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Anotace 

Diplomová práce s názvem "Aplikace regionální kultury do výuky v souvislosti 

s rozvojem čtenářské gramotnosti" pojednává o využití projektové výuky zaměřené 

na čtení s porozuměním vybraných regionálních pověstí na 1. stupni ZŠ. Cílem 

diplomové práce byla podpora čtenářské gramotnosti formou přiblížení regionální 

kultury Novohradských hor žákům 1. stupně ZŠ. Diplomová práce je rozdělena na část 

teoretickou a praktickou.  

Teoretická část obsahuje 3 celky, které analyzují pojem gramotnost (její druhy, 

mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti, rámcový vzdělávací program a začlenění 

problematiky čtení s porozuměním do školní praxe) a projektové vyučování (typologie, 

plánování, jeho význam, program RWCT), následuje charakteristika regionu 

Novohradských hor, především jeho severní části zvané Vitorazsko (okolí Horní 

Stropnice). 

Praktická část souvisí s úpravou místních pověstí stropnického regionu do textů 

určených žákům 4. a 5. třídy ZŠ, a jejich aplikace do výuky formou projektového 

vyučování. Jsou zde popsány jednotlivé kroky při přípravě a průběhu projektu "Pětilistá 

růže pověstí z Horní Stropnice a okolí". Součástí je také charakteristika školy a třídy, ve 

které projekt proběhl. Závěr praktické části je věnován evaluaci a autoevaluaci projektu, 

jehož finálním výstupem se staly omalovánky s tématikou přečtených pověstí. Text 

práce je doplněn fotodokumentací a ukázkami výstupů z projektu. 
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Annotation 

The thesis titled "Application of regional culture in teaching in connection with 

the development of literacy" discusses the use of project-oriented teaching of reading 

comprehension in the regional curriculum for the first grade of primary school. The aim 

of the thesis was to support literacy approach in the form of regional culture 

Novohradske mountains for 1st grade elementary school pupils. The thesis is divided 

into theoretical and practical. 

The theoretical part contains three units that analyze the concept of literacy (its 

second international surveys of literacy, educational program and the integration of 

reading comprehension in school practice) and project-based learning (typology, 

planning, its importance, program RWCT), followed by the characteristic region 

Novohradske mountains, especially its northern part called Vitorazsko (around the 

Horni Stropnice). 

The practical part has to do with the adjustment of local legends stropnice's 

region in texts for pupils 4th and 5th grade elementary school, and their application in 

teaching by project teaching.Theŕe are describtion of the different steps in the 

preparation and conduct of the project "Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí" 

. Also included is a characteristic of school and class in which the project took place. 

Conclusion The practical part is devoted to the evaluation and self-evaluation of the 

project, whose final output is still themed coloring book from read rumors. 

The text is accompanied by photographs and examples of outputs from the 

project. 
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ÚVOD 

Téma mé diplomové práce „Aplikace regionální kultury do výuky v souvislosti 

s rozvojem čtenářské gramotnosti“ má velmi široký záběr a může se k němu přistupovat 

z různých hledisek. Já jsem si vybrala cestu úpravy pověstí novohradského regionu, 

konkrétně jeho severní části, která se nazývá Vitorazsko (okolí Horní Stropnice), pro 

dětského čtenáře ve věku 4. a 5. třídy základní školy. 

S žánrem pověsti se žáci setkávají v rámci hodin čtení nebo vlastivědy, 

regionální pověsti jim o jejich kraji mohou povědět poutavou formou více než články 

v učebnicích, protože při čtení s porozuměním se žáci aktivně zapojují do děje čteného 

textu, přemýšlí o něm a lépe ho pak také interpretují.  

Cílem mé diplomové práce je podpora čtenářské gramotnosti formou přiblížení 

regionální kultury Novohradských hor žákům 1. stupně ZŠ. Čtenářská gramotnost je 

v současné době velmi podporována a ukazuje se jako nezbytná při procesu učení. 

Prostřednictvím projektové výuky jsem žáky 4. třídy zapojila do nové formy práce, 

kterou doposud neznali, a pro obě strany to bylo velkým přínosem.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

obsahuje 3 celky, které pojednávají o analýze pojmu gramotnost a projektové 

vyučování, poslední část se vzhledem k tématu mé diplomové práce zabývá 

charakteristikou regionu Novohradských hor. 

Praktická část souvisí s úpravou místních pověstí stropnického regionu a jejich 

aplikací do výuky formou projektového vyučování. Jsou zde popsány jednotlivé kroky 

při přípravě a průběhu projektu „Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí“. 

Projekt je zhodnocen v kapitole o evaluaci a autoevaluaci. 

Text práce je doplněn fotodokumentací a výstupy projektu jsou k nahlédnutí 

v části s přílohami k diplomové práci. 
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1 GRAMOTNOST A JEJÍ DRUHY 

„Psané texty mají ve vyučovacím procesu svou nezastupitelnou úlohu. Jejich 

prostřednictvím žák získává podstatnou část vědomostí a znalostí, poznává a přijímá 

obecně platné normy a hodnoty, formuje své postoje a názory, vytváří si představy 

o vlastním i okolním světě. Pro život v 21. století, tedy v době informační exploze 

vyžadující efektivní práci s různými typy textů, bude podstatné, aby si jedinec již 

v průběhu základního vzdělávání osvojil takové vědomosti a dovednosti, které budou mít 

význam pro jeho celoživotní učení.“ (Hyplová, 2010, s. 8) 

Význam pojmu gramotnost se modifikuje spolu s vývojem společnosti. Dnes ji 

vnímáme zcela jinak, než tomu bylo např. v 1. polovině 20. století (R. Metelková 

Svobodová, J. Hyplová, 2011, s. 14), kdy se v souvislosti s gramotností řešila pouze 

dovednost čtení a psaní. Posun nastal s rozvojem civilizace ve 2. polovině 20. století, 

potřeby společnosti se zvyšovaly, a tak i obsah a rozsah pojmu gramotnost se musel 

novým nárokům přizpůsobit. 

V současnosti je vnímána jako důležitý předpoklad celoživotního učení a jako 

lidská dovednost vyžadovaná společností (R. Metelková Svobodová, J. Hyplová, 2011, 

s. 14), podstatou je, aby se jedinec naučil řešit proměnlivé problémy denního života 

(J.Doležalová, 2005, s 14.) 

 

 

1.1 Vymezení pojmu funkční gramotnost a modely gramotnosti 

Díky tomu, že se v běžném životě setkáváme s rozličným zastoupením psané 

podoby řeči, je nezbytné umět tyto texty efektivně využívat. S tím souvisí pojem 

funkční gramotnost. Ten se týká však spíše dospělé populace.  

Funkční gramotnost je odborníky (viz R. Metelková Svobodová, J. Hyplová, 

2011, s. 17) vymezena třemi složkami: 

1. gramotnost textová (práce s texty souvislými) 

2. gramotnost dokumentová (práce s informacemi z textů nesouvislých- tiskopisy, 

formuláře, tabulky, grafy, mapy, jízdní řády aj.) 

3. gramotnost numerická (práce s různými číselnými údaji v nesouvislých 

textech- tabulky, grafy, účty aj.) 
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Podle P. Gavory existují 4 modely gramotnosti
1
 (postupně se z jednoho modelu 

přestupuje na další, náročnější). Gavora rozlišuje: 

1. gramotnost bázovou (základní)- nácvik techniky čtení a psaní, porozumění 

textu žák prokazuje reprodukcí informací, které si z textu zapamatoval, 

2. gramotnost jako zpracování textových informací- činnosti souvisí přímo 

s textem, žáci vyhledávají podstatné informace, vztahy mezi myšlenkami textu, 

hodnocení využitelnosti a užitečnosti textu, komprimace textu; právě v této fázi, 

kdy žák hlouběji přemýšlí o textu, dochází k budování základů celoživotního 

učení – tato fáze je v podstatě gramotností čtenářskou, 

3. gramotnost jako sociálně- kulturní jev, 

4. gramotnost jako model informační gramotnosti. 

 

Školní prostředí by mělo mladou generaci kultivovat v kompetencích, které 

funkční gramotnost podporují (zde R. Metelková Svobodová a J. Hyplová preferují 

termín školská gramotnost). Dále je podle R. Metelkové Svobodové a J. Hyplové 

(2011, s. 17) funkční gramotnost soubor vědomostí a dovedností, které gramotnému 

jedinci umožňují zpracovávat náročnější psané materiály (různé podoby a různých 

zdrojů), jež vyžadují využití i složitějších myšlenkových operací.  

 

1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) a integrace 

problematiky porozumění textu v něm 

V RVP ZV
2
 se namísto pojmu čtenářská gramotnost používá spojení čtení 

s porozuměním. Jak uvádějí R. Metelková Svobodová, J. Hyplová (2011, s. 63): 

„Analýzou jednotlivých klíčových kompetencí dospějeme k závěru, že gramotnost 

obsahově odpovídá kompetencím, jejichž základ tvoří gramotnostní dovednosti. Tuto 

skutečnost pozorujeme především u kompetence komunikativní, kompetence k učení 

a k řešení problémů.“ 

 V  kompetencích k učení či k řešení problémů nebo u komunikačních 

kompetencí lze najít požadavky, které předpokládají dovednosti čtenářské – žák 

vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení či při řešení problémů, má 

                                                           
1
 Převzato z R. METELKOVÁ SVOBODOVÁ, J. HYPLOVÁ: Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti 

v čítankách 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. 15-16 
2
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-

zakladni-vzdelavani 
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kriticky myslet a obhájit si vlastní názor, rozumět různým typům textů a přemýšlet 

o nich.  

Charakteristice vzdělávací oblasti Český jazyka a literatura
3
 v RVP ZV jasně 

hovoří  o podpoře rozvoje komunikačních dovedností, o vybavení žáků takovými 

znalostmi a dovednostmi, díky nimž budou správně vnímat různá jazyková sdělení, 

porozumí jim, jejich vyjadřování bude kultivované a budou v něm uplatňovat 

i prosazovat výsledky svého poznání. Tyto dovednosti pak žák uplatní nejen ve 

vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura, ale také v ostatních oblastech a oborech 

svého vzdělávání.  

Užívání mateřštiny v mluvené i psané formě poskytne žákům poznání 

a pochopení společensko-kulturního vývoje společnosti. Jsou tak položeny základy 

k mezilidské komunikaci (žák interpretuje své postřehy, pocity a reakce, tím si vytváří 

svou roli při různých komunikačních situacích) a k orientaci při vnímání sebe sama 

a okolního světa. 

V RVP ZV je do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura začleněna 

Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se 

vzdělávací obsah všech těchto složek navzájem prolíná.  

 

 V Komunikační a slohové výchově se žák učí: 

 vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 

 číst s porozuměním, 

 kultivovaně psát a mluvit, 

 rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, který se vztahuje 

k různým situacím, 

 analyzovat texty a kriticky posoudit jejich obsah, 

 ve vyšších ročnících posuzuje také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

 

V Jazykové výchově žáci získávají: 

 vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 

jazyka, učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy, 

                                                           
3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-

zakladni-vzdelavani, s. 17 - 24 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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 podněty k přesnému a logickému myšlení (to je předpokladem k jasnému, 

přehlednému a srozumitelnému vyjadřování), 

 potřebné znalosti a dovednosti, které prohlubují jejich obecné intelektové 

dovednosti. 

  

V Literární výchově žáci: 

 poznávají skrze četbu základní literární druhy, 

 učí se vnímat jejich specifické znaky, 

 postihují umělecké záměry autora, 

 formulují vlastní názory o přečteném díle, 

 učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti, 

 získávají a upevňují své čtenářské návyky a schopnosti tvořivé recepce, 

interpretace a produkce literárního textu, 

 dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit 

jejich postoje, hodnotovou orientaci a obohatit tak jejich duchovní život. 

 

Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je vymezen pro žáky 

1. stupně základní školy (1. období - žáci I.–III. třídy, 2. období - žáci IV. a V. třídy) 

a pro 2. stupeň základní školy. Vzhledem k obsahu této práce vybírám charakteristiku 

pro 2. období na 1. stupni ZŠ.  

K očekávaným výstupům pro 2. období 1. stupně ZŠ v Komunikační 

výchově patří čtení s porozuměním přiměřeně náročných textů potichu i nahlas, žáci 

rozlišují podstatné a okrajové informace v textu, podstatné informace zaznamenávají, 

posuzují úplnost či neúplnost jednoduchých sdělení, reprodukují obsah sdělení 

a zapamatují si z něj podstatná fakta, vedou správně dialog (či telefonický rozhovor, 

vzkaz na záznamníku atd.), rozpoznávají manipulativní komunikaci v reklamě, volí 

náležitou intonaci, pauzy, tempo podle komunikativního záměru, rozlišují spisovnou 

a nespisovnou výslovnost (vhodně ji užívá podle komunikační situace), píší správně po 

stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, sestaví osnovu vyprávění 

a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti. 

V oblasti učiva pro Komunikační výchovu je zahrnuto čtení, naslouchání, 

písemný projev a mluvený projev: 
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 praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních 

prvků v textu), 

 věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova), 

 praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem), 

 věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, 

reagovat otázkami), 

 základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 

 vyjadřování závislé na komunikační situaci, 

 komunikační žánry: pozdrav, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, 

dialog na základě obrazového materiálu, 

 základní komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 

střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), 

 mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta), 

 základní hygienické návyky písemného projevu (správné sezení, držení 

psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem), 

 technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální 

úprava textu), 

 žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 

omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; 

jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování. 

 

Očekávané výstupy pro 2. období I. stupně ZŠ v Jazykové výchově 

zahrnují porovnávání významů slov (slova stejného nebo podobného významu, slova 

vícevýznamová), rozlišování částí stavby slova (kořen, část příponová, předponová 

a koncovka), určování slovních druhů a jejich užití v gramaticky správných tvarech 

ve svém mluveném projevu, rozlišování spisovných a nespisovných slov, 

vyhledávání základních skladebních dvojic, odlišování věty jednoduché a souvětí 

(vhodně změní větu jednoduchou v souvětí), užívání vhodných spojovacích výrazů, 

psaní správného i/y ve slovech po obojetných souhláskách, zvládnutí základních 

příkladů syntaktického pravopisu. 

Učivo pro Jazykovou výchovu je rozděleno na zvukovou stránku jazyka, 

slovní zásobu a tvoření slov, tvarosloví, skladba a pravopis: 

 sluchové rozlišení hlásek, 
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 výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, 

 modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk, 

 slova a pojmy, 

 význam slov, 

 slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma, 

 stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka), 

 slovní druhy, 

 tvary slov, 

 věta jednoduchá a souvětí, 

 základní skladební dvojice, 

 pravopis lexikální, 

 základy morfologického pravopisu (koncovky podstatných jmen a 

přídavných jmen tvrdých a měkkých), 

 základy syntaktického pravopisu (shoda přísudku s holým podmětem). 

 

V Literární výchově ve 2. období I. stupně ZŠ jsou očekávané výstupy 

spjaty s četbou. Žák má vyjadřovat své dojmy z četby a zaznamenávat je, umí volně 

reprodukovat text podle svých schopností a tvoří vlastní literární text na dané téma, 

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů a při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá elementární literární pojmy.  

Učivo pro Literární výchovu zahrnuje poslech literárních textů, zážitkové 

čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním textem (přednes vhodných 

literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 

vlastní výtvarný doprovod), znalost základních literárních pojmů a literárních druhů 

a žánrů (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, 

básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání). 

 

V souvislosti s obsahem školního vzdělávání, které je vymezeno Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, můžeme na modely školské 

gramotnosti nahlížet spolu s V. Najvarovou (R. Metelková Svobodová, J. Hyplová, 

2011, s. 17) takto: 
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1. gramotnost čtenářská 

2. gramotnost matematická 

3. gramotnost přírodovědná 

4. gramotnost informační 

5. gramotnost jazyková 

6. gramotnost umělecká 

7. gramotnost sociální 

 

Je nutné rozeznávat a nikoliv spojovat pojmy čtení a čtenářská gramotnost či 

četba, čtenářství a čtenářské kompetence (R. Metelková Svobodová, J. Hyplová, 2011, 

s. 18-19).  

Při čtenářské gramotnosti nejde jen o osvojení si dovednosti čtení, ale hlavně 

práci s textem, tvorbu vlastního psaného textu - tedy komunikovat prostřednictvím něho 

s naším okolím, z textu informace získávat a zpracovávat (Pedagogická encyklopedie, 

2009, s. 230). Podle J. Hyplové (2010, s. 10) vede jednostranné soustředění pozornosti 

na ovládnutí techniky čtení (tak, jak se mnohdy ve školské praxi děje tím, že žáci jen 

mechanicky čtou) k potlačení potřeby vidět v knize zdroj zábavy a poznání, k absenci 

chuti číst a smysluplně s texty pracovat. Pak je však učiteli mylně reprodukce takto 

čteného textu chápána jako porozumění textu a kladně hodnocena (Hyplová, 2010, 

s. 10), byť žáci text pouze memorují, nikoliv že rozumí přečtenému. 

 Literární komunikace má několik fází (R. Metelková Svobodová, J. Hyplová, 

2011, s. 20): 

 percepce – seznámení se s textem (poslech či četba); čtenář dekóduje výraz 

textu 

 apercepce – čtenář si vytváří vlastní představy; důležitá je zde role učitele 

(tzv. kontaktní čtenář), který zabraňuje vytváření mylných představ čtenáře, 

které mohou vyplynout z nepochopení významu neznámých slov) 

 interpretace – čtenář komunikuje s textem (opět je zde důležitá role 

kontaktního čtenáře, který slouží jako pomocník při odhalování skrytých 

významů textu) 

 konkretizace textu – rozvíjení schopnosti přisuzovat významům textu 

smysl pro vlastní život a chápat literaturu jako partnera při řešení vlastních 

životních problémů 



19 

 

1.3 Vymezení pojmů čtenářská kompetence, četba, čtenářství, čtenářská 

dovednost a čtenářské strategie 

Budování čtenářské gramotnosti je dlouhodobý proces. Na jeho formování 

se podílejí faktory: vnější - rodina, škola a vnitřní - geneticky dané dispozice, 

intelektové schopnosti, charakter, čtenářské strategie, motivace k četbě a zájem o ni 

(Metelková – Hyplová, 2011, s. 24). Jde o proces náročný. 

Jak uvádí L. Lederbuchová (2004, s. 9): „Význam pojmu četba 

neredukujeme jen na čtenářské aktivity poslechové a čtecí k dekódování písma 

v lexikální významy slov a jejich pojmů čtení (…) a četba. Četba je proces 

komunikace mezi čtenářem a aktualizovanými významy uměleckého textu (v němž 

má čtení nebo poslech nezastupitelné místo), jehož výsledkem je čtenářská 

konkretizace obsahové nabídky textu.“ 

U žáků vede postupné budování čtenářských kompetencí k jejich 

připravenosti vnímat text uceleně a čtenářsky ho prožít (R. Metelková Svobodová, 

J. Hyplová, 2011, s. 24). Ze zkušeností žáků s četbou vyplývá jejich vlastní 

hodnocení a interpretace textu (ta se pochopitelně liší v závislosti na jejich věku, 

zkušenostech, vkusu a potřebách). 

L. Lederbuchová (2004, s. 10) vysvětluje pojem čtenářské kompetence jako: 

„… celková, především dlouhodobě utvářená připravenost k četbě, do níž se 

promítají i čtenářské zájmy a potřeby. Její kvalita je závislá na osobnostních 

dispozicích čtenáře, především psychických – na stavu a druhu emocionality, 

temperamentu, obrazotvornosti, úrovni intelektu, na znalosti významového bohatství 

jazyka, na vzdělanosti, na sociálním postavení, životní zkušenosti a preferovaných 

životních hodnotách, na estetickém a uměleckém vkusu, především literárním, ale 

zejména na čtenářské zkušenosti a literární dovednosti…“.  

Je nezbytné dát žákům dostatečný prostor pro to, aby prožívali čtení 

emocionálně a esteticky, to u nich vytvoří k četbě vztah (a to jak u čtení ve škole, 

tak pro potěšení), čtenářský zážitek a estetické vnímání je zde hlavním cílem 

(R. Metelková Svobodová, J. Hyplová, 2011, s. 25- 26). 

R. Metelková Svobodová aj. Hyplová (2011, s. 27) specifikují, že čtenářské 

strategie jsou žákem uvědoměle užívané postupy během čtení, které se časem 

zautomatizují a stávají se čtenářskými dovednostmi (výsledkem je čtení plynulé, 
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rychlé, správné a s porozuměním). Platí to hlavně u textů obtížných. Autorky dále 

uvádějí klasifikaci čtenářských dovedností podle výzkumu PIRLS
4
: 

 

1. určení hlavní myšlenky 

2. vysvětlení přečteného obsahu 

3. porovnání s vlastní zkušeností 

4. porovnání s dalšími texty 

5. předvídání 

6. zobecnění 

7. charakteristika stylu a struktury textu 

 

1.4 Techniky čtení 

Při vyučovacím procesu se žáci setkávají z různými typy textů (především 

výkladovými a vyprávěcími) a používá je k různým účelům – projevuje se dvojí přístup: 

pasivní (zvládnutí celého tématu, naučit se co nejvíce stran, hledat správné odpovědi) 

a aktivní (hledání hlavní myšlenky, pochopení souvislostí, argumentace, význam 

obsahu textu v jeho důsledcích).
5
 

 Žáci si během základního vzdělávání musí osvojit čtenářské strategie. Různí 

autoři odborných publikací 
6
přistupují k této problematice s rozličnou terminologií: 

 kurzorické čtení (skimming) – zběžné čtení, text čten vysokým tempem; 

čtenář se snaží získat přehled o obsahu textu, zachytit základní děj 

a myšlenkovou linku 

 selektivní čtení (skipping) – čtenář si vybírá pasáže, kterým věnuje větší 

pozornost než ostatním, vyhledává informace, čte tedy podrobněji 

 scanning – v textu je identifikován jeden konkrétní údaj (jméno, místo) 

 statarické čtení – důkladné čtení, studium textu 

 mikrostrategie – čtenář užívá takové postupy, aby porozuměl slovům 

a větám v textu (typické pro studijní a statarické čtení) 

                                                           
4
Více viz R. METELKOVÁ SVOBODOVÁ, J. HYPLOVÁ: Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti 

v čítankách 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, kapitola Reprezentativní 

mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti.. ISBN 978-80-7464-003-2 
5
 Více viz J. HYPLOVÁ: Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní 

školy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 22. ISBN 978-80-7368-919-3 
6
 V publikaci J. HYPLOVÁ: Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 

základní školy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 23-25. ISBN 978-80-7368-919-

3, jsou uvedeni:  R. Fry, F. Davies, J. Mistrík, R. Papík, L. Vášová, W. Zielke, Čáp, Mareš, Gavora, E.J. 

Thomas, F.P. Robinson, Jonák. 



21 

 

 makrostrategie – postupy vedoucí k porozumění textu jako celku, čtenář 

díky nim hledá hlavní myšlenku nebo jádra sdělení v textu (v kurzorickém 

nebo selektivním čtení) 

 strategie SQ4R – jednotlivé kroky, podle kterých se má čtenář během četby 

či studia řídit: „S“ (survey – prozkoumej): rychlá a zběžná orientace 

v celkové výstavbě textu podle nadpisů a záhlaví; „Q“ (questions – ptej se): 

čtenář si klade otázky – co už ví a co ne, dotazování probíhá v liniích otázek 

co, jak a proč; „4R“ (read – čti; reflexy – reflektuj; necite – opakuj si; 

review - rekapituluj): promyšlenější pročítání a studium textu s pořizováním 

poznámek a otázek k textu; čtenář nalézá vztahy mezi informacemi, klíčové 

informace si zapamatuje a zpětně si je vybaví; informace z textu přehledně 

shrne 

 metody kritického myšlení – řízené čtení (čtení s předvídáním), poslední 

slovo patří mně, dvojité zápisníky, studijní průvodci, zpřeházené věty, 

I.N.S.E.R.T 

 strategie spojitostí – čtenář si vytváří spojení mezi tím, co zná a ví 

a novými informacemi z textu 

 strategie tázání – čtenář klade sám sobě otázky či je klade autorovi textu, 

který pročítá 

 strategie vysuzování – čtenář vysuzuje v průběhu čtení a po něm 

 strategie zjišťování významu informace – čtenář rozlišuje, které informace 

v textu jsou a nejsou důležité 

 strategie syntetizování – čtenář propojuje informace uvnitř textu a napříč 

různými texty a čtenářskými zkušenostmi 

 strategie korekce – upřesňují a opravují chyby ve vlastním porozumění 

 strategie monitoringu – čtenář sleduje v průběhu cesty, nakolik jeho 

dosavadní porozumění odpovídá vývoji textu 

 

1.5 Čtenářství ve školním prostředí – dětské čtenářství a jeho kontexty 

Škola by měla být prostředím, kde žáci nacházejí podněty k rozvoji komunikace 

a celkové kultivaci své osobnosti. Podle J. Bednářové (2008, s. 8 – 13) si v rámci 

jazykových kompetencí žáci ve škole prohlubují dovednosti komunikativní, uvědomělé 

čtení, interpretaci textu, aktivní myšlení a samostatné učení. L. Václavíková Helšusová 

(2012, s. 37) navíc dodává důležitý postřeh, že škola má dětem dát návod a cvičení, jak 
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se naučit plynule číst, jak se stát čtenářem, což by bez této instituce mohlo být pro děti 

z některých sociálních skupin zcela nemožné či velice obtížné.  

Kvalita a délka vzdělávání má na jedincovu čtenářskou gramotnost bezpochyby 

kladný vliv. Rozvoj čtenářských dovedností a práce s informacemi spočívá především 

v rodinném prostředí a ve škole (L. Václavíková Helšusová, 2012, s. 40). 

Jak uvádí L. Václavíková Helšusová dále (2012, s. 40): „Děti, které jsou od 

samého začátku úspěšné ve čtení, si následně oblíbí četbu i ve volném čase a především 

dosahují lepších výsledků ve škole. Děti, které mají od samého začátku problémy se 

čtením, posléze zůstávají pozadu za svými spolužáky“. Autorka vnímá čtení jako soubor 

schopností, návyků a postojů, kdy je pochopeno psané slovo, jak z důvodů nutnosti 

v praktickém životě, tak z důvodu zábavy. Postoje jsou zde dány na přední místo, jimi 

by dítě mělo chápat čtení jako důležitou hodnotu v životě člověka, jako nástroj běžně 

v životě užívaný a použitelný.  

Dobrým čtenářem je takové dítě, které (J. Václavíková Helšusová, 2012, s. 41–42): 

 rozumí abecednímu systému svého rodného jazyka tak, že je schopné 

identifikovat jednotlivá slova 

 ovládá a používá základní schopnosti a strategie, které mu pomáhají rozumět 

obsahu psaného slova 

 čte plynule nahlas 

 

Zhruba ve třetí třídě, tedy v závěru procesu učení se číst, ovládá dítě tyto 

dovednosti (J. Václavíková Helšusová, 2012, s. 42): 

 číst plynule nahlas a rozumět jakémukoliv textu, který je vhodný pro jeho 

věk 

 číst samostatně beletrii v ideálním případě přibližně 20 minut denně mimo 

školu 

 ve své mluvě a při psaní používat nově naučená slova a způsob mluvy 

 používat různé zdroje informací pro vyhledávání toho, co potřebuje 

(slovníky, tabulky, obsahy) 

 učit se číst z knih, které nejsou jen beletristickým vyprávěním, číst 

v knihách, které slouží pro poučení 

 psát různé typy textů – eseje, zprávy atd., pro své psaní používat různé 

zdroje, parafrázovat atd. 
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1.5.1 Vývojové charakteristiky ve čtení a psaní žáků druhého období (4. a 5. třídy) 

základní školy
7
  

Kolem 9–10 roku věku, tj. počátkem středního školního věku, v období 

prepuberty by ve čtení měla převládat automatizace, dítě už by tak mělo být schopno se 

více soustředit na děj a smysl textu. Od hlasitého čtení se postupně ustupuje spíše ke 

čtení tichému či čtení v duchu. Oblast toho, co chce dítě číst, by si již mělo vybírat 

a hledat samo. Stále však má velký vliv rodina, především její funkce čtenářského 

vzoru. Dalším vzorovým prostředím se čím dál více stává škola a vrstevníci. Dítě 

v tomto věku již sleduje, co je módní, pokud má učitel možnost, měl by dětem 

poskytnout např. knižní katalogy nakladatelství Albatros nebo Fragment, v nichž se děti 

setkávají nejen s novinkami, ale také s klasickou literaturou a mohou si vybrat 

z nabídky odpovídající jejich věku. Ve výběru četby děti zrcadlí svůj postoj ke světu 

v sobě a kolem sebe, podle svých zájmů, kterých v tomto věku přibývá, si hledají 

podněty mimo jiné i v četbě.  

V psaném projevu se také projevuje individualizace. Děti mají již stabilizovaný 

rejstřík textů, které používají. Někomu stačí psaní využívat jen v případě domácích 

úkolů či školní práce, jiné dítě si naopak píše deník, zkouší tvořit jednoduchou 

obrázkovou knížku, komiks, vzkazy a poznámky do notýsku (např. citáty). Velká 

odlišnost je také v délce psaných textů a bohatosti nápadů či postřehů. Zde se velice 

projevuje čtenářská zkušenost. S ní souvisí však silné napodobování a využívání 

kulturních vzorů (spisovatelů, publikací, filmů, her), protože je pro děti těžké převést 

zážitky, zkušenosti a události do vlastních slov a textů. 

     

 

1.6 Mezinárodní šetření čtenářské gramotnosti
8
 

Česká republika se během svého novodobého vývoje (od 90. let 20. století) 

několikrát zúčastňovala mezinárodních srovnávacích výzkumů různými světovými 

organizacemi: 

 studie organizace IEA (Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků 

vzdělávání) – 1995 – zde byla čtenářská gramotnost definována jako 

                                                           
7
 Kapitola zpracována dle: WILDOVÁ, R.: Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, 213 s. ISBN 80-729-0228-8. 

VIKTOROVÁ, I.: Od sedmi do jedenácti : jak děti mladšího školního věku píší literaturu. Praha : 

Karolinum, 2009 ISBN 978-80-246-1630-8  
8
Kapitola zpracována dle: I. Procházkové na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-

GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/ 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/
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schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost, 

nebo jsou důležité pro jedince, který tyto formy umí používat 

 výzkum gramotnosti dospělých IALS – 1997 – čtenářská gramotnost 

je schopností používat tištěných i písemných informací pro fungování 

ve společnosti, k dosahování vlastních cílů, k rozvoji vlastních 

vědomostí a vlastního potenciálu 

 výzkumy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

 výzkum IEA PIRLS – kladl navíc v definici čtenářské gramotnosti důraz 

na aktivní a iniciativní úlohu čtenáře při porozumění a využití informací 

 výzkum OECD PISA – čtenář musí textu nejen porozumět, ale také 

o něm přemýšlet a uplatňovat své myšlenky a zkušenosti 

 

„Podle výzkumu PISA je čtenářská gramotnost, společně s gramotností 

matematickou a přírodovědnou, součástí tzv. funkční gramotnosti. Funkční 

gramotnost (jejíž zásadní součástí je čtenářská gramotnost) bývá v současnosti 

doplňována ještě o další kompetence, především o gramotnost v oblasti informačních 

a komunikačních technologií, v poslední době pak také o jazykové kompetence v 

mateřském a cizím jazyce. Celkově pak odborníci hovoří o tzv. informační 

gramotnosti, jíž se rozumí "schopnost rozeznat, kdy potřebuji informace, umět je 

vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít". Obsah informační gramotnosti by neměl být 

závislý na používaných technologiích, ale na tom, jak je dovedeme při práci 

s informacemi používat - jak umíme informace vyhledávat, vyhodnocovat, interpretovat, 

využívat atd. Stav informační gramotnosti je dnes podstatným faktorem úspěchu při 

přechodu k novému obsahu práce, který se stále více prosazuje moderními 

technologiemi. Kapitálem dobrých podniků a úspěšných ekonomik se stále více stává 

flexibilní pracovní síla, které se daří aktivně a efektivně fungovat ve světě informací“
9
. 

 

K  mezinárodním šetřením, která Česká republika s ohledem na čtenářskou či 

funkční gramotnost využívá, patří výzkum PISA, PIRLS, ICILS.  

 

 

                                                           
9
 I. Procházková na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-

A-JAK-JI-ROZVIJET.html/  

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JI-ROZVIJET.html/
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1.6.1 PISA (Programme for International Student Assessment)
10

 

Cílem tohoto mezinárodního průzkumu je porovnání stupně znalostí 

patnáctiletých studentů. Poprvé se tento průzkum uskutečnil v roce 2000 a opakuje se 

každé tři roky.  

Program PISA je koordinován organizací OECD
11

, která chce tímto způsobem 

zlepšit vzdělávací politiku a výsledky dosahovaných ve vzdělávání. 

Mezinárodní šetření PISA je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní 

šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. 

Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých žáků, kteří se ve 

většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. 

Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích 

všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů. 

V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Ta také vydala 1. 4. 2014 

oznámení
12

: 

Výsledky mezinárodního šetření PISA 2012 - Problem solving byly zveřejněny 

„Testové úlohy se zaměřovaly na tři hlavní aspekty řešení problémů – kontext 

problému, povaha problémové situace a uplatňované kognitivní postupy. Do testu byly 

zařazeny především autentické a komplexní problémové situace, při jejichž řešení 

museli žáci vlastním působením na situaci aktivně vyhledávat a získávat relevantní 

informace. Do takových situací se člověk dostává např. při zacházení s neznámými 

přístroji pro každodenní použití (dálkové ovladače, mobilní telefony, prodejní automaty 

apod.). Jiné problémové situace tohoto typu vznikají při sportovním tréninku, péči 

o domácí zvířata, pěstování rostlin nebo v sociálních vztazích. Díky elektronickému 

testování umožnilo šetření hodnotit tyto tzv. interaktivní problémy v rámci 

mezinárodního šetření zcela poprvé. 

                                                           
10

 http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA 
11

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic 

Co-operation and Development) je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na 

světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 1961 (zakládací 

dokument byl podepsán 14. prosince 1960) transformací Organizace pro evropskou hospodářskou 

spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena roku 1948 k administraci poválečného Marshallova 

plánu. OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává 

nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu 

ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů. 

Od 21. prosince 1995 je její součástí i ČR. 
12

 http://www.csicr.cz/cz/AKTUALITY/Vysledky-mezinarodniho-setreni-PISA-2012-Problem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/OECD
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1961
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._prosinec
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizace_pro_evropskou_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizace_pro_evropskou_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1948
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marshall%C5%AFv_pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marshall%C5%AFv_pl%C3%A1n
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Do šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémových úloh se spolu s Českou 

republikou zapojilo dalších 43 zemí světa. V ČR bylo testováno cca 2800 patnáctiletých 

žáků v 297 školách, testování bylo provedeno prostřednictvím počítače. 

„Výsledky českých žáků byly v porovnání s ostatními zeměmi lehce 

nadprůměrné. Příčinou nadprůměrných výsledků českých žáků v oblasti řešení 

problémových úloh může být úspěšné využívání progresivních výukových metod - 

například problémové učení, badatelsky orientované vyučování a také individuální 

a skupinová práce na projektech.    

Výsledky českých žáků v oblasti řešení problémů byly lepší než jejich výsledky 

v matematice, čtení či přírodních vědách.“  

 

1.6.2 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)
13

 

Mezinárodní šetření PIRLS je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 

4. ročníku základních škol. Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření je na mezinárodní 

úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The 

International Association for the Educational Achievment – IEA), v ČR je jeho 

realizátorem Česká školní inspekce. Šetření PIRLS se snaží také zmapovat význam 

rodinného, školního a širšího prostředí žáků pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 

 Vzhledem k obsahu mé diplomové práce je na místě zmínit analytickou 

publikaci
14

 z 16. 12. 2013, kterou vydala Česká školní inspekce, o vybraných zjištěních 

PIRLS 2011 a TIMSS 2011. Tato publikace se věnuje podrobnějšímu rozboru výsledků 

českých žáků prvního stupně. Z této publikace vybírám údaje o čtenářské gramotnosti: 

 53% žáků čtení velmi baví (mezinárodní průměr je však 60% žáků) 

 20% žáků čtení vůbec nebo moc nebaví 

 v mezinárodním srovnáni, kdy bylo porovnáváno čtení příběhů nebo románů, 

naučné literatury, časopisů a komiksů, se žáci mimo školu nejvíce věnují čtení 

naučné literatury a dále příběhů nebo románů při frekvenci čteni těchto textů 

alespoň týdně (frekvence denně a týdně) 

 čeští žáci se věnují o polovinu méně než žáci v mezinárodním průměru čtení 

příběhů nebo románů 

 čeští žáci čtou mimo školu nejvíce časopisy a naučnou literaturu 

                                                           
13

 http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS 
14

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/Analyticka-publikace-vybrana-zjisteni-

PIRLS-20 
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  jediným materiálem, který čtou chlapci více než dívky, jsou komiksy  

 k největšímu propadu u českých žáků došlo u čtení beletrie (příběhů nebo 

románů), naopak k největšímu nárůstu u čtení komiksů  

 u dívek byl propad v oblasti beletrie vyšší než u chlapců, avšak stále ještě ji čte 

více dívek než chlapců 

  roce 2001 četla více než polovina českých dívek beletrii alespoň týdně, nyní je 

to přibližně třetina 

 v případě chlapců četlo v roce 2001 beletrii alespoň týdně 34 %, nyní tato 

hodnota dosahuje 23 % 

 alarmující je fakt, že v České republice existuje velké zastoupení žáků (50 %), 

kteří příběhy nebo romány nečtou téměř vůbec (společně se Španělskem, Itálií 

a Slovenskem jsme na konci žebříčku vybraných zemí  

 poněkud jiná situace je u čteni informativních textů – Česká republika se s 15 % 

nachází přibližně uprostřed spektra vybraných zemi 

 denně se čtení informativních textů nejvíce věnuji žáci v Rusku (45 %), ve 

Španělsku (40 %) a v Belgii (fr.) (38 %). Denně čtou tyto texty nejméně žáci 

severských zemí: Švédsko (15 %), Dánsko a Finsko (18 %).  

 v České republice čte denně tyto texty 25 % žáků  

 

Čtenářská gramotnost je v šetření PIRLS chápána jako tvořivý a interaktivní 

proces, při kterém se klade důraz na funkční povahu čtení. Čtenáři by v tomto pojetí 

měli ovládat čtenářské strategie, při kterých uplatňují své znalosti a zkušenosti, 

přemýšlejí o tom, co si přečetli, vytvářejí si vlastní představy a identifikují podstatné 

informace a myšlenky. 

 

1.6.3 ICILS (International Computer and Information Literacy Study)
15

 

Mezinárodní šetření ICILS si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků 

v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL).  Jedná se o první mezinárodní 

komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti – tj. 

schopnost používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdílení informací za účelem 

úspěšného fungování jedince doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti, která 

                                                           
15

 http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/ICILS 
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je na mezinárodní úrovni koordinována Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků 

vzdělávání (The International Association for the Educational Achievment – IEA).  

V ČR jej realizuje Česká školní inspekce. Šetření zjišťuje rozdíly ve výsledcích 

CIL jednak mezi jednotlivými zeměmi, jednak mezi školami v rámci jednotlivých zemí 

tak, aby zjištěné rozdíly mohly být dány do souvislosti se způsobem poskytování 

vzdělávání v oblasti CIL. Šetření dále zjišťuje souvislost mezi úspěšností žáků 

a různými aspekty vzdělávacích systémů, technologickým zázemím škol, rodinným 

zázemím a individuálními charakteristikami žáků. Testovanou skupinou žáků jsou 

v České republice žáci 8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií. 
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2 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

„Projektové vyučování klade důraz na vlastní činnost žáka, jeho zkušenost, 

vlastní hledání, objevování a konstruování poznatků. Zavádění projektů do školní praxe 

má pomoci překonat stále přetrvávající transmisivní pojetí vyučování spojené 

s předáváním hotových poznatků a jemu odpovídající pasivní vyučovací metody“. 

(Hyplová, 2010, s. 27) 

V souvislosti s tématikou projektového vyučování je dobré připomenout si její 

kořeny v pragmatické pedagogice z konce 19. století, která vedla v americké společnosti 

k výchově tzv. „celého dítěte“ - nezanedbává  se žádná stránka života dítěte (více 

Hyplová, 2010, s. 30). Ve stejné době se objevuje hnutí progresivní výchovy, které 

vychází z idejí J. J. Rousseaua, Pestalozziho a Fröbela. Evropské a americké pojetí se 

v těchto reformách stýká a ústí ve směr zvaný „nová výchova“ či „reformní 

pedagogika“. Představiteli progresivní výchovy byli J. Dewey (s pojetím experimentu 

a zkušenosti v činnostním učení) a W. H. Kilpatrick (s pojetím projektové výuky)
16

. 

V českých zemích byl propagátorem těchto myšlenek pedagog a psycholog Václav 

Příhoda ve 20.- 30. letech 20. století. Tato slibně nastartovaná reforma skončila ve 

40. letech s nástupem komunistické éry. K obnovení inovativních snah ve školství došlo 

až rokem 1989. 

 

 

2.1 Inovativní snahy v českém školství po r. 1989 

V českém školství se začaly inovativní snahy prosazovat po roce 1989 jako 

odezva na kritiku soudobé školy a nespokojenost s výsledky jejího vlivu na žáky (více 

Hyplová, 2010, s. 27). K pojmu inovativní škola vymezuje V. Spilková (in Pedagogická 

encyklopedie, 2009, s. 840) jako základní rysy: 

 inkluzivní vzdělávání, respekt k individuálním potřebám, zájmům 

a možnostem žáků 

                                                           
16

 J. Hyplová v publikaci Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní 

školy, Ostrava 2010, s. 33 uvádí čtyři typy školních projektů podle W. H. Kilpatricka, které i z dnešního 

hlediska jsou přínosem především svou podstatou v osobním zapojení žáka, v jeho zainteresovanosti do 

řešení problému: 

 Cílem projektu je uskutečnit nějakou myšlenku či plán (např. provedení divadelní hry). Žáci 

prochází fázemi zamýšlení – plánování – provedení – posouzení. 

 Cílem projektu je zažít nějakou (estetickou) zkušenost (např. poslech hudby). Žáci neprochází 

žádnými fázemi, ale roste jejich porozumění. 

 Cílem projektu je řešení nějakého intelektuálního problému (např. zda mlha padá či nikoliv) 

 Cílem projektu je osvojení nějakého předmětu či stupeň znalostí či dovedností (např. naučit se 

nepravidelná slovesa). Žáci procházejí fázemi zamýšlení – plánování – provedení - posouzení 
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 orientace na všestranný osobnostní a sociální rozvoj žáků 

 důraz na rozvíjení klíčových kompetencí 

 konstruktivistické způsoby ve zprostředkování poznání 

 propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí 

 kooperativní strategie učení 

 kvalitativní, formativní, diagnostické pojetí hodnocení žáků 

 otevřená partnerská komunikace ve třídě i uvnitř školy, důraz na kvalitní 

sociální klima třídy a školy 

 spolupráce s rodinou a místní komunitou 

 

Reformní snahy pedagogického hnutí (hnutí nové výchovy) sahají do přelomu 

19. a 20. století, druhá vlna reformní pedagogiky následuje v 70. letech 20. století, 

v Čechách však, jak již bylo zmíněno, nastal zlom až v 90. letech 20. století, a to třemi 

hlavními směry
17

: 

 ucelené alternativní pedagogické koncepce (waldorfská 

a montessoriovská škola; školy vycházející z daltonského plánu) 

 inovativní projekty a programy (programy a projekty Začít spolu; 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení; škola podporující zdraví; 

Tvořivá škola) 

 osobité, originální varianty vnitřní reformy školy (dramatická výchova, 

globální výchova, zážitková pedagogiky, integrovaná tematická výuka, 

projektové vyučování 

 

V kurikulární reformě, která je od roku 2004 zformulována v RVP ZV, jsou 

principy vycházející z Národního programu rozvoje vzdělávání, tzv. Bílé knihy. 

Představují zásadní obrat v chápání vzdělání, v pojetí funkce a cílů základního 

vzdělávání a strategií učení. Zavedením RVP ZV 1. 9. 2007 se otevřela cesta 

k uplatnění projektového vyučování v základním vzdělávání (Hyplová, 2010, s. 29). 

 

2.2 Vymezení pojmu projekt 

 J. Hyplová  (2010, s. 35) se přiklání k charakteristice pojmu projekt jako 

k integrovanému úkolu, kdy žáci v rámci něj vyhledávají spoustu nových informací, 

                                                           
17

 Více in Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR, Praha: Portál, s.r.o., 2005 ISBN 80-7178-

942-9. 
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zpracovávají a používají již nabyté poznatky z různých oborů, umí si zorganizovat 

práci, zvolit si náhradní řešení v případě chyby, formulují svůj názor, diskutují 

a spolupracují atd. Cílem řešené problematiky je napsání knihy či časopisu, uspořádání 

výstavy, přednášky či výroba učební pomůcky nebo jiné užitečné věci. Autorka dále 

poukazuje na fakt, že není nezbytné, aby v rámci projektů byly realizovány 

interdisciplinární přesahy, protože se s projektem můžeme setkat i v jednom 

vzdělávacím oboru (Hyplová, 2010, s. 36). 

 „Projektové vyučování nechce zprostředkovávat hotové, vzájemně izolované 

odborné vědění, jež poskytuje tradiční škola, orientovaná především na látku. Chce 

rozvíjet myšlenkové struktury ve spojení s procesy činnosti. Spojuje jednání, myšlení 

i prožívání, teorii a praxi, školu a život, zkušenost a metodu.“
18

 

 M. Kubínová (in J. Hyplová, 2010, s. 37–39) spatřuje v projektech při vyučování 

pestrou škálu možností ve výchovně-vzdělávacím procesu, podle vymezeného cíle 

výuky. Projekt tak může mít funkci metody, nástroje, organizační formy, prostředku 

atd. Vždy se tak rozvíjí vlastní učební strategie žáka, žák se osobně podílí na projektu, 

má aktivní přístup k vlastnímu učení. M. Kubínová dále definovala projekt jako 

vzdělávací strategii založenou na aktivním přístupu žáka
19

: 

 poznání je konstruováno a rekonstruováno, poznávací struktury se během 

učení mění, je založené na experimentování a objevování, které řídí žák 

 žák je aktivní, neboť musí využívat existující kognitivní struktury a to, co je 

mu zprostředkováno ve škole ke konstrukci nových struktur nebo 

přebudování starých 

 učitel ovlivňuje průběh vyučování pouze implicitně 

 snahy o integraci školního a mimoškolního světa 

 preferováno rozvíjení individuálních vzdělanostních předpokladů žáků 

 vzdělávací trajektorie je určována žákem pod vedením učitele 

 motivace je vnitřní, individualizovaná, založená na sebepoznání a přijímání 

osobní odpovědnosti 

                                                           
18

 S odkazem na J. Skalkovou a W. Kilpatricka in J. HYPLOVÁ: Využití projektového vyučování 

k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy.1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2010, s. 37. ISBN 978-80-7368-919-3 
19

 V publikaci J. HYPLOVÁ: Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 

základní školy.1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 38-39, je uvedena tabulka 

srovnání tradičního školního vzdělávání a projektového vzdělávání. 
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 schéma vyučovacího procesu je různorodé, reagující na individuální potřeby 

žáků, aktuální stav jejich poznání a poskytující jim účinnou podporu, pokud 

to potřebují 

 hodnocení respektuje osobnost žáka 

 vztahy mezi učiteli a žáky jsou založeny na partnerství 

 

Projektové vyučování má tak svoje nesporné výhody, které však jdou ruku 

v ruce s určitými nevýhodami. Podle J. Hyplové (2010, s 39) patří mezi výhody 

projektového vyučování: 

 žák je aktérem vlastního učení, konstruuje poznatky a zkušenosti na základě 

vlastní zkušenosti 

 projekt aktivizuje individuální úsilí žáka, pramenící z pocitu odpovědnosti 

 projekty vycházejí z životní reality, propojují školu se životem 

 žák v průběhu projektu vyhledává, třídí a zpracovává informace, osvojuje si 

strategie čtenářské gramotnosti 

 žák získává poznatky v souvislostech 

 žák se učí spolupracovat, řešit problémy, uplatňuje tvořivost 

 učitel je žákovým rádcem 

Mezi nevýhody podle Hyplové a Kalouse patří: 

 časová a organizační náročnost na přípravu a provedení 

 absence systematického a uceleného učení 

 

2.2.1 Typologie projektu 

Rozlišení projektů podle jejich základních parametrů je celá řada
20

: 

 problémové projekty 

 konstruktivní projekty 

 hodnotící projekty 

 drilové projekty 

 

 školní projekty 

 domácí projekty 

                                                           
20

 Autoři různých typologií – Kratochvílová, Valenta, Hosic, Maňák, Švec – uvedeni in J. HYPLOVÁ: 

Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy.1. vyd. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 39-41. ISBN 978-80-7368-919-3 
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 spojité projekty (školní práce a domácí práce na sebe navazují) 

 

 projekty individuální 

 projekty kolektivní (skupinové, třídní, ročníkové, víceročníkové, celoškolní) 

 projekty umožňující spojit společné aktivity s individuálními 

 

 krátkodobé (dvou až několikahodinové) 

 střednědobé (jeden až dva dny) 

 dlouhodobé (projektový týden) 

 mimořádně dlouhodobý (několik týdnů až měsíců, probíhá paralelně 

s výukou) 

 

 strukturovaný projekt (žák obdrží téma a specifikaci postupu pro sběr 

informací a jejich zpracování) 

 nestrukturovaný projekt (žák si zvolí vlastní téma, shromažďuje vlastní 

materiál, ten třídí, zpracovává a analyzuje) 

 

 jednopředmětové 

 projekty v rámci příbuzných předmětů v jedné vzdělávací oblasti 

 projekty blízkých předmětů z různých vzdělávacích oblastí 

 projekty nadpředmětové respektující průřezová témata RVP ZV 

 

2.2.2 Plánování projektu 

 Při plánování projektu (Hyplová, 2010, s. 41–42) jde o aktivní spolupráci učitel 

– žáci. Všechny fáze realizace projektu tedy prochází žáci spolu s učitelem, zapojují se 

tak aktivně a mají motivaci k sebevzdělávání.  

Výchozím bodem každého projektu je výběr námětu, který představuje 

problém. Vybrané téma by mělo žáky vybízet je k nalézání řešení, proto by to měly být 

náměty blízké životu dětí, jejich zájmům a zkušenostem. Pozitivním přínosem je odraz 

problému ve více předmětech, aby žáci získali širší souvislosti k danému problému.   

Ve fázi plánování přemýšlí učitel s žáky o tom, čeho, jak a proč chtějí 

dosáhnout. Všechny nápady, myšlenky a náměty se zaznamenávají, zjišťuje se, co žáci 

už k danému tématu vědí. Navrhují se formy výsledného produktu (výstava, přednáška, 

časopis atd.) a jeho prezentace. Zvažuje se také časové náročnost projektu, plán řešení. 
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Volí si metody, postupy, strategie a formy práce, informační zdroje a pomůcky potřebné 

k dosažení cíle. 

Ve fázi realizace (provedení) žáci pracují buď individuálně, nebo ve skupinách 

na úkolech podle plánu z druhé etapy. Vyhledávají informace, zajišťují materiál, třídí 

ho, zpracovávají. Rozvíjí své rozumové dovednosti, tvořivost, představivost, kreativitu. 

Díky kooperaci v kolektivu se posiluje soudržnost a odpovědnost za výsledek práce. 

V závěrečné fázi hodnocení prezentují účastníci projektu výsledek své práce. 

Učitel nehodnotí pouze úroveň poznatků a vědomostí, ale všímá si také způsobu řešení 

problému, iniciativy, uplatnění tvořivosti a spolupráce mezi žáky. 

 

2.3 Program RWCT – program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 Typem alternativního pojetí výuky je také tzv. konstruktivistický přístup. 

Navazuje na pedagogiku Deweye, Brunnera a psychologii Piageta (J. Hyplová, 2010, 

s. 42). Jde o třífázový model E-U-R
21

 s aktivizujícími metodami brainstormingu, 

myšlenkové mapy, pětilístku a technik či strategií jako INSERT, čtení s předvídáním, 

čtení s otázkami, poslední slovo patří mně.  

Vzhledem k tomu, že jsem v praktické části své diplomové práce použila 

v projektu některé z metod RWCT, ráda bych zmínila výzkum PhDr. Dany Tomanové, 

CSc z PdF UP v Olomouci, která ve spolupráci se studenty učitelství vyhodnotila 

používání metod RWCT takto
22

: 

1. Systémový přístup ke změně - pokud tyto metody budou izolovaně nebo nahodile 

implementovány do vzdělávacího procesu ve výuce, nemusí splnit očekávání, 

které je s nimi spojováno. Určitě oživí výuku a vzbudí zájem mnohých studentů.  

2. Učitelovo a studentovo pojetí výuky - pokud budou přijímací zkoušky na vyšší 

stupeň školy z množství zapamatovaného učiva a učivo bude chápáno jako 

soubor vědomostí, budou se učitelé i studenti vracet k osvědčenému systému 

s dobře fungující pamětí. Studenti středních škol uvažují o dalším studiu na 

vyšších školách. Někteří žáci/studenti raději upřednostňují klasickou výuku. 

Zpočátku neprojevují chuť aktivně se podílet na vlastním učení se. Ovládli totiž 

                                                           
21

 Tři fáze E-U-R: evokace (žáci si vybavují své dosavadní poznatky, představy a zkušenosti, pokládají si 

otázky, které chtějí zodpovědět, stanovují si cíl práce), uvědomění (žáci se setkávají s novými 

informacemi, myšlenkami a zkušenostmi, samostatně je zpracovávají, rozšiřují své dosavadní vědomosti 

o nové), reflexe (žáci se ohlíží zpět za procesem učení, uvědomují si, co nového se naučili a co by se ještě 

chtěli dozvědět či ujasnit si) 
22

 Dostupné z http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/clanek05.htm 
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úroveň reprodukce učitelem jasně vymezených informací, ale samostatný přístup 

k učivu a tématu je namáhavý a nejistý (takové studenty označili pojmem 

“pohodlní”). Klasický způsob výuky nebrání výjimečným nebo nadaným 

studentům pracovat více a jinak. 

3. Chuť měnit nynější stav - v praxi je řada učitelů, kteří vyučují osvědčeným 

informačně reproduktivním (transmisivním) stylem. Nám začínajícím učitelům 

s novými metodami poradí učitelé, kteří mají zájem o aktivizaci žáka a zároveň 

jsou zkušenými pedagogy v klasickém pojetí výuky. Učitel je na počátku 

postaven do většího rizika. Je závislý na soudech druhých (tzv. zkušenějších) 

kolegů nebo nadřízených. Není si jist, zda splní cíle vzdělávání, které jsou 

v pedagogických dokumentech obecně formulovány. Při praxi ve škole se naši 

studenti setkali s učiteli, kteří se o nové metody nejen zajímali, ale mohli si díky 

studentům obohatit vlastní metodickou banku. Studenty těšilo, že zájem učitelů 

a hlavně ochota diskutovat, zkoušet nové postupy byly pozitivně přijímány.  

4. Hodnocení a klasifikace výkonů studentů – je oblastí, v níž viděli obtíž. 

Aktivizační pojetí výuky a jeho efektivita nemá podle jejich názoru oporu 

v klasifikačním řádu tak zjevnou, aby se při kontrole dosažené úrovně studentů 

učitel o kriteria hodnocení mohl opírat. Co a jak zkoušet, prověřovat, hodnotit 

pro ně i po praxi zůstává otázkou. S tím souvisí i malá znalost diagnostických 

prostředků. Připravený scénář ústní zkoušky nebo užití testů si mohli ověřit. 

Repertoár metod, kterými by učitel mohl zjistit a objektivněji určit 

mimovědomostní kvality si budou chtít rozšířit. Je však nutné je zahrnout do 

klasifikace? Nebo jsou jen nezbytným podpůrným prostředkem pro učební 

proces žáka a nepodléhají povinnosti hodnocení?  

5. Časová a organizační náročnost - příprava učitele na výuku metodami 

aktivního myšlení a samostatného učení je časově náročná. Učitel musí 

v uvedeném postupu uvažovat o více alternativách výuky, jejich výstupech, 

dokonce i o materiálové náročnosti (papíry, dostatek pracovních listů, 

kopírování apod.). Zde se potvrdilo to, co tušili a formulovali před praxí. Při 

využití v praxi byli naši studenti v některých případech upozorňováni 

uvádějícími učiteli na nedostatek času pro tyto metody. Z toho usuzovali na 

rizika nesplnění vzdělávacích cílů ke všemu učivu, vystavení se nebezpečí 

negativního hodnocení. Použití metod často navozuje další studium v úrovni 

sebevzdělávání studenta v době po výuce. Studenti přirovnali domácí přípravu 
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k další směně, v níž si musí samostatně dotvořit to, co by v tzv. klasickém pojetí 

dostal souvisle předloženo učitelem. Vybavenost školní knihovny více exempláři 

doporučené literatury, učebnicemi, časopisy neodpovídá potřebám studentů při 

řešení úloh v samostudiu.  

6. Rezervy v rozvoji kompetencí učitele - z modelu EUR studenti zjistili, že větší 

problémy pociťují hlavně u fáze R (reflexe). Rezervy vidí ve svém dalším rozvoji. 

Navrhují, aby problematice reflexe byla věnována větší pozornost již při výuce 

psychologie a školní didaktiky. Uvědomili si, že rezervy mají i ve znalosti učiva 

svého vyučovacího předmětu, zvláště v hloubce jeho pochopení (fáze U) a ve 

formulaci výukových cílů. Při přípravě na vyučovací hodinu v průběhu praxe se 

znovu vraceli k učebním textům, aby si učivo uvědomili, promýšleli, 

interpretovali, argumentovali, operacionalizovali, spojili s výukovými cíli pro 

dané téma a danou vyučovací hodinu. 

2.4 Význam projektového vyučování pro současnou pedagogickou praxi a rozvoj 

čtenářské gramotnosti 

Prostřednictvím projektového vyučování žáci nezískávají hotové poznatky, ale 

sami je hledají a nalézají, veškerá aktivita je směřována k získání klíčových 

kompetencí: 

 k učení 

 k řešení problémů 

 komunikativních 

 sociálních a personálních 

 občanských 

 pracovních 

 

S ohledem k cílům současného vzdělávání je úkolem základní školy efektivně 

využívat moderních metod výuky, vyučovací formy a didaktické zásady k utváření, 

rozvoji a získávání čtenářské gramotnosti (J. Hyplová, 2010, s. 63). Projektové 

vyučování pomáhá v tomto úsilí svou podporou efektivní práce s textem, při které jsou 

respektovány vědomosti a zkušenosti žáků, kteří zpracovávají textové informace 

s využitím metod kritického a tvořivého myšlení. Učení v projektech je tedy jedním 

z prostředků, které vedou žáky k porozumění psaného textu, k jeho používání při 

dosahování osobních cílů nebo při tvorbě vlastního slovesného produktu.  
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 J. Hyplová (2010, s. 105–109) shrnuje význam podpory čtenářské gramotnosti 

v několika bodech: 

 čtenářská gramotnost je předpokladem získání klíčových dovedností (je tedy 

významnou součástí a předním dílčím cílem základního vzdělávání) 

 čtenářskou gramotnost lze získat pouze aktivní prací s textem (na znalostech 

nejrůznějších postupů, dovedností a strategií, které čtenáře vedou k porozumění 

textu) 

 projektové vyučování umožňuje konstruovat poznání na základě vlastní aktivity 

a tvořivé činnosti 

 výsledkem samostatného řešení problémového úkolu při projektovém vyučování 

jsou nové zkušenosti a vědomosti (ty pak žáci prezentují v podobě vlastního 

výsledného produktu) 

 projektové vyučování založené na konstruování poznatků je stejně jako čtenářská 

gramotnost (čtení s porozuměním) schopno vyvolat kognitivní konflikt v mysli 

dítěte vedoucí k rekonstrukci poznatků, vědomostí a zkušeností vlastní aktivitou 

dítěte (tudíž je projektové vyučování významným prostředkem rozvoje 

čtenářské gramotnosti žáků základní školy) 

 projektové vyučování, v jehož centru se nachází umělecký text jako integrující 

prvek, umožňuje získávání a propojování poznatků z různých oborů 

 projektové vyučování dále v rámci práce s uměleckým textem dovoluje řešit 

literární problémy, jejichž prostřednictvím žáci přijímají obecně platné normy 

a hodnoty 

 pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je nutné zařazovat při práci s textem úkoly 

cíleně zaměřené na rozvíjení a osvojování: 

o vyhledávání informací s využitím čtení vyhledávacího (kurzorického, 

selektivního a strategie scanning) 

o vytváření interpretace s uplatněním čtení studijního (statarického), 

kritického, tj. metod kritického myšlení, a prožitkového, tj. zaměřeného 

na prožitek a zážitek ze čtení 

o posouzení textu po formální a obsahové stránce s využitím hlavně metod 

kritického myšlení, které žákům umožní proniknout do jazykového, 

tematického a kompozičního plánu textu 
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3 REGION NOVOHRADSKÉ HORY
23

 

Ve své diplomové práci se zabývám vybranými pověstmi z oblasti 

Novohradských hor, a to především jejich severního podhůří, zvaného Stropnická 

pahorkatina. Její rozloha je více než 274 km čtverečních. Na západě zasahuje až k řece 

Malši a severozápadním výběžkem až do blízkosti Českých Budějovic. Průměrná výška 

Stropnické pahorkatiny je 529 m. Nejvyšší z vrcholů je Kondračská hora (682 m), 

náležející do Rychnovské pahorkatiny. 

 

 

3.1 Popis lokality 

Novohradské hory se nacházejí na pomezí Čech a Dolních Rakous. Česká část 

hor souvisí na jihu s jejich větší částí – rakouským Freiwaldem - v prostoru státní 

hranice mezi bývalou osadou Cetviny a silnicí z Horní Stropnice přes osadu Šejby do 

Harbachu v Rakousku v délce asi 45 km. Celková plocha české části Novohradských 

hor je 162 km
2
, průměrná nadmořská výška je 809,9 m. Nejvyšší vrchol – Viehberg 

(Vítkovec) 1 112 m a většina ze 14 vrcholů vyšších než 1 000m se rozkládá na rakouské 

straně (nutno připomenout alespoň vrchol Nebelstein (Nebešťan) 1 017m se skvostným 

kruhovým rozhledem. Jen tři z nich, a to hory Kamenec (Steinberg - Kamenná) 1 072 

m, Myslivna (Farrenberg) 1 040m a Vysoká 1 034 m leží na našem území.  

Novohradské hory se v české části dělí na tři podcelky, a to Pohořskou 

hornatinu, Jedlickou vrchovinu a Pohořskou kotlinu. Posledním horopisným celkem je 

jižní část Třeboňské pánve, náležící a geograficky označovaná jako Lomnická pánev. 

Nadmořská výška pánve se v těchto místech pohybuje od 470m do 500m a terén je zde 

buď rovinatý, nebo mírně zvlněný. 

Vodní toky celé oblasti spadají do říční soustavy řeky Malše, především do 

jejího hlavního přítoku – řeky Stropnice. Rybníky jsou v kraji využívány k chovu ryb 

a vodní drůbeže. Historie rybnikářství v kraji souvisí s rodem Rožmberků a později 

Buquoyů a činností Štěpánka Netolického či Jakuba Krčína z Jelčan (rybníky Žár, 

Byňovský, Kapinos). Retenční přehradou je v kraji vodní dílo Humenice, která chrání 

povodí řeky Stropnice při přívalových deštích.  

                                                           
23

 Kapitola zpracována podle: Pamětí Novohradska, 2003, s. 4 – 11. A dále podle KOLEKTIV AUTORŮ. 

Novohradské hory a Novohradské podhůří: Příroda, historie, život. Praha: Baset, 2006. ISBN 80-7340-

091-X  
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V kraji bývalo díky síle řeky několik mlýnů a hamrů (v 1. polovině 20. století na 

řece Stropnici stálo dokonce mlýnů pět). V provozu byl také donedávna vodní trkač, 

který pomáhal zásobovat vodou z řeky  nedaleký kravín a zahrádky pod budovou fary. 

 

 

 

 

Obrázek 2 Novohradské hory na mapě České republiky 

Obrázek 1 Bližší pohled na lokalitu Novohradských hor 
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3.2 Historie lokality a struktura obyvatelstva  

Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám pověstmi tohoto regionu, dovolím 

si uvést stručný nástin jeho osidlování a složení obyvatelstva.  

Nehostinná krajina s těžko proniknutelnými lesy byla vyhledávána 

v prehistorických dobách zřídka a jak doba kamenná, tak doba bronzová nepodávají 

žádné důkazy o osídlení trvalého charakteru. A jestliže o keltském obyvatelstvu 

můžeme vytvářet hypotézy, pak o germánských obyvatelích hraničního hvozdu 

z období římsko-provinciálního není v těchto místech ani stopy. 

 

3.2.1 Slovanská Vitoraz 

Vzhledem k odlehlosti a nepřístupnosti novohradského regionu nelze 

předpokládat trvalejší ráz osídlení v raném období příchodu slovanského obyvatelstva. 

Při tehdejším tradičním způsobu osídlování údolími proti toku řek a podél obchodních 

stezek lze usuzovat na příchod prvních Slovanů do oblasti asi v 7.–8. století, to však 

hned ze dvou směrů. Jednak z českého vnitrozemí proti proudu řek Malše, Lužnice 

a snad Stropnice, z druhé strany Novohradských hor pak z oblastí severního Podunají 

a jižní Moravy údolími řek Chuba (Kamp) a Dyje. Někteří badatelé pak tuto oblast 

pokládají za část severní hranice jádra Sámovy říše. 

Právě relativně velké množství názvů slovanského původu na území Dolních 

Rakous svědčí o poměrně hustém osídlení slovanským obyvatelstvem. 

Obrázek 3 Severní podhůří Novohradských hor zvané Stropnická pahorkatina 
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Proces osídlování z jihozápadních směrů v 7.–8. století nekončí, neboť v údolí 

řeky Lužnice vzniká nové centrum – útočištní hradiště Vitoraz. To se stává důležitým 

správním střediskem nejen pro okolní obyvatelstvo, ale i východiskem obchodních 

karavan směřujících přes hraniční hvozdy do českého vnitrozemí a naopak. 

Nejdůležitějším obchodním artiklem dávných dob bylo zboží nad jiné vzácnější - sůl. 

Čechy jsou země bez soli. Ta se do vnitrozemí na jih od Prahy dopravovala zejména 

z Hallstattu v povodí řeky Traun a později z Halleinu jižně od Salzburku v Rakousku. 

Na ochranu solné stezky a byly vybudovány strážní body v blízkosti Střížova 

a Strážkovic (strážní místa před příjezdem k Doudlebům), dále Trhových Svinů, Žáru, 

Stropnice a Vitorazi. 

Od počátku 9. století, kdy začíná německá kolonizace území severně od Dunaje 

spojená s pronikáním křesťanství do těchto oblastí, objevují se také první písemné 

zprávy o území vitorazském, do kterého dnešní Novohradsko přináleželo. Letopisy 

kláštera ve Fuldě v Německu uvádějí v této souvislosti přímo jména dvou náčelníků 

společenství slovanských kmenů, kteří ovládali nejen části dnešních Čech, ale i značnou 

část území na jihovýchod od dnešní státní hranice. Jako sídlo tohoto území je 

označováno „civitas Wiztrachi“ – ve významu hradiště s velkým počtem obyvatel nebo 

velký hrad náležící „Wiztrachovi“ – „Vitoradovi“.  Osobní jméno „Wiztrach“ pak dle 

většiny historiků přechází na označení území ovládané z tohoto hradiště, tedy na oblast 

pozdější Vitorazi nebo také Vitrazi, jejíž pojmenování posléze v 11. a 12. století 

němečtí kolonisté opravili na Wiztach – Weitrach – Weitra. Zajímavé je, že zmiňované 

vitorazské kníže „Wiztrach“ bylo jmenováno německými kronikáři v souvislosti se 

křtem 14 knížat z Čech (ducibus Boemanorum) při jejich dobrovolném pokřtění dne 

13. ledna 845 v bavorském Řeznu. Roku 857 je uváděn také syn Wiztrachi (Vitorada) -  

Slavitah či Slavitěch („Sclauitago, filio Wiztrachi“), který jako vzbouřenec proti králi 

Ludvíku Němci je posléze vypuzen na Velkou Moravu a místo něj dosazen jeho bratr. 

 

3.2.2 Středověká kolonizace 

V 10. století dochází k prvotnímu oddělení Vitorazska v oblasti církevně 

správní, neboť část této země zůstává pod vlivem diecéze řezenské (od doby křtu 

knížete Vitorada). Naopak severněji se může uplatňovat již moc nově vzniklého 

pražského biskupství a česká knížata nebyla s to zabránit vladykům na Vitorazi 

v politickém procesu oddělování (ať chtěném nebo nechtěném – dnes nikdo neví). Lesy 

označované názvem „Silva Nortica“, které oddělovaly východní část německé říše 
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(„Osterreich“) a Čechy, počaly být káceny a žďářeny s daleko větší intenzitou, čímž se 

pás hraničního lesa stával užším a užším. A jak tento porost ustupoval, ustupovaly 

i hranice českého státu současně se zakládáním klášterů a křesťanských farností na nově 

osídleném území. 

Tehdy se objevuje na scéně dějin nový šlechtický rod, který má pro 

novohradskou oblast poměrně velký význam. Je to ministeriálský rod pánů 

z Kuenringu. Jeden z nich – Azzo z Kuenringu – zahnal Čechy roku 1083 za pohraniční 

hvozd v blíže neurčené bitvě mezi Hornem a Eggenburgem. Za to mu bylo povoleno 

rozšířit panství na území slovanském a darována půda v oblasti jihovýchodně od 

Vitorazi. Byla zde vystavěna řada hradů. Tím zesílil tlak osídlenců na postup směrem 

k českým hranicím a ke střetům s mocí přemyslovských knížat. 

 Hadmar II. z Kuenringu pak vybudoval v letech 1201–1208 asi 3 km proti 

proudu staré Vitorazi hrad a pod ním „novou Vitoraz“ – dnešní město Weitra. Stavěl 

pak další hrady, dvory, vesnice a kostely, zaváděl německé právo, kulturu a zvyky 

a společně s cisterciáckými mnichy ze Zwettlu (Světlé) osídloval nově nabyté državy až 

pravému břehu řeky Stropnice. 

Tehdy se objevuje na scéně dějin prapředek rodu Vítkovců, označovaný jako 

Vítek z Prčic (Vitigo de Purschitz). Tehdy také pravděpodobně získává od knížete 

Bedřicha v léno pohraniční hvozd a po jeho smrti v roce 1194 jeho potomci upevňují 

své léno a zakládají účelnou strážní pevnost, kamenný hrad.   

V průběhu 15. a 16. století dochází pak dále k hospodářskému rozmachu celého 

kraje a ke zvýšení počtu obyvatelstva (především českého). Zásluhou osídlenců 

z českého vnitrozemí např. vznikají obce Krčín (Krončov) a dvůr Svaryšov (Svařišov) 

s poplužím ve Střeziměřicích.  V letech 1488–1491 je založena poblíž osady 

a pustnoucí tvrze ve Světví středověké vladycké sídlo Pouzarů z Michnic – pozdně 

gotická tvrz Cuknštejn.  Zároveň osídlovací proces postupuje do dříve příliš 

neobývaných lesních a horských oblastí s nadmořskou výškou přes 500–600m, např. 

v souvislosti s těžbou dřeva a výrobou skla za posledních Rožmberků. 

Ve středověku patřilo ke zboží stropnickému místo nebo osada s názvem Lueg. 

Když se ve 13. století Jindřich z Kuenringu oženil s Ludmilou ze Schaumburgu, nechal 

údajně postavit mezi Vysokou a Kraví horou zvonici či spíše rozhlednu – Lueg (dle 

staroněmeckého „Lueg in Land“, což znamená „pohled do krajiny, do země“), při které 

byla v 15.století zásluhou mnichů z kláštera z Milevska (Mühlhausenu) založena osada. 

Tato rozhledna byla prý i strážní pozorovatelnou, kde v případě nebezpečí (požáru, 
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vpádu nepřátelských vojsk) byl na místě zvon, jehož varovný hlas bylo slyšet až 

v Nových Hradech. Zvonice má dnes barokní zastřešení a je dominantou celé osady. 

Osada později zpustla a v roce 1451 byla již neobydlenou. Až v roce 1553 toto 

opuštěné místo ožívá pod názvem Vilémova hora a rožmberský vladař zde pro potřebu 

sklárny ve Staré Huti usazuje 26 dřevorubců.  

Označení Vilémova hora se zcela vytratilo ve druhé polovině 17.století 

s příchodem německy mluvícího obyvatelstva a od té doby převažuje jméno Heilbrunn. 

Dnešní český název Hojná Voda dal lázním František Palacký. Slovo „hojná“ užil ve 

významu „ zdravá, hojivá“ a poprvé se objevuje v roce 1854, kdy je však sláva původní 

staré „ Dobré Vody“ pryč a novým zázrakem se pyšní sousední „Brünnl ober der 

Röhrnau – Studánka nad Renavou“ – dnešní Dobrá Voda.  

 

3.2.3 Od třicetileté války do roku 1918 

V době třicetileté války v kraji nové osady nevznikaly, mnohdy staré byly 

vylidňovány a případně zanikaly. Dříve kvetoucí kraj byl císařskými vojsky, která tu 

často procházela řádně zpustošen. Počet obyvatel se rapidně zmenšil. Tak se řada obcí 

v oblasti, která tu byla až do té doby ryze česká rychle poněmčila. Až válka o dědictví 

španělské, v době po smrti Karla VI. roku 1740, omezila příliv německého obyvatelstva 

do českých zemí, který vrcholí právě v letech 1680–1740. 

Rozvoj osídlování nabývá rozmachu opět až v posledních desetiletích 18. století 

za Jana Buquoye, císařského tajného rady, který věnoval pozornost nejen sociálnímu 

dění a stavu školství v  říši, ale i na svém panství začal podporovat a rozvíjet 

průmyslové podnikání, neboť zde byla levná pracovní síla, blízkost palivového dříví, 

dostatek křemene a vodních zdrojů. Ve vyšších polohách Novohradských hor vznikají 

tak sklárny spolu s novými osadami dřevařů a sklářů. 

Roku 1833 vzniká jedna z posledních osad regionu. Tehdy zakoupil významný 

novohradský – profesor vídeňské university – Jan Oppolzer pozemek ve stropnickém 

katastrálním území a později zde vystavěl první obytné budovy. Položil tak základy 

osadě Eckersee (Vyhlídky). 

Úřední řečí byla výlučně němčina, jen některé vyhlášky a nařízení byly 

rozšiřovány v českém překladu s četnými chybami. Mnohem více než stát přihlížela 

katolická církev ve své pastorální činnosti k jazykovým poměrům v jednotlivých 

farnostech. Ve srovnání s ostatními částmi Čech byla zde zaznamenána podprůměrná 
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aktivita českého národního hnutí, přestože i zde vznikají určité tlaky české menšiny na 

vlastní školství a kulturu (jmenovitě na Nových Hradech).  

Konec 19. století a počátek 20. století je možno v národnostních vztazích Čechů 

a Němců charakterizovat na obou stranách jako krizi. Zatímco v soukromé sféře se 

nadále pěstovaly kontakty bez ohledu na jazykové hranice, na veřejnosti a komerční 

oblasti nastává útlum. Buquoyská správa se snaží obsazovat volná místa především 

německy mluvícími zaměstnanci, na druhé straně přes třetinové zastoupení Čechů 

v národnostní struktuře města Nové Hrady česká škola zde nebyla.   

 

3.2.4 Doba meziválečná a válečná  

Rezolucí německých poslanců z českých zemí ze dne 21. 10. 1918 s odvoláním 

na právo národnostního sebeurčení bylo zdejší území osídlené převážně německým 

obyvatelstvem prohlášeno za území suverénní a svrchované. To spolu s vyhlášením 

samostatného státu Čechů a Slováků dne 28. 10. 1918 způsobilo velký rozruch v kraji. 

Obyvatelstvo pak zůstalo plně loajální habsburskému státu a po 12. listopadu 1918 

požadovalo připojení k republice „Deutsch Österreich“. Pohraničí s Novohradskými 

horami je pak trvale obsazeno československou armádou až do příchodu Finanční 

stráže.  

Dne 23. září 1938 je vyhlášeno pro celou oblast stanné právo a po následné 

mobilizaci odešla část 

mužů do Rakouska, kde 

byl vytvořen tzv. 

Freikorps –„osvobozovací 

útvary“. Do těchto oddílů, 

které tajně podporovala 

buquoyská lesní správa 

v Nových Hradech, 

vstupovali i němečtí 

zběhové z československé 

armády. Po podepsání mnichovské dohody a určení jednotlivých úseků připadlo 

Novohradsko do pátého záboru (obr. 4). Rokem 1939 byl Němci nový režim chválen 

a místní Češi spíše než nenáviděni byli v nelibosti, avšak nemuseli prchnout jako na 

severu. 

Obrázek 4 Mapa ČSR rozděleného na Protektorát a příhraniční 

pásmo Sudet 
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V průběhu válečných měsíců, a to až do roku 1945, se každoročně zvyšuje počet 

úmrtí (vzhledem k nasazení mužů do wehrmachtu). Kvůli nedostatku pracovních sil 

jsou povoláváni do zaměstnání a nasazováni do práce nejen starší lidé a invalidé, ale 

i správní zaměstnanci a děti, a také především váleční zajatci.  

 

3.2.5 Nová vlna osídlení v pohraničí 1945–1960 

Oficiální datum příchodu prvních poválečných osídlenců do Horní Stropnice 

je na místním pomníku uvedeno 11. října 1945. Tehdy sem bylo usídleno 56 rodin. 

Tehdejší praxe byla spočívala v tom, že německá rodina zůstala ve svém domově tak 

dlouho, než se našel novoosídlenec, který projevil zájem o jejich domek, živnost nebo 

podnik. Po přidělení přicházela rodina na řadu pro zařazení do transportu (toto se týkalo 

tzv. volných Němců; Němci internovaní ve sběrných táborech měli podmínky daleko 

těžší). 

Na Novohradsku, stejně jako jinde v pohraničí, se německé obyvatelstvo 

nesmělo volně pohybovat, cestovat, zdržovat se na veřejných prostranstvích, 

navštěvovat kina a divadla či jiné veřejné akce. Dále Němci nesměli až na výjimky 

používat veřejné hromadné prostředky, byla jim cenzurována a omezována 

korespondence, museli odevzdat radiopřijímače atd.  

Dnem 24. března 1946 započal v 15 transportech odsun německých obyvatel 

ze Stropnice do sběrného tábora v Kaplici a poté do Německa. Ve Stropnici zůstalo 

z původního obyvatelstva celkem 10 rodin, z toho 5 českých starousedlických, 

3 smíšené a 2 německé – antifašistické.  

Přednostní právo na příděl zdejší půdy měli především volyňští Češi, kteří přišli 

se Svobodovou armádou, v oblasti Novohradska je však takové osídlení zanedbatelné 

v porovnání s daleko početnější skupinou reemigrantů z Rumunska. Jednalo se 

o Slováky z oblasti Nadlaku a rumunského Rudohoří, bylo jich na 50 000. Působili zde 

jako námezdní dělníci v lese a zemědělství. 

 

3.3. Významné osobnosti regionu
24

 

Kulturní život Stropnicka a okolí je spjat s tvorbou především v německém 

jazyce v oblasti literární. Výtvarná a hudební část je ovlivněna mísením českého 

a německého živlu. 

                                                           
24

 Podrobný popis nabízí publikace Novohradské hory a novohradské podhůří na s. 598 - 611 
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Z hlediska školství byl velice významnou osobností kněz a pedagog Ferdinand 

Kindermann
25

 /1740–1801/, který se velkou měrou podílel na zavedení povinné školní 

docházky. 

 

3.3.1 Hudební život kraje 

Velmi bohatým zdrojem pro povznesení mysli člověka při jeho starostech 

a stálých obavách byly písně a hudba. Žádná taneční zábava se zde neobejde bez 

lidových písní, které nás mnohdy provází po celý život. Většina současných národních 

a lidových písní pochází výhradně z českého vnitrozemí. 

Karel Weis
26

, významný sběratel písní jihočeského venkova, se ve svém díle 

zabýval většinou písňovou tvorbou z jiných krajů. Z blízkého Trhosvinenska tu 

zaznamenal některé původní sloky a nápěv písně „Kdyby tady byla taková panenka“, 

která je dnes známa spíše z oblasti folkové hudby. Stejně tak písňová balada 

„O nešťastném Matějovi“, je ze Stropnicka, jak se v písni přímo praví:
27

 

 

Nešťastný Matěj 

Pavel Žalman Lohonka 

 

1. Chodí Matěj po potoce, hojahoj 

Chodí Matěj po potoce 

od krve má obě ruce, bože můj 

 

2. Cos, Matěji, cos udělal, hojahoj 

cos, Matěji, cos udělal 

že sis ruce tak zamazal, bože můj 

 

3. Ty jsi zabil holubičku, hojahoj 

ty jsi zabil holubičku 

co sedala v okénečku, bože můj 

 

4. Ve dne v noci houkávala, hojahoj 

ve dne v noci houkávala 

                                                           
25

Kněz a pedagog (1740-1801). Po studiích filosofie a teologie v Praze byl roku 1765 vysvěcen na kněze. 

Svou kariéru zahájil v jižních Čechách jako vychovatel v šlechtické rodině Buquoyů. Od roku 1771 

působil jako farář a děkan v Kaplici.. Zde se zasloužil o vybudování vzorové industrální školy, kde děti 

kromě základních vyučovacích předmětů - čtení, psaní a počítání - získávaly znalosti ze zeměpisu, 

dějepisu a přírodopisu. Velký důraz byl kladen na praktické předměty, jako pěstování ovoce a zeleniny, 

domácí práce či řemeslnou přípravu. Po zavedení povinné školní docházky v roce 1774 odešel jako 

odborník do školské komise v Praze. (http://www.mestokaplice.cz/pro-turisty-9/vyznamne-osobnosti/)  
26

 Více o tomto folkloristovi na http://vimperk.eu/index.php/vimperk/104-historie-obce/377-karel-weis 
27

 Převzato z http://www.texty-pisni.eu/zalman/nestastny-matej 

http://www.texty-pisni.eu/zalman
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tobě vyspat nic nedala, bože můj 

 

5. Ty stropnický zvony zvoní, hojahoj 

ty stropnický zvony zvoní 

už Matěje v poli honí, bože můj 

 

6. Ty svinecký vyzvánějí, hojahoj 

ty svinecký vyzvánějí 

že Matěje dohánějí, bože můj 

 

7. Ty stropnický dozvonily, hojahoj 

ty stropnický dozvonily 

že Matěje pověsili, bože můj 

 

 

Naproti tomu vážnou hudbou se zabývala především šlechta. Na panství 

novohradském to byli především Rožmberkové a později Buquoyové. V jejich službách 

působil Václav Jan Tomášek
28

 /1774–1750/ , pro jehož dílo jsou typické lyrické 

klavírní skladby. Překládal Goethovy písně a sám J. W. Goethe ocenil, jak se dokázal 

přiblížit k jeho textům. Hrabě Jiří Buquoy si dokonce vymínil, aby na všech 

Tomáškových skladbách bylo uvedeno: skladatel pana Georga hraběte Buquoye. 

Dlouhodobě působil ve službách buquoyského rodu dnes již málo známý 

skladatel Vojtěch Jírovec
29

 /1763–1850/. Prostřednictvím Jana Buquoye se stává 

koncipistou hraběte ze Sickingenu. 

 

3.3.2. Literární život kraje 

Za vlády posledního Rožmberka – Petra Voka – se objevuje na Novohradsku 

umělec evropského významu. Je jím básník německého raného baroka – Theobald 

Hock
30

 /1573–1624/. Svou osobností zaujal Rožmberka natolik, že ho ustavil do pozice 

svého sekretáře a roku 1610 získal darem od Petra Voka vesnici Žár a Žumberk s tvrzí.  

Z básníků 19. století je nutno připomenout tvorbu německého romantického 

básníka Eduarda Mörikeho
31

 /1804–1875/, nebo Ignáce Oberparleitera
32

 /1846–

1922/, rodáka z nedaleké Kaplice. 

                                                           
28

 Více o jeho osobě na http://www.rozhlas.cz/klasika/skladatele/_zprava/vaclav-jan-tomasek--1002570 
29

 Více o něm na http://www.rozhlas.cz/klasika/skladatele/_zprava/vojtech-matyas-jirovec--1045544 
30

 Více k jeho osobě na http://de.wikipedia.org/wiki/Theobald_Hock 
31

 Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_M%C3%B6rike 
32

 Více na http://www.mestokaplice.cz/pro-turisty-9/vyznamne-osobnosti/ 
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Samostatnou kapitolu by mohl mít pobyt Zikmunda Wintera
33

 /1846–1912/ 

v letních měsících na Hojné Vodě v průběhu celých 17 let. Poprvé sem přijel v létě roku 

1894 a pravidelně se sem vracel až do své smrti. Spisovatel si ve zdejším klimatu 

uklidňoval katar průdušek, který se měnil v záduchu. Winter, zdejší kněz Jakub Farka 

a profesor vídeňské konzervatoře František Bláha tvořili stálou trojici letních hostů. 

Zmíněný kněz, člověk ryzího charakteru, byl pravděpodobně osobnostním vzorem pro 

postavu profesora pražské univerzity ve Winterově románu Mistr Kampanus. Toto dílo 

zde Zikmund Winter v letech 1903–1905 psal. Spisovatel rád vycházel na vyhlídky na 

horu Vysoká, obdivoval také Žofínský prales, Zlatou Ktiš, před 2. světovou válkou zde 

v kraji vytvořili na spisovatelovu počest tzv. Winterovu stezku, která mapovala pro 

turisty místa, kudy chodívával s rodinou tento známý český spisovatel. 

Z poválečných próz připomeňme knihu Rudolfa Kalčíka
34

 /1923–1980/ „Bílý 

šeřík“ /1975/, o oblasti Vitorazska píše spisovatel Josef Bartuška
35

 /1898–1963/, 

charakteristiku oblasti a lidí zachytil v románu „Modré hory“ Petr Nevod
36

 /1922–

1989/. 

 

3.3.3 Malířství 

V této oblasti jen krátce zmíním grafika a krajináře Ludvíka Arnošta Buquoye 

/1783–1834/, který se vyučil kreslení a malbě u českého malíře, vychovatele v rodině 

hraběte Kounice, Antonína Pucherny /1776–1852/ a z jejich spolupráce vznikl soubor 

barevných krojových studií různých českých krajů. 

Romantismus konce 19. století přilákal do Novohradských hor malíře a rektora 

pražské Akademie výtvarných umění – Julia Mařáka /1832–1899/, který zde hledal 

obrazy krajiny z literárního díla Adalberta Stiftera.  

 

3.4 Literárně zpracovaná historie kraje 

Historie a události Stropnicka byly v průběhu věků pravděpodobně 

zaznamenávány do německých kronik
37

. Jako své předchůdce uvádí autor první české 

kroniky z Horní Stropnice Josef Špatina /nar. 1822 ve Chvalkovicích na Moravě, 

povoláním švec v Horní Stropnici/ Františka Steinka (ředitele obecných škol Stropnice), 

                                                           
33

 Více na http://www.muzeumtgm.cz/cz/zikmund-winter/Zikmund-Winter 
34

 Více na http://www.spisovatele.cz/rudolf-kalcik 
35

 Více na http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/josef-bartuska-vitorazsko--859825 
36

 Více na http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0202364-Nevod-Petr-19221989/ 
37

 Ty jsou k nahlédnutí ve zdigitalizované podobě na https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs 
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Theobalda Bauera (personálního děkana) a Adalberta Scherkla (řídícího učitele). Prvně 

jmenovaný F. Steinko vydal r. 1902 vlastním nákladem aktualizovanou kroniku 

Stropnice „Gedenkbuch des Marktes Stropnitz“, která zaznamenává všeobecný 

historický vývoj města z pohledu současníka německé národnosti. Josef Špatina sepsal 

události doby minulé poprvé česky, a to do roku 1918 stručným popisem hlavních 

událostí a faktů Po 28. 10. 1918 pak pokračuje názorným přehledem o poměrech 

předválečné a poválečné Stropnice s mnoha citacemi a údaji. Kronika končí posledním 

zápisem 26. 1. 1958, když pravděpodobně Špatina umírá. Kroniku dopisoval v letech 

1979–1981 pan František Valenta, rodák z Dobré Vody, a to i za uplynulé období po 

smrti ševce Špatiny. Poté pokračoval ve funkci obecního kronikáře pan Antonín 

Dvořák. V současnosti obec kronikáře nemá. 

Jan Žáček vydal stručný popis se vzpomínkami z dvoudenního výletu, 

konaného o letnicích 15. a 16. května 1910 pod názvem „Hory Novohradské“. Brožurka 

byla vydána knihtiskárnou Družstvotisk v Třeboni roku 1936
38

.   

Roku 1980 vydaly SHR – Krušnohorské strojírny tzv. „Povídání kolem Hojné 

Vody“. Autorem je učitel František Kotek, který sebral vyprávění pamětníků. 

Historii a pověsti Novohradska popisuje ve zdejším regionu známá kniha 

Antonína Vávry „Vrkoče pro regenta“ /1986/. 

Pavel Koblasa r. 2001 vydal publikaci „Místopis Novohradských hor“
39

. 

Stanislav Kroupa vydal r. 2006 publikaci o vesnicích a městech v oblasti 

Novohradských a Slepičích hor „Hory pout zbavené“. Pověstmi a popisem historie kraje 

se zabývá také publikace Vojtěcha Fišera z r. 2008 „Od Šumavy k Novohradským 

horám“
40

. Ke skutečným novodobým unikátům, které mapují uceleně přírodu, historii 

a život Novohradska patří bezesporu osmisetstránková publikace od kolektivu autorů 

„Novohradské hory a novohradské podhůří“
41

 z roku 2006. 

 

 

 

 

                                                           
38

 Její 2. vydání pochází z r. 2011: Místní akční skupina Sdružení Růže se sídlem v Borovanech: Tisk 

JAVA Třeboň, 2011. 
39

KOBLASA, P.: Místopis Novohradských hor. České Budějovice:Historicko-vlastivědný spolek 

v Č. Budějovicích, 2001. 
40

 FIŠER, V.: Od Šumavy k Novohradským horám. Praha: Regia, 2008. ISBN 978-80-86367-73-6 
41

 KOLEKTIV AUTORŮ: Novohradské hory a novohradské podhůří. Praha: Nakladatelství Miloš uhlíř- 

Baset, 2008. ISBN 80-7340-091-X 
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4 POVĚST JAKO LITERÁRNÍ ŽÁNR 

Vzhledem k zaměření mé diplomové práce je věnována tato kapitola pověstem 

a jejich specifikům.  

Podobně jako žánr pohádky patří také pověst do ústní lidové tradice. Typickým 

rysem pro ni je časoprostorové ukotvení a vztah k reálné skutečnosti. 

Mezi základní znaky pověstí patří
42

: 

 většinou bývá časoprostorově ukotvena 

 absence stereotypních formulí 

 mohou se v ní vyskytovat nadpřirozené postavy 

 bipolarita dobra a zla (dobro však nemusí nad zlem zvítězit) 

 výchovný akcent 

 hlavní hrdina nebývá idealizován 

 malé množství jednajících postav 

 jednoduchost jazyka a kompozice 

 jednomotivická narace 

 překvapivá pointa 

K základnímu typologickému rozčlenění tohoto žánru náleží dělení na pověsti: 

 Historické – tento typ pověstí může pracovat s konkrétní dějinnou 

událostí, z tohoto důvodu řadíme do okruhu pověstí historických pověsti 

o válkách, o životě měst, o katastrofách apod. Zvláštní oblast představují 

staré pověsti české (mytické pověsti), které se svojí obsahovou strukturou 

přibližují mýtu, a jsou neodmyslitelně spjaty s naší národní kulturní 

tradicí. Mezi staré pověsti české řadíme například pověsti o Libuši, 

o praotci Čechovi.  

 Místní – v soudobé terminologii se rovněž užívá termín regionální 

pověsti – vztahují se ke konkrétnímu místu, popisují, případně odhalují 

tajemství vybrané lokality. Místní pověsti lze dále třídit na pověsti: 

architektonické – vykládají vznik architektonických památek; 

etymologické – objasňují místní názvy; etiologické – vysvětlují původ 

např. přírodních útvarů; genealogické – týkají se historie rodů; 

                                                           
42

 Převzato z http://littera.uhk.cz/index.php/2012/04/16/metodicky-list-povest/ 
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legendární – popisují např. založení klášterů; heraldické (erbovní) – 

vysvětlují význam erbů, domovních znamení 

 Démonologické – zaměřují se na popis setkání člověka s nadpřirozenými 

bytostmi. 

Při četbě pověstí není nejpodstatnější sledovat dějovou linii (ta je důležitá 

pro pochopení dobových a místních reálií), ale hlavně uměleckou výstavbu pověsti 

(můžeme zde podobně jako v pohádkách nalézt triádu, epiteta, přirovnání, lidová rčení 

atd.), na rozdíl od pohádek je však mravní poselství v pověstech vyjadřováno složitěji. 

Také výskyt nadpřirozených bytostí se v pohádkách a pověstech liší. Strašidla 

v pohádkách symbolizují skryté duševní síly (jsou nadčasová), kdežto v pověstech se 

váží k místu, kde se např. stala vražda či jiný zlý čin, proto je zde boj dobra a zla 

komplikovanější, každý špatný čin musí být usmiřován (stavba kaplí, smírčích kamenů, 

božích muk). 

 

4.1 Pověsti z Novohradských hor – oblast Stropnické pahorkatiny 

Protože jsem si pro svou diplomovou práci zvolila pověsti ze severní části 

Novohradských hor, tedy z Hornostropnicka a jeho okolí, přestavím zde krátce historii 

a etymologický základ názvu.  

Historie vzniku obce spadá do konce 12. století nebo počátku 13. století a ve své 

středověké historii patřila Rožumberkům a posléze Buquoyům. Roku 1849 se stala 

samostatnou obcí.  

Etymologie názvu obce Horní Stropnice je sporná. Pro slovanský původ jména 

hovoří staročeské přídavné jméno „stropná“ např. voda, jehož základem je staročeský 

„strop“ ve významu „špalek, na kterém leží hřídel mlýnského kola“, tedy jako 

pojmenování řeky pohánějící mlýny. Existuje však též varianta výkladu ve vztahu 

k předpokládanému hradnímu sídlu či tvrzi na území dnešní Horní Stropnice, jehož 

drsný zevnějšek byl označován tehdy staroněmeckým „Strob“ nebo „Straup“, a který 

pak dal jméno říčce.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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Stěžejní náplní praktické části této diplomové práce jsou dvě základní aktivity. 

Jedná se o: 

(a) vlastní úpravu 10 pověstí ze severní části Novohradských hor, tedy 

z Hornostropnicka a jeho okolí tak, aby pověst byla vhodná pro dětského čtenáře ve 

věku 2. období 1. stupně ZŠ (tj. byly respektovány věkové zvláštnosti dětí a aspekty 

dětského čtenářství);  

(b) projekt „Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí“ realizovaný 

s žáky IV. třídy místní základní školy, který využívá pěti mnou upravených pověstí 

Novohradských hor (patero pověstí jsem si pro děti vybrala z důvodu paralely k pětilisté 

rožmberské růži, kterou má obec Horní Stropnice ve znaku). 

 Aktivita a) je přestavena v kapitole 4, aktivita b) v kapitolách 5-6. 

 

 

5 ÚPRAVA POVĚSTÍ Z NOVOHRADSKÝCH HOR 

V následujících podkapitolách uvádím původní znění pověsti a pramen, z níž 

jsem čerpala, a poté následuje moje úprava do podoby textu pro děti. U pověstí bylo 

třeba především obohatit jejich čtivost tím, že jsem použila ve větší míře přímých řečí, 

přirovnání a odstranila jsem některé zdlouhavé geografické a historické popisy. 

Nicméně musím poznamenat, že jsem si vědoma toho, že texty i přesto patří do 

kategorie složitějších, protože jsem v nich chtěla ponechat staročeský ráz, výpravnost 

a kontext doby, a tudíž jsem například používala i zastaralé termíny, které mohou 

dětským čtenářům působit problém. Je tedy nutné při čtení s dětmi spolupracovat 

a kontrolovat, zdali všemu rozumí. Texty jsou zaměřeny spíše na zdatnější čtenáře (ti 

mohou aplikovat i tiché čtení), u dětí s nízkou čtenářskou zkušeností je praktičtější 

předčítání s otázkami k pročteným pasážím či pomalé čtení nahlas. 

Při výběru pověstí užitých v praktické části jsem čerpala z následujících 

publikací a pramenů:  

 Antonín Vávra „Vrkoče pro regenta“ z r. 1986 

 Jan Chmelík „Putování po městech a obcích českobudějovického okresu, 

v němž listujeme“ (vycházelo v příloze novin Českobudějovicko v roce 

1995) 

 Pavel Koblasa „Novohradským jihem“ z r. 1997  

 Vít Golombek „Pamětí Novohradska“ (2000) 
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 Jako internetový zdroj jsem použila webové stránky Kohoutí kříž 

(http://www.kohoutikriz.org), které se zabývají německou šumavskou 

literaturou  

 

5.1. Pověst o založení Vitorazi  

A) Původní znění pověsti 

„Když krutý gótský král Totila s nespočetnými oddíly válečníků zpustošil celou 

Itálii a vyplenil Řím, zničil přitom i rodové sídlo staroslavného domu Ursiniů (Orsiniů) 

v blízkosti města, zvané mons rosarum, tj. Růžová hora (v německém originále ovšem 

"Rosenberg" - pozn. překl.). K dobytí Říma Totilou mělo dojít v noci 17. prosince roku 

546. Dobyvatel se projevil jako pouhý tyran (viz Johann Matthäus Klimesch: Norbert 

HeermannsRosenbergerchronik s. 21). 

Tehdy opustil jeden potomek rodu, Vito (tj. Vítek, v originále Witiko - pozn. 

překl.) jménem, zpustošenou vlast a vydal se se ženou a dítětem, s přáteli a služebným 

doprovodem na půlnoc až k toku Dunaje (Donau). 

V Čechách panoval v těch časech vladyka Vojen, nejstarší syn Mnatův, mocný 

válečník dosud pohanské víry. Když uslyšel, že z Říma táhne proti jeho zemi zbrojný 

křesťanský zástup, shromáždil mohutnou válečnou sílu a křesťany na hranicích své 

země rozdrtil. Město na tomto místě stojící nese dodnes jméno Weitra, česky Vitoraz, tj. 

Vítkova porážka (i v originále "Witkowa porážka"! - pozn. překl.). 

Tenkrát uzavřel Vítek mír a přátelství s Vojenem, který mu propůjčil roviny 

a pohoří na jihu Čech a svěřil mu do ochrany čerstvě zbudovanou hraniční pevnost 

Nové Hrady (Gratzen). 

Vítek však zřídil na jiném šumavském skalnatém vrchu své první rodové sídlo, 

které po sobě nazval Vítkův hrádek (Wittinghausen). Poté zbudoval ve vzpomínce na 

ztracený domov na strmé skále nad Vltavou hrad Rožmberk (Rosenberg). V tehdy ještě 

nevyklučené, v divočině ležící rovině začal stavět i Třeboň (Wittingau) jako svůj lovecký 

hrádek“. 

 (JORDAN, R.: Rožmberské pověsti, www. kohouti kriz.org) 

 

B) Poznámky k úpravě textu 

Při úpravě tohoto článku do podoby pověsti, která by byla vhodná pro děti 

4. a 5. třídy ZŠ bylo nutné nejprve oklestit text od cizojazyčných výrazů a poznámek 

překladatele. 

http://www.kohoutikriz.org/
http://www.kohoutikriz.org/data/w_klime.php
http://www.kohoutikriz.org/data/w_heerm.php
http://www.kohoutikriz.org/data/w_heerm.php
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Jedná se o strohý popisný styl, kterému schází lidský rozměr v podobě jednající 

postavy. Ten jsem mu dodala díky použití přímých řečí v dialozích postav příběhu, 

které prostřednictvím rozhovorů ožívají v dětské fantazii malých čtenářů. 

Při popisech míst jsem vycházela z faktů o biotopech Itálie a jižních Čech, 

historicky jsem se snažila nastínit dobu 9. století zmínkou o ošacení a použitých 

zbraních.  

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

„Řím hoří!“  

Všichni v domě se probudili při zoufalém volání obyvatel domů a stavení, které 

se tísnily v údolí řeky Tibery. Ta od nepaměti protékala pod sídlem starobylého 

římského rodu Orsiniů obklopeného olivovníky, ovocnými sady a růžovými zahradami, 

jejichž letní omamná vůně dala návrší název Růžová hora. 

Vito, nejstarší z rodu, usoudil okamžitě, že hrozí nebezpečí pro všechny v domě. 

To divoký gótský král Totila zapálil „věčné“ město. Povolal k sobě své syny a přátele 

a ptal se: 

„Kam odejít a zachránit naše ženy a děti?“  

Nejstarší z družiny odpověděl:  

„Jako dravá ryba, můj pane, když prchá před lovcem, bojuje s proudem řeky, 

tak i ty musíš proti proudu vetřelců na půlnoční stranu se vydat.“  

A tak se stalo. Na své cestě se setkávali jen s nářkem a pláčem lidí, kteří ztratili 

své domovy. Až u řeky, která se ztrácela v bažinách, a kterou zdejší lesní čeleď Lužnou 

nazývala, narazili na odpor. 

„Odkud jste a jaké dary přinášíte našemu vládci Vojenovi, knížeti z rodu 

Přemyslova?“, ptali se ozbrojení muži s těžkými oštěpy oblečeni v medvědích 

kožešinách. 

Poutníci odpověděli, že se v míru chtějí usadit.  

„Naše zem je málo úrodná, a jestli zde chcete žít, musíte nás přemoci silou.“ 

 Slovanští válečníci byli dosud pohanské víry a shromáždili se v hojném počtu. 

Vypukl boj. Vito se svou družinou a zbrojným lidem bojoval velmi statečně. Když bylo 

slunce před západem, české kníže navrhlo, že ukončí boj a dovolí, aby se usadil Vito se 

svým lidem v nížinách a horách na pomezí jeho knížectví. Hradiště zbudované na místě 

jeho porážky na památku odvahy příchozích nazvali Vitoraz, tedy Vitova porážka. 
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A tak se Vito z římského rodu Orsiniů usadil na jihu české země. Na památku 

svého domova nazvali jeho potomci svůj hrad vystavěný po římském způsobu z kamene 

Růžovou horou (Rožmberkem). 

 

5.2 Pověst o dělení růží 

A) Původní znění pověsti 

„Středověká erbovní pověst vypráví o tom, jak ctihodný kmet Vítek na sklonku 

svého života rozdělil majetek mezi pět synů. Každému z nich při té příležitosti určil 

znak, v němž se objevilo společné znamení růže. Nejstarší Jindřich dostal zlatou růži na 

modrém štítě a s ní panství hradecké, druhorozený Vilém získal růži stříbrnou na 

červeném poli spolu s Landštejnem a Třeboní. Třetího syna - Smila  - obdaroval otec 

panstvím strážským a bystřickým a jemu také určil modrou růži ve zlatém štítě. Čtvrtý - 

Vok – si směl ponechat otcův erb s červenou růží na stříbrném poli a stal se pánem na 

Rožmberku a Krumlově. A konečně pátý, nemanželský syn Sezima, dostal růži černou 

a panství ústecké“. 

(GOLOMBEK, V.: Pamětí Novohradska, s. 17) 

 

B) Poznámky k úpravě textu 

I tato pověst se traduje spíše v popisné formě, kdy každý ze synů bájného Vítka 

získal jednu část jižních Čech, k ní erb s různě barevnou růží.  

Aby text působil živěji, napadlo mě se zaměřit na poselství umírajícího otce jeho 

synům. Tak jako to dětští čtenáři znají z pohádek, kde umírající král hovoří ke svým 

potomkům, i já jsem nechala Vítka mluvit k jeho synům. Díky slovům otce Vítka pak 

částečně charakterizuji i jeho potomky. 

Použila jsem přímých řečí, středověkou atmosféru dokreslují slova jako hvozd, 

hrad, meč a použití metafor či přirovnání v proslovech starého otce. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Kvetli příslušníci rodu Vítkovců na jihu české země jako růže až do doby 

panování českého krále Vladislava I. Tehdy však povolal k sobě svých pět synů nejstarší 

z rodu Vítek, který prácheňský kraj na jihu české země pro svého krále spravoval a byl 

také jeho přítel. 

 Tak pravil nejstaršímu z nich: „Jsem životem unaven a sil mi již nezbývá, abych 

pro našeho panovníka řádně tento kraj chránil. Rozdělím tedy zem, která mi byla dána 
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v léno mezi vás, mé syny. Voku, můj milý synu, tobě dávám náš mocný Rožmberk a také 

přikazuji ti místo, kde si svůj nový pevný hrad vystavíš v zátočinách řeky Vltavy, 

kteréžto místo nazývají zdejší osadníci Krumlovem. Jako pán hradů Rožmberku 

a Krumlova budeš Vladařem rodu a domu a všichni, kdo budou mít tyto hrady v držení, 

budou nosit na svém štítu z pevné oceli červenou růži.“ 

Nejstarší z rodu se odmlčel a pak s rozechvělým hlasem pokračoval: „Jindřichu, 

nejstarší můj synu, tobě dávám místo na kraji našeho hvozdu za řekou Lužnicí 

a dovoluji ti vystavět svůj nový dům jako kamenný hrad, který bude nazýván dle tvého 

jména jako Jindřichův. Tvé znamení bude zlatá růže na modrém azurovém nebi, kterou 

naši předkové znali ze své dávné římské domoviny.“  

Ctihodný kmet se pak obrátil ke svému třetímu synu Vilémovi: „Budeš se bít 

a zvítězíš. Vystavíš svůj kamenný hrad po francouzském způsobu na pomezí země jako 

zemský kámen (Landštejn) na ochranu hranic království našeho panovníka. Nepřátele, 

kteří hrad budou chtít obejít, utopíš v bažinách našeho hvozdu u Třeboně. Protože svůj 

meč zkropíš jejich krví, bude tvé znamení naše nevinnost prolité krve proti škůdcům 

země a erbem potomků bílá růže na rudě zbarveném štítu.“ 

Čtvrtému synu pravil: „Smile, synu můj, tvým úkolem bude střežit lesy a bažiny 

v místech, kde jen divá zvěř se honí, lesy nejsou žárem mýceny, a kudy mohou rovněž 

nepřátelé země do království tajně pronikat. Nad řekou zvanou Nežárka si svůj hrad 

vystavíš a jako stráž budeš bdít dnem i nocí. Tvým znamením bude modrá růže na 

pozlaceném štítu jako blankyt čistého nebe v záři slunečních paprsků“. 

Na nejmladšího syna Sezimu se s láskou zadíval a povzdechl: „Tvá matka byla 

krásná, vzácný květ tohoto kraje. Vzpomínám, že můj praděd jako prácheňský správce 

zajížděl často na hradiště do míst, kde růžím se v úrodné zemi dařilo, ten kraj lid blaty 

nazýval a hradiště Blatnou pojmenovali. Tvá matka milovala růže. Tvé znamení bude 

černá růže jako nejvzácnější květ, rovněž na zlatém štítu, a jako své sídlo si zvolíš Ústí 

na dolním toku řeky Lužnice.“  

A tak se Vítkovci rozrostli do nejmocnějšího rodu české země a páni z Růže, jak 

byli později také nazýváni, se stali nejvýznamnějším šlechtickým rodem nejen na jihu 

Čech, ale i všech zemí Koruny české. 
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5.3 O ptáku Slamáku a cuknštejnských jestřábech 

Šejby
43

 je část obce Horní Stropnice, v okrese České Budějovice. Má 

20 obyvatel. Leží v blízkosti rakouské hranice, na úzké silnici vedoucí z Horní 

Stropnice do rakouské obce Harbach. Vesnice vznikla ve 12. století u dvora sedláka 

Šejby. Postupně převažovalo německé obyvatelstvo, které obci říkalo Scheiben. Před 

rokem 1938 v místě byla celnice. Potom byla vesnice v pohraničním pásmu, vstup do ní 

přes hlídky Pohraniční stráže byl prakticky nemožný. 

Tvrz Cuknštejn
44

 je středověké panské sídlo nacházející se poblíž vesnice Světví, 

v okrese České Budějovice. Jedná se o jednu z nejlépe dochovaných středověkých tvrzí 

v jižních Čechách.  

 

A) Původní znění pověsti 

„Při cestě ze Šejb do Nových Hradů rostl les, kterému se říkalo Slaměný pták. 

Neobvyklý název souvisí s nepřátelstvím mezi pány z Hojné Vody, kterým patřily Šejby, 

a pány z Cuknštejnu. 

Navzájem si přepadali svá zboží. Při loupežných výpravách si odháněli dobytek, 

brali obilí i jiné zboží. Občas přišel i někdo k úrazu. 

Proto se obyvatelé znepřátelených vsí a osad bedlivě sledovali a zjistil-li někdo 

ze šejbských, že nepřítel chystá přepadení, utíkal, co mu nohy stačily k zmíněnému 

lesíku. Tam vztyčil na dlouhém bidle připevněný slaměný vích. To bylo znamení pro 

strážného na věži v Hojné Vodě, aby okamžitě vyhlásil poplach troubením na svůj roh, 

a tak svolal muže k obraně vsi. 

Cuknštejnským samozřejmě tohle troubení a hemžení neuniklo, proto se raději 

včas stáhli zpět. Díky tomuto opatření byly Šejby jen málokdy vypleněny. 

A protože ten vích připomínal trochu ptáka sedícího na bidle, dostala se lesu 

neobvyklého pojmenování, které mu zůstalo celá staletí.“ 

(VÁVRA, A.: Vrkoče pro regenta, s. 112 -113) 

 

 

 

                                                           
43

 http://cs.wikipedia.org 
44

 http://cs.wikipedia.org 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Stropnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Harbach&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohrani%C4%8Dn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
http://cs.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
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B) Poznámky k úpravě textu 

Při úpravě této pověsti jsem se zaměřila na hlubší charakteristiku dvou 

znepřátelených stran. Přímá řeč obohatila text oživením postav.  

V původním textu se ptákem slamákem nazývá les, což se mi však zdálo příliš 

zavádějící a nesmyslné. Proto jsem raději tímto termínem označila hru malých chlapců, 

kterou se dala inspirovat vesnická dívka Líza, aby zachránila svou vesnici. Dětský 

čtenář chápe hru jako součást svého života, je mu blízká. 

Historicky doložené postavy rytíře Pouzara a Ditmara obohatily příběh 

středověkým ukotvením, boj rytířů, loupení, zranění z bojů – to vše dotváří kolorit 

doby. 

Z pověsti také malým čtenářům vyplývá ponaučení, že člověk nemusí být rytíř 

nebo silák, aby přemohl přesilu, že stačí lidský rozum a důvtip. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Bylo, nebylo, ale spíš bylo. Malá vesnička, obklopená hlubokým hraničním 

hvozdem, pár dřevěných chaloupek, okolo políčka samý kámen. Jmenuje se to tam 

Seyben, po česku Šejby a patří to rožmberským pánům z Hojné Vody. Pár mil k půlnoci 

je podobná, jen trochu bohatší vesnice. A hned u ní pevná tvrz. Páni z té tvrze jménem 

Cuknštejn mají zvláštní kratochvíli. Čas od času seberou pár chlapů, takových, co se 

nebojí rány a spíš nějakou dají, a vyrazí na Šejby. Ditmar z Hojné Vody má sice taky 

pár ostrých hochů, ale než se vůbec někdo doví, že v jeho vsi hospodaří cizí, cuknštejnští 

jsou už dávno za horami. Že byla vyrabovaná vesnice, až sedlákům zbyly jenom oči pro 

pláč, nad tím se může cuknštejnský rytíř jen ušklíbnout a pomyslit si - snad nějaká tlupa 

přešla hranice z Rakous nebo to byli loupežníci z Hrádku. 

Adam Pouzar, rytíř jen podle titulu, přechází nervózně po nádvoří cuknštejnské 

tvrze: „Tak co, chlapi, nevyrazíme do lesa pro dříví? Pojede Mikuláš, Hans a Seep, 

vezmete dva vozy a zbytek pacholků – jeden má sekeru, druhý palici a třetí zubatý 

tesák.“  

Ozbrojenci se radují: „Bude to náramná švanda, vrhneme se na ně jako jestřáb 

na holuba, bude maso, vyprázdníme jim sýpku a nějaká motyka a kosa se taky hodí.“ 

Vyrazili. Vozy jely pomalu cestou uprostřed polí nad Stropnicí mezi Cuknštejnem 

a Šejbami. Když se přiblížili k prvnímu lesu před Šejbami, za zatáčkou u lesa na ně 

čekalo pět jezdců a tucet pěších. Na nic se neptali a pustili se do nich. Oškubaným 
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„jestřábům“ trvalo celou noc, než se dali dohromady a na vozech tentokrát vezli jenom 

své druhy, kteří byli tak zbiti, že nemohli vůbec jít. 

Pouzar, pán na Cuknštejně, plál po pomstě. „Jakmile chlapi znovu udrží meč, 

vyrazíme na šejbské,“ promýšlel odplatu. Tentokrát to bylo ještě horší. 

Dostali se sice do vesnice a dychtivě se pustili do díla, ale něco jiného je honit 

děvečku po sadu či dát dědkovi nůž na krk a něco jiného je postavit se jezdci s mečem 

v ruce. Mstitelé se zjevili bůhví odkud, Seep přišel o ruku, div nevykrvácel a jeden 

z pacholků bude taky nadosmrti mrzák. 

 „Jak je to možné, že se rožmberský Ditmar vždycky včas dověděl, jaké máme 

choutky?“ přemítal Adam nahlas, ale na nic nepřišel. 

 Jak by to také mohl Pouzar z Cuknštejna vědět! Celé to totiž vymyslela ženská, 

chytrá Líza, dcera šejbského kováře. Také ona pokaždé zoufale utíkala do lesa. Jednoho 

dne si všimla, jak si kluci hráli – uvázali ze slámy a povřísel strašáka, přivázali ho na 

klacek a s ním pak honili menší děti, které se ho báli.  

„Já jsem pták slamák, já tě sním a vyklovu ti oči!,“ volala děcka při hře. 

Pomyslela si: „Jen kdyby tak vykloval oči těm darebákům z Cuknštejna.“ 

A dál uvažovala: „Můj nejmilejší Toník je na Hojné Vodě ve stráži u rožmberských. 

Kdyby se to dověděl, ten už by zařídil, aby tady byli naši chlapi včas.“  

Když večer dojila krávu, najednou vyskočila a běžela za tátou do kovárny: 

„Táto, táto, už vím jak těm surovcům zatnout tipec!“ 

Bylo to prosté. Z jednoho návrší bylo jako na dlani vidět cestu od Nových Hradů 

odkud vždycky přijížděli cuknštejnští loupežníci. A ze strážní věže na Hojné Vodě bylo 

zase dobře vidět návrší, které bylo však porostlé stromy. A tady sehrál svoji úlohu „pták 

slamák“, veliký panák slámy, uvázaný na dlouhém bidle. Kluci pasáci měli za úkol cestu 

pozorovat, a pak honem na vršek, zvednout bidlo nad stromy a mávat s ním a mávat, 

aby se ho strážný stačil všimnout. Další uháněl do vesnice, aby se na nezvanou návštěvu 

všichni jaksepatří připravili. 

A tak chytrá Líza zachránila celou vesnici i sama sebe. 

 

5.4 Zazděná paní ve Svébohách 

Svébohy
45

 jsou vesnice ležící kilometry severně od obce Horní Stropnice (okres 

České Budějovice). 
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První zmínka o Svébohách je v historických materiálech datována k roku 1411. 

Název obce měl v minulosti několik podob, od českého názvu Swegbohowicz, 

Svejbohy, Swybohy, po německou podobu Zweiendorf. Dominantou obce je bývalá 

středověká tvrz, opodál se nachází pozdně barokní síňová kaple se zvonicí. Obě stavby 

jsou chráněny jako kulturní památky. 

 

A) Původní znění pověstí 

„Jednoho dne na počátku května roku 1577 se strhlo ve svébožské tvrzi hrozné 

dopuštění. Rytíř Petr Kořenský z Terešova se vrátil z návštěvy v Třeboni, kde byl 

navštívit svou příbuznou, zlou a klevetivou Elišku Kořenskou z Dlouhé Vsi. Ta mu 

namluvila, že jeho laskavá a sličná žena jej podvádí s jinými muži, prý i s nejvyšším 

regentem všech panství rožmberským panem Krčínem z Jelčan. 

Rozlícenému Petru Kořenskému byl Jakub Krčín příliš mocným sokem, 

a tak se rozhodl vyřídit záležitost jen se svou půvabnou a křehkou ženou. 

Projevil se jako „skutečný“ rytíř. Sotva seskočil na nádvoří tvrze z koně, vřítil se 

do komnaty, v níž se zdržovala jeho manželka. Nezdržoval se ani trochu tím, aby si 

ověřil pravdivost slov své příbuzné a s hrozným řevem se vrhl na svou paní. Strašlivě ji 

ztýral. Nekřičela ani neprosila. Když klesla k zemi, muž ji popadl za její dlouhé černé 

vlasy a vláčel ji za neustálého spílání k věži tvrze. Neovládaje svůj hněv, svrhl ji do 

sklepení a dveře poručil zazdít. K zazděnému vchodu postavil stráž a přísně zakázal 

podávat jí jakékoliv jídlo. Tak ji vlastně odsoudil k smrti hladem. Pak se vyhoupl opět 

do sedla a odcválal. 

Zvěst o tom, co se stalo, se rozletěla po okolí. Zazděná paní Kořenská byla prý 

nejen velice krásná, ale byla i velmi laskavá paní svých poddaných. Lidé ji proto 

milovali a zakrátko sem proudili v celých procesích, aby jí dali najevo, že ji mají rádi. 

Mluvili s ní malinkým okénkem ve zdi a slibovali jí brzké vysvobození.Lidé z tvrze jí přes 

rytířův zákaz pašovali tajně do sklepení vodu a občas i trochu jídla. 

Pro své okolí se stala mučednicí. 

Žila tedy ve věži dále, podporována láskou lidí a vírou v brzké vysvobození. 

Tohle však nezůstalo utajeno před nenávistnou Eliškou Kořenskou v Třeboni. 

Třikrát po sobě ujížděl posel z Třeboně do Nových Hradů s dopisy novohradskému 

hejtmanovi Vincenci Holešpárerovi, ve kterých si Eliška stěžuje na to, co se děje ve 

                                                                                                                                                                          
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1411
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A9bohy_%28tvrz%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
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 Svébohách kolem zazděné manželky Petra Kořenského. Obviňuje benešovského 

rychtáře Siegla, že se chystá zazděnou nevěrnici osvobodit. Hejtman Elišce vyhověl a 

zakázal, aby lidé paní navštěvovali a mluvili s ní. Účinek je právě opačný. Lidí přibývá 

a nenávist ke Kořenskému stále roste. 

Když hejtman vyslýchá rychtáře Siegla, ten nařčení a obvinění Elišky Kořenské 

rezolutně odmítne. 

Události vyvrcholily o letnicích roku 1577. 3estadvacátého května o svatodušní 

neděli přišlo do Svéboh přes dvě stě lidí, odhodlaných vysvobodit ubohou ženu 

z nelidského vězení třeba i násilím. Zatímco jedni se dali do hovoru se stráží, druzí 

začali bourat zeď v místě zazděných dveří. Strážní byli bezmocní, a tak se jeden z nich 

společně s pacholkem vypravil na Hrady oznámit všechno hejtmanovi. Ten, jak to 

vypadá, choval k hezké paní nemalé sympatie, ale něco přece jen udělat musel. Vyslal 

tedy panoše na koni, aby zjednal podle možnosti pořádek. Lidé ho už z dálky viděli 

přijíždět po hrázi Královského rybníka, a tak se v klidu rozešli. Panoš se spokojeně 

vrátil do města. 

Jenže tím vše neskončilo. V noci se tu znovu shromáždili lidé. Vylámali zbylé 

kameny, vynesli zuboženou a zesláblou paní ven z vězení a vyrazili s ní rovnou do Svinů. 

Ve zdejší faře se umyla, převlékla do čistých šatů a trošičku se zotavila. 

K ránu té sváteční noci vyjel od svinenské fary povoz s vysvobozenou paní 

Kořenskou. Nikdo už nezapsal, kam ten povoz jel, a tak se stopa ztrácí. Moc radosti si 

už ale asi paní Kořenská neužila.  

Třeboňská klevetnice Eliška Kořenská však neustala v obviňování regenta 

ze spoluviny na svébožské nevěře a jí následujících událostech. Naopak, ještě častěji 

a hlasitěji své výpady opakovala. 

Samozřejmě, že se to doneslo nejen k uším regenta, ale i vladaře, a tak milý 

Jakub Krčín v dopise z 30. května 1577 panu Vilému z Rožmberka vysvětluje, že v době, 

kdy měl být podle Elišky Kořenské ve Svébohách a dopouštět se cizoložství, byl u Petra 

Voka na Bechyni. 

Zřejmě to nebyl jeho první konflikt s Eliškou, protože si v dopise povzdechl, 

že od té „dobré paní“ nebude mít pokoj nikdy.“ 

(VÁVRA, A.: Vrkoče pro regenta, s. 73 -74) 
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Jednoho dne na počátku května léta Páně 1577 byl rytíř Petr Kořenský na 

návštěvě u své milované příbuzné Elišky Kořenské v Třeboni. Eliška byla známá klepna, 

ale Petr na ni velmi dal, doufal totiž, že po ní bude dědit. Eliška mu sdělila, že jeho 

manželka mu je už delší čas nevěrná. A to prý se samotným regentem rožmberského 

dominia Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan. Petra tato zpráva příliš nepotěšila, 

rozlícen vsedl na koně a ujížděl ke své tvrzi ve Svébohách. Cestou se mu honily hlavou 

myšlenky na pomstu. Toho psa rozsekat do nudlí! Ale na Krčína byl přece jen příliš 

malým pánem. Tak si to vyřídí aspoň s manželkou.  

Doma na tvrzi jej manželka vítala a líbezně se na něj usmívala. To ho dojalo tak, 

že se neovládl a poručil, aby tu cizoložnici zazdili po středověkém způsobu do věže.. Pak 

opět odcválal, aby se mohl užírat vztekem v krásné přírodě. Zazděná paní Kořenská 

však byla vždy na své poddané hodná, ti proto neuposlechli zákazu a uvězněnou paní 

všemožně podporovali – jak jídlem, tak pitím. To se však doneslo klevetnici Elišce, která 

celou věc udala místnímu hejtmanovi. Hejtman sice pravděpodobně k uvězněné paní 

choval sympatie, ale z moci úřední vydal nařízení, ve kterém se lidu pod přísnými tresty 

zakazovalo výše uvedenou paní Kořenskou dále podporovat. Nebylo to nic platné, paní 

Kořenská se pro své okolí stala mučednicí, nikdo již nepochyboval o její nevině.  

Dne 26. května o svatodušní neděli, podníceni ohnivým kázáním pana faráře 

o křesťanském milosrdenství, se lidé rozhodli vykonat bohulibý čin a ubohou paní 

osvobodit. Ke svébožské tvrzi se sešlo asi 200 lidí a začali věž systematicky bourat. 

Stráže zbaběle uprchly, ale jeden z nich jel celou událost oznámit hejtmanovi. Ten vyslal 

svého zástupce na koni, aby lidu domluvil. „Ouřad” měl tenkrát jiný respekt než dnes 

a lidé se opravdu rozešli. Uvězněná paní si na své osvobození musela ještě počkat, ale 

ne dlouho. Již následující noci skupina havířů věž krumpáči rozbourala a zesláblou 

paní vyprostila ven. V převlečení ji odvezli do Trhových Svinů na faru. Zde ji laskavý 

pan farář pohostil, poskytl možnost se vykoupat a převléci do čistého. Poté nasedla do 

kočáru a ten se s kodrcáním rozjel do temné noci. Víckrát už paní Kořenskou nikdo 

nikdy nespatřil  

Zlí jazykové tvrdili, že havíře najal její věrný milenec a že spolu pak odjeli 

neznámo kam. Inu, na každém šprochu pravdy trochu. A pokud je známo, rytíř Petr 

Kořenský už dál po své ženě nepátral. 

Celé tato záležitost, která se skutečně stala, nebyla nikdy náležitě vysvětlena. 

Havíři najatí pravděpodobně v českobudějovické rudné oblasti (těžba stříbra 

v Rudolfově), skutečně násilně vyprostili z věže tvrze zřejmě pohlednou paní Kořenskou. 
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Na čí pokyn? Snad všemocný regent měl zájem na ukončení celé záležitosti a rozruchu 

kolem neobvyklého trestu, neboť sám o sobě se zmiňuje a vysvětluje ve svém psaní panu 

Vilémovi z Rožmberka průběh událostí, o kterých byl informován v dopisech od 

novohradského hejtmana Hultzšporera. Pan Vilém totiž před dvěma roky Petru 

Kořenskému z Těrešova vystrojil na Krumlově 12. února 1575 svatbu a rod Kořenských 

zazdění manželky nejen schvaloval, ale i bránil jejímu osvobození. 

Událost pravděpodobně souvisí s krvavým přepadením na cestě z Dřítně 

u Hluboké, kdy se Jakub Krčín vracel od pana Bohuslava Malovce a byl na cestě 

pobodán jakýmsi příbuzným Petra Kořenského, což následně vysvětluje opět vladaři na 

Krumlově. „Bylť na cestě od Viléma Čejkovskýho, přihodila se ta nešťastná událost, 

oznamuji, tak jsem od něho svým vlastním tulichem, nedav mu žádné nejmenší příčiny, 

třikrát poboden a nejvíce a nejškodněji nad levým pasem….“  A dále uvádí omluvu 

svého stavu: „Nebo v tom se Vaší Milosti musím poznati, že jsem tak velmi opilý byl, že 

jsem nevěděl, když mi ten tulich dobyl, ani také jsem necítil, když mne bodl. I to slyším, 

že ani na nohách státi, ani tuším slova promluviti jsem nemohl. A hned se Vaší milosti 

tímto psaním zavazuji, že žádnýmu pití ani víceji někomu k takovému zhovadilému 

opilství se namluviti nedopustím.“ 

(GOLOMBEK, V.: Pamětí Novohradska, s. 41) 

 

B) Poznámky k úpravě textu 

Obě původní zpracování pověsti jsou velmi čtivá, nicméně obsahují řadu 

historických dat, popisných pasáží a délkou textu i souvětí přesahují dimenze čtenářů 

4. a 5. třídy.  

Rozhodla jsem se tedy text zkrátit, vynechat pasáže, v nichž vystupuje Jakub 

Krčín jako ten, kdo je všeho vinen, nezabředávat do oblasti pravdivosti či nepravdivosti 

případné nevěry. Není to vhodné téma.  

Zaujala mne osoba klevetnice, kterou děti na vesnici poznají i z vlastní 

zkušenosti, a prvek osvobození zazděné paní, jako šťastný konec příběhu. Vybrala jsem 

si závěr podle publikace Pamětí Novohradska, aby se děti setkaly se skoro zaniklým 

havířským řemeslem. 

Ponechala jsem v textu jako jeho ozvláštnění archaismy typu: frejíř, vínapitel, 

regent, kytlice, které dokreslují středověkou dobu, podobně jako uvedené historické 

postavy. Text jsem oživila přímou řečí. 
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C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Byl vlahý májový večer a na třeboňském zámku zase svítila všechna okna. 

Bujaré veselí, hlahol panstva, smích ženských hlasů a pijácké písně hudebníků se nesly 

přes mohutnou hráz až k ztichlé hladině rybníku Nevděk. Z panstva tu byli snad všichni. 

Drobní zemané, vladykové a rytíři, majitelé statků i tvrzí, hrádků i hradů, jen Jeho 

milost Vladař, Vilém z Rožmberka, nebyl přítomen a také slovutný regent pan Jakub 

Krčín z Jelčan, správce rožmberského dominia, tu chyběl. Možná u pana Viléma nechuť 

k tomuto druhu zábavy a u pana Jakuba nemoc zapříčinila, že hostitelství se musel 

chopit mladší z Rožmberků, pan Petr Vok.  

Mezi pozvanými byl i rytíř Petr Kořenský ze Svéboh, jehož pan Krčín zval do 

Třeboně v poslední době nezvykle často a pod různými záminkami. Tentokrát se však 

čelo pana z Těrešova kabonilo víc jak obloha před bouří. Před příjezdem do zámku se 

stavil u své příbuzné Elišky Kořenské ve městě, kde se dozvěděl nepříjemnou věc. Paní 

Eliška byla sice známá klepna, ale Petr na ni velmi dal. 

„Pane Petře, dávej si pozor. Regent, pan Jakub, je velký frejíř a vínapytel,“ paní 

Eliška se odmlčela. „No, co ti mám vyprávět,“ a pokračovala šeptem: „Říkal to čeledín 

z olbramovského tvrziště, že pan Jakub při obchůzce té nové stoky do Žárského rybníku, 

co kolem Svéboh teče, obcházel tu tvrz a s tvou paní dlouze rozmlouval. Potom dokonce 

i za bránu vešel, ale zpátky vyjít ho nikdo neviděl.“  

Petra tato zpráva o údajných záletech pana Krčína příliš nepotěšila, rozlícen 

vsedl na koně a ujížděl ke své tvrzi ve Svébohách, očekávaje nečekané setkání s oběma 

hříšníky lásky. Cestou se mu honily hlavou myšlenky na pomstu: „Toho psa, 

přivandrovalého odnikud, rozsekám do nudlí! A jí…Jen počkej, ženuško drahá, to si 

spolu vyřídíme!“, cedil výhružky skrz sevřené rty, cválaje temnou nocí. Ale na Krčína 

byl přece jen příliš malým pánem. 

Doma na tvrzi jej však manželka vítala sama a líbezně se na něj usmívala: „Vítej 

muži, kde ses tu vzal, můj drahý, čekala jsem tě až zítra.“ Se zbrunátnělou tváří proběhl 

pan Petr celou tvrz, ale nikoho než ospalou čeleď nenašel. Vzteky ještě poručil 

pacholkům: „Tu cizoložnici zazděte okamžitě do věže, ale tak, aby nezhynula hned. Jen 

jídlo a pití ji odepřete!“ Pak skočil na koně a opět odcválal, aby se mohl užírat vztekem 

divokou jízdou zpět na Třeboň. 

Zazděná paní Kořenská však byla vždy na své poddané hodná. Ti proto 

neuposlechli zákazu a uvězněnou paní všemožně podporovali – jak jídlem, tak pitím. Po 

stížnosti paní Elišky novohradskému hejtmanovi, že vězněná cizoložnice stále žije, přišel 
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sice úřední zákaz donášky potravin a vody, ale nebylo to nic platné. Paní Kořenská se 

pro své okolí stala mučednicí, nikdo již nepochyboval o její nevině.  

O svatodušní neděli, podníceni ohnivým kázáním pana faráře z nedalekého 

Benešova nad Černou o křesťanském milosrdenství, se lidé rozhodli vykonat bohulibý 

čin a ubohou paní osvobodit. Ke svébožské tvrzi se sešlo asi 200 lidí a začali věž bourat. 

Stráže zbaběle uprchly, ale jeden z nich jel celou událost oznámit hejtmanovi. Ten vyslal 

svého zástupce na koni, aby lidu domluvil: „Jménem jeho milosti, rožmberského 

Vladaře, rozejděte se do svých domovů“, a lidé se opravdu rozešli. Uvězněná paní si na 

své osvobození musela ještě počkat, ale ne dlouho.  

Již následující noci neznámá skupina mužů v havířských kytlicích věž krumpáči 

rozbourala a zesláblou paní vyprostila ven a odvezli do Trhových Svinů na faru. Zde ji 

laskavý pan farář pohostil, poskytl možnost se vykoupat a převléci do čistého. Poté 

nasedla do kočáru a ten se s kodrcáním rozjel do temné noci. Víckrát už paní 

Kořenskou nikdo nikdy nespatřil. A pokud je známo, ani rytíř Petr Kořenský už dál po 

své ženě nepátral. 

 

5.5 O zániku Havraního mlýna 

Havraní mlýn (Grabmühl nebo Holzsparrer) u Dobré Vody (Gutenbrunn) stával 

po pravé straně silnice z Horní Stropnice do Rychnova, kousek za Bedřichovem 

(Friedrichschlag), v zalesněném údolí Chlupatého potoka. Jeho historie sahá až do 

16. století (Vávra, 1986, s. 60-63) 

 

A) Původní znění pověsti 

„Když ženské skončily draní ve vsi, došlo také na mlýn, který stál přece jen 

stranou. Všichni ve mlýně, tedy pan otec, panímáma a sličná dcera Lenka, se náramně 

těšili na to večerní posezení s dračkami, protože se při něm mnoho zajímavého 

vyprávělo. Někdy se povídaly úsměvné příhody ze široka daleka, jindy zase příběhy, při 

nichž naskakovala husí kůže. To pak musel mládenec doprovodit vystrašenou dívku až 

do stavení, ba někdy i do komůrky. 

Také v Havraním mlýně měli nevěstu – a jakou! 

Každý líčil tu mlynářskou dcerku jako dívku nevídané krásy. Byla prý dokonalá, 

ale v jednom jiná než její vesnické družky. Ač se nejeden hezký mládenec pokoušel 

získat její srdce, ona všechny pohrdavě odmítala. Nestála o venkovského ženicha, 

i kdyby byl sebebohatší. Chtěla se provdat za pána. 
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Jejím rodičům, známým svou laskavostí, to působilo velikou starost. Tajně 

doufali, že časem zmoudří, vždyť taky kde vzít honem pána tady na samotě. 

Lenka byla vlídná, pracovitá a vůči rodičům pokorná, ale jen do té doby, než 

začali mluvit o ženichovi, nebo než se nějaký mládenec přiblížil. 

Neměla sice nijak zmeškáno, ale strach, že ženicha podle sých představ se 

v Havraním mlýně nedočká, ji přepadal stále častěji. Aby ji rodiče rozptýlili, připravili 

konec draní trochu veseleji, s muzikou. Panímáma napekla a navařila, pantáta obstaral 

vědro piva a pozval se Stropnice muzikanta. Vedle draček přišlo i pár mladých lidí, 

a když zametli poslední pápěrky a uklidili velkou jizbu, začala panímáma nosit na stůl. 

Po chvíli se muzikant chopil housliček, začalo se zpívat, mladí šli do kola. Všichni se 

dobře bavili, jen půvabná Lenka seděla zlostně na lavici. Chlapci, už tolikrát odmítnutí, 

pro ni nešli. 

Dívčin hněv pozvolna přecházel v zoufalství, a tak náhle ze sebe vyrazila, že když 

žádný z tanečníků o ni nestojí, šla by tančit třeba s čertem. Ženské, které její rouhání 

zaslechly, se pokřižovaly a také mužští se zarazili. Muzikant spustil další písničku. 

Sotva začal hrát, otevřely se dveře a do jizby vstoupil hezký, snědý mladý muž, 

oblečený do mysliveckých šatů. Obřadně se před strnulou dívkou uklonil a s úsměvem ji 

vyzval k tanci. Vstala jako omámená. Neznámý mládenec ji uchopil do náruče a už se 

vznášeli v kole. 

Lenku zaplavil pocit nesmírného blaha. Věřila, že konečně přišla ta šťastná 

chvíle, v níž se objevil její vysněný pán. Na svůj rouhavý výrok už ani nevzpomněla. 

Po chvíli se jí zdálo, že se točí stále rychleji a rychleji. Že už to není tanec, ale 

pekelný rej. 

Ostatní přestali tančit a pozvolna se vytráceli, nejdříve z kola, potom ze mlýna 

do tmavé noci. Na lavici seděli už jen ztrápení rodiče a muzikant, který hrál a hrál jako 

ďáblem posedlý. 

Lidé totiž pochopili, s kým Lenka tančí a spěchali co nejrychleji od mlýna ke 

svým domovům. 

Do oken Havraního mlýna se dívala jen černá tma. Najednou se zablesklo, 

zahřmělo a v údolíčku nastalo dopuštění. 

Vichřice lámala větve, z oblohy se lily – teď na sklonku zimy – proudy vody, 

které změnily Havraní potůček v mohutnou a dravou bystřinu, ničící všechno, co jí stálo 

v cestě. Blesk uhodil do doškové střechy mlýna, a ten byl za chvíli v jednom plameni. 
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Když tohle přízračné divadlo kránu ustalo, nebylo už Havraního mlýna, zůstaly 

jen zbytky rozvalin, které voda nestačila odnést. Podávaly svědectví o tom, že tu stával 

mlýn, který rozbořil ďábel. 

Nebylo tu ani pyšné mlynářovy dcery. 

Mlynář se ženou i muzikantem se jako zázrakem zachránili. Vůbec nevěděli, 

jak se dostali ven z hořícího stavení a co se kolem dělo. Mlynář dokonce našel u pasu 

váček se zlaťáky, které měl ukryty v truhlici v komoře, ač po truhlici nebylo nikde ani 

památky. Pochopil, že je to „ďáblova“odměna“ za krásnou dceru. 

Za čas si mlynář koupil hospodářství na východním konci Dobré Vody a začal 

znovu hospodařit. Mlynařiny však nechal. 

Mlynářce se po čase narodil syn, který převzal po otci dobrovodské hospodářství 

a některý z potomků, možná i on sám, dal postavit do míst, v nichž stával Havraní mlýn, 

kamenná boží muka. Bohužel nyní jsou už silně poškozena – také člověkem.“ 

(VÁVRA, A.: Vrkoče pro regenta, s. 84– 85) 

 

B) Poznámky k úpravě textu 

Vypravování pana Vávry v jeho knize „Vrkoče pro regenta“ je velmi čtivé, 

nicméně postrádá živý lidský faktor. Draní peří bývala společenská událost, do textu 

jsem tedy včlenila komunikaci mlynářky se sousedkami.  

Postavě mladé Lenky jsem prohloubila charakteristiku popisem jejích duševních 

stavů. Ponechala jsem pasáž s popisem bouře a následného zničení mlýna. Postavu čerta 

znají malí čtenáři z pohádek, jeho charakteristikou jsem se tedy více nezabývala, každý 

si ho může představit dle vlastní fantazie. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Draní peří patřilo k nejoblíbenějším pracím v zimě. Probralo se při něm ledacos. 

Pohoda, zvyšovaná teplem domova a čistotou mrazivého sněhu kolem chalupy, byla 

nakažlivá a šířila se od stavení ke stavení. Nejinak tomu bylo i v Havraním mlýně 

u Chlupatého potoka.  

„Pěkně vás vítám, sousedky, jen pojďte dál do světnice, do tepla ke kamnům,“ 

vítala příchozí panímáma s panem otcem a dcerou Lenkou. Všichni se velmi těšili na 

příběhy, při nichž mnohdy naskakovala husí kůže, a jindy zase na povídání o chlapcích 

či dívkách, kdo koho v srdci nosí či kdo se s kým s pláčem rozešel. To hlavně zajímalo 

krásnou mlynářovu dceru Lenku. Byla to dívka nejen sličná, ale také vlídná a pokorná, 
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své rodiče poslouchala. Byly však chvíle, kdy se její růžolící tvář kabonila jako obloha 

před bouřkou, kdy se její pivoňkově rudé rty stáhly do tvaru podkovy a její pomněnkové 

oči zalila vlna slané vody. A co dokázalo Lenku takto rozesmutnit?  

Bylo to ve chvílích, kdy se mluvívalo o svatbách ve vsi a okolí a o nápadnicích, 

kterých měla nádherná mlynářova dcera celou řadu. Některé zvědavé sousedky by se 

velmi rády dozvěděly, kdo bude tím šťastným, který mladé mlynářce prstýnek navlékne. 

Jenže Lenka nestála o obyčejného chlapce, snila o tom, že se provdá za skutečného 

pána.  

Po jedněch takových dračkách, kdy Lenka s pláčem do komůrky utekla a její 

starostlivá maminka jen obtížně sousedkám vysvětlovala, že dcera o vdavkách slyšet 

nechce, dostal starý mlynář nápad: 

 „Pozveme muzikanty ze Stropnice, bude se tancovat, dobré jídlo okusíme, 

zazpíváme si a nikoho ani nenapadne se Lenky ptát, co a jak s ženichy. Když tedy 

skončilo draní peří a poklidila se světnice, panímáma nanosila na stůl dobroty, 

muzikanti začali hrát a mládenci ze Stropnice přišli se svými děvčaty do kola. Jen Lenka 

seděla na židli u okna, tolikrát odmítnutí chlapci se jí zdráhali poprosit o tanec. Kolem 

ní zněla hudba, smích, veselé klábosení a ona se v tom bujarém reji cítila jako by byla 

cizí.  

Smutek se v ní mísil se zlostí, avšak styděla se znova utéct pryč, co by si její 

maminka asi tentokrát od sousedek vyslechla? Ruce svírala v pěst, potlačovala pláč, 

srdce jí bušilo jako na poplach. Aniž by věděla proč a jak, náhle vstala. Muzikanti právě 

složili své nástroje, aby se trochu občerstvili dobrým pivem a koláči, když jizbou zaznělo 

vzkřiknutí: „A že si nezatancuju? Ale jo! A třeba i s čertem.“  

Ženské se pokřižovaly za tohle rouhání, pan otec se zamračil, když tu náhle vešel 

do místnosti hezký snědý mladý muž, oblečený do mysliveckého šatu. Zamířil k Lence, 

která se hned celá rozzářila. „Smím Vás, krásná slečno Lenko, požádat o krátký 

tanec?“, zeptal se mladík a hluboce se uklonil. Lenku zaplavil pocit štěstí a blaha. 

„Konečně přišla má šťastná chvíle,“ pomyslela si a jako ve snách se nechala vést 

mládencem doprostřed místnosti. Mladý muž hodil muzikantům po zlaťáku a začal 

tančit. S Lenkou se vznášel celý svět, připadalo jí vše kolem jako v mlze. Jen se jí zdálo, 

že se točí stále rychleji a rychleji, až všichni nakonec přestali tancovat a zkameněle se 

dívali na ten divoký tanec, ba spíše pekelný rej. Tu, přestože byla zima, za okny se 

zablesklo, zaduněl hrom a strhla se náramná bouře s průtrží mračen. Vítr ohýbal 

a lámal stromy kolem potoka, hladina vody začala prudce stoupat. 
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„Musíme domů, mlynáři!,“ a aniž se rozloučili a poděkovali za pohoštění, utíkali 

všichni sousedé, mládenci se svými děvčaty a dračky z okolí Chlupaté Vsi do svých 

domovů. A věděli proč. Poznali, s kým Lenka tančí. Jen panímáma s mlynářem zůstali 

sedět bez hnutí na lavici a sledovali svou nešťastnou dceru, jak víří v tanci s neznámým 

mládencem uprostřed světnice. 

 Pak uhodil blesk do doškové střechy, která se okamžitě vznítila, a stavení začalo 

hořet. „Hoří! Pomoc, sousedé, vraťte se!,“ mlynář s mlynářkou vyběhli ven po svahu 

nahoru pro záchranu, ale když se otočili dolů, rázem pochopili, že je všemu konec. 

Nebylo již třeba nic a nikoho zachraňovat. S mohutným hukotem vystouplá voda potoka 

v obrovské vlně smetla celý mlýn. Pyšná Lenka s cizím mládencem rovněž zmizeli, jen 

pod zbytkem trámu ohořelého krovu, našel mlynář váček se zlaťáky. To byla ďáblova 

„odměna“ za způsobenou škodu a svou nevěstu. 

„Nechci už být mlynářem a nechci už tady ani žít. Je to prokleté místo!“ rozhodl 

se mlynář. Panímáma jej však se slzami v očích uprosila, aby alespoň památku na její 

nešťastnou dceru Lenku zanechal. A tak v místech, kde stával Havraní mlýn, nechal 

mlynář postavit boží muka s dřevěnou stříškou a sv. Janem Nepomuckým na památku 

nalezeného trámu s „pekelnou odměnou“. Za tu si však mlynář se svou ženou mohli 

začít nový život v novém stavení na konci osady jménem Dobrá Voda – Meziluží. 

 

5.6 Zázračná voda na Vilémově hoře 

 Bývalé lázeňské městečko
46

 se nachází 7 kilometrů jihozápadně od Nových 

Hradů na jihovýchodním úpatí Kraví hory. Ves je zmiňována již v r. 1553.  R. 1564 zde 

byl objeven údajně léčivý pramen, okolo něhož byly založeny lázně nazvané Vilémova 

Hora (též původní název Kraví hory), které byly ve své době velice významné. Léčili se 

zde poslední Rožmberkové (Vilém i Petr Vok). 

V 17. stol. zde stávala sklářská huť. V té době zaniká jméno Vilémova Hora. 

Označení “Hojná“ vzniklo od slovesa hojiti, neboť voda byla pokládána za léčivou čili 

hojivou (r. 1854 toto pojmenování poprvé použil František Palacký). V l. 1893–1910 

sem zajížděl na letní pobyty známý spisovatel historických románů a povídek Zikmund 

Winter (1846–1912), který zde napsal značnou část svého proslulého díla „Mistr 

Kampanus“. 

                                                           
46

 http://www.novohradskehory.cz/mista/hojna-voda/ 

http://www.revprirody.cz/kalendar/2006/hvoda.htm 

http://www.kohoutikriz.org/data/w_brezi.php johann brezina- sklářské hutě na novohradsku 

http://www.novohradskehory.cz/mista/hojna-voda/
http://www.revprirody.cz/kalendar/2006/hvoda.htm
http://www.kohoutikriz.org/data/w_brezi.php
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A) Původní znění pověstí 

„Ve vsi Bedřichov, nedaleko od slavné Hojné Vody, žil zbožný selský syn Matěj 

Egidi. Krátce před svítáním, na den svatého Františka, uviděl ještě v polospánku 

stejnou krajinu jakou kdysi ve svém vidění spatřil Pülss. Poblíž dřevěných božích muk u 

tarasené studánky viděl několik mužů oděných do pracovních šatů, jak rukama ukazují 

na budobu podobnou kostelu. Naléhali přitom na Matěje, aby na tom místě postavil 

chrám. Žádali ho, aby sem jako první dovezl fůru stavebního kamene. Potom zmizeli. 

Matěj se nikomu o svém vidění nezmínil. 

O tři dny později se Egidimu zjevil před očima Kristus na Kříži, mířícím 

k Matějovu srdci, dále Panna Maria a mnoho bot poutníků. Jdoucí dav mu zanedlouho 

překryl obraz Krista i obraz Panny Marie. V tom se ozval hlas, který mu oznámil, že pod 

střechou sousedního stavení najde ráno vápno potřebné ke stavbě kostela. Má je naložit 

a odvézt na místo, jež se mu už dříve zjevilo ve snu. 

Ráno tam skutečně vápno bylo a soused o něm ani netušil. Matěj tedy vápno 

naložil a odvezl na určené místo. Pak se sám pustil do stavby kapličky. Když viděli jeho 

úsilí sousedé, přicházeli mu na pomoc. Po nich sem potom začaly proudit davy 

poutníků, přinášející dary na stavbu budoucího velkého kostela.“ 

 (KOBLASA, P.: Novohradským jihem, s. 61-62) 

 

„V noci ze 4. na 5. října 1701 odpočíval Matěj Egidi z Rauhenschlagu (jak se 

kdysi nazývala Chlupatá Ves) velice neklidně. Stále se převaloval, každou chvíli byl 

vzhůru a teprve k ránu mu tvrdý spánek zavřel víčka. Než zakokrhal první kohout, zdál 

se mu neobyčejný sen. Nějací lidé, asi zedníci nebo tesaři, mu ukazovali jakýsi malý 

kostel. Řekněme model. 

Ráno si na podobu už nevzpomněl. Jen to si pamatoval, že mu kladli na srdce, 

aby se postaral o postavení kostela u studánky. Na místě, které dobře znal. Pod dřevěná 

boží muka chodil matce pro vodu na omývání zarudlých očí. 

Když Matěj vypravoval svou podivnou noční vidinu rodičům, staří Egidiovi se 

zalekli. Domnívali se, že se syn rouhá. Když ale při Bohu přísahal a předky se zaklínal, 

poručili mu, aby všeho nechal a rozběhl se na Vilémovu Horu za farářem Riedlerem. 

Velebný pán ho vyslechl jako u zpovědi. Na Matějovy obavy, kterak se má postarat 

o stavbu kostela, když je chudý jako kostelní myš, ho páter ukonejšil. Ví, kdo se postará. 
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Postarali se novohradští Buquoyové. Truhlice neměli zrovna prázdné a Matějův 

„vision“ jim přišel vhod. Byl by neodpustitelný hřích nevyužít takového zázraku, který 

se udál na jejich panství.“ 

 

(CHMELÍK, J.: „Putování po městech a obcích českobudějovického okresu, v němž 

listujeme“, 6. 5. 1994) 

 

B) Poznámky k úpravě textu 

Oba texty jsem použila v upravené pověsti především proto, že Chmelíkův závěr 

je realisticky pravděpodobnější a Koblasův popis Matějových snů zase barvitější.  

Vzhledem k tomu, že byl Matěj pasáček, upustila jsem od toho, aby to byl právě 

on, kdo velký kostel postaví, jeho rodina byla chudá.  

Zaměřila jsem se na účinky vody ze studánky, včlenila do vypravování postavu 

nemocné matky (dětem je láska k rodičům blízká a jasně identifikují, že Matěj měl 

dobré srdce a svou matku miloval). Prostý pasáček jde čtenářům příkladem. 

Příběh je obohacen užitím přímých řečí, dialogizujících pasáží. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

„Chlapče, vstávej, je čas, slunko už je vysoko, poženeš dnes na horu.“ Matěj 

Egidi si protřel zrak. Nad ním stál šafář z bedřichovského statku a smál se. Matěj rychle 

vyskočil, napil se teplého mléka na plotně, z bochníku chleba na stole si uříznul pořádný 

krajíc a dal ho do kapsy pasácké haleny. Venku skutečně bylo průzračné říjnové ráno. 

Takové, kdy hustá kaše bílé mlhy nad třeboňskými lesy leží celý den jen dole v údolí 

a pod blankytným nebem je Vilémova Hora s Vysokým lesem vidět až do večera jak na 

dlani. 

 Obvykle vyhnal dobytek k napajedlu u prameniště nad Chlupatou Vsí, kde se pak 

krávy spokojeně pásly až do večera. Dnes však neměl stání, ráno před úsvitem měl 

podivný sen. Viděl v něm velké množství lidí v pracovních šatech, kterak mu ukazují na 

jedno místo se studánkou na úbočí Vilémovy Hory, kterou jinak velmi dobře znal. Ke 

studánce chodíval pro vodu, která blahodárně působila na zarudlé oči Matějovy matky: 

„Je to zázrak, Matýsku,“ říkávala mu, „nebýt vody z té studánky, byla bych nadobro 

slepá, k ničemu bych tobě ani tátovi byla, starat byste se museli dočista o vše a já bych 

vám jen visela na krku, raděj nedomýšlet…“ Matěj jí pro taková slova káral, nechtěl, 
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aby se jeho maminka trápila. Sám tedy vodě ve studánce tolikrát děkoval, vážil si jí 

a chodil čistit její hladinu a břehy.  

Nad studánkou se v tom snu třpytil v mlhavém oparu obraz Panny Marie a jejího 

syna, lidé oblečení do zednických či snad tesařských šatů hleděli v tu stranu, všude byl 

klid a zvláštní vůně, kterou znal z kostela.   

Sen, který k němu přišel pomalu s kuropěním, ho velmi zmátl, nevěděl si s ním 

rady.  Všichni ti lidé ukazovali na velký chrám, který tu stál na čtyřech bílých sloupech 

a byl zastřešen prkny. „Jen kdybych věděl, co mám teď dělat,“ přemýšlel Matěj celý den 

na pastvě. Večer se se svou starostí svěřil rodičům. Matka počala plakat, že to může být 

jen a jen boží znamení: „Matýsku, nesmíš otálet, utíkej za farářem Riedlerem, ten ti jistě 

poradí co a jak.“ 

Matěj tedy všeho nechal a tmou utíkal na Vilému Horu na faru. Farář byl velmi 

překvapený z nečekané návštěvy, ale záhy zjistil, že má Matěj skutečně pádný důvod, 

proč přišel. „Matěji, vím, že máš velké obavy, ale náš Pán ví, co činí, a koná dobro. 

Vybral si tě, abys nám pověděl o jeho záměru a naším úkolem je pomoci vykonat ho. 

Povím o tvém snu našemu hraběti Buguoyovi, je to muž zbožný, a jistě bude poctěn, že 

může podpořit zázrak na svém panství.“ 

Matěj se usmál a faráři odpověděl: „Pane faráři, tisíckrát díky, já i mí rodiče 

jsme lidé chudí, nemáme peněz, co by vystačily na stavbu takového chrámu, který jsem 

ve svém snu viděl.“ Farář pokýval hlavou a úsměv Matějovi oplatil. 

Netrvalo dlouho a na svahu Kraví hory byla postavena kaple Panny Marie 

Pomocné, a z ní pak kostel Panny Marie Dobré Rady.  

 

5.7 O nešťastném Matějovi a žlutém světle ve Stropnici 

A) Původní znění pověsti 

Co mám vám povídat, byla to velká láska, kterou zahořel kovářský pomocník 

Matěj z blízkého hamru ke Kateřině, krásné, ale pyšné mlynářově dceři z Holzsparerova 

mlýna za Stropnicí. Byla to velká láska, ale jen z jedné strany. Kateřina byla vypočítavá 

dívka, která čekala jen na prince ve zlatém kočáře a silný, nepříliš hezký Matěj jí byl 

dobrý, jen když ji doprovázel za temných večerů cestou ze Stropnice, kde vypomáhala 

své tetě v domě na náměstí.  

Jednou, když hrála ve Stropnici muzika a mladí šli do kola, Kateřina zůstala 

sedět na lavici sama. Ostatní mládenci její nepřístupnost totiž znali, a tak jí zůstal zase 

jenom ten Matěj z kovárny.  Dívčin hněv pomalu přecházel v zoufalství, když tu náhle 
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vstoupil hezký, mladý muž oblečený po panském způsobu. Byl to Jan, syn 

novohradského soudce, který se vracel z cesty po cizině a před návratem domů si chtěl 

krátce odpočinout. Kateřina i on si vyměnili pohledy a jí bylo jasné, že se dočkala. 

Nešťastný Matěj jen zoufale hleděl do země a po chvilce si objednal džbán. Pil a pil, aby 

zapomněl, ale před očima se mu dělalo rudo, a tak zanedlouho vyběhl do hvězdnaté 

noci. 

Toho večera stará Svobodka viděla toho zlopověstného posla - žluté světlo větší 

než talíř, které se vznášelo nejdříve nad střechou mlýna, kde bydlela Kateřina, a po 

chvíli se vzneslo vzhůru a odletělo ke kostelu. Tam jej spatřila mladá Grabmillerová, 

kterak přes střechu radnice odletělo na hřbitov, kde se usadilo na vrchol kamenného 

kříže a pomalu se rozplynulo. 

Na druhý den zrána byla krásná Kateřina nalezena s rozbitou hlavou ve své 

komoře. Matěj z kovárny zmizel. Události na sebe nedaly dlouho čekat a z vraždy byl 

obviněn kovářský pomocník Matěj, který se zatím skrýval v polích, avšak po několika 

dnech byl dopaden nedaleko Hrádku u Trhových Svinů. Soudce novohradský vynesl 

přísný, ale spravedlivý rozsudek. Trest smrti pověšením. 

Toho večera kovářka oněměla úžasem, když se nad střechou hamru objevilo 

ono záhadné světlo a pak jako posel smrti se pomalu vzneslo a odletělo přes věž kostela 

ke hřbitovu. Druhý den za východu slunce byl Matěj na Nových Hradech pověšen. 

(GOLOMBEK, V.: Pamětí Novohradska, s. 44 – 45) 

 

B) Poznámky k úpravě textu 

Tento příběh je díky prvku tajemného žlutého světla napínavý. Vyvolává otázky, 

co symbolizuje ono světlo, co přináší.  

Do textu jsem včlenila pasáže s přímými řečmi, abych více přiblížila dětem 

charakter Matěje a mlynářovy Kateřiny.  

Jinak jsem do textu příliš nezasahovala. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Co vám mám povídat, byla to velká láska, kterou zahořel kovářský pomocník 

Matěj z blízkého hamru ke Kateřině, krásné, ale pyšné mlynářově dceři z Holzsparerova 

mlýna za Stropnicí. Byla to velká láska, ale jen z jedné strany, protože Kateřina byla 
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vypočítavá dívka, o které bylo široko daleko známo, že čeká jen na prince ve zlatém 

kočáře. 

„Matěji, nepůjdeš večer kolem nás? Musím zase uklidit u tetičky v domě ve 

Stropnici. Můžeš mě pak doprovodit zpátky k mlýnu.“ Silný a nepříliš hezký Matěj jí byl 

dobrý, když pak spolu šli temnou nocí, že ani měsíc nesvítil, podél hučící řeky cestou ze 

Stropnice.  

Jednou, to hrála ve Stropnici muzika a mladí šli do kola, Kateřina zůstala sedět 

na lavici sama. Ostatní chlapci ze vsi už její nepřístupnost znali. 

 „To se mi snad zdá! Zase na mě zbude jen ten Matěj. Ruce má černé a ve 

vlasech prach z kovárny. Já snad půjdu domů,“ zlobila se v duchu Kateřina. Dívčin 

hněv pomalu přecházel v zoufalství, když tu náhle vstoupil do tanečního sálu hezký, 

mladý muž oblečený po panském způsobu. Byl to Jan, syn novohradského soudce, který 

se vracel z cesty po cizině a před návratem domů se chtěl krátce poveselit a odpočinout. 

Přisedl si ke stolu vedle sličné Kateřiny a zanedlouho se spřátelil s jejím otcem. 

 Po chvíli se zeptal: „Mohu vás, pantatínku, požádat o tanec s vaší krásnou 

dcerou?“ 

„Nu, samozřejmě, děti moje, jen se bavte,“ odpověděl otec. Kateřina i pohledný 

mládenec si vyměnili pohledy a jí bylo jasné, že se dočkala. 

Jen nešťastný Matěj zoufale hleděl do země. Náhle vzkřikl: „Hostinský, přines mi 

džbán. Ale ten největší a plný vína.“ Pil a pil, aby zapomněl, ale před očima se mu 

dělalo rudo. K ránu se pak vypotácel z hostince a vyrazil k mlýnu za Stropnicí. 

Ráno za svítání šla stará Svobodka dát kravám a uviděla toho zlopověstného 

posla - žluté světlo - větší než talíř, které se vznášelo nad střechou mlýna, kde bydlela 

Kateřina. Světlo se po chvíli vzneslo vzhůru a pomalu se pohybovalo směrem ke kostelu. 

Tam jej spatřila mladá Grabmillerová, kterak od kostelní věže přes střechu radnice 

odletělo na hřbitov, kde se usadilo na vrchol kamenného kříže a pomalu se rozplynulo. 

Toho rána byla krásná Kateřina z Holzsparerova mlýna nalezena s rozbitou 

hlavou ve své komoře. Matěj z kovárny zmizel. Události na sebe nedaly dlouho čekat a z 

vraždy byl obviněn kovářský pomocník Matěj. Ten se zatím skrýval v polích, avšak po 

několika dnech byl dopaden nedaleko Hrádku u Trhových Svinů. U výslechu nezapíral a 

k zabití své nešťastné lásky se přiznal. Soudce novohradský vynesl přísný, ale 

spravedlivý rozsudek: „Kovářský pomocník Matěj ze Stropnice se odsuzuje za vraždu 

Kateřiny, dcery mlynáře Holzsparera, k trestu smrti pověšením. Rozsudek budiž 

vykonán zítra ráno při východu slunce.“ 
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Toho večera kovářka, kde dříve Matěj sloužil, úžasem oněměla, když se nad 

střechou hamru objevilo ono záhadné žluté světlo, a pak jako posel smrti se pomalu 

vzneslo a odletělo přes věž kostela ke hřbitovu. Druhý den za východu slunce byl Matěj 

na Nových Hradech pověšen. 

 

5.8 Ohnivý pes v Tereziánském údolí 

Naprosto ojedinělým jevem v nejbližším okolí Nových Hradů je národní 

přírodní památka Tereziino (Terčino) údolí
47

 vyhlášená jako státní přírodní reservace již 

v roce 1949 s původní rozlohou 68,8 ha – dnes 138,3 ha. Tento přírodně – krajinářský 

anglický park byl založen z podnětu hraběnky Terezie Paarové – Buquoyové na místě 

bývalé bažantnice z roku 1667. Původní název parku byl „Krásné údolí“, název 

„Tereziino údolí – Tereziental“ nese podle své duchovní zakladatelky až od roku 1817.  

Řada drobných usedlostí a staveb byla vybudována v empírovém slohu. Budova 

„Lázniček“ (původně „Václavovy lázně“) jsou klasicistní stavbou z let 1788-1789, 

dnešní ruina empírového „Modrého domu“ je z roku 1817. Jedna z posledních staveb - 

„Švýcarský dům“ - byla přestavěna ze selského domu v roce 1852. Sentiment 

a romantiku probouzející 17 m vysoký, umělý vodopád byl spolu s „Tereziinou chýší“ 

(altánem) zbudován v roce 1817.  Zároveň byla tehdy klidná řeka Stropnice přeměněna 

v divokou říčku pomocí uměle navezených balvanů do řečiště.  

V Terčině údolí lze však i nalézt podivuhodnou skálu s plochou prohlubní 

o průměru asi 1m. Je zajímavá svým nepravidelným obrysem (ve tvaru nepravidelného 

čtyřúhelníku), čímž se zřetelně liší od podobných útvarů. Umístění mísy na balvanu, 

odtokové žlábky i ostatní okolnosti svědčí sice o přirozeném původu této skalní mísy 

a nikoli jako obětiště lidského počínání, avšak lidová fantazie tento skalní útvar pokřtila 

různými jmény jako např. Temný kámen, Obětní kámen či Keltská skála. 

 

A) Původní znění pověsti 

Ke dvoru v Údolí patřil tenkrát jako poplužní dvůr i Cuknštejn, a tak toho 

letního dne vyslal údolský šafář starou Svobodku, aby tam vypomohla při žních. Nebyla 

sama, šlo tam více ženských. Jenže staré Svobodce se o polednách udělalo zle, a tak ji 

poklasný poslal domů.  

                                                           
47

 http://cs.wikipedia.org  

 

http://cs.wikipedia.org/
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Chvíli ještě poseděla na lavičce a pak se pomalu vydala na cestu. Kráčela 

Tereziánským údolím, jehož pískové cestičky byly ve vzorném pořádku. Obešla malý 

rybníček zvaný Dámský a courala se zvolna dál. Ani si nevšimla, že najednou padlo na 

kraj šero. Obloha se zachmuřila, zpěv ptáků ztichl, a to právě ve chvíli, kdy se přiblížila 

k tmavé skále po levé straně cesty. Jedni ji říkali Temný kámen, jiní Obětní kámen 

a další Keltská skála. 

Na temeni je mělká prohlubeň, která člověku při troše fantazie může připadat 

jako obětní mísa s malou stružkou na odtok krve obětí. Prý i lidských. Místní obyvatelé 

podivné pověsti o minulosti skály znali a báli se tudy chodit, hlavně v noci. 

Stará Svobodka se zarazila. Jen si uvědomila, že je u Temného kamene, 

vytřeštila zrak. Na cestě před ní stál veliký černý pes se zkrvavenou tlamou a upřeně se 

na ni díval. V očích mu poskakovaly žluté plaménky. 

Svobodka polomrtvá hrůzou, stála jako zkamenělá na pískové cestě. Nikde kolem 

živáčka, jen vlevo ta pověstí opředená skála a před ní, s jazykem vyplazeným, ohnivý 

pes. (To pro ty plaménky v očích.) 

Kdo jiný to mohl být než sám ďábel? Hleděli na sebe, až pes popošel dva tři 

kroky blíž. 

Strach sevřel ubohé Svobodce nejen srdce, ale i hrdlo. Tak jen naprázdno 

polykala, zavřela oči a odevzdaně čekala na svůj osud. Když se nic nedělo, pozvedla 

malinko víčka a spatřila psisko, že číhá o kus dál s hlavou otočenou k ní. 

Pochopila, že zlému osudu neujde, a tak se jako očarovaná pomalu vydala dál. 

S pokornou odevzdaností čekala, kdy dojdou k místu, kde ta pekelná obluda své oběti 

morduje. Moc dobře věděla o tom, že pekelník na sebe bere rozličné podoby. 

Její strach byl násoben ještě tím, že se spolu blížili k letohrádku, v jehož jižní 

stěně zely dva otvory, které podle lidové pověsti udělal kdysi čert, když odtud odnášel 

pyšnou hraběcí dceru. Téhle pověsti věřil skálopevně kdekdo, tak proč by ji neměla věřit 

i babka Svobodů. Proto se celou cestu c duchu modlila a už začínala věřit, že právě 

proto si vyslanec pekla na ni netroufá. Aspoň zatím. 

Už jen pár kroků chybělo k poslední zatáčce před letohrádkem, kde visel na 

stromě svatý obrázek, barvotisk, který tam připevnil jako projev díků jeden dřevař za to, 

že ho pod tím stromem nezabil blesk. 

Na něj Svobodka myslela v naději, že i ona tam bude zachráněna. V okamžiku, 

kdy se přiblížila ke stromu i obrázku, otočila se k němu a zavřela oči v tiché modlitbě. 
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Předtím se pokřižovala. Když oči znovu otevřela, nemohla jim uvěřit. Pekelník – tedy 

pes – nikde. 

Dlouho se nerozhlížela, pro jistotu se znovu pokřižovala a vyrazila. Cestou se 

letmo pozdravila s ženou hajného v letohrádku a upalovala k domovu, ač jindy by 

s hajnou proklábosila třeba hodinu. Konečně celá zničená dopadla na židli ve své 

kuchyni. 

Mockrát musela ten příběh o ohnivém psu vyprávět. Lidé pochybovačně vrtěli 

hlavami, někteří se shovívavě usmívali a jen hajný z letohrádku se smál lišácky do 

vousů, protože on věděl, co to bylo za „ďábla“, který provázel starou Svobodku.“ 

(VÁVRA, O.: Vrkoče pro regenta, s. 53 – 55) 

 

B) Poznámky k úpravě textu 

Po přečtení této pověsti jsem věděla, že úprava textu bude vycházet z konce 

textu původního, tedy od osoby hajného. Přijít na to, pročpak se lišácky smál, nebylo 

těžké, Svobodka byla vesnická žena, která si ráda poklábosila se sousedkami, zavedla 

jsem proto nit příběhu tímto směrem. 

Příběh je to veselý, postavám jsem v něm lidový charakter dodala užitím přímé 

řeči, dialogy mezi nimi. 

Z původního textu jsem vypustila některé pasáže a pozměnila posloupnost děje. 

Včlenila jsem prvek psa pana hajného, manželky pana hajného, celý příběh je 

koncipován právě touto postavou, nikoliv postavou staré Svobodky jako je tomu 

v původním textu. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Hajný Divíšek měl rád ten krásný park v údolí řeky Stropnice s cizokrajnými 

stromy, které sem kdysi vysadil starý zahradník Ignác Froik. Kráčel unaveně se svým 

bernským ovčákem Astou po cestě, která zde lemovala svahy nově vysazeného lesa 

a zároveň se přitom klikatila nad meandry a balvany Stropnice, které sem sedláci kdysi 

při robotě navozili, aby zpěnili klidný tok říčky. Volným krokem zatočil kolem vodopádu 

a mířil kolem Václavových lázní k cestě stoupající nad hamrem k rybníčkům 

u švýcarského domu. Těšil se na teplo domácího krbu a hlavně dobrou večeři od své 

panímámy. 

 Od starých smrků se však údolím nesl ženský smích, který znamenal, že paní 

domu se opět zastavila na kus řeči s matkou lihovarského topiče v Údolí – starou 
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Svobodkou. Nebylo to poprvé, kdy je čekala večeře přinejmenším studená, a hajného 

popadl vztek. „Zatrolené ženské, to si to nemůžou vyříkat třeba v kuchyni?“, pomyslel 

si. „Ale já je naučím. Obě. A tu klevetnici z Údolí vyškolím jak adjunkta.“ Přivolal 

k sobě svého Astu a zamyšleně jej hladil po jeho černé husté srsti. „Však ona se 

příležitost najde“, pomyslel si. 

Netrvalo dlouho a stará Svobodka byla údolským šafářem obeslána na výpomoc 

do poplužního dvora na Cuknštejně. Vzkaz jí vyřizoval hajný Divíšek a při loučení 

jen tak zažertoval: „Hlavně se pak večer nezdržujte u kamene, no, vždyť víte, kde.“ 

 Svobodka se jen ušklíbla, co si to jen ten hajný myslí, že jsem malá holka? 

Ale neřekla nic. 

Okolo poledne se jí udělalo zle, a tak ji poklasný nechal po poledni odpočinout 

a pak že může jít domů. Courala se pomalu kolem Dámského rybníčku směrem do údolí 

a ani si nevšiml, že se nebe zatáhlo a kraj kolem zšeřel. Zpěv ptáků utichl, právě když 

míjela skálu, které jedni říkali Temný kámen, jiní Obětní kámen a další Keltská skála. 

Zastavila se a zdálo se jí, jako by se zleva v křoví cosi hnulo. Tu se však skokem mihla 

před ní laň a po ní druhá vrhla se rovněž přes cestu zpoza skály do lesního porostu na 

protější straně cesty přímo před strachem ochromenou ženou.  Jako by prchaly s děsem 

v očích před něčím, že se ani člověka nebály. 

V tom polomrtvá Svobodka zkamenělá hrůzou před sebou uviděla ohromné 

psisko. No, co psisko, veliký černý pes s jazykem vyplazeným, zkrvavenou tlamou 

a upřeně se na ni díval. Kolem očí mu poskakovaly žluté plaménky, prostě, ohnivý pes 

samotného Lucifera. Zavřela oči, hrdlo stažené a naprázdno polykala, aniž hlásku 

vydala. Pak otevřela malinko víčka a spatřila psisko číhající v místě, kde obě laně 

zmizely, s hlavou otočenou k ní. Pochopila, že zlému osudu neunikne a tak se 

s pokornou odevzdaností vydala směrem k dubu v údolí. V duchu se modlila a kráčela 

svému osudu vstříc. Její strach se znásoboval každým krokem, zvláště když z letohrádku 

Václavových lázní prosvěcovalo světlo z otvorů na jižní straně zdi, o kterých se 

vyprávělo, že právě tudy odnesl kdysi čert pyšnou hraběcí dceru. 

Když přišla až k dubu, kde visel na stromě svatý obrázek, barvotisk, který tam 

připevnil jako projev díků jeden dřevorubec za to, že ho pod tím stromem nezabil blesk, 

zavřela opět oči k tichoučké modlitbě, a když je otevřela pekelný pes – nikde. 

Rázem se obrátila a kvapem utíkala do kopce k hájovně: „Otevřete, proboha 

vás, prosím, otevřete mi, paní Divíšková!“ A když panímáma Divíšková otevřela, staré 

Svobodce se podlomily nohy. „Ale, ale, paní Svobodová, co se vám to stalo?“, 
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podivoval se hajný, když se jim jí podařilo posadit na židli. Když skončila nebohá žena 

své vyprávění o hrůzném vidění, navrhl hajný: „Teď byste měla jít domů a pořádně se 

vyspat. Žena vás vyprovodí, můžete jí to vyprávět klidně ještě jednou.“ Panímáma však 

zoufale prosila: „Ne, ne, muži, proboha, neposílej mne nikam, pošli pro čeledína, ať s ní 

dojde do údolí domů někdo jiný.“  

Když stará Svobodka s čeledínem odešli, natáhnul se hajný Divíšek pohodlně 

do sváteční lenošky. Vytáhl svou starou nakouřenou pěnovku a v klidu pozoroval lehce 

stoupající obláčky dýmu, když se tu po chvíli ozvalo zádumčivě do ticha pokoje:  

 „Ženuško, asi půjdu do lesa, dal bych si zítra divočáčka se zelím…“ 

 

5.9 O chamtivém mistrovi 

Nejdůležitějším obchodním artiklem dávných dob bylo zboží nad jiné vzácnější 

- sůl. Čechy jsou země bez soli. Ta se do vnitrozemí na jih od Prahy dopravovala 

zejména z Hallstattu v povodí řeky Traun a později z Halleinu jižně od Salzburku 

v Rakousku.   

Naším krajem však prochází paradoxně nejstarší stezka, po které byla sůl z Čech 

převážena opačným směrem, a to ze slovanského hradiště Doudleby na Vitoraz. Tehdy 

je tato stezka poprvé nazývána mnichy v klášteře Světlá (Zwettl) jako „Via Bohemica“ 

(Česká stezka). Roku 1378 císař Karel IV. povolil dovoz jednoho vozu soli týdně do 

Trhových Svin přímou cestou.  

Obchodní trasy té doby se ze všeho nejvíce podobaly starým polním cestám 

o šířce jednoho vozu, za deště s blátem, v létě s prachem, který voda při dešti 

odplavovala. Tak cesty klesaly pod úroveň terénu a stávaly se z nich cesty úvozové. Na 

údržbu cest bylo povoleno vybírat na stálých místech mýto, které i se svým určením 

bylo roku 1788 převedeno definitivně pod stát a vztahovalo se na zvířata, dobytek, vozy 

a cestující. Celnice, které sloužily k vybírání poplatků na dovoz nebo vývoz zboží 

z jedné země do druhé, byly od roku 1755 překládány na vnější hranice habsburské 

monarchie. 

 V souvislosti s rozvojem skláren na buquoyském panství v 1. pol. 19. století 

byla postavena roku 1837 silnice z Benešova do Nových Hradů a později též tzv. Nová 

silnice ze sklárny v Černém Údolí do Stropnice, která křižovala starou cestu Filipininu 

z Benešova nad Černou na Dobrou Vodu. (Golombek, 2000, s. 52) 
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A) Původní znění pověsti 

Na počátku tohoto století se stavěla silnice z Dobré Vody do Stropnice. Tenkrát 

panovala velká bída, takže práce dělníka na stavbě silnice byla vítaná. Naneštěstí však 

byl stavební mistr hrozný člověk. Byl to chamtivý surovec, dělníky sprostě okrádal na 

mzdě a ještě byl na ně hrubý. Na materiálu také vydatně šetřil a účtoval si drahý štěrk, 

zatímco do stavby dával kdejaký šmejd. Dělníci se ho báli a zároveň jej nenáviděli. Aby 

ho tak čert vzal, říkalo se mezi lidem. Ti, co tohle říkali, ani netušili, jak brzy a jak 

hrozným způsobem na jejich slova dojde. Mistr střádal korunku ke korunce, a protože 

papírovým penězům nevěřil, měnil je za zlaté dukáty a ty schovával v tajné skrýši kdesi 

v lese. A když pak jednou klinkal umíráček a lidé se ptali: “Kdopak to je?” “Přece ten 

mistr ze stavby, ten vydřiduch!” 

Divné bylo už to, že když spouštěli rakev do hrobu, zdálo se, jako by nevážila 

skoro nic, jakoby byla prázdná. To hlavní však přišlo v noci. Na kostelní věži odbila 

dvanáctá hodina a dobrovodským chrámem zazněl majestátní zvuk starých varhan. A do 

toho zvony! Lidé poplašeně vybíhali ven a tázali se jeden druhého, co to znamená. 

Kostel zastřel jakýsi temný stín. Také kostelník vyběhl ven a s odepnutým páskem se 

hnal ke kostelní věži. Myslel si, že nějaký floutek si z celého města tropí šašky. 

“Rozsekám ti ... na cucky!”. S tímto výkřikem se chopil kliky, ale bylo zamčeno. Rázem 

dostal strach. Pak přišel pan farář, odemkl a vyzval kostelníka, aby vešel dovnitř. Zde 

farář pozdvihl kříž, přežehnal sebe i kostelníka a vyzval zlého ducha, aby opustil chrám 

Páně. Ozval se tísnivý, nenávistný kvil, při kterém tuhla krev v žilách. Rychle slábl, až 

utichl docela. Utichl i zvuk zvonů, utichly varhany. Zároveň zmizel temný stín. 

Tahle událost se dlouho přetřásala po všech okolních hospodách. 

„Věřte tomu, do toho hrobu se dávala prázdná rakev, toho chlapa si odnesl 

rohatej už té noci, když rakev ležela v márnici.” 

 „V tom kostele to taky nebylo samo sebou. Důstojný pán i kostelník měli pěkně 

na kahánku.”  

A zlaťáky, jestli vůbec kdy existovaly, leží někde pod kameny, okolo roste 

kapradí a šumí les. Třeba někdy někdo, spíš náhodou, odvalí kámen a užasne. “To je 

přece zlato!” Ale pozor, tyhle peníze nikomu štěstí nepřinesou. Mistr je na smrtelné 

posteli proklel, jak už lakomci dělávají. Proto je raději nechte ležet, neboť nálezce do 

roka a do dne zemře. Ale je to jenom pověst. 

(GOLOMBEK, V: Pamětí Novohradska, s. 52) 
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B) Poznámky k úpravě textu 

Tato pověst je opět velmi čtivá. Prvek záhadného zvonění uprostřed noci 

a míhajícího se stínu je velice tajemný a strašidelný  

Doplnila jsem tedy především několik přímých řečí a včlenila do textu postavu 

faráře a kostelníka, kteří měli pro strach uděláno, byli stateční a podařilo se jim vírou 

zahnat zlo. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Na počátku 20. století se stavěla silnice z Dobré Vody do Stropnice a dál do 

Čech. Tenkrát panovala velká bída, takže práce dělníka na stavbě silnice byla vítaná. 

Na velkých stavbách se odjakživa scházeli různí lidé. Do vedení stavby se naneštěstí 

vetřel stavební mistr, který měl v sobě snad všechny špatnosti světa. Byl to chamtivý 

surovec, dělníky sprostě okrádal na mzdě a ještě byl na ně hrubý. Na materiálu také 

vydatně šetřil a účtoval si drahý štěrk, zatímco do stavby dával kdejaký šmejd. Dělníci 

se ho báli a zároveň jej nenáviděli. „Aby ho tak čert vzal,“ říkalo se mezi lidem. „Jak se 

ho jenom zbavit?“, přemýšleli mnozí. Ti, co tohle říkali, ani netušili, jak brzy a jak 

hrozným způsobem na jejich slova dojde. 

 Mistr střádal korunku ke korunce, a protože papírovým penězům nevěřil, měnil 

je za zlaté dukáty a ty si schovával v tajné skrýši kdesi v lese. Nenávist k lidem 

a lakomství mu nedovolilo, aby svůj nepoctivě nabytý poklad zanechal k užitku dobrým 

lidem. A u smrtelného lože, na němž vypustil svou hříšnou duši, mu stál u hlavy snad 

sám ďábel. 

 A když pak klinkal umíráček na začátku to své: „Měl pole, louky, dům - měl 

pole, louky, dům“, lidé se ptali: „Kdopak to je?” 

A umíráček jen odpovídal: „Šup tam s ním - šup tam s ním“. 

„No, přece, ten mistr ze stavby, ten vydřiduch!” říkali si cestáři mezi sebou. 

Když přišlo na pohřbívání, podivovali se hrobníci, když spouštěli rakev do země: 

„Ta truhla je nějaká lehká. Jako by nevážila skoro nic, jakoby byla prázdná!!!“ 

Přítomný kostelník však jen pokrčil rameny a nechal si to pro sebe. Neměl to však dělat, 

protože to hlavní přišlo v noci. 

Jen co na kostelní věži odbila dvanáctá hodina půlnoci, rozezvučely se všechny 

zvony chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Dobré Vodě přes jeho silné a mohutné zdi 

zazněl do temné noci majestátní zvuk starých varhan. A do toho ty zvony! Lidé 

poplašeně vybíhali ven a tázali se jeden druhého: „Sousede, slyšíte to, co to má 
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znamenat?“ Také kostelník vyběhl ven a s odepnutým páskem se hnal ke kostelní věži. 

Myslel si, že nějaký floutek si z celého města tropí šašky a křičel celý rozlícený: 

„Rozsekám ti zadnici na cucky!” 

 Když se ale chopil kliky kostela, bylo zamčeno. Rázem dostal strach. Přišel i pan 

farář, které ho ten povyk a hlahol zvonů také probudily, odemkl a s kostelníkem vešli 

dovnitř. „Haló, je tu někdo?“, chvějícím hlasem zavolal kostelník. Nic, do ticha noci 

zvony dál nesly svůj hlas a varhany bez varhaníka velebně hrály. Tu kostel zastřel jakýsi 

temný stín. „Pane faráři, musím vám něco říct,“ pošeptal kostelník a drkotaje zuby, 

svěřil se s tím, co si po pohřbu lakomce říkali chlapi, když spouštěli rakev do hrobu. 

Farář nemeškal ani chvíli. Rozžal dvě svíce, jednu dal do ruky kostelníkovi a oba 

hlasitě se modlíce přistoupili k hlavnímu oltáři. Tu farář pozdvihl kříž, přežehnal sebe 

i kostelníka a zvolal: „Odejdi, zlý duchu! Opusť tento dům Páně a zanech duši 

nebohého mistra našemu Pánu, ať on rozhodne o jejím ke spasení či zatracení.“ Ozval 

se tísnivý, nenávistný kvil, při kterém tuhla krev v žilách. Rychle slábl, až utichl docela. 

Utichl i zvuk zvonů, utichly varhany. Zároveň zmizel temný stín. 

Tahle událost se dlouho přetřásala po všech okolních hospodách. Jedni se 

dušovali: „Věřte tomu, do toho hrobu se dávala prázdná rakev, toho chlapa si odnesl 

rohatej už té noci, když rakev ležela v márnici.”  

 „A v tom kostele to taky nebylo samo sebou. Důstojný pán i kostelník měli pěkně 

na kahánku,” říkali druzí. 

Jestli byla duše mistrova spasena či zatracena, to ví jedině Pán Bůh na nebi. 

 A zlaťáky, jestli vůbec kdy existovaly, leží dodnes někde pod kameny, okolo roste 

kapradí a šumí les. Třeba někdy někdo, spíš náhodou, odvalí kámen a užasne: „To je 

přece zlato!” Ale pozor, tyhle peníze nikomu štěstí nepřinesou. Mistr je na smrtelné 

posteli proklel, jak už to lakomci dělávají. Proto je raději nechte ležet, neboť nálezce do 

roka a do dne zemře. 

 

5.10 O třech křížích a zakleté nevěstě  

Na rakouské straně Novohradských hor se nachází řada sídel a lokalit, kolem 

kterých se vine mnoho pověstí a příběhů. Krajina kolem rakouského městečka Groß 

Schönau představuje starý majetek ministeriálského rodu Kueringů a je poprvé 

zmiňována roku 1165. V blízkosti tohoto místa se nachází chráněný les, ve kterém se 

ukrývá kamenný kříž. Podobný kříž je rovněž poblíž městečka Groß Schönau a další 

kříž stejného druhu nalezneme před Groß Wolfgers (Golombek, 2000, s. 72). 
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A) Původní znění pověsti 

Ve Walterschlagu žila sedlákova dcera, která byla pro svou krásu známa v celém 

okolí, a proto měla hodně nápadníků. Byla ale velmi vybíravá a pyšná. Mezi nápadníky 

byli i tři mladí řezníci. Všichni se děvčeti líbili tak, že nevěděla, kterého si má vybrat. 

Nakonec slíbila všem třem, že se za ně provdá. Vždy to zařídila tak, aby se oni tři nikdy 

nesetkali najednou a jeden nevěděl o druhém. Jednoho dne se ale v jejím domě potkali 

všichni a každý se odvolával na daný slib. Nikdo nechtěl ustoupit, a tak vše skončilo 

krvavou šarvátkou o krásné děvče. Boj pokračoval až do chráněného lesa, kde zemřel 

první z nich, druhý vypustil duši na polích u Schönau a třetí se doplazil až do 

Gr. Wolfgers, kde vykrvácel. Zakrvácená košile prý byla k vidění dlouho v místní kapli. 

Tři kamenné kříže jsou památkou na tento krvavý čin. 

Tyto tři kamenné kříže poskytovaly ještě dlouho látku pro vznik pověstí. Neboť 

selská dcera, pro kterou si vzali tři mladíci život, si prý nedlouho po nešťastné smrti 

nápadníků, jak vypráví příběh, vybrala jiného. 

Svatební průvod, ve kterém kráče nový ženich, procházel také kolem kříže, kde 

zemřel první z mladíků. Z nevysvětlitelných důvodů se nádherně ozdobená nevěsta 

vydala za tento pomníček. Skupina svatebčanů zaslechla pronikavý křik a nevěsta se 

vznášela směrem k nebi. Bezradně se svatební průvod vydává ke kostelu, kde byli již 

všichni očekáváni. Zmizení nevěsty se postaralo o vzrušení. Jenom farář dokázal 

poradit: Přikázal družbovi, aby se vydal zpět k místu, neboť tam jistě nevěsta čeká. 

Družba ji tam skutečně zahlédl, ale neodvážil se toto strašidelné zjevení uchopit za 

ruku. Zazněl výkřik, pronikající do morku kostí, a nevěsta zmizela navždy. Později se 

nevěsta ještě mnohokrát ukázala, jak si lidé vyprávěli, ale nikdo nenašel odvahu podat jí 

ruku, a tak ji zachránit. 

Jednou prý šla kolem tohoto kříže chudá dívka za svou matkou do Windhagu. 

Mezi keři viděla stát rozcuchanou starou ženu ve staromódních svatebních šatech 

a svatebním věnečkem v bělostných vlasech. Zjev natahoval k děvčeti s nadějí ruku. 

Dívka se ale k smrti vylekala a utíkala odtud. Jindy prý byla stará nevěsta viděna 

sedlákem. Také on se dal na útěk, a tak bloudí zakletá nevěsta stále mezi třemi 

kamennými kříži v naději, že se najde někdo, kdo sebere odvahu, podá jí ruku, a tím ji 

navždy spasí. 

(GOLOMBEK, V.: Pamětí Novohradska, s. 72-73) 
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B) Poznámky k úpravě textu 

Peripetie zapuzených ženichů je z pohledu dětského čtenáře částečně 

nepochopitelná, děti ještě nemají zkušenosti s vdavkami a námluvami, přiblížila jsem 

jim tedy na postavě pyšné Agnes, jak to mohlo za dávných časů vypadat, když si dívka 

tropila žerty z citů zamilovaných jinochů. Vše může skončit i velmi špatně, tak jako 

v tomto příběhu. 

Postavy zavržených ženichů jsem pojmenovala německými jmény, aby bylo 

zřejmé, že tato pověst nepochází z české strany.  

Použila jsem přímých řečí, vnitřní řeči mladé Agnes, řeč faráře a družby, aby 

měl příběh větší hloubku. 

 

C) Úprava pověsti pro dětského čtenáře 

Ve Walterschlagu žila sedlákova dcera jménem Agnes, která byla pro svou krásu 

známa v celém okolí, a proto měla hodně nápadníků. Byla ale velmi vybíravá a pyšná. 

Mezi nápadníky byli i tři mladí řezníci Kurt, Hans a Wolfgang. 

„Všichni jsou mládenci z dobrých rodin, urostlí a pěkní, jen nevím, kterého si 

mám vybrat“, přemýšlela Agnes, protože se jí líbili všichni. Tu jí bleskla hlavou zlá 

myšlenka: „Slíbím všem třem, že se za ně provdám. Jenom to musím udělat tak, aby se 

to ti chlapci navzájem nedozvěděli a nedomluvili se“. Vždy to tedy zařídila tak, aby se 

oni tři nikdy nesetkali najednou a jeden nevěděl o druhém. Jednoho dne se ale v jejím 

domě potkali všichni. 

„Agnes, má nejdražší lásko, slíbilas přece, že si mně vezmeš za muže“, prosil 

svou vyvolenou zamilovaný Kurt. 

 „Ne tobě, Kurte, jen mě slíbila, že půjde se mnou k oltáři, mně nejbohatšímu 

z řeznického cechu v Schönau!“, zlobil se Hans. 

 Slibu pyšné Agnes se dovolával i Wolfgang: „Já, má drahá Agnes, jsem 

přísahal, že když mi slíbíš, že si mně vezmeš za muže, budu tě bránit třeba proti celému 

světu. A proto se budu bít s každým, kdo mi tě bude chtít vzít.  

Protože nikdo z nápadníků nechtěl ustoupit, vše skončilo krvavou šarvátkou 

o krásné děvče. Boj pokračoval až do chráněného lesa, kde zemřel první z nich, druhý 

vypustil duši na polích u Schönau a třetí se doplazil až do Gr. Wolfgers, kde vykrvácel. 

Zakrvácená košile prý byla k vidění dlouho v místní kapli. Tři kamenné kříže jsou 

památkou na tento krvavý čin. 
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Pyšná Agnes, pro kterou si vzali ti tři mladíci život, si nedlouho po nešťastné 

smrti nápadníků, vybrala jiného. 

 A tak v den svatební, když průvod, ve kterém kráčeli ženich s nevěstou, krásnou 

Agnes, spolu se zástupem rodičů a všech dalších svatebčanů, procházel kolem kříže, 

kde zemřel první z mladíků, z nevysvětlitelných důvodů se nádherně ozdobená nevěsta 

vydala za tento pomníček. A pak jen celá skupina svatebčanů zaslechla pronikavý křik 

a nevěsta se vznášela směrem k nebi. Bezradně se svatební průvod vydal ke kostelu, kde 

byli již všichni očekáváni. 

„Agnes zmizela“, volali svatebčané rozčileně vzrušenými hlasy. „Důstojný 

otče, co mám dělat?“, žádal o radu kněze zoufalý ženich. Farář se zamyslel, avšak 

posléze zavolal svatebního družbu a přikázal mu: „Vydáš se zpět k místu, kde nevěsta 

zmizela, neboť ona tam zajisté bude čekat!“ Když se družba vracel ke kamennému kříži, 

kde dříve nevěsta zmizela, uviděl ji, kterak tam stále stojí a čeká. Přišel až k ní, ale 

neodvážil se toto strašidelné zjevení uchopit za ruku.  Tu zazněl výkřik, pronikající do 

morku kostí, a nevěsta zmizela navždy. Později se nevěsta ještě mnohokrát ukázala, jak 

si lidé vyprávěli, ale nikdo nenašel odvahu podat jí ruku, a tak ji zachránit. 

Jednou prý šla kolem tohoto kříže chudá dívka za svou matkou do Windhagu. 

Mezi keři viděla stát rozcuchanou starou ženu ve staromódních svatebních šatech 

a svatebním věnečkem v bělostných vlasech. Zjev natahoval k děvčeti s nadějí ruku. 

Dívka se ale k smrti vylekala a utíkala odtud. Jindy prý byla stará nevěsta viděna 

sedlákem. Také on se dal na útěk, a tak bloudí zakletá nevěsta stále mezi třemi 

kamennými kříži v naději, že se najde někdo, kdo sebere odvahu, podá jí ruku, a tím ji 

navždy spasí. 
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6  PROJEKT „PĚTILISTÁ RŮŽE POVĚSTÍ Z HORNÍ 

STROPNICE A OKOLÍ“
48

 

Projekt, který jsem s dětmi realizovala, se týkal aplikace regionálních pověstí do 

výuky. V rámci hodin českého jazyka, vlastivědy a výtvarné výchovy si žáci vyzkoušeli 

pro ně zcela nový typ výuky formou tvořivé činnosti a akčního vyhledávání informací. 

Samostatně se orientovali v textu a na internetu, vyhledávali indicie, řešili šifrované 

úkoly, informace jim poskytl počítač či slovník. 

 

6.1 Popis projektu pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí 

Název projektu: 

Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí 

 

Realizace projektu: 

ZŠ Horní Stropnice, 4. třída 

 

Typ projektu: 

 podle organizace: uměle připravený 

 podle účelu: směřující k získání znalostí a dovedností (konstruktivní)  

 podle informačních zdrojů: kombinace volného a vázaného typu 

 podle délky: střednědobý  

 podle prostředí: školní i mimoškolní 

 podle počtu zúčastněných: společný třídní a mimoškolní 

 podle způsobu organizace: vícepředmětový 

 podle navrhovatele: kombinace žákovského a uměle připraveného 

 

Smysl projektu: 

Žáci se formou aktivního shromažďování indicií a informací seznamují 

s pojmem pověst. Poznávají pověsti z místa svého bydliště. V pracovních sešitech 

aplikují své postřehy a poznatky z četby, pracují formou metody E-U-R. Výsledkem 

                                                           
48

 V této kapitole jsem použila členění Hany Kadlecové: KADLECOVÁ, Hana. Regionální prvky ve 

výuce na 1. stupni ZŠ: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra 

primární pedagogiky, 2013. 144 l., 33 l. příl. Vedoucí diplomové práce Bohumíra Šmahelová. 
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jejich činnosti bude omalovánky stropnických pověstí pro jejich spolužáky v družině 

(možno upravit také pro prezentaci obce v místním informačním centru). 

 

Výstup projektu: 

Výstupem projektu budou omalovánky, které mohou sloužit k výuce 

regionálního učiva pro žáky ZŠ Horní Stropnice či jako prezentační materiál pro účely 

obce (pro turisty, návštěvníky). 

 

Předpokládané cíle: 

Kognitivní 

 získají informace o žánru pověsti a pověstech z Horní Stropnice a okolí akční 

formou 

 roztřídí získané informace 

 na základě přečtených textů interpretují informace v mluveném projevu 

 z textu dokážou vybrat zajímavé a podstatné údaje 

 naplánují postup výroby omalovánek 

 

Afektivní 

 vytvoří pravidla spolupráce ve skupině 

 hodnotí práci svoji i druhých  

 nebojí se prosadit svůj názor a pracují samostatně 

 plní úkoly podle plánu a aktivně se zapojují 

 dohodnou se na způsobu prezentace pro své spolužáky 

 

Psychomotorické 

 při shromažďování dílčích informací zapisují, běhají, zapamatovávají si 

vyhledané 

 projevují v tvorbě své vlastní životní zkušenosti a zážitky 

 tvoří omalovánky 

 chovají se tiše a ohleduplně a dodržují zásady bezpečného chování 
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Sociální 

 spolupracují ve skupinách 

 rozvíjí schopnost naslouchat druhým 

 vzájemně se respektují a oceňují výsledky práce druhých 

 vhodně komunikují mezi sebou i s mladšími žáky 

 respektují pravidla slušného chování při společné práci 

 

Předpokládané činnosti: 

 motivace, seznámení s průběhem projektu, rozdělení žáků do skupin 

 brainstorming (tématika knih, pověstí) 

 vyhledávání informací na internetu či slovníku 

 pobyt na školní zahradě 

 roztřídění získaných informací do jednotlivých podskupin 

 vlastní výroba omalovánek 

 prezentace ostatním skupinám ve třídě 

 prezentace omalovánek mladším žákům 

 hodnocení 

 

Předpokládané metody práce: 

 metody slovní: rozhovor, diskuse, brainstorming, výklad 

 metody práce s textem: propagační materiály, knihy, zpravodaje, mapy, 

encyklopedie, internet, test 

 metody praktické: výtvarné a pracovní činnosti 

 metody řešení problémů 

 metody průběžné kontroly, slovního hodnocení 

 

Předpokládané formy práce: 

 hromadná 

 skupinová 

 

Předpokládaná organizace: 

 dvanáct žáků bude pracovat po dvojicích  
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 práce ve třídě, knihovně, v počítačové učebně, na školní zahradě, individuální,  

ve skupinách 

 

Předpokládané pomůcky: 

 materiál pro výtvarné a pracovní činnosti, psací potřeby, pastelky a fixy, 

pracovní sešity, informační listy a pracovní listy, počítač, fotoaparát, archy 

papírů,fotografie a obrázky, mapy, slovníky, historické knihy, texty pověstí 

 

Způsob prezentace projektu: 

 každá skupina prezentuje svou pověst před vlastní třídou. Omalovánky 

s pověstmi jsou k dispozici mladším spolužákům v družině a učitelům vlastivědy 

a občanské výchovy ve škole 

 možnost spolupráce s informačním centrem v obci. 

 

Způsob hodnocení: 

 hodnocení učitelem během projektu 

 hodnocení žáky v průběhu i na závěr projektu  

 hodnocení společné na závěr projektu (průběh, výsledek, prezentace) 

 

Klíčové kompetence: 

K učení 

 učí se pracovat s informacemi 

 přistupují k učení aktivně 

 realizují projekt 

 

K řešení problémů 

 třídí získané materiály podle vhodných postupů 

 

Komunikativní 

 rozvíjejí svou schopnost komunikace 



91 

 

 učí se naslouchat druhým a zapojují se do diskuse a komunikují vhodně 

 prezentují výsledek své práce a hodnotí závěry 

 

Sociální a personální 

 spolupracují ve skupině a pomáhají druhým 

 rozvíjí mezilidské vztahy ve škole i mimo školu 

 dodržují určená pravidla 

 

Občanské 

 poznávají a chrání kulturní a přírodní památky 

 k druhým lidem se chovají dobře a váží si jejich práce 

 

Pracovní 

 dodržují pravidla bezpečnosti při práci s nástroji a materiály  

 

Očekávané výstupy: 

 pojmenují důležité budovy v obci a jejím okolí 

 poznají znak obce 

 osvojují si správné chování k lidem a učí se spolupráci 

 naslouchají přednesu ostatních a s druhými komunikují 

 třídí informace a řeší problémové úkoly 

 

6.2 Organizace projektu Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí 

Projekt Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí byl naplánován do tří dnů 

ve 4. třídě ZŠ a MŠ Horní Stropnice. V rámci hodin českého jazyka – slohu – čtení, 

výtvarné výchovy a vlastivědy se odehrával ve 3-4 vyučovacích hodinách denně. 

Časovou rezervou pak eventuálně mohla být ještě hodina informačních 

a komunikačních technologií či pracovních činností. 
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6.2.1 Charakteristika ZŠ a MŠ Horní Stropnice
49

 

Základní školu a Mateřskou školu Horní v objektu čp. 214 tvoří poměrně 

rozsáhlý areál budov vzájemně propojených spojovacími chodbami. Stavebně byla 

dokončena v roce 1977 a má charakter tzv. pavilonové školy. 

 Pavilon I. stupně ZŠ tvoří pět učeben, tři kabinety a příslušné sociální 

zabezpečení včetně šaten pro jednotlivé třídy. 

Pavilon II. stupně ZŠ tvoří 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny, 6 kabinetů 

a příslušné sociální zabezpečení včetně šaten pro jednotlivé třídy.  

Pavilon mimoškolní výchovy tvoří dvě oddělení školní družiny o celkové 

kapacitě 60 dětí, aula školy (využívaná též jako učebna hudební výchovy, pro práci 

ZUŠ Trhové Sviny, mimoškolní vzdělávání i pro činnost dramatických kroužků), dva 

kabinety, žákovská knihovna, úsek školních dílen včetně příslušných skladů 

a sociálního zabezpečení. 

Pavilon školní jídelny tvoří školní kuchyně včetně potřebných skladů 

a technického zázemí, dále vlastní školní jídelna a příslušné sociální zařízení. 

Maximální kapacita školní kuchyně je 350 obědů denně. Jídelna má kapacitu 80 míst v 

jedné směně. Školní kuchyně připravuje v současnosti kolem 200 obědů denně. 

Součástí areálu ZŠ je moderní tělocvična s odpovídajícími sklady a kabinetem. 

V objektu školy se dále nachází sborovna, tři kanceláře a dalších patnáct 

kabinetů a skladových prostor sloužících k zajištění provozu školy. Součástí objektu je 

i byt 2+1, který byl zřizovatelem pronajat učitelce základní školy. 

ZŠ má celkem 12 učeben, z toho 3 pro odbornou výuku předmětů.  

Součástí vnějšího areálu školy jsou i příslušné školní pozemky k zabezpečení 

výuky praktických činností. Venkovní tělovýchovný komplex (fotbalové hřiště, 

doskočiště, víceúčelové sportovní hřiště o rozměrech 44 x 22 metrů, tj. 968 m
2
) je bez 

omezení přístupný i veřejnosti, nové hřiště s umělým povrchem podléhá při zapůjčení 

zvláštnímu řádu.  

Od 1. 10. 2002 je součástí ZŠ i odloučené pracoviště mateřské školy v Horní 

Stropnici se sídlem v budově č. p. 193. Jedná se o patrovou budovu postavenou v roce 

1929. V suterénu se nachází technické zařízení plynové kotelny, sklad, prádelna 

a tělocvična. Ve zvýšeném přízemí je třída, sborovna, šatny a sociální zařízení pro děti, 

                                                           
49

 Použito výroční zprávy ZŠ a MŠ Horní Stropnice za rok 2012/ 2013 
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výdejna stravy a jídelna. V I. patře se nalézá další třída MŠ, ložnice, sociální zařízení 

pro děti a personál včetně dalších skladových prostorů. 

Součástí mateřské školy je i venkovní areál zahrady s hracími plochami 

a zařízeními pro děti. Vytápění objektu MŠ zajišťují dva na sobě nezávislé zdroje tepla 

a to výše zmíněná plynová kotelna a dále teplovod navazující na alternativní zdroj tepla 

z kotelny na štěpky ve  víceúčelové sportovní hale, jejímž provozovatelem je Obec 

Horní Stropnice. 

Zřizovatelem školy je Obec Horní Stropnice, funkci ředitele v současnosti 

zastává PaedDr. Jaroslav Baláš. Školskou radu tvoří 3 členové – z řad obce, školy 

a rodičů. Škola poskytuje vzdělávání žákům 1.-9. ročníku, v každém ročníku je jedna 

třída. Vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Pedagogický sbor tvoří 12 učitelů, jeden pedagogický asistent a vychovatelka školní 

družiny. Jeden z pedagogů zastává funkci výchovného poradce a poradce pro volbu 

povolání. Ve škole působí metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor 

environmentální výchovy.  

Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem na chodbách  

a za příznivého počasí dvorech u školy. Na obou hlavních chodbách jsou umístěny stoly 

na ping-pong.  

Škola je vybavena bezdrátovým internetovým připojením a moderní výpočetní 

technikou – v rámci projektu „EU Peníze školám“ došlo k vybavení některých učeben 

interaktivními tabulemi, notebooky, vybrané kabinety tiskárnami, žákům a učitelům 

jsou dále k dispozici fotoaparáty, virtuální knihovna, přístroji GPS  

Škola kromě učebnic a pomůcek zabezpečuje rovněž z  rozpočtu finančních 

prostředků přidělených zřizovatelem veškerý školní materiál a školní potřeby, a to pro 

všechny žáky I. stupně základní školy.  

Základní škola se zapojuje do projektů společnosti N.O.S. Nové Hrady
50

 jako 

například Školy na hranici, Školy pro region, Školy pro venkov, do nichž jsou zapojeni 

především žáci 2. stupně ZŠ. Škola je také členem sítě škol zabývajících se ekologickou 

výchovou – M.R.K.E.V. Každoročně se zapojuje do projektu „Zdravé zuby“. 

Spolupracuje s centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých 

Budějovicích. 

                                                           
50

 Více o této organizaci na http://www.novnos.cz/  
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V objektu ZŠ je zřízeno detašované pracoviště ZUŠ Trhové Sviny navštěvované 

žáky naší základní školy i mateřské školy 

Ve školním roce 2012/2013 dle stavu k 30. 9. 2012 měla ZŠ v Horní Stropnici 

9 tříd se 130 žáky. Na jednu třídu připadalo 14 žáků (na prvním i na druhém stupni). 

Ve školním roce 2012/2013 měla MŠ v Horní Stropnici 2 třídy s 50 žáky. Na 

jednu třídu připadalo 25 dětí. 

V rámci volnočasových aktivit mohou žáci obou stupňů školy navštěvovat 

taneční kroužek, florbalový kroužek, hru na kytaru, německý jazyk, náboženství, školní 

pěvecký sbor, atletiku, kroužek mladých hasičů, myslivecký kroužek, šachistický 

kroužek, rybářský kroužek. 

Rodiče jsou o dění ve škole informování prostřednictvím webových stránek 

školy, obecního zpravodaje a na pravidelných konzultačních odpoledních školy, jsou 

zváni na vystoupení tanečního kroužku a pěveckého sboru. 

 

6.2.2 Charakteristika 4. třídy ZŠ Horní Stropnice 

Do 4. třídy zdejší školy je zapsáno 14 žáků, 5 chlapců a 9 dívek. Jedna dívka 

však od letošního školního roku navštěvuje školu v Rakousku, fyzicky tedy ve třídě 

přítomna není. V letošním školním roce jsem se stala jejich třídní učitelkou já. Po 

počátečních velmi častých neshodách s rodiči (ohledně množství práce, způsobu práce, 

vedení domácích úkolů) jsem si ve třídě i v rodinách dětí vybudovala přijatelnou pozici. 

Nastavila jsem systém založený na pravidelnosti a pečlivosti (na který nebyly děti ani 

jejich rodiče zvyklé), a postupem času s velkou dávkou trpělivosti se podařilo najít 

přijatelné hranice pro obě strany. 

Třída se projevuje ukázněně, třecí plochy se vyskytují pouze mezi dvěma 

chlapci, zde je problém již od první třídy. Dívky mají mezi sebou pěkný vztah, chlapci 

ambivalentní, podle toho, kdo z oněch dvou hochů vyvolává konflikt, se ostatní staví se 

na jeho stranu nebo na obranu toho druhého. O přestávkách si dívky rády povídají, 

chlapci hrají fotbal s malým míčkem a nebo si staví s kostkami, které mají ve třídě 

k dispozici.  

Polovina dětí ze třídy navštěvuje některý z kroužků, většina z nich již od 1. nebo 

2. třídy. 

Třída je pro děti uzpůsobena tak, aby každé z nich mělo svou vlastní lavici (ty 

jsou ve třídě uspořádány klasickým způsobem do tří řad), svou vlastní skříňku. Mohou 

si číst časopisy a knížky v koutku českého jazyka, hledat v mapách a reklamních 
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prospektech v koutku vlastivědy, ve třídě přírodopisu mají koutek s květinami a mohou 

se starat o strašilky či rybičky. Na stěnách učebny jsou nástěnné tabule k výuce, na 

nástěnkách většinou výtvory žáků a informační údaje.  

V této třídě nejsou vyloženě nadaní žáci, pět dětí mívá na vysvědčení 

vyznamenání, 2 děti mají prospěch velmi slabý, ostatní podávají průměrné výsledky. 

Dvě z dětí jsou v péči pedagogicko-psychologické poradny.  

Až na jednoho chlapce jsou děti bystré, při hrách a soutěžích se zapojují velmi 

aktivně. Zmiňovaný chlapec se připojuje pouze v omezené a krátkodobé míře, většinou 

si kreslí nebo hraje s věcmi z penálu, je roztěkaný, nepořádný, velký vliv na tento stav 

mají, bohužel, neutěšené podmínky v rodině a dále jeho lehká mozková disfunkce. 

Během výuky musí být stále nabádán k činnosti, proto sedí u učitelského stolu. 

Jinak se se třídou pracuje dobře, děti se nechají snadno nadchnout, horší je to 

u některých s pracovním tempem i trpělivostí (zvláště u dlouhodobých činností). 

Snažím se s dětmi mluvit o všem, co je zajímá či trápí, při třídnických hodinách se vždy 

najde nějaký problém, který mezi dětmi vyvolává negativní emoce. Ustanovili jsme si 

pravidla třídy, děti se pod ně podepsaly a snaží se je dodržovat. Mají ke mně důvěru 

a důsledně pracuji na tom, aby se k sobě navzájem chovaly korektně a ohleduplně. 

Ve třídě vyučuji český jazyk, vlastivědu, výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu. 

Na ostatní předměty mají čtyři další učitele, což byl zpočátku velký nezvyk a problém, 

ale vše se časem uklidnilo. 

Děti se snažím vést k samostatnosti, aktivnímu přístupu k učení (sbírají razítka 

a plusy na jedničky, dělají krátké referáty, soutěží ve svých znalostech, slovní zásobě, 

bystrosti), učebnice používáme pouze v kratších časových intervalech, více se 

zaměřujeme na příklady z našeho okolí, prakticky se seznamujeme např. s učivem 

vlastivědy – hledání v mapách, orientace v obci, v přírodě, vyhledávání informací na 

internetu atd. Hlavním přínosem vyučování by měla být cesta k vědomostem, ne jejich 

přeříkání do podoby dlouhých zápisů v sešitech.  

 

6.2.3 První projektový den 

Časová dotace: 3 bloky – 60 minut, 30 minut, 45 minut 

 

Prostor při realizaci: aula školy, školní knihovna, školní zahrada 
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Fáze: 

 motivace 

 seznámení se s tématem (sběr indicií a informací) 

 diskuze nad tématem 

 práce s obrazovým materiálem 

 práce se šiframi 

 sběr informací o žánru pověsti 

 

6.2.4 Druhý projektový den 

Časová dotace: 3 bloky – 60 minut, 45 minut, 30 minut 

Prostor při realizaci: třída, učebna informačních a komunikačních technologií 

Fáze: 

 práce ve 2 skupinách 

 tiché čtení pověstí po částech 

 členové skupiny si pověst vzájemně doplní 

 hledání rysů pověstí v jejich textech 

 hledání informací obsažených v textech pověstí 

 vyhledávání informací na internetu (k tématice pověstí, posléze k tématice obce 

Horní Stropnice) 

 práce s pracovními listy 

 

6.2.5 Třetí projektový den 

Časová dotace: 2 bloky: oba po 90 minutách 

Prostor při realizaci: třída, učebna ICT 

Fáze: 

 práce s pracovními sešity 

 vyhledávání informací ve slovnících nebo na internetu 

 čtení s porozuměním 

 prezentace přečtených pověstí před ostatními skupinami 

 tvorba omalovánek 

 závěr projektu – sebehodnocení žáků a zhodnocení celého projektu 
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6.3 Realizace projektu 

Na projekt „Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí“ jsem vyčlenila 

tři dny. Žáci si během nich vyzkoušeli úplně jinou formu výuky, než na kterou byli 

doposud zvyklí. Také já jsem měla možnost nasbírat nové zkušenosti, protože 

s projektovou výukou jsem se dostala do styku pouze v rámci již zaběhlých projektů 

společnosti N.O.S., která měla své požadavky, své výstupy a závěry, prakticky jsem 

tedy pomáhala dětem s tím, co vymyslel někdo jiný. 

Nyní jsem však projekt realizovala pouze já, byla to velká motivace, ale také 

stres a obavy z neúspěchu v kombinaci se zodpovědností za děti, které by projekt 

neměly brát jako negativní zkušenost, protože pro některé z nich je forma samostatné 

práce (bez neustálého vnějšího podnímání učitelem) velmi komplikovaná. 

Žáci mohli vyzkoušet skupinovou práci, práci ve dvojici i samostatnou práci, 

činnosti byly různorodé, aby každé dítě mohlo dosáhnout svými silami k dílčímu 

úspěchu. 

 

6.3.1 První den projektu – seznámení se s žánrem pověsti a jeho charakteristikou 

A) ÚVODNÍ ČÁST 

MOTIVACE A PRÁCE S OBRAZOVÝM MATERIÁLEM (60 minut) 

S žáky jsme se první hodinu přesunuli netradičně do auly, kde většinou probíhá 

výuka hudební výchovy a má zde své zkoušky školní sbor. Každý si měl vybrat své 

místo, kde bude pracovat samostatně.  

Žáci byli zvědaví, netrpělivě se ptali, co se bude dít. Sdělila jsem jim, že během 

dnešního dne to zjistí, ale já jim pomohu pouze formou indicií. Některé děti projevily 

obavu, že toto slovo neznají. 

Jako návod k pochopení, co je to indicie, jsme hledali spojitost mezi pojmy, 

které děti nalezly nalepené na spodní straně desky stolu, u kterého seděly.  

Jde o slova: papír – písmeno – slovo – věta – odstavec – spisovatel – název – 

vydavatelství – obsah - stránky- kapitoly. Děti přišly na to, že slovo, kterému odpovídají 

všechny pojmy, se nazývá kniha. 

Povídáme si s dětmi o knížkách. Pokládám jim otázky: 

 Jaké druhy knížek znáte? 

 Jaké autory knížek znáte? 

 Kde se kupují nové knihy? 

 Kde se kupují staré knížky, které již někdo před vámi míval doma? 
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 Kde se knihy půjčují? 

 Kdo z vás navštěvuje obecní knihovnu, kdo knihovnu školní? 

 Jaké knížky máte rádi vy? 

 Co čtou vaši sourozenci/ rodiče? 

Děti se hlásí a odpovídají na otázky, v některých případech jim však 

musím pomoci – například u autorů knih nebo u výrazu antikvariát. 

Vzhledem k tomu, že v odpovědích zaznělo slovo knihovna, necháme se 

jím inspirovat a přistoupíme 

k prvnímu úkolu, který děti 

posune o něco blíže k vypátrání 

toho, co nás přivedlo do auly 

a co nás čeká. 

Dětem jsem ve školní 

knihovně ukryla do historických 

knížek obálku s rozstříhaným 

obrázkem. Děti vědí pouze to, že 

mají pátrat po knížkách o historii 

(dějinách), že takové knížky 

poznají podle názvu, a pokud budou hledat správně, naleznou uvnitř obálku. 

V 

V

Všechny děti poctivě pátraly a nalezly obálky. V nich byl rozstříhaný obrázek, 

který bez větších potíží složily. Po složení rozstříhaných kousků jim vznikl 

obrázek složený z pěti fotografií s popisky. Ptám se žáků, co všechny fotografie 

Obrázek 6 Indicií byl rozstříhaný obrázek s budovami z blízkého okolí 

Obrázek 5 Děti hledají v historických knihách indicii 
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spojuje? Děti by postupně měly 

poznat, že jde o obrázky budov ze 

Stropnice a blízkého okolí. 

S dětmi si následně 

shrneme, jaké indicie již známe: 

kniha – historie – knihovna - 

stavby v okolí naší obce.  

Využijeme toho, že jsme 

v knihovně objevili historické knížky, žáci jimi listují a zjišťují, o čem daná kniha 

pojednává. Orientují se podle obsahu knihy, podle obrázků v knize. Každý dostane 

prostor pro krátkou prezentaci své knihy podle jednoduché osnovy: autor – název – 

obsah. Již při této činnosti se projevuje, kdo má problém s formulací vlastních postřehů 

a myšlenek a kdo si bez potíží poradí sám. 

Pokračujeme druhým úkolem: 

každé dítě obdrží Pracovní list 1. Záleží na 

tom, jak pečlivě si žáci přečetli nápovědy 

na rozstříhaném obrázku z předchozího 

pátrání. Povídáme si o tom, zdali 

vyobrazená místa navštívili s rodiči či 

školou. Na obrázcích je budova kostela sv. 

Mikuláše v Horní Stropnici, tvrz v obci 

Svébohy, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

na Dobré Vodě, kostel sv. Jiljí v Rychnově 

u Nových Hradů a tvrz Cuknštejn u Světví. Ve většině případů děti budovy ze svých 

procházek se školou či rodinou znaly. V kostele sv. Mikuláše pravidelně vystupuje 

školní sbor, kolem cuknštejnské tvrze chodí děti každý rok na tradiční běh Terčiným 

údolím, které pořádá naše škole pro žáky 1. stupně ZŠ. Tvrz ve Svébohách, stejně jako 

kostel sv. Jiljí stojí u silnic, po nichž se dostaneme do Trhových Svinů nebo Benešova 

nad Černou. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je místo, kam s rodiči jezdí děti pro vodu, 

která má léčivé účinky, a tvoří dominantu při výhledu na Kraví horu. 

 

 

 

Obrázek 8 Práce s obrazovým materiálem 

Obrázek 7 Práce s historickou knihou 



100 

 

B) HLAVNÍ ČÁST A 

PRÁCE SE ŠIFRAMI A MAPOU (30 minut) 

Následuje třetí úkol, který již konkrétněji odhalí hlavní indicii: každé dítě dostane 

Pracovní list č. 2, v němž mají vyluštit zašifrované údaje. Zde děti prokazují svůj 

důvtip, nápovědu obsahuje každá šifra, ale pokud ji dítě nepochopí, je nutné pomoci. 

Jde však o jednoduché šifry, které kombinují čísla a písmena. Po rozšifrování žáci 

objeví jakési názvy, ve kterých jsou obsažena místa, která se objevila v předešlém úkolu 

(O nešťastném Matějovi a žlutém světle ve Stropnici, O ptáku slamáku 

a cuknštejnských jestřábech, Zazděná paní ve Svébohách, Zázračná voda na Vilémově 

hoře, O zániku Havraního mlýna). V dalším pracovním listě hledají zmíněná místa na 

mapě. Konkrétně tedy: Horní Stropnici, Cuknštejn, Svébohy, Dobrou Vodu (bývalá 

Vilémova hora), okolí Bedřichova (kdysi tam stával Havraní mlýn). Tím by již měly 

jasně určit, jaké lokality se hledaná indicie týká. Opět si shrneme, co již víme: kniha – 

historie – knihovna - stavby ze Stropnice a okolí – Horní Stropnice a okolní vesnice – 

o žlutém světle – o zániku Havraního mlýna – o zázračné vodě – o ptáku slamáku 

a cuknštejnských jestřábech – o zazděné paní ve Svébohách.  

Indicií je již dostatek, a proto žáci mohou tipovat, o jaké slovo jde. Všichni se 

shodli na tom, že se jedná o slovo pověst, které odpovídá všem dílčím slovům, a navíc 

půjde o pověsti z Horní Stropnice a okolí. 

Děti tento žánr příliš neznají. Mají zafixovanou pohádku, ale s pověstmi se 

poprvé setkali v hodinách vlastivědy, kdy jsme si četli komiksové Dějiny českých zemí 

v obrazech. 

Obrázek 9 Šifrování a práce s mapou. 
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Pro další část své práce si děti vytvoří dvojice-trojice, v nich pak budou fungovat 

po zbytek projektu.  

 

C) HLAVNÍ ČÁST B 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ŽÁNRU POVĚSTI; ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

PRŮBĚHU CELÉHO DNE (45 minut) 

Abychom se o žánru pověsti dověděli více, přesuneme se na školní zahradu, kde 

je již připraven další úkol. Po zahradě jsou rozmístěny očíslované papírky, děti je 

hledají a zapisují informace z nich do pracovního listu, papírky nesmí z místa odnášet, 

musí si zapamatovat to, co si na nich přečetly.  

Tato činnost děti velice bavila, byla akční. Sebrané informace pak žáci ve třídě 

přepsali tzv. na čisto. Povídali jsme si o tom, co dnes děti bavilo, co se dozvěděli 

nového, jak se jim pracovalo samostatně a jak ve skupinkách či párech, co je zhruba 

čeká následující den. 

 

6.3.2 Druhý projektový den – práce s textem pověsti (čtení, vyhledávání informací) 

a seznámení se se znakem a historií obce 

 

A) ÚVODNÍ ČÁST 

MOTIVACE (brainstorming), ČTENÍ POVĚSTÍ A PRÁCE S TEXTEM 

(60 minut) 

Ve třídě se děti rozdělí do dvou stejně početných skupin, které mají za úkol na 

vnější křídla otevřené tabule psát vše, co si ze včerejšího dne zapamatovali, objevili, na 

čem a jak pracovali (brainstorming). Děti běhají k tabuli po jednom, informace se 

mohou opakovat, každý napíše svou myšlenku. Po zavření tabule mají děti na očích celý 

Obrázek 10 Sběr informací  
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uplynulý den. Některé informace ohledně pověstí je třeba připomenout, každé dítě ode 

mě dostane pracovní listy z uplynulého dne, které může během další práce libovolně 

používat. 

Dětem sdělím, že si dnes přečteme dvojici pověstí. Jedna se jmenuje O založení 

Vitorazi a druhá O dělení růží. Žáci pracují stále ve dvou skupinách, každá skupina 

dostane jednu z pověstí. Čtení bude probíhat metodou učíme se navzájem, kdy každý ve 

skupině má pouze část textu (očíslováno, aby bylo poznat, kdo na koho navazuje), text 

si každý čte potichu, a poté ostatním sdělí, o čem si přečetl a odpovídá na případné 

otázky. Děti si při čtení mohli vybrat místo, které jim bude nejvíce vyhovovat a tam si 

v tichosti číst. 

Skupiny pak převypráví svou pověst sobě navzájem. Dětem, které mají 

s mluvením před ostatními problém, pomáhám. Pověsti pak každé dítě dostane na 

papíru vytištěné. Pokusíme se v nich najít znaky pověstí, které jsme objevili při 

vyplňování pracovního listu na zahradě. Tento list by si měli vzít jako pomocný prvek. 

S dětmi jsme tedy přišli na to, že se jedná o pověsti ze středověku (český kníže Vojen – 

Přemyslovec) = určení času; že se odehrávají v Itálii a jižních Čechách = určení místa; 

stěhování národů a existence rožmberského rodu je reálná událost = vychází ze skutečné 

události; dobro a zlo zde bojuje, ale nevyskytují se nadpřirozené postavy; postav je zde 

málo; jedná se o historické pověsti místní. 

Pro prokázání, jak se děti v textu zorientovaly, ještě pár otázkami ověříme, kdo 

při čtení dával pozor, koho text zaujal (děti zvýrazňují odpovědi na otázky): 

 Jak se nazývá řeka, v jejímž údolí vznikla panika kvůli požáru? 

 Jak se jmenovalo místo, obklopené olivovníky, ovocnými sady 

a růžovými zahradami? 

 S jakým Přemyslovcem se Vito setkal? 

 Z jakého rodu pocházel Vito? 

 Jaký erb připadl Vitově synu Vokovi? 

 Jaký erb dostal od otce Vilém? 

 Jaký erb dostal Smil? 

 Jaký erb získal Sezima? 
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B) HLAVNÍ ČÁST A 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, PRÁCE S INTERNETEM (45 minut) 

S dětmi se přesuneme do učebny informatiky. Do připraveného pracovního listu 

mají v levém sloupečku vybarvit růže rodu Vítkovců tak, jak je psáno v pověsti 

a dopsat, který ze synů ji získal a kde. Poté na internetu vyhledají, jak vítkovské růže 

skutečně vypadají, a pokud se liší od toho, jak je popsáno v pověsti, opraví její vzhled 

v pravém sloupečku (např. objeví, že růže mají jiné středy, mají zelené okraje atd.) 

Následuje otázka, zdali děti některou z oněch růží již někde viděly. Většina 

z dětí si uvědomila, že obec Horní Stropnice má červenou růži ve znaku, a tedy že naše 

obec spadala do správy Rožmberků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Práce s internetem 

Obrázek 12 Vlajka obce Horní Stropnice s rožmberskou červenou růží. 
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C) HLAVNÍ ČÁST B 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O OBCI, ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PRŮBĚHU 

CELÉHO DNE (30 minut) 

Díky znaku naší obce se děti propojily s historií. Vzhledem k tomu, že se 

především o historii obce děti ještě neměly možnost nic dozvědět, pátraly na internetu, 

aby získaly odpovědi na tyto otázky: 

 V jakém století byla založena obec Horní Stropnice? (12. stol.) 

 Kolik obyvatel má obec Horní Stropnice? (přes 1500) 

 V jakém století obec získala svůj znak a stala se městečkem? (1. polovině 

14. stol.) 

 Jaký rod Stropnici vlastnil ve 14.-15. století? (Rožmberkové) 

 Jak se jmenoval císařský generál, který Stropnici vlastnil od r. 1620? 

(Karel Bonaventura Buquoy) 

 Najděte 5 hospodářských odvětví, které ve Stropnici do 2. světové války 

vzkvétaly. (sodovkárna, pletárna, elektrárna, cihelna, pila) 

 Najděte všechny osady, které patří k obci Horní Stropnice. (Bedřichov, 

Dlouhá Stropnice. Hojná a Dobrá Voda, Humenice, Chlupatá Ves, 

Konratice, Meziluží, Olbramov, Paseky, Rychnov u Nových Hradů, Staré 

Hutě, Svébohy, Světví, Šejby) 

 Kdo je současný starosta obce? (Václav Kučera) 

 Jak se jmenuje kostel v obci? (sv. Mikuláše) 

 Jaké sportovní a zájmové kluby v obci působí? (fotbalový klub Hraničář, 

šachový oddíl Hraničář, sbor dobrovolných hasičů, kulturní sdružení 

Maňásek, český svaz chovatelů) 

 

V závěru tohoto projektového dne jsme s dětmi opět zhodnotili veškeré činnosti. 

Práce s internetem je bavila, je znát, že doma s ním pracují prakticky denně (hlavně 

počítačové hry), projevila se rozdílnost v pohotovosti jednotlivých dětí, někdo 

informace hledal hbitě, jiný naopak ml problém již jen formulovat slova do 

vyhledávače.  

Nastínili jsme si poslední projektový den, kdy budou nejen číst, ale také malovat. 
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6.3.3 Třetí projektový den – pětice pověstí z Horní Stropnice (čtení metodou 

RWCT) a jejich ztvárnění v omalovánkách 

 

A) ÚVODNÍ ČÁST 

MOTIVACE (myšlenková mapa), PRÁCE S TEXTEM V PRACOVNÍCH 

SEŠITECH (90 minut) 

Na tabuli v učebně IKT je napsané velkým písmem: HORNÍ STROPNICE, 

a děti postupně kolem pojmu paprskovitě píší, co je k danému slovnímu spojení 

napadne (myšlenková mapa), informace se nemají opakovat. Tím jsme si připomněli 

včerejší činnost.  

Ve stejné místnosti, kde jsme včera skončili, dnes začínáme. Protože při práci 

s textem budou žáci používat informace z internetu, sednou si do dvojic či trojic tak, 

aby spolu mohli komunikovat. Domluvíme se, že komunikace bude probíhat šeptem. 

A stejně jako je okvětních lístků rožmberské růže, tak i my si projdeme texty 

5 pověstí. S názvy pověstí se děti setkaly již v prvním projektovém dni, a to v šifrách. 

Vybrala jsem tedy pověsti: O zazděné paní ve Svébohách; O nešťastném Matějovi 

a žlutém světle ve Stropnici; O zániku Havraního mlýna; O ptáku slamáku 

a cuknštejnských jestřábech; O zázračné vodě na Vilémově hoře. 

Obrázek 13 Vyplňování pracovních sešitů 
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Každý žák dostane pracovní sešit. Podmínkou při vyplňování sešitu je, aby se 

pracovalo postupně, tedy po přečtení stránky a splnění úkolů teprve otočit (nelistovat 

sešitem!) na další list. Pokud kdokoliv potřeboval pomoci, byla jsem k dispozici. 

Velkým problémem se ukázalo tiché čtení. Někomu vůbec nevyhovovalo, proto si děti 

mohly na chodbě nebo v přilehlém kabinetu číst polohlasem a vyplňoval jednotlivé 

úkoly také mimo učebnu. Stále jsem je obcházela a kontrolovala, zda skutečnou čtou, 

protože z některých odpovědí v sešitech bylo vidět, že si hodně vymýšlejí, odhadují, 

nečtou systematicky, proto jsem je velmi často korigovala a nabádala k opakovanému 

čtení. 

Většina skupinek svou práci zvládla, ukázalo se ale, že děti nemají představu, 

kolik toho mají do pracovních sešitů psát. Stále se ptaly, zda stačí jedna věta nebo jich 

mají uvést více, samostatná práce tedy spíše představovala spolupráci se mnou. 

Orientace v pracovních sešitech nebyla náročná, důležité věci v nich byly zdůrazněny 

většími písmeny, text pověsti měl dvojité řádkování pro snazší čtení. Linky na odpovědi 

byly také dostatečně daleko od sebe, aby se do nich vešlo i větší písmo některých dětí. 

V jednotlivých sešitech jsem použila některé z metod kritického čtení a částečně 

i psaní: 

Pracovní sešit – O ptáku slamáku a cuknštejnských jestřábech 

 odhadování čteného pomocí obrázků 

 hledání místopisných údajů z textu v mapě 

 čtení s předvídáním a následné psaní 

 otázky k textu 

 sestavení osnovy příběhu podle obrázků 

 

 

Obrázek 14 Ukázka části vyplněného pracovního sešitu 
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Pracovní sešit – O zániku Havraního mlýna 

 odhadování čteného podle obrázků 

 škrtnout slova, která do textu nepatří 

 zpřeházené věty 

 metoda pětilístku 

 vyhledávání archaismů a méně používaných slov a jejich významy 

 obrázková osnova 

 

Pracovní sešit – O zazděné paní ve Svébohách 

 odhadování čteného pomocí obrázků 

 odhadování čteného podle názvu 

 vyškrtávání slov, která do textu nepatří 

 vyhledávání cizích slov či archaismů a jejich významy 

 čtení s předvídáním a následné psaní 

 vyhledávání informací o reálné historické postavě v příběhu 

 charakteristika postav 

 obrázková osnova 

 

Pracovní sešit – O zázračné vodě na Vilémově hoře 

 odhadování čteného podle obrázků 

 etymologie názvu pověsti 

 vyhledávání informací z textu 

 čtení s předvídáním a následné psaní 

 vyhledávání informací na internetu 

 zpřeházené věty; obrázková osnova 

 

Pracovní list – O nešťastném Matějovi a žlutém světle ve Stropnici 

 odhadování čteného podle obrázků 

 odhadování čteného podle názvu pověsti 

 čtení a psaní s předvídáním 

 vyhledávání významu symbolicky použitého prvku v textu 

 čtení a poslech písně 

 otázky k textu 

 obrázková osnova 
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Obrázek 15 Ukázka jedné z pověstí ve formě omalovánky. 

 

Po vyplnění všech pracovních sešitů si 

děti navzájem stručně sdělí, o čem si četly. 

Ukážeme si také rysy pověstí, např. místní 

a časová ukotvenost, nadpřirozené věci, málo 

postav, souvislost s historií atd. 

 

 

 

 

  

 

HLAVNÍ ČÁST B 

TVORBA OMALOVÁNEK PŘEČTENÝCH POVĚSTÍ (90 minut) 

Každý z žáků měl na výběr, zdali zůstane ve dvojici nebo se rozhodne 

omalovánky kreslit a malovat sám. Jednotná struktura vypadala tak, že kolem papíru A4 

děti udělaly dvoucentimetrový okraj. Kresby měly být jednoduché, aby se pak dobře 

vybarvovaly a každá z nich měla být opatřena stručným popiskem (nápomocná dětem 

mohla být obrázková osnova z pracovních sešit 

Děti nejprve tvořily tužkou. Kdo chtěl, mohl zvýraznit obrysy jednotlivých 

obrázků tenkým černým fixem. Poté jsme všechny obrázky nakopírovali a děti je 

postupně vybarvily pastelkami. Práce šla hlavně děvčatům velmi dobře od ruky, zapojil 

se i ten, kdo při ostatních činnostech nejevil větší aktivitu. 

Po vybarvení obrázků jsme je poskládali vedle sebe a zhodnotili jsme poslední 

den našeho projektu. Děti byly překvapené, jak omalovánky poskládané vedle sebe 

vypadají docela pěkně. Někteří přiznali, že kreslení není právě jejich silná stránka, ale 

že v celku to nevypadá úplně špatně. Původně se obávaly, že budou muset všechno 

kreslit dvakrát, ale díky moderním technologiím, které běžně používají výrobci nejen 

omalovánek, ale i knížek a dalších výtvorů, které se tisknou na papír, svou práci bez 

časového stresu stihli. 
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Jednotlivé listy omalovánek jsem naskenovala a zmenšila na velikost 2 x A5 (viz 

přílohy), aby se daly 

vytisknout jako brožura. 

Omalovánky jsme 

ukázali panu řediteli i 

panu zástupci, oba děti 

pochválili a doporučili, 

abychom je pro výukové 

potřeby našich spolužáků 

nechali k dispozici ve 

školní knihovně, školní 

družině. Vzhledem 

k tomu, že ne všechny 

obrázky se povedly, 

doporučil pan ředitel, 

abychom omalovánky 

zatím neposkytovali na 

obecní úřad. 

 

 

6.4 Shrnutí projektu – evaluace a autoevaluace 

Tři dny, kdy děti poznávaly, hledaly a vytvářely v rámci hodin českého jazyka, 

výtvarné výchovy a vlastivědy výsledný produkt, kterým byla omalovánka pověstí, 

jsme v dílčích hodnoceních vždy shrnuli na konci daného dne.  

Nyní však došlo k hodnocení celého projektu: „Pětilistá růže pověstí z Horní 

Stropnice a okolí“, a to jak dětmi, tak mnou. 

Děti se měly vyjádřit k tomu, jak se jim pracovalo samostatně nebo v párech či 

skupinkách, jak vnímaly samy sebe a své spolužáky, jak hodnotí celý projekt. 

Každý z žáků dostal prostor pro vyjádření. Někdo vše shrnul do jediné věty, jiní 

chtěli povídat obšírněji. Většina žáků hodnotila svou samostatnou práci jako dobrou, ale 

lépe se jim pracovalo ve dvojicích či skupinách, byli si jistější, o práci se podělili, 

komunikovali spolu o tom, kdo bude mít co na starost. Všichni se také shodli, že i když 

O ptáku 
slamáku 

 a  
cuknštejnských 

jestřábech 

 

Obrázek 16 Návrh titulního obrázku omalovánek. 
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mezi sebou máme několik dětí, které při běžných hodinách podávají spíše slabší 

výkony, při této práci se všichni snažili, cítili se užiteční a měli radost z nápadů, které 

přišly. 

Je pravdou, že bystřejší žáci byli v rolích vedoucích, ale to nikomu z dětí 

nevadilo. Každý žák zhodnotil, co ho bavilo nejvíce a co naopak příliš ne. Favoritem 

všech byla ta část, kdy mohli volně pobíhat po zahradě a pátrat po lístečcích k doplnění 

pracovního listu s pověstmi, dále také rádi hledali na internetu a kreslili. Slabší odezvu 

mělo samotné čtení, děti přiznaly, že jim chyběla trpělivost, že sešity chtěly mít rychle 

přečtené, ale nesoustředily se na to úplně, takže potom, když jsem je korigovala já, jim 

čtení šlo lépe. Tiché čtení je problém. Nicméně děti tvrdily, že když je text takto 

nakouskován, je to pro ně schůdnější, než kdyby byl v jednom celku, jak je tomu 

v čítankách. Díky tomu, že nemohly v pracovních sešitech listovat, tak je čtení bavilo 

i tím, že byly zvědavé, co se skrývá na další straně. 

Chlapce nejvíce zaujalo vyhledávání informací na počítačích, dívky spíše 

kreslení a čtení s plněním úkolů. 

Všichni se shodli na tom, že o pověstech z Horní Stropnice a okolí vlastně nikdy 

moc nevěděli, že to pro ně bylo úplně nové téma. 

Když se všechny děti vyjádřily, vzala jsem si slovo já a nejprve jsem všem 

účastníkům projektu poděkovala za práci, kterou odvedli. Pochválila jsem je za jejich 

spolupráci, za respektování pravidel slušného chování a komunikace ve skupině. Po 

celou dobu projektu nedošlo k žádným konfliktům, neshodám a nepřátelským výpadům, 

což ve třídě nebývá vždy obvyklé. Přičítám to tomu, že děti byly zabavené, stále měly 

na čem pracovat a nebyl čas na věci, které se netýkaly projektu. 

S radostí jsem pozorovala, jak se děti aktivně zapojují do všech činností, které 

jsem jim v projektu připravila, i když byla někdy koncentrace a trpělivost na nižší 

úrovni, nechali se mnou usměrnit a namotivovat, aby pokračovali v práci, i když třeba 

zcela od začátku. 

Překvapilo mě, jak i takto malé děti již mohou samostatně pracovat i na celkem 

obtížných úkolech. Je faktem, že mou pomoc potřebovaly úplně všechny děti, ale 

výsledek je pouze v mezích jejich vlastní nápaditosti. Omalovánky se dětem povedly 

v rámci jejich schopností a ve výsledku se dají použít jako didaktická pomůcka i pro 

spolužáky, což děti kvitovaly s rozporuplnými reakcemi – projevily obavu, aby se jim 

např. starší spolužáci nesmáli, ale vysvětlila jsem jim, že pokud člověk svou práci 
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odvede poctivě, má z ní dobrý pocit, pak je negativní hodnocení okolí spíše problémem 

toho okolí, nikoliv toho, kdo něco vytvořil. 

Já osobně jsem se projektu s takto malými dětmi docela obávala. Na naší škole 

jsou v projektech zapojeni žáci 2. stupně ZŠ a tam je již přeci jen míra samostatnosti 

a vlastních zkušeností na vyšší úrovni. Čtvrtá třída mě ale příjemně překvapila. Zjistila 

jsem, že mé obavy byly zbytečné, všechny děti se v projektu projevily jako aktivní 

členové týmu. 

Tématika pověstí byla pro děti známá díky výuce ve vlastivědě. Věděla jsem, že 

formou komiksu se dětem historie líbí, přemýšlela jsem zprvu, že bychom také vytvořili 

komiks, ale vzhledem k tomu, že vím, jaký přístup mají někteří žáci k výtvarné výchově 

a systematické činnosti, upustila jsem od tohoto nápadu a přišla s jednodušší variantou 

omalovánek.  

Cesta postupného objevování indicií se ukázalo jako velice správná. Děti rády 

pátrají, hledají ukryté věci, jsou zvědavé a zvídavé. První projektový den šlo vše velmi 

hladce, nadšení dětí z nově pojaté výuky byla patrná. Druhý den nadšení pokračovalo, 

protože mohli pracovat s počítačem. Velké obavy jsem měla z pracovních sešitů, 

musela jsem dost podrobně vysvětlovat, jak se s nimi zachází, že to není soutěž na 

rychlost, ale práce na přesnost a pečlivost, a opravdu se tato fáze stala nejkritičtější. Děti 

jsou zvyklé předčítat nahlas, při tichém čtení jim schází sluchová percepce, a je znát, že 

samy se v textu těžko orientují, s mou pomocí jim to šlo daleko lépe.  

Myslím si, že v celku byl projekt zvládnut dobře, jako první takový svého druhu 

v této třídě dopadl uspokojivě. Vztahy ve třídě se díky němu trochu vyčistily, každý měl 

možnost se projevit v tom, co mu jde, a to se pochopitelně odrazilo také na celkové 

atmosféře třídy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za cíl ukázat jednu z možných aplikací regionální kultury 

(v tomto případě úprava pověstí z Horní Stropnice a okolí pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ) do 

výuky a podpořit tím čtenářskou gramotnost dětí.  

V teoretické části diplomové práce jsme se setkali s pojmy gramotnost, 

projektová výuka a popis lokality Novohradských hor: Každá kapitola byla 

rozpracována do podrobnějších podkapitol. Tématika regionu je součástí vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět. Projektová výuka nabízí žákům inovativní přístup k vlastní 

práci, jde o netradiční metodu ve výuce. 

V praktické části práce jsem upravila 10 pověstí z Horní Stropnice a okolí pro 

potřeby využití ve výuce 4. a 5. třídy ZŠ, dále jsem navrhla a zrealizovala projekt 

„Pětilistá růže pověstí z Horní Stropnice a okolí“. Po dobu 3 dnů děti zpracovávaly 

informace s tématikou pověstí a jako výsledný artefakt byly omalovánky přečtených 

pověstí. Hodnocení projektu bylo provedeno učitelem i žáky. 

Zkušenosti s projektovou výukou byly pro žáky i mě osobně velmi přínosné 

a obohacující. Omalovánky z projektu mohou sloužit k výuce regionálních témat, ale 

také jako volnočasová aktivita pro žáky ve školní družině, při níž se nenásilnou formou 

seznamují s kulturou svého regionu. 
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