svinù. Èeský dùm se stal hlavním centrem kul
turního, sportovního a spoleèenského �ivota  tehdej�í èeské men�iny v Nových Hradech.
 V pøízemí budovy se nacházel sál. V nìm se tanèilo, cvièilo, hrálo se divadlo.
 Vedle sálu byla hospoda. Druhé patro slou�ilo jako hotel, který mìl k dispozici 11
pokojù.
  Tato architektonicky zajímavá stavba neztratila nic na významu ani v souèasné dobì.
  V  pøízemí  najdeme mìstskou  knihovnu,  kde  si  Novohrad�tí  ve  velmi  pøíjemném
prostøedí mohou nejen zapùjèit zajímavou knihu, ale také vyu�ít internetu a dal�ích
slu�eb, které knihovna nabízí. Druhá èást pøízemí patøí kinosálu. Ten jej vyu�íván pro
nejrùznìj�í kulturní akce, jako jsou besídky �ákù základní �koly, besedy, hudební poøady,
divadelní pøedstavení.
 Dal�í patra domu slou�í jako ubytovací prostory.
Zkrátka bez Èeského domu si obyvatelé mìsta ani jeho náv�tìvníci nedovedou �ivot zde
vùbec pøedstavit.



                                ���������......                                         �����������

                           vyu�ití pro uklidnìní                                                         silnì aromatická bylina
                                                                                                       pou�ívají se obklady, èi jako kloktadlo

                                  �����������                                     ���������............

                        strom s mìkkým døevem                                                         dvouletá bylina
             èaj z kvìtu se pou�ívá proti nachlazení                                 kvìt se pou�ívá pøi nachlazení

                         �����������..                                          ���������..............

                        trvalka i jednoletka                                        pou�ívá se pøi nachlazení, horeèce, revmatismu
                      pùsobí dezinfekènì                                                                  je moèopudný



4. ZASTÁVKA
Bývalý �pitál a veznice

V minulosti mìly Nové Hrady nejenom lékaøe, ranhojièe a porodní báby, ale také �pitál.
Nacházel se pøímo u Horní mìstské brány, která byla str�ena a� roku 1839. Pùvodní
�pitál nese èíslo popisné 78 a najdete jej pøímo proti Èeskému domu. Je to krásný dùm
se �títem, který byl v prùbìhu staletí nìkolikrát stavebnì upravován.
Postaven byl ji� v roce 1553. Stavební vývoj domu v�ak tímto rokem neskonèil. V roce
1636 a 1663 probìhly vìt�í opravy.
   Zajímavou etapou v historii �pitálu bylo období mezi 27.prosincem 1799 a 4.únorem
1800, kdy zde byli ubytováni ru�tí vojáci. Tehdy zde na�lo v budovì �pitálu pøíbytek
nejen 8 ruských koláøù a zámeèníkù, ale také celá øada zranìných vojákù.
V roce 1893 bylo rozhodnuto o pøemístìní �pitálu do èp.95, následnì byla provedena
celková pøestavba a okrá�lení domu  a v budovì bylo zøízeno soudní vìzení.. Byly zde
vybudovány 4 vìzeòské cely, které se dochovaly dodnes. Dále potom jedna místnost
pro zamìstnance soudu.

�



(460pø.n.l. � cca 377pø.n.l.)

Byl nejslavnìj�í lékaø antického starovìku a �otec medicíny�. Pocházel z lékaøské rodiny, dvacet let
strávil náv�tìvami v�ech lékaøských støedisek tehdej�ího svìta. Do Hippokratovy doby mìla medicína
nábo�enský pùvod a léèení se neobe�lo bez magických metod. Hippokrates zaèal praktikovat vy�etøení
nemocného. Zjistil, �e nemoci mají rùzné pøíznaky. Hledal pøíèiny onemocnìní i prostøedky léèení. Bývá
mu pøisuzováno autorství Hippokratovy pøísahy, která byla v moderní dobì nahrazena lékaøským slibem.
Hippokratova pøísaha je pøísaha skládaná lékaøi, která obsahuje základní etické principy jejich povolání.



První písemná zmínka o novohradských varhanách se objevuje v roce 1590.

V  roce  1739  postavil  nové  varhany  freistadtský  varhanáø Antonín
Preysinger. Jeho nové varhany byly ocenìny po odeètení protihodnoty za staré
varhany na 346 zlatých, pùvodní staré varhany na 50 zlatých. Preysingerovy
varhany byly asi dvoumanuálové s 12 � 14 rejstøíky, jedním pedálem, ètyømi
mìchy a asi s tisíci pí��alami, rozdìlenými do tøí schrán, z nich� dvì jsou
umístìny na kùru, tøetí � pozitiv stojí uprostøed.

V roce 1857 byly varhany zrestaurovány Christianem Rocklem ze �týrska,
roku 1876 opravil varhany Johan Fischpera ze Su�ice a Franz Tichý za 770
zlatých.

V roce 1907 vestavìl do star�í skøínì zcela nové pneumatické varhany
pra�ský varhanáø Heinrich Schiffner. Obsahovaly dva manuály a 18 rejstøíkù.
Schiffnerovy varhany nebyly funkèní po celou dobu. Pøi høe se vyu�ívaly
provizorní Skopkovy varhany, které byly odstranìny z kùru a� v roce 2000. Po
mnohaletém nevyu�ívání Schiffnerových varhan bylo nutné je zrekonstruovat.
V roce 1996 byla zapoèata jejich oprava èeskobudìjovickým varhanáøem Jiøím
Boudalem. Nástroj byl zkolaudován a vysvìcen v roce 1999.

· 2 manuály
· 1 pedál
· 34 rejstøíkù
· asi 1000 pí��al, umístìných
ve tøech skøíních



5. ZASTÁVKA
Kostel

Symbol  tohoto  �lechtického  rodu  zde  spatøujeme  na

nìkolika místech, nebo�  jsou  s historií  kostela výraznì

spjati. Bohoslu�eb se zde hrabìcí rodina zúèastòovala v tzv.

hrabìcí oratoøi, nacházející se na levé stranì presbyteria.

Buquoyové mìli do oratoøe pøístup po visuté døevìné lávce

ze sousední Rezidence.
Nad hlavním vchodem se vypíná kostelní kùr. Jeho

základ je vpøedu zaklenut tøemi oblouky, které se opírají o
dva osmiboké pilíøe. Vlastní dominantu kùru tvoøí varhany.
Jejich  skøíò  je  barokní,  ale  vlastní  nástroj  je  mnohem
novìj�í. V roce 1907 je zhotovil pra�ský mistr varhanáø
Schiffner. Jsou tvoøeny tzv. pneumatickým systémem.

První písemná zmínka o farním kostele na Nových Hradech

pochází z roku 1284. Je postaven v gotickém slohu. V 15.

století byl kostel po�kozen, jeho nová výstavba zapoèala

v  roce  1500.  Dokladem  gotického  slohu  jsou  okna

s  typickým  lomeným  obloukem,  vstupní  portál,  sí�ová

klenba presbyteria, valená klenba hlavní lodi nebo systém

opìrných pilíøù s kamennou náro�ní bosá�í.

  Kostel  byl  upravován  té�
v následujících stoletích, pøedev�ím
èást vì�e. V roce 1607 ji zasáhl
blesk a následnì byla zvý�ena o
renesanèní patro. V roce 1726 ab
solvovala dal�í opravu, kdy byla
po�kozená renesanèní èást nahraze
na typicky barokní osmistìnnou
cibulovou bání s lucernou. Vì� je
tvoøena ètyømi patry s celkovou
vý�kou 52 m.

Kostel sv. Petra a Pavla je
jednolodní s presbyteriem.
Vlastní chrámová loï je
20,5 m dlouhá, 12 m �iroká
a  13  m  vysoká.  Je
pøeklenuta valenou klen
bou,  presbyterium  pak
sí�ovou.

Interiér kostela není pùvodní � gotický,

nýbr� jeho vybavení pochází z poslední

ètvrtiny 17. století. Uprostøed presbyteria

se nachází rodinná hrobka rodu Buquoy.





6. ZASTÁVKA
�Zadní ulice�

�Remeslná ulièka�

U  hradební  zdi  severozápadním  smìrem  vystavìli  svá  obydlí  s  malými
dílnièkami novohrad�tí øemeslníci.
Bìhem let se v domcích vystøídala nejrùznìj�í øemesla.
Tato  ulièka  se  pùvodnì  jmenovala  Obere  Zeilgasse,  Kothgasse  a  pozdìji
Langegasse neboli Dlouhá ulice. Zaèíná u Dolní brány a kopíruje hradby a� k
bývalé Horní bránì. První domy se podobaly vesnickým chalupám.
Za hradbami byly stránì a zahrady.
�ili zde bednáøi, kominíci, �evci, tkalci, zedníci, mydláøi, truhláøi a mnozí dal�í.
Nìkterá z øemesel vám pøiblí�íme na dal�ích stánkách.

è



Domy prostých obyvatel byly od pradávna pokrývány slamìnou do�kovou krytinou. Toto
pokrytí  støech pøetrvalo mnohdy a� do 19. století. Do�ky si ka�dý hospodáø vyrábìl
pøevá�nì sám. Kdy� se mìla zakrýt vìt�í plocha, pøipravovaly se do�ky z nìkolika sklizní.
Hospodáøi si mnohdy dovedli støechu do�ky po�ívat sami, pøi vìt�ích opravách, èi pøi
pokrývání celé støechy se k práci volal zku�ený do�kaø.

Dobøe  provedená  do�ková  krytina  z  kvalitní  �itné  slámy  mìla  �ivotnost  4050  let.
Do�ková støecha mìla nìkolik výhod  byla lehká a vzdu�ná, tepelnì izolovala pùdní pros
tor, bránila zavátí snìhu do pùdního prostoru a byla laciná, proto�e se vyrábìla z vlastní
pøebyteèné  slámy.  Její  velkou  nevýhodou  byla  snadná  zápalnost,  hoølavost  a  malá
mo�nost ha�ení.

Pøi po�áru hoøící do�ky vylétávaly vysoko nad domy a vítr je zaná�el na okolní støechy,
tak�e po�ár v jednom domì míval katastrofální následky pro celou ves. Byl vydán staveb
ní øád pro mìsto a pøipojené obce, který nepovoloval do�kovou krytinu na novostavbách.
Také  pojistné  staveb s  do�kovými støechami  bylo daleko vy��í, ne� u domù s jiným
typem støe�ní krytiny. Proto v 19. století do�lo k postupnému zániku do�kových støech i
vymizení do�kaøského øemesla.

Obuvnictví  zvané  té�  �evcovství  je  obor  zabývající  se  výrobou  obuvi.  S  ohledem  na
nejèastìji pou�ívané materiály je pova�ován za odvìtví ko�edìlného a textilního prùmyslu.
Osoba obuv vyrábìjící se nazývá obuvník èi �vec.

Tradièním hlavním materiálem na výrobu bot v evropské kultuøe byla zejména kù�e, proto
byl výkon �evcovského øemesla èasto spojen obecnìji se zpracováním kù�e, napøíklad se
sedláøstvím. Povolání �evce patøí mezi tradièní øemesla, �evci se napøíklad hojnì vyskytují
v  lidových pohádkách. Mezi  speciální  �evcovské potøeby patøí  �evcovské kopyto,  �ídlo,
verpánek i speciální nitì dratev.

Z hlediska moderní a celosvìtového je ov�em pou�ívána
øada dal�ích materiálù, zejména guma, plast, juta, døevo
(døíve  napøíklad  døeváky,  dnes  napøíklad  podrá�ka  u
�korkových� sandálù). Ruèní výroba bot byla do znaèné
míry  nahrazena  výrobou  strojní,  na  èem�  se  bìhem
zaèátku 20. století podílel i èeský obuvník Tomá� Ba�a,
který z tehdej�ího Èeskoslovenska udìlal obuvnickou vel
moc.



Zajímavosti:

Kdo se chtìl stát mistrem �evcem, ten musel nejdøíve koupit kù�e z krávy a
telete. Tyto kù�e byly prohlédnuty celým cechem a posouzeno, zda jsou
vhodné pro mistrovské dílo. Z kravské kù�e bylo nutno zhotovit pár holinek s
pøehyby, kterým se øíkalo �kornì a patøily mezi "dlouhé dílo". Dále adept
musel vyrobit z kù�e krávy vysoké �nìrovací boty a tøi páry bot �itých na
podrá�ku. Z  telecí  kù�e  bylo  nutno  zhotovit  jeden  pár  vysokých  bot  ke
kolenùm, �itých do podrá�ek a dvakrát pro�ívaných a jeden pár �enských bot
se �nìrováním na kovové háèky. V�echno pak prohlédli mistøi cechu a "bylo
li dílo shledáno zpùsobilým, obstál". Pak byl �vec pøijat za nového mistra;
musel slo�it do cechovní pokladnice �est funtù vosku a pro mistry pøipravit
dobré poho�tìní se ètyømi vìdry piva (co� byl zhruba hektolitr).

Kováø

Se �ivotem na venkovì a hlavnì se zemìdìlstvím bylo spjato i zpracování �eleza. Vìt�ina
pøedmìtù,  které  zhotovovali  kováøi  byla urèena k praktické potøebì. Výrobky mìly
jednoduché tvary, zdobení se uplatòovalo  jen v nìkterých pøípadech. Kováø vyrábìl
podkovy, høebíky, ráfy kol, �elezné høeby bran, kuchyòské potøeby  plechy na peèení,
vidlice k peci, kotlíky, hrnce.
Umìlecké kováøství se uplatòovalo pøedev�ím pøi výrobì zdobených pantù dveøí, skøíní
truhel,  klik møí�í  oken  a  vrat,  ka�en  apod. Ve vìt�í míøe  se  s  umìleckým kováním
setkáváme jen v nìkterých oblastech (napø. tepané høbitovní møí�e na �umavì).



a) èlovìk vyrábìjící louh
b) èlovìk zpracovávající kù�e
c) èlovìk vyrábìjící látky

a) bílá
b) �karedá
c) zelená

a) malíø
b) výrobce mandlí
c) tovary� u tkalce, bìlil, barvil prádlo

a) r.1512
b) r.1495
c) r.1776

a) údolská
b) dlouhá
c) èeská

a) 24. øíjna
b) 3. bøezna
c) 2. listopadu

a) 500
b) 121
c) 60

PRACOVNÍ LIST




