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ÚVOD 
 
 

Odnepam ti mám velmi ráda historii a historické památky, které jsem od útlého 

ku díky svým rodi m navšt vovala po celé Evrop . Práv  proto jsem si pro svou 

práci vybrala historii jiho eského m sta, které je plné historických památek. Není jím 

sto eské Bud jovice, ve kterém žiji, ale m sto Nové Hrady, které je nyní mým 

druhým domovem a p irostlo mi k srdci. Velice m  p ekvapilo, že Nové Hrady, nyní tak 

malé m ste ko na hranici s Rakouskem, byly v minulosti tém  st edem jiho eského 

kraje a jednu dobu se mohly rovnat královskému m stu eské Bud jovice.  

Cílem mé diplomové práce je vypracovat p ehled o historii m sta Nové Hrady od 

doby jeho vzniku až po sou asnost a zárove  poukázat na možnosti využití regionální 

výuky na prvním stupni základní školy. Práce je tedy rozd lena na ást teoretickou a 

ást didaktickou. V teoretické ásti jsem použila literaturu vztahující se k 

historii Nových Hrad , ale bohužel jsem nemohla využít kroniky m sta, protože byly 

nejspíše b hem druhé sv tové války zni eny. Jelikož je m sto na území bývalých Sudet, 

po druhé sv tové válce bylo mnoho historických exponát  a památek ve m st  i okolí 

nenávratn  zni eno. Jako p íklad mohu uvést chatu Žofín, interiéry Novohradského 

zámku, obsáhlou klášterní knihovnu a Buquoyský hradní archiv. V ci, které se 

zachovaly, jsou vystaveny v Novohradském hrad  a dokumenty jsou uloženy 

v T ebo ském archivu.   

V teoretické ásti se v nuji celému Novohradsku, protože m sto bylo sou ástí 

panství nejprve Vítkovc , poté Rožmberk , Švamberk  a nakonec nejvýznamn jším 

rodem pro tuto oblast byli Buquoyové. Zam ila jsem se na polohu m sta a panství, 

írodní podmínky regionu, d jiny Novohradského panství od první zmínky po 

sou asnost, které jsou rozd leny do ty  etap. Dále popisuji vývoj historických památek 

sta jako je hrad, rezidence, zámek, hrobka, kostel sv. Petra a Pavla a klášter servit , 

náboženského ádu, který je také nedíln  spojen s historií m sta. Nemohla jsem 

opomenout významné Novohradské rodáky, mezi nejvýznamn jší pat í léka  Jan 

Oppolzer, archivá  Anton Teichl a poslední novohradský servita páter Bonfilius, a 

nakonec pov sti vážící se k m stu Nové Hrady.  

V didaktické ásti se zam uji na konkrétní využití historických poznatk . Uvádím 

zde možnosti, které lze využít v p edm tu vlastiv da, jako exkurze, vycházka, pracovní 

listy a projekt. Jsou zde vypracované ukázky pracovních list , vycházky, projektu, ale 
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nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad  

ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a život jeho majitel . 

Exkurze je doprovázena pracovním listem, v kterém se vyskytují i mezip edm tové 

vazby na p írodov du, matematiku, eský jazyk a výtvarnou výchovu.  

Doufám, že moje práce bude pro n které p ínosem a pom že u itel m i d tem 

v Nových Hradech p i práci v hodinách vlastiv dy. A zaujme i u itele a studenty ze 

vzdálen jších m st a obcí a bude motivací pro návšt vu tohoto krásného historického 

sta.  
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ÁST I – Teoretická ást 
 

1. Poloha a znak m sta 

 
      M sto Nové Hrady leží poblíž hranic s Rakouskem asi 30 km jihovýchodn  od 

sta eské Bud jovice, a zárove  v poho í Novohradské hory, kterému dalo m sto 

název. Zprvu tu byl postaven hrad jako strážní bod hlídající vstup do eského 

království. Nepropustné lesy, hory, strán  plné kamení, bažiny a rašeliništ 1 zp sobily, 

že lov k nemohl v tomto kraji dlouho zakotvit.2  
Název m sta Nové Hrady se poprvé objevil roku 1541, d íve se používal díky 

evažujícímu n meckému obyvatelstvu název Gretzen, odvozený od eského slova 

hradec. Toto m sto pat í do Jiho eského kraje a od roku 1961 do okresu eské 

Bud jovice. V roce 1850 však obec Nové Hrady pat ila do okresu Nové Hrady, roku 

1869 do okresu Bud jovice, 1921 eské Bud jovice, roku 1931 to bylo do okresu 

Kaplice a od roku 1950 do již zmi ovaného data 1961 tvo ily Nové Hrady sou ást 

okresu Trhové Sviny.3  

Zem pisná ší ka Nových Hrad  je 48° 47' 24" severní ší ky a zem pisná délka je 

14° 46' 41" východní délky. Nadmo ská výška m sta je 541 metr  nad mo em a 

katastrální vým ra iní 7 968 ha. M sto se lení na místní ásti By ov, Nakolice, Obora, 

Štipto , Údolí, Veve í, Vyšné a Nové Hrady. Po et obyvatel byl roku 2009 spo ítán na 

2612. Historické jádro je m stskou památkovou zónou. Nové Hrady mají na svou malou 

rozlohu mnoho historických památek, jako hrad, zámek, rezidenci, kostel sv. Petra a 

Pavla, klášter servit , Buquoyská hrobka a radnice, ve které se nyní nachází Kulturní a 

informa ní centrum m sta a m stský ú ad.4  

                                                
1 Rašeliništ  je bažinný ekosystém, který je trvale zamok en pramenitou nebo deš ovou vodou, se 
zna nou produkcí rostlinné biomasy. Odum elé ásti rostlin se shromaž ují a ve spodních vrstvách a za 
nep ístupu vzduchu se p etvá ejí na rašelinu, která se t ží.  
2 KULÍ , Vratislav. Nové Hrady: 700 let m sta.. eské Bud jovice: Merkur, 1979, nestr. 
3 Internetové stránky Wikipedie Otev ená encyklopedie[online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nové_Hrady. 
4 Oficiální webové stránky m sta jsou dostupné na www.novehrady.cz, starostou m sta je aktuáln  Mgr. 
Vladimír Hokr. 
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stský znak m stu Nové Hrady potvrzuje roku 1488 Vladislav Jagellonský. Na 

modrém štít  je st íbrná kvádrová ze  s cimbu ím a za ní dv  st íbrné v že. Každá 

z v ží má dv  okna, branku, ervenou valbovou st echu a dv  zlaté makovice. Mezi 

žemi je zlatá p tilistá r že s erveným st edem a zelenými kališními lístky. Štít drží a 

za ním vyniká jako štítonoš and l s rozloženými k ídly.5 (viz p íloha . 1, obr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 M RTL, Otto. Kaplicko a Novohradsko- Historie, krajina, turistické trasy. eské Bud jovice: Dona, 
1992. ISBN 80-85463-09-1, s. 84. 
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2. P írodní podmínky 

 
sto Nové Hrady pat í do Jiho eského kraje, který je známý p edevším pro své 

dv  pánve, eskobud jovickou a T ebo skou, a protich dné poho í a hory p i hranicích, 

Novohradské hory a Šumava. Jiho eský kraj není bohatý na nerostné suroviny. Je tu 

malá hustota osídlení, práv  díky nedostupnosti a nerozvinutosti pr myslu. Krajina 

jiho eského kraje je známá adou rybník  a rozlehlou plochou les , které tvo í t etinu 

plochy celého kraje. Novohradsko se rozprostírá na území Novohradských hor a jejich 

podh í. Nejjižn jší eské poho í ukrývá pestrou mozaiku památek vytvo enou silou 

írody i rukou lidskou, které jsou pro turisty velkým lákadlem.6 Zem pisný název 

Novohradských  hor  je  znám  až  koncem  19.  století.  Na  eském  území  se  rozprostírají  

tyto hory na ploše 162 km². Pr rná nadmo ská výška je 810 metr . Nejvyšší vrchol 

Viehberg, který dosahuje 1112 metr , nalezneme jako v tšinu vrchol  vyšších než 1000 

metr  na rakouské stran . Pouze t i z nich leží na našem území, a to Kamenec (1072m), 

Myslivna (1040m) a Vysoká (1034m). Podle geomorfologického len ní z roku 1987 

podle J. Demka7 se Novohradské hory d lí na Poho skou hornatinu a Jedlickou 

vrchovinu, a dále Novohradské podh í na Kaplickou brázdu, Stropnickou pahorkatinu, 

Sob novskou vrchovinu, Hornodvo iš skou sníženinu a Kleopanovskou vrchovinu.8 Do 

oblasti Novohradska dále zasahuje T ebo ská pánev. Novohradské podh í má nejvyšší 

vrchol ve Stropnické pahorkatin , respektive ve Slepi ích horách, a tím je Kohout 

(870m).  

V oblasti Novohradska je velký výskyt  podzemních vod, a to p edevším 

prameništ  na Dobré Vod  a prameništ  v oblasti Jedlické vrchoviny, které je hlavním 

zdrojem vodovodní sít  m sta Nové Hrady. Další významný zdroj podzemní vody je 

v povodí eky Stropnice u Pet íkova, kde je voda pr myslov  t žena z artézských studní 

z hloubky p es 200 metr  a je vyvážena do sv ta pod názvem Dobrá voda. Oblast 

ebo ské pánve a Novohradských hor je od roku 1981 vyhlášena chrán nou oblastí 

                                                
6 CUKR, Ji í. Novohradské hory-Pr vodce zajímavými místy po obou stranách hranice. eské 
Bud jovice: Veduta, 2009. ISBN 978-80-86829-45-6, s. 38. 
7 Jaromír Demek je eský geograf a geomorfolog. Napsal Zem pisný lexikon SR. Hory a nížiny. 
Narodil se roku 1930.  
8 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í- p íroda, historie, život. Praha: Baset, 2006. ISBN: 80-
7340-091-X, s. 14. 
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irozené akumulace vod.9 Výskyt minerálních vod je evidován na Hojné vod . 

Prameny zde byly lé ivé chladné, ale údajn  mírn  radioaktivní. Vodní toky celé oblasti 

spadají do ní soustavy pravostranného p ítoku eky Vltavy, do eky Malše.10 Tato 

eka pramení  na severovýchodním úbo í hory Viehberg v Rakousku. Délka toku celé 

Malše je 89,3 km.11 Nejvýznamn jším p ítokem Malše je eka Stropnice, která dává 

jméno t em osadám na své cest , Dlouhé Stropnici, Horní Stropnici a Dolní Stropnici. 

Pramení na rakouské stran  jihovýchodn  od hory Vysoké, vlévá se do ní Veve ský, 

Žárský a Svinenský potok a protéká vodní nádrží Humenice a nádherným Tereziiným 

údolím. Nádrž Humenice byla ve 20. století vybudována s cílem snížení maximálního 

pr toku eky a je situována mezi Bed ichovským rybníkem a m stem Nové Hrady. 

Nádrž má celkový objem 808 000 m³. V Tereziin  údolí je náhonem voda áste  

svedena do um lého vodopádu. Do Veve ského potoka se vlévá potok Novohradský, 

který protéká m stem Nové Hrady, pramení t sn  za hranicemi v Phyrabrucku a te e 

es Zevl v rybník. U By ova se do Stropnice vlévá nejvýznamn jší pravostranný 

ítok Vyšenský potok, který protéká soustavou velkých rybník . Dalším 

pravostranným p ítokem eky Malše je eka erná, do které se vlévá Poho ský potok a 

za Li ovem protéká vodní nádrží erná, odkud je voda odvedena podzemním náhonem 

k elektrárn  Sob nov. Dalším významným prvkem v tomto kraji jsou rybni ní soustavy. 

V tomto regionu je mnoho menších i n kolik v tších chovných rybník . Rybníká ství a 

rybá ství je vyhlášeným a tradi ním hospodá ským odv tvím jižních ech. Krom  ryb 

se na Novohradských rybnících chovají též husy nebo kachny. Jako chovný vznikl i 

díky rozvoji rožmberské rybni ní sít  70 ha velký By ovský rybník jako dílo Št pánka 

Netolického.12 Nejstarším rybníkem Novohradska a jedním z nejstarších v celých 

echách je Žárský rybník. Je uvád n již roku 1221, roku 1358 byl zv tšen na nyn jších 

120 hektar  a je tak zárove  nejv tším rybníkem v oblasti.  Mezi menšími rybníky 

v okolí Nových Hrad  m žeme jmenovat Kartá ník, Velký Ov í nebo Královský. 

Velmi zajímavými vodními nádržemi, typickými pro Novohradské hory, jsou takzvané 

klauzury13, které byly z izovány na konci 18. století s cílem lepšího pr toku v dob  

plavení d eva. Nacházejí se na ce erné a Poho ském potoce, které se tak staly 
                                                
9 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í- p íroda, historie, život, s. 18. 
10 HOKR, Vladimír. Pr vodce nau nou cyklotrasou-Pam tí Novohradska-Novohradsko, Waldviertel, 
Trhovinensko. Novohradská ob anská spole nost, 2003. ISBN 80-239-2016-2, s. 5. 
11 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í- p íroda, historie, život, s. 68. 
12 Št pánek Netolický byl hlavním rybníká ským hejtmanem a fišmistrem a rybni ním stavitelem. Žil 
v letech 1460-1539.  
13 Klauzury jsou splavovací nádrže vytvo ené na vodních tocích sroubené ze d eva. Vypušt ním nádrže se 
zvedne hladina vody na toku, aby bylo možno plavit d evo na vorech za nízkého stavu vody. 
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nejmenšími vorosplavnými toky v Evrop . Patrn  nejznám jší klauzurou je Poho ský 

rybník. Plavba vor  skon ila roku 1938, povode  toho roku výrazn  poškodila plavební 

soustavu, která již nebyla nikdy obnovena.14 Povodn  v oblasti Novohradska nejsou tak 

asté, ale z roku 1936 velká povode  na ece Stropnici u Nových Hrad  zna  

poškodila i Tereziino údolí.  

Oblast Novohradska dodnes není p íliš zasažena pr myslem. V tší podniky 

pr myslové výroby jsou jen v popula  v tších sídlech regionu jako Nové Hrady, 

Kaplice, Trhové Sviny, Velešín. Rozvíjelo se zde hlavn  d eva ství. Mimo ádnými 

technickými památkami jsou buquoyská plavební soustava a místy zachovalá tra  

ko ské železnice, první na evropském kontinent . Oblast regionu je v podstat  chudá na 

surovinové zdroje. Sou asná t žba stavebních surovin má jen místní význam. V 18. a 

19. století byla na Novohradsku d ležitá nalezišt  železné rudy, která se po vyt žení 

vozila ke zhutn ní do zdejších hutí.15 Na Novohradsku byla nejstarší hutí Gabriela 

v T ebí ku u Benešova nad ernou. Surové železo se zpracovávalo v hamrech, které 

byly zakládány kolem vodních tok . Bušk v hamr u Trhových Svin  je technickou 

památkou. V oblasti Novohradska p edevším okolo Besednice se dobývají spraše a 

hlíny pro cihlá skou výrobu a pr myslov  se tu t ží vltavíny16. V regionu se nachází 

také mlé  bílý k emen, který se t ží v kamenolomu ve Štiptoni u Nových Hrad . 

Vzhledem k nalezištím k emene a k emenného písku a díky Buquoy m zde v 19. století 

vznikl pr mysl sklá ský. Velkým p ínosem byl objev vzácných skel, erného a 

erveného hyalitu17, dnes již bohužel zapomenutý. Ložiska rašeliny nemají pro 

pr myslovou t žbu žádný význam, protože jsou malá a mnoho z nich je chrán no 

z d vodu výskytu vzácných rostlin a živo ich . V oblasti se vyskytují skalní útvary, 

skupiny balvan  dvojslídné žuly a skalní mísy jako ertovo sedátko v Hrádku u Nových 

Hrad . Nejslavn jší skalní útvar se nachází na Kraví ho e a íká se mu Napoleonova 

hlava.  

Dalším d ležitým odv tvím vedle již zmín ného rybá ství bylo i zem lství. Po 

2. sv tové válce na v tšin  p dy na Novohradsku hospoda il státní statek Nové Hrady. 

Po roce 1989 se rozpadly státní statky a zmenšil se po et obyvatel pracujících 

                                                
14 KOL. Novohradsko-5 fenomén . sto Nové Hrady, 2010. nestr. 
15 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í- p íroda, historie, život, s. 23. 
16 Vltavíny jsou p írodní skla, neboli chryzolity sope ného p vodu, pojmenovány podle eky Vltavy, 
v jejíž blízkosti byly nalezeny. Na Morav  nalezené tektity v blízkosti eky Jihlavy se nazývají moravity.  
17 Hyalit je zvláštní druh skla, ozna ovaný též " erné" sklo. Nepropouští sv tlo, má vysoký lesk 
a mimo ádnou tvrdost. 



 

 13

v zem lství. V regionu p evažují soukromí zem lci. Zem lství se orientuje na 

stování obilovin, olejnin, brambor, ovoce a zeleniny. V živo išné výrob  je 

významný chov skotu, dr beže a prasat. N kte í zem lci chovají kon  nebo ovce. 

Souvislejší areály lesa s dominantním porostem smrk  se vyskytují hlavn  ve vlastních 

Novohradských horách p i státní hranici s Rakouskem, avšak dochovaly se tady i 

porosty s vysokým zastoupením buku. Na tom má podíl buquoyské hospoda ení 

v lesích, které využívalo p irozené obnovy lesa.18 Na mnoha místech oblasti se 

vyskytuje bohatá flóra mok ad , rašeliniš  a slatiniš . V rašeliništích ervené blato a 

Žofinka se vyskytuje vzácný tet ívek obecný, zmije obecná, áp erný, borovice blatka 

a rojovník bahenní. Mezi další významná rašeliništ  oblasti pat í Poho ské rašeliništ , U 

í m stk  a Jarošovský les. Zajímavý je výskyt brouk  známý v eské Republice 

pouze v lokalit  Žofínského pralesa. V horním úseku eky Malše a ve Svinenském 

potoce se vyskytuje Perlorodka ní. V minulosti bylo území Novohradských hor 

bohatým loveckým revírem. Poslední vlk, medv d a rys zde byli zast eleni ve 2. 

polovin  18. století. V sou asnosti tu ale byl rys znovu spat en. Ze savc  je v oblasti 

astý jelen a ze šelem je b žný výskyt tcho e nebo vydry. V Novohradských horách se 

též vyskytují nep vodní druhy savc , které se tu hojn  rozši ují. Jde o psíka 

mývalovitého a norka amerického. 19 

Novohradské hory a jejich podh í leží v p echodném pásu st edoevropského 

typu, kde je vyvážen vliv kontinentu a oceánu. Pat í tedy k mírn  teplému a mírn  

vlhkému podnebí. V nejvyšších polohách je vliv horského klimatu se zv tšenou 

obla ností a srážkami a se zvýšeným po tem slunných dn  na podzim a v zim . 

ležitým initelem je nadmo ská výška a reliéfová lenitost. Na chladnou oblast 

v okolí Slepi ích hor navazuje zóna, která zahrnuje Nové Hrady, Horní Stropnici, 

Žársko a Kaplicko a pro kterou je charakteristické krátké, mírn  chladné a mírn  suché 

léto, mírné jaro a podzim, normáln  dlouhá mírná až mírn  chladná a suchá zima 

s normálním trváním sn hové pokrývky.20 Olešnicko, Trhové Sviny a Svatý Ján nad 

Malší na Velešínsko se od p edchozího typu liší vyššími teplotami v lét  a v zim  a 

nižšími srážkovými úhrny. Pr rná ro ní teplota oblasti je 6 °C.21 V zim  zde spadne 

jen 16%, naopak letní dešt  dosahují až 45% z celoro ního množství. Zajímavým jevem 

                                                
18 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í- p íroda, historie, život, s. 21. 
19 Tamtéž, s. 21. 
20 Tamtéž, s. 19. 
21 HOKR, V. Pam tí Novohradska-Novohradsko, Waldviertel, Trhovinensko, s. 7. 
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je v této dob  výskyt p ívalových liják , kdy spadne za 24 hodin i více jak 100mm 

srážek. Novohradsko pat í do nejv trn jších oblastí jižních ech, nebo  síla v tru zde 

iní v pr ru více než 3 m/s.22 Jedno z prvních meteorologických  pozorování na jihu 

ech bylo provád no v Tereziin  údolí u Nových Hrad  už v letech 1830-1835, tedy 

v dob , kdy v echách ani jinde mnoho takových stanic ješt  nebylo. Srážkom rná 

pozorování se provádí na Novohradsku nap íklad v Hranicích u Nových Hrad  a 

klimatologická stanice je pouze v By ov  u Nových Hrad . Na Hojné Vod  má eský 

hydrometeorologický ústav od roku 1994 umíst no za ízení ke sledování parametr  

zne išt ní ovzduší. 23 

Jedine nost Novohradských hor spo ívá p edevším ve vzácn  zachovalé p írod , 

která z stala ušet ena díky své poloze v bývalém pohrani ním pásmu. V roce 2000 byl 

v oblasti vyhlášen P írodní park Novohradské hory. V Údolí u Nových Hrad  se 

nachází národní p írodní památka um le vytvo ený krajiná ský park Ter ino údolí. 

V 19. století byly hrab tem Ji ím Augustem Buquoyem v této oblasti založeny chrán ná 

území Žofínský a Hojnovodský prales. Další chrán né území je sou ástí CHKO 

ebo sko v Ji íkov  údolí, národní p írodní rezervace ervené blato, kde se d íve 

žila rašelina a jeho rozloha je 331 ha. M sto Nové Hrady bylo roku 1990 prohlášeno 

stskou památkovou zónou.24 Novohradsko má velké p edpoklady pro kvalitní 

cestovní ruch a Nové Hrady se již delší dobu orientují na jeho rozvoj. V rámci 

euroregionu Silva Nortica funguje i p eshrani ní impulsní centrum, které organizuje 

zné aktivity a setkání. Nelze opomenout ani aktivity Novohradské ob anské 

spole nosti, která vydala n kolik informa ních brožur pro turisty.25 

 
 

 

 

 

 

                                                
22 HOKR, V. Pam tí Novohradska-Novohradsko, Waldviertel, Trhovinensko, s. 8.  
23 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í- p íroda, historie, život, s. 89. 
24 HOKR, V. Pam tí Novohradska-Novohradsko, Waldviertel, Trhovinensko, s. 9. 
25 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í- p íroda, historie, život, s. 26. 
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3. Historie m sta Nové Hrady 

 
3.1 Od po átku do roku 1279 
 

ed tím, než za alo osidlování oblasti Novohradska, se v této oblasti nacházel  

pouze neprostupný pohrani ní prales. Podle jedné teorie zde bylo již kolem roku 980 

slovanské hradišt  a asi v roce 1125 postaven významný pomezní hrad, který plnil 

funkci strážního a op rného bodu. Pokud by to byla pravda, mohli bychom založení 

hradu p isoudit eskému knížeti Sob slavovi I., který vskutku za al s výstavbou 

pomezních hrad . První osídlení n kolika osadami je doloženo až ve 12. století. Celá 

oblast tehdy pat ila k vitorazskému panství, pán m z Kueringu. Ve 13. století se dostala 

do vlastnictví t ebo sko-landštejnské linie Vítkovc . Tehdy tudy vedla Vitorazská 

stezka, p vodn  z Doudleb p es Horní Stropnici do rakouské Weitry, ale ve 2. polovin  

13. století byla tato trasa zm na a vedla p es nyn jší Nové Hrady.26 

 

3.2 Od roku 1279 do 1620 
 

O vlastní existenci Nových Hrad  se dozvídáme z listiny datované 21.5.1279, kde 

je mezi sv dky uveden mimo jiné Hogyrius de Gretzen, neboli Ojí  z Nového Hradu, 

íslušník rozv tveného rodu Vítkovc .27 Již roku 1284 byly Nové hrady uvád ny jako 

sto s farním kostelem sv.Petra a Pavla. Roku 1341 ud lil král Jan Lucemburský 

zdejší hrad v manství28 Vilémovi z Landštejna. Za vlády Viléma z Landštejna došlo 

roku 1339 k d ležitému vym ení do té doby prom nlivých a sporných hranic mezi 

panstvím Weitra, které tehdy pat ilo vévodovi Albrechtu II. Rakouskému, a 

landštejnskými dominii Nové Hrady a T ebo .29   

Roku 1359 Vítek z Landštejna Nové Hrady prodává Rožmberk m na p íštích 252 

let, a to Joštovi, Old ichovi, Janovi a Petrovi. Prodejní cena m sta a Novohradska byla 

stanovena na 7093 kop a 63 groš  a tato kupní ástka byla splacena až roku 1363. Roku 

                                                
26 KOBLASA, Pavel. Nové Hrady. eské Bud jovice: Okresní ú ad eské Bud jovice ve spolupráci 
s m stem Nové Hady, 1999. ISBN 80-238-4534-9, s. 4. 
27 Tamtéž, s. 4. 
28 Manství bylo ve st edov ku území vázané na hrady. Tato území byla vlastníkem d di  prop ována 
osobám (man m), které mu za to byly vázány protislužbami nej ast ji vojenské povahy. 
29 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 5. 
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1368 prop ili Rožmberkové m stu Nové Hrady privilegium volnost pro samostatné 

samosprávní rozhodování, aby m ané mohli rozhodovat o svém majetku a ad  

dalších záležitostí sami. Tím se jim dostalo výsad podobných jako u královských m st. 

Roku 1379 se ve m st  nacházel hrad, kostel s farou, 49 hospodá ství, 3 mlýny, jatka, 5 

rejt, rychta s právem vybírat clo, masný krám, sladovny, 2 dvory a mnoho polí a 

rybník . Rožmberkové novohradské panství rozši ovali p ikupováním okolních vesnic a 

adu nových osad sami založili. Old icha I. z Rožmberka, který rád a asto pobýval na 

Nových Hradech, k panství p ikoupil i panství Velešínské. O novohradské škole jsou 

zprávy již v roce 1390, kdy se vyu ovalo v pronajatých místnostech. V této dob  bylo 

sto opevn no hradbami se dv ma branami s padacími mosty a obehnáno hlubokým 

íkopem. Rozvoj m sta však byl již ve 14. století bržd n nedalekým královským 

stem a obchodn  zdatným konkurentem, Bud jovicemi.30 Bud jovice získali výsadní 

právo v dovozu Gmundenské soli a prosadili, aby všechny vozy vedly cestou p es 

Kaplici. Postraní cesta na Nové Hrady se roku 1351 stala cestou zakázanou, ale tento 

zákaz byl soustavn  porušován. To vedlo k rozsáhlému sporu mezi bud jovickými a 

Rožmberky, který musel ešit dokonce kanclé  Karla IV. Boj o obchodní cesty na 

Novohradsku pokra oval tém  do 18. století. Za Jind icha z Rožmberka byl velkým 

íjmem pro panskou pokladnu prodej d eva a výroba šindel . Do Krumlova, hlavního 

sídla Rožmberk , se tehdy z Nových Hrad  vozilo pivo, chmel, ryby a edkev.  

V období husitské revoluce vedené Janem Žižkou z Trocnova p sobili na 

novohradskou ve ejnost husitští kn ží. V té dob  p echází Jind ich z Rožmberka na 

stranu Zikmunda. Dochází k zat ení t chto kn ží a k jejich v zn ní v novohradském 

hradním v zení, kde n kte í z nich také umírají. Lid sympatizující s husitskou revolucí 

nabízí táborským vojsk m své znalosti k dobytí m sta. Roku 1425 husitská vojska pod 

vedením táborského hejtmana Jana Hv zdy z Vícemilic, eného Bzdinka, dobyla a 

vypálila hrad i m sto. Další pohroma byla op t trestem za politickou orientaci, a to 

rožmberského vlada e Jana, který se musel vyrovnávat s t žkými následky husitských 

válek, a tak se za války Zelenohorské jednoty postavil na stranu husitského krále Ji ího 

z Pod brad, a koliv sám byl katolíkem. To se mu bohužel vymstilo. P ední katolický 

velmož a odp rce Ji ího z Pod brad, p edák jednoty zelenohorské Zden k Konopiš ský 

ze Šternberka cht l Jana potrestat, a tak roku 1467 dobyl a vypálil m sto. Roku 1468 se 

Jan se Zde kem usmí il a p idal se na stranu uherského krále Matyáše Korvína. 

                                                
30 KULÍ , V. Nové Hrady: 700 let m sta, nestr. 
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Následky t chto dvou událostí vyvolaly pot ebu celkové p estavby m sta. Byl zesílen 

obranný systém vybudováním hradebních v ží, hrad se stal na svou dobu vyzrálé 

architektonické dílo pozdní eské gotiky.31 

Rožmberkové se dostali do velkého zadlužení, a tak roku 1476 nechali zastavit za 

6000 zlatých celé panství Ulrichu, svobodnému pánovi von Grafenek. Kolem roku 1485 

došlo ke zhoršení vztah  mezi Ulrichem a Rožmberky, a tak Ulrich rychle zastavil hrad 

a m sto rakouskému pánu Thomasovi von Lak, který celé panství nehorázn  drancoval.  

Roku 1486 bylo na zásah krále Matyáše Vokem panství vyplaceno a vráceno zp t 

Rožmberk m. Král Vladislav Jagellonský propustil Novohradsko z královského 

manství, a roku 1488 m stu Nové Hrady ud lil právo va it pivo, konat týdenní trh 

v pond lí, dva výro ní trhy, užívat vlastní pe  a potvrdil m stský znak. Roku 1553 

vzniká v Nových Hradech pivovar nového typu s velkou kapacitou a va ilo se v n m 

bílé pšeni né pivo. Ur ité zmatky nastaly po smrti Petra IV. Rožmberka. Podle jeho 

záv ti z roku 1521 m lo celé novohradské panství p ipadnout Kryštofovi ze Švamberka, 

avšak proti tomu p irozen  protestovali Petrovi synovci.32 Roku 1526 Kryštof usp l u 

zemského soudu, ale císa  Ferdinand I. nechal roku 1528 záv  anulovat. Vilém 

z Rožmberka nechal vystav t na Kraví ho e d ev ný lovecký záme ek a Láze ský d m 

a založil sklárnu Na Vilémov  ho e, která produkovala žádané benátské sklo.  

Roku 1573 uhodil do velké hradní v že blesk a to zp sobilo výbuch st elného 

prachu. Hrad se stal pro panstvo neobyvatelným, a proto byl z ízen nový panský d m na 

nám stí. Roku 1590 se dokonce ve m st  objevilo zem esení. V 16. století p sobil na 

Novohradsku známý rožmberský hospodá  Jakub Kr ín z Jel an. Novohradsko bylo 

proslulé chovem a prodejem dobytka a velkochovem ovcí a byly zde postaveny i 

železárny. Na Novohradsku také docházelo k rozvoji emesel, jako byly cechy bedná , 

tkalc , provazník , peka , krej ích, kolá , ková , pozd ji obuvník , ezník , 

truhlá , hrn , zedník , tesa , kameník . V tehdejší dob  stálo v ele m sta celkem 

12 radních, z nichž jeden byl vždy po ur itou dobu primátorem. První z roku 1588 byl 

Lorenz Gratzenberger.33 Roku 1592 p ešlo novohradské panství do rukou posledního 

rožmberského vlada e Petra Voka z Rožmberka, který roku 1596 potvrzuje m stu 

všechna p edchozí privilegia a osvobozuje obyvatelstvo od robot s výjimkou p i honech 

a výlovech rybník . Na esko-rakouském pomezí totiž došlo k povstání poddaných, 

                                                
31 KULÍ , V. Nové Hrady: 700 let m sta, nestr. 
32 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 16.  
33 Tamtéž, s. 20.  
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kte í museli robotovat, platit dávky a církvi desátky a také trp li hladem. Roku 1599 

stálo v Nových Hradech 76 dom , obecní d m, obecní mlýn a obecní špitál.  

Roku 1611 na základ  d dických dohod p ešly Nové Hrady spolu s dalším 

rožmberským majetkem na Jana Ji ího ze Švamberka. Jeho syn, Petr ze Švamberka, se 

iklonil na stranu stavovských vzbou enc , a tak roku 1619 na Nové Hrady zaúto ila 

vojska generála H. D. Dampierreho. Nejd íve se snažil generál dobýt hrad, ale když 

nepochodil, vypálil m sto a odtáhl. Zanedlouho se vrátil a žádal hejtmana Jáchyma 

Slavatu z Chlumu, aby mu dobrovoln  vydal m sto a hrad, ten se vzdát nemínil. Brzy 

dorazil i císa ský generál Karel Bonaventura hrab  Buquoy. Bez výsledku bojovali 

celou noc, až se Slavata rozhodl s Karlem vyjednávat. Slavatu se svou družinou nechal 

hrab  v klidu odejít, a poté m sto dobyl. Roku 1596 došlo k povstání poddaných na 

eskorakouském pomezí, poddaní museli robotovat, platit dávky a církvi desátky, lidé 

trp li hladem. V za átcích T icetileté války, v letech 1618-1620, lidé utíkají do 

vnitrozemí nebo do Rakouska.34 

 

3.3 Od roku 1620 do 1945 
 

Majitel Nových Hrad  Petr ze Švamberka zem el na mrtvici roku 1620. Jinak by 

jist  musel po bitv  na Bílé ho e uprchnout ze zem . Jeho jiho eská panství, v etn  

Nových  Hrad ,  byla  samoz ejm  zabavena  císa em  Ferdinandem  II.  Císa  nem l  dost  

pen z na žold pro svoji armádu a generál Karel Bonaventura Buquoy (viz p íloha . 1, 

obr. 2) ji financoval ze svého. Za tyto prokázané služby daroval svému v rnému a 

state nému vojev dci Karlu Bonaventurovi zabavená jiho eská panství Švamberk , 

Nové Hrady, Rožmberk a Lib jovice. A tak za íná na t i další století nová éra m sta 

Nové Hrady. Roku 1623 ješt  vydal císa  obligaci na 200 000 zlatých jako pen žní 

odm nu za vále né služby, ale ástka nikdy nebyla vyplacena, a koliv o proplacení 

žádal rod panovníky mnohokrát, naposledy ješt  roku 1875.35  

ív jší jméno rodu nezn lo Buquoy, ale Longueval, podle hradu ležícího 

v severofrancouzské Picardii. Zakladatelem rodu byl podle pov sti rytí  Alexandre de 

Longueval, zvaný Drak. Ten již roku 1080 doprovázel k es any na jejich pouti do svaté 

                                                
34 KULÍ , V. Nové Hrady: 700 let m sta, nestr. 
35 KOBLASA, Pavel. Stru né d jiny rodu Buquoyové. eské Bud jovice: Veduta, 2002.  ISBN 80-
903040-1-X, s. 46. 
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zem , Palestiny. V po átcích boje s mohamedány36 ztratila  družina  sv j  prapor,  ale  

bojovala state  dál. Rytí  Alexandre, který m l na svém erbu erveného draka ve 

zlatém poli, tehdy strhl z ramen sv j pláš , který pozvedl nad sebe a vyslovil: 

„Následujte tento prapor!“ Tak svou odvahou zajistil vít zství francouzských rytí . 

Bohužel tento rytí  není doložen spolehlivými prameny, a tak se jako první uvádí 

Antoine de Longueval. Otec Karla Bonaventury Buquoye Maxmilián de Longueval, 

baron de Vaux koupil roku 1567 panství Grand Buquoy a roku 1580 p ikoupil Petit 

Buquoy na území severní Francie a dnešní Belgie. Špan lský král Filip II. toho roku 

povýšil panství na hrabství a Maxmilián se tak stal prvním hrab tem de Buquoy. 

Buquoyové m li heslo „Dieu et mon roi“, neboli esky „Bohu a svému králi“, což 

sv í o jejich hluboké zbožnosti a oddanosti panovník m, a  už se jednalo o 

francouzské a špan lské krále, burgundské vévody a císa e Svaté íše ímské a pozd ji 

císa e rakouské.37 

Karel Bonaventura Buquoy se proslavil ve službách špan lského krále, kterému 

prokázal velké služby v bojích v Nizozemí. Roku 1618 se stal generálem u císa e 

Ferdinanda  II.  a  proslavil  se  vít zstvím  v  bitv  na  Bílé  ho e.  M l  mnoho  starostí  

s válkou, tak na nov  nabytý majetek, Nové Hrady, nem l as a armádu dál platil ze své 

kapsy. Tohoto nového majetku si bohužel v bec neužil, protože již roku 1621 padl p i 

obléhání pevnosti Érsekújvár v Horních Uhrách, Nové Zámky. D dictví za ala 

spravovat pro svého nezletilého syna Karla Alberta vdova po generálovi Marie 

Magdalena z Biglia (viz p íloha . 1, obr. 3). M stu potvrdila výsady ud lené 

edchozími pány. Na její naléhání provedla exeku ní komise roku 1621 kone  

oficiální konfiskaci švamberského majetku a roku 1623 byl tento p evod zaznamenán 

do desek zemských, což v pozd jších letech zna  pomohlo p i obran  vlastnického 

práva proti švamberským d dic m.38 Spory se švamberskými p íbuznými (Paarové, 

Harrachové, Kufsteinové) se protáhly na mnoho let. Roku 1627 získali Buquoyové 

eský inkolát39. Marie Magdalena byla velmi schopná a inteligentní žena, která se 

narodila v severoitalském Milán  a hovo ila italsky, francouzsky, špan lsky a latinsky, 

ale bohužel špatn  n mecky a už v bec ne esky.40 Už proto se zdržovala p evážn  

v Bruselu a Nové Hrady pronajala Filipovi von Stratten, který vyko is oval 
                                                
36 Mohamedán je zastaralé slovo od slova muslim, vyznava e islámu.  
37 FIŠER, Vojt ch. Tajemné stezky-Od Šumavy k novohradským horám. Praha: Regia, 2008. ISBN 978-
86367-73-6, s. 41. 
38 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 28. 
39 eský inkolát bylo právo k trvalému usazení a zastávání vysokých ú ad  v esku.  
40 FIŠER, V. Tajemné stezky-Od Šumavy k novohradským horám, s. 50.  
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novohradské poddané. Hrab nka se však o jeho praktikách dozv la a roku 1635 

esídlila do Nových Hrad  natrvalo. S jejím p íchodem se hospoda ení zm nilo 

k lepšímu. Hrad její nároky na bydlení nespl oval, a tak nechala v letech 1634-36 

estav t bývalý panský rožmberský d m na prostornou zámeckou rezidenci. K Novým 

Hrad m byly p ikoupeny další vesnice a statky. Roku 1639 byl vybudován d ev ný 

vodovod p ivád jící do Nových Hrad  vodu z kvalitních Jedlických pramen . Ten 

vydržel až do roku 1883, kdy jej nahradilo železné potrubí.  

Roku 1663 vydal Karel Albert (viz p íloha . 1, obr. 4) testament, jímž byl 

z v tšiny eských panství vytvo en fideikomis41. Tak byla pro p íští generace zajišt na 

celistvost a ned litelnost rodového majetku. Císa  Leopold I. záv  potvrdil roku 1666. 

Jeho syn Karel Ferdinand (viz p íloha . 1, obr. 5) nechal opravit m stské hradby a když 

byl roku 1681 ve válce s Turky vážn  zran n, slíbil za záchranu života Pann  Marii, že 

v Nových Hradech postaví klášter. Sv j slib splnil a klášter servit  postavil vedle 

kostela sv. Petra a Pavla. Pro p ípad možných neshod uzav eli roku 1688 brat i Karel 

Filip, Albert Karel a Landelin smlouvu o nástupnictví majorátu, která stanovila, že 

nástupcem bude vždy nejstarší d dic.42 Rok na to tedy Karel Filip (viz p íloha . 1, obr. 

6) vyplatil své bratry, ale p itom zadlužil panství. Roku 1688 špan lský král Karel II. 

povýšil Karla Filipa do knížecího stavu a ud lil mu ád Zlatého rouna43. Za Alberta 

Karla se za al stav t majestátní poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na Dobré Vod , 

kde byl objeven lé ivý pramen. Albert v syn Karel Kajetán Buquoy (viz p íloha . 1, 

obr. 7) byl tajným radou, komo ím a nejvyšším hofmistrem Království eského. Roku 

1703 byl Karel Kajetán d di  povýšen do rakouského hrab cího stavu. Miloval 

epych a radovánky. Buquoyové po ádali hony ve vlastních lesích i v lesích obecních. 

Hony se staly zábavou nejen šlechtic , ale i urozených dam. Manželka Karla Filipa 

Buquoye Marie Magdalena de Hornes, op vovaná pro svou krásu, byla vyhlášenou 

lovkyní. Nejvíce však byl touto vášní zasažen práv  Karel Kajetán. V 19. století se hony 

za aly p esouvat do divokých a nebezpe ných kon in Dálného východu a Afriky. 

V roce 1912 byl z jedné z výprav dokonce do Nových Hrad  p ivezen vycpaný 

krokodýl a slon. Kajetánovy záliby v zušlech ování novohradské krajiny znamenaly 

obrovské dluhy. ástka inila 719 499 zlatých a 40 krejcar  a roku 1732 musel být na 

panství vyhlášen hospodá ský úpadek. Císa  Karel VI. na ídil nucenou správu nad 
                                                
41 Fideikomis je rodinný majetek, který zakladatel zajiš uje pro rod ustanovením o jeho nezcizitelnosti a 

dické posloupnosti.  
42 KOBLASA, P. Stru né d jiny rodu Buquoyové, s. 46. 
43 ád Zlatého rouna byl rytí ský ád založený roku 1430 a ud lován velmistrem jako odm na za zásluhy. 
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fideikomisem a o 6 let pozd ji majorát p ešel na hrab te Františka Leopolda (viz p íloha 

. 1, obr. 8), který se snažil dluhy splácet. Dokonce Marie Terezie oce ovala jeho 

schopnosti.  

Jedním z nejvýznamn jších p íslušník  rodu byl Františk v syn Jan Nepomuk 

Buquoy (viz p íloha . 1, obr. 9), který se zam il na vnit ní rozvoj panství. Za jeho 

sobení na panství zaznamenalo prudký rozmach novohradské sklá ství. Výrobky 

putovali do zemí p i Baltickém mo i, N mecka, Itálie a pozd ji i Ruska. Vyt žené d íví 

se za alo prodávat a kv li jeho snazší doprav  k odb ratel m byla splavena eka Malše, 

erná a Poho ský potok. Došlo také k zakládání mlýn , hamr , lihovar , nových 

hájoven, obor a bažantnic a byla postavena i lékárna. V roce 1796 bylo založeno na 

Jakuli lesnické u ilišt . Hrab  Jan Nepomuk proslul také svou dobro inností, založil 

v  Nových  Hradech  chorobinec  a  p ezdívalo  se  mu  „otec  chudých“.  Proto  byl  císa em  

Josefem II. povolán do Vídn  a pov en správou dobro inných ústav  v monarchii. 

Nechal opravit starý hrad a roku 1801 zahájil stavbu nového empírového zámku na 

okraji m sta. Jan Nepomuk se také snažil zlepšit úrove  školství u nás i v Dolním 

Rakousku. Pod vlivem pedagoga Františka Ferdinanda Kindermanna44 vznikla 

v Nových Hradech obecná škola nového typu, kde byl kladen d raz na p ípravu na 

praktický život. Jeho manželka Terezie rozená Paarová roku 1756 nechala vybudovat na 

míst  bývalé bažantnice v údolí ky Stropnice anglický p írodní park, pozd ji zvaný 

Ter ino údolí. Roku 1776 zasáhl Nové Hrady ni ivý požár, který zasáhl i radnici a 

rezidenci. Jan Nepomuk zem el bez d dic .45  

Panství zd dil synovec Jana Nepomuka Ji í František August Buquoy (viz p íloha 

. 1, obr. 10), který se v noval v , byl št drým mecenášem hudebník  a um lc  a byl 

jedním ze spoluzakladatel  Národního muzea v Praze. Psal básn  podle algebraických 

vzorc , vytvá el adu neologism  a dopisoval si s J.W.Goethem, F.A.Gerstnerem, 

W.von Humboldtem a A.M.Ampérem. V roce 1838 z ídil v novohradských lesích první 

írodní rezervaci na našem území, Žofínský prales. Roku 1803 jako první v echách 

koupil parní stroj a rozvíjel na svých panstvích textilní pr mysl. Provád l pokusy 

v oblasti sklá ské technologie. K nejv tším úsp ch m hrab te pat il vynález hyalitového 

skla v Ji íkov  údolí, které m lo nenapodobitelné vlastnosti, jako mimo ádnou tvrdost, 

lesklost a nepropustnost sv tla a vyráb lo se v erné a ervené barv . V sou asné dob  
                                                
44 Ferdinand Kindermann byl eský pedagog, kn z a pozd ji biskup. Ve škole v Kaplici provád l 
experimenty v duchu osvícenského školství. Za pedagogické zásluhy byl nobilitován do šlechtického 
stavu. Žil v letech 1740-1801.  
45 KOBLASA, P. Stru né d jiny rodu Buquoyové, s. 28. 
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je již technologie výroby hyalitu bohužel zapomenuta. V dob  napoleonských válek 

vyhrožoval francouzský generál Dumouquie, že zni í m sto. Tehdy m sto zachránila 

dcera u itele Louisa Gollová svým zp vem. Luisa mluvila výborn  francouzsky a její 

francouzský píse  generála oslovila natolik, že jí cht l splnit každé p ání. Jediné, co si 

Luisa p ála, bylo, aby ušet il její rodné m sto.46 V roce 1839 byla ve m st  vybudována 

kanalizace. Ke konci života se stával Ji í František podivínem, v roce 1848 se aktivn  

astnil revolu ních událostí v echách, a za to ho ekalo domácí v zení.47 Revolu ní 

rok 1848 p inesl adu zm n. Novohradské panství se stalo m stem se suverénní 

samosprávou, v jehož ele již nestál purkmistr a konšelé, ale ob any volený 18 lenný 

stský výbor, z n hož byl vybrán starosta jako nejvyšší p edstavitel m sta. Roku 1868 

byl v Nových Hradech zaveden telegrafní ú ad a roku 1887 telefon. Ji í Jan, který byl 

di ným lenem panské sn movny íšské rady a zemským poslancem, postavil 

Švýcarský d m v Ter in  údolí a v novohradských lesích loveckou chatu Žofín. 

ev ný záme ek sloužil k ubytování loveckých host  a v lét  zde pobývala rodina 

Buquoy . Roku 1980 byl záme ek bohužel zbourán p íslušníky pohrani ní stráže.  

Nové Hrady po svém otci p evzal Karel Bonaventura, který vystudoval práva v Praze a 

roku 1911 se stal rytí em ádu Zlatého rouna. Byl také zemským poslancem, I. 

viceprezidentem eské lesnické jednoty a prezidentem Spolku erveného k íže. Z ídil 

penzijní institut pro své zam stnance a založil také Spolek na podporu sirotk  a vdov 

pro Nové Hrady a Rožmberk a nechával budovat pr myslové závody.48 Jeho žena 

Filipina rozená hrab nka Czerninová se zabývala charitativní inností a nechala roku 

1894 postavit d tskou opatrovnu v Nových Hradech. Oba jsou pochováni v nové 

Buquoyské hrobce na h bitov  v Nových Hradech.  

V letech 1850-1945 byly Nové Hrady sídlem samostatného okresu, sídlil tu 

okresní soud i okresní ú ad. Od roku 1855 bylo m sto osv tleno petrolejovými 

lampami. D ležité pro rozvoj Nových Hrad  se stalo z ízení železnice, která v roce 

1869 spojila rakouský Gmünd s eskými Bud jovicemi a Plzní a pozd ji byla 

prodloužena do Vídn . Roku 1874 vznikl v Nových Hradech sbor dobrovolných hasi  

jako první na eskobud jovicku. V nedalekých Hranicích se za alo s pr myslovou 

žbou rašeliny. ed 1. sv tovou válkou byla v Nových Hradech n mecká chlapecká a 

dív í obecná škola, chlapecká m anská škola, n mecká lidová knihovna, m stský 
                                                
46 HOKR, Vladimír. Pr vodce nau nou cyklotrasou- Pam tí Vitorazska- Novohradsko, T ebo sko, 
Waldviertel. Novohradská ob anská spole nost, 2003. ISBN: 80-239-0604-6, s. 10. 
47 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 34. 
48 KOBLASA, P. Stru né d jiny rodu Buquoyové, s. 28.   
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chudobinec, hrab cí chorobinec, okresní soud, berní ú ad, odd lení finan ní stráže, 

poštovní a telegrafní ú ad, m stská spo itelna, m stský pivovar a etnická stanice. Roku 

1906 postihl Nové Hrady další ni ivý požár. Do roku 1918 bylo m stské obyvatelstvo 

evážn  n mecké, ve m st  žilo 1450 obyvatel n mecké národnosti a jen 130 ech . 

Po vzniku eskoslovenska dosavadní m stská správa v Nových Hradech odmítla 

len ní do eskoslovenského státu a p ipojila se k proklamaci vytvo ení samostatného 

státního celku zvaného Deutschböhmen.49 Ve m stech na Novohradsku vznikly tzv. 

lidové domobrany za ú elem obrany tohoto státního útvaru. Proti nim vykro ili 

ozbrojené jednotky tvo ené eskými navrátilci z války a jednotky domobrany se 

rozprchly. Vitorazsko bylo k SR p ipojeno až roku 1920. V letech 1919 a 1920 se na 

Novohradsku konaly d ležité obecní volby a v nových Hradech se ve správ  obce 

poprvé objevili t i eši. Politické vztahy SR s Rakouskem nepat ili po rozpadu 

monarchie k ideálním a po ukon ení války byl do asn  omezen pohrani ní styk mezi 

ob ma státy a to tvrd  postihlo hospodá ství na Novohradsku. Oblast pat ila k chudým 

region m se zem lskou malovýrobou a za prací obyvatelé dojížd li do Rakouska. Na 

mecké stran  vznikaly názory, že eskoslovenská vláda chce zám rn  vyhladov t 

sudetské oblasti.50 V tšina nezam stnaných tu v první povále né hospodá ské krizi byla 

odkázána pouze na nedostate nou státní podporu nebo charitativní pomoc. V Nových 

Hradech dostávaly desítky rodin poukázky na potraviny v hodnot  od 20 halé  do 5 

korun.51 V oblasti se brzy za al rozvíjet eský spole ensko-kulturní život. Vznikala ada 

eských spolk  a organizací. V Nových Hradech vznikl odbor Národní jednoty 

Pošumavské a jeho založení provázela první velká národní slavnost v d jinách tohoto 

sta. Roku 1923 zde byl postaven eský d m, který sloužil i jako hotel, a Sokol v n m 

po ádal své sch ze. eský d m se postupn  stal centrem eského kulturního života ve 

st . eské spolky zde po ádaly plesy a hrálo se tu i divadlo. V menších m stech ale 

vznikaly n mecké spolky. V letech 1919-1924 vznikala na Novohradsku ada nových 

eských škol. Prostory pro výuku ale byly asto nevyhovující. N kde se u ilo 

v pohostinských za ízeních, v Nových Hradech v buquoyském chorobinci. N meckému 

obyvatelstvu se zakládání eských škol nelíbilo a probíhaly proti eské demonstrace. 

ležitého politického ústupku bylo dosaženo v Nových Hradech, kde se místní eská 

                                                
49 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í, s. 389.  
50 Tamtéž, s. 390.  
51 Tamtéž, s. 390. 
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komunita do kala usnesení zastupitelstva, že se budou respektovat práva eského jazyka 

na radnici.52 V m ste ku se tak poprvé po 200 letech znovu objevili zápisy v eštin .  

S nástupem velké hospodá ské krize se situace na Novohradsku ješt  zhoršila. 

V regionu za al sílit n mecký nacionální socialismus a vznikla tu strana SdP. Roku 

1938 Nové Hrady navštívil v dce této strany Konrád Henlein. Ob as docházelo ke 

spor m mezi místními nacisty a hrab tem, který se snažil o korektn jší vztahy 

s echy.53 V nových Hradech se roku 1938 postavila nová budova eské školy, ale d ti 

si jí mnoho neužili, protože zanedlouho Nové Hrady p ipadly k Hitlerov  

Velkon mecké íši a ada ech  musela z m sta odejít. eský lid na Novohradsku byl 

utla ován a eské budovy jako škola a eský d m byly vyrabovány a zabaveny. Z nové 

budovy eské školy se stala vojenská továrna. Na Novohradsku vznikly i Hitler jugend. 

V oblasti se plánovala germanizace a eští obyvatelé byli nuceni k p ijetí n meckého 

ob anství. N me tí obyvatelé ani eši, kte í pod nátlakem p ijali n mecké ob anství, se 

nevyhnuli povinné vojenské služb . Museli odejít do války a mnozí z nich se už nikdy 

nevrátili. ada eských d lník  zamí ila do Rakouska za slušn  placenou prací a íše 

toho propagandisticky využila jako pomoc chudým ech m. eši využívali každé 

íležitosti k tichým protin meckým demonstracím. Po vypuknutí války byl zaveden 

íd lový systém. Již d íve p išli Buquoyové o celou t etinu svých pozemk  a nyní 

buquoyský velkostatek spadl pod íši a Karel Buquoy (viz p íloha . 1, obr. 11) nemohl 

o svém majetku sám rozhodovat. Buquoyové se díky obavám p ihlásili k n mecké 

národnosti. S blížícím se koncem války byly asté nálety osvoboditel . Jedním z nálet  

tak bylo zcela zni eno železni ní nádraží v eských Velenicích. T sn  p ed koncem 

války 8. kv tna 1945 došlo k tragické události. T i n me tí p edstavitelé m sta sundali 

ze školní budovy prapory s hákovými k íži,  ale velitel m sta je nechal ihned popravit.54 

 

3.4 Od roku 1945 do sou asnosti 
 

Dne 9.5 1945 byly Nové Hrady osvobozeny Rudou armádou v ele s majorem 

Krav enkem.55 Obsadili školu a z ídili v ní své velitelství. V této dob  bylo rozkradeno 

za ízení zámku a hrab cí archiv byl dokonce naházen do hradního p íkopu. Další 

edstavitel rodu Ferdinand Buquoy, syn Karla Ji ího Buquoye, který trávil d tství v 
                                                
52 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í, s. 390. 
53 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 54. 
54 Tamtéž, s. 55. 
55 KULÍ , V. Nové Hrady: 700 let m sta, nestr. 
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Nových Hradech, navšt voval zde obecnou školu a vystudoval gymnázium v eských 

Bud jovicích, byl ihned po ukon ení války spolu s otcem uv zn n v interna ním tábo e 

v eských Bud jovicích. Karel Ji í Buquoy se b hem války výrazn  neangažoval, ale 

po válce byl prohlášen za zrádce a ztratil ob anství a majetek na základ  Benešovských 

dekret .56 ádný soud v lednu 1948 hrab te osvobodil, ale takzvaný komunistický 

lidový soud ho o n kolik m síc  pozd ji poslal na 13 let do Plze ského v zení, v n mž i 

zem el. Jeho rodina se nedobrovoln  ocitla v Rakousku, odkud odjela do Bavorska. 

Ferdinandovi d ti, synovci a nete e dnes žijí p evážn  v N mecku a jejich pokusy o 

restituci majetku v eské republice skon ili neúsp šn .57 V sou asné dob  je hlavním 

edstavitelem rodu hrab  Michael Karel Buquoy.  

Majetek byl také zabaven n meckým ob an m, kte í byli zbaveni ob anských 

práv a museli opustit své domovy. Nejd íve probíhal tzv. Divoký odsun N mc , který 

byl výzvou pro ty, kte í cht li získat jejich majetek. Kolik N mc  bylo v rámci 

divokých odsun  v tomto období násiln  vyst hováno za hranice eskoslovenska není 

známo  a  asi   se  to  nikdy  nepoda í  zjistit  zcela  p esn ,  seznamy  se  nevedly,  evidence  

nebyla žádná, respektive se neodchovala.58 P i pozd jším organizovaném odsunu již 

evidence obyvatel a majetku byla. Byla z izována sb rná st ediska pro N mce. Po roce 

1946 už probíhaly pouze dodate né odsuny antifašist  nebo N mc  ze smíšených 

manželství a dále starých a nemocných za ú asti erveného k íže. Poslední odsun byl 

proveden roku 1949 a zbylému n meckému obyvatelstvu bylo uznáno eskoslovenské 

státní ob anství. Roku 1948 žilo ve m st  jen 775 lidí. Po válce došlo k osidlování 

oblasti lidmi z eského vnitrozemí, rumunskými a ma arskými Slováky. V roce 1951 

vznikl zákon o ochran  hranic, Nové Hrady se dostaly do t sné blízkosti pohrani ního 

pásma a platil tu zost ený režim pro pohyb osob. Byla z ízena Pohrani ní stráž. Hranice 

nejd íve byla hlídána VB, poté SNB a dokonce pionýrskými oddíly Mladých strážc  

hranic. M sto, které d íve bylo považováno za velmi klidné letovisko, rázem osi elo. 

Lidé v této oblasti nenacházeli mnoho pracovních p íležitostí, a proto museli za prací 

dojížd t do okolních m st. Jediným ekonomickým faktorem zde nadále z stávalo lesní 

hospodá ství. Novohradské lesy za aly plnit i funkci rekrea ní. V roce 1949 bylo 

založeno jednotné zem lské družstvo.  

                                                
56 KOBLASA, P. Stru né d jiny rodu Buquoyové, s. 41. 
57 Tamtéž, s. 41.  
58 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í, s. 405. 
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Roku 1953 prob hla m nová reforma. V 60. letech byla v regionu bou livá bytová 

výstavba. Okupace sov tskou armádou a pád komunistického režimu. V Nových 

Hadech postupn  vznikla sídlišt , nákupní st edisko a víceú elové kulturní za ízení 

hotel Máj, s velkým sálem a restaurací. Region prošel i okupací sov tskou armádou a 

pádem komunistického režimu. Ve m stech se za aly zlepšovat služby. V Nových 

Hradech bylo postaveno autobusové nádraží, mate ská škola, jesle a zdravotní st edisko. 

Roku 1990 byly Nové Hrady prohlášeny m stskou památkovou zónou a staly se 

vyhledávaným centrem. Do m sta se navrátil po dlouhé dob  i ád servit , který opravil 

zni ený klášter. Byla navázána intenzivní spolupráce s partnerským m stem Weitra a 

ostatními okolními rakouskými obcemi. V tšina novohradských státních podnik  se 

zm nila v soukromé spole nosti. V sou asné dob  má m sto Nové Hrady 2660 

obyvatel. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 62. 
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4. Významné kulturní a historické památky 

 

4.1 HRAD 
 

Státní hrad v Nových Hradech byl zbudovaný uprost ed les , zvaných Silva 

nortica, na míst  starého slovanského sídlišt . Vznikl spolu s m stem v polovin  13. 

století na protáhlém skalnatém výb žku jako gotická pevnost. Byl opevn n mohutným 

íkopem, hlubokým 14 metr . Nejd íve hrad pat il pán m z Landštejna a pozd ji 

Rožmberk m, kte í zapo ali p estavbu a rozší ení hradu. Rožmberkové sídlili na 

Krumlov  a na Nových Hradech jen z ídka, proto byl hrad spravován stálými 

purkrabími. Purkrabské ú ty z roku 1390 vypovídají o tehdejší podob  hradu: zaujímal 

velkou hlavní v ž, vedle ní takzvaný starý d m, prost ední d m (patrn  dnešní severní 

ídlo), velký palác, další d m, pivovar, sýpky, chlévy a stáje, studni, hradby, p íkop a 

dva svodité mosty.60 Tyto pe liv  vedené ú ty purkrabího Jana Zoubka z Budislavi jsou 

jedním z prvních pramen  svého druhu na našem území. V této dob  byly provedeny i 

vnit ní úpravy hradu, p edevším zlepšení topení, jako krby a komíny. Roku 1420 sloužil 

hrad jako v zení pro husitské kn ze. V letech 1425 a 1467 byl hrad dobyt a vypálen, 

nejd íve husity a pak Zde kem ze Šternberka. Proto byly obytné budovy p estav ny, na 

nádvo í byl postaven výstavný obdélný palác a opevn ní bylo zesíleno novou 

parkánovou hradbou. Roku 1476 byl hrad dán do zástavy Old ichu z Grafeneku, který 

ho pozd ji kv li neshodám s Rožmberky zastavuje Tomáši z Láku. Po zásahu 

Vladislava Jagellonského byl zna  zpustošen vrácen zp t Rožmberk m. Roku 1521 

prodal Petr z Rožmberka panství panu Kryštofu ze Švamberka, ale po zásahu krále 

Ferdinanda byl op t vrácen Rožmberk m. Roku 1573 byl hrad t žce poškozen 

výbuchem st elného prachu uskladn ného ve v ži, který zpustošil hrad natolik, že bylo 

uvažováno o jeho opušt ní. P idalo k tomu ješt  zem esení z roku 1590. Teprve na 

naléhání hejtmana Holzsparera p istoupil poslední Rožmberský vlada  Petr Vok 

k rozhodnutí hrad opravit a v roce 1605 byly provedeny d kladné opravy pod dohledem 

italského architekta Antonia Canevalleho61. Hrad získal základ renesan ní podoby. 

                                                
60 HAVLOVÁ, Mája. Nové Hrady- Historie, architektura, p íroda, spole nost, osobnosti, tradice, 
zajímavosti, informace. Plze : Fraus, 2002. ISBN: 80-7238-201-2, nestr.  
61 Antonio Canevalle byl italský architekt, který se podílel na opravách mnoha eských historických 
staveb.  
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Trosky v že byly odklizeny a kámen byl použit na stavbu nového pivovaru v Údolí. 

Roku 1612 d dí hrad a panství Jan Ji ík ze Švamberka. Roku 1619 hrad marn  obléhal 

generál H.D.Dampierre a o rok pozd ji ho získal hrab  Karel Bonaventura Buquoy za 

vále né služby a peníze od císa e. Buquoyové na hrad  v 17. a 18. století provedli další 

úpravy a opravy. Za panování Marie Magdaleny z Biglia byla provedena rozsáhlá 

oprava hradního k ídla sm rem k m stu a bývalý pivovar vedle zadní brány byl 

estav n na ú ednické byty.62 Hrad nárok m Buquoy  nevyhovoval a po odst hování 

panstva do Rezidence zájem o hrad upadal. Byla provád na pouze b žná údržba. Teprve 

za hrab te Jana Nepomuka Buquoye byla hradu op t v nována pozornost a roku 1790 

byly na hrad  instalovány hromosvody, byla zvýšena p ední v ž a pr elí hradních 

ídel byla barokn  opravena. Roku 1808 se p ímo na hrad  narodil významný léka  a 

profesor Johann Oppolzer a do pr elí jeho rodné budovy byla roku 1872 zasazena 

pam tní deska. V 19. století sloužili objekty jako byty ú edník  lesní správy a 

buquoyský lesní ú ad. Hrad m li do roku 1945 Buquoyové, kte í v n m uchovávali 

archiv o 4800 svazcích, sbírku rukopis  evropských panovník , vále né trofeje 

z husitské revoluce a z T icetileté války a výzbroj prvního pob lohorského majitele 

Nových Hrad , Karla Bonaventury Buquoye.63 Po skon ení války roku 1945 byl hrad 

vyrabován a bylo zni eno mnoho památností. Od roku 1950 na hrad  trvale sídlil 

kastelán. Prostory buquoyského archivu a muzea p evzal státní archiv a roku 1956 byl 

archivní materiál p evezen do T ebon . Od roku 1965 byla na hrad  umíst na expozice 

eského skla, keramiky a lidová škola um ní. Od roku 1988 do roku 2000 probíhala 

rozsáhlá celková rekonstrukce hradu. Hrad je ve správ  Národního památkového ústavu 

a nyní je op t p ístupný ve ejnosti v rámci dvou prohlídkových tras. i rekonstrukci 

objektu byly objeveny dosud neznámé obrazy namalované v letech 1847-1855, 

zachycující novohradskou krajinu a interiéry a exteriéry nového zámku v Nových 

Hradech, loveckého záme ku v Žofínském pralese i staveb v Tereziánském údolí. Lidé 

tak mají možnost obdivovat neexistující interiéry zámku stejn  jako lovecké salony 

Žofínského záme ku, zbo eného v 60. letech 20. století. Dále je na hrad  umíst na 

expozice v novaná d jinám Novohradska a rodu Buquoy  v etn  sbírky 

obdivuhodného hyalitového skla. V p ízemí hradu se nachází i hradní galerie a celé 

                                                
62 HAVLOVÁ, M. Nové Hrady, nestr. 
63 KROUPA, Stanislav. Zázraky p ed jižní hranicí- Pohled z Novohradských hor do m st a vesnic v jižní 
ásti roviny T ebo ské. eské Bud jovice: Veduta, 2005. ISBN: 80-86829-12-X, s. 138.  
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jihozápadní k ídlo je sídlem Základní um lecké školy. Nádvo í hradu je v lét  

využíváno k po ádání koncert , divadel a hradních slavností pod širým nebem. 

Hrad Nové Hrady je jedním ze symbol  m sta a výraznou dominantou p i p íjezdu 

do  m sta  od  eských  Bud jovic.  Hrad  se  nachází  na  ostrohu  obklopeném  ze  t í  stran  

údolím, pouze na východní stran  je s m stem v rovin .64 ístup do n j umož ovaly 

dv ty hranné v že s padacími mosty na západní a východní stran . Dnes jsou zde dva 

ev né mosty a hrad je tedy pr chozí, což je zvláštností. Pro zesílení obranyschopnosti 

hradu kryl d íve zadní bránu srub s velkým prakem. Pod pr jezdem brány bylo v zení. 

Hrad si zachoval z velké ásti svou st edov kou podobu. áste  se dochovalo 

opevn ní z 15. století a zejména široký a 14 metr  hluboký p íkop obklopující hrad ze 

všech stran. V tomto p íkopu byla chována zv . Areál hradu sestává z n kolika budov 

postavených po obvodu protáhlého oválu a je uzav en na obou koncích branami. 

V jihovýchodní ásti se nacházel pivovar a hradní kaple. Uprost ed nádvo í stála 

okrouhlá v ž a vedle ní nejstarší palác, bohužel ob  tyto stavby zanikly p i mohutném 

výbuchu prachu roku 1573. Dvoupatrový palác mezi ob ma v žemi vznikl na jejich 

troskách koncem 18. století. Hrad m l i vlastní studnu, která se dochovala dodnes. (viz 

íloha . 1, obr. 12) 
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4.2 REZIDENCE 
 

Celou východní stranu nám stí m sta Nové Hrady zabírá buquoyská rezidence 

postavená roku 1635. P vodn  na jejím míst  stával menší panský d m, náhradní sídlo 

Rožmberk , které si z ídili po výbuchu st elného prachu na hrad  v roce 1573. Nové 

barokní šlechtické sídlo nechala vybudovat v letech 1634-35 hrab nka Marie 

Magdalena z Biglia, vdova po Karlu Bonaventurovi Buquoyovi, která byla zvyklá na 

epych bruselského dvora. Roku 1644 byla takzvaná rezidence rozší ena a roku 1718 ji 

vnuk Marie Magdaleny Karel Kajetán Buquoy nechal áste  zvýšit a postaral se o 

skvostnou výzdobu zdejších komnat. V p ízemí se nacházela kaple, která byla zrušena 

v 17. století po spojení rezidence s kostelem zvláštní chodbou. Tato chodba byla ale 

rovn ž odstran na, a to roku 1793. Rezidence byla rodovým sídlem až do roku 1806, 

kdy se Buquoyové mohli p est hovat do tém  dokon ené stavby nového empírového 

zámku na okraji m sta. V rezidenci pak z staly jen kancelá e hospodá ského a 

stavebního ú adu panství a byty buquoyských zam stnanc .65 V letech 1855-68 zde 

sídlil novohradský okresní ú ad. Po druhé sv tové válce pat ila rezidence správ  

státních les , která v objektu sídlila do poloviny 90. let. V druhé polovin  20. století 

budova naprosto zpustla a takto zpustlý objekt m sto prodalo. V nedávné dob  byla 

rezidence zcela zrekonstruována a p em na na wellness hotel s restaurací.  

 Rezidence je velké šlechtické sídlo, jedno a dvoupatrová barokní stavba 

nepravidelného p dorysu se dv ma vnit ními dvory, která zabírá celou východní stranu 

nám stí. Hlavní vchod do budovy vede z nám stí na takzvaný estný dv r, hlavní 

nádvo í, které je pr jezdem spojeno s menším nádvo ím. V budovách na menším 

nádvo í se nacházely konírny, k lny na d evo, k lny na ko áry, a pravd podobn  i byty 

služebnictva a kancelá e ú edník . Na pr elí budovy bylo v roce 2002 odkryto 

vyobrazení rožmberského jezdce.  

K rezidenci se váže jedna skute ná událost z doby napoleonských válek, která se 

stala legendou. Roku 1805 p itáhlo k Novým Hrad m francouzské vojsko Napoleona 

Bonaparteho v ele s generálem Dumouquiem. Vojsko cht lo doplnit zásoby a neodradil 

je ani francouzský p vod majitel . Generálov  družin  se cestou ztratil cenný balík, a 

tak cht l, aby ho zaplatilo m sto. Generál však m l takové nároky, které m sto nemohlo 

splnit. M stská rada se rozhodla, že po kají, zda Francouzi vyplní hrozbu vyplen ním 

sta. V Nových Hradech však tehdy žil chytrý u itel František Goll, který se rozhodl 

                                                
65 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 63. 
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uspo ádat s hudebníky generálovi p edstavení p ímo p ed rezidencí, kde se generál 

ubytoval. Bohužel to nezabralo, ale pak ho napadlo, p ivést svou krásnou dceru Luisu. 

Luisa za podpory hrab nky Terezie Buquoyové, rozené Paarové, studovala 

francouzštinu. Zazpívala tedy s otcem n kolik francouzských písní. Generálovi se to 

tolik zalíbilo a prohlásil, že splní každé p ání zpívající dívky. Cht l u itele s dcerou 

odvézt s sebou do rodné Francie, Luisa však generála požádala, aby své kruté 

požadavky o zni ení m sta odvolal, a ten její p ání opravdu splnil. Pozd ji dostal pan 

itel titul vzorný u itel a medaili. Luise až po 100 letech asi roku 1913 odhalili 

pam tní desku na západní stran  novohradské rezidence. Místo, kde byla deska 

umíst na je dosud z etelné, ale kdy a pro  byla odstran na, se už neví. 66 (viz p íloha . 

1, obr. 13) 
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4.3 ZÁMEK 
 

Trojk ídlý dvoupatrový empírový zámek s jednopatrovými p ístavky p i bo ních 

ídlech byl postaven v letech 1801-1810 podle plán  architekta Franze von 

Werschafelda, jenž se inspiroval jedním z bývalých buquoyských záme  ve Francii.67 

Nový zámek nechal postavit hrab  Jan Nepomuk Buquoy a jeho žena hrab nka Terezie, 

rozená Paarová, na východním okraji m sta u anglického parku, protože Rezidence již 

nevyhovovala hrab cím požadavk m. Na ímse nad jižním pr elím je velký alian ní 

znak Buquoy  a Paar . Stavbu objektu dokon il Ji í František August Buquoy. Interiér 

trvale obývaného zámku byl bohat  vybaven cenným rokokovým a empírovým 

nábytkem, koberci, porcelánem, obrazy a loveckými trofejemi. Nový zámek m l 

v p ízemí kuchy ské místnosti a byty služebnictva, v 1. pat e se nacházely spole enské 

místnosti a hrab cí pokoje a nakonec ve 2. pat e byly pokoje pro hosty. K významným 

prostorám pat í p edevším velká jídelna, hudební salón, hrací pokoj a okrouhlý salón, 

zvaný modrý, který je vysoký dv  patra, je zakryt b lomodrým pruhovaným plátnem a 

má p ipomínat polní stan z dob nejv tších vojenských úsp ch  Buquoyských p edk . 

V roce 1822 z ídil Ji í František August v 1. pat e divadlo s hledišt m pro 230 osob, 

které pat ilo k nejlepším a nejv tším v eských zemích. Dnes dokonce pat í mezi t i 

poslední existující empírová divadla v eské republice. Roku 1852 p ibylo 

k zámeckému pr elí kamenné schodišt  a o 10 let pozd ji bylo p istav no i na zadní 

stran  zámku. 

Po roce 1945 byl veškerý majetek Buquoy  zkonfiskován a hrab cí rodina byla 

vyhnána ze zem . Vznikl problém s využitím rozsáhlého zámku a bylo rozkradeno 

tém  celé vnit ní za ízení. V pr hu ob anské války v ecku byla v zámku umíst na 

velká skupina d tí eckých a makedonských partyzán 68. Roku 1958 tu byla z ízena 

St ední zem lská škola. Budova je dnes majetkem eské akademie v d, která zde ve 

spolupráci s Jiho eskou univerzitou úsp šn  rozvíjí Akademické a univerzitní 

centrum.69 Zámek je bohužel pro ve ejnost nep ístupný, ale zámecké divadlo a 

reprezenta ní sály jsou asto využívány k po ádání v deckých konferencí, výstav, 

koncert , p ednášek a svateb. 

                                                
67 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 66. 
68 Partyzáni jsou civilisté nebo bojovníci nepat ící k vojenským jednotkám, kte í jednotliv  nebo ve 
skupinách bojují proti nep íteli. 
69 HOKR, V. Pam tí Novohradska-Novohradsko, Waldviertel, Trhovinensko, s. 18.  
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K šlechtickým sídl m neodmysliteln  pat í parky a zahrady a rodina Buquoy  

nechala v Nových Hradech vybudovat t i významné parky, zámecký park, dan í oboru 

neboli Zámecký vrch a Ter ino údolí, které jsou dnes místem astých návšt v a 

procházek místních obyvatel a turist . Zámecký park byl vybudován jako Panská 

zahrada v 16. století za Marie Magdaleny Buquoyové, která hledala náhradu za 

zrušenou zahradu na nám stí. Roku 1715 hrab  Karel Kajetán Buquoy pov il svého 

dvorního zahradníka Jana Bart ška tehdejšími úpravami.70 Byla zde velká zahradní 

brána, zd ná vodní nádrž, ovocná zahrada, zahradník v domek, stáje a stodola. Poté dal 

postavit na r zných místech v parku kamenné nadživotní sochy bohyn  Flory, Ceres, 

kamenné pyramidy, n kolik letohrádk , vodotrysky, velkou fontánu a ty i kamenné 

mušle, z nichž ta nejv tší byla zdobena delfíny. Na konci 18. století byla Panská 

zahrada p em na na anglický park. Významnou zm nou byla stavba velkého 

skleníku, dalších zm n se zahrada do kala b hem stavby nového zámku. Byl zv tšen 

rybník, v kterém byl z ízen ostrov a most k n mu. Kv tinový parter byl obehnán 

krásným zábradlím z cementových sloup , které nesly vázy s aloemi a agávemi. Ve 20. 

století došlo ke zrušení skotské vesni ky v parku, vodotrysk  a parter  a po roce 2000 

prošel park velkou záchrannou úpravou.71 (viz p íloha . 1, obr. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 HOKR, V. Pam tí Vitorazska- Novohradsko, T ebo sko, Waldviertel, s. 14. 
71 Tamtéž, s. 15. 
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4.4 KOSTEL 
 

Za Rezidencí, v blízkosti jihovýchodního rohu nám stí, se nachází gotický kostel 

sv. Petra a Pavla, který v Nových Hradech stál již roku 1284 jako farní. Kostel je spojen 

s Klášterem Božího Milosrdenství, d íve nazýván Klášter servit . Kostel byl v letech 

1425 a 1467 vypálen a pobo en husity a poté oddíly Zde ka ze Šternberka. Roku 1500 

zapo ala stavba nového kostela, která trvala až do roku 1590. Z této doby pocházejí 

sedlové portály na západní a jižní stran  hlavní lodi a též švábská sí ová klenba72 

presbyteria, nejdokonalejší v jižních echách.73 Roku 1607 byla bleskem zasažena a 

zbo ena kostelní v ž, která byla záhy renesan  zvýšena na sou asných 52 metr  a je 

dominantou celého m sta. Nejstarší zvon ve v ži nese letopo et 1422. Roku 1726 došlo 

k poslední výrazné úprav  zevn jšku kostela, kdy byla poškozená renesan ní st echa 

nahrazena typickou barokní.  

Roku 1864 došlo k rozsáhlé úprav  interiéru kostela pod vedením víde ského 

socha e Antona Schr fla74. Kostelní lo  je dlouhá 20 metr , široká 12 metr  a vysoká 

13 metr  a má valenou klenbu. Kvalitní vnit ní za ízení je z konce 17. století. Hlavní 

oltá  byl po ízen roku 1678 p i založení kláštera. Obraz Panny Marie Záblatské na 

hlavním oltá i byl zachrán n Karlem Bonaventurou Buquoyem z ho ícího domu v bitv  

u Záblatí roku 1619. Karel ho pak vozil s sebou na svých vojenských taženích. Když byl 

roku 1621 v Uhrách zabit a pochován ve františkánském kostele ve Vídni, dostal se 

obraz do Vídn  s ním, kde byl uctíván v jezuitském kostele sv. Anny.75 Roku 1674 si 

obraz vyžádal Ferdinand Buquoy jako rodinný majetek a nechal ho p evézt do Nových 

Hrad . Po stranách hlavního oltá e stojí sochy patron  kostela sv. Petra a sv. Pavla 

v nadživotní velikosti a oltá  je zakon en sochou sv. Václava. V presbytá i76, který má 

sí ovou klenbu, jsou ješt  dva postraní oltá e, oltá  sv. Anny a oltá  sedmi zakladatel  

ádu servit . Bohat  zdobená kazatelna pochází z roku 1697 a dvoudílné varhany z roku 

1739. V kostele je dochováno i n kolik náhrobních kamen  z 16. -18. století. Uprost ed 

presbytá e je náhrobník, jehož deska z erveného mramoru kryje rodinnou hrobku rodu 

                                                
72 Sí ová klenba vzniká jako pr se ík n kolika valených kleneb, na nichž se dekorativní žebra splétají v 
pravidelný sí ový vzorec. Žebra jsou azena stejnom rn , bez ohledu na len ní klenebních polí. Tento 
typ klenby vznikl p vodn  v meckých zemích. Švábská byla pojmenovaná podle Švábského Gmündu.   
73 Kulturní a informa ní centrum Nové Hrady [online]. [cit. 2012-03-09]. Dostupné z 
http://www.kicnovehrady.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=53%3Akostel-sv-petra-a-
pavla&catid=2&Itemid=4 
74 Anton Schr fl byl víde ský akademický socha  a dekoratér, který žil v letech 1814-1882. 
75 ŠTREJN, Zden k. Nové Hrady- Kostel a klášter servit . Velehrad: 2000. s. 6. 
76 Presbytá  je chrámový prostor kolem hlavního oltá e vyhrazený kn žím.  
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Buquoy  z roku 1648. Zde leží celkem 18 len  této rodiny, v etn  zakladatele kláštera 

servit  Ferdinanda Buquoye, který byl podle pam tní knihy pochován v hábitu servit . 

Uprost ed kostelní lodi pod žulovou deskou byli v letech 1749-1783 pochováni lenové 

ádu servit .77 Je zde pochováno 21 eholník .  

Až do roku 1682 existoval p ímo u kostela h bitov, který byl pak p emíst n za 

sto. P ed vchodem kostela stojí velký kamenný k íž z roku 1859. Kostel je 

zp ístupn n ve ejnosti pouze v letních m sících v rámci individuálních prohlídek nebo 

prohlídek kláštera s výkladem pr vodce.78 (viz p íloha . 1, obr. 15) 
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4.5 KLÁŠTER 
 

Zakladatelem kláštera byl vnuk Karla Bonaventury Buquoye hrab  Ferdinand 

Buquoy, který byl ve válce s Turky roku 1664 vážn  zran n a zavalen svým kon m. Za 

záchranu svého života slíbil Pann  Marii, že v Nových Hradech založí klášter. Sv j slib 

splnil, klášter nechal postavit hned vedle kostela sv. Petra a Pavla a do Nových Hrad  

povolal práv ád služebník  Panny Marie, servit . Jedná se o ád, který už v roce 1233 

založilo sedm m an  z Italské Florencie.79 Papežem byl ád schválen roku 1249. 

V roce 1305 byla Floren ankou Julianou Falconieri založena ženská v tev ádu. 

eholnice servitky dostaly též pojmenování mantelatky.80 Servité se vyzna ují výraznou 

mariánskou úctou, zejména k Pann  Marii Sedmibolestné. Jejich ideály jsou chudoba a 

prostý zp sob života. eholníci se také v nují duchovní správ  na farách, zejména 

v etných poutních místech, jsou inní na školách a v nemocnicích a zú ast ují se 

misijní práce v Evrop  a v zámo í. lenové  ádu  se  d lí  na  kn ze  a  bratry  laiky  a  po  

složení slibu dostávají ke svému jménu ješt  další jméno Maria, zkrácené na M. 

Oblékají si erný hábit opásaný koženým emenem a erný škapulí 81 s kapucí. ádový 

znak p edstavuje v modrém poli st íbrné nebo zlaté písmeno M, které obtá í písmeno S. 

Nad M je st íbrná nebo zlatá koruna, z níž vyr stá 7 lilií, které p ipomínají 7zakladatel  

ádu.82 Do ech p išli první lenové ádu již ve 14. století za vlády císa e Karla IV.  

Stavba kláštera byla zahájena a základní kámen položen roku 1678 a v roce 1681 

práce pokro ily natolik, že se mohli první mniši nast hovat do svých cel. Na míst  

vodní fary p ed dnešním vchodem do kláštera byl vzty en k íž. Stavba byla 

dokon ena až roku 1685. eholníci obdrželi peníze na obživu a za to se zavazovali 

sloužit na v né asy ro  3 mše za rodinu Buquoy .83 Roku 1678 uspo ádali servité 

poprvé procesí s milostným mariánským obrazem, který zdobí hlavní oltá  v kostele. 

Tato procesí trvala až do 18. století, kdy je zakázal Josef II. V té dob  dosahoval klášter 

plného po tu eholník , tj. 16 osob. Zpráva z roku 1775 dosv uje, že všichni 

novohradští servité nebyli jen n mecké národnosti. P. Marek M. Dvo ák vyu oval prý 

hrab te eské i. V následujících dobách klášter neprosperoval a projevilo se to 

úbytkem eholník , roku 1886 byli v klášte e už jen 3 kn ží. eská ádová provincie 
                                                
79 FIŠER, V. Tajemné stezky-Od Šumavy k novohradským horám, s. 53. 
80 HOKR, V. Pam tí Vitorazska- Novohradsko, T ebo sko, Waldviertel, s. 11. 
81 Škapulí  je pruh látky, splývající p es prsa dol  jako zást ra a na zádech p es lopatky. Používají ho 
eholníci a eholnice v mnoha ádech, nosí se jako svrchní od v a slouží coby viditelné znamení zvláštní 

ochrany Panny Marie.  
82 HOKR, V. Pam tí Vitorazska- Novohradsko, T ebo sko, Waldviertel, s. 12.  
83 ŠTREJN, Zden k. Nové Hrady- Kostel a klášter servit . Velehrad: 2000. s. 4. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_(c%C3%ADrkev)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
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byla zrušena a klášter byl p edán tyrolským servit m. Poslední dva servité eské 

provincie žili dále v Nových Hradech jako sv tští kn ží, ale mimo klášter. len ádu 

v následujících letech p ibývalo, v roce 1888 dokonce do kláštera vstoupili ty i eši 

z eských Bud jovic a z Písku. V roce 1893 z ídila hrab nka Filipina Buquoyová 

v Nových Hradech d tský domov na vlastní náklady a vedení a správu dala do pé e 

sestrám ádu servitek, mantelatek.84   

Život v klášte e normáln  probíhal i v pr hu vále ných let a podle zachovalé 

zprávy žilo v klášte e v roce 1945 12 servit . Po skon ení války byli však všichni 

me tí lenové klášterní komunity spolu s n meckým obyvatelstvem m sta odsunuti a 

v klášte e z stali pouze dva eši. Oba však v roce 1950 byli odvezeni, údajn  na 

evychování, ve skute nosti do v zení. Klášter získalo ministerstvo vnitra a to jej 

edalo útvaru Pohrani ní stráže. Následujících 38 let sloužil klášter jako kasárny. 

hem pobytu voják  došlo k rozprodání, rozkradení i zlikvidování velké ásti 

edm  kláštera a nakonec k totální devastaci interiéru. Vojáci brzy sami odešli, 

protože jim objekt nevyhovoval, a klášter až do roku 1990 chátral. Se zahrani ní 

pomocí se roku 1991 poda ilo obnovit komunitu servit  a ti legáln  obnovili svoji 

innost na území eské Republiky. V 90. letech zapo ala obnova a nákladná 

rekonstrukce kláštera, která je spjata s osobou pátera Bonfilia. Jeho smrtí roku 2005 

zem el poslední servita v eské republice. Na mariánskou tradici novohradského 

kláštera však navázalo spole enství papežského práva „Rodina Panny Marie85“.86 

Klášter je otev en široké ve ejnosti, která zde m že navšt vovat r zné kulturní akce, 

vzd lávací kurzy a diskuzní ve ery. V letních m sících jsou pro návšt vníky p ipraveny 

prohlídky doprovázené výkladem. 87  

Klášter je ty ídlý jednopatrový ran  barokní objekt obdélného p dorysu, 

obklopující tvercovou rajskou zahradu, nazývanou též k ížová. T i strany tvo ily 

chodby a pokoje eholník  a tvrtou stranu, paraleln  b žící s kostelem, tvo ila jen 

spojovací chodba. Výb žek východního k ídla je spojen s elní st nou presbytá e 

kostela. V p ízemí byla místnost pro klášterní knihovnu, která ješt  roku 1950 

obsahovala okolo 7500 svazk  knih, bohužel dnešní stav je daleko nižší. Klášterní 

                                                
84 ŠTREJN, Zden k. Nové Hrady- Kostel a klášter servit . Velehrad: 2000. s. 8. 
85 Rodina Panny Marie je ímskokatolické spole enství papežského práva, které po ádá bohoslužby a 
duchovní setkání. 
86 Kulturní a informa ní centrum Nové Hrady [online]. [cit. 2012-03-09] Dostupné z 
http://www.kicnovehrady.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aklater-boiho-
milosrdenstvi&catid=2&Itemid=4 
87 HOKR, V. Pam tí Vitorazska- Novohradsko, T ebo sko, Waldviertel, s. 12. 
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zahrada byla mezi m stskými hradbami a klášterem na jeho jižní stran . (viz p íloha . 

1, obr. 16) 
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4.6 RADNICE 
 

vodn  renesan ní stavba radnice ležící v severozápadním rohu nám stí, na 

kterou v zadním traktu d íve navazoval m stský pivovar, pochází z poloviny 16. století. 

V historických pramenech se p ipomíná roku 1593 jako Obecní d m. Roku 1749 byla 

budova radnice barokn  p estav na. V roce 1840 byl instalován v radni ních 

místnostech nový d ev ný strop, na v ži ku byly umíst ny hodiny a nový zvon, dále 

byly obnoveny na fasád  m stský a buquoyský malovaný znak.88 M stský znak byl 

králem Vladislavem II. potvrzen roku 1488, znak rodiny Buquoy  je zde nekompletní. 

Na radnici zasedal m stský výbor, od roku 1865 novohradské okresní zastupitelstvo a 

byla zde i spo itelna. Roku 1906 byla budova radnice poškozena p i mohutném požáru 

sta. Do poškozeného pivovaru byla ve 20. století umíst na hospoda a pozd ji 

sýrárna. Dnes je v radnici M stský ú ad a Kulturní a informa ní centrum m sta Nové 

Hrady. Ve sklepení budovy je umíst na restaurace Pod Radnicí.89  (viz p íloha . 1, obr. 

17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 KOBLASA, P. Nové Hrady, s. 72. 
89 Tamtéž, s. 72. 
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4.7 BUQUOYSKÁ HROBKA 
 

vodní hrobka rodiny Buquoy  byla roku 1648 z ízena Marií Magdalenou 

v kostele sv. Petra a Pavla. Nová buquoyská hrobka byla postavena v letech 1890-1892 

podle návrhu pražského architekta Josefa Schulze90 na konci novohradského h bitova. 

Na tomto h bitov  je poh bena ada významných osobností z d jin m sta, jako historik 

Anton Teichl91, stavitel hrobky Karel B žek, lenové ádu servit i padlí sov tští 

osvoboditelé z roku 1945. Budovu hrobky nechal vybudovat Karel Bonaventura 

Buquoy a byla Karlem B žkem postavena v novogotickém stylu. Hrobka má dv ásti, 

kryptu92 v p ízemí a kapli v pat e. Hrobka je velmi podobná schwarzenberské hrobce 

v T eboni. Uvnit  kaple je p tiboký presbytá  a dodnes zde leží 8 rakví s t lesnými 

poz statky len  rodiny Buquoy  a jejich p íbuzných rodiny Cappy. Z t ch 

nejvýznamn jších je to nap íklad hrab  Ji í Jan Jind ich, hrab nka Terezie Žofie, 

hrab nka Filipína, hrab  Karel Bonaventura a hrab  Ferdinand. Kamenné prvky a sochy 

na kapli jsou z ho ického pískovce a podezdívka a d íky sloup  jsou vyhotoveny 

z místní žuly.93 Nad vchodem do kaple je pozlacená mozaika Panny Marie zhotovena 

podle návrhu Maxe Švabinského94 a u vchodu do krypty, je kamenný reliéf 

s vyobrazeným kompletním znakem rodiny Buquoy  (viz p íloha . 1, obr. 18). 

V erveném štít  jsou 3 šikmá modrá b evna vyložená bílou barvou a korunovaná p ilba 

s ervenobílou žerdí se zlatým hrotem je na erveném, bíle lemovaném praporu s 3 

evny jako na štít . Ke kompletnímu erbu pak ješt  pat í dva ervení draci jako 

štítonosi i a francouzské heslo „Dieu et mon roi!“ znamenající Bohu a mému králi! 

Zajímavostí a sou asn  záhadou je prostý hrob, který leží p ímo za hrobkou. Na 

mramorovém k íži je napsané jméno Gabriely, dcery Jana Jind icha Buquoye. Ona a její 

manžel Josef, hrab  Thun a Hohenstein z neznámých d vod  nenašli své místo 

v rodinné hrobce. D vodem možná byla p ina smrti jejich dvou d tí, které zem eli 

roku 1885 ve v ku 2 a 3 let. 95  

                                                
90 Josef Schulz byl eský architekt a restauratér, byl profesorem na eské technice v Praze a lenem eské 
akademie v d. Žil v letech 1840-1917. 
91 Anton Teichl byl Novohradský zámecký archivá  a historik, který v Nových hradech založil první 
ve ejnou knihovnu. Žil v letech 1837-1913. 
92 Krypta je obvykle podzemní klenutá kaple pod kostelem, kde byli poh beni sv tci, panovníci a 
významné církevní osoby. 
93 Kulturní a informa ní centrum Nové Hrady [online]. [cit. 2012-03-09] Dostupné z 
http://www.kicnovehrady.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Ahrobka-
buquoy&catid=2&Itemid=4 
94 Max Švabinský byl významný eský malí  a rytec, který žil v letech 1873-1962. 
95 HOKR, V. Pam tí Vitorazska- Novohradsko, T ebo sko, Waldviertel, s. 16. 
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Buquoyská hrobka je dnes užívána jako smute ní sí  a zádušní kaple a je ve 

správ  Technických služeb m sta Nové Hrady. Bohužel není otev ena ve ejnosti. (viz 

íloha . 1, obr. 19) 
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5. Obyvatelstvo a významné osobnosti z Nových 
Hrad  

 

V minulosti se na území Novohradských hor nacházel pouze obtížn  prostupný les 

nazývaný Silva Nortica, a proto nebyl zájem o osidlování tohoto území. První stálejší 

osady vznikaly podél obchodních stezek a soustavn jší kolonizace Novohradska 

souvisela s vládou P emyslovc . Vývoj obyvatelstva ve m st  Nové Hrady souvisel se 

svou polohou p ímo u hranic s Rakouskem. Obyvatelstvo bylo po v tšinu asu p evážn  

mecké. Po et obyvatel od založení m sta kolísal, ale spíše postupn  rostl. Roku 1846 

lo m sto 1272 obyvatel, roku 1869 už 3898 a roku 1900 dokonce 4525.96 Od této 

doby však docházelo díky špatné hospodá ské situaci k poklesu po tu obyvatel. Po roce 

1918 se zde za al rozvíjet eský spolkový život, ve m st  žilo 1450 obyvatel n mecké 

národnosti, ale jen 130 ech .97 Rozdíl t chto ísel se za al snižovat a podle s ítání lidu 

v roce 1930 bydlelo v Nových Hradech 845 N mc  a 351 ech .98 Obrovská zm na 

nastala hned po 2. sv tové válce, kdy bylo n mecké obyvatelstvo násiln  vyst hováno i 

esto, že zrovna v tomto m st  žilo odnepam ti. Roku 1848 již tedy ve m st  žilo 

pouhých 775 lidí. Život ve m st  se pomalu vracel k normálu, podle s ítání lidu z roku 

1970 m lo m sto 1531 obyvatel a podle eského statistického ú adu a posledního 

ítání roku 2001 byl v Nových Hradech 2602 obyvatel. Vývoj obyvatelstva celého 

Novohradska byl obdobný. Novohradsko m lo na konci 16. století esko-n mecké 

smíšené obyvatelstvo, ale s mírnou p evahou eského. B hem 17. století za vlády 

Buquoy , spravovali jeden as panství brat i von Stratten, kte í utla ovaným poddaným 

ješt  za ali m nit p íjmení. Jelikož byla nová p íjmení n mecká, vznikl u historik  

názor, že Buquoyové území pon ovali dosazováním na toto území n mecké rodiny. 

Sedmdesát procent všech eských jmen se zm nilo. V gruntovních knihách99 panství se 

uvádí, jak bylo jméno zm no n kterým eským hospodá m. Jako p íklad kniha 

uvádí Št pán Tomek pozd ji Stephan Donko, Pavel B ezina pozd ji Paul Pühringer, 

                                                
96 KULÍ , V. Nové Hrady: 700 let m sta, nestr. 
97 KROUPA, S. Zázraky p ed jižní hranicí, s. 141. 
98 KOBLASA, P. Nové Hrady, s.54. 
99 Gruntovní knihy odvozené od n meckého slova Grunt, jsou pozemkové knihy, ve kterých se 
zaznamenával nemovitý poddanský majetek. Za aly vznikat již v 15.století a vedly se až do roku 1849.  
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íha Šafá  pozd ji Gregor Sigmundt, nebo Vojt ch Mikš  pozd ji Matthias Migsch. 100  

Po 2. sv tové válce zaniklo navždy mnoho osad.  

sto Nové Hrady se m že pochlubit n kolika významnými rodáky, mezi které 

pat í univerzitní profeso i MUDr. Jan Oppolzer (1808-1871) a MUDr. Alois Kreidl 

(1864-1928), profesor filozofie na pražské univerzit  Daniel Schürer (1664-1711) i 

basista a operní režisér Robert Polák (1866-1926). Nelze opomenout ani novohradského 

historika a editele panství Antona Teichla (1837-1913), dále vynálezce, básníka a 

odborného spisovatele Ji ího Buquoye (1781-1851) a jeho bratra, dovedného kreslí e, 

Ludvíka Arnošta Buquoye (1783-1834).101 

 

5.1 Jan Oppolzer 
 

Roku 1808 se V Nových Hradech narodil budoucí vynikající diagnostik a primá  

všeobecné nemocnice v Praze a ve Vídni a profesor na univerzitách v obou t chto 

stech MUDr. Jan Oppolzer. Medicínu vystudoval Jan v Praze, kde na n ho m l velký 

vliv profesor Krombholz, proslulý encyklopedickou znalostí všech léka ských obor . 

Svou doktorskou disertaci v noval tehdejším epidemiím. Na jeho léka ské p sobení 

jako praktický léka  a p edevším lidský p ístup vzpomíná ve svých Pam tech pozd jší 

známý historik W. W. Tomek. Tehdy byl mladým chudým studentem, o kterého doktor 

Oppolzer pe oval bez nároku na honorá . Jeho heslem bylo: „Nikdy by žádný léka  

nem l zapomenout, že ne s nemocemi, ale s nemocnými lidmi máme co do in ní…“102 

V roce 1841 byl již primá em pražské všeobecné nemocnice a stal se profesorem 

klinických p edm  na pražské univerzit . Oženil se s Marií Pleischlovou, dcerou 

významného v dce a zakladatele léka ské chemie na pražské univerzit  Adolfa Martina 

Pleischla (1787-1867). Spolu roku 1845 založili v pražské nemocnici první chemicko-

diagnostickou laborato  v eských zemích, která se v novala rozboru krve, mo i, 

mo ových a ledvinových kamen  a p inesla i nové metody chemických zkoušek. 

Pozd ji byl pozván na lipskou univerzitu, kde se stal profesorem patologie a terapie a 

zárove editelem lipské Jakubské nemocnice. V roce 1850 již u il na víde ské 

univerzit  a vedl všeobecnou víde skou nemocnici, kde propagoval nové terapeutické 

                                                
100 KOL. Novohradské hory a Novohradské podh í, s. 337.  
101 KOVÁ , Daniel. Kraj trojí tvá e. eské Bud jovice: Sdružení obcí a okresní ú ad eské Bud jovice, 
1998. s. 31. 
102 Osobnosti [online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z URL 
http://bonus.novehradyhistorie.cz/l_oppolzer.htm 
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metody a speciální výzkumy. V noval se chorobám srdce, dýchacího ústrojí a ústní 

dutiny a o t chto tématech i publikoval. Byl za své zásluhy ocen n císa em a povýšen 

na rytí e. Zem el roku 1871 na skvrnitý tyfus, kterým se nakazil p i práci v nemocnici. 

Do pr elí budovy novohradského hradu, ve které se narodil, byla roku 1872 zasazena 

pam tní deska. 103 (viz p íloha . 1, obr. 20) 

 

5.2 Anton Teichl 
 

Tento významný historik se narodil v Nových Hradech roku 1837. Jeho p edci 

byli spjati s hrab cí rodinou, se kterou p išli z Würtemberska a v jejíchž službách byli 

již od roku 1750. Byl zámeckým archivá em a zakladatelem i správcem novohradské 

ve ejné obecní knihovny. Napsal t i obsáhlé práce o historii m sta a panství Nové Hrady 

- Geschichte der Stadt Gratzen, Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen a Geschichte 

der Herrschaft Gratzen. P i psaní svých d l byl v kontaktu s významnými eskými 

historiky a archivá i, p edevším s profesorem Augustem Sedlá kem nebo p ednostou 

knížecího schwarzenberského archívu v T eboni Franzem Marešem. Anton správcoval 

buquoyské panství tém  60 let. Zem el roku 1913 jako nositel Zlatého záslužného k íže 

s korunkou a estné jubilejní medaile za službu, jako estný ob an m sta, místní školní 

inspektor, len okresního výboru v Nových Hradech a Kaplici a estný velitel 

hasi ského sboru jakož i zakladatel. Pro rozvoj a prosperitu m sta toho vykonal mnoho. 

Jeho poh bu se vedle dav  lidí zú astnil i hrab  Karel Buquoy a panské ú ednictvo. 

Jeho hrob leží na m stském h bitov . 104 (viz p íloha . 1, obr. 21) 

 

5.3 Robert Polák 
Roku 1866 se ve m st  Nové Hrady narodil zp vák a režisér opery Robert Polák. 

Zájem o divadlo projevoval už na gymnáziu v T eboni. Poté se zapsal v Praze na 

malí skou akademii a navšt voval Lukešovu p veckou školu. Brzy ho však od studií 

odvedlo divadlo, roku 1891 byl ve Švandov  divadelní spole nosti. Po n kolikaletém 

sobení v Plzni byl roku 1894 p ijat do souboru Národního divadla, kde se brzy 

prosadil jako stabilní len souboru pro komické operní role. Získal i role ve 

Smetanových operách, zejména otce Palouckého v Hubi ce a p edevším po smrti 
                                                
103 Osobnosti [online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z URL 
http://bonus.novehradyhistorie.cz/l_oppolzer.htm 
104 Osobnosti [online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z URL http://bonus.novehradyhistorie.cz/teichl.htm 
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zp váka Heše Kecala v Prodané nev st . K innosti režiséra ho p ivedly návrhy 

kostým  pro Smetanovu operu Dalibor v roce 1899. A tak se stal od roku 1900 hlavním 

režisérem opery Národního divadla. Jeho režisérské zásahy se netýkaly jen nového 

pojetí kostým  a kulis, ale scénické kompozice celých operních scén. Polák režíroval  

celkem asi 130 oper, z toho 50 eských, celé Smetanovo a tém  celé Dvo ákovo operní 

dílo, a v jeho repertoáru byl i Beethoven, Mozart, Wagner, Strauss, a další. Robert Polák 

také v Praze uvedl opery Leoše Janá ka, jako roku 1916 Její pastorkyn . P es postupn  

se ztrácející hlas p sobil jako zp vák a režisér v Národním divadle až do své smrti roku 

1926.105 (viz p íloha . 1, obr. 22) 

 

5.4 Páter Raymund M. Chalupa 
 

Páter Raymund se narodil v Nových Hradech roku 1896. Jeho otec byl ková  

Matthias Chalupa. Jeho p vodní jméno bylo Josef Chalupa, jméno Raymund je jménem 

eholním, které si zvolil p i vstupu do ádu Servit . Raymund byl v deseti letech poslán 

do církevního gymnázia v Innsbrucku a jeho studium sponzorovala hrab cí rodina. Poté 

studoval teologii nakonec se vrátil zp t do Nových Hrad , kde se aktivn  v noval hudb  

a pastora ní innosti mezi lidmi. V n kolika základních školách na Novohradském 

panství vyu oval náboženství. Jak d íve bylo zvykem, p ekonával mnohakilometrové 

vzdálenosti mezi školami v tšinou p šky. Byl vášnivým houba em. B hem okupace 

stal v Nových Hradech a nadále se v noval kn žskému povolání. Po válce z stali v 

servitském klášte e pouze P. Raymund M. Chalupa jako fará  a P. Kazimír M. Jindra 

jako kaplan. Ostatní n me tí lenové klášterní komunity museli ihned po válce opustit 

naši zemi. Až do roku 1950 Jindra v klášte e kázal a Chalupa hrál b hem mší na 

varhany. Hudba byla velkou láskou Pátera Raymunda a plnil funkci varhaníka a 

sbormistra. Páter Kazimír byl odveden Státní bezpe ností a uv zn n a Páter Raymund 

se musel p est hovat do staré školy. Jako kn z placený státem sloužil mše, poh bíval a 

oddával až do své smrti v lét  1963.106 (viz p íloha . 1, obr. 23) 

 

 

                                                
105 Osobnosti [online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z URL http://bonus.novehradyhistorie.cz/l_polak.htm 
106 Osobnosti [online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z URL 
http://bonus.novehradyhistorie.cz/l_chalupa.htm 
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5.5 Páter Bonfilius 
 

Páter Bonfilius rodným jménem Franz Wagner, se narodil roku 1926 v Údolí u 

Nových Hrad . Po studiu na gymnáziu v eských Velenicích byl odveden na východní 

frontu Druhé sv tové války. Jako jeden z mála p ežil a zázrakem se vyhnul i odvle ení 

do ruských zajateckých tábor . Tehdy za al cítit povolání ke kn žské služb , ale to mu 

jako sudetskému N mci nebylo v echách umožn no. Po smrti své matky roku 1948 

ekro il tajn esko-rakouskou státní hranici a vstoupil do kláštera servit  v Insbrucku. 

Roku 1953 byl vysv cen na kn ze a p ezdívalo se mu fará  z Tyrol. Roku 1981 mu 

tyrolský zemský hejtman Eduard Wallnöfer ud lil zemský k íž za zásluhy. Když p išel 

pád železné opony, p edstavený tyrolské provincie ádu servit  vyslal Pátera Bonfilia do 

Nových Hrad  s úkolem obnovit zni ený servitský klášter. Ten rozhodnutí s obavami i 

radostí p ijal a ve v ku 65 let p išel do zcela prom ného prost edí Nových Hrad . 

První co ud lal bylo, že se za al u it eský jazyk a za al opravovat zni ený 

novohradský klášter. V posledním roce života Pátera Bonfilia ho za alo sužovat vážné 

onemocn ní a roku 2005 zem el, a tak i poslední servita v eské republice. Na 

mariánskou tradici zde navázalo spole enství papežského práva „Rodina Panny Marie“. 

Poh bu Pátera Bonfilia na novohradském h bitov  se zú astnilo na 1000 lidí. Páter se 

hem svého života stal symbolem usmí ení mezi esky a n mecky mluvícím 

sou asným i bývalým obyvatelstvem novohradského regionu.107 (viz p íloha . 1, obr. 

24) 

 

5.6 Vladislav Karba 
Lá a, jak mu obyvatelé Nových Hrad íkali, se, a  vid l pouze na jedno oko, 

celý sv j život v noval malí ství. Jeho akvarely v rn  zachycovaly známá i neznámá 

zákoutí novohradské krajiny, kterou m l velmi rád. Tento „Malí  Novohradska“ snil o 

sláv , ale bohužel se jeho sny nesplnily kv li jeho tragické smrti na p elomu roku 

1998/1999.108 (viz p íloha . 1, obr. 25) 

 

 

 

 

                                                
107 Osobnosti [online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z URL http://bonus.novehradyhistorie.cz/lide.htm 
108 Osobnosti [online]. [cit. 2012-04-22] Dostupné z URL http://bonus.novehradyhistorie.cz/l_karba.htm 
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6. Pov sti Nových Hrad  

 

6.1 O založení Nových Hrad  
 

Po átky m sta Nové Hrady jsou spojeny s rodem Vítkovc , kte í se usadili na jihu 

ech. Prvním historicky doloženým zakladatelem tohoto rodu byl Vítek z Pr ice, který 

l mimo ádnou d ru eského panovníka a byl i velmi schopným politikem. P ed 

svou smrtí rozd lil své jiho eské panství mezi své syny podle legendy o d lení r ží. 

Jind ich dostal Hradec a zlatou p tilistou r ži v modrém poli, Vilém T ebo  a st íbrnou 

v  erveném poli,  Smil  Byst ici  a  modrou  ve  zlatém poli,  Vok Rožmberk  a  Krumlov a  

ervenou  ve  st íbrném  poli  po  otci  a  poslední  levobo ek  Sezim  Ústí  a  ernou  na  

st íbrném.  

Podle pov sti prý založil Nové Hrady údajný italský p edek rodu Rožmberk  a 

bec všech Vítkovc , jakýsi kníže Vítek Orsini, který odešel z íma a v dobách 

knížete Vojena, pravnuka P emysla Orá e, dorazil do ech. Místo, kde byl Vítek 

poražen je nazváno Vitoraz. To si nejspíš vymyslel Old ich Rožmberk, který m l p ítele 

Orsiniho z Itálie, který m l velice podobný znak jemu. Jeho syn Jošt poté navštívil 

Orsiniovi v ím  a písemn  potvrdili spole ný p vod. Vilém Rožmberk podle erbu 

Orsini , kte í na n m m li medv dy, nechal po ídit v zámeckém p íkopu v Krumlov  

medv dy. Nakonec se to nevyplatilo poslednímu Vokovi, který byl bez d dic  a musel 

vyplatit zchudlé potomky rodu Orsini .109 

 

6.2 Pov st o zakletých mniších 
 

„Nebyly to jen požáry, zem esení a útoky cizích vojsk, které Nové Hrady 

postihly. Ve zdejší ervené v ži za alo ke všemu ješt  strašit. Vždy o p lnoci se tu 

zjevoval zástup mnich  v šedých kápích, kte í se ml ky vyno ili ve sklepení a 

postupovali z patra do patra, aniž jim v tom zabránila ze  nebo jiná p ekážka. Pokud 

narazili na n jakého živá ka, první z mnich  se ho tiše zeptal: „Které zví e nestvo il 

h?“ Vyd šení lidé odpovídali r zn . N kdo zmínil ko ku, jiný t eba netopýra, nebo 

dokonce blechu, a že ta dokáže ud lat po ádnou neplechu, ale pro mnichy byla každá 
                                                
109 FIŠER, V. Tajemné stezky-Od Šumavy k novohradským horám, s. 24-30. 
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odpov  špatná. Vždycky jen smutn  zavrt li hlavami a probodli neš astníka tak 

mrazivými pohledy, že se z toho hned roznemohl a nikdo ho už nedokázal uzdravit a 

nakonec zem el.  

Jednou hledal na hrad  práci mladý ková ský tovaryš. Holedbal se, že dokáže 

podkovat i toho nejdivo ejšího kon . Nic prý mu nenažene strach. „Dobrá, vyzkouším 

,“ ušklíbl se kastelán a ubytoval mládence práv  v kom rce v ervené v ži. 

Neprozradil mu však, co se o ní mezi hradním služebnictvem povídá. Nic netušící ková  

klidn  usnul, ale o p lnoci ho probudilo ostré sv tlo. Promnul si o i a spat il nad sebou 

mnichy v šedých kutnách. Nejstarší z nich, jehož tvá  vroubil dlouhý bílý vous, se nad 

ním sklán l s rozsvícenou svící v pravé ruce. 

„Pro  m  budíte, svatí mužové?“ Zeptal se jich rozespale mladík. Nejstarší mnich 

si ho p ísn  p em il a dutým, jakoby z hrobu vycházejícím hlasem se ho zeptal: 

„Zdalipak víš, které zví e nestvo il B h?“ Ková  se jeho otázce rozesmál: „To je 

jednoduché, p ece kon . Vždy  má kopyta jako ábel a když si lehá, nekleká.“  

V tom okamžiku sfoukl nejstarší mnich svoji svíci a zjevení šedých ádových brat í 

zmizelo. Tovaryš spokojen  usnul a spal klidn  až do rána. Na druhý den se všem 

pochlubil se svým nevšedním zážitkem. Teprve pak se dozv l, že tajemných mnich  se 

všichni na hrad  tuze báli. Byli prý tu zakleti, protože kdysi okradli chudého zemana o 

kon . Až d vtipný mladý ková  jejich duše osvobodil. Však se mu za to také dostalo 

odm ny. Kastelán ho na hrad  trvale zam stnal za dobrý plat a k bydlení mu ponechal 

sv tni ku v ervené v ži“.110  

 

6.3 Pov st o erném rytí i 
 

„V Novohradském hrad  však nestrašili jen zakletí mniši, ale také erný rytí . To 

bylo tak, v 15. století museli Rožmberkové zastavit hrad panu Tomáši z Laku. Byl to 

šlechtic dosti nešlechetné povahy, zavilý, surový a hlavn  chamtivý. Na hrad nic nedbal, 

st echami p i dešti zatékalo, brány musely podpírat trámy, ale Tomáše z Laku nic 

nezajímalo. Hlavn  když se jeho truhlice plnily pen zi, které získával odíráním svých 

poddaných.  

A práv  tehdy se na Nových Hradech objevil jakýsi cizí rytí , který se vracel 

z uherské vojny, a u sedla se mu houpal m šec vrchovat  napln ný zla áky. Nic zlého 

                                                
110 FIŠER, V. Tajemné stezky-Od Šumavy k novohradským horám, s. 38. 
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netuše, požádal Tomáše o pohostinství. Pán z Laku se zadíval na jeho m šec a hned ho 

napadaly tuze erné myšlenky. Na oko však p edstíral vzorného hostitele, na ídil opéci 

kná selátka a zv inu a na st l nosit ze sklep  rýnské víno. Sotva však jeho host ulehl 

a zav el o i, vzal dýku, pod ízl ho pod krkem a mrtvolu hodil do hradního p íkopu. Pak 

se zmocnil tu ného m šce a jal se po ítat zla áky. 

Ráno, sotva se probudil, p edstíral, že hledá svého hosta. Ale nikdo ze 

služebnictva o n m nic nev l, ba co je zvláštní, z p íkopu zcela zmizela jeho mrtvola.  

Krátce na to se Nové Hrady znovu vrátili do rukou Rožmberk  a tehdy se za ali 

dít zvláštní v ci. Lidé, kte í žili na hrad , vypravovali, že v no ním ase zahlédli 

erného rytí e s bledou tvá í, jak bloudí po chodbách. Objevoval se tu ješt  v dobách, 

kdy Nové Hrady pat ily Buquoy m. Sv dkové vypravovali, že asto p ed p lnocí 

slýchávali dunivé kroky, ale nikoho nespat ili. Jedna komorná se vylekala, když se p ed 

ní dve e jednoho pokoje z ni eho nic otev ely. Myslela si, že to zp sobil pr van a cht la 

je zav ít, ale než k nim došla, objevil se v nich erný rytí  a ml ky na in ení svého 

žkého brn ní prošel kolem ní. Když o tom ráno vypráv la, nikoho její lí ení 

nep ekvapilo. Ti, kte í už na hrad  n jakou dobu sloužili, se nad no ním zjevením nijak 

nepozastavili. V li totiž, že erný rytí  hledá pana Tomáše z Laku, aby se mu pomstil, 

ale marn . A tak je stále odsouzen k tomu, aby za nocí znovu a znovu bloudil hradem. 

Že je to pov st pravdivá, údajn  potvrzuje hlavi ka vsazená do kamenné zdi hradního 

íkopu, kam kdysi dopadlo t lo neš astného rytí e.“111 

 

6.4 Pov st o hrobníkovi a prstenu 
 

„Bylo krásné jaro roku 1770. Rozkvetly stromy, tráva se zelenala, ptáci zpívali a 

lidé na ulicích m li veselou náladu. Jenom novohradský primátor Reischl byl sklí ený, 

nebo  mu zem ela jeho milovaná žena. Brzy byl poh eb. Na n m se sešlo mnoho lidí a 

všichni v zármutku mysleli na nebožku. Jen hrobníkova mysl se ubírala jiným sm rem. 

ekrásný prsten, co m la mrtvá na prst , se stal st edem jeho ziskuchtivého zájmu. Jí 

už stejn  k ni emu nebude a jemu by se docela hodil, íkal si v duchu. Ale krást mrtvým 

prsteny, to se p ece ned lá! Celý den bojoval s pokušením. V noci kolem p lnoci 

vyzbrojen lopatou, dlátem, nožem a lampi kou se vydal na lup. V tu dobu sice vstávají 

mrtví z hrob , ale touha po pen zích byla siln jší. Odhrnul hlínu, vypá il víko rakve a 

                                                
111 FIŠER, V. Tajemné stezky-Od Šumavy k novohradským horám, s. 38. 
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už se sápe po prstenu. Ale ouha! Prsten nejde dol . Hrobník zabral ze všech sil, až 

mrtvou nadzvedl. Ale ani te  se prsten nehnul. Místo toho se však za ala hýbat nebožka. 

A co víc, dokonce jí z úst uniklo jemné zasténání. S tím hrobník opravdu nepo ítal. 

Vyd šen vylezl z hrobu a ohromnými skoky upaloval pry . Domn lá mrtvá mezitím 

pomalu za ínala chápat, kde je a co se s ní stalo. Vzala lampu, kterou tam hrobník ve 

zmatku nechal, a rozt eseným krokem se vydala k domovu. Bylo t žké p esv it služku i 

samotného primátora, že není p ízrak, ale živá bytost, která byla jen omylem poh bena 

zaživa a š astnou shodou okolností op t probuzena k životu. Ale když se to poda ilo, 

oslavy se protáhly až do rána.  

A co hrobník? Ten se šel druhý den udat. Ve v zení si však pobyl jen jeden den a 

poté byl na p ímluvu primátora propušt n a dokonce i obdarován. Na h bitov ale lidé 

zanev eli a necht li být na n m poh bíváni. I to byl jeden z d vod , pro  byl za átkem 

19. století p est hován na místo, kde je dodnes.“112  

 

6.5 Pov st o modré paní 
 

„Tak mají na Rožmberku, v eském Krumlov , v T eboni nebo v Jind ichov  

Hradci bílou paní, v Nových Hradech se zjevuje modrá paní. as od asu se prý za 

božího dne vyno í v n kterých z oken hradu dáma st edního v ku, má na sob  modré 

šaty, jaké se nosívaly p ed staletími a klobouk s dlouhým pérem. Zpravidla se usmívá, a 

kdo ji náhodou spat í, tomu hlavou pokyne na pozdrav. Kdo to je, na to se názory r zní. 

Jisté je jen to, že se nikdy nezjeví ve stejném hradním okn  a n kdy se neukáže celý 

lidský v k. Ten, kdo ji spat í, by si m l hned koupit los, vsadit v n jaké tipovací sout ži 

nebo rovnou pelášit do nejbližšího kasina zahrát si ruletu. Dozajista by prý náramn  

zbohatnul. A tak se do Nových Hrad  vydávají návšt vníci nejen za historickými 

památkami, ale také, aby zkusili své št stí, zda se modrá paní neusm je práv  na n .“113  

 

 

                                                
112 HOKR, V. Pam tí Novohradska-Novohradsko, Waldviertel, Trhovinensko, s. 69. 
113 FIŠER, V. Tajemné stezky-Od Šumavy k novohradským horám, s. 39. 
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ÁST II – Didaktická ást 
 

7. DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ REGIONÁLNÍHO 
IVA VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ  

 
 

Vlastiv da pat í v sou asné dob  v Rámcovém vzd lávacím programu základního 

vzd lávání do vzd lávací oblasti lov k a jeho sv t, která je len na do p ti 

tematických okruh , Místo kde žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost p írody, lov k a 

jeho zdraví a Lidé a as. Tato vzd lávací oblast u í žáky chápat organizaci života 

v rodin , ve škole, v obci, ve spole nosti, žáci si osvojují základy vhodného chování a 

jednání mezi lidmi, seznamují se se základními právy a povinnostmi, u í se orientovat 

v d jích a asech, jak se v ci vyvíjejí a utvá ejí historii. Tato oblast má vyvolat u žák  

zájem o minulost, kulturní bohatství regionu i celé zem . Žáci také poznávají Zemi jako 

sou ást slune ní soustavy a poznávají rozmanitost a prom nlivost živé i neživé p írody. 

Vede žáky k utvá ení pracovních návyk  v jednoduché samostatné i týmové innosti, 

orientaci ve sv  informací a k asovému a místním propojování historických, 

zem pisných a kulturních informací, v rozši ování slovní zásoby v osvojovaných 

tématech, k pojmenovávání pozorovaných skute ností a k jejich zachycení ve vlastních 

projevech,  názorech  a  výtvorech,  v  poznávání  a  chápání  rozdíl  mezi  lidmi,  ke  

kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základ  spole  vytvo ených a 

ijatých nebo obecn  uplat ovaných pravidel soužití, v utvá ení ohleduplného vztahu k 

írod  i kulturním výtvor m, v objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu 

líbí a v em by v budoucnu mohl usp t, v poznávání podstaty zdraví i p in nemocí a k 

upev ování preventivního chování.114 

Novým trendem ve zp sobu vyu ování není u it se pouhým memorováním, ale 

um t tyto údaje pochopit, vysv tlit, za adit do souvislostí a použít potom v praxi, v 

žném život . V sou asné dob  by se ve školách nem lo objevovat pouhé opisování 

ebnic nebo poznámek z tabule a následné pam tné osvojování. Žáky je t eba u it 

vzájemn  komunikovat a navzájem si vypomáhat, spolupracovat, být p i vyu ování 

                                                
114 Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický 
v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z  
<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>. 
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aktivní. Velmi d ležitá je práce s mapou, kde žáci vyhledávají mnoho informací, a s 

asovou osou, která je nau í chápat vztahy mezi minulostí, sou asností a budoucností. 

Proto je t eba zm nit celkový p ístup k vyu ování, zm nou vyu ovacích metod a forem 

práce a vztahu mezi u itelem a žákem. Hodiny lze zpest it k ížovkami, kvízy, 

hádankami, hrami, dopl ova kami s historickou i zem pisnou tematikou. V rámci 

výuky lze využít filmy, vycházky, exkurze, besedy a projekty.  

 
 

7.1 P íklady za len ní regionálního u iva do výuky  
 
V didaktické ásti diplomové práce ukazuji n kolik možností, jak využít historii 

Novohradska ve výuce vlastiv dy. V této ásti bych se p edevším v novala exkurzi, 

vycházce, pracovním list m a projektu. 

 

7.1.1 Exkurze 
 

Je jednou z organiza ních forem výuky a je realizována mimo školní prost edí, v 

terénu nebo jako návšt va odborného pracovišt i muzea. Základním 

specifikem  exkurze je propojení teoretických poznatk  s praxí, uplat ují se p i ní 

metody pozorování objekt  a proces , ale m že se jednat také o setkání a diskusi s 

odborníky z praxe p ímo na jejich pracovišti. P i plánování exkurze si musíme 

uv domit, co žák m p inese, jaké poznatky z výuky budou využívat a jaké dovednosti 

mohou získat. M že být za azena jako motivace, tedy výchozí bod pro další výuku, 

pr žná pro získání nových poznatk  a záv re ná pro upevn ní poznatk  a pochopení 

souvislostí mezi teorií a praxí. Exkurze by m la být smyslupln  za azena do výuky a 

la by s ní být propojena. Polodenní a jednodenní exkurze bývají v tšinou 

monotematické, vícedenní exkurze p edstavují p íležitost komplexního propojení 

tematických celk . Žáci by m li být p edem seznámeni se zam ením exkurze, 

termínem, místem, pot ebným vybavením a nákladech. M la by být stanovena pravidla 

a u itel by si m l p edem p ipravit pot ebné materiály pro žáky. Nakonec by m lo 

samoz ejm  dojít ke zhodnocení celé exkurze, asový plán, náro nost úkol , zajímavost 

pro žáky, co se nepovedlo a bylo by tedy dobré pro p íšt  zlepšit. 115 

                                                
115 Internetové stránky Metodický portál inspirace a zkušenosti u itel  [online]. [2012-04-22] Dostupné z 
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/10081/EXKURZE-VE-VYUCE.html/. 
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V regionu Nových Hrad  je podle m  ideální exkurze hradu I. trasa Hrad, II. trasa 

Byt správce b hem zvyk , dále kláštera, skláren a výrobního závodu Dobrá voda. 

Nejvíce jsem se v novala a se žáky jsem zrealizovala exkurzi na téma Den v 

Novohradském hrad  propojený obsáhlým pracovním listem. 

 

7.1.2 Vycházka 
 
Vycházky do p írody nebo za kulturními a historickými památkami jsou ve škole 

celkem b žnou metodou. Jejím prost ednictvím se do výuky mohou dostat živé 

konkrétní informace. B žná vycházka by nem la být delší než jednu až dv  vyu ovací 

hodiny. U itel musí jednozna  a  srozumiteln  definovat úkoly, které mají 

na vycházce žáci splnit a následn  jejich spln ní vyhodnotit. Vycházka m že být 

zam ena jednooborov , p írodov dn , historicky, ale v tšího efektu dosáhneme, 

propojíme-li její obsah i s jinými p edm ty, jako výtvarná, t lesná výchova i eský 

jazyk. Je vhodná i ze zdravotních d vod . Vycházka je však velmi náro ná na p ípravu, 

organizaci a udržování pozornosti a kázn . 116 

Pro vycházku na Novohradsku jsou ideální rybni ní soustavy, rašeliništ ervené 

blato, Tereziino údolí, Sokolí hnízdo nebo centrum m sta. 

 

7.1.2.1 Vycházka centrem m sta 
 

edm t : Vlastiv da 

ída : 5. 

Téma hodiny: Vycházka centrem m sta (2 km) 

Cíle : Žák se nau í zakreslit trasu a objekty do mapy. Žák se nau í orientovat podle 

sv tových stran ve svém m st . Žák se seznámí s podobou Novohradských kulturních 

památek. Žák se dozví, kde v minulosti stály další významné budovy m sta.  

Pom cky : kompasy, pracovní listy, psací pot eby 

Organiza ní formy : individuální práce, práce ve skupinách 

Metody : pozorování, rozhovor, práce s kompasem, výklad 

Pr h innosti : 

                                                
116 Internetové stránky Místo pro život [online]. [2012-04-22]  Dostupné z 
http://www.mistoprozivot.cz/zakladni-metody-programu-misto-pro-zivot/didakticka-vychazka. 
 



 

 54

Ve škole pou ím d ti o bezpe nosti a správném chování ve m st  i v p írod . Žáci 

se rozd lí do 4 skupin a rozdají si pracovní listy, kam se podepíšou.  

Trasa vycházky za íná u budovy základní školy druhého stupn  a vede kolem 

budovy základní školy prvního stupn , v blízkosti které stojí bývalý chodobinec (dnešní 

školní družina) a bývalý d tský domov. Pokra uje kolem kostela a kláštera, dále kolem 

kina (bývalý eský d m) a naproti stojícímu bývalému špitálu a vede do zámeckého 

parku. Zde se žáci seznámí s používáním kompasu a ve skupinách si vyzkouší ur it 

sv tové strany a vyplní tak páté cvi ení v pracovním list . Poté cesta vede zpátky ke 

škole, kolem kina, kde také p vodn  stála tzv. Horní brána, a na nám stí kolem Radnice 

a Rezidence. B hem vycházky žáci plní úkoly v pracovním list , poslouchají výklad 

itele a pozorují budovy a kulturní památky.  

Po návratu do školy zhodnotíme spole  pr h vycházky.  

Popis pracovního listu : 

V prvním cvi ení žáci dopl ují do mapky m sta zadané budovy, kolem kterých 

vede trasa vycházky a u itel o nich vypráví. B hem vypráv ní se u itel zmíní o 

zajímavostech objekt , které žáci vyplní ve cvi ení dv . Ve t etím cvi ení žáci popíší 

vzhled dvou budov Radnice a Rezidence a ut ídí si tak rozdíl mezi nimi, jelikož se 

žák m m žou názvy plést. tvrté cvi ení v pracovním list  je p írodov dné. B hem 

pobytu v zámeckém parku žáci pozorují zví ata a zapíší je a namalují jednu rostlinu i 

list stromu. Páté cvi ení vyplní žáci ve skupinách, pomocí kompasu ur í polohu objekt  

podle sv tových stran. V posledním cvi ení žáci zakroužkují správný znak m sta Nové 

Hrady, který je vyobrazen na budov  Radnice. (viz p íloha . 2, obr. 1) 

 

7.1.3 Pracovní listy 
 

Pracovní listy jsou jednou z textových pom cek ve výuce asto používané 

v hodinách vlastiv dy. Žáci se tak zábavnou formou u í nové poznatky i procvi ují, 

opakují nebo kontrolují poznatky již d íve získané. Pracovní listy bývají sou ástí 

ebnic vlastiv dy, nebo si je m že u itel sám vytvo it.  

V p íloze p ikládám pracovní listy v nující se historii Novohradska s názvy 

Historie našeho m sta, Buquoyové, Novohradský klášter. Dále bude v p íloze pracovní 

list doprovázející exkurzi na téma Den v Novohradském hrad  a pracovní list 

doprovázející vycházku centrem m sta Nové Hrady.  
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7.1.3.1. Popis pracovních list  
 

Tyto pracovní listy byly vytvo eny pro žáky 5. ro níku. Pracovní listy mohou být 

iteli používány na za átku hodiny jako motiva ní, v pr hu hodiny pro zopakování a 

ut íd ní práv  probrané látky, nebo na konci hodiny i v hodinách dalších jako forma 

testu. Vytvo ené pracovní listy používám v pr hu hodiny. Žáci na nich pracují 

samostatn  a upev ují si tak získané poznatky. Takové pracovní listy by mohly být 

použity ke každé látce, jelikož by si žáci z pracovních list  mohli vytvo it portfolio, 

které by jim sloužilo místo sešit  a z kterého by se mohli u it.  

 

7.1.3.1.1 Pracovní list Historie m sta Nové Hrady 
V úvodu hodiny se žáci seznámí se založením m sta Nové Hrady pomocí pov sti 

o jeho založení. Pobírané u ivo je dopln no informacemi o t ech rodech, které ovlivnily 

vývoj m sta a základními informacemi o historii m sta od po átku až po sou asnost, za 

použití r zných výukových forem a metod. Dále následuje vypln ní pracovního listu . 

1 Historie m sta Nové Hrady. (viz p íloha . 2, obr. 2) 

 

7.1.3.1.2 Pracovní list Buquoyové 
V úvodu hodiny je motivací práce ve dvojici na spojení portrét  Buquoy  s jejich 

jmény podle odhadu. Dále se znovu r znými metodami žáci seznámí s významným 

rodem Buquoy , kte í významn  ovliv ovali historii m sta Nové Hrady a jeho okolí 

hem dlouhých 325 let. Žáci se seznámí se základními fakty o tomto rod  a 

s nejvýznamn jšími zástupci rodu, jejich zásluhami, vynálezy a stavbami. Nakonec 

následuje vypln ní pracovního listu . 2 Buquoyové. (viz p íloha . 2, obr. 3) 

 

7.1.3.1.3 Pracovní list Kostel a klášter servit  
V úvodu hodiny žák m ukáži obrázek škapulí e (hábit servity) a oni hádají, co to 

je. V této hodin  se u itel v nuje historii Novohradského kostela, kláštera a ádu, který 

v  n m  dlouhá  staletí  žil.  Zde  se  žáci  seznámí  i  s  eskými  svatými  a  významnými  

eskými náboženskými stavbami (svatý Václav, svatá Anežka eská, chrám svatého 

Víta, sochy svatého Jana Nepomuského na mostech, ..). Následuje vypln ní pracovního 

listu . 3 Kostel a klášter servit . (viz p íloha . 2, obr. 4) 



 

 56

 

7.1.4 Projekt 
 

Projektová výuka je v odborné literatu e r znými pedagogy definována odlišn . 

S projektovou výukou je velmi úzce propojena projektová metoda, kde dominantní roli 

mají u ební aktivity žák  a podporující roli poradenské innosti u itele, kterými sm ují 

spole  k dosažení cíl  a smyslu projektu. První zmínky o projektovém vyu ování jsou 

datovány již do 1. poloviny 20. století, kdy byly publikovány J. Deweyem. Teorie 

tohoto filozofa, který se snažil o reformu školství, spo ívala v „osvobození“ u itele od 

jeho postavení do centra výchovy a vzd lávání dít te, a tuto aktivitu p edal na samotné 

žáky. U itel by se m l stát moderátorem i koordinátorem, který má žáky motivovat a 

podn covat k innosti. Práce poukazuje p edevším na skupinovou výuku, ve které žáci 

mají zadané úlohy plnit spole , mají o zp sobech ešení i o vyslovených záv rech 

komunikovat a obhajovat své názory. Je tedy zapot ebí dbát na vhodnou motivaci a také 

na pr žnou kontrolu zpracování. Projektová výuka je považována za velmi efektivní, 

zejména v souvislosti s napl ováním klí ových kompetencí vymezených v RVP, nebo  

i výuce pomocí této metody dochází k osvojení a upevn ní nových v domostí i 

dovedností a  rozvoji formativních stránek osobnosti. Projektová výuka také napomáhá 

k za le ování mezip edm tových vazeb a pr ezových témat do výuky. Pojem 

mezip edm tové vazby je v poslední dob  zmi ován ve všech pádech. Žáci by dle 

sou asných metod m li být vzd láváni tak, aby v tomto procesu nebyla potla ována 

souvislost teorie a praxe. P i vhodných postupech je umožn n p enos dovedností, 

zkušeností a poznatk  z jednoho p edm tu do druhého.117 

Podle J. Coufalové vycházejí projekty z myšlenky koncentrace, u ivo se 

soust uje kolem ur itého úst edního motivu, jádra. Projekty u í spolupracovat, ešit 

problémy, podn cuje fantazii a u í pracovat s informacemi. Projektové vyu ování 

uplat uje integraci u iva a na prvním stupni integrujeme u ivo podle p ístupu 

fenologického (jaro), epizodického (na výlet ), regionálního (naše m sto), podle 

biotop  (v lese), podle v dních systém  (savci) a podle asové chronologie (prav k).118 

Typy projekt  rozd lujeme podle ú elu (stavba lunu, asování sloves), podle vztahu 

k u ivu a vyu ovacím p edm m (matematika, více p edm ), podle organizace 
                                                
117 Internetové stránky Metodický portál inspirace a zkušenosti u itel  [online]. [2012-04-22] Dostupné 
z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/334/PROJEKTY-VE-VYUCOVANI.html/ 
118 COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyu ování pro první stupe  základní školy- Nám ty pro u itele. 
Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0, s. 7. 
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tvrtek, dv  vyu ovací hodiny, n kolik dní), podle délky trvání (krátkodobé, 

st edn dobé a dlouhodobé), podle místa konání (t ída, mimo školu), podle navrhovatele 

(spontánní-žák, um lý-u itel), podle po tu zapojených žák  (více t íd, t ída, skupina, 

jednotlivec), podle velikosti (malý velký).119  

„Rysy, které má projekt mít podle J. Coufalové:  

1) Projekt vychází z pot eb (pot eba získávat nové zkušenosti, odpov dnosti za svou 

innost, …) a zájm  žáka. 

2) Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace, která se neomezuje jen na prost edí 

školy. 

3) Projekt je interdisciplinární. 

4) Projekt je p edevším podnikem žáka. 

5) Práce žák  v projektu p ináší konkrétní produkt, tj. výstup, kterým se ú astníci 

projektu prezentují. 

6) Projekt se zpravidla uskute uje ve skupin  (ale m že být i projekt individuální); 

7) Projekt umož uje za len ní školy do života obce nebo širší ve ejnosti.“120 

 

Pr h projektu: 

íprava projektu, kde je d ležité jasné stanovení cíle, vybrání tématu (žák x 

itel, fantazie x reálný život, osnovy x situace ze života), doba a místo konání, 

pochopitelné formulování zadání, metody a formy, asové, materiální a organiza ní 

zajišt ní. 

Realizace projektu, kde je d ležitá vstupní motivace žák , informovat žáky o 

organizaci, informovat o bezpe nosti a chování b hem projektu. Jsou zde innosti ve 

skupin  sm ující k ešení projektu, žáci vykonávají r znorodé innosti a rozvíjí 

komunika ní dovednosti.  

Vyhodnocení výsledk , kde žáci v tšinou prezentují sv j výstup z projektu. 

Hodnocení projektu je náro ná disciplína, je zde d ležitá sebereflexe a je dobré použít 

slovní hodnocení. Je možné žák m zadat dotazník a u itel by m l usilovat o nápravu 

nedostatk .121 

 

                                                
119 COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyu ování pro první stupe  základní školy- Nám ty pro u itele. 
Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0, s. 11. 
120 Tamtéž, s. 11.  
121 Internetové stránky Metodický portál inspirace a zkušenosti u itel  [online]. [2012-04-22] Dostupné z 
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/334/PROJEKTY-VE-VYUCOVANI.html/. 
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7.1.4.1 Projekt Novohradské pov sti 
 

edm t: vlastiv da  

ída: 5.  

Téma: Novohradské pov sti 

Cíl: Žák se seznámí s Novohradskými pov stmi. Žák zjistí z dostupných zdroj  

základní informace o jedné kulturní památce Nových Hrad  a za lení ji do vymyšlené 

pov sti. Žák komunikuje a spolupracuje ve skupin .  

Pom cky d tí: rozst ihaný text pov sti, knihy, internet, papíry, pastelky  

Organiza ní formy: práce ve 4 skupinách 

Metody: hra, dramatizace, brainstorming, projektová metoda 

Pr h innosti: 

 Projekt je plánován na celé vyu ovací dopoledne. Žáci se rozd lí do 4 skupin, jak 

sami cht jí, nebo jak je ve t íd  již zavedeno. U itel vysv tlí pravidla práce ve skupin , 

jako pomáhat si, naslouchat, mluvit potichu a spolupracovat. 

Každá skupina obdrží rozst íhaný text jedné ze ty  Novohradských pov stí (O 

zakletých mniších, O erném rytí i, O hrobníkovi a prstenu, O modré paní, viz 

teoretická ást str. 47-50). Text ve skupin  složí a vyberou název pro svou pov st. 

Názvy pov stí jsou napsány na tabuli. Dále následuje dramatizace, žáci ostatním zahrají 

krátkou scénku ze své pov sti. Ostatní skupiny hádají, která ze ty  pov stí to je. 

Nakonec každá skupina ve zkratce p evypráví, o em jejich pov st je. 

Pak s žáky vytvo íme myšlenkovou mapu, jaké náležitosti má pov st (úvod, 

zápletku, tajemství, ešení, záv r). Zástupce z každé skupiny si vylosuje jednu 

z Novohradských památek (Rezidence, Zámek, Klášter, Buquoyská hrobka). Úkolem je 

z dostupných zdroj  (brožury, literatura a internet) najít základní informace o této 

památce. Získané informace jsou nápov dou nebo pom ckou k vymyšlení vlastní 

pov sti. Každá skupina tedy vymyslí jednu pov st vztahující se k Novohradské kulturní 

památce a sepíše ji na papír. Ke své pov sti nakreslí vystihující obrázek.  

Ke konci dne každá skupina p edstaví plakát se svou pov stí a obrázkem, a 

ostatním skupinám pov st p te. Práce se mohou vystavit ve t íd . Nakonec položím 

žák m otázky ohledn  projektu a práce ve skupin  (Spolupracoval každý ve skupin  na 

projektu? Líbilo se ti téma projektu? Bylo pro tebe zadání úkol  srozumitelné? Bavila t  
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práce na projektu a pro ? Co ses dnes dozv l/a nového?)  pro reflexi a zhodnotím 

práci žák .  

 

7.2 Exkurze Den na Novohradském hrad  
 

7.2.1 P íprava exkurze 
 

Nové Hrady, i p estože jsou malé m sto, nalezneme v nich mnoho historických 

památek, bereme-li v úvahu po et památek na po et obyvatel je to nejvíce v eské 

Republice. Velmi m  p ekvapilo, že základní škola nepo ádá exkurze do 

Novohradského hradu, i když se nachází ve m st  pouhých 150 metr  od n j. Dle 

informací od místních u itel  neexistuje stálá spolupráce školy s hradem a n kte í 

itelé s d tmi navšt vují pouze prohlídkovou trasu II., byt správce, která je na 

Velikonoce a Vánoce upravena ve stylu t chto svátk  a je zam ena p edevším na 

porovnání tehdejších a sou asných zvyk  s dekorací t chto svátk .  

Ve spolupráci s  editelem školy a kastelánem, který možnou spolupráci vítá a 

dává žák m místní základní školy vstup do hradu zcela zdarma, jsem se rozhodla 

ipravit tuto exkurzi, aby d ti mohly poznat historii svého m sta, vid ly interiéry jejich 

hradu a získali tak vztah k historickým památkám. S celou prohlídkovou trasou I. Hrad 

jsem se seznámila a získala jsem textové materiály k prohlídce. Prohlídka trvala 45 

minut a byla velice zajímavá, lze zde vymyslet pro žáky mnoho aktivit. V eské 

Republice existují muzea, zámky a hrady, které mají pro školy nebo malé návšt vníky 

ipravené aktivity a zábavné pracovní listy. Zde to tak bohužel není, proto jsem 

naplánovala exkurzi, p ipravila pracovní list a další aktivity na celé dopoledne.  

V pracovním listu jsem propojila r zné druhy aktivit s informacemi, které íká 

pr vodkyn  na hrad , a rozd lila je podle hradních místností, aby se žáci v pracovním 

list  lépe orientovali. Do pracovního listu jsem také zahrnula mezip edm tové vztahy, 

jako matematiku, eský jazyk a p írodov du. P ed samotnou exkurzí jsem žáky 

motivovala p ipravenou k ížovkou, kde bylo v tajence slovo pergamen, který jsem 

vyrobila, aby vypadal jako ze starých dob. Pergamen obsahoval text o založení 

Novohradského hradu a m l p edstavovat nedochovanou listinu dokazující d ív jší 

existenci hradu. V sou asné dob  je doložena listina o existenci hradu z roku 1279, ale 

íká se a v knihách uvádí, že byl hrad založen již o století d íve.  
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7.2.2 Popis exkurze 
 
Téma : Historie Novohradského hradu 

ída : 5. 

asové rozp tí : 5 vyu ovacích hodin (dopolední vyu ování) 

Cíl : Cílem exkurze bylo, aby se žáci seznámili s historií Novohradského hradu a s jeho 

majiteli, kte í na hrad  žili. Žák prohlédne interiéry hradu.  

Pom cky : ížovka na tabuli, pergamen o založení hradu, barevné lístky s nápov dou 

na rozd lení do skupin, pracovní listy, dotazník 

Metody : ížovka, rozhovor, výklad, pozorování, exkurze 

Organiza ní formy : individuální práce, skupinová práce 

Pr h :  

Informace – Vysv tím žák m, co budou celé dopoledne d lat.  

Motivace – Nejd íve pro žáky na tabuli p ipravím k ížovku na jednoduché 

vlastiv dné otázky a žáci se hlásí a dopl ují odpov di. Jako tajenka vyjde slovo 

pergamen, a tak se žák  ptám, jestli v dí, co to je a jestli znají n jakou pohádku, kde se 

pergamen vyskytuje (A  žijí duchové). eknu žák m, že listina o existenci 

Novohradského hradu pochází z roku 1279, ale hrad tu možná stál možná již o století 

íve. Poté pracujeme s ukázkou možné podoby p vodní listiny o založení hradu, 

pergamenem. První ádek pergamenu  „1125 August 8 Praga“ napíši na tabuli a ptám 

se žák , co to znamená (rok, m síc, m sto). Jeden z žák  p te celé zn ní pergamenu.  

Organizace – Rozd lím žáky pomocí barevných líste  do 4 skupin. Rozdám 

pracovní listy a žáci vyplní své jméno, t ídu, datum a barvu skupiny (oranžová, ervená, 

zelená, žlutá). Spole  si projdeme zadání v pracovním listu a žáci se ptají, emu 

nerozumí.  

innosti – Žáci se rozd lí do svých skupin a luští zašifrované nápov dy 

z barevných lístk  k prvnímu cvi ení v pracovním list . Tyto nápov dy si vypíšou na 

vyzna ená místa. Kontroluji, jestli slova správn  uhodli. Žáci se obléknou a já jim p ed 

školou vysv tlím pravidla správného chování na hrad . Následuje exkurze, prohlídková 

trasa I. a žáci vypl ují pracovní list. Po skon ení prohlídky se žáci na hradním nádvo í, 

pop ípad  ve škole, nasva í a ve skupinách si zkontrolují vypln nou ást pracovního 

listu. Dále žáci plní další cvi ení v pracovním listu a já jsem k dispozici pro p ípadné 

dotazy.  
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Záv r a shrnutí – Nakonec každá skupina p te p ed t ídou svou vypln nou ást 

historie hradu z prvního cvi ení pracovního listu. Ostatní žáci si doplní slova do 

prázdných míst. Skupiny také seznámí ostatní se svým koncem pov sti O zakletých 

mniších. Zkusíme spole  uhádnout slovo (zví e), které musel ková  v pov sti 

mnich m íct. Zkontrolujeme spole  další cvi ení. P ed koncem hodiny žáci vyplní 

dotazník a já zhodnotím celé dopoledne.  

  
 

7.2.3 Pracovní list  

 
Pracovní list je rozd len do dvou ástí. V první ásti jsou cvi ení v rámci exkurze 

na Novohradském hrad , kdy žáci pracují samostatn  a musí využít výkladu 

pr vodkyn  a svého pozorování. Druhá ást pracovního listu je zam ena také na 

historii hradu, ale už ji žáci vypracovávají mimo budovu hradu a pracují ve skupinách. 

V n kolika cvi eních jsou použity mezip edm tové vztahy. (viz p íloha . 2, obr. 5) 

K prvnímu cvi ení o historii hradu mají žáci p ipravenou nápov du a dopl ují 

slova do vyzna ených míst. Druhé cvi ení žáci vypl ují v místnosti s prapory. Úkolem 

je zjistit, co má hrab  Karel Bonaventura Buquoy na portrétu na krku a jakou to má 

podobu. Dále žáci vybírají ze t í zbraní mušketu z tureckých válek a pojmenují další dv  

zbran  na obrázku (me  a kuš). V místnosti Obrazárna, kde žáci vypracovávají t etí 

cvi ení, visí portréty prvních Buquoy , majitel  hradu. Žáci si musí uv domit základní 

vztahy v rodin  (otec, matka, babi ka, d de ek, bratr, žena, syn), jelikož dopl ují 

z možností jména do rodokmenu hrab te Filipa Emanula. tvrté cvi ení v místnosti 

Velká jídelna se v nuje další generaci Buquoy . Žáci spojují portréty hrabat s jejich 

charakteristikou. V dámském a hudebním salónku jsou krajinné a interiérové malby 

hradu, zámku, chaty Žofín, Tereziina údolí a Zámeckého parku od Josefa Schütze a žáci 

v pátém cvi ení popisují podobu Kruhového salónu v zámku (vále ný stan), vybírají ze 

í možností, jak se d íve íkalo Tereziinu údolí a škrtnou objekt, který do Tereziina 

údolí nepat í. V loveckém salónu jsou vystaveny lovecké trofeje zví at z ech i zví at 

exotických, a žáci v šestém cvi ení vypíšou dv  zví ata ulovená Buquoyi na Cejlonu. 

Pozd ji, mimo budovu hradu, jedno ze zví at žáci namalují. V místnosti knihovny ve 

ži je možné vid t jedine né sklo hyalit a další druhy skel z místních skláren. Žáci 

v sedmém cvi ení podle obrázku vyberou sklo hyalitové a napíší jméno jeho vynálezce. 
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V poslední místnosti se nachází archiv s mnoha exponáty a osmým úkolem žák  je 

vybrat jeden exponát (brn ní, klí e od m st, prapory, zbran , listiny), který je zaujal, a 

popsat ho.  

Další cvi ení pracovního listu již nebyla sou ástí exkurze a žáci je plnili ve 

skupinách. Devátým úkolem bylo napsat jméno významného rodáka z Nových Hrad  

(Jan Oppolzer), který se narodil na hrad , a na této budov  je pam tní deska s jeho 

jménem. Žáci dále vyberou ze t í možností, jestli byl léka em, archivá em, i malí em. 

V desátém cvi ení žáci spojují pojem vztahující se k historii hradu a jeho význam. 

V desátém cvi ení Pravda a lež žáci ur ují, jestli jsou v ty vázané k historii hradu 

pravdivé i ne. Lživé v ty opraví na pravdivé. Ve dvanáctém cvi ení žáci po ítají slovní 

úlohu na ulovená zví ata Buquoyi. Procvi í si zde probíranou látku. Ve t ináctém 

cvi ení p írodov dném rozd lí žáci zví ata z p edešlého cvi ení do skupin živo išné íše 

(hmyz, ptáci, savci- zajícovci, šelmy, sudokopytníci). Ve trnáctém cvi ení je 

nedokon ená pov st O zakletých mniších, žáci si ji p tou, doplní konec pov sti a 

pokusí se uhádnout hádanku z pov sti.  

 

 

7.2.4 Realizace exkurze 
 

Exkurzi jsem nejd íve domluvila s kastelánem, a poté jsem navštívila editele 

základní školy, který mi doporu il pátou t ídu. Novohradská základní škola má dv  

budovy, první a druhý stupe . Pátá t ída je zde již na druhé stupni a vyu uje se v ní jako 

na stupni druhém. Proto nejlepším dnem pro realizaci projektu byla st eda, kdy t ídní 

itelka u í žáky celé dopoledne. Projekt jsme spole  naplánovaly na 18.4. 

s prohlídkou hradu v dev t hodin, abych p ed tím mohla d ti s exkurzí seznámit. Ve 

íd  je chlapec s ADHD, který má p i výuce k dispozici asistentku, proto jsem se 

snažila vytvo it v pracovním list  r znorodé a zárove  zábavné  aktivity. 

Naše exkurze Den na Novohradském hrad  za ínala ve škole. Jelikož nejsem 

itelkou na základní škole v Nových Hradech a žáci m  neznají, na za átku hodiny 

jsem se jim tedy p edstavila a vysv tlila jim, pro  je dnes budu u it já, a co vlastn  

budeme d lat celé dopoledne. Jako motivaci jsem pro n  m la p ipravenou k ížovku 

(viz p íloha . 1, obr. 26) na jednoduché vlastiv dné otázky. Žáci všechny odpov di 

li. Jako tajenka vyšlo slovo pergamen. P i otázce, co je pergamen, jsem byla mile 
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ekvapena, když jsem od jednoho chlapce dostala zcela vy erpávající odpov . Na 

otázku, v jaké pohádce se pergamen vyskytuje, m li všichni žáci stejnou odpov . 

Samoz ejm  je napadla eská pohádka A  žijí duchové. Po vysv tlení, že první zmínka 

o existenci Nových Hrad  je v listin  z roku 1279, ale hrad tu nejspíše stál už o století 

íve, a proto jsem jako ukázku, jak mohla nedochovaná listina o založení hradu 

vypadat, vyrobila pergamen (viz p íloha . 1, obr. 27). První ádek pergamenu jsem 

žák m napsala na tabuli „1125 August 8 Praga“ a zeptala jsem se, co to znamená. Rok 

ur ili správn , August hádali, že je jméno nebo m síc. Napov la jsem jim, že je to 

psané latinsky, ale August najdeme i v n in  nebo angli tin . Nakonec jeden chlapec 

l, že je to srpen, protože jezdí s rodi i do Rakouska. Že je Praga naše hlavní m sto 

Praha poznali všichni. Nakonec jsme si p etli celé zn ní pergamenu. (viz p íloha . 1, 

obr. 28) 

Žáky jsem nejd íve pomocí barevných líste  se zašifrovanými slovy rozd lila 

do 4 skupin. Zde se vyskytl problém, když jsem zjistila, že 3 žáci chybí. Musela jsem 

tedy prohodit líste ky, aby byly skupiny po tem vyrovnané. Dále jsem rozdala pracovní 

listy a žáci si jej podepsali. Pak jsme si spole  prošli pracovní list a nikdo k n mu 

otázky nem l. Žáci se rozd lili do skupin a spole  rozluštili nápov dy a zapsali si je 

na vyzna ená místa v pracovním list . Já jsem kontrolovala, jestli slova uhádli správn . 

Jelikož nám exkurze na hrad  za ínala v dev t hodin a zbylo nám trochu asu, pustili 

jsme žák m z internetu písni ku z již zmi ované pohádky A  žijí duchové a žáci si 

zazpívali. Žáci se oblékli a p ed školou jsem je pou ila o pravidlech správného chování 

na hrad , že každý bude pracovat sám, nebude p ek ikovat paní pr vodkyni a bude 

dávat pozor, aby neponi il exponáty, které jsou velice drahé. Pak následovala prohlídka 

I. trasy Hrad, p i níž žáci vypl ovali cvi ení v pracovním listu. Na prohlídce se nám 

vyskytl další problém, paní pr vodkyn  se nám cht la v novat více, než jsem ekala, a 

prohlídku nám prodloužila o ást III. Prohlídkové trasy (suterén hradu a parkán) a o 

tém  hodinu asu. Normáln  by to bylo p íjemné p ekvapení, ale v dubnu je v hrad  

mnohem v tší zima než venku, proto bylo n kterým žák m chladno, a pro n které byla 

celá exkurze p íliš dlouhá. Proto jsme další ást pracovního listu (hradní nádvo í) 

vypracovávali ve škole. Abychom p edešli takovému problému, je d ležitá p esná 

domluva s pr vodkyní nebo za azení exkurze do teplejších m síc . Také jsem b hem 

prohlídky zjistila, že musím žáky vést p i práci s pracovním listem, aby v li, kterému 

cvi ení se nyní v novat. Byli rozptýleni pozorováním všech exponát , že zapomínali, že 

mají i pracovní listy. B hem prohlídky m  napadala i další cvi ení, která by byla 
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vhodná použít (popsat znak Buquoy , nebo za azení enviromentální výchovy p i ukázce 

obraz  o vyhán ní Cikán  z naší zem ). Dále si myslím, že by pro p íšt  bylo dobré 

za adit pohybovou aktivitu pro zaktivizování myšlenek.  

Po skon ení prohlídky jsme se p esunuli do školy, kde se žáci nasva ili a poté se 

rozd lili do skupin. Nejd íve si zkontrolovali, co již m li dopln né, a jestli jim n co 

chyb lo, tak si to mohli doplnit od ostatních ve skupin . Pokra ovali ve vypracovávání 

dalších cvi ení. Já jsem jim byla k dispozici, kdyby si s n ím nev li rady. Cvi ení 

z pracovních list  m li žáci p evážn  správn , jen zmíním ta problémová. (viz p íloha . 

2, obr. 6) U druhého cvi ení se vyskytla komplikace, když jedna žákyn  byla netrp livá 

a zeptala se pr vodkyn , co má na portrétu Karel Bonaventura Buquoy, a zasko ená 

pr vodkyn  myslela, že se ptá na velký bílý límec. Samoz ejm  jsem rychle žáky 

upozornila, že Karel Bonaventura Buquoy má na krku ješt  n co jiného, aby pozorn  

poslouchali a zjistili to. Pr vodkyn  se však k této informaci již nedostala, a tak jsem 

žák m ekla, že mu na krku visí zlatý et z s ádem zlatého rouna, a a  se podívají, jak 

takový ád vypadá. U t etího cvi ení jsem zjistila, že žáci nestihli do rodokmene vše 

zaznamenat, proto jsem požádala pr vodkyni, jestli by ješt  jednou zopakovala jména 

Buquoy  z obraz . U tvrtého cvi ení žáci nejd íve hledali obrazy podle obrázk  

v pracovním listu a unikl jim za átek charakteristik prvních Buquoy . U pátého cvi ení 

a ješt  poté n kolikrát se stalo, že p vodkyn  se d tí vyptávala, a pak vynechala 

informace, které byly sou ástí pracovního listu. Žáci zde m li popsat, jak vypadá 

kruhový salón v zámku. Žáci ho popsali, jak ho vid li na obrázku a to samoz ejm  

nebylo špatn , ale když jsme si toto cvi ení ve škole kontrolovali, seznámila jsem žáky 

s tím, že tento salón byl postaven podle vzoru vále ného stanu z doby napoleonské. U 

šestého cvi ení op t pr vodkyn  ne ekla, jaká dv  zví ata jsou p ivezena z Cejlonu. 

Žák m jsem tedy ta dv  ukázala, ale napsat jejich jména už museli sami. Možná mohlo 

být toto cvi ení na jakékoliv cizokrajné zví e. Osmé cvi ení n kolik žák  v bec 

nevyplnilo. Deváté cvi ení týkající se rodáka Nových Hrad  si žáci, pokud p eslechli na 

prohlídce, mohli p vodn  opsat z pam tní desky. Ale bohužel ve škole se na ni už 

podívat nemohli, tak jsem žák m jméno naspala na tabuli a jestli to byl léka , archivá  

nebo malí  již m li uhádnout. Desáté cvi ení, ve kterém m li žáci p adit k pojmu jeho 

význam, se žáci báli vypracovat, protože se asi obávali, že to budou mít špatn . Proto 

jsem jim ekla, že mohou ve skupinách hlasovat, když si nejsou jistí, a že správné 

odpov di si p ípadn  doplní p i kontrole. Nejobtížn jším cvi ením pro žáky byla 

matematická úloha na procvi ení probírané látky, desetinná ísla a zlomky. P íklad 
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v matematické úloze, s kterým si nev li rady, jsem žák m vysv tlila. P i kone né 

kontrole jsme spole  znovu celý p íklad vypo ítali na tabuli a pot šilo m , že už si to 

žáci pamatují. Poslední cvi ení, kde žáci m li dokon it pov st, se jim velice líbilo, ale 

hádanka „Jaké zví e nestvo il B h?“ pro n  byla t žká. Jen žáci jedné skupiny ji uhádli, 

protože pov st znali. V jedné skupin  byl chlapec nejspíše z nábožensky založené 

rodiny, který mi ekl, že toto cvi ení nem že vypracovat, protože je špatn . B h totiž 

stvo il vše krom  h íchu.  Doporu ila jsem mu, a  tam sv j názor napíše.  

V záv ru školního vyu ování každá skupina p etla p ed t ídou svou ást historie 

hradu, ostatní poslouchali a doplnili si vynechaná slova. Všechny skupiny toto cvi ení 

vyplnili správn , a když svou ást prezentovaly, ekaly, aby si všichni slova stihli 

zapsat. Každá skupina také seznámila ostatní s vymyšleným koncem pov sti O 

zakletých mniších. Dále jsme si spole  zkontrolovali všechna cvi ení, nesrovnalosti 

jsem žák m up es ovala. Nakonec žáci vyplnili dotazník vztahující se k exkurzi. T sn  

ed zvon ním jsem žák m pod kovala za to, že vzorn  spolupracovali, že mi 

s projektem pomohli, a rozlou ila jsem se.  

 

7.2.5 Vyhodnocení exkurze 
 

Dotazník, který jsem m la p ipravený pro žáky, byl sestavený z devíti otázek. (viz 

íloha . 2, obr. 7) První otázka, jestli se žák m exkurze líbila, všichni odpov li ano. 

V otázce, co se ti nelíbilo, odpov li žáci p evážn , že se jim vše líbilo. ty i žáci 

napsali, že jim byla zima a t i žáci uvedli cvi ení z pracovního listu, a to malování 

zví ete a pov st. V otázce, co t  nejvíc zaujalo, odpov li p evážn  žáci celková 

prohlídka, a dále se po dvou hlasech objevilo brn ní, tajemství studny, obrazy a 

knihovna. Vypráv ní pr vodkyn  se líbilo všem. Cvi ení, které se nejvíce žák m líbilo, 

bylo p evážn  první o historii se zašifrovanými slovy, po dvou hlasech získalo cvi ení 

matematiky, pov st a rodokmen, po jednom hlase malování a spojování portrétu 

s charakteristikou hrab te. V otázce, jestli by žáci zm nili n co v pracovním list , byla 

odpov  p evážn  ne, ty i hlasy získala pov st a dva p írodov da týkající se výb ru 

zví at. Nejvíce obtížné cvi ení pro žáky byla matematická úloha, jelikož ást p íkladu 

ješt  neum li vypo ítat, ale po t ech hlasech získala i pov st a že nic nebylo obtížné. 

asu na vypracování všech cvi ení m li všichni dostatek a ve skupin  se všem 

pracovalo dob e, jen dva žáci si byli nejistí.  
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Celkov  z dotazníku vyplývá, že se všem exkurze velice líbila, že z ní byli 

nadšeni. D ti nemusely být ve škole a celé dopoledne probíhalo zábavnou formou. Na 

otázku v dotazníku, co se jim nelíbilo, v tšinou odpovídali, že se jim líbilo vše. Co se 

jim nejvíce líbilo, bylo r znorodé. S pracovním listem a jeho vypracováním byli všichni 

žáci také spokojeni, jen matematická úloha pro n  byla obtížná a n komu se necht lo 

vymýšlet konec pov sti, a možná hádanka „Jaké zví e nestvo il B h?“ pro n  byla 

žká. Na vypracování m li dostatek asu a ve skupinách se jim spolupracovalo také 

evážn  dob e. Myslím si, že exkurze s pracovním listem byla úsp šná a žáci si 

z historie svého hradu hodn  zapamatovali. I t ídní u itelka této t ídy m la jen kladné 

hodnocení a exkurze se jí velice líbila. 
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ZÁV R  

 
Diplomová práce s názvem Didaktická aplikace d jin Nových Hrad  na 1. stupni ZŠ 

je zam ena na historii a vývoj m sta Nové Hrady od první zmínky po sou asnost a 

možnosti využití této regionální tematiky ve výuce na 1. stupni základní školy. Z 

prostudované literatury, která je uvedena v kapitole Seznam použité literatury a pramen , 

jsem vybírala nejpodstatn jší a nejzajímav jší informace. Vypracování diplomové práce 

pro m  bylo velmi p ínosné, nebo  jsem m la možnost blíže se seznámit s historií 

tohoto krásného m ste ka. 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat získané informace o historii 

Novohradska a p edstavit kulturní a historické památky m sta Nové Hrady, jeho 

významné rodáky a pov sti, a následn  didakticky zpracovat historii pro první stupe  

základní školy.  

První ást, teoretická, se v nuje poloze m sta i celého Novohradského panství a 

jeho p írodním podmínkám. Dále následuje rozd lení historie tohoto panství, kde 

centrem je podle první zmínky z roku 1279 hrad a osada Nové Hrady, do ty  etap. Jsou 

zde uvedeny rody, které ovliv ovaly vývoj tohoto regionu. Nejv tší vliv zde m li 

samoz ejm  Rožmberkové a Buquoyové. Dále jsou v této ásti zachyceni významní 

rodáci a pov sti m sta Nové Hrady. V nuji se zde také kulturním a historickým 

památkám m sta Nové Hrady. Tuto práci je možné využít u iteli novohradské školy 

v hodinách vlastiv dy nebo studenty a širokou ve ejností.  

Druhá ást mé diplomové práce, didaktická, prezentuje možnosti využití 

regionální historie Nových Hrad  na první stupni základní školy, a to p edevším 

v hodinách vlastiv dy. Vypracovala jsem pracovní listy, vycházku, projekt, ale nejvíce 

jsem se v novala celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad , která byla 

doprovázena pracovním listem. Žáci se tak seznámili s historií nejen hradu, ale i 

s životem majitel  celého panství. Snažila jsem se, aby zvolený zp sob výuky byl pro 

žáky dostate  srozumitelný, pestrý, zajímavý a zábavný a umožnil jim si najít kladný 

vztah k historii. 
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RESUMÉ  
 

     Diplomová práce je zam ena na historický vývoj m sta Nové Hrady a jeho 

kulturních památek. Tato práce nabízí možnost využití informací ve výuce na 1.stupni 

základní školy. Je rozd lena na ást teoretickou a ást didaktickou. V ásti teoretické je 

zpracována historie, vývoj kulturních památek, osobnosti a pov sti tohoto krásného 

sta a v ásti didaktické upozor uji na to, jak lze vše využít pro ú ely prvního stupn  

základní školy a jak tyto informace d ti uplatní. V nuji se zde p edevším jednodenní 

exkurzi Den v Novohradském hrad , která je zam ena na historii hradu a život jeho 

majitel . Je provázena pracovním listem.  

 
 

SUMMARY  
 

A graduation thesis is concentrated into historical development of the city of Nové 

Hrady and its cultural monuments. This thesis offers the possibility the of usány some 

information in teaching Primary school. It is divided into theoretical and didactical 

parts. The theoretical part is focused on history, development of cultural monuments, 

persons and legends of this beautiful town and in the didactical part I point out, how all 

can  be  used  at  Primary  school  and  how  children  apply  acquired  information.  I  

emphasize the one-day excursion called Day in the castle of Nové Hrady, which focuses 

on  the  history  of  the  castle  and  life  its  owners.  It  is  accompanied  by  students´  

worksheet. 
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