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Práce na pøípravì �kolní virtuální nauèné stezky pokraèu
jí

Venku je nevlídno a mrazivo...
Pøesto  práce  na  �kolní  virtuální  nauèné  stezce  pokraèují.  V  souèasné  dobì

dokonèujeme podobu jednotlivých zastávek, ovìøujeme pracovní listy, v nìkterých z nich
dìláme  úpravy,  nìkdy  drobné,  jindy  vìt�í.

V prvním èísle  jsme vám pøedstavili práci na zastávkách 1, 2, 3, 7 a  9. Slu�elo by se
tedy pøedstavit zbývající zastávky 4, 5, 6 a 8.

Zastávky  4  a  5  jsou pøírodovìdné.  Jejich  tématem  jsou  zmìny,  které  èlovìk  svojí
èinností pùsobí v pøirozeném lese (zastávka 4) a sledování pobytových znamení �ivoèichù
(zastávka  5).  Ke  ètvrté  zastávce  je  pracovní  list  hotov,  zaèátkem  bøezna  projde  je�tì
ovìøovací zkou�kou. Práce na pracovním listu k páté zastávce nás èeká.

Zastávka 6 pùvodnì souèástí stezky být nemìla, je spí�e z oblasti pou�ití matematiky
v  reálných  situacích.  Jejím  tématem  jsou  toti�  pøibli�né  metody  urèování  vzdáleností
v  pøírodì.  Èlovìk  se  mnohdy  pøi  svém  pobytu  v  pøírodì  dostane  do  rùzných,  nìkdy
i krizových situací, ve kterých by mìl být schopen urèit, jak se nìjaký objekt nachází daleko,
jak  je  jiný  objekt  vysoký.  Na  zastávce  6  se  nauèíme  stanovit  vý�ku  a  �íøku  s  vyu�itím
podobnosti trojúhelníkù.

Zastávka 8 se zaměřuje na nejvýznamnější  řemesla z oblasti Novohradských hor  ‐
skláøství, voraøství. Pracovní list se v souèasné dobì finalizuje.

Venku je nevlídno a mrazivo...
Proto jsme se zamìøili ve druhém èísle na�eho èasopisu pøedev�ím na èeský jazyk.

Zastávky pøedstavíme a popí�eme s pomocí na�ich literárních prací.
Samozřejmě na konci předložíme důkaz, že pracujeme i v přírodopisu a dějepisu ‐

uká�eme si témìø hotové pracovní listy.
Dùkaz, �e pracujeme s poèítaèem a �e zvládáme i práci s DTP softwarem Serif Page

Plus, právì dr�íte v ruce...
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V minulém èísle èasopisu jsme vás seznámili s první ze známých osobností spjatých nìjak
ým zpùsobem s Bene�ovem � se spisovatelem Adalbertem Stifterem.

Nyní budeme s tímto seznamováním pokraèovat, tentokrát v�ak formou hádanky.
Poznáte, kdo jsem?
Narodil  jsem se 25.  srpna 1868 v Bene�ovì nad

Èernou. Mùj  ta�ka  Johann  Nepomuk  se  �ivil  jako
hostinský, moje mamka Maria rozená Kastlová pocházela z Velkých Skalin. Mìl  jsem pìt
sourozencù, ale a� na jednu ze sestøièek se �ádný nedo�il více jak deseti let.

Ji� od dìtství jsem musel pomáhat ta�kovi v hostinci, po jeho smrti jsem ho pak pøevzal.
Tato práce mì ale nikdy nebavila, spí� se mi protivila. Obchody mi pøíli� ne�ly, brzy hostinec
zkrachoval úplnì. Bylo to asi tím, �e jsem se radìji ne� práci tam vìnoval psaní, i kdy� jsem
ve skuteènosti absolvoval pouze národní �kolu a jedinou tøídu gymnázia.

Po krachu hostince jsme se s matkou pøestìhovali do Vídnì. Tam jsme �ili skromnì a�
chudì. A tam se u mì také poprvé projevila vá�ná srdeèní choroba. I pøes to v�echno jsem
se v�ak vyuèil èinohercem a hrál men�í role po vídeòských divadlech. A stále více jsem se
vìnoval psaní.
Mezi má nejznámìj�í díla patøí romány Rozbitý d�bán a Poslední strom a soubor povídek
Historky ze �umavy. Psal jsem samozøejmì nìmecky.

Zemøel jsem 6. záøí 1916 chudý a nemocný ve Vídni, moje mamka mì pøe�ila o pouhý
jediný rok.

Jan Pagaè

Pro  úplnost  bychom  je�tì  rádi  zmínili  jméno  tøetího  z  trojlístku  spisovatelù,  spjatých
s Bene�ovem nad Èernou. Byl to August Schneider, rovnì� bene�ovský rodák, dnes ji� témìø
zapomenutý a neznámý. Svá díla psal také nìmecky, kupodivu se nìkterá z nich (i pøelo�ená)
dají najít  i na  internetu.

U� znáte mé jméno? Jsem Josef ...(viz tajenka køí�ovky)
1. Místnost pro zaparkovaná auta
2. �Samice� od konì
3. Stát a øeka v Africe
4. Øímský bojovník v arénì
5. Èeský národní strom
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Je  pravdou,  �e  v  souvislosti  se  vznikem  Bene�ova  nelze  opomenout  jméno  Bene�
z Michalovic.  Jeho otec  Jan  byl  nejslavnìj�ím pøíslu�níkem  tohoto  rodu.  Slou�il  v  úøadu
nejvy��ího èí�níka, miloval  rytíøské  turnaje. Byl dokonce  tak chrabrý,  �e o nìm najdeme
zmínku i v Dalimilovì kronice. O�enil se s Johankou z Ro�mberka. Jeho syn Bene� se pak stal
pra�ským purkrabím. Po otci získal napøíklad hrady Vele�ín, Ostrý èi Dìvín. Jeho jméno je
spjato se zalo�ením Bene�ova, po nìm nese na�e mìsto své jméno. Poprvé je zmiòováno
v roce 1332 v souvislosti s pøestavbou zdej�í kaple na kostel. V roce 1383 bylo pový�eno na
mìsto.

V  roce  1387  odkoupili  mìsteèko  i  s  jeho  okolím  Ro�mberkové,  konkrétnì  Oldøich  z
Ro�mberka, a pøièlenili  jej k panství novohradskému. Roku 1423 Oldøich  II. z Ro�mberka
pøiznává Bene�ovu v�echna mìstská práva v�etnì mílového. Ro�mberkové patøili  v  této
dobì k mocenské elitì, která byla èasto schopná postavit se moci krále, zastávali vysoké
funkce, pùsobili  jako místodr�ící a nevyhýbali se ani duchovním hodnostem.

Po smrti Petra Voka, posledního z Ro�mberkù, pøevzali vìt�í èást ro�mberského majetku
vèetnì Bene�ova �vamberkové. Stalo se tak na základì listiny z roku 1484, co� byla dohoda
o vzájemném nástupnictví v pøípadì vymøení rodu.

�vamberkové se v�ak zúèastnili stavovského povstání, a tak jim byl po bitvì na Bílé hoøe
majetek  zkonfiskován.  Bene�ov  a  novohradské  panství  tak  pøipadly  hrabìti  Karlu
Bonaventurovi  Buquoyovi.

V následujících staletích Bene�ov pomìrnì vzkvétal, byla zde zalo�ena �elezárna a nìkolik
dal�ích podnikù drobného prùmyslu. Po zru�ení nevolnictví a vzniku okresù se roku 1850
stal Bene�ov souèástí okresu Kaplice. V roce 1881 byl císaøem Franti�kem Josefem II. pový�en
na mìsto a pøejmenován na Nìmecký Bene�ov. Své souèasné jméno získal po 2. svìtové
válce.

Matìj Pína

O vzniku Bene�ova by nám mohla ledacos napovìdìt následující povìst:

Jak to v�ak bylo doopravdy? To nám teï pøevypráví Mates:
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A jak to s tím nejslavnìj�ím jihoèeským rodem, který vlastnil
Bene�ov témìø 250  let, vùbec bylo? Kdo stál u  jeho zrodu a  jak
jeho  pøíslu�níci  vymøeli?  O  tom  nám  Evelína  pøevypráví  starou
povìst:

DÌLENÍ PÌTILISTÉ RÙ�E
Kdysi dávno slou�il u na�eho prvního dìdièného krále

Pøemysla Otakara I. pan Vítek z Prèic.
Kdy� pan Vítek umíral, nechal si k sobì zavolat svých

pìt  synù a  také  svého vìrného  rádce Sezimu. Rozhodl  se
toti�  spravedlivì  rozdìlit mezi  své  syny  území,  které mu
patøilo.

První  syn dostal  do  znaku zlatou  rù�i  a panství  kolem
Jindøichova Hradce.

Støíbøitá  rù�e  pøipadla  druhému  synovi  a  s  ní  i  území
okolo Tøebonì a hradu Land�tejna.

Tøetí  syn  obdr�el  Strá�  nad Ne�árkou  a modrou  rù�i.
Èervenou  rù�i  a  panství Ro�mberk  dostal  ètvrtý  syn.

A  syn  pátý  dostal  panství  krumlovské  a  do  znaku  zelen
ou

rù�i.
Kdy� Vítek rozdìlil své panství mezi své syny, doznal se

jim k  tomu, �e  jeho vìrný rádce Sezima  je  také  jeho syn,
i kdy� z neman�elského  lo�e.  I on mìl být  tedy za dobré
slu�by odmìnìn. Dostal peníze, za které si koupil panství
kolem Sezimova Ústí, a do znaku si dal èernou rù�i.

Jako  první  vymøeli  páni  z  Krumlova,  po  nich  páni
z Tøebonì a Land�tejna, pak páni ze Strá�e a páni z Hradce
a  jako  poslední  vymírají  skrze  postavu  Petra  Voka  páni
z Ro�mberka. Dìje  se  tak  v  roce  1611.

Evelina Chender

ÚKOL:
V  literatuøe nebo na
internetu najdi,  jaké
barvy mají  jednotli
vé
rù�e. Vybarvi  si  je.
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V  souvislosti  s  rodem  Ro�mberkù
bychom se s vámi rádi podìlili o  jeden
zá�itek. Kdy� jsme se vypravili zaèátkem
prosince  do  Èeských  Budìjovic  na
exkurzi do Jihoèeského muzea, nav�tívili
jsme  také  dùm  kultury  Metropol,  kde
zrovna  probíhala  výstava mìstských  a
obecních  znakù,  které  vytváøely
z  odpadových materiálù  dìti  z mnoha
�kol  z  celých  ji�ních  Èech,  Bene�ova
nevyjímaje. Mù�eme  øíci,  �e  nás  velmi
pøekvapilo,  kolik  vesnic,  mìsteèek  a
mìst  má  ve  znaku  pìticípou
ro�mberskou  rù�i!

V tajence køí�ovky najdete jméno nejslavnìj�ího jihoèeského rodu z pøedchozí strany:

1. Pletou se z ní pomlázky
2. Rostlina, která roste u rybníka
3. Kvìtina lásky s trny
4. Nejroz�íøenìj�í strom
v Novohradských horách

5. Strom, na kterém rostou �aludy
6. Rostlina, která zadr�uje vodu
7. Jehliènatý strom, rostoucí
v borech

8. Listnatý strom, na kterém rostou
bukvice

9. Vysoký �tíhlý strom
10. Kanadský národní strom
11. Bylina, která se pøidává do

�ha�lerek�
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Skláøství
Skláøství má na Novohradsku velmi dlouhou tradici. V Novohradských horách se mu velmi

dobøe daøilo  zejména proto,  �e  zde byl dostatek kvalitního døeva,  jeho�  je pro výrobu  skla
zapotøebí, ale i díky podpoøe rodu Buquoyù, kterým novohradské panství nále�elo. Dodnes lze
najít v krásných novohradských lesích stopy po mnoha skláøských hutích, které se zde nacházely.
Abychom se o tomto øemesle dozvìdìli více, vyrazili jsme jednoho listopadového odpoledne
do Nových Hradù na pøedná�ku pana Freita. A co jsme si z ní zapamatovali?

Skláøství se na Novohradsko daøilo díky mno�ství lesù a vhodného døeva, které je nutné
pro výrobu døeva. Ve sklárnách pracovali pouze mu�i. Nejdùle�itìj�í ze v�ech byl tzv. flusaè,
který tvaroval sklo pomocí pí��aly, do ní� foukal.

Aby sklo mohlo zmìnit tvar, muselo se nejdøív roztavit. Z této hmoty se poté pí��alou
tvarovalo nádobí, ale i rùzné figurky. K roztavení skla bylo zapotøebí velmi vysoké teploty.

Jeden z nejoblíbenìj�ích druhù skla bylo tzv. lesní sklo. Tak se mu øíkalo, proto�e mìlo
nazelenalý odstín, který zpùsobilo pøidané roztavené �elezo a také lesní byliny.

Moderní  bylo  i  èerné  sklo  zvané hyalit,  které  se  vyrábìlo  v buquoyských  sklárnách.
Zpùsob jeho výroby není dosud rozlu�tìn, skláøi si jej vzali s sebou do hrobu. Snad proto
je hyalit tolik vzácný.

Vyrábìlo se v�ak i tøeba sklo hnìdoèervené, do nìho� se pøidávala mìï, ale i jiné druhy
skla.

Mitko Kolev a Evelina Chender
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zatváøil  zmatenì  a  pøes  tváø  mu  pøebìhl  stín.
Host mu za tìch pár dnù pøirostl k srdci. To u�
v�ak Gilan vy�el ze dveøí a záhy ho bylo vidìt,
jak  mizí  za  ohybem  cesty.  Tomá�  se  znovu
zahledìl  na  èarovnou  vázu  a  zlovìstnou  rù�i
v ní. Nìco z ní právì skanulo na podlahu. Jen
se kapièka dotkla zemì, v�e v dosahu vzplálo
jasným plamenem. Prokletí ukryté v krásné váze
se  probudilo  k  �ivotu. Bìhem nìkolika  hodin
sklárna zmizela z povrchu zemského se v�ím,
co v ní bylo.

A váza? Zùstala tam nìkde pod troskami,
pod zemí. Nikdy se nesmí vrátit znovu na svìt.
Snad i ona sama má strach z toho, co by
zpùsobila pøí�tì.

Mitko Kolev

A je�tì jedna povìst od Mitka na téma skláøství V Novohradských horách:

Jednoho jarního veèera zaklepal na dveøe malé skláøské huti nedaleko Bene�ova vysoký
mu� v tmavé plá�tìnce. Venku lilo jako z konve a Tomá�, správce huti a starý skláø, zrovna
popíjel sklenièku vína. Neochotnì se zvedl ze �idle.
�Dobrý veèer, jak vám mù�u pomoci?�zeptal se pocestného.
�Zdravím, milý pane. Potøeboval bych zde pár dní pøespat. Ale jak koukám, penzion to
zrovna není.�
�Ne, to není. Ale pár volných místností se zde najde, mù�ete tedy zùstat,� zval skláø mu�e
dál.
�Dìkuji vám, pane. Jmenuji se Gilan.� Pocestný podal skláøi ruku. Mìl pevný stisk.
�Pojïte dál, uká�u vám, kde pøespíte,� zval skláø hosta dál.
Volná místnost pro Gilana byla hned vedle schodi�tì, z okna bylo vidìt øeku. Ne� skláø
hosta  opustil,  je�tì  si  ho  krátce  zbì�nì  prohlédl.  Gilan  mìl  svìtlé  kudrnaté  vlasy,
smaragdovì zelené oèi a postavu skláøe. Tomá� si pomyslel, �e asi dìlal dost tvrdou práci.
Pak  za  hostem  zavøel  dveøe  a  odebral  se  do  své  komùrky.  Svlékl  zpocené  obleèení  a
unavenì povzdychl. Zítra mají skláøi volno, bude tedy pracovat sám.

Dny plynuly  jako voda. Tomá�  zatím od Gilana  zjistil,  �e  se  také  �ivil  jako  skláø.
Z obou mu�ù se zvolna stávali dobøí pøátelé. Jednoho veèera se v�ak Gilan zavøel v dílnì.
Po�ádal Tomá�e, aby ho nechal  samotného. Celou noc pak sám  tvoøil vázu,  foukal  ji,
upravoval, vyhlazoval. Kromì mimoøádné péèe v�ak do ní vlo�il i nìco navíc�Nakonec
ji naplnil vodou, postavil na stùl a dal do ní tmavou rù�i.

Kdy�  ráno  ve�el  Tomá�  dovnitø,  Gilan  sedìl  unavenì  za  stolem  a  pøed  ním  stála
nádherná  váza.  Rù�e  v  ní  byla  polorozvitá,  orosená  èímsi  neurèitým,  av�ak  èerná  a
zlovìstná.
�Odcházím. Hned teï si jdu sbalit vìci,� oznámil Gilan pøekvapenému skláøi. Tomá� se
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Plavení døeva
Kdy� na Novohradsku pùsobili Buguoyové, mnozí lidé se sna�ili pøijít na to, jak pøeprav

it
døevo na del�í vzdálenost. Zkou�eli rùzné zpùsoby, ale nic se neosvìdèilo. Kdy� v�ak pøi�li
na to, �e se døevo dá plavit, bylo o zpùsobu pøepravy rozhodnuto.

Nejdøíve se v�ak musely vyèistit øeky, aby døevo nic nebrzdilo. Potom byla zase voda
pøíli� mìlká, proto bylo tøeba zavést potrubny. Ty byly ze døeva. Vpou�tìly vodu do øek,
hladina proto stoupla a plavení bylo rychlej�í. Vazi�tì døeva se nacházela napø. na Terèím
Dvoøe a v Lièovì. Døevo se k vazi�ti dopravovalo sanìmi, které  táhli  voli. Výjimkou byl
Baronùv most, kde se døevo svazovalo pøímo na øece.

Vory byly plaveny po kamenném dnì øek
nebo po døevìných skluzech. Byly øízeny lidmi,
kteøí je dobøe ovládali. Byla to velmi riziková
práce. Kdy� se rychlost vorù zvý�ila natolik,
že začaly být neovladatelné, musel řidič sesko‐
èit, podat nahoru zprávu, aby nevyplouvaly
dal�í vory, a své døevo nechat osudu.

V zimì se døevo vozilo na saních. Pøi této
práci bylo snadné pøijít o �ivot, proto byla dobøe placena.

David Doèekal, Jan Pagaè

Voraøství
Dal�ím øemeslem, které mìlo v Novohradských horách dlouhou tradici, je voraøství. I o n

ìm
probìhla na Nových Hradech poutavá pøedná�ka, tentokrát s panem Mörtlem. I z ní si hlavnì
kluci zapamatovali to podstatné. Proto nám teï mohou o voraøství sami povyprávìt:

Z tajenky následující køí�ovky se dozvíte, jak se jmenovaly plavební nádr�e umìle vystavìné
na øekách, ze kterých se upou�tìla voda, kdy� bylo potøeba splavit po øece døíví:

1. Hlavní mìsto Moldavska  2. Hlavní mìsto Slovenska  3. Hlavní mìsto Maïarska
4. Hlavní mìsto Rumunska  5. Hlavní mìsto Chorvatska  6. Hlavní mìsto Lucemburska
7. Hlavní mìsto Nìmecka  8. Hlavní mìsto Islandu
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Dal�í øemesla v Bene�ovì
V Bene�ovì se dochovalo mnoho staveb, které upomínají na rozlièná bývalá øemesla,

která tu byla kdysi provozována. Vesmìs jsou v�ak ve velmi dezolátním stavu. Patøí mezi
nì napø. pila Gabriela, starý døevìný hamr nebo zchátralý mlýn s náhonem poblí� silnice
na Èerné Údolí. Právì tato stra�idelná budova inspirovala na�i Evelínu, aby se zamyslela
nad její historií a napsala následující povìst.

Byl jednou jeden mladík, který byl náramnì líný, a proto ho jeho otec vyhnal z domu.
Hoch, kterému dal otec jméno Jan, mìl  je�tì dva bratry, Petra a Pavla. Petr byl statný
mu�, který u� mìl �enu a dìti. Pavel byl také velice silný. Jan v�ak byl nejmlad�í a nejslab�í
z rodiny.

Kdy� ho otec vyhnal, nemìl Jan kam jít a smutnì bloudil svìtem, hledaje nový domov
a práci, kde by se nemusel moc namáhat. Jen�e kam vkroèil, vyhodili ho, nebo se mu prá
ce
zdála pøíli� tì�ká. Toulal se tedy po svìtì dál. A jak se tak procházel krásnými jihoèeskými
lesy, potkal krásnou mladou dívku, do které se zamiloval. Dívèinì se také líbil a brzy se
potají zasnoubili. Její otec s tím v�ak nesouhlasil, proto�e Jan nikdy neudìlal nic kloudného.
A tak se hoch rozhodl, �e postaví mlýn, aby v�em dokázal, �e není takový ne�ika, jak si
o nìm v�ichni myslí. Za pouhý rok mlýn dostavil a vzal si svou dívku Alenku za �enu.

Øíká se, �e kdy� Jan zemøel, nedokázal se smíøit s tím, �e by opustil své �ivotní dílo,
a  tak  dosud  stra�í  v  bene�ovském mlýnì.  Za  tichých  nocí  jeho mrtvé  ruce  rozsvìcují
v horním patøe lucernu a jeho du�e smutnì bloudí opu�tìným mlýnem.

Evelina Chender
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Po  buquoyských  sklárnách  zùstalo  na  území  Novohradských  hor mnoho  stop.  Jednoho
chladného  dne  na  rozhraní  podzimu  a  zimy  jsme  se  vypravili  s  paní  uèitelkou  Hokrovou,
�ákovou, paní  Lep�ovou  z  informaèního  centra a  s panem Milanem Ko�eluhem do  terénu.
Na�ím cílem byla Terezina hu�. Hledali  jsme stopy po bývalé skláøské huti��
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Pracovní listy k zastávce 3 ‐ významné osobnosti.
Pracovní listy k zastávce 4 ‐ les.
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Pracovní list k zastávce 6.
Celotrasový pracovní list �Invazní rostliny�.
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Schéma dvoukomorové skláøské pece ze 17. stoletíBene�ov nad Èernou

Cesta na Terezinu hu�
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