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PŘEDMLUVA

Vážení návštěvníci,

dlouhá staletí žilo v Nových Hradech česky a německy mluvící obyvatelstvo ve 
shodě, bez konfl iktů a se společným zájmem o další rozkvět města a okolí. Smutné 
události konce třicátých let, druhá světová válka a poválečný vývoj toto společné 

soužití přerušily, a zpřetr-
haly kontakty mezi lidmi 
odlišné národnosti. Dnes 
už asi nikdo nemůže úpl-
ně napravit škody a bolest, 
které byly v minulosti způ-
sobeny.

Lidé z nejstarší genera-
ce si pravděpodobně ještě 
pamatují tu lepší stránku 
společné historie a dobré sousedské vztahy mezi Čechy a Raku-
šany. Zkušenosti střední generace už nejsou tak pozitivní, a to 
i proto, že železná opona nedovolovala vést mezinárodnostní 

dialog téměř vůbec. Až teprve pro nejmladší generaci je opět přirozené a běžné, že může vnímat své sousedy bez před-
sudků a s možností běžné mezilidské komunikace. Přesto bychom dnes neměli mluvit jen o tom dobrém, ale bez jakého-
koli vzájemného obviňování připomenout i období, která příliš jednoduchá nebyla. Jen tak se můžeme poučit a pokusit 
se neopakovat stejné chyby.

Jedním takovým způsobem, jak nedávnou historii Nových 
Hradů a Novohradska, společné soužití česky a německy mlu-
vících občanů a jejich ovlivňování jinými národy představit, je 
výstava „Po stopách společné historie“. Tato výstava je součás-
tí stejnojmenného projektu realizovaného Městem Nové Hra-
dy, Böhmerwaldmuseum Wien a Jihočeskou univerzitou, který 
byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“a je spolufi nancován 
Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt byl zahájen na jaře 2008 a jeho součástí je zmiňovaná 
výstava, která byla poprvé na Nových Hradech představena 
v srpnu 2008 a setkala se s mimořádným zájmem návštěvníků. Současná výstava, která se veřejnosti otevře v srpnu 2009 
má rozšířenou podobu a je doplněna o řadu zajímavých interaktivních exponátů. Další aktivity projektu budou zaměře-

ny na podrobnější výzkum a přiblížení společné historie, a přípravu 
katalogu výstavy a sborníku. Významnou aktivitou projektu je i pře-
klad knihy Příběhy novohradských domů do němčiny a badatelský 
výzkum zaměřený na osobnost hraběte Jiřího Františka Buquoye.

Výstava představuje novohradský region a šlechtické rody, které 
zde v minulosti působily. Jsou zde připomenuty nejdůležitější mo-
menty z po-
hledu pohy-
bu různých 
jazykových 
skupin 

a evropských národů. Typickou ukázkou je období spjaté s pů-
sobením hraběcí rodiny Buquoyů, které přineslo našemu kra-
ji mnohé evropské kulturní vlivy. Jednotlivé panely přinášejí 
informace o novohradských parcích, zahradách a pralesních 
rezervacích, o vývoji školství, vědy, hospodářství, sklářství, 
plavení dřeva, ale i o spolkovém životě, divadle a literatuře. 
Část expozice je věnována významným osobnostem z oblas-
ti literatury, hudby, společenského života a také představite-
lům šlechty. Dva panely a několik vystavovaných exponátů 
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je věnováno i smutnému období mezi lety 1938 – 1945, které zna-
menalo konec poklidného soužití v našem městě a okolí. V rámci 
výstavy si také můžete prohlédnout mnohé zajímavé předměty, 
dobové fotografi e či pohlednice, které pocházejí od našich přátel 
z vídeňského muzea, z archivu Města Nové Hrady a občanské-
ho sdružení Novohradská občanská společnost. Na výstavě je 
také řada interaktivních exponátů, které vhodně doplňují textové 
panely. Patří mezi ně multimediální prezentace fotografi í a uni-
kátních dobových videí, dále počítačová animace již zaniklého 
loveckého zámečku Žofín, interaktivní rodokmeny, repliky skla, 
dobových krojů a uniforem a v neposlední řadě také velký model 
Novohradských hor.

Přijměte tedy srdečné pozvání na výstavu, je-
jíž cílem je udělat významný krok k defi nitivnímu 
odstranění hranic, bariér a vzájemných předsudků. 
Věříme, že se výstava „Po stopách společné historie“ 
a další aktivity našeho projektu stanou také podně-
tem k dalšímu vzájemnému setkávání v Nových 
Hradech či v rámci celého Novohradska, námětem 
k dalšímu připomínání a mapování historie města 
a kraje, který je naším společným domovem. 

Mgr. Vladimír Hokr,
starosta města Nové Hrady
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Mgr. Vladimír HokrMgr. Vladimír Hokr

KŘIŽOVATKA NÁRODŮ

V současné době se hodně mluví o volném 
pohybu v rámci Evropy, o cestách za prací do 
zahraničí, kulturních transferech a uchování 
vlastní identity. Mnohde a mnozí s tím mají 
problém, protože je to něco, co neznají. My zde 
v okolí Nových Hradů však můžeme vnímat 
tento stav jako něco relativně známého, proto-
že mnoho evropských národů už v minulosti 
do našeho kraje zavítalo a zanechalo zde ně-
kdy méně a někdy více významné stopy.

Je to až s podivem, ale Novohradsko jakoby 
v minulých staletích opravdu lákalo či přita-
hovalo různé národy a národnostní skupiny. 
Návštěvníci to byli různí – od válečníků přes 
obchodníky, poutníky až k těm, kteří hledali 
své štěstí a nalezli je právě u nás.

Pojďme se nyní podívat po stopách těch-
to národů a jejich připomenutím si zároveň 
ukážeme nejdůležitější etapy vývoje Novo-
hradska. 

Než se vydáme na cestu historií, dovolte mi, abych zacitoval z knihy Bohumila Šimona V klínu modrých hor, kde autor 
krásně a poeticky vysvětluje význam slova asimilace, které budeme v budoucnu často používat:

„S doktorem Hlubučkem jsme tedy zkoumali dějiny kraje 
a svoji vlastní historii. Doktor nám vysvětlil význam slova asimi-
lace a my se zamýšleli nad tím, s kým se asi milovali Keltové, když 
se jim zde tak zalíbilo, že se tu usadili. Zdali nechali Germáni na 
pokoji keltské ženy nebo je taky asi – milovali. O Germánkách se 
celkem vědělo, že rády asi – milovaly Slovany…“

Velké stěhování národů přivedlo do našeho kraje vedle 
Keltů také Slovany a Germány, z nichž se později staly dvě 
nejdůležitější jazykové skupiny, které můžeme zjednoduše-
ně nazvat česky a německy mluvící. Vzhledem k blízkosti 
hranice mezi Čechami a Rakousy však většina obyvatelstva 
musela mluvit oběma jazyky. Z pohledu prostých lidí neby-
lo důležité, jakým jazykem kdo mluví, ale kde bydlí – podle 
toho pak patřil do Čech nebo Rakous.

Vedle těchto dvou hlavních etnik nás však svou návště-
vou poctili i další představitelé evropských zemí.

Druhá polovina 16. století byla v našich zemích silně ovlivněna italskou renesancí a mnozí umělci z Apeninského polo-
ostrova tak zavítali i do Čech. Rožmberkové patřili k velkým propagátorům italského umění a snad i proto využili služeb 
architekta Antonia Canevaly k přípravě plánů rekonstrukce novohrad-
ského hradu. K realizaci však došlo až za nové zahraniční šlechty, jejíž 
kořeny lze označit za vskutku evropské.

Svobodní páni z Longuevalu, baroni z Vaux a hrabata z Buquoye byli 
rodem, který pocházel ze severní Francie. Hrou historie a válečných bojů 
se dostali do služeb španělského krále a byli jeho zástupci v Henegav-
sku ve Španělském Nizozemí (kraj v dnešní Belgii při hranici s Francií). 
V době českého stavovského povstání přišel hrabě Karel Bonaventura 
Buquoy do Čech se svým po Evropě naverbovaným vojskem, jehož hlav-
ní útočnou silou byli „strašní a proklatí“ Valoni.

Hrabě Buquoy získal v roce 1620 jako náhradu za fi nanční vydá-
ní v rámci války proti českým stavům panství Nové Hrady, Rožmberk 
a Libějovice. Jako voják však i po bitvě na Bílé hoře pokračoval v bojích 
a následujícího roku padl při obléhání Nových Zámků v Uhrách. Nové 
majetky pak do Čech přijela spravovat jeho manželka – původem ital-
ská šlechtična Marie Magdalena z Biglia, hraběnka z Buquoye, která 

Město Nové Hrady

Pohled z Vysoké na Hojnou a Dobrou Vodu

Stříbrná svatba hraběte Karla Bonaventury Buquoye, 1903
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podle plánů svého krajana Antonia Canevaly nechala opravit hrad a svým úsilím pozdvihla válkou poničené novohradské 
panství.

V době třicetileté války novou šlechtu na cestě do Čech doprovodili i někteří služebníci, kteří pocházeli ze Španělského 
Nizozemí, Francie či Itálie. V letech 1619 – 1620 přišlo na novohradské panství také několik Maďarů, kteří prchli z Uher 

z obav před Turky, ve Vídni se připojili k voj-
sku Karla Bonaventury a později se usadili na 
jeho jihočeských panstvích.

Třicetiletá válka také znamenala příchod 
švédských vojsk. Ve vzpomínkách předáva-
ných z generace na generaci tak díky tomuto 
krátkému pobytu dodnes zaznívají vyprávění 
o řádění vojsk generála Torstenssona zejména 
v okolí Nakolic, Vyšné a Hohenbergu.

Po trvalém usazení Buquoyů v Čechách (1663) 
se na novohradské panství dostali na pozvání 
hraběcí rodiny představitelé francouzských sklá-
řů Louis Vasseur d´Ossimont a Delbon. Právě 
tito sklářští mistři pak pozdvihli úroveň výroby 
skla a stáli na počátku slavné sklářské tradice, 
která kulminovala v 19. století výrobou hyali-
tu. I další národ putoval do Čech kvůli obcho-
du – v Novohradských horách našli Holanďané 
ty správné kmeny pro výrobu stěžňů ke svým 
lodím. 

Další výčet národů je již opět spojen s válečnými událostmi – tentokrát však v 18. a 19. století. Opět k nám zavítala voj-
ska z Bavor, dále například Chorvaté a v době napoleonských válek vedle Francouzů také Rusové, kteří zde přezimovali 
na cestě z Itálie.

Dvacáté století a jeho válečné konfl ikty přinesly nejzásadnější změny ve vývoji celého Novohradska. První světová vál-
ka znamenala vznik Československého státu a posílení vlivu novohradské české menšiny vůči německy mluvící většině. 
Odchod českého obyvatelstva z pohraničí v roce 1938 a poválečný divoký i řízený odsun německy mluvícího obyvatelstva 
úplně změnil situaci v malém městečku na hranicích a v jeho okolí. Tradiční, po staletí zde žijící rody, odešly a byly nahra-
zeny přistěhovalci z různých koutů Čech, rumunskými Slováky, Maďary či Bulhary. Někteří pouze prošli, jiní se zde usadili 
natrvalo.

Poválečné uspořádání světa pak od roku 1951 přivedlo do Nových Hradů na šest let řecké děti. Jednalo se o děti řecké 
a makedonské národnosti, které byly evakuovány před útrapami občanské války v Řecku. Z původně plánovaného krát-
kého pobytu bylo nakonec několik let a mnohé z dětí zde nejenom vystudova-
ly, ale též založily rodiny. Někteří zde žijí dodnes.

Kdybychom k již vyjmenovaným národům připočetli ještě Cikány (Romy) 
a Židy, byla by mozaika národů a různých skupin, které prošly Novohradskem, 
téměř kompletní. Vývoj však ani v současné době nekončí – v rámci studijních 
či pracovních aktivit se do našeho města dostávají na krátkodobé i dlouhodobé 
pobyty studenti či pracovníci z Ukrajiny, Běloruska, Pákistánu, Spojených států 
i jiných zemí. 

Výčet národů (resp. jejich zástupců), které v minulosti zasáhly do vývoje 
města a jeho okolí, je důkazem, že Novohradsko nebylo izolováno od okolních 
vlivů. Díky příchodu cizinců docházelo k zprostředkování kulturního, spo-
lečenského či stavebního vývoje v cizích zemích. Velký vliv na rozvoj města 
mělo působení šlechty, zejména hraběcí rodiny Buquoyů, která udržovala pra-
videlné kontakty se svými bývalými francouzskými a henegavskými panství-
mi, s představiteli evropské šlechty a s významnými osobnostmi kultury, vědy 
a společenského života.

Další kontakty vyplynuly z geografi cké polohy města a z historického geo-
politického vývoje. Byť některé návštěvy, zejména cizích vojsk, nebyly vítány 
s nadšením, zapsaly se také ony do dějin města – i vojáci totiž byli nositeli „no-
vinek“. A když působení vojsk nepřineslo nic nového, došlo k obohacení z jiné 
strany - někdy jako připomínka hrdinství místních, jindy v podobě usazeného 
vojáka či „zapomenutého“ potomka…

Po zkušenosti z historie si můžeme jen přát, aby i další vývoj přinášel No-
vohradsku spíše pozitivní než negativní dopady. Jen díky srovnání s okolním 
světem si totiž můžeme uvědomit originalitu vlastního města a kraje, ukázat 
návštěvníkům jeho krásy a prezentovat naši vlastní historii a vývoj v kontextu 
vývoje celé země či Evropy. Vzájemnému ovlivňování se v rámci současného 
světa bránit nelze, podněty „zvenčí“ budou přicházet neustále, důležité bude spíše uchovat si i nadále povědomí o naší 
vlastní svébytnosti a jedinečnosti.

A výhled do budoucna? Záleží jen na nás, zda rozpoznáme ty správné impulzy odjinud a zda se s jinými národy bude-
me vzájemně asi – milovat či nikoliv…

Dobrá Voda

Vrcholové partie Vysoké (1034 m n.m.), 
30 léta 20. století
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Výtah z „Průvodce Šumavou“ (České Budějovice 1888)

Nové Hrady 
Ve vzdálenosti jedné hodiny jízdy od stanice Nové 

Hrady Dráhy Franze Josefa se nachází městečko se stejno-
jmenným názvem. Jedná se o jedno z nejpůvabnějších míst 
v jižních Čechách. 

Nové Hrady leží na pahorku v nadmořské výšce 372 m, 
který značně příkře klesá směrem na sever, západ a jih, 
směrem na východ se naopak zplošťuje. C. k. poštovní úřa-
dy denně podnikají jízdy dostavníkem k železniční zastáv-
ce. Cena k zastávce anebo zpět činí 40 krejcarů za osobu. 
Kromě poštovního úřadu je možné jízdní záležitosti prona-
jmout i u paní Czernicky na náměstí, dvojspřeží 5 zlatek za 
den, jakož i u A. Mayera a u F. Schafraneka trojspřeží za 
3 zlatky za den. O dobré a levné ubytování je výborně po-
staráno v hostincích Al. Goldschwendt, Franz Czernitzky, 
jakož i u Josefa Schwingenschlögla „Zum blauen Stern“ 
(U Modré hvězdy) a „Zum grünen Baum“ (U Zeleného 
stromu). Všude lůžko za 40-60 krejcarů.

Obyvatelstvo čítající 1500 jedinců je téměř naprosto 
německé a katolického vyznání. 

Zaměstnání obyvatel spočívá většinou v drobných řemeslech a rolnictví. Část obyvatelstva získává svůj výdělek ve službách hraběte 
Buquoye v rybníkářství a lesnictví. Svérázným domácím průmyslem je pouze výroba nitěných knofl íků, která neprospívá zdraví. Provo-
zuje se jako ruční práce a chudšímu obyvatelstvu poskytuje značně ubohý zdroj výdělku; přesto i děti školou povinné pracují každý den 
až do půlnoci při slabých olejových lampičkách. 

Nové Hrady jsou sídlem okresního soudu, notářství a daňového úřadu. Dále 
jsou centrem ekonomické, lesní a důchodové správy panství Buquoyů, kde je za-
městnán značný počet úředníků. Ohledně studijních ústavů má pouze jednu ná-
rodní a občanskou školu, která je umístěna ve velmi pěkné dvoupodlažní budově 
na konci Postgasse (Poštovní ulice). Ze spolků stojí za zmínku: Spolková skupina 
Německého šumavského svazu, Rolnický a lesnický spolek, Spolek Casino, hasi-
či, Spolek veteránů, Spolek učitelů a přátel školy, Okrášlovací spolek a Pěvecký 
spolek.

Ve městě se dále nacházejí dva lékaři a jedna lékárna. Klima je velmi zdravé. 
Vodovod položený před několika lety zásobuje Nové Hrady výbornou pitnou vo-
dou. Zdravá a půvabná poloha místa, jakož i levnost potravin také každoročně 
přitahují velké množství letních hostů. Zařízené pokoje jsou k dostání po 5 až 8 
zlatkách za měsíc.

Město, jehož založení spadá do šedého středověku, nabízí mnohé pozoruhod-
nosti. Hned na náměstí padne návštěvníkům do oka starobylá radnice, stavba, 
která pochází ještě z časů Rožmberků, vedle jejich erbu je ale umístěn i znak hra-
běcího roku Buquoyů a města. Ve starých dobrých časech zde zasedal hrdelní 
soud a nacházely se tu také mučírny. V nedávné době byla zrenovována čelní 
strana budovy.

Naproti radnici se nachází Rezidence, jež zaujímá celou východní stranu ná-
městí. Byla vystavěna hrabětem Karlem Albertem Buquoyem v 17. století a dříve 
se tam nacházely panské byty. V současné době jsou zde umístěny c. k. a panské 
kanceláře. 

Pokud se obrátíme z jihozápadního rohu náměstí směrem na zá-
pad, dostaneme se do malebně umístěného starého zámku, který dale-
kosáhle překonává své okolí. 

Nejprve překročíme 10 m hluboký hradní příkop, ve kterém se pro-
hání jelení rodinka, a dostaneme se tak do hlavní věže, jež je ozdobena 
rožmberskými erby a kde se nachází hraběcí archiv. Hned u vstupu 
je možné spatřit skvostně cizelované brnění císařského generála, hra-
běte Karla Buquoye, vítěze v bitvě na Bílé hoře, jenž padl u Nových 
Zámků v Uhrách a který toto brnění získal darem od Ferdinanda 
II. V pozadí jsou vystaveny trofeje z třicetileté války. Vlevo je por-
trét generála, vpravo portrét jeho manželky. Před oběma se nacházejí 
relikvie jmenovaného hraběte, mezi nimi košile s dírami po střelách 
a bodácích, kterou měl na sobě v době svého úmrtí, dále jeho zlaté 

Dobová pohlednice hradu, 1914

Dobová pohlednice hradu, 1905

Náměstí
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rouno, několik pozlacených klíčů dobytých měst, prsteny, pečeť a lenní listina od Ferdinanda II. V okenním výklenku jsou uloženy 
předměty z doby Rožmberků. 

Našikmo vedoucí chodbou s podloubím se dostaneme na nádvoří zám-
ku, které se na západní straně stýká s hlavní budovou. Na ní je umístěna 
pamětní tabule oznamující, že právě zde se v roce 1808 narodil slavný 
lékař a profesor Dr. Joh. Oppolzer (zemřel ve Vídni v roce 1871). Dru-
hou věží umístěnou na západní straně vede branka ven. Odtud je možné 
zpozorovat v hradním příkopu zasypaný vchod, který má vést k podzem-
ní chodbě s ústím u Cuknštejnu. Na hradě, který je ve svých hlavních 
částech ještě dobře zachován, se nyní nacházejí byty úředníků. 

Jihovýchodně od náměstí se nalézá kostel apoštola Petra a Pavla s na-
vazujícím klášterem Servitů. Byl vybudován v pozdně gotickém stylu 
v roce 1677; loď by mohla být starší, protože obsahuje románské části. 
Hlavice jednoho polosloupu nese pětilistou růži Rožmberků. Vnitřní vý-
zdoba je bohatá, obzvláště u kanceláře, u vysokého oltáře a u hraběcího 
emporia. V šedesátých letech byl interiér kostela renovován s náklady 
ve výši 35 000 zlatek. V kostele se nachází hrobka rodu Buquoyů, ja-
kož i dlouhou dobu nepoužívaná hrobka kazatelů servitů. Za vysokým 
oltářem je sakristie a nad ní oratorium, obojí s pěknými štukovanými 
podhledy. 

Ve spodním vchodu do kláštera je na obrazech znázorněna historie 
života svatého v řádu Servitů Philippa Benitia. Na jižní straně kláštera 
leží refektorium zachované ve stylu 17. století, vysoký sál s krásným štu-
kováním, který obsahuje obrovská zelená kachlová kamna, sahající až ke 
stropu, které zhotovil neznámý jindřichohradecký kamnář v roce 1775. 
V přízemí se nachází také knihovna s přibližně 5000 svazky. V prvním 
poschodí visí obraz zakladatele kláštera, hraběte Ferdinanda Buquoye 
v životní velikosti. 

Na cestě vedoucí na nádraží se nachází nový zámek postavený v roce 
1801. Je vybudován v jednoduchém renesančním stylu a uvnitř je velice 
vkusně zařízený. V jídelním salónu se nacházejí dva staré obrazy; jeden 

znázorňuje Nové Hrady před 200 lety, druhý město a zámek Rožmberk. Prohlídka vnitřních prostor zámku je ale dovolena pouze 
v nepřítomnosti hraběcí rodiny. V nejbližší blízkosti zámku se nacházejí skleníky a oranžérie, k nimž má přístup i veřejnost, jakož 
i velmi krásný rybník, v jehož průzračné vodě se 
prohánějí labutě i jiné vzácné ptactvo. 

Na jižní straně zámku se rozprostírá panská 
zahrada, nádherný park s krásnými, stinnými 
alejemi. Na jeho východním konci lze spatřit 
vesničku sestávající z výběhu pro slepice, z ně-
kolika malých domků a z poustevny. Pokud se 
otočíme k severozápadu, dostaneme se ke zcela 
zvláštnímu památníku, totiž k památníku psa. 
Nápis oznamuje, že zde odpočívá věrný zvířecí 
průvodce člověka. Na zadní straně zámku leží te-
rasa, která poskytuje nádherný výhled. Pole, lou-
ky, lesy, rybníky a vesničky se střídají v pestrém 
sledu a na horizontu vyčnívá bílý obelisk, který je 
34 m vysoký, vystavěný ze dřeva a k němuž vede 
průsmyk lesem v trvání dvou hodin. Ale i neoby-
čejný výhled do dálky stojí za to. Kleť korunova-
ná věží i další šumavští velikáni zdraví z temné 
modře na západě. 

Město bylo ve starých časech obklopeno hrad-
bami a příkopy a vedly do něj 2 brány. Dolní sil-
nice vedoucí do Údolí (Niederthal) je ještě dost dobře zachována. 

Hradby se ale již téměř rozpadly a byly přestavěny. Městský příkop se z větší části změnil na zahrady.

Kostel sv. Petra a Pavla

Nový zámek
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OBCE A OSADY

Nové Hrady (Gratzen)
Tato významná pohraniční pev-
nost byla vybudována jako odpo-
věď krále Soběslava na vzrůstající 
moc rakouského rodu Kuenrin-
gů. Zpočátku patřil zdejší hrad 
rodu Vítkovců, později přešel 
na jednu z jejich rodových větví 
– Rožmberky. Dne 6. 2. 1620 ho 
společně s Rožmberkem získal 
císařský generál Karel Bonaven-
tura Buquoy. Jeho rod pak Nové 
Hrady držel až do roku 1945. 
Město se může chlubit řadou 
památek, mezi které patří hrad, 
buquoyská rezidence na náměstí, 
nový empírový zámek či klášter.

Údolí (Niederthal)
První zmínky o vsi pocházejí 
z roku 1359. Tehdy se vysky-
tuje ještě pod svým původním 
jménem Lederthal, které bylo 
odvozeno zřejmě od koželuhů. 
V roce 1592 zde Rožmberkové 
založili pivovar, později přibyl 
i lihovar, vinopalna a panská 
brusírna skla.

Byňov (Böhmdorf) a Jakule
Název Byňov se poprvé objevil 
v roce 1359. Rozvoj osady utrpěl během husitských válek a za války třicetileté. 
Nejvýznamnější památkou je kaple Nalezení Sv. Kříže z roku 1843. Nedaleko 
se nachází Jakule, kde v roce 1796 zřídil Adalbert Kastl první lesnické učiliště 
v Čechách.

Nakolice (Naglitz) a Vyšné (Weissenbach)
V roce 1339 došlo k pevnému vytyčení hranic mezi panstvími Weitra, Nové 
Hrady a Třeboň. Tehdy se poprvé připomíná název osady Nakolice, odvozený 
patrně od charakteru okolních bažin. Stejně jako Vyšné, patřila obec Nakolice 
až do roku 1920 k rakouskému území jako součást oblasti Vitorazsko. Za po-
zornost stojí nakolická novogotická kaple sv. Floriana z roku 1907 a panský 
dvůr, který ve Vyšné založili Fürstenberkové v 18. stol. 

Jedlice (Göllitz)
Jedlice leží nedaleko osady Veveří. Ve 30. letech 19. století se stala poutním mís-
tem, které dokonce na krátkou dobu ohrozilo Dobrou Vodu. Tehdy ukryl voják 
Mikuláš Seiler do lesní studánky obrázek Panny Marie a lidem tvrdil, že se mu 
Panna Marie ve studánce zjevuje. Brzy byl ale jeho podvod odhalen a poutní 
místo ztratilo na věhlasu.

Již od počátku své historie byly Novohradské hory územím, na kterém se setkávala řada různých kultur a národů. Ně-
které národy zdejším územím pouze prošly, jiné se zde natrvalo usadily a asimilovaly s místním obyvatelstvem. Postupně 
zde vznikla řada osad. Mnohé v průběhu doby zanikly, ale některé přetrvaly až do současnosti.
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Žumberk (Sonnberg)
K roku 1279 se Žumberk připomíná 
jako samostatný statek. Později patřil 
Pouzarům z Michnic a Hockům ze 
Zweibrückenu, v roce 1602 ho získal 
Petr Vok z Rožmberka. Od počátku 
třicetileté války byl defi nitivně při-
pojen k novohradskému panství. 
Nejvýznamnější památ-
kou je gotický kostel sv. 
Jana Křtitele a tvrz. 

Horní Stropnice (Strobnitz)
Nejstarší zmínky o obci pocházejí z roku 1185, kdy bylo 
zdejší území propůjčeno pánům z Kuenringu jako léno. 
Zajímavostí obce je kostel sv. Mikuláše, jediná církev-

ní románská 
stavba této doby, 
která se zachovala 
na území jižně od 
Českých Budějo-
vic. V okolí se na-
chází osada Šejby, 
Dlouhá Stropnice 
a Humenice.

Dobrá Voda (Brünnl)
Datem svého vzniku, rokem 1701, se tato osada řadí mezi nejmladší 
na Novohradsku. Dobrá Voda je důležitým poutním místem, často se 

jí dokonce pře-
zdívá „jihočeské 
Lurdy“. Její nej-
významnější částí 
je kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Osada je 
také rodištěm rodiny Zöl-
lerů, jejíž členové patřili na 
přelomu 18. a 19. století mezi 
uznávané hudební mistry.

Hojná Voda (Heilbrunn)
Největší rozkvět osady spadá do doby posledních Rožmberků, kdy se pro-
slavila především svým léčivým pramenem (objeven 1564). Podle Viléma 
z Rožmberka se také původně nazývala Vilémova Hora. Zikmund Winter 
zde napsal převážnou část svého románu Mistr Kampanus.

Mýtiny (Kropfschlag)
Existence této, dnes již zapomenuté, vsi je poprvé doložena již v roce 
1360. Patří tedy mezi nejstarší ve zdejší oblasti. V roce 1980 ves zcela za-
nikla, do dnešní doby zůstal pouze novorománský kostel z roku 1903.

Veveří (Eichorns, Biberschlag)
Stejně jako u vsi Mýtiny, pocházejí nejstarší zmínky o Veveří z roku 
1360. Jako název obce se také používal Biberschlag (Biberova paseka). 
V roce 1886 zde vznikla škola. Ve druhé polovině 19. století se zde 
krátce těžila železná ruda, avšak pro malé výnosy těžba brzy zanikla.
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Benešov nad Černou (Deutsch Beneschau)
Osada byla založena pravděpodobně již ve 13. století Bene-
šem z Michalovic, avšak první doložené zmínky pocházejí 
až z roku 1332. V roce 1387 připojil Oldřich z Rožmberka 
Benešov k panství Nové Hrady. Rožmberkové udělili měs-
tu řadu práv, například trhové, várečné a mílové. Pozdě-
ji zde Jakub Krčín založil pivovar. K roku 1881 byl název 
města změněn na Německý Benešov.

Žofín (Sofi enschloss)
Tato osada vznikla okolo loveckého zámečku, který zde ne-
chal Jiří Jan Buquoy postavit v roce 1854. Pojmenoval ho 
podle své manželky Sofi e Theresie. V souvislosti s vytvoře-
ním pohraničního pásma došlo k vylidnění osady. Samotný 
zámeček byl v roce 1980 zbořen. 

Pohoří na Šumavě (Buchers)
Dnes již zaniklá ves, která administrativně náleží pod Po-
horskou Ves. Vznikla v roce 1700 a na svou dobu zde bylo 
vysoké zastoupení české národnosti (20%). Do dnešní doby 
se zachovaly pouze ruiny barokního kostela Sv. Panny Ma-
rie Dobré Rady.

Černé Údolí (Schwarzthal)
Založení této osady roku 1774 Janem Nepomukem Bu-
quoyem bylo čistě účelové. Nejprve byla určena výhradně 
pro voraře a později také skláře. Nejvýznamnějším bodem 
v historii osady byl rok 1838, kdy zde vznikla buquoyská 
sklárna, která se postupně stala jednou z nejvýznamnějších 
na Novohradsku. Exportovala do Německa, Švýcarska, 
Ruska i USA.

Pohorská Ves (Theresiendorf)
Tato původně dřevařská ves nedaleko Benešova nad Čer-
nou byla založena v roce 1769. V jejím katastru byla později 
vyhlášena přírodní rezervace Žofínský prales. 
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Nepsanými průvodci šlechtických sídel jsou 
parky a zahrady. Také v Nových Hradech mají 
starou tradici. Již za Viléma z Rožmberka se 
částečně využívala plocha mezi silnicemi smě-
rem na Třeboň a Nakolice. Na tuto první zahra-
du navázala další – přímo na novohradském 
náměstí – která však byla zrušena při stavbě 
rezidence. Buquoyové měli k zahradám vřelý 
vztah, který udržovali již na svých panstvích 
v henegavské provincii. Během svého působení 
v Nových Hradech vybudovali tři významné 
parky, a to Zámecký park (Herrengarten), daň-
čí oboru neboli Zámecký vrch (Tendlgarten) 
a Terčino údolí (Theresienthal). Jako park slou-
žila přechodně i bažantnice na severní straně 
města.

Zámecký park
Jak svědčí opis smlouvy o koupi pozemku 

při novohradské horní bráně z roku 1593 ve 
staré gruntovní knize, spadá první částečné 
využití plochy na zahradu, která byla původně 
porostlá lesem, do 16. století. I při nedostatku 
písemných podkladů lze předpokládat, že po-
zornost tomuto prostoru věnovala i Marie Mag-
dalena Buquoyová, která hledala náhradu za 
zrušenou zahradu na náměstí. Z předávacího 
inventáře mezi zahradníky Šimonem Prune-
rem a Janem Gunartem vyplývá, že se v těchto 
místech už v druhé polovině 17. století nalézala 
okrasná, zeleninová a ovocná zahrada. Byla po-
kračováním daňčí obory, která se táhla od dolní 
městské brány a zahrnovala zámecký vrch.

Základ ke komplexnímu využití tohoto 
prostoru na rozsáhlou okrasnou a užitkovou 
zahradu byl položen v roce 1715, kdy Karel 
Kajetán hrabě Buquoy pověřil tímto úkolem 
svého dvorního zahradníka Jana Bartůška. 

Tehdejšími úpravami byl vytvořen následující stav. Asi uprostřed dnešního zámeckého nádvoří stála 
velká zahradní brána s hraběcím znakem; na místě dnešního rybníka byla zděná, podlouhlá a nevelká vod-
ní nádrž, vedle níž byla směrem k zahradní zdi ovocná zahrada. Také na horní straně bazénu byla ovoc-
ná zahrada a pod ní zeleninová zahrada, na jejímž konci stál skleník. Vedle těchto zahrad byl podlouhlý 

květinový parter obklopený vysokými 
listnatými špalíry. V rozích a při vchodu 
do parteru byly postaveny kamenné py-
ramidy. Pod parterem na obou stranách 
stály skleníky; například u bazénu byl 
fíkovníkový skleník. V místech dnešní-
ho pravého křídla zámku byl zahradní-
kův domek, na druhé straně pak stáje 
a stodola. 

V dalších desetiletích 18. století pro-
dělala panská zahrada, jak byl tehdy 
zámecký park nazýván, jen málo dílčích 
změn. Mezi ně patřilo zejména přetvoře-
ní vodní nádrže na rybník o větší výměře. V roce 1752 
byly do kanálu v zahradě objednány sochy Merkura 
a Jupitera s podstavcem z tvrdého kamene.

Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Miroslava VlačihováMgr. Vladimír Hokr, Mgr. Miroslava Vlačihová
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Skotská vesnička v zámeckém parku na akvarelu Josefa Schütze, mezi lety 
1846 a 1855

Plán okrasné a kuchyňské zahrady v prostorách budoucího zámeckého parku v Nových 
Hradech před rokem 1800

Plán zámeckého parku v Nových Hradech, okolo roku 1850

Hlavní alej 
zámeckého 
parku
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Podstatnějších změn se dočkala panská zahrada bě-
hem stavby nového zámku. Roku 1804 byl zvětšen 
rybník do nepravidelného tvaru a později, roku 1827, 
v něm byl zřízen ostrov a most k němu. Naproti tomu 
byl pro nedostatek vody po zániku pyhrabruckého 
vodovodu zrušen vodopád. Na rozšíření a vylepšení zámec-
kého okolí zakoupil hrabě Jiří František Buquoy roku 1807 
městské pozemky pod silnicí do Wei-
try, zrušil několik stodol pod Jánskou 
kapličkou a plochy přeměnil na lou-
ku. Byly zřízeny další cesty, vysázeny 
skupiny stromů a roku 1808 byl terén 
ohraničen trojitým stromořadím.

Také Jiří Jan Buquoy provedl řadu 
změn. V roce 1851 a 1852 zřídil skot-
skou vesničku, založil prostorný 
drůbeží dvůr a celkově park zvětšil 
přikoupením několika pozemků. Zá-

mecký park se v této době zvětšil také na straně pod zámkem o skupiny stromů a keřů, když byla 
přeložena silnice o několik metrů do louky. Před hlavním schodištěm byl založen velký trávník.

Dvacáté století další stavební ruch v parku bohužel nepřineslo. Naopak došlo ke zrušení skotské 
vesničky, vodotrysků a parterů. V poslední době prošel park velkou záchrannou úpravou a opět 
slouží jako oddychové místo pro místní obyvatele i turisty.

Buquoyská exotická zahrada na ostrůvku Žárského rybníka
Vedle budování zámeckého parku věnovali Buquoyové svou pozornost i jiným lokalitám. Na počátku 18. století byl 

předmětem jejich zájmu ostrůvek na Žárském rybníku. Hrabě Karel Kajetán zde nechal vybudovat zábavnou zahradu. 
Uprostřed stromů stával zděný letohrádek, od něhož vybíhaly hvězdico-
vité aleje a různé cesty, které ostrov křižovaly. Na ostrově byla i exotická 
část, kterou hrabě osadil fl órou a faunou z exotických zemí, jež navští-
vil nebo ze kterých nechal potřebné rostliny a zvířectvo dovézt. Přístup 
k ostrovu denně zprostředkovávalo několik člunů. 

Zpočátku velký zájem o exotický ostrůvek však od dvacátých let 
začal upadat. „Dlouhá“ cesta kočárem (4–5 km) pravděpodobně una-
vovala příslušníky a příslušnice rodu natolik, že se rozhodli zbudovat 
odpočinkový park blíže hlavní novohradské rezidenci. Od padesátých 
let tak proto začínají práce na malém parku, ze kterého se postupem 
doby stalo slavné Terčino údolí s vodopádem a lázničkami. Žárský ost-
růvek postupně upadal a do naší doby se z původní krásy nedochovalo 
téměř nic.

Tereziino údolí
Původní bažantnice z druhé poloviny 17. století byla 

na přání hraběnky Terezie Buquoyové Paarové postupně 
přetvořena na park. Za počátek úprav bývá označován 
rok 1756, kdy dostal buquoyský zahradník Hynek Fnoika 
úkol „přetvořit divočinu v nádhernou nivu“. 

Stavební práce trvaly až do konce osmdesátých let, kdy 
došlo k slavnostnímu otevření parku. Park zdobily neje-
nom krásné aleje, okrasné dřeviny, vodní plochy, květino-
vé záhony a velkolepý skleník s mnoha druhy tropických 
rostlin, ale také lázeňská budova, nazvaná po otci zakla-

datelky Václavovy 
lázně.

Na konci 18. 
století byl park při-
způsoben anglic-
kému stylu. V budování parku v následujícím století pokračoval synovec hraběnky 
Terezie Jiří František August Buquoy a následně i jeho syn Jiří Jan, za jehož vlády 
byl park považován za nejkrásnější šlechtický park v Čechách.

V současné době je park chráněn jako Národní přírodní památka Terčino údolí. 
V roce 2007 zde byla otevřena nová naučná stezka, která seznamuje návštěvníky 
s historií a přírodními zajímavostmi. I Vám doporučujeme návštěvu parku, které-
mu se ne nadarmo původně říkalo Valonchéri neboli Krásné údolí.

Plán zahradních úprav v nejbližším okolí zámku v Nových Hradech, 1850

Přístaviště na Žárském rybníku na akvarelu Josefa Schütze, 
mezi lety 1846 a 1855

Mostek přes Stropničku v Tereziině údolí ze 
skicáře neznámého autora „Ferien 1892”

Vstup do zámeckého 
skleníku, 1921

Situační plán parku Tereziino údolí, po roce 1821
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Žofínský a Hojnovodský prales
Až do poloviny 18. století zůstávala novohradská krajina téměř nedotčena. Na její za-

chování měla vliv poměrně nízká hustota osídlení zdejší oblasti. Vše se změnilo s rozvojem 
dřevařského a především sklářského průmyslu, 
kdy se začaly zakládat lesní cesty, plavební systé-
my a první dělnické kolonie.

Díky snaze o zmapování zdejšího surovinové-
ho potenciálu bylo od konce 18. století vyvíjeno 
úsilí zdejší lesy přesně vymezit, zmapovat a po-
psat. Jako jeden z prvních se popisu novohrad-
ských lesů věnoval lesmistr Gottfried Grohmann, 
který je popsal už roku 1768. Jeho průzkum však 
nebyl zaměřen pouze na možnosti těžby a její 
výnosy, ale zabýval se i takovými pokrokovými 
myšlenkami, jako je obnova lesa či jeho ochrana 
před zvěří. V roce 1791 proběhla velká reorgani-
zace lesní správy. Vzniklo tak hlavní lesní ředitel-
ství, v jehož čele byl lesmistr (později lesní rada). 
Pod něj spadalo několik zaměstnanců, například 
lesní kontrolor, důchodní či kancelista. 

Hraběcí rod Buquoyů si velice dobře uvědomoval význam svého lesního bo-
hatství. Proto na svá panství povolával jen ty nejvýznamnější odborníky z čes-
kých zemí i zahraničí. Mezi 
ně patřil lesní správce Ber-
nard Schwäger či vrchní 
myslivec Adalbert Kastl, 
který v letech 1797–1804 
provedl velmi podrobný 
popis lesů celého panství. 
Na základě jeho závěrů 
začalo systematické lesní 
hospodaření, které přiná-
šelo poměrně velké výno-
sy. O to překvapivější bylo 
rozhodnutí tehdejšího ma-
jitele panství Jiřího Fran-
tiška Buquoye o zastavení 
těžby v části lesa, když 
prohlásil: „...rozhodl jsem 
se zachovati zmíněnou lesní 
část jako památník dávno mi-
nulých dob názornému požit-
ku přátel přírody a vzdáti se 
v ní veškerého hospodářského 
těžení...”. 

Hrabě Buquoy se tak 
rozhodl zachovat část úze-
mí na jih od obce Žofín 

o celkové rozloze 44 ha. Učinil tak i přes to, že ho od tohoto plánu 
někteří jeho pracovníci v čele s Williamem Rowlandem, který se 

bál snížení výnosů, 
varovali. 

Rezolucí Jiřího 
Františka Buquoye tak vznikl 
28. 8. 1838 Žofínský a Hojno-
vodský prales, jež se zároveň 
staly nejstaršími přírodními re-
zervacemi ve střední Evropě.

Překlad básně Josefa Heysera z 26. října 
1789, kterou napsal u příležitosti 
slavnostního otevření parku

Ó jak krásně je v této zářivé dálce,
V této šťastné krajině, jež tak okouzluje

To Jitřenka nechává vše znovu ožít
Až je vzduch čistý a nebe jasné

Jak plodná země, jaké krásné plody
A jak bohaté dary matky přírody.

Slyšíte ten bouřlivý hluk
Vln bublajících u vodopádu?

Slyšíte zpěv ptáků,
Poletujících a okouzlujících náš sluch?

Všechno umění přírody nachází svůj odpočinek
Zde se mu divíme – zde se probouzí 
Jako v krásném spánku či snu o Ráji

Neskutečné! Jaká krása, jak půvabná jemnost,
Kde nic nevadne 

Jaké velké dary nám dává jedna velká duše!
Duch velké Dámy slavného rodu
Je poznat jemnost a hluboké ideje

Jedné vznešené Dámy nechávající kvést vědu
Tady poznáváme její tvůrčí duch!

Toničina chýše u vodopádu v Tereziině údolí 
na akvarelu Josefa Schütze

Hájovna Žofín na akvarelu Josefa Schütze, mezi lety 
1846 a 1855

Švýcarská chata v Tereziině údolí na akvarelu Josefa Schütze, 
mezi lety 1846 a 1855

Žofínský zámeček

Modrý dům v Tereziině údolí, 
ilustrace ze skicáře neznámého 
autora „Ferien 1892”

Václavovy lázně, ilustrace ze skicáře neznámého autora 
„Ferien 1892”
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VĚDA A VÝZKUM

Rozvoj vědy na novohradském panství je spojen přede-
vším s osobností Jiřího Františka Augusta Buquoye (1781 
– 1851), významného vědce a vynálezce.

Hrabě Buquoy se narodil v Bruselu, odkud krátce po 
rozvodu svých rodičů přesídlil do Čech. Od raného věku 
byl považován za budoucího pokračovatele rodu, a proto 
byla jeho výchově a vzdělání věnována náležitá pozornost. 
Vzdělání získal nejprve u soukromých učitelů, poté na praž-

ském gymnáziu a vídeňské 
Tereziánské akademii. Již na 
studiích se zajímal především 
o matematiku, přírodní vědy, 
fi lozofi i a národohospodář-
ství. Matematiku považoval 
za královnu věd, a dokonce 
se snažil psát básně podle al-
gebraických vzorců. 

Po absolvování povinné 
zahraniční cesty se v roce 
1803 ujal správy veškeré-
ho rodového majetku. Díky 

nově nabytému jmění mu 
již nic nebránilo věnovat se 
naplno vědě. Mohl fi nanco-
vat své vynálezy a četné pu-
blikace, které většinou vydával v nakladatelství v Lipsku. 
Za svou práci dostal řadu ocenění, mezi které patřil čestný 
doktorát na univerzitě ve Würtzburku a členství v několika 
vědeckých spolcích – Přírodovědecké společnosti v Berlíně, 
Hamburské učené společnosti či Soukromé české hydro-
technické společnosti.

Diplom čestného členství v Mineralogické společnosti v Jeně

Ukázka z deníku J. Buquoye

Jeden z mála portrétů Jiřího 
Františka Buquoye

Podpis Jiřího Františka Buquoye

„Parní stroj, 

který může být snadno sestaven ze dřeva, s nízkými náklady, a všechny 
potřebné opravy mohou být provedeny bez velkých problémů. Žádný 
specialista není třeba pro obsluhu stroje, pouze pozorná osoba.

Návrh vytvořený Jiřím Františkem Buquoyem

Lipsko 1811

Vytištěno Breitkopfem a Härtelem“
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Významným rokem ve vědecké činnosti Jiřího Buquoye 
byl rok 1815, kdy některé své vědecké postupy uveřejnil 
na pařížské Akademii věd. Ačkoliv se tu nesetkal s plnou 
podporou svých názorů, navázal zde řadu cenných vědec-
kých kontaktů. Setkal se například s Laplacem, Ampérem, 
Gay-Lussacem a Alexandrem von Humboldtem, který do-
konce pozitivně zhodnotil jeho národně-ekonomickou stu-

dii. Buquoy rozhodně neudržoval kontakty pouze s fran-
couzským prostředím, kde se sám osobně prezentoval, ale 
byl ve styku s mnoha dalšími osobnostmi. Mezi ně patřil 
například Goethe, matematik C. F. Gauss, švédský chemik 
J. J. Berzelius či německý fi lozof Lorenz Oken, v jehož časo-
pise Isis uveřejnil mnoho svých článků.

Největším přínosem Jiřího Františka Buquoye byla snaha 
využít své vynálezy v praxi. Na rozdíl od ostatních teoreti-
ků své doby se snažil nové poznatky převést do praktické 
roviny. Na Novohradsku proslul svými výzkumy v oblasti 
sklářství, zmodernizoval výrobu křišťálového skla a vy-
nalezl černé neprůhledné sklo – hyalit, jehož technologie 
je již dnes zapomenuta. Své vynálezy neuplatňoval pouze 

v Nových Hradech. Již v letech 1811 – 1814 nechal na svém 
panství Červený Hrádek podle vlastních návrhů vyrobit 
dva dřevěné parní stroje, které byly ve své době v Čechách 
ojedinělé.

Jiří Buquoy se nezabýval jenom technickými vynálezy. 
Nechal dokončit přestavbu zámku Rožmberk a výstavbu 
empírového zámku v Nových Hradech. Dlouhý čas byl také 
mecenášem hudebního skladatele Václava Jana Tomáška, 
který dokonce vyučoval hraběcí děti hudbě.

Další aktivity hraběte Buquoye se soustředily na pro-
blematiku krajiny a jejího zachování. V roce 1838 nechal 
založit první chráněnou rezervaci v Čechách – Žofínský 
prales a prales Hojná Voda.

Hrabě Buquoy patřil mezi nejpozoruhodnější posta-
vy svého rodu. Dnes je bohužel již téměř zapomenut, ale 
v první polovině 19. století patřil mezi nejvýznamnější věd-
ce a vynálezce. Svou činností brzy získal významné místo 
na evropském vědeckém poli. Dokázal tak Nové Hrady 
a další svá panství plnohodnotně začlenit do širokého 
mezinárodního dění.

Vysvědčení z pražského gymnázia

Diplom čestného členství ve veterávské společnosti pro veškerou 
přírodovědu, vydaný dne 15. 1. 1823
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KONTAKTY J. F. BUQUOYE

Již od raného mládí byl Jiří František Buquoy zcela zaujat především mate-
matickými a technickými vědami. Po svých studiích na pražském gymnáziu 
studoval na vídeňské Tereziánské rytířské akademii fi lozofi i a práva, která 
zakončil roku 1803. Během nich se zabýval nejprve matematikou, poté fyzi-
kou, chemií a národohospodářstvím. Současně se ale také věnoval přírodním 
vědám, anatomii, botanice a zoologii. Nejvíce však obdivoval matematiku, 
kterou považoval za královnu všech věd. Dokonce byl známý tím, že se ji 
snažil aplikovat i v poezii, když psal básně podle algebraických vzorců.

Později napsal: „V sedmnácti letech, když jsem studoval na Tereziánské rytířské 
akademii, byl jsem pohlcen vášnivě a téměř výhradně matematikou, oborem, který mě 
fascinoval po dlouhou dobu.“

Není proto překvapením, že v pozdější době získal díky svému mimo-
řádnému zájmu o vědeckou činnost řadu cenných kontaktů mezi tehdejšími 
významnými matematiky. Přelomovým bodem pro Jiřího Františka Buquoye 
byl rok 1815, kdy představil své rovnice o zákonech virtuálních rychlostí bě-
hem přednášky na pařížské Akademii věd. Po jejím skončení se v knihovně 
setkal s Laplacem, který mu řekl: „Vaše přednáška byla velmi učená a originální, 
ale nemohu ji docenit, aniž bych si ji přečetl potichu a s klidnou hlavou.“ 

Během svého pařížského pobytu navázal styky s tak 
významnými vědci, jakým byl chemik Gay-Lussac a La-
place. V Paříži navázal také kontakty s fyzikem Ampé-
rem a Alexandrem von Humboldtem, kteří se v hlav-
ním městě právě zdržovali. S Humboldtem diskutovali 
nad Buquoyovým článkem, který se týkal národní eko-
nomie, a se kterým tento německý přírodovědec a geo-
graf bez námitek souhlasil.

Dodnes zachovalá korespondence hraběte Buquoye 
umožňuje získat podrobnější informace o některých vý-
znamných osobnostech, se kterými byl ve styku. Mezi 
takové osobnosti nepochybně patřil Carl Friedrich 
Gauss, který byl jedním z největších matematiků a fyzi-
ků všech dob. Působil jako profesor astronomie a ředitel 

hvězdárny v Göttingenu. Zabýval se také matematickou analý-
zou, statistikou a výpočtem pravděpodobností. 

Mezi další, se kterými udržoval Jiří Buquoy písemné styky, 
patřil také německý fi lozof Karl Fridrich Bachmann, matematik 
a fyzik Johann Fridrich Benzenberg či německý přírodovědec 
a fi lozof Lorenz Oken.

Mnoho zajímavých setkáních s vědeckou a kulturní sférou za-
žil Buquoy také v českých lázních, které často kvůli léčbě navště-
voval. V Karlových Varech se například seznámil se švédským 
chemikem Jönsem Jakobem Berzeliem, který zde absolvoval 
svou léčebnou kůru. Ten mu v dopise 1. 7. 1824 napsal: „Byl jsem 
velmi šťasten, že jsem mohl ocenit Váš talent, a že jsem měl čest strávit 
tuto dobu ve Vaší milé společnosti.“ V tomto dopise také Berzelius 
publikoval svou podrobnou analýzu vody z Karlových Varů. 

Nejvýznamnější osobností, se kterou Jiří Buquoy udržoval 
kontakty, byl nepochybně Johan Wolfgang Goethe, německý 
básník, prozaik a dramatik. K jejich prvnímu setkání došlo již 
roku 1807. Následovala řada dalších setkání, nejčastěji během 
léčebných pobytů v západočeských lázních. Prostřednictvím 
hraběte Buquoye navázal s Goethem styky také skladatel Václav 
Jan Tomášek. Díky svému vlivnému patronovi se tak stal jednou 

Hrabě Jiří František August Buquoy

Dopis J. W. Goetha hraběti Jiřímu Buquoyovi, 4. srpna 1813

Chemický rozbor karlovarské vody z dopisu J. J. Berzelia
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z mála osobností, kterým spisovatel pravidelně odpovídal 
na dopisy. 

To, že mezi Goethem a hrabětem Buquoyem panovalo 
opravdové přátelství, dokládá spisovatelovo krátké dílko 
„O poznání českých hor“. Toto dílo Goethe dedikoval hraběti 
a 12. 8. 1818 mu dárkem zaslal jednu jeho kopii. Celý život 
také hraběte Buquoye nazýval „svým věrným přítelem a brat-
rem“. 

Jiří František Buquoy ve svých dopisech diskutoval nad 
jednotlivými vědními obory – matematickou analýzou, 
statistikou či fyzikou. Jeho korespondence je důkazem, že 
vědecké poznatky této doby byly jednotné, navzájem se pro-
pojovaly a ovlivňovaly. Dokladem důležitosti jeho vědecké-
ho postavení je více než 150 prací, které během života hrabě 
Buquoy uveřejnil. Většinu z nich napsal na Nových Hradech 
a v Červeném Hrádku, mnoho z nich pak uveřejnil prostřed-
nictvím nakladatelství v Lipsku.

Dopis C. F. Gausse z 25. 12. 1815

Významné osobnosti z celé Evropy, se kterými byl J. F. Buquoy v kontaktu
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SKLÁŘSTVÍ

Fenomén novohradského sklářství je nejčastěji spojován se šlechtickým rodem Buquoyů, kteří se proslavili především 
výrobou černého skla – hyalitu. Avšak sklářská tradice na tomto území sahá až do středověku, přesněji do 14. století, které 
je pokládáno za dobu příchodu prvních sklářů z německy mluvících zemí, například z oblasti okolo Freiwaldu. Nejstarší 
sklárna zde byla zřízena u obce Klažary (Glasern) u Trhových Svinů. 

Zdejší oblast byla pro sklářský průmysl výhodná dostat-
kem surovin, zejména dřeva, ale také vápence a křemene. 
Nevýhodou byl počáteční nedostatek odbytišť na českém 
území, a proto bylo zdejší sklářství zpočátku spojeno pře-
devším s německými sousedy.

Nový rozměr získala jihočeská sklářská výroba v období 
renesance, kdy se snažila napodobit tehdy velmi moderní 
benátskou produkci. Rostla poptávka především po skleně-
ných okenních tabulích, ale také po mnohem luxusnějším 
zboží. Novohradské sklárny se postupně stávaly ve sklář-
ském průmyslu pojmem a díky blízkému vztahu Rožmber-
ků s insbruckým dvorem zasahovaly na mezinárodní trhy. 

Kromě požadavků ze strany majitele skláren, byl hlavní 
charakter sklárny určován především osobností jejího mi-
stra. Skelmistři pocházeli většinou ze zahraničí, kde před 
svým příchodem nasbírali řadu cenných zkušeností. Zvy-
kem bylo, že se nezdržovali delší dobu pouze v jedné sklár-
ně, ale měli hned několik působišť. Příkladem jsou bratři 
Toman a Linhart Glaserové, kteří ve stejné době řídili sklár-
nu Rapotice i sklárnu šumavské Podlesí u Kašperských hor. 

Zároveň oběma těmto výrobnám zprostředkovávali odběr na trzích v Norimberku.
Nejslavnější renesanční sklárnou byly Nové Hutě na Vilémově hoře, založené Vilémem z Rožmberka okolo roku 1588. 

Tato sklárna byla spojena se slavnými sklářskými rody Haderpecků a Pocků, které přišly z Bavorska a Rakouska.
Doba třicetileté války byla pro novohradské sklárny dobou stagnace. Z původních několika skláren zůstaly pouhé tři, 

které se potýkaly s mnoha problémy. Výjimkou byla sklár-
na Nové Hutě, kde na přání Buquoyů působil renomovaný 
císařský skelmistr Hans Waltguni, který vychoval i svého 
nástupce Philippa Kastla.

Sklářská produkce na Novohradsku nebyla spojena pou-
ze se jmény německých mistrů. Ti působili na zdejším pan-
ství převážně díky kontaktům Rožmberků s německým pro-
středím. Situace se změnila příchodem Buquoyů, kteří byli 
spojeni převážně s francouzsko–belgickou oblastí. V 70. le-

tech 17. století je doložen příchod několika skelmistrů, kteří 
pocházeli z Itálie a severní Francie. Mezi ně patřil například 
dobrodruh Pietro del Bono (Delbon), který se specializoval 
na výrobu skla po benátském způsobu. Významným skel-
mistrem byl také Francouz Louis le Vasseur d´Ossimont, jež 
na přání hraběte Ferdinanda Buquoye založil sklárnu pří-
mo pod hradem v Údolí (Niederthal) a pracoval zde až do 
své smrti roku 1689.

Počátkem 18. století došlo k velké stagnaci buquoyského 
sklářství. Tento úpadek byl způsoben zhoršující se fi nanční 
situací rodu, ale také vlivem okolní konkurence (eggenber-
ské sklářství). K překonání krize došlo až za vlády Fran-
tiška Leopolda Buquoye a především za jeho syna Jana 
Nepomuka. Vznikly nové hutě Mlýnský Vrch, Terčí Huť, 

Recept k výrobě černého hyalitu (vyráběného roku 1821) 
První tavba, při níž se změnil poměr strusky a potaše: 500 Pfundů 
drcené strusky a 125 Pfundů potaše.

Příprava kmene:
31 Pfundů hyalitových střepů

100 Pfundů předchozí taveniny železné strusky
10 Pfundů písku
10 Pfundů potaše

1 Pfund ledku
¼ Pfundu burelu

¼ Pfundu arzeniku

Následující tavba sestává opět z hyalitových střepů a připraveného 
kmene. Tu na základě rozdílné kvality železné strusky, kdy např. 
mnohokrát byla jen ztěží tekutá, musel sklář obměňovat přísady 
receptur. Výroba hyalitu je nelehké umění. Velmi často se tavba 
nezdařila a nebylo možné ji použít k foukání do forem. Jestliže bylo 
k strusce vsazeno příliš mnoho vápníku, foukaná skla při chlazení 
praskala a nebylo možné je dále použít.

Stříbrné Hutě, konec 19. stol.

Sklárna v Jiříkově Údolí, konec 19. stol.
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Jiříkovo Údolí, Pavlína, Stříbrné Hutě a Skelná Huť. Tyto 
sklárny měly nemalý význam, dokonce prostřednictvím 
severočeských obchodníků vyvážely zboží do řady zemí, 
například do Turecka. Na buquoyských panstvích byly za-
kládány také brusírny a řezačské dílny, kupříkladu dílna 
rodiny Karla Josefa Lechnera, která zde působila více než 
sto let. 

Zlatá doba buquoyského sklářství je spojena s osobností 
Jiřího Františka Augusta Buquoye. Jeho zásluhou se jiho-
české hutě pyšnily především objevem černého a červeného 
hyalitu. Tehdy se roku 1816 v huti Jiříkovo Údolí podařilo 
Jakubovi Wagnerovi vyrobit novou, černou sklovinu vy-
sokého lesku. Tato sklovina dokonale imitovala obsidián, 
sklovitou horninu vulkanického původu. První hyalit, vy-
robený v buquoyských sklárnách, byl vystaven již na Lip-
ském veletrhu roku 1818. Následovalo mnoho úspěchů na 
pražských výstavách roku 1828 a 1831.

Bohužel brzy po smrti Jiřího Františka Buquoye skončilo slavné období hyalitu, které bylo příznačné pro dobu empíru, 
ale již nemohlo obstát v módě nastupujícího druhého rokoka. Jak buquoyské sklárny vznikaly, tak také zanikly: jako první 
sklárna v Lužnici (1715), po ní následovaly Pohoří na Šumavě (1777), Mlýnský Vrch (1789), Terčí Huť (1798), Janovy Hutě 
(1838), Pavlína (1852), Stříbrné Hutě a Skelná Huť (1881), Jiříkovo Údolí (1900) a Černé Údolí (1910).

Skelná huť v Černém Údolí, konec 19. stol.

Kofl ík z černého hyalitu zdobený zlatým dekorem, 30. léta 19. stol.
Dóza z červeného hyalitu, vyrobeno v sklárně 
Jiříkovo Údolí, 1820 – 1830
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PLAVENÍ DŘEVA
Mgr. Miroslava Vlačihová

Novohradské hory vždy vynikaly rozsahem a kvalitou 
svého lesního porostu. V polovině 18. století se tehdejší 
majitel novohradského panství František Leopold Buquoy 
začal zabývat myšlenkou plavení dřeva. Mělo se soustředit 
především na řece Malši, která je hlavním tokem Novo-

hradských hor, a na její přítoky – Pohořský potok a říčku Černou. Na přání F. L. Buquoye vypracoval opolský lesmis-
tr František Karel Berner podrobné plány, které se zakládaly na myšlence využití systému tzv. klauzurových rybníků 
(pomocí nahromaděné vody v klauzurách se měla zvednout hladina vodních toků a usnadnit plavení dřeva). To, že 

Dřevorubci v buquoyském lese

Plavba voru na Pohořském potoce poblíž Baronova mostu

Plán vodních cest pro plavení dřeva z lesů novohradského panství

Lesní dělníci v novohradském lese, snímek z roku 1929
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hrabě Buquoy myslel tyto plány vážně, dokládá jeho povo-
lení holandskému podnikateli Goldbergovi a španělskému 
podnikateli de Sommerovi plavit kmeny pro stavbu stěžňů 
do Hamburku. Působení Holanďanů zde dlouho připomí-
naly osady Starý a Nový Holand, které byly pojmenovány 
na počest nizozemských podnikatelů a jejich dělníků.

Buquoyská vodní cesta nebyla určena jen pro jejich česká 
panství, měla také zásobit ta místa rakouské monarchie, kde 
byl nedostatek dřeva. Bernerovy návrhy nebyly bohužel ve 
své době realizovány, avšak byly inspirací pro ostatní.

Skutečné plavení nesvázaného dřeva a voroplavba za-
počaly až za Jana Nepomuka Buquoye v roce 1777, resp. 
v roce 1783. Po několika neúspěšných jednáních přijal Jan 
Nepomuk návrhy vynikajícího matematika Ing. Jana Fran-
tiška Riemera. Ten navrhl takové úpravy říčních toků, které 
měly zvýšit produkci až několikanásobně. Postupně nechal 
zbudovat celkem 7 klauzur a systém jezů, které měly splav-
nění dřeva urychlit. Splavnění vodních toků znamenalo pro 

buquoyská panství velký ekonomický přínos. Umožnilo přesun velkého množství dřeva do vzdálených oblastí (např. Pra-
ha, České Budějovice), ale také zásobování mnoha podniků okolo řek, například skláren (Černé Údolí), papíren (Kaplice), 
mlýnů, pil či hamrů (Benešov nad Černou).

Na buquoyských vodních tocích pracovalo vždy okolo 
500 zaměstnanců. Ti se dělili do několika skupin – panští 
dřevaři, stálí dřevaři a sezónní dělníci. První dvě skupi-
ny patřily mezi stálé zaměstnance panství. Ze strany své 
vrchnosti – Buquoyů – se jim dostávalo velice dobré péče. 
Obývali domky v osadách okolo řek, pracovali za týdenní 
či denní mzdu, ke které patřil zdarma určitý deputát. Také 
často neplatili žádné, případně jen minimální daně a byli 
osvobozeni od lékařských poplatků. Voraři založili podél 
řek několik osad. Jejich vznik měl ryze praktické důvody 
– vznikly na místě s momentální těžbou dřeva a po jejím 
ukončení většina brzy zanikla.

Svého vrcholu dosáhlo plavení dřeva a voroplavba v po-
lovině 19. století. V této době zde již dávno nepřepravovali 
dřevo jen Buquoyové. Ti sami často pronajímali své vodní 
toky různým fi rmám a podnikatelům, mezi které patřil na-
příklad známý Vojtěch Lanna. Od konce 19. století prochá-
zela přeprava dřeva po vodních tocích postupným úpad-
kem. Hlavní příčinou bylo nahrazení přepravy materiálu 
po vodě jinými způsoby. Největší úlohu zde sehrála želez-
nice. Poslední voroplavba se konala roku 1938 a po druhé 
světové válce již nebyla nikdy obnovena.

Lesní dělníci v buquoyském lese u huti Pavlína

Pohořský rybník využívaný jako klauzura, 30. léta 20. stol.

Dělníci při splavování polenového dřeva na Pohořském potoce Plavba voru na Malši v květnu 1906
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PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

OBDOBÍ 1938-1945

Československé mnichovské trauma (též tzv. „mnichov-
ský syndrom“ nebo „komplex“) z přelomu září a října 1938 
bylo ještě zesíleno represivními akcemi nacistického režimu 
v době nacistické okupace českých zemí a za Protektorátu 
Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren – Čechy 
vtipně nazývaný jako tzv. „Protentokrát Berem a Melem“), 
přičemž následná válečná zkušenost představovala mimo-
řádně přelomový moment ve vztahu českého a německého 
etnika, kdy zejména po lidické tragédii z 10. června 1942 
Češi přestali rozlišovat mezi Němci a nacisty a zákonitě pak 
zesílily hlasy volající po nezbytně nutném tzv. „vyčištění“ 
poválečného Československa od německého (a také ma-
ďarského) etnika. Měl tak vzniknout nacionálně jednotný 
stát, který by v sobě, na rozdíl od svého předchůdce z let 
1918-1938, již nenesl možný zárodek dalších etnických spo-
rů a zápasů. Během války tak byly (oboustranně) vytvořeny 
všechny potřebné „předpoklady“ pro poválečný odsun ně-
meckého etnika z obnoveného Československa.

Každodenní válečný život v Nových Hradech (Gratzen) 
i v jejich okolí byl poznamenán zejména hospodářskými 
problémy způsobenými nacistickou tzv. „totální válkou“ 
1943-1945. Neuspokojivá situace na bojištích postupně 
u zdejších Němců vyvolávala, většinou dobře skryté, po-
chybnosti o tzv. „konečné“ správnosti cesty Hitlerova ně-
meckého nacionálního socialismu. Konec války byl ve zna-
mení viditelné porážky „Velkoněmecké říše“, následného 
chaosu a zmatku, těžkostí z uprchlických vln německého 
obyvatelstva, které z východu utíkalo před postupující Ru-
dou armádou, zoufale a ve strachu usilující se dostat co nej-
dále na západ. Podobně se v květnu 1945 chovaly, přes toto 
území bezprostředně ustupující, i vojenské jednotky armád 
kdysi neporazitelné nacistické Třetí říše.

Konec 2. světové války v květnu 1945 v Evropě zname-
nal, mimo jiné aspekty, také konec společného, skoro 1 000 
let trvajícího soužití českého a německého etnika v jednom 

státě. To se též plně projevilo i v Nových Hradech a v jejich 
okolí. 

Začala tzv. 1. fáze odsunu (transferu), německy „vy-
hnání“ (Vertreibung) německého obyvatelstva z obnovené 
ČSR, která trvala celý měsíc květen a červen 1945 a dostala 
označení „divoký odsun“. Tato doba se proto vyznačovala 
různými, často i nejostřejšími zásahy a postupy použitými 
proti německému etniku. Jednou z forem byly divoké od-
suny německého obyvatelstva za hranice právě obnovené-
ho Československa, zejména pak do Rakouska (v Nových 
Hradech např. rodina Kloyberů, řezník Ferdinand Kloyber, 
který měl svou „provozovnu přímo na náměstí v domě nad 
dnešním č. p. 60, jenž byl společně s tzv. Zieglerovcem zbo-
řen a na jeho místě dnes stojí obchodní dům Jednoty“.) a do 
Bavorska. Zatímco sovětská Rudá armáda těmto excesům 
většinou nebránila a často se na nich i různou měrou po-
dílela, vojáci US Army tomu na jimi osvobozeném území 
dokázali většinou zabránit. Velkou příležitostí se tak pro 

Obyvatelé Nových Hradů čekají na příjezd Konrada Henleina

Příchod německé armády – tzv. Einmarsch, říjen 1938

Příchod německé armády – tzv. Einmarsch, říjen 1938
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mnohé Čechy, jejichž odbojová činnost byla v květnu 1945 
často zredukována na „odbojáře na poslední chvíli“, mnoh-
dy s velmi pochybnou protektorátní minulostí, staly násilné 
útoky a vražedné činy a excesy všeho druhu, motivované 
snahou tím zakrýt předcházející kolaboraci s Němci. Ovšem 
vedle těchto aspektů to byly i čistě zištné a kořistnické po-
hnutky, touha se rychle obohatit na německém majetku, což 
bylo typické pro tzv. „zlatokopecké“ nebo i čistě kriminální 
jedince či skupinky. Bohužel se asi již nikdy nepodaří vy-
tvořit ucelenou a úplnou statistiku, kolik Němců bylo takto 
odsunuto za hranice ČSR, seznamy se tehdy pochopitelně 
nevedly; teprve nově se tvořící československou státní sprá-
vou evidence též nebyla prováděna, případně se nám tyto 
materiály již nedochovaly. 

Druhá etapa odsunu – červenec až prosinec 1945 – se již 
řídila závěry postupimské konference vítězných mocností 
– USA, SSSR a V. B., které rozhodly o odsunu (transferu) ně-
meckého obyvatelstva nejen z Československa, ale i z Pol-
ska a Maďarska. Tyto měsíce využila etablující se českoslo-
venská státní administrativa k přípravám na organizovaný 
odsun Němců, za tím účelem se prováděla evidence veške-
rého německého obyvatelstva a jeho majetku. Byla zřízena 
sběrná střediska pro Němce. Nové Hrady a jejich okolí pa-
třily, jako bývalý soudní okres, do politického, nyní správ-
ního okresu Kaplice. Ten byl dříve tvořen třemi soudními 

okresy – Nové Hrady, Kaplice, Vyšší Brod. V rámci území celého politického okresu Kaplice se hlásilo k české národnosti 
v roce 1930 jen 17,3% obyvatel, zatímco zbývajících 86,7% obyvatel připadalo především na Němce. Ke konci roku 1945 
bylo v tomto bývalém politickém okrese evidováno k odsunu celkem 28 841 Němců. Hlavní sběrná střediska, pro tuto 
oblast bývalého politického okresu Kaplice, jehož byly Nové Hrady nedílnou součástí, proto byla v Českých Budějovicích, 
s odsunovým střediskem v Suchém Vrbném a také v Kaplici, kde funkci odsunového střediska plnila budova Šumavských 
kasáren. Přesto část Němců z Novohradska mohla být také odsunuta jednak z Českého Krumlova, obdobně ale i z jiných 

částí tehdejšího ČSR, záleželo zde vždy na tom, kde se především v poválečné a právě v odsuvné době Němci z Nových 
Hradů nalézali.

Třetí a také poslední etapou byl již samotný organizovaný odsun, který trval po celý rok 1946. Z odsuvného střediska 
České Budějovice bylo celkem vypraveno dvanáct transportů za hranice ČSR. Němečtí občané z Nových Hradů byli odsu-
nuti v transportu č. 3 ze dne 16. 5. v počtu jeden, č. 6. ze dne 22. 7. v počtu sedm a v transportu č. 12 z 21. 11. v počtu pět, 
celkem evidováno třináct osob z Nových Hradů. Ovšem hlavní roli pro Novohradsko sehrálo středisko v Kaplici. Je nutné 
připomenout, že spojenecké okupační orgány, zejména pak Američané ve svých okupačních oblastech, přijímaly trans-
porty na československo-německé hranici s velkou péčí a přitom vždy trvaly na velice přesném a závazném dodržování 
sjednaných dohod ohledně vybavení odsouvaných, jinak hrozilo nebezpečí navrácení transportu a všechny s tím spojené 
problémy! Proto také každý Němec měl mít s sebou ve svých zavazadlech úplnou soupravu prádla, košile, spodky, ponož-
ky, zimní kabát, zachovalý oděv a taktéž zachovalou pracovní obuv, úplný jídelní příbor, jídelní misku a hrneček a teplou 

Poničený archiv hraběcí rodiny Buquoyů na hradě, květen 1945

Poničený archiv hraběcí rodiny Buquoyů na hradě, květen 1945 Poničený archiv hraběcí rodiny Buquoyů na hradě, květen 1945
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přikrývku. Celé zavazadlo nemělo být těžší než 50 kg. Cennosti se vyvážet nepovolovaly a dovolená vyvážená fi nanční 
hotovost se postupně zvýšila až na 1 000 říšských marek (RM).

Je nutné připomenout, že nejhůře zaznamenané jsou ovšem majetkové záležitosti odsunu. Velice mnoho cenností a ji-
ného majetku Němců bylo zničeno a rozkradeno již dříve, než se začala vést jeho evidence (postupně se obnovující česko-
slovenskou státní administrativou v místě bydliště představované tvořící se sítí národních výborů). Na úspěšný odchod 
transportů dohlížela Oblastní osídlovací úřadovna v Českých Budějovicích. Jednotlivé transporty měly mít okolo 1 200 
osob. Pro potřeby soustavného odsunu vyplňovali odsouvaní tzv. přepravní lístek, který obsahoval veškeré údaje o oso-
bách odsouvaných v transportu. Ofi ciálním a jednoznačně směrodatným podkladem pro provádění soustavného odsu-
nu Němců z Československa byla kartotéková evidence německého obyvatelstva nařízená ministerstvem vnitra ze dne 
5. listopadu 1945 pod č. j. B 300/1183. Právě na základě tohoto ministerského nařízení musely jednotlivé místní národní 
výbory (MNV) provést v průběhu měsíce prosince 1945 evidenci příslušníků německé národnosti v místě. Obsahem takto 
vyplněného lístku byly pokud možno co nejúplnější údaje o odsouvané jednotce, jejímž základem byla rodina jako celek!

Také v Nových Hra-
dech byl rok 1945 pře-
lomový, protože vše, co 
se odehrávalo v dalších 
letech, mělo svůj speci-
fi cký zlomový bod prá-
vě v tomto datu. Přesto 
však nelze nahlížet na 
tento zlom jako na po-
čátek všech změn a pro-
měn – měl pochopitelně 
svou genezi v událostech 
předchozích let a byl pro-
to jejich poměrně značně 
tragickým vyústěním. 
Bohužel, na druhé straně 
to byl, ať si to již přizná-
me či nikoliv, počátek 
dalšího vývoje událostí 
a běhu věcí, který posu-
nul toto místo stále více 

k devastaci jeho původní tváře. Na Nových Hradech a celém přilehlém Novohradsku, podobně jako i v jiných pohraničních 
územích Československa, se stal rok 1945, ve svých krátkodobých i dlouhodobých důsledcích, rokem praktické likvidace 
zdejšího přirozeného osídlení tvořeného převážně německých etnikem a také došlo (naštěstí jen částečně) k zániku paměti 
zdejší krajiny! Dějiny samy však neničí, ničí člověk a jeho přístup k místu a krajině. Právě člověk má, měl a i nadále bude 

mít rozhodující podíl ne-
jen na devastaci hmotné, 
ale především na du-
chovní likvidaci přiroze-
ných mezilidských vzta-
hů. Což je jen důsledkem 
toho, že lidé zde ve 20. 
století žijící nedokáza-
li k sobě najít patřičně 
trvalou cestu, že spolu 
nedokázali dlouhodobě 
žít na jednom místě, s vě-
domím odlišnosti a s pa-
třičným pochopením 
a porozuměním pro toho 
druhého... „S odstupem 
doby se mění i úhel po-
hledu, na ledacos se za-
pomíná, něco je naopak 
silněji připomenuto... 
Něco takového se stává 

pouze s těmi dějinnými událostmi, které zůstávají živým problémem i v současnosti.“ (Jiří PETRÁŠ, Odsun německého 
obyvatelstva, in: Novohradské hory a Novohradské podhůří – příroda, historie, život, Praha 2006, s. 421-422).

Příchod německé armády – tzv. Einmarsch, říjen 1938

Příchod německé armády – tzv. Einmarsch, říjen 1938
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Vedle kočujících hereckých společností, které v minulosti 
zpestřovaly lidové veselice, trhy či jiné slavnosti, je divadlo 
v Nových Hradech nutno spojovat především s buquoy-
skou šlechtou. Pro Buquoye bylo součástí života a dokla-
dem náležitosti k vysoké česko-rakouské šlechtě. Při stavbě 
nového sídla (Nový Zámek) na počátku 19. století proto ne-
mohlo chybět ani nové divadlo. V roce 1822 vznikla menší 
zámecká scéna, která byla nejprve v roce 1836 přestavěna 
a posléze v roce 1846 rozšířena na vlastní zámecké diva-

dlo pro 320 diváků. Spolu s divadly v Kačině a Mnichově 
Hradišti patří mezi tři existující empírová zámecká divadla 
v České republice.

Do nového divadelního sálu Buquoyové často zvali čino-
hru, ale i komorní operu a balet z Vídně a kočující divadelní 
společnosti z nejrůznějších evropských měst.

Divadlo se 
však již v prů-
běhu 19. století 
prosazovalo také 
v podobě ochot-
nických vystou-
pení místních 
nadšenců. Po 
vzniku českoslo-
venského státu 
se stalo vedle 
školy a Sokola 
jedním ze zá-
kladních projevů 
české menšiny. 

Důležitým 
krokem k rozvo-
ji českého kul-
turního a spole-
čenského života 
byla stavba Ná-
rodního nebo též 
Českého domu, 
který byl posta-
ven stavebním 

družstvem Svornost v roce 1923. Český dům se stal hlavním 
centrem českého kulturního života. V přízemí byl sál, kde 
se cvičilo, hrálo divadlo, pořádaly plesy, národní slavnosti 
a jiné kulturní akce. Byla zde česká hospoda, místní sokolo-
vé zde pořádali své schůze a horní patro sloužilo jako hotel 
s jedenácti pokoji.

Své divadlo a jiné formy zábavy však měla i německy 
mluvící většina. Dá se říci, že hlavním centrem německy 
mluvících obyvatel Nových Hradů a okolí byl velmi oblí-
bený hostinec, který v meziválečném období provozovala 
rodina Pascherů (čp. 74 – bývalá budova Statku – původ-
ně hostinec U Modré hvězdy, který založil Alois Gold-
schwendt). Dům měl přibližně stejnou strukturu jako dnes. 
V přízemí byl hostinec, v patře potom velký sál a pokoje 
pro hosty.

V soužití mezi Čechy a Němci nebyly až do roku 
1937 – 1938 velké problémy. Pravidlem bylo vzájemné se-
tkávání při bálech. Češi zahájili svůj bál v Českém domě, 
Němci v sále U Pascherů a o půlnoci se obě komunity pro-
míchaly.

V některých oblastech však panovala určitá rivali-
ta či spíše soutěživost. Jednou z nich bylo právě divadlo. 

Dětská opera „Traum in Märchenland“ hraná v německé Volkschulle, 1934 Z vyprávění paní Bartůňkové – učila v letech 1936 – 1938 
v Nových Hradech.

„Život v Nových Hradech byl dle vzpomínek pamětníků velmi 
pestrý. Česká menšina byla aktivní zejména po stránce kulturní 
a tělovýchovné. Se školními dětmi pořádali učitelé besídky, vánoční 
slavnost s nadílkou, průvody městem na 1. máje a slavnostní 
akademie na zakončení školního roku.

Ačkoli v městě byla většina obyvatelstva německé národnosti, 
nemohla si česká menšina stěžovat. Němci se chovali příznivě, ba 
dokonce jsme my, mladí učitelé, bydleli v německých rodinách. 
Teprve v roce 1938 nastal zvrat nástupem fašistů a příjezdem 
karlovarského Henleina, který burcoval Němce proti české menšině.

Celá česká společnost nezapomínala různá výročí spisovatelů, 
básníků a hudebních skladatelů. Než byla vybudována nová škola, 
krčily se české děti v nezdravých, špatných místnostech bývalého 
chudobince. Proto se všechny akce pořádaly v Českém domě, až 
později v nové škole.

Nezapomínalo se ani na české plesy a divadelní představení, na 
které přijížděli lidé z okolních míst. Po práci ve škole nejen učitelé, 
ale i jiní z pracovišť na poště, na lesní správě, fi nančníci, četníci se 
scházeli na hřišti tehdejšího Sokola, kde se hrál volejbal, cvičilo se 
na nářadí a soutěžilo se ve stolním tenisu. To bylo v létě. V zimě se 
jezdilo po stráních na lyžích, závodilo se v jízdě na běžkách a dělaly 
se tůry po kopcích. Soutěžili i školáci.

Obchodů zde moc nebylo. Vůně z čerstvých zákusků se linula až na 
náměstí z ulice od Českého domu z cukrárny pana Plose, potraviny 
a průmyslové zboží měl pan Ziegler a v pořadí domů, kde je radnice, 
byl obchod paní Kirschnerové s textilem a galanterií.

V zájezdním hostinci pana Kováře se scházeli všichni, kdož se chtěli 
dobře a lacino najíst. Návštěvy kostela školními dětmi měly své 
poslání. Učilo se náboženství. Pan páter Chalupa dovedl děti upoutat 
k lásce k Bohu, což mělo vliv i na kázeň a prospěch.“Představení ochotnického divadla 

v Nových Hradech
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Představení ochotnického divadla v Nových Hradech

Hra „Unter Geschäftsaufsicht“ divadla v Údolí, 29. 3. 1936 Hra „Entehrt“ německého „Edelweiss“ divadla, 25. 11. 1923

Hra „Kreüzelschreiber“, 8. a 9. 12. 1923 Školní představení

Majetnější Němci si mohli oproti většinou chudším Čechům 
dovolit bohatší kostýmy a výpravu a také pozvat i divadel-
ní soubory z Vídně nebo jiných měst. Češi považovali di-
vadlo za jeden z projevů národní svébytnosti, i oni se tedy 
snažili své německé kolegy trumfnout. Hráli většinou hry 
českých klasiků a hry s legionářskou tematikou.

Pravidelná představení, různé veselice a oslavy svátků 
tak obohacovaly kulturní život ve městě a nebylo ničím ne-
obvyklým, když se někdo z Čechů šel podívat na německé 
divadlo a naopak.
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MASOPUST
Mgr. Miroslava Vlačihová

Masopust byl v minulosti obdobím od Tří králů do Po-
peleční středy. Jednalo se o veselý svátek plný obžerství, 
během kterého bylo třeba se dosyta najíst, protože po něm 
následoval dlouhý čtyřicetidenní předvelikonoční půst. 
V době masopustu se na královském dvoře konaly hosti-
ny, ve městech tancovačky a na vesnici vepřové hody. Těm, 
kteří se oslav neúčastnili, se posílala bohatá výslužka, která 
většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, 
ovar a škvarky.

Součástí masopustních veselic byl ve většině regionů 
průvod masek, které s muzikou obcházely vesnici a vybí-
raly do košíku koledu – kořalku, vejce, slaninu či koblihy 
a Boží milosti. Masopust končil v noci před Popeleční stře-
dou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vy-
zval k odchodu.

Masopust v Nových Hradech, 1930 Masopust v Hranicích

Současná šavlová koleda v Nakolicích, 2007
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Podobně probíhají masopustní slavnosti i v Nových Hradech. První 
zmínky o zdejším masopustu v dnešní podobě pocházejí z roku 1955 a za 
jeho zakladatele je považován pan Vaclík. 

Koledníků, kteří se účastní koledy a jdou v předem stanoveném pořadí, 
je zpravidla dvanáct, stejně jako zastavení na křížové cestě. Celý průvod 
vede matka koledy, která je hlavní představenou koledy a určuje, u jakého 
domu se zastaví. Za ní jde hejtman, který nese v ruce píku a rychtář s prá-
vem, kteří symbolizují městské představenstvo. Píka je zbraní koledy, na 
právu je šest lístků, které značí šest světadílů a je rozříznuto na čtyři díly 
jako čtyři světové strany. Za rychtářem chodí dva konšelé s puškami na 
ramenou a dva koledníci s věnečky na rukou, kteří představují tancmajstry, 
jež u domů rozveselují ženy. Následují třapatí – rybníkáři, kteří představují 
první lid, který stvořil Bůh. Na oblečení mají našité třásně symbolizující 
listí rajských stromů. Zbytek koledy tvoří různé druhy masek. Koledníci 
mají na hlavě klobouk s růží, která značí, že po nasazení trnové koruny 
Ježíši Kristu vyroste z každé kapky jeho krve barevná růže, pět jalovců na 
klobouku je Ježíšových pět ran, barevné třásně na klobouku jsou jeho sté-
kající krví a červeno-bílá šerpa rouchem. Hlavní kolední písní je Červená 
růžička, avšak je zde i mnoho dalších.

Novohradská koleda vždy měla přesné pořadí úkonů. První kolední den 
se ráno musí požádat pan starosta o povolení ke koledování. Na začátku se 
udělá kolečko za šťastnou cestu a na konci za šťastný návrat. V sobotu ve-
čer je vždy masopustní taneční zábava, kde také vystupují koledy a dělají 
kolečka. Ta jsou určená především pro přespolní návštěvníky.

V každém regionu jsou různé druhy koled. V Nových Hradech chodí 
tzv. Mládenecká koleda, jejíž koledníci měli na hlavách růžičkové klobou-
ky, dále koleda Slaměná, jejíž koledníci pak mají na hlavách klobouky sla-
měné. Tyto dvě koledy chodí hlavně z důvodu, že Nové Hrady jsou již 
posledním z dvou měst, kde se ještě masopustní zvyky dodržují. V někte-
rých částech Novohradska je tradiční masopustní průvod doplněn o různé 
zvláštnosti. Za všechny lze jmenovat průvod masek s dřevěnými šavlemi, 
tzv. Šavlovou koledu, kterou založili Matouš Hanžlík a Jaroslav Reitmeier 
v Pěčíně u trhových Svinů, a která se roku 1967 přesunula do Nakolic, kde 
přetrvává dodnes. 

Masopustní taškařice v Horní Stropnici, 1931-1933 Masopust v Údolí, 1936
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SPOLKOVÝ ŽIVOT

Jedněmi z významných součástí novohradského společenského života byly aktivity v rámci různých spolků či sdruže-
ní. Počátky spolkové činnosti bychom mohli hledat již před mnoha staletími, a to v podobě různých cechů či církevních 
bratrstev. V Nových Hradech působilo celkem sedm církevních bratrstev, z nichž nejstarší a nejdůležitější bylo Mariánské 
bratrstvo (Marianische Bruderschaft), které se objevilo již ve 14. století.

Začátky spolkové činnosti a větší 
zakládání spolků nastaly v Nových 
Hradech, stejně jako v celé habs-
burské monarchii, zejména po roce 
1860. Již v osmdesátých letech jich 
v našem městě působilo 23.

Nejstarším spolkem byl patrně 
Hudební spolek (Der Musikverein), 
jehož založení je datováno do roku 
1865. Po tomto spolku následovaly 
roku 1872 Spořitelní a záložní spo-
lek (Spar und Vorschussverein), 
Krejcarový spolek, 1875 (Der Schul-
kreuzer-Verein), Rolnický a lesnický 
okresní spolek Nové Hrady, 1879 
(Der land und forstwirtschafl iche 
Bezirksverein Gratzen), Okrášlovací 
spolek, 1884 (Der Verschonerungs-
Verein) nebo místní skupina Ně-
meckého šumavského spolku, 1885 
(Ortsgruppe des deutschen Böhmer-
waldbundes).

Jedním z prvních spolků, které 
v Nových Hradech vznikly, byl v roce 1874 Sbor dobrovolných hasičů (Der freiwilligen Feuerwehr), který je nejstarším 
Sborem dobrovolných hasičů v rámci českobudějovického okresu. O jeho založení jsme podrobně informováni díky do-
chované německy psané kronice. 

„S ohledem na nyní tak častý výskyt požárů“ vydalo v květnu 1874 obecní zastupitelstvo z podnětu člena obecního 
výboru J. M. Goldberga výnos ve věci hašení požárů ve městě Nové Hrady, který následně podepsal starosta města Czer-
nitzký. Byl to první krok k následnému vytvoření hasičského spolku, jehož vznik byl jednomyslně odhlasován 16. května 
1874. Po schválení statutu spolku byl 13. 6. 1874 velitelem spolku zvolen J. M. Goldberg a F. W. Buhl jako zástupce velitele. 
O čtyři dny později byly zvoleny i ostatní šarže.

Během podzimu a zimy téhož roku uspořádal hasičský spolek dva večírky, jejichž výnos byl použit na doplnění techniky. 
V Drážďanech byla zakoupena nová stříkačka, a od místního koláře Gubyho byl převzat naviják na hadici. Jednu stříkačku 
dal hasičům k dispozici také hrabě Buquoy a hasiče vedle pojišťovny podpořil i místní mužský pěvecký spolek, který vě-
noval přebytek z výtěžku jím uspořádaného večírku ve výši 37 zlatých a 18 krejcarů pro získání dvou lezeckých uniforem. 

V zimních měsících také hasiči pořádali dvanáct odborných 
přednášek a na závěr se vždy zkoušeli ze signalizace. 

Hasičský spolek se stal důležitou součástí života ve měs-
tě, v jeho prospěch byla pořádána i divadelní představení 
a jiné akce. Hasičský spolek se také představoval ve svých 
uniformách při slavnostních událostech – zejména při svát-
ku patrona hasičů sv. Floriána a jiných církevních svátcích. 

V souvislosti s opravou věže novohradského kostela 
v roce 1890 se nám zachovaly soupisy členů dvou hudeb-
ních spolků. Smíšený pěvecký sbor vedl sbormistr Karl Mar-
tinek. Tento sbor měl celkem 29 členů (14 mužů, 5 paní a 10 
slečen). Kompletně mužský Hudební spolek měl v té době 
21 muzikantů a jako dirigent jej vedl Anton Teichl. Prvním 
houslistou v tomto „novohradském orchestru“ byl sedlář 
Johan Schutz. Z dalších nástrojů zmiňme violu, kontrabas, 
klarinet, lesní rohy či fl étnu, na které hráli místní učitelé, 
mlynář, panští úředníci a představitelé dalších povolání.

Oslava 60. výročí založení hasičského spolku, 1934

Slavnostní tablo k 5. výročí založení obce Baráčníků v Nových Hradech, 
19. 8. 1928
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Spolková činnost se vyvíjela 
i v období před první světovou vál-
kou. Objevovaly se spolky se zamě-
řením na divadlo, pomoc bližním, ale 
i spolky profesní. Z mnoha činných 
spolků zmiňme Spolek k ochraně 
sirotků, Spolek divadelních ochot-
níků, Spolek pomocníků v rolnictví, 
Spolek učitelů v soudním okrese 
Nové Hrady, Spolek německých ka-
tolických mladíků „Edelweiss“, Ga-
belsbergerův německý stenografi cký 
spolek, Spolek německých dělníků 
nebo Německou lidovou knihovnu.

Vznik samostatného Českoslo-
venska znamenal nárůst aktivity 
české menšiny, což se projevilo i ve 
spolkové činnosti. Vznikly nové čes-
ké spolky, jako například Kampelič-
ka, Vlastenecko-dobročinná sdruže-
ná obec Baráčníků „Vitoraz“, místní 

odbor Národní jednoty pošumavské nebo TJ SOKOL, které se zaměřovaly na připomínání české historie, tradic a věnovaly 
se také rozvoji sportovních a kulturně-společenských aktivit. 

Velmi činorodá spolková činnost v době první republiky byla přerušena nástupem nacismu a druhou světovou válkou. 
Poválečný stav byl následně silně ovlivněn odsunem německých obyvatel a příchodem nových osídlenců.

Po únoru 1948 sice došlo k opětovnému rozvoji spolkové činnosti, je však nutno připomenout, že aktivita byla ovlivně-
na politickým režimem a působit směly jen vybrané spolky 
a organizace. V Nových Hradech například pracoval Svaz 
československo-sovětského přátelství, Český svaz žen, So-
cialistický svaz mládeže, Pionýrská organizace SSM, v rám-
ci níž existoval i oddíl Mladých strážců hranic. 

Působení v rámci některých organizací bylo pro mnohé 
únikem z všedního života a jedním z mála způsobů sebere-
alizace. Velkou aktivitu vyvíjely zejména SVAZARM, Svaz 
požární ochrany a Český svaz ochránců přírody, silné za-
stoupení tu měli rovněž myslivci, rybáři, včelaři, zahrádkáři 
a také sportovci pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty.

Opětovný nárůst spolkové činnosti a svobodného sdru-
žování nastal po roce 1989. Mnohé spolky navázaly na 
předchozí činnost, vznikaly však i nové se zaměřením na 
občanské, církevní, sportovní či turistické aktivity (Tělo-
cvičná jednota SOKOL, Novohradská občanská společnost, 
Seniorklub, Junák – svaz skautů a skautek, Vincentské spo-
lečenství, Klub vojenské historie a techniky a další).

Smíšený pěvecký sbor – soupis členů, rok 1890

Sbormistr: Karl Martinek

Členové:

Paní: Bergl Margareta, Haberditzl Anna, Martinek Maria, Wagner 
Karoline, Wegscheider Maria

Slečny: Buhl Anna, Bažant Ottilia, Czerwenka Maria, Hable Anna, 
Hable Antonia, Letz, Richter Antonia, Suchomel Leopoldina , Teichl 
Maria, Vierheilig Camila

Pánové: Czerný Georg, Czerwenka Karl, Goldberg Kamil, Hable 
Rudolf, Martinek Josef, Martinek Karl, Nader Johan, Newisch 
Leopold, Richter Wilhelm, Dr. Ružička, Ružička Norbert, Ružička 
Hubert, Sommer Wenzl, Teichl Anton.

Cvičení mužů - prostná - na Sokolském sletu v Nových Hradech
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Velmi významnou součástí českého společenského, 
kulturního i sportovního života byl od počátku českoslo-
venského státu SOKOL. U jejího zrodu stály významné 
osobnosti českého národního obrození, z jejichž řad vy-
stupovali význační politici, umělci a sportovci. V období 
obou světových válek sehráli sokolové významnou úlohu 
v československých legiích, v odboji i při budování armá-
dy, státu a ochraně jeho hranic. Svůj vliv si udržoval nejen 
v době po 2. světové válce. Vrcholu z hlediska počtu čle-
nů dosáhl Sokol v roce 1948 (1,2 miliónů členů). Po únoru 
1948 však nebyly sokolské myšlenky „přínosem“ budo-
vání socialismu, sportovní část náplně Sokolu nahradily 
tělovýchovné jednoty a k obnovení Sokolu došlo až po 
roce 1989. 

Začátky Sokolu v Nových Hradech jsou spjaty s událost-
mi v roce 1920, kdy byla tato ryze česká organizace prvně 
představena. Češi v sokolském hnutí spatřovali možnost 
projevu vlastní svébytnosti a tak trochu vymezení se proti 
německy mluvící většině ve městě (dle soukromého sčítá-
ní lidu berním správcem M. Fenclem roce 1920 měly Nové 
Hrady 1346 obyvatel, z čehož 1059 bylo národnosti němec-
ké [79 %], Čechů bylo pouze 287 [21 %]).

Pro podporu sokolství v myslích novohradských lidí 
byli pozváni Sokolové z Trhových Svinů, kteří zde před-
vedli pár sletových cvičení. Bratr Princ si získal ve své 
přednášce o Sokolu velký zájem a správce školy F. Svoboda 
spolu s telegrafním dělmistrem Eliášem začali budovat jed-
notu. Dne 6. května 1920 svolal Svoboda všechny Čechy do 
školní místnosti, kde přítomným vylíčil důležitost zřízení 
sokolské jednoty a tázal se, zda chtějí jednotu založit. Jed-
nomyslně se usnesli, že ano. Hned posléze byly provedeny 
první volby, kde byli zvoleni následující činovníci: starosta 
– berní správce br. M. Fencl, místostarosta – holič br. J. Ka-
van, jednatel – učitel br. J. Fr. Svoboda, pokladník – celní 
správce br. Hušák, náčelník – dozorce fi nanční stráže br. 
J. Malce, knihovník – telegrafní dělmistr br. Eliáš.

Cvičební dny byly stanoveny na středu a sobotu. Míst-
ní německá školní rada propůjčila ke cvičení tělocvičnu 
německé školy. V české škole se hned přihlásilo do žactva 
Sokola 27 dítek. 

K posílení české menšiny a jednoty Sokol byl 8. srpna 1920 
proveden okrskový sokolský zájezd, jehož se zúčastnilo ne-
skutečných asi 8000 lidí. Novohradští zde uvítali i primátora 
města pražského, vzácné hosty z Prahy, Benešova u Prahy, 
hosty z blízka i z daleka. Počasí bylo příznivé, takže se celá 
slavnost ve všech směrech vydařila. Žactvo české školy vy-
stoupilo na Jánské louce, v předvečer byla v hotelu Pascher 
pěveckým sborem uspořádaná slavnost s obsáhlou řadou 
výstupů. Čistý zisk ze slavnosti čítal přesných 10 111,51 Kč. 
Rozdělili se o něj rovným dílem Národní jednota pošumav-
ská a Sokol Nové Hrady. Jednota Nové Hrady byla včleněna 
do III. okrsku župy Husovy, do které patřila města a obce 
jako Borovany, Jílovice, Chlum, Ledenice, Lišov, Suchdol, 
Štěpánovice, Trhové Sviny, Třeboň či Nová Ves.

Činnost jednoty v letech 1920–1938
Ze závěrečné zprávy za rok 1920 vyplývá, že majetek 

a činnost Sokola na Nových Hradech jen vzkvétal a Hu-
sova župa byla s jeho činností spokojena. Díky jednotě Tr-
hové Sviny byla zapůjčena jedna americká hrazda a také 
byla zakoupena bradla za 4 000 Kč. Vedení Sokola neotá-
lelo a hned po prvních letech aktivního působení jednalo 
s pozemkovým úřadem o získání místa pro tělocvičnu 
a letní cvičiště. Rok 1920 byl ukončen s pokladní hotovostí 
5 345,07 Kč. 

Bratři a sestry byli hned od samého začátku velice aktiv-
ní. V prvním roce svého působení objeli snad všechny akce 
pořádané župou Husovou. Zúčastnili se mnohých sportov-
ních i společenských akcí: 16. května v Bukové, 25. červen-
ce v krojích v Ledenicích a Jílovicích, 1. srpna v Trhových 
Svinech a 31. srpna národní slavnosti v Petříkově. V občan-
ském oděvu se pak zúčastnili oslav Borovanech a Trocnově, 
čtyři členové navíc sletu v Praze.

Nejaktivnějším odborem v počátcích zdejší jednoty byl 
bezpochyby odbor pěvecký. Na jeho činnost poukazuje zprá-
va sbormistra br. Fr. Svobody, ve které se dozvídáme, jak 
pracoval tento odbor: „Prvá zkouška byla uspořádána 25. květ-
na 1920. Za pravidelný den cvičební bylo určeno pondělí, polovina 
každé cvičební hodiny byla vždy věnována teorii a druhá polovi-
na zpěvu. Kroužek měl celkem 49 členů, celkem bylo nacvičeno 

Průvod Sokolstva cestou od hradu

Účastníci sletu: Sokolky na náměstí
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13 sborů, sóla 3, 1 duet, dohromady tedy 17 skladeb. Pěvecký od-
bor spoluúčinkoval při mikulášské zábavě pořádané v N. Hradech 
českou menšinou dne 5. prosince 1920, dále vystoupil při Husově 
oslavě, při akademii Sokola dne 7. srpna 1920, také při oslavě dne 
28. října 1920, u oslav J. A. Komenského 14. listopadu 1920.“

Roku 1921 se Sokolové zúčastnili svých prvních župních 
závodů na SK České Budějovice, které se jednoznačně sta-
ly akcí roku. Jednoty se sešly v předvečer dne 16. července 
na hřišti SK České Budějovice a uspořádaly si tam besídku 
při ohni. Závody samotné byly započaty před šestou hodi-
nou a skončeny po deáté hodině. K sportovním disciplínám 
(skok do výšky, skok daleký, vrh koulí, běh na 100 yardů, 
cviky rovnováhy na kladině) byl přiřazený také závod ideo-
vý, při kterém se „projevilo chlapcovo přemýšlení a který podpo-
roval porozumění sokolskému duchu“. Výsledky byly pro Nové 

Hrady potěšující. V kategorii nižších družstev, kde nastou-
pilo 36 týmů, se umístily na 17. místě s bodovým ziskem 152 
body. Na první družstvo z Třeboně ztratily 68 bodů. Pora-
zili však tradiční jednoty z Netolic, Lišova či českobudějo-
vické 3. družstvo. Poslední místo zůstalo s 96 body na Dub 
u Vodňan. V kategorii jednotlivců nižšího oddílu se umístil 
J. Valdauf na krásném 7. místě se 41 body a ztrátou pouhých 
7 bodů na vítěze (23. byl Ryneš Josef s 25 body, 25. místo Kří-
ha Staněk s 23 body, 26. místo Lovčí Radoslav a Pils Václav 
s 22 body a 29. místo spolu s dalšími 8 závodníky obsadil 
Kavan Karel s 19 body).

Již v roce 1921 se spekulovalo o výstavbě domu, který 
by sloužil jak pro účely sokolstva tak hlavně pro účely no-
vohradské české menšiny. Jak se píše v sokolském věstní-
ku župy Husovy: „Stavba Českého domu vstupuje do období 
rozhodného. Největší událost roku bude brzy dovršena. Úmysl 
má se státi skutkem. V nejbližších dnech začne se stavěti, aby-

chom se mohli do srpna pod vlastní střechou scházeti ku cvičení, 
k poradám, přednáškám a zábavám. Podnik to byl odvážný avšak 
dosahu nezměrného a nezbytně nutný. Proto opírajíc se o vzácné 

pochopení širší veřejnosti a spoléhajíce se ve slibný podnět daný 
v župní valné hromadě br. zástupcem ČOS a podporovaný br. 
župním menšinovým důvěrníkem, podnikáme práci na naše po-
měry obrovskou s chutí, v pevné důvěře a v jisté naději, že se 
zdaří.“ Jelikož se ČOS rovněž velkým dílem zúčastnila vy-
budování Českého domu, bylo TJ Sokol povoleno 4krát 
propůjčení sálu k pořádání sokolských podniků Národní 
jednotou pošumavskou.

Národní nebo též Český dům byl slavnostně otevřen 
12. srpna 1923 za přítomnosti několika tisíc účastníků z již-
ních Čech a Sokolstva z jihočeské župy. Český dům se stal 
hlavním centrem českého kulturního života. V přízemí byl 

sál, kde se cvičilo, hrávalo divadlo, pořádaly plesy, národní 
slavnosti a jiné kulturní akce. Byla zde česká hospoda, So-
kolové zde pořádali své schůze a horní patro sloužilo jako 
hotel s jedenácti pokoji.

Nové Hrady vykazují v tomto roce členstvo v počtu 70 
mužů, 21 žen, 9 dorostenců, 30 žáků a jmění 19 569 Kč. Byl 
uspořádán 1 hudební večer, 1 tělocvičná akademie, 2 tělo-
cvičné večery, 1 koncert a několik loutkových divadel. Letní 
cvičiště (pod městem – označované Štít nebo Sokolí hníz-
do), které mělo pronajaté od velkostatku hraběte Buquoye, 
bylo veliké 40 arů. Z tělocvičného nářadí vlastnili: bradla, 
hrazdu, koně, kruhy, žebříky, šplhadla a drobné nářadí ke 
cvičení prostných. Bylo zakoupeno z vlastních prostředků 
za cenu přes 20 000 Kč a uloženo v tělocvičném sále České-
ho domu. 

Po velmi úspěšném roce 1924 došlo v letech 1925–1928 
k úbytku členstva a tato drobná krize se projevila také 

Průvod městem na místo slavnosti

Cvičení dorostu

Cvičení mužů – prostná

Účastníci sletu: Jízdní Sokol z Českých Budějovic
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nepravidelnou docházkou. Vedení povzbuzovalo své svě-
řence, aby se drželi sokolských hodnot, a po tak krátké době 
po založení, na něj nezanevřeli. Bylo zde pár nadšených 
ochotníků, díky nimž se jednota rokem 1928 opět vrátila 
do popředí českého novohradského zájmu. 

Asi největší akcí, které se novohradská jednota v tomto 
těžkém období zúčastnila, byly 14. června 1925 župní závody 
žen a dorostenek v Č. Budějovicích, kde ženy novohradské-
ho Sokola získaly 12. místo díky Julii Řezábové se 47 body.

Desetileté výročí samostatnosti si jednota připomněla 
spolu s ostatními jednotami z celého III. okrsku veřejným 
cvičením a 2 přednáškami dne 1. července 1928. V roce 1929 
se jednota zúčastnila sletu VI. okrsku v Nové Vsi, veřejného 
cvičení v Českých Velenicích, otevření sokolovny v Olešni-
ci a župního sletu v Českém Krumlově. Přes léto se Novo-
hradští začali věnovat převážně odbíjené a to až 20 hodin 
měsíčně. Toto sportovní odvětví bylo pro ně nové, a tak se 
zpočátku potýkali s problémy, jakými byly např. samotná 
pravidla, technické i taktické pojetí hry apod. Ovšem i s tím-
to problémem se postupně vypořádali a netrvalo dlouho 
a začali si přivážet první úspěchy.

V roce 1931 se uskutečnily dvě velké události, které se 
vryly do paměti všech zúčastněných. První z nich byly 

1. mezižupní závody v Táboře uskutečněné 14. června 
1931. Jediným novohradským závodníkem byl J. Valdauf, 
který se v kategorii jednotlivců nižšího oddílu, v konkuren-
ci 83 závodníků umístil na výborném 7. místě s 95 body, 
čili s 63 % úspěšností. Druhou akcí byl rozestavný běh 
z Prahy do Českých Velenic, kterého se celkem zúčastnilo 
500 mužů, 194 žen, 199 dorostenců, 128 dorostenek, 3 žáci, 
4 žačky, 2 lékaři, 38 pořadatelů a 11 pořadatelů na kole 
a v 5ti osobních automobilech (z Nových Hradů 39 mužů, 
8 žen, 8 dorostenců, 1 dorostenka).

Rok 1932 byl rokem velkých plánů a ambicí. Na výboro-
vé schůzi se vedení jednoty usneslo, že v březnu téhož roku 
bude usilovat o rozrůstání letního cvičiště. Bylo zapotřebí 
přistavět další gymnastické nářadí, které do té doby chybě-
lo a Sokolové tím strádali při plnění sokolských dovedností. 
Byly to především kruhy a zařízení pro šplh. Dále byla sna-
ha o znovuobnovení koupaliště u letního cvičiště, které tam 
stálo již před třiceti lety. 

 Jen co získali cvičiště a dovybavili jej potřebným nářa-
dím, prošlo zatěžkávací zkouškou – 24. června 1934 uspo-
řádali sokolské cvičení s velkou parádou. V jejich národní 
práci je přišli podpořit bratři a setry z celého okrsku. Prů-
vod čítající 123 krojovaných a 200 v občanském obleku ob-
lečených členů vyšel od městské školy na nové letní cvi-
čiště. Následovalo vztyčení vlajky za zvuků státní hymny, 
načež starosta novohradské jednoty uvítal přítomné a pro-
jevil přání, aby v příštím roce, u příležitosti patnáctitiletého 
trvání jednoty, zde byl uspořádán řádný slet VI. okrsku. 
Radostně uvedl, že letní cvičiště se stalo majetkem jedno-
ty a prohlásil jej slavnostně Tyršovým letním cvičištěm pro 
věčnou paměť. Vyniklo zejména cvičení prostných 42 mužů 
a 24 žen. Doprovodný program obstarala Olešnická hudba 
v sokolském kroji. 

Tohoto roku docházelo i k prvním jednáním ohledně 
Nových Hradů a jejich snahy o působení v lyžařském odbo-
ru. Počet členů v těchto odborech se pohyboval kolem 400. 
Činnost směřovala v prvé řadě k výcviku jízdy na lyžích 
a k pořádání výletů a závodů.

Nové Hrady se poprvé zhostily 20. ledna 1935 organizace 
lyžařských závodů sokolské župy Husovy. Na pořadu byly 
již počtvrté a byly spojené se závodem vojska 5. divize. Ka-
tegorie byly vypsány takto: muži běh na 12 km, ženy i do-
rost na 6 km, dorostenky a žáci na 4 km. Jednalo se o velmi 
zdařilý podnik, kterému přálo i počasí. Za krásného slun-
ného dne při 17 °C mrazu byl závod odstartován na náměs-
tí. Čestného pokynu k odstartování se dostalo starostovi 
jednoty br. Hanělovi. Soutěže se zúčastnilo 72 závodníků, 
3 důstojníci, 25 vojínů, 17 mužů, 7 žen, 8 dorostenců, 5 žáků 
a 1 host ČV z klubu českých turistů. 

Z novohradských závodníků se mezi muži umís-
til 1. Průšek (čas 56:11), 2. Krauskopf (58:30), 4. Markuci 
(59:54), 7. Mentlík (1:03:29), 10. Růžička (1:06:53), 16. Bartů-
něk (1:23:00), třídu starších se třemi účastníky vyhrál míst-
ní Sokol bratr Polák (1:22:14). Mezi ženami byly úspěšné 
2. Průšková (čas 44:20), 3. Kotlínová (45:47), 7. Hanusová 
(51:08). Mezi dorostenci zářili 1. Raba (čas 25:30), 7. Plos 
(31:15). V dorostenkách se na 4 km dařilo 1. Vladykové (čas 
25:12), dále Weisové (28:21). V žácích byl úspěšný Kupec 
(čas 21:53), Coufal (22:00), 4. Šmída (23:11) a na 5. místě Bří-
za (26:20). 

Ani v roce 1936 tento 15. lyžařský odbor nikterak nestag-
noval. Na počátku roku 1936 získal svého 50. člena a byl 
v zimním období hostitelem pěkné řádky podniků jako tře-
ba povinného zájezdu lyžařského odboru Sokola ČB I., kte-
rý zde uspořádal kurz pro začátečníky a pokročilé. Kromě 
toho navštívil tento kraj lyžařský klub Brouk a Babka, lyžaři 

I na Nových Hradech se jako v okolních městech rozvíjel bruslařský 
sport. Zamrzlé rybníky byly plné dětí, žen i mužů, kteří se oddávali 
jedné z mála zimních radovánek. I zde měli muži tendenci chopit 
se hokejek a ve volných chvílích si zahrát. Právě proto padl na 10. 
schůzi správního výboru TJ Sokol v roce 1930 návrh na vytvoření 
zimního kluziště. Byla sepsána žádost městskému úřadu o propůjčení 
Liktářského rybníka, s podmínkou, že se o jeho udržování postará 
jednota. Dne 19. prosince 1930 se jednotě dostalo povolení kluziště 
na Liktářském rybníku zřídit.

Cvičení mužů – bradla

Cvičení žen – bradla
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třeboňští a českoveleničtí, 9. února uspořádal další lyžařské 
závody, takže zima byla na Novohradsku pěkně rušná.

V roce 1935 se novohradští Sokolové téměř půl roku 
plně připravovali k okrskovému sletu, který byl stanoven 

na 2. června a směřován k výročí 15 let založení. Průvod 
čítal přes 400 krojovaných a 500 nekrojovaných členů mimo 
četu pohraniční fi nanční stráže. S velkým aplausem byl 

odhalen kamenný pomník s bronzovou plaketou s popr-
sím Tyršovým. Cvičilo 144 žáků, 168 žaček, 72 dorostenek, 
68 dorostenců, 52 žen a 51 mužů. Účastnila se jednota Bo-
rovan s 58 členy, České Velenice s 184 členy, Jílovice s 9 čle-
ny, Nové Hrady s 56 členy, Nová Ves 65, Olešnice přivezla 
65 účastníků, pobočka v Bukové 25 členů a Trhové Sviny 
120 členů. 

V posledních předválečných letech trpěla novohradská 
jednota tím, čemu se říká fl uktuace členstva (zejména z dů-
vodu dojíždění za prací do Prahy a jiných měst). Ze 101 čle-
nů registrovaných v roce 1936 jich 36 bydlelo mimo sídlo. 
Finančně si jednota stála obstojně, což umožnilo mimo jiné 
stavbu nového koupaliště, jež bylo umístěno v řečišti poto-
ka tekoucího opodál cvičiště. 

Čím více se blížila světová válka, začala činnost jednoty 
samotné upadat. Konalo se stále méně a méně závodů, sjez-
dů, přestalo se budovat i cokoli rekonstruovat. Neznamená 
to ale, že činnost Sokola takto skončila. Členové jednoty jen 
stále více cítili, že své zemi musí pomáhat na jiném poli než 
sportovním… 

Volejbalový oddíl sehrál v roce 1932 několik přátelských zápasů, 
např. s jednotou Trhových Svinů, Olešnice, Borovan či Českých 
Velenic. Po nabrání zkušeností a patřičné odvahy odehrál okrskové 
závody, z kterých postoupil za VI. okrsek do vyšší soutěže. 18. září 
1932 se právě jedna taková konala. Na svých prvních ofi ciálních 
župních závodech se tým z Nových Hradů umístil na druhém místě 
ze šesti. Porazil i vítěze z Českých Budějovic. Ve věstníku sokolské 
župy byly Nové Hrady dány ku příkladu s tím, že ani venkovská 
družstva se nemají podceňovat (ČB–NH 15:9, 11:15, 3:15). První 
místo získalo pohár, Hradům byla darována plaketa, za 3. místo pak 
Rudolfov a Lišov získaly plakát. Na 2. župních závodech skončili 
novohradští volejbalisté na třetím místě hned za ČB I a družstvem 
Rudolfova. Tato výkonnost ale nevydržela věčně, během let se kádr 
měnil. Při vylučovacích závodech VI. okrsku dne 29 června 1935 
v Trhových Svinech se umístila družstva mužů v tomto pořadí: 
1. České Velenice, 2. Borovany, 3. NH, 4. Olešnice, 5. Trhové Sviny.

Ing. Toufar řeční na sletišti

Zábavné podniky na sletišti – „americká holírna“
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Ukázky z notových zápisů V. J. Tomáška

Václav Jan Tomášek 
(1774 – 1850)

Hudebník Václav Jan 
Tomášek byl všestranně 
nadaným umělcem. Stýkal 
se s širokou uměleckou sfé-
rou a významnými osob-
nostmi své doby, například 
s Beethowenem, Haydnem, 
ale také s J. W. Goethem. 
Zřejmě právě prostřednic-
tvím některého ze svých 
vlivných přátel, vstoupil 
v roce 1806 do služeb Jiřího 
Františka Buquoye. Hrabě 
Buquoy se stal jeho me-
cenášem a zavázal se mu 
platit doživotní rentu a poskytnout ubytování ve svém 
pražském paláci. Hlavní Tomáškovou pracovní nápl-
ní bylo vyučovat hraběcí děti hudbě. Vedle toho mohl 
sám libovolně komponovat a koncertovat. V letech 1816 
– 1818 trávil pravidelně letní měsíce s hraběcí rodinou 
v Nových Hradech. Vyučoval zde hře na klavír a při-
pravoval hudební večírky. 

Václav Jan Tomášek

Václav Jan Tomášek

Titulní strana notového zápisu V. J. Tomáška

O počátcích hudebních projevů na tomto území máme jen omezenou představu. Zpočátku se zapisovala pouze hudba 
z církevního prostředí. O hudebním životě na šlechtických dvorech a v měšťanských domácnostech jsou pouze kusé in-
formace. Rožmberkové byli jedním z mála šlechtických rodů, u kterého je doložena existence instrumentálního hudebního 
souboru, jenž byl založen Vilémem z Rožmberka v roce 1552. S příchodem Karla Bonaventury Buquoye se hudební život 
v Nových Hradech příliš nerozvíjel, ačkoliv sám hrabě patřil k předním hudebním mecenášům.

S konkrétním jménem hudebníka, který působil v Nových Hradech, se setkáváme až na počátku 19. století. Jedná se o Fran-
ze Golla, který dokonce podle legendy zabránil svým hudebním vystoupením francouzským jednotkám ve zničení města. 

Navzdory nesmělým začátkům bylo Novohradsko později spojeno s několika významnými osobnostmi dějin hudby, 
které se nesmazatelně zapsaly do kulturních dějin zdejšího kraje.
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Páter Raymund Maria Chalupa 
po ukončení studia

Páter Raymund Maria Chalupa, 1936Varhany novohradského kostela, 1921

Páter Raymund Maria Chalupa v klášterní zahradě, 40. léta

páter Raymund Maria Chalupa 
(1896 – 1963)

Josef Chalupa se narodil v Nových Hradech v kovářské rodině. Později vstoupil 
do řádu servitů a získal řeholní jméno Raymund. S fi nanční podporou hraběcí ro-
diny Buquoyů vystudoval církevní gymnázium a teologii v Innsbrucku. Po svém 
návratu působil jako učitel v Nových Hradech, Byňově, Vyšném a Nakolicích. Po 
nuceném odchodu většiny servitů po druhé světové válce, mohl jako jeden z mála 
díky své české národnosti zůstat v Nových Hradech až do své smrti v roce 1963. Po 
uzavření kláštera a jeho převedení pod správu ministerstva vnitra, dále vykonával 
své církevní povinnosti, sloužil mše a pohřby.

Největším koníčkem pátera Chalupy byla hudba. Hrál na varhany, ale také se 
snažil o vlastní kompozice. Všechna jeho díla vznikla před rokem 1939, ale byla ob-
jevena až po jeho smrti. Jedná se především o latinské či německé texty pro sólisty 
či soubory, doplněné o varhanní doprovod.
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ANTON TEICHL A JEHO RODINA

Osud rodiny Teichlových je již od po-
čátku úzce spojen s historií Nových Hra-
dů, především pak s hraběcím rodem 
Buquoyů. Již v roce 1553 byl v urbáři no-
vohradského zámeckého archivu zmíněn 
Teichl. Od roku 1620, kdy byl vítězný vo-
jevůdce hrabě Karl Bonaventura Buquoy 
odměněn císařem panstvími Nové Hrady, 
Rožmberk a Libějovice, sloužili předkové 
Wenzela a Antona Teichla hraběcí rodině.

Wenzel Teichl („purkrabí“) se narodil 
dne 18. června 1788 v Nových Hradech. Dne 
3. června 1834 se v Kaplici oženil s Elisabeth 
Sandpöck, pocházející z Rožmberku.

Jejich syn Anton Josef Teichl, narozen 
dne 11. června 1837 v Nových Hradech, 
ovlivňoval po desetiletí své rodné město 
a ve svých knihách zdokumentoval dějiny 
Nových Hradů a jejich okolí. Absolvoval 
gymnázium v Českých Budějovicích, země-
dělské učiliště v Libverdě a potom vstoupil 
do služeb rodiny Buquoyů.

Anton Teichl se stal v roce 1887 správcem panství a patronátním komisařem, v roce 1903 nakonec ředitelem panství hra-
běcích statků Buquoyů. Byl členem výboru městského zastupitelstva Nové Hrady, okresních zastupitelství Nové Hrady 
a Kaplice a působil i jako člen místní školní rady v Nových Hradech. 

Jeho obsáhlé literární rozpravy o Nových Hradech a do detailu podrobný popis všech obcí kolem Nových Hradů do-
dnes tvoří podstatný základ pro vlastivědce a historiky. 

Anton Teichl se oženil s Karoline Solpera narozenou v Jindřichově Hradci, která svého muže přežila o mnoho let a ze-
mřela dne 17. ledna 1945 ve věku 92 let. 

Anton Teichl získal čestné občanství a početná další vyznamenání města Nové Hrady, jakož i hasičského sboru, byl 
čestným členem různých spolků a zemřel po „pomalém, strastiplném utrpení“ dne 24. ledna 1913 v Nových Hradech. 
Bylo mu 76 let. 

Anton a Karoline Teichlovi měli čtyři děti, dcery Marii a Hermine a dva syny, Karla a Roberta. Hermine se provdala 
za lesníka Franze Friedricha, zanechala dcery Gertraud, provdanou Simonovou, a Lotte, provdanou Fuchsovou. Syn Karl 
Teichl zemřel v roce 1902 jako student ve věku pouhých 25 let. 

Druhý syn, Dr. Robert Teichl, narozen dne 4. června 1883 v Nových Hradech, odešel po 1. světové válce, ve které získal 
početná vyznamenání, do Vídně a studoval tam geografi i a dějiny. Po ukončení studia nastoupil do dvorní knihovny, poz-
dější národní knihovny, stal se vedoucím sbírky map a poté vedoucím sbírky tiskovin. Byl výměnným knihovníkem v Ber-

líně a jako generální státní sekretář a zastupující ředitel 
zastupoval v letech 1933 až 1945 národní knihovnu na 
mezinárodních konferencích v Římě, Stockholmu, Pra-
ze, Paříži, Varšavě a Bruselu. Sepsal početné publikace, 
mezi jinými o dějinách národní knihovny. K jeho nej-
důležitějším dílům patří lexikon „Wer ist wer?“ (Kdo 
je kdo?) vydaný v roce 1937, německo-anglický slovník 
frází vydaný v roce 1949 a lexikon „Österreicher der 
Gegenwart“ (Rakušané a současnost) vydaný v roce 
1951.

V prosinci 1952 byl Dr. Robert Teichl jedním ze 
zakladatelů a po dobu čtyř let prvním předsedou 
spolku „Erstes österreichisches Böhmerwald-Hei-
matmuseum“ (První rakouské vlastivědné muzeum 
Šumavy“), dnešního Böhmerwaldmusea (Muzeum 
Šumavy). Díky mnohým věcným darům a odkazům 
ze své soukromé sbírky podstatně přispěl k vybu-
dování této sbírky, která je v Rakousku jedinečná. 
Díky jeho působení a spolupráci mnohých bývalých 

Anton Teichl Anton Teichl

Marie Teichlová, dcera 
Antona Teichla, 1906

Marie Teichlová, dcera Antona Teichla
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obyvatel z Nových Hradů a okolí je dnes Böhmerwaldmuseum 
ve Vídni důležitým dokumentačním centrem historie Nových Hra-
dů. Početné fotografi e, listiny a mnoho soukromých snímků rodin 
Buquoyů a Teichlů tvoří podstatné těžiště sbírky. Mnohé exponáty 
této výstavy poskytlo k dispozici Böhmerwaldmuseum ve Vídni. 

Dr. Robert Teichl byl ženatý s Hedwig von Perger. Jejich jediný 
syn Wolfgang, narozený v roce 1924, zemřel jako student v roce 1942. 
Rodina bydlela ve 14. vídeňském okrsku, dokud Dr. Robert Teichl ne-
zemřel dne 5. března 1970 a jeho vdova dne 14. prosince 1983.

Hrob Antona Teichla na novohradském hřbitověRobert Teichl Wolfgang Teichl, 1942
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JOSEF GANGL

Stejně jako mnozí zapomenutí básníci a spisovatelé z německo-českého po-
hraničí, je i Josef Gangl dnes téměř neznámý. Jeho osud sedláka, hospodáře, 
činoherce a spisovatele ho zavedl z jeho vlasti v jižních Čechách do tehdejšího 
říšského hlavního města Vídně. 

Josef Gangl se narodil dne 25. srpna 1868 
v Benešově nad Černou jako první ze šes-
ti sourozenců. Až na jednu sestru zemřeli 
všichni jeho sourozenci před dovršením 
desátého roku života. Jeho otec Johann 
Nepomuk Gangl se, stejně jako jeho před-
ci, narodil ve Vartéřově a žil v Benešově 
nad Černou jako hostinský a sedlák. Jeho 
matka Maria, rozená Kastlová, pocházela 
z Velkých Skalin, patřící pod obec Dluhoště 
a svého jediného přeživšího syna chránila 
před okolím již v dětství. Rodokmen Jose-
fa Gangla sahající až do roku 1700 je dobře 
prozkoumán a nachází se v Böhmerwald-
museu ve Vídni. 

Josef Gangl, jehož povaha se líčí jako 
„křehká a jemnocitná“, který ale již v dět-
ství musel pomáhat v pohostinství, převzal 
po smrti otce v roce 1896 s nechutí rodinný 
hostinec a hospodářství. Jako vyrovnání se 

s těžkou prací lze chápat jeho první literární pokusy, kterými se zabýval již od 
svého mládí, ačkoli mohl navštěvovat pouze národní školu a jeden rok gym-
názia. Obchody šly rok od roku hůře, protože se již tehdy věnoval více psaní, 
než pohostinství. V létě ubytovával umělce, studenty, malíře a „nejrůznější cestující lid“. Byl známý svou skromností 
a šlechetností, která ale nakonec skončila ekonomickým krachem, což Josefa Gangla přimělo, aby se pokusil najít své štěstí 
ve Vídni. Do Vídně se s ním přestěhovala i jeho matka. 

Po prodeji majetku po rodičích žil Josef Gangl zcela chudě, již s vážným onemocněním srdce, se svou matkou v nuz-
ném, malém bytě v Schönbrunner Strasse, dokud se nevyučil činohercem, o což se pokusil již v Benešově nad Černou. 
Vystupoval v mnoha malých rolích v několika vídeňských divadlech, vedle toho se stále více věnoval psaní. Ve svém 
posledním bydlišti v Pachmanngasse, zmítán pochybnostmi o sobě samém, chudý a nemocný, obětavě pečoval o svou 
nemocnou matku, která jej přežila o jeden rok.

Dne 6. září 1916 zcela zchudlý Josef Gangl zemřel ve Vídni ve věku rovných 48 let. Byl pohřben na hřbitově Baumgart-
ner ve 14. vídeňském okrsku v čestném hrobě obce Vídeň. 

Rodinná fotografi e Matka Josefa Gangla
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K hlavním dílům Josefa Gangla patří romány „Der zerbrochene Krug“ (Rozbitý 
džbán), „Der letzte Baum“ (Poslední strom) (1907), a deset sbírek jeho více než 100 
povídek, mezi nimi například „Geschichten aus dem Böhmerwald“ (Historky ze 
Šumavy) (1894). Jeho povídky byly svého času publikovány v početných novinách 
a časopisech. 

Na jeho rodném domě v Benešově nad Černou, jakož i na domě, ve kterém zemřel 
(vídeňská Pachmanngasse), byly na jeho počest v meziválečném období umístěny 
pamětní tabule. Jiná je od roku 1948 na domě, ve kterém bydlel ve vídeňské Schön-
brunner Strasse. Další ulice ve 13. vídeňském okrsku nese jeho jméno dodnes. 

Na památku Josefa Gangla byla ve Vídni po 1. světové válce založena „Obec Jose-
fa Gangla“, která připomíná Josefa Gangla a jeho dílo až do šedesátých let 20. století. 
V Böhmerwaldmuseu ve Vídni se nachází početné originální podklady a odkazy 
z majetku tohoto spolku, mezi jinými také dopisy, fotografi e a knihy Josefa Gangla.

Pamětní deska Josefa Gangla ve Vídni

Benešov nad Černou

Rodný dům Josefa Gangla v Benešově nad Černou

Náměstí v Benešově nad Černou
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Theobald Höck ze Zweibrückenu (1573 – ?)
Theobal Höck byl ve své 

době poněkud kontroverzní 
postavou. Narodil se v Lim-
bachu nedaleko Zweibrücke-
nu v Dolní Falci. Okolo roku 
1599 přesídlil do Čech, kde ho 
čekala kariéra německého se-
kretáře na dvoře Petra Voka 
z Rožmberka. Především 
vyřizoval dvorskou kore-
spondenci v německém jazyce, ale také, společně s Václavem 
Březanem, doplňoval rožmberskou knihovnu. V osobnosti 
Petra Voka našel Höck štědrého mecenáše a podporovatele. 
Vok nemalými obnosy fi nancoval vydání jeho veršů a krátce 
před svou smrtí mu odprodal tvrz Žumberk.

Kariéra Theobalda Höcka skončila rokem 1617, kdy byl 
svými nepřáteli obviněn ze zfalšování listin o svém původu 
a z padělání závěti Petra Voka. Závažnost těchto obvinění 
se rovnala urážce císařova majestátu. Höck byl odsouzen 
k trestu smrti a propadnutí veškerého majetku. Přesto byl 
nakonec pouze uvězněn v Bílé Věži a po roce, během stavov-
ského povstání, propuštěn na svobodu. Brzy po propuštění 
jeho stopa mizí. Jisté je jen to, že krátký čas působil u „zim-
ního krále“ Fridricha Falckého a generála Mansfelda. 

Höck je autorem básnické sbírky Schönes Blumenfeld, 
kterou vydal již krátce po svém příchodu do Čech, roku 
1602. Sbírka obsahuje celkem 92 básní se širokou tematikou. 
Obecně lze říci, že se jedná o lyrické úvahy na jednotlivá 
témata z běžného denního života, objevuje se tu však také 
kritika dvora či úřadů. Toto dílo je považováno za nejstarší 
a jednu z nejunikátnějších raně barokních básnických sbírek 
na našem území.

Adalbert Stifter 
(1805 – 1868)

„Šumavský básník“ Adal-
bert Stifter se narodil 23. 10. 
1805 v Horní Plané jako syn 
tkalce Johanna Stiftera. Na-
vštěvoval benediktinskou 
latinskou školu v Kremsmün-
steru, po jejím zakončení vy-
studoval práva na vídeňské 
univerzitě. Již během studií 
psal první povídky. Nezabý-
val se však pouze literaturou, 
ale přivydělával si také jako 
soukromý učitel a malíř. Ke 
konci života se u Stiftera ob-
jevily četné zdravotní problémy. Zřejmě proto se pokusil 
spáchat sebevraždu, na jejíž následky 28. 1. 1868 zemřel.

Stěžejními tématy díla A. Stiftera jsou jeho velká láska 
k šumavské přírodě a vyhrocené vztahy mezi českým a ně-
meckým národem. Jeho největším dílem zůstává historický 
román Witiko, který pojednává o historickém zakladateli 
rodu Vítkovců, Vítku z Prčice.

Zikmund Winter (1846 – 1912)
Tento český spisovatel, učitel a historik pocházel z Pra-

hy, kde také vystudoval historii na Filozofi cké fakultě. Po 
skončení studií působil jako učitel v Pardubicích, Rakovní-
ku a Praze. 

Zikmund Winter je neod-
myslitelně spojen s Novo-
hradskými horami, přede-
vším s Hojnou Vodou, kde 
trávil pravidelně letní měsíce 
od roku 1894 sedmnáct let. 
Pravidelně bydlel u pekaře 
Schachnera v podkrovním 
pokoji. V letech 1903 – 1905 
zde dokonce napsal jedno 
ze svých nejslavnějších děl 
– Mistr Kampanus. Později, 
po jeho smrti, se zde dokon-
ce našla část jeho literární 
pozůstalosti.

Rudolf Witzany (1911 – 1945)
Tento spisovatel se narodil 6. 5. 1911 v Nových Hradech. 

Své mládí strávil na technickém učilišti v Ústí nad Labem 
a v Děčíně. Po skončení studií se stal redaktorem. Působil 
na mnoha místech, v Děčíně, Praze a Duchcově. Do literár-
ního života se nejvíce zapojil během druhé světové války. 
Právě válka se mu však stala osudnou – zemřel na východní 
frontě v lednu roku 1945.

Rudolf Witzany patřil mezi četné spisovatele žijící v Če-
chách, ale píšící v německém jazyce. Mezi jeho nejznáměj-
ší díla patří romány Der Bauer von Rauhenschlag (1937), 
Die gefesselte Stadt (1938), sbírka Ritter Jörg am Hradschin 
(1938) či soubor povídek Die heimliche Not.

Adalbert Stifter

Zikmund Winter

Podpis Theobalda Höcka

Německé Vánoce

Všední den spí… Jsme spolu kolem kamen. 
Zas krajem jdou německé Vánoce. 
Do houfu, srdce! A v nich tichý plamen 
naději němou křísí po roce. 

Ta srdce plachá touha neomrzí, 
jako by v poli šuměl všechen klas 
tak beze slov… A také žádné slzy: 
jen ruce sepnout… modlitby je čas. 

Pane, dej chudým dnes přistoupit k Tvému stolu 
vespolnost cítit, jež se zmocní všech. 
Zní jasem zvony v svátečním hlaholu, 
zásvit Tvé síly sestoupit v nich nech. 

Tu víru žádný útok nerozhlodá, 
pod sněhy vzklíčí, nespálí ji mráz. – 
Chceme si dnes navzájem ruce podat: 
německých Vánoc poslechnout tak hlas.

Rudolf Witzany (www.kohoutikriz.cz)



Katalog výstavy   PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE

42 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA

MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA
Mgr. Vladimír Hokr

První zpráva o novohradské městské správě pochází 
z listiny rožmberským bratrů Petra, Jošta, Oldřicha a Jana 
z roku 1368, ve které jsou zmiňováni „konšelé a celá obec 
našeho města v Nových Hradech“. Důležitá z hlediska fun-
gování města jsou ustanovení, která se týkají soudní pravo-
moci rychtáře a konšelů. Obyvatelé města se měli obracet ve 

svých rozepřích na rychtáře a konšely novohradské a v pří-
padě, že nebyli s jejich rozsudkem spokojeni, mohli se odvo-
lat do Českého Krumlova k městské radě.

Další informace o městské správě pochází z privilegia 
Vladislava II. Jagelonského z roku 1488, který uděluje městu 
právo pečetit zeleným voskem. V privilegiu posledního Ro-
žmberka Petra Voka z roku 1596 pak jsou zmíněny správní 
orgány města „purkmistr, konšelé a všechna obec“.

V sedmnáctém století stálo v čele městské správy 12 kon-
šelů, z nichž jeden měl titul primátor. Soudní a policejní moc 
vykonával rychtář a písemnou agendu vedl městský písař 
či syndik. Z následujícího století zachovaná vrchnostenská 
instrukce (1717) nařizovala, aby se každou sobotu konalo 

zasedání rady za účasti pri-
mátora. Této schůze se měli 
zúčastňovat také purkmistr 
a 2 správci městského mlýna 
a měli projednávat hospodář-
ské záležitosti obce.

Další nařízení z roku 1759 
upravovalo volby do měst-
ské rady, které se konaly 
v přítomnosti vrchnostenské 
komise. Střídání konšelů ve 
funkcích purkmistrů bylo 
zrušeno až v roce 1783, kdy 
byli představení města usta-
veni na delší dobu.

Moderní městská samospráva se starostou v čele vznikla 
až v polovině 19. století na základě Stadionova prozatímního 
obecního zřízení, které položilo základy samosprávy přibliž-
ně v podobě, jakou ji známe dnes. Obyvatelé tehdy volili na 
tři roky městský výbor, který volil ze svého středu městskou 
radu a starostu. Ten měl v rukou veškerou výkonnou moc, 
reprezentoval město, řídil schůze rady i zasedání výboru. 

Městský výbor, posléze městské 
zastupitelstvo mělo vždy 18 členů. 
Po vzniku československého státu 
však došlo k určité změně, když 
se i na úrovni místní samosprávy 
začíná uplatňovat vliv politických 
stran. Byly také upraveny pravo-
moce starosty, který se stal pouze 
jedním z členů městské rady.

Těsně po druhé světové vál-
ce nahradila zastupitelstvo tzv. 
místní správní komise (poprvé se 
sešla dne 12. července 1945), jejímž 

předsedou se stal národní socialista Bedřich Zevl. Dne 26. 
října 1945 byl ustaven klasický místní národní výbor, jehož 
předseda plnil v zásadě stejné poslání jako předchozí staros-
tové. Tento stav trval až do roku 1990, kdy se zákonem ob-
novila tradiční samosprávná terminologie – starosta, rada, 
zastupitelstvo.

Jan Jiří ze Švamberka potvrzuje Novým Hradům předchozí privilegia. 
8. září 1612, Třeboň

Městská samospráva v Nových Hradech v období první světové války

Znak města na dokumentech 
městské samosprávy, 
první republika

Pečeť se znakem města 
na listinách z roku 1636

Moudrý starosta se o povinnosti dělil i s ostatními radními 
a svěřoval jim dohled nad různými oblastmi veřejného života. 
Například roku 1877 vypadala situace následovně: Starosta 
si ponechal vrchní dohled ve všech záležitostech bez konkrétní 
specializace. Tehdejší radní Traxler zastupoval starostu, vedl 
městské účty, dohlížel na městské reality a na pronájmy městských 
objektů, dohlížel na lesy a vodovod. Radní Goldberg vedl chudinské 
účty, hasičskou policii a odpovídal za bezpečnost občanů a jejich 
vlastnictví. Radní Kirchner obstarával v případě potřeby ubytování 
vojska, do kompetence radního Schulze náležely stavební záležitosti. 
Poslední radní, pan Stadler, byl pověřen vedením zdravotní 
a mravnostní policie, dále mu podléhaly rovněž účty špitálu.
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Vladislav II., král český, uděluje Novým Hradům na prosbu 
bratří Petra a Voka z Rožmberka týdenní trh v pondělí 
a 2 výroční trhy (na středopostí a na den sv. Vavřince) vždy 
s následujícími osmi dny. Dále ustanovuje, že v obvodu 
míle od města nesmí nikdo vařit a čepovat pivo, dělat slad 
a zřizovat nové krčmy, také se tam nesmí usadit žádný 
řemeslník (právo mílové). Dovoluje jim rovněž používat 
zeleného vosku. 11. října 1488, Hrad Pražský

Zápis z voleb do městského zastupitelstva 
z roku 1910

Petr Vok z Rožmberka potvrzuje městu Novým Hradům 
veškerá privilegia. 21. ledna 1596, Český Krumlov

Radnice a přilehlé domy na náměstí na ilustraci neznámého autora, 1892
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CÍRKEVNÍ SPRÁVA
doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 

Spolu se vznikem města je možno sledovat též počátky 
náboženského života a církevní správy v Nových Hradech, 
neboť již k roku 1284 je v pramenech připomínán novohrad-
ský farní kostel sv. Petra a Pavla. Novohradská farnost byla 
od 14. století součástí doudlebského děkanátu v rámci be-
chyňského arcijáhenství. Další změny z hlediska církevní 
správy přinesla až třicátá léta 17. století, kdy stávající děka-
náty byly nahrazeny vikariáty. Na jihu Čech byly zpočátku 

ustaveny jen tři vikariáty – českobudějovický, veselský (so-
běslavský) a územně nejrozsáhlejší českokrumlovský, jehož 
součástí se staly spolu s dalšími 37 farnostmi a třemi fi liál-
kami i Nové Hrady. Stávající vikariáty se do počátku 18. sto-
letí rozčlenily na další tři – jindřichohradecký, chýnovský 
a kaplický (v letech 1706 – 1709 označován podle sídla viká-
ře jako velešínský), který vznikl odtržením devatenácti far 
z východní části českokrumlovského vikariátu. Pod sprá-
vou kaplického vikáře se 
tak nacházely především 
farností z novohradské-
ho dominia: Benešov nad 
Černou, Blansko, Hojná 
Voda, Kaplice, Malonty, 
Nové Hrady, Rychnov 
u Nových Hradů, Sobě-
nov, Stropnice, Trhové 
Sviny, Velešín a Žum-
berk. Avšak již v roce 
1722 byl kaplický vika-
riát zrušen a většina jeho 
farností byla přičleněna 
zpět k českokrumlovské-
mu vikariátu, zbývající 
benefi cia – včetně novo-
hradského – se stala sou-
části českobudějovického 
vikariátu. 

Další výrazné změny 
přinesla až osmdesátá 
léta 18. století, kdy byla 
nově vzniklá českobudě-

jovická diecéze rozdělena na pět arcikněžství a třicet vika-
riátů, mezi nimiž se nacházely i tři „buquoyské“ vikariáty 
v Benešově nad Černou, Kaplici a v Nových Hradech. Léta 
nacistické okupace a druhé světové války přinesla odtržení 
rozsáhlých příhraničních oblastí včetně novohradského vi-
kariátu, jehož farnosti byly přičleněny k diecézi v St. Pölten 
(České Velenice-Gmünd, Německé-Beinhöfen, Rapšach-Rot-
tenschachen a Krabonoš-Zuggers) a v Linci (Dobrá Voda, 
Hojná Voda, Nové Hrady, Stropnice a Žumberk). 

Po skončení války byly provedeny některé dílčí změny ve 
správě českobudějovické diecéze, v jejichž rámci byl vikariát 
v Nových Hradech zrušen a jeho farnosti začleněny do doud-
lebského vikariátu. Následné reorganizace duchovní správy 
v padesátých a šedesátých letech, realizované mj. v souvislosti 
s celkovou devastací pohraničí a zánikem řady zdejších far-
ností po násilném odsunu německého obyvatelstva, přivedly 
novohradskou farnost nejprve do trhovosvinenského (v letech 
1952 – 1961) a poté do českobudějovického vikariátu, jehož 
součástí je doposud. 

Kolem kostela a fary nebo kláštera se až hluboko do no-
vověku obvykle soustřeďoval duchovní život daného místa 
i celé farnosti a nejinak tomu bylo i v Nových Hradech. Pro-
tože původní kostel v roce 1467 spolu s městem a hradem 
vyhořel, byl během 16. století postupně opraven a přestavěn. 
Další stavební úpravy novohradského svatostánku přinesl 
počátek 17. století, kdy byla opravena a navýšena kostelní 
věž, dále zde byla v roce 1682 vestavěna i oratoř a koneč-
ně v roce 1864 byly provedeny rozsáhlé úpravy interiéru 
kostela, který od konce 16. století sloužil též jako místo po-
sledního odpočinku pro přední novohradské měšťany, resp. 
příslušníky buquoyského rodu (v letech 1648 – 1883 zde bylo 
uloženo 18 členů rodiny) i řeholníky z řádu servitů (v letech 
1749 – 1783 zde spočinulo 21 řádových bratří). Hlavní oltář 
v kostele zdobí od roku 1753 milostný mariánský obraz, kte-

Řeholní domy na jihu Čech v letech 1620 – 1773

Poutní kostel v Dobré Vodě
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rý se těšil mimořádné úctě novohradské vrchnosti i servitů. 
Podle tradice ho nepoškozený našel v roce 1619 po bitvě 
u Záblatí v troskách jednoho domu Karel Bonaventura. 

Až do roku 1677 vykonával patronát nad farním koste-
lem opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Poté toto 
privilegium, jehož podstatnou součástí bylo zejména právo 
patrona vybírat spolu s církevními představenými nového 
duchovního správce k danému kostelu, převzali Buquoyové, 
kteří jako náhradu poskytli cisterciákům podací právo v pří-
padě malšínské farnosti. Výkonem patronátu pak trvale pově-
řili nově příchozí servity, kteří počínaje Basiliem M. Riedma-
ierem zajišťovali v letech 1678 – 1945 farní správu v Nových 
Hradech prostřednictvím členů svého tamního konventu.

Novohradský kostel sloužil duchovním potřebám nejen 
místních obyvatel, ale celé relativně rozsáhlé farnosti, k níž 
patřily lokality rozkládající se v okolí (Byňov, Hlinov, Hra-
nice, Janovka, Jiříkovo Údolí, Krčín, Štiptoň, Údolí a Veveří). 
Údaje z farářských relací (z let 1676 – 1677 a 1700 – 1701) a zpo-
vědních seznamů sestavovaných od poloviny 17. století kaž-
doročně při velikonoční zpovědi nám podávají první – byť jen 
zčásti přesné – informace o velikosti novohradské farní osady. 
Součty farníků, jak je vyhotovili faráři pro oba dva typy sou-
pisů, jsou do značné míry jen přibližné, neboť nezapočítáva-
ly děti mladší dvanácti let, případně staré lidi nebo ty, kdo 
do kostela nechodili. Na základě těchto údajů lze stanovit, že 
na konci 17. a na počátku 18. století novohradský duchovní 

správce pečoval o blaho přibližně 1 200 až 1 400 farníků, jejichž 
rodným jazykem byla především němčina a kteří se hlásili ke 
katolickému náboženství. Jazykový ráz, který byl dán charak-
terem původního osídlení i lokalizací na česko-rakouském 
pomezí, ovlivnil i silnou pozici římské církve v regionu, který 
nebyl nijak výrazně zasažen českou reformací, katolický ráz si 
Novohradsko zachovalo i před rokem 1620 a po porážce sta-
vovského povstání bylo – stejně jako většina jižních Čech – re-
lativně rychle a bezproblémově rekatolizováno. Novohradská 
farnost zřejmě patřila k těm lidnatějším v blízkém okolí, ne-
boť více farníků měly snad jen České Budějovice (asi 4 000) 
či Český Krumlov a Vyšší Brod (více než 2 000). Počet věří-
cích v ostatních farnostech se nejčastěji pohyboval v rozmezí 
500 až 1 000, nejmenší farnosti tvořilo všehovšudy několik set 
farníků (např. nedaleká Hojná Voda jich měla 244 a Stropnice 

312), obvykle však roz-
troušených v malých a od 
sebe vzdálených místech. 
To představovalo vcelku 
velký problém z hlediska 
účinné a kvalitní duchov-
ní správy, neboť měl-li 
farní kostel fungovat jako 
centrum duchovního ži-
vota farnosti, museli mít 
věřící z osad náležejících 
k danému benefi ciu mož-
nost do kostela docházet. 
S ohledem na vzdálenost, 
klimatické podmínky, te-
rén či věk se však mnozí 
z nich do kostela dostávali velmi obtížně. Stejný problém to 
představovalo pro faráře (zejména pokud byl již starší či ne-
mocný), který se vydával za svými farníky, aby je zaopatřil 
a poskytl jim duchovní útěchu. To však nebyl jediný úkol, kte-
rý byl po duchovním vyžadován. 

V souladu se závěry Tridentského koncilu měl být du-
chovní správce zbožný, pokorný, mravně bezúhonný 
a vzdělaný muž bez jakýchkoli osobních ambicí, který vždy 
řádně vykonává předepsané obřady i administrativní naří-
zení, je zcela poslušný vůči svým církevním představeným 

a žije ve vzájemné shodě 
s vrchností i prostými vě-
řícími. Jeho hlavním úko-
lem byla pochopitelně péče 
o duše svěřených farníků. 
To zahrnovalo nejen koná-
ní pravidelných bohoslu-
žeb (ve všední dny 2-3krát 
týdně a každou neděli), ale 
i bohoslužby o svátcích a ná-
boženských slavnostech, 
kdy se svou farností rovněž 
účastnil zbožných procesí 
a poutí. (v Nových Hradech 
se velké oblibě těšila procesí 
městem, v nichž byl od roku 
1678 až do josefínských re-
forem nošen obraz Madony 
z farního kostela). V neděli, 
o svátcích, v adventu a post-
ních dnech měl farář proná-
šet kázání, jejichž smyslem 
bylo posluchače nejen po-
učit, ale i pobavit a přivést 
k pohnutí; dále měl své far-

níky – a zvláště mládež – poučovat o základech víry a posluš-
nosti vůči Bohu (zpravidla v neděli a o svátcích odpoledne). 
Další velký závazek faráře představovalo udílení svátostí 
(zejména křtu, manželství, zpověď a poslední pomazání), 
které byly nezbytné ke spáse věřících a které významně posi-
lovaly autoritu faráře, neboť pouze on v celé farnosti ovládal 
složité obřadní předpisy a byl oprávněn k jejich vysluhová-
ní. V neposlední řadě patřil k úkolům duchovního pastýře 
dohled nad kázní farníků a stavem víry ve svěřené farnosti. 
Mimo to se farář musel také starat i o svěřený kostel a faru, 
o farní hospodářství a vést řádně matriky – narozených, ze-
mřelých a oddací (v Nových Hradech byly vedeny od roku 
1630). Faráři obvykle též zakládali a organizovali činnost 
zbožných laických bratrstev v rámci svých farností – v No-
vých Hradech fungovalo od konce 17. století až do josefín-

Českobudějovická diecéze v letech 1785 – 1945

Znak servitů nad vchodem 
do novohradského kláštera
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ských reforem bratrstvo Panny Marie Sedmibolestné černé-
ho škapulíře, v jehož čele stáli místní servité. Významnou 
součást práce duchovních představovala též péče o nemocné 
a chudé. Chod jednotlivých špitálů a chudobinců, byť byly 
zakládány a fi nancovány obvykle obcí či vrchností, se neobe-
šel bez práce světských i řeholních duchovních – stejně tomu 
bylo i na Nových Hradech, kde v barokní době poskytoval 
místní špitál útočiště pro 17 potřebných lidí. Osvícenská éra 
a nastupující moderní doba přidělila farářům ze strany stá-
tu ještě některé další úkoly. Tak především osvícenský farář 
měl být nejen střídmý a pilný pastýř svého stáda či učitel 
v nedělní škole, ale měl být též otcem sirotků, chudých a ne-

mocných, šiřitelem osvěty (i hospodářské) a svým farníkům 
i dobrým vychovatelem, jehož slovo umí jak potěšit a posílit, 
tak i vysvětlit či kárat. A v neposlední řadě se očekávalo, že 
bude dobrým, loajálním a spolehlivým státním úředníkem, 
jakousi prodlouženou rukou státu zajišťující publikování 
úředních nařízení a vyhlášek atd. Z tohoto výčtu je zřejmé, 
že ne všichni – světští i řeholní – duchovní mohli všem těmto 
požadavků plně dostát. 

Významná role v duchovním životě celé farnosti připad-
la od sedmdesátých let 17. století žebravému Řádu služeb-
níků Mariiných (servitů). Podle tradice se k jejich povolání 
do svého residenčního města rozhodl Ferdinand Buquoy na 
základě svého slibu z roku 1664, když těžce zraněn ležel na 
bojišti zavalen svým koněm. Za svou záchranu a uzdravení 
slíbil, že založí klášter ke cti Panny Marie. V prosinci 1677 
dorazili do Nových Hradů první čtyři servité z kláštera Ros-
sau u Vídně. Fundátor řeholníkům svěřil spolu s farním kos-
telem sv. Petra a Pavla i duchovní správu celé novohradské 
farnosti. Podél jižní strany farního kostela byla v letech 1678-

1686 vybudována jednopatrová čtyřkřídlá stavba konventu 
s rajským dvorem uprostřed a klášterní zahradou při jeho 
jižní a východní straně. Farní chrám byl s raně barokní bu-
dovou kláštera spojen sakristií a krytým mostem. Velkorysá 
fundace (nejprve pro 12 a posléze pro 16 osob řeholníků) 
a trvalá podpora Buquoyů umožnila servitům rozvinout ve 
městě plně svou činnost. Avšak josefi nské reformy a násled-
né změny přinesly rovněž postupný úpadek konventu pro-
jevujícím se mj. silným poklesem počtu řeholníků. Situaci 
pomohlo vyřešit začlenění novohradského řeholního domu 
do tyrolské provincie v roce 1883, odkud o tři roky později 
dorazili čtyři noví bratři. Když v roce 1893 založila hraběn-
ka Filipina Buquoyová ve městě Dětský domov, svěřila jeho 
vedení do rukou řeholnicím z ženské větve řádu servitů. 
V roce 1946 byli všichni němečtí servité z Nových Hradů 
odsunuti, poslední dva čeští řeholníci museli opustit kon-
vent v dubnu 1950. Uprázdněný areál převzalo ministerstvo 
vnitra, které zde umístilo kasárna pohraniční stráže. Když 
byla na jaře 1991 ofi ciálně obnovena činnost servitů v No-
vých Hradech, čekal je nelehký úkol – postupná oprava celé-
ho zdevastovaného objektu, který slouží nejen řeholníkům, 
ale i všem návštěvníkům hledajícím zde klid a místo k od-
počinku, modlitbě a meditaci i jako vzdělávací středisko ke 
studijním a exercičním pobytům. Servité se rovněž znovu 
ujali správy farního kostela a celé farnosti, k níž dnes patří 
vedle Nových Hradů, Byňov, Hranice, Janovka, Nakolice, 
Obora, Štiptoň, Údolí a Vyšné.

Kostel v Pohorské Vsi 

Řád služebníků Mariiných (Ordo Servorum Mariae) je žebravým 
řádem, jehož spiritualitu určuje mariánský kult. Řeholníci (kněží 
i bratři laikové) se věnují, vedle šíření mariánské úcty, především 
duchovní správě farností a poutních míst, práci v nemocnicích, 
ve školách (mj. spravují teologickou fakultu Marianum v Římě) 
i v misiích. Servité nosí černý hábit přepásaný koženým řemenem 
a černý škapulíř s černou kapucí. Užívají řeholní jména, k nimž 
přidávají jako výraz úcty k Panně Marii ještě iniciálu M. Rovněž 
řádová zkratka (OSM), připojovaná za jméno, je zavedena. Znakem 
řádu je v modrém poli stříbrná nebo zlatá iniciála M, jejíž středový 
dřík obtáčí iniciála S téže barvy. Nad M je stříbrná nebo zlatá 
koruna, z níž roste sedm lilií přirozené barvy připomínajících sedm 
zakladatelů řádu. V současnosti má řád po celém světě na 200 
řeholních domů s přibližně 1100 řeholníků. V České republice působí 
jediný konvent v Nových Hradech (bez vlastního noviciátu, ten 
probíhá v zahraničí), v němž působí čtyři řeholníci.

Farní kostel v Horní Stropnici
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ŠLECHTICKÉ RODY

Historické proměny a vývoj Nových 
Hradů byly v minulosti ovlivňovány 
majetností a významem jednotlivých 
šlechtických rodů, které panství vlast-
nily. Všechny tyto rody bez výjimek 
přispěly k hospodářskému a kulturní-
mu rozkvětu zdejší oblasti.

Nové Hrady a jejich okolí zřejmě 
byly původně pohraniční pevností na 
území, kde se střetávaly vlivy jak čes-
kých Přemyslovců, tak rakouských 

Kuenringů. Z tohoto mocenského soupeření vyplývá hypo-
téza, že důvodem založení novohradské pevnosti byl mo-
censký boj mezi tímto rakouským rodem a českým králem 
Soběslavem. Ten založením pevnosti odpověděl na vznik 

sídelního hradu Kuenringů roku 1130 
a cisterciáckého kláštera ve Zwettlu. 
Vedle tohoto předpokladu však stojí 
i tvrzení jiné, které má původ ve staré 
středověké erbovní legendě. Podle ní 
bájný předek rodu Vítkovců Vítek z Pr-
čice rozdělil svá panství mezi svých pět 
synů. Tak vzniklo pět rodových větví 
– hradecká, rožmberská, landštejn-
sko-třeboňská, strážská a sezimovská, 
z nichž každá měla v erbu růži. Této 
hypotéze odpovídá skutečnost, že er-
bovní znamení Nových Hradů – zlatá 
růže na modrém poli – je shodné s er-
bovním znamením pánů z Hradce. Pak 
by mohl být skutečným zakladatelem 
pevnosti Vítkův syn Jindřich. Na zákla-
dě těchto hypotéz se založení zdejšího 
hradu předpokládá okolo roku 1220, 
avšak prvním doloženým vlastníkem 
je až Ojíř z landštejnské větve Vítkov-
ců ve druhé polovině 13. století. Jako 
„město“ byla zdejší osada označována 
poprvé roku 1284.

V roce 1359 se novými majiteli hra-
du stali Rožmberkové, kteří ho vlastni-
li 252 let. V souvislosti s růstem města 
bylo nutné zdejší hrad opevnit a po-
sílit jeho obrannou funkci. Ve druhé 
polovině 14. století byly proto zbudo-
vány hradby 
a hluboký 

příkop. Ani tato obranná opatření 
však nezabránila dobytí a vypá-
lení hradu husity. K jeho plnému 
obnovení a největšímu rozkvětu 
došlo za vlády Viléma z Rožmber-
ka, který hrad dokonce delší dobu 
obýval se svojí manželkou Žofi í 
Braniborskou.

Roku 1611 vymřeli Rožmber-
kové po meči. Díky mezirodové 

alianční dohodě 
přešlo novohrad-
ské panství do ru-
kou Jana Jiřího ze 
Švamberka. Jeho 
rod však vlastnil 
panství jen velmi 
krátce, protože mu 
bylo zkonfi sková-
no díky účasti na 
protihabsburském 
povstání. 

Na počátku tři-
cetileté války se 
Nové Hrady staly 
důležitým strate-
gickým místem, 
protože stály na 
významné silnici 
směrem na Vitoraz, 
Zwettl a Vídeň. 
První větší bitva 
se v okolí Nových 
Hradů odehrála již 
13. 11. 1618, když 
část vojska Matyáše 
Thurna, v čele s Ol-
dřichem Vchyň-
ským, porazila 
slavného císařské-
ho generála Henri 
Duval Dampiera.

Strategické postavení města ovlivnilo také rozhodnutí 
císařského generála Karla Bonaventury Buquoye město, 
které bránil hejtman Jáchym Slavata, dobýt. Město bylo po 
dvoudenním boji dne 25. 6. 1619 dobyto. Generál Buquoy 
zůstal s Novými Hrady spojen i nadále. Dne 6. 2. 1620 mu 
císař Ferdinand II. daroval panství Rožmberk, Libějovice 

Pečeť Vítka I. z Prčice

Vilém z Rožmberka Petr Vok z Rožmberka

Rožmberská růže na fasádě 
hradu

Rožmberský jezdec na buquoyské rezidenci



Katalog výstavy   PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE

48 ŠLECHTICKÉ RODY

a Nové Hrady, doplněné o tvrze Žumberk a Cuknštejn. Tento dar byl především projevem vděčnosti za poskytnutou 
fi nanční i vojenskou pomoc, ale také byl splacením dluhů ze strany habsburského císaře.

Po roce 1620 se Nové Hrady staly rezidenčním sídlem Buquoyů, kteří je vlastnili až do roku 1945. Jejich nástupem 
začala zlatá éra novohradského panství. Prostřednictvím Buquoyů se panství zmodernizovalo a hospodářsky a kulturně 
povzneslo. Díky mnoha buquoyským kontaktům s císařským dvorem a především západní Evropou se do Nových Hradů 
dostaly francouzsko-belgické vlivy, spojené s rozsáhlým rozkvětem celého panství. Buquoyové zde investovali nemalé 
fi nanční prostředky, podporovali města, zakládali vzdělávací ústavy a stavěli sklárny.

Ferdinand Buquoy Karel Bonaventura Buquoy Karel Jiří Buquoy v internačním táboře 
v Českých Budějovicich,1945

Znak rodu Švamberků Znak rodu Švamberků



49

Katalog výstavy   PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE

ŠKOLSTVÍ

Historie novohradského školství je velmi stará, neboť 
první písemný doklad o existenci školy v Nových Hradech 
pochází již z roku 1390 a je tedy přibližně jen o 110 let mlad-
ší než založení vlastního města. Další doklady o existenci  
novohradské školy přinášejí např. farářské relace z konce 
17. a počátku 18. století, které nás mj. informují, že učitele 

ke škole povolával patron kostela, tj. opat vyšebrodského 
kláštera, resp. buquoyská vrchnost, se souhlasem místní-
ho faráře. Činnost školy ve městě v 16. až 18. století nepří-
mo dokládají též jména novohradských mladíků uvedená 
v katalozích žáků obou jihočeských jezuitských gymnasií 
či v matrice pražské jezuitské 
akademie, kde byl v roce 1600 
zapsán pod jménem Benedictus 
Graczenberger Novohradensis 
první student z Nových Hradů. 
Další novohradské studenty evi-
dovala v průběhu 17. a 18. století 
též matrika Karlo-Ferdinandovy 
university v Praze.

Jaká byla úroveň této nejstarší 
novohradské školy a jejích kanto-
rů nelze s ohledem na nedostatek 
pramenů jednoznačně říci. Bez-
pochyby tak jako i jinde závisela 
na vztahu dané obce či vrchnosti 
ke škole, na schopnostech učitele 
a v neposlední řadě i na zájmu 
příslušného faráře. Až do konce 
18. století totiž přetrvávala úzká 
vazba mezi farou a školou, která 
proto bývala umístěna ve farní 
budově či v její blízkosti a byla 
určena mládeži v rámci daného 

benefi cia. O řádný chod školy se obvykle staral farář, který 
k tomuto účelu používal i peněz ze zádušního jmění. Uči-
tel tak byl de facto zaměstnancem fary a tak vedle vlastní 
výuky obvykle působil i ve funkci ředitele místního kůru, 
zpěváka, někdy i zvoníka či sakristiána. Vedle vlastní škol-
ní práce patřilo k jeho povinnostem též vedení nejrůzněj-

ších úředních zápisů, doprovod 
kněze jdoucího zaopatřit nemoc-
né a umírající či vánoční koleda. 
Hlavní složky jeho příjmů tvoři-
ly posnopné, odměna za hraní na 
varhany, díl štolových poplatků 
a vánoční koledy, někdy mu bylo 
z kostelních příjmů hrazeno uby-
tování či mu obec přispívala na 
otop, o nedělích i o svátcích do-
stával navíc na faře oběd a k jeho 
nepravidelným příjmům patřily 
též odměny za pořizování růz-
ných zápisů či z provozování 
řemesla. Učitelská profese tedy 
nebyla nijak jednoduchá a tomu 
odpovídaly i nároky kladené na 
zájemce o místo učitele farní ško-
ly. Podle arcibiskupské instruk-
ce z roku 1697 měl být kantor 
skromný a poslušný, při nástupu 
do školy měl přísahat na trident-
ské vyznání víry, svěřené žáky 
měl cvičit nejen v literním umění 

(tj. čtení, psaní, počítání) a kostelním zpěvu, ale i ve zbož-
nosti a měl je vést k poslušnosti vůči rodičům i vrchnosti. 
Zejména ve venkovských farnostech se tak učitelem leckdy 
stal i ten, kdo uměl číst a psát, byl horlivý katolík a vedl 
relativně řádný život.

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 

ŠKOLSTVÍ

Spádová oblast českobudějovického piaristického gymnázia v letech 1762 – 1848

Nižší školy v Budějovickém kraji na konci 18. století
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 Více zpráv o novohrad-
ské škole a jejích učitelích 
máme k dispozici v souvis-
losti s reformní školskou 
politikou Marie Terezie 
a Josefa II. V roce 1773 byl 
z Nových Hradů do neda-
leké Kaplice vyslán kaplan 
P. Marek Dvořák, aby se tam 
seznámil s novou progresiv-
ní vyučovací metodou, kte-
rou v tamní škole zavedl od 
roku 1771 děkan Ferdinand 
Kindermann. Škola v Kap-
lici si záhy získala velkou 

proslulost a stala se vzorem pro později hojně rozšířené 
industriální školy. Své kaplické zkušenosti Kindermann 
zúročil po roce 1775, kdy byl jmenován vrchním školním 
dozorcem nad nižším školstvím v zemské školní radě při 
českém guberniu. Školní fase z roku 1772 evidují na celém 
novohradském panství celkem 13 triviálních škol, mezi nimi 
i novohradskou, kterou řídil učitel Franz Goll. Podle téhož 
soupisu ze září 1798 bylo na novohradském panství již 19 
farních nebo fi liálních škol (Benešov nad Černou, Blansko, 
Cetviny, Dobrá Voda, Hojná Voda, Horní Stropnice, Kapli-
ce, Ločenice, Malonty, Nové Hrady, Pohorská Ves, Pohoří 
na Šumavě, Polžov, Rychnov u Nových Hradů, Soběnov, 
Tichá, Trhové Sviny, Velešín a Žumberk). K novohradské 
triviální škole byly přiškoleny děti ze tří nedalekých obcí 
(Krčína, Štiptoně a Údolí) a dohromady ji tak mělo navště-
vovat 225 školou povinných dětí, pravidelně však do školy 
chodilo pouze 99 chlapců a dívek (zatímco 59 dětí do školy 
vůbec nechodilo). Místní kantor s celkovým příjmem 258 

zlatých a 52,5 krejcarů patřil spolu s kaplickým (229 zl. 26 
kr.) a benešovským (236 zl. 24 kr.) učitelem v rámci pan-
ství k nejlépe placeným učitelům (souhrnné příjmy všech 
kantorů na novohradském dominiu dosahovaly podle škol-
ních fasí v průměru pouze 157 zl.). O zřejmě slušné úrovni 
novohradské elementární školy v první polovině 19. století 
svědčí i relativně velké zastoupení tamních mládenců mezi 
studenty piaristického gymnasia a fi losofi ckého lycea v ne-
dalekých Českých Budějovicích.

Zavedení povinné školní docházky kladlo mj. zvýšené 
nároky i na výukové prostory, které již nedokázala uspo-
kojit stávající školní budova nacházející se vedle fary ani 
spolu s pronajatými učebnami v klášteře servitů (od roku 
1798). Výstavba nové školní budovy v Hradební ulici (dneš-
ní čp. 114) v roce 1806, se o půl století později ukázala být 
rovněž jen dočasným řešením, neboť rozvoj města a školské 
reformy realizované po roce 1848 vedly k postupné přemě-
ně novohradské triviální školy v německou čtyřtřídní obec-
nou školu a ke vzniku německé trojtřídní měšťanské školy 
v roce 1874. Navíc byla v letech 1883 – 1887 obecná škola 
rozšířena o dívčí pobočky při jednotlivých třídách a v roce 
1894 nově přibyla i mateřská škola. V případě obecné 
a měšťanské školy se problém s učebnami podařilo uspo-
kojivě vyřešit v letech 1878 – 1879 vybudováním nové školy 
v Hradební ulici čp. 169 (dnes jsou v této budově umístěny 
třídy 1. stupně základní školy). Díky iniciativě hraběnky 
Filipiny Buquoyové se potřebné prostory pro práci novo-
hradské mateřské školy („opatrovny“) podařilo zajistit v le-
tech 1893 – 1894 novostavbou „Dětského domova“ rovněž 
v Hradební ulici čp. 175, v němž mateřská školka (s přeru-
šením v letech 1918 – 1945) sídlí dodnes. 

Ferdinand Kindermann
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ŠKOLSTVÍ

Dějiny novohradského školství jsou spojeny s několika 
budovami, kde se výuka konala, a s mnoha zajímavými 
osobnostmi, z nichž zmiňme školského reformátora Kin-
dermanna, Jana Františka Svobodu nebo vyučujícího pátera 
Chalupu.

Až do roku 1918 
se škola nerozdělo-
vala podle národ-
nostního či jazyko-
vého původu žáků 
– byla to prostě 
„škola“. Prostředí 
města bylo bilingvní 
– tedy dvojjazyčné 
– a české děti i jejich 
rodiny si uvědo-
movaly nutnost 
znalosti německého 
jazyka v rámci c.k. 
mocnářství. 

Situace se změni-
la po vyhlášení Čes-
koslovenska v roce 
1918. Již v roce 1919 
se začalo připravo-
vat založení první 
české školy v No-
vých Hradech. Au-
tor kroniky první 
české zemské školy 
národní v Nových 

Hradech o této době píše, že „v obyvatelích českého pů-
vodu ozvala se česká duše a tito počali toužiti po otevření 
české školy, by jejich dítky přestaly být duševně mrzačeny 
v německých školách, jak se již od nepaměti dělo, a tím ztra-
ceno bylo pro náš národ rok co rok mnoho set duší.“

Před samotným založením školy však musela česká no-
vohradská menšina projevit mnoho úsilí, jež nakonec ved-
lo k úspěšnému 
konci v podobě 
slavnostního 
zápisu, který se 
konal 15. září 
1919. V ten den 
totiž přijel do 
našeho města 
první správce 
české školy Jan 
František Svobo-
da, aby provedl 
zápis 55 žáků 
z Nových Hradů 
a okolních obcí 
do školy. 

Česká škola 
byla až do květ-
na 1920 organi-
zována jako jed-

notřídní, a to i přesto, že školu navštěvovalo zpočátku 55 
a v prosinci již 76 žáků. Ti se učili v jedné přízemní místnos-
ti v tzv. staré škole (dnes č.p. 114). Tato budova, stejně jako 
inventář, byly v majetku německé místní školní rady, která 
vše zapůjčila. I přesto se až do listopadu konalo vyučová-
ní v jedné přeplněné třídě bez vyučovacích pomůcek, bez 
sešitů a knih. Ty byly nakoupeny spolu s některým nábyt-
kem až později z účtu zemského správního výboru. Teprve 
14. května 1920 v důsledku dalšího nárůstu počtu žáků byla 
zahájena výuka ve dvou třídách. 

Většina z prvních žáků české školy navštěvovala již dří-
ve školu německou, což značně ovlivňovalo jejich schop-
nost mluvit a psát česky. Proto musel správce školy (řídící 
učitel) zpočátku používat při výuce němčinu a teprve poz-
ději se mohla výuka vést pouze v českém jazyce.

V roce 1920 byla v budově staré německé školy umístěna 
i česká škola mateřská.

Až do května 1920 měla česká škola jediného učitele – Jana 
Františka Svobodu. Byl to zajisté velmi aktivní muž, který 
dokázal nejen vyučovat, ale ještě s žáky připravoval veřejná 
vystoupení (pěvecká, koncertní či dramatická) české školy 
při oslavách národních svátků či významných dnech české 

Divadelní představení „Sněhurka“ sehrané dětmi 7. března 1920 
při oslavách narozenin T.G. Masaryka, Nové Hrady

Žáci z obecné školy Nové Hrady, Stropnice a měšťanské školy N.H. 
na výletě v Praze v červnu 1927

Budova bývalé české školy, č.p. 114, 30. léta

Původně německá škola v Hradební ulici, 
Nové Hrady
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menšiny. Z kroniky se dozvídáme, že se již 21. 12. 1919 usku-
tečnilo první vystoupení dětí na veřejnosti. V rámci vánoční 
nadílky sehrály děti představení pohádky o pěti jednáních 

„Sněhurka“. 
Hra měla vel-
ký úspěch a 
7. března 1920 
byla při osla-
vách naroze-
nin prezidenta 
T. G. Masary-
ka předvedena 
ještě jednou. 

Jan Franti-
šek Svoboda 
měl i další zá-
sluhy na posi-
lování pozice 

české menšiny v Nových Hradech. Stal se jedním ze zakla-
datelů Sokola a po ustavující schůzi, dne 6. května 1920, jeho 
prvním jednatelem. Byl iniciátorem založení „Kampeličky“ 
a stavebního družstva „Svornost“. Při všech těchto aktivi-
tách a značném pracovním zatížení ani nepřekvapuje, že 
v listopadu 1920 byl pan řídící učitel ve věku 36 let „stižen 
těžkou srdeční a nervovou chorobou povstalou stálým roz-
rušováním mysle a nervů a přepracováním“.

Je však tře-
ba také dodat, 
že v té době již 
v české škole 
působil i Fran-
tišek Josef Svo-
boda, mladší 
bratr pana ří-
dícího učitele, 
a p. Kazimír 
Tůma z řádu 
Servitů. Ten 
vyučoval ná-
boženství.

Rozvoj školství pokračoval i po roce 1925, kdy byla „vý-
nosem ministerstva školství a národní osvěty v Praze dne 
31. srpna 1925 zřízena veřejná měšťanská škola s českoslo-
venským jazykem vyučovacím“. Počátkem školního roku 
1925 – 1926 byla otevřena první třída, další byly otevřeny 
postupně v dalších dvou letech. První zápis se konal 26. - 28. 
září 1925. Výsledek zápisu byl „radostně překvapující“, ne-
boť se přihlásilo a bylo zapsáno 40 dětí, a to 23 chlapců a 17 
dívek. Zahájení školního vyučování bylo v úterý 29. září. 
Vzhledem k dosud nedokončeným úpravám nových míst-
ností v bývalém chudobinci navštěvovaly děti prostory 
školy obecné.

Prvním ředitelem byl jmenován Jaroslav Kropáček, kte-
rý v letech 1922 – 1925 získal způsobilost k vyučování oboru 
gramaticko–historického, dále mohl „vyučovati naukám 
hospodářským“ a také „obchodním naukám“. Mimo to ab-
solvoval i kurs ručních prací. Dalšími členy pedagogického 
sboru „měšťanky“ byly Anna Rysová původem z Prostějo-
va a manželka ředitele obecní školy Marie Holubová, která 
vyučovala ruční práce. Římsko-katolickému náboženství 
vyučoval páter Vojtěch Suchan, mnich z řádu servitů. 

Začátky nové školy byly podobné jako u školy obecné. 
I zde se konala vystoupení žáků při výročích a svátcích. 
Žáci za doprovodu učitelů také pravidelně jezdili na vý-
let do Prahy, aby poznali hlavní město a jeho pamětihod-
nosti.

V průběhu třicátých let byla škola velmi aktivní. Pořáda-
ly se besídky, vánoční slavnost s nadílkou, průvody městem 
na prvního máje a slavnostní akademie k zakončení školní-
ho roku. Z tohoto období si jistě ještě dnes někteří pamětníci 

vzpomenou na učitele Jiráska, Průška, Poláka či Bartůňka. 
Umístění obou českých škol bylo značně nouzové – bu-

dovy nevyhovovaly prostorově, zdravotně ani bezpečnost-
ně. Tyto okolnosti posilovaly snahu po vlastní budově, kte-
rá by vyhovovala potřebám školy. Česká menšina v nové 
škole spatřovala i důkaz své rovnocennosti s německou vět-

šinou. Proto byl v roce 1927 zakoupen stavební pozemek. 
V roce 1934 vznikl architektonický návrh prof. Dr. Babušky 
v post funkcionalistickém slohu a v roce 1937 byla stavba 
provedena stavitelem Antonínem Kašparem z Prahy. Stav-
ba byla škole k užívání předána v únoru 1938. 

Již v průběhu stavby prý někteří Němci posměšně říkali, 
že je ta škola stejně stavěna pro ně, a další vývoj roku 1938 

Nová česká škola v době 2. světové války, Nové Hrady

Všichni žáci před budovou obecné školy ve Vyšném, 1946

Obecná škola v Nakolicích

Obecná škola ve Vyšné se svojí poslední učitelkou, 
poté roku 1965 uzavřena

Obecná škola ve Vyšném
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jim dal, bohužel, za pravdu. Po 23. září 1938 většina učite-
lů, ale i jiných mužů české národnosti, nastoupila ke svým 
útvarům v rámci mobilizace. Po zabrání pohraničí pak ško-
lu obsadili Němci a učitelské byty byly vydrancovány. 

V době války sloužila budova nové školy jako vojenská 
továrna na telefony, dálnopisy a vysílací stanice. Školní vý-
uka se mohla do budovy vrátit až po skončení války. 

V poválečném období byla v našem městě nově zřízena 
lidová zemědělská škola. V roce 1948 byla tato škola pře-

měněna na základní odbornou školu zemědělskou. Výuka 
byla zahájena v sobotu 4. září 1948 v budově obecné školy 
a měla znamenat „počátek nového školení československé 
zemědělské mládeže“. Vláda zřídila „nový typ zemědělské-
ho školství ve snaze co nejvíce pozvednouti životní úroveň 
našeho venkova.“ 

Přes velkou snahu ze strany vedení školy však začátky 
nebyly jednoduché. O důležitosti jejího poslání totiž z po-
čátku mnozí místní lidé nebyli stoprocentně přesvědčeni, 
zvláště pak někteří hospodařící zemědělci, kterým škola 
„odebírala“ pracovní síly.

Vedle základního školství začala od roku 1958 v Nových 
Hradech působit i Střední zemědělská ekonomická škola, 
později Střední zemědělská a technická škola, lidově na-
zývaná „zeteška“. Historie této školy je v současné době 
předmětem zájmu bývalých pedagogů, kteří ve spolupráci 
s městem Nové Hrady připravují pamětní sborník.

Přemístění Střední zemědělské školy do Trhových Svi-
nů a později do Českých Budějovic znamenalo také řešení 
otázky ohledně využití budovy Nového Zámku. Školství 
bylo nakonec v této historické budově zachováno díky spo-
lečnému úsilí Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity.

Obecná škola v Byňově, 1945

Školní fotografi e dětí z obecné školy v Byňově, 1970

Žáci se svojí učitelkou V. Cihelkovou z obecné školy Byňov, 1969

Děti z obecné školy ve Vyšném na vycházce v prosinci 1948

Obecná škola ve Vyšném

„Štiptoň 22.11.1949

Tit. Základní odb. škola zemědělská, Nové Hrady

Na Vaši upomínku č.293/49 ze dne 19.11.49 oznamuji, že jsem 
neposlal dne 19.11.49 svou dceru Marii do školy proto, poněvadž 
jsme mlátili a mám si snad za ni jednat náhradní sílu? A není možno 
nikoho sehnat. Dále je mě velice divné, proč se vyučuje v sobotu, kdy 
je v domácnosti nejvíc práce? A tak velká děvčata jsou v domácnosti 
nepostradatelná. Nedivte se proto tomu, že je špatná docházka. 
Ostatní ústně. S pozdravem „Práci čest“ X.X. Štiptoň“

Pod textem pak byl tento přípis: „Šetřte naše krásné lesy, neplýtvejte 
papírem.“
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Mgr. Miroslava VlačihováMgr. Miroslava Vlačihová

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Petr Vok z Rožmberka 
(1539 – 1611)

Petr Vok se narodil v Českém Krumlově jako druhoroze-
ný syn Jošta z Rožmberka a Anny z Rogendorfu. Dlouhou 
dobu žil ve stínu staršího 
bratra Viléma, který se 
stal vladařem rožmberské-
ho rodu. Velice se zajímal 
o vědu, kulturu, literaturu 
a umění. Patřil také k vý-
znamným uměleckým 
mecenášům a sběratelům. 
Jeho knihovna se stala jed-
nou z největších ve střední 
Evropě a jeho sbírky ku-
riozit byly srovnatelné se 
sbírkami císařskými.

Nové Hrady patřily 
mezi nejvýznamnější cen-
tra rožmberského panství. 
V roce 1596 potvrdil Petr Vok městu všechna městská privi-
legia a svobody, včetně vaření piva a osvobození od robot.

 

Marie Magdalena 
Buquoyová 
di Biglia 
(1573 – 1653)

Marie Magdalena di 
Biglia pocházela z vý-
znamného šlechtického 
rodu. V mládí získala 
skvělé vzdělání, mlu-
vila plynně francouz-
sky, italsky, španělsky 
a latinsky. Po smrti 
svého manžela Karla 
Bonaventury Buquoye 
zdědila mimo jiné i jeho 

česká panství. Nejprve na ně dohlížela z Bruselu prostřed-
nictvím najatých správců Philippa van Straten a jeho bratra 
Gerharda. V důsledku jejich špatného systému hospodaře-
ní a častých defraudací přesídlila do Čech a sama se ujala 
správy svých panství. S příchodem Marie Magdaleny, která 
se projevila jako velice schopná podnikatelka, nastal velký 
rozkvět novohradského i rožmberského panství. Hraběnka 
zakládala sklárny, fi nancovala stavby barokních kostelů 
(Hojná Voda) a v roce 1639 nechala v Nových Hradech po-
stavit vodovod. 

 

Lennart Torstenson 
(1603 – 1651)

Torstenson se narodil 
ve Forsteně ve Švédsku. 
Ve svých patnácti letech 
vstoupil jako páže do slu-
žeb krále Gustava Adolfa. 
Jeho kariéra stoupala str-
mě vzhůru, až se ve svých 
26 letech stal velitelem 
švédského dělostřelectva 
a později vrchním veli-
telem švédské armády. 
Svou rozhodností a stra-
tegickými schopnostmi se 
Torstenson zařadil mezi 
nejlepší vojenské velitele své doby. V roce 1642 vpadl na 
Moravu, kde postupně obsadil všechny pevnosti, které mu 
stály v cestě.

V roce 1640 se spolu se svým vojskem pohyboval v okolí 
Nových Hradů, které během třicetileté války utrpěly velké 
škody.

Jan Nepomuk Buquoy 
(1741 – 1803)

Hrabě Jan Nepomuk Buquoy patřil mezi fi lantropy a vý-
znamné osvícenské reformátory. Jeho hlavní aktivity se tý-
kaly školství a chudinské péče. Spolupracoval s kaplickým 
farářem Ferdinandem Kindermanem, jehož navrhovaný 
systém školství prosazoval na svých panstvích. Jeho systém 
vycházel z předpokladu, 
že prostřednictvím vzdě-
lávání dojde k omezení 
a později k úplnému od-
stranění chudoby.

Oženil se s Terezií, roz. 
hraběnkou Paarovou. Pod-
le ní později přejmenoval 
park Valloncheri, který 
v roce 1756 založil kolem 
řeky Stropnice, na Tere-
ziino (či Terčino) údolí. 
Jeho manželka se na jeho 
stavitelském úsilí z velké 
části sama podílela. V le-
tech 1788 – 1797 nechala ve 
„svém“ parku zbudovat 
Václavovy lázně (pojmenovala je po svém otci). Dalším je-
jím počinem byla stavba Modrého domu. Když roku 1803 
ovdověla, stal se tento dům její soukromou rezidencí.
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MODEL NOVOHRADSKÝCH HOR

Měřítko 1 : 12 500 (1 cm na modelu odpovídá 125 metrům skutečné krajiny)

 Rozměr desky je 190 × 260 cm, tj. 4,94 m2.
 Deska odpovídá v reálné krajině ploše 23,75 km × 32,5 km, tj. 772 km2.
 Vlastní model zobrazuje plochu 525 km2.

Výška vrstevnic v modelu je 2,9 mm, což odpovídá deseti výškovým metrům v mapě. Model je 2,3krát převýšený. Cel-
ková výše modelu je 18 cm, při reálném zobrazení by byla pouze 8 cm. Převýšení modelů se běžně používá pro zvýraznění 
reliéfu krajiny.

První (nejnižší) je vrstevnice 450 metrů nad mořem. Na modelu je na dvou místech, na náměstí v Trhových Svinech 
a v oblasti soutoku Svinenského potoka a Stropnice. Poslední (nejvyšší) je vrstevnice 1070, vrchol Kamence (1 072 m n.m.). 

Celkový počet vrstevnic je 63, což odpovídá rozdílu nejvyššího a nejnižšího místa zobrazené krajiny 620 metrů nadmoř-
ské výšky (respektive 622 metrů.) 

Celý model se skládá z 890 jednotlivých vrstevnic. Vzhledem k tomu, že prvních 13 vrstevnic bylo větších než použité 
desky, a byly tedy skládány z více dílů, je použito celkem 909 dílů překližky. Největší vrstevnice je 450 m n.m. s plochou 
3,36 m2, nejmenší vrstevnice jsou zpravidla izolované kóty o ploše cca 20 mm2. Nejmenší vrstevnice by se tak do největší 
vešla cca 168 000krát. 

Celkový obvod vrstevnic modelu není v mapách uložen digitálně a je tedy velmi obtížné ho zjistit. Fyzickým měřením 
byla zjištěna zajímavá věc. Počínaje první, plochou největší vrstevnicí 450 m n.m., se každá další vrstevnice plochou zmen-
šuje, ale obvodem zvětšuje až po vrstevnici 610 m n.m., která je tak nejdelší na celém modelu. Přestože obvod obdélníkové 
desky modelu je 9 metrů, tyto vrstevnice mají obvod až kolem 15 metrů. Je to způsobeno velkou členitostí terénu, zejména 
množstvím dlouhých úzkých údolí.

Celkovou délku obvodu všech vrstevnic modelu lze odhadnou na cca 350–400 metrů.
Model je zhotoven z 28 tabulí topolové překližky formátu 172 × 252 cm o tloušťce 2,9 mm. Celková plocha použité pře-

kližky je 121 m2, odpovídá tedy např. ploše místnosti o rozměrech 12 × 10 metrů.
Na výrobu modelu bylo spotřebováno 21 kg lepidla.
Celková váha modelu je cca 180 kg (vlastní model cca 120 kg).
Osvětlení je zajištěno ovládáním zhotoveným speciálně pro tento model, devadesát osm osvětlovacích diod bylo vyro-

beno ručně. 

Základním zdrojem dat modelu je mapa Klubu českých turistů č. 74 Novohradské hory, v původním měřítku 1 : 50 000, 
která byla doplněna o území z map Kaplicka, Českobudějovicka a Třeboňska, a byla čtyřikrát zvětšena. Mapa nebyla nijak 
měněna (idealizována či zjednodušena) s výjimkou odstranění evidentních chyb, doplnění hráze Žárského rybníka a chy-
bějících vrstevnic Kamence a Tisíctrojky. 

Přestože se postup výroby modelu zdá být snadný (rozřezání a slepení překližky), ve skutečnosti byl zejména s ohle-
dem na velikost modelu a potřebu přesnosti technologicky velmi náročný. Přes použití nejlepší dostupné techniky, žádná 
technologie zcela nevyhovovala nárokům modelu. Například ani profesionální italské a německé frézy, dosahující až  
35 000 otáček za minutu, osazené německými a americkými noži, nedokázaly oříznout překližku v požadované kvalitě. 
Všechny řezy tak bylo nutno dočišťovat ručně švýcarskými brusnými materiály. Podobných problémů bylo více. Přestože 
se tedy při výrobě modelu symbolicky setkala technologie národů z celého světa (k výše uvedeným je třeba vedle všudy-
přítomné Číny připočíst zejména ořezávací nože z Japonska, tmel z Belgie a separátor z Anglie), velmi významný podíl 
zbyl nakonec na české hlavy a české ruce. 

MODEL NOVOHRADSKÝCH HOR

Vysoká, foto: Jan Koželuh



Katalog výstavy   PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE

56 MODEL NOVOHRADSKÝCH HOR

Při výrobě modelu bylo odpracováno k 15. 7. 2009 celkem 1 050 hodin, z toho cca 100 hodin připadá na zajištění, servis  
a dopravu materiálu a pomůcek. Vlastní model byl tedy vyroben za 950 hodin. V této sumě není započteno zhotovení sto-
lu, ovládacího mixu a elektronizace modelu. Tyto práce byly buď řešeny dodavatelsky, nebo byly udělány až po zadání 
tohoto textu do tisku. 

Pozitivní stránkou výroby modelu bylo nadšení, které model vyvolal v naprosté většině spolupracovníků a dodavatelů. 
Překvapivé to bylo zejména u zaměstnanců velkoobchodu a zástupců velkých fi rem. Přestože se jim většinou nepodařilo 
sehnat to, co jsme potřebovali, opravdu se snažili. Od Vodňan přes Budějovice, Prahu, Brno až k Opavě, všude máme 
přátele.

Hranice modelu počínaje levým zadním rohem ve směru hodinových ručiček:

1.  Vyšné (obec cca na polovině vzdálenosti mezi Novými Hrady a Českými Velenicemi).
2.  Státní hranice Vyšné – Dolní Dvořiště. Asi 3 km za Kamencem tvoří hranici i tok Malše.
3.  Tok Malše od Dolního Dvořiště přes Kaplici k mostu u Pořešína. 
4.  Silnice od Malše do Besednice (silnice č. 146 nádraží Kaplice – Besednice).
5.  Levostranný přítok Keblanského potoka.
6  Keblanský potok.
7.  Svinenský potok.
8.  Místní komunikace v Trhových Svinech od potoka přes náměstí na silnici do Olešnice.
9.  Silnice do Bukvice (směr Olešnice).
10.  Žárský potok od mostu v Bukvici po ústí do Stropnice.
11. Tok Stropnice přes Petříkov k Tomkovu Mlýnu (u Jakule, železniční nádraží Nové Hrady).
12.  Silnice k železnici.
13.  Železnice přes Jakuli do zastávky Vyšné.
14. Silnice Zastávka Vyšné – obec Vyšné – státní hranice.

Velké poděkování patří zejména ing. Noskovi a ing. Šedému z fi rmy Trasa (mapy KČT), kteří pro nás vyrobili a výhod-
ně poskytli unikátní mapu.

Významná byla pomoc pana Martina Švambery, z truhlářství Trhové Sviny. Vyrobil stůl pod model, zapůjčil některé 
pomůcky pro práci na modelu a zejména přispěl svými radami. Většina z nich bohužel začínala sdělením, že to nepůjde, 
a poté, co jme práci udělali, končila konstatováním, že to říkal hned na začátku. Přesto nám jeho autorita dodávala klidu. 
Asi to opravdu o moc lépe nešlo. 

Velký dík patří vlastní rodině. Ta nejen uvolnila část domu pro model a půl roku trpělivě snášela vzteklé vytí fréz dlou-
ho do noci a prach úplně všude, ale také významně přiložila ruku k dílu. 

Závěrečné poděkování patří Mgr. Mirce Vlačihové, manažerce projektu. Její příspěvek spočívá zejména v tom, že mé 
fantaskní nápady nepovažovala za nesmyslné, ale naopak jejich realizaci důrazně prosazovala. 

Všem děkuji. 
Milan Koželuh

Novohradské hory od západu, foto: Milan Koželuh
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PLÁNY, OBRAZY A STARÉ FOTOGRAFIE

Dobové fotografi e, obrazy a plány jsou jednou z nejzajímavějších možností, jak si přiblížit vzhled města a jeho okolí 
v době posledních dvou století. Věrně nám zachycují podobu celého města i okolních parků.

Interaktivní aplikaci, zpřístupňující tyto materiály, jste si mohli prohléhdnout na výstavě. Tento prohlížeč bude po ukon-
čení výstavy umístěný na našich internetových stránkách www.spolecnahistorie.eu/cz-plany.html

Přestože je původ uveden jen u některých materiálů, lze jejich zdroje vcelku jednoduše shrnout. Většina plánů pochází ze 
Státního oblastního archivu v Třeboni a z velice zajímavé knihy Antonína Cechnera: Soupis památek historických a uměleckých 
v politickém okresu Kaplickém, z roku 1921. Hlavní část obrazových materiálů tvoří kolekce kvaš-akvarelů Josefa Schutze vy-
tvořená v letech 1846 až 1855. Originály těchto obrazů můžete dnes vidět ve Státním hradu Nové Hrady. Mezi obrazy jsme 
zařadili i ilustrace z vlastivědných knih A. Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl III., Českobudějovicko, vydané 
roku 1884 a z edice tzv. Ottovy Čechy, díl VI., V jihovýchodních Čechách vydané na přelomu 19. a 20. století. Využili jsme také 
skicář neznámého autora, který na Nových Hradech strávil dovolenou v roce 1892. Nezanedbatelnou část obrazů poskytlo 
vídeňské Böhmerwaldmuseum. Staré fotografi e pochází z průběžně budovaného archivu webových stráne fotografi e.no-
vehradyhistorie.cz, archivu Města Nové Hrady a opět také Böhmerwaldmusea Wien. Všem, kteří nám bezplatně poskytli 
materiály k prezentaci, děkujeme.

Návrh, design a vytvoření aplikace: Michal Jarolímek ml.

1. Starý hrad, Maria Spindler-Schubert, rodačka z Nových Hradů, 1938, Böhmerwaldmuseum Wien, 2. Vodopád v Tereziině údolí, 1918, 3. Skotská 
vesnička v zámeckém parku, akvarel Josefa Schutze, mezi lety 1846 a 1855, 4. Cuknštejn, ilustrace z knihy V jihovýchodních Čechách, okolo 1890, 
5. Domy čp. 11, 10 a část domu čp. 9, 6. Hlavní alej v zámeckém parku, ilustrace z knihy V jihovýchodních Čechách, okolo 1890, 7. Dům čp. 78 
v České ulici, bývalé vězení a špitál, 8. Zámek, počátek 20. století
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Lovecký zámeček Žofín byl postaven 
v roce 1852 Janem Jiřím Buquoyem upro-
střed budované obory. Své jméno dostal, jak 
bylo v rodině Buquoyů zvykem, po manžel-
ce stavebníka, tedy Žofi i Oettingen-Waller-
steinové. 

Stavba byla vybudována ve svahu nad 
údolím, kde byla částečným odtěžením a na-
vážkou připravena plocha pro výstavbu. 
Zámek byl postaven na půdorysu písmene 
H, přičemž spojovací trakt se vstupní bra-
nou a věžičkou byl situován na osu komu-
nikace, vedoucí z Černého Údolí. K opěrné 
zdi svahu byly přistaveny hospodářské bu-
dovy – stáje a dílny. Stavba byla oplocena 
dřevěným plaňkovým plotem s kamennou 
podezdívkou, vjezd byl doplněn dvěma so-
chami jelenů v životní velikosti na kamen-
ném soklu.

Vlastní stavba zámečku byla provedena v přízemí z kamenného zdiva a patro bylo dřevěné – styl vlastní alpským 
stavbám, ve kterých se stavebník zřejmě inspiroval. Pod kuchyňským traktem v severozápadním nároží byla stavba pod-
sklepena. Relativně brzy (snad již kolem roku 1860) bylo přistoupeno k dostavbě – rozšíření spojovacího křídla směrem 
na jih, čímž vznikly další pokoje.

Zámek ve své výsledné podobě byl 
částečně podsklepenou stavbou, v pří-
zemí s průjezdem a se vstupní halou, 
kuchyňským provozem a zázemím v zá-
padním křídle, technickým vybavením, 
garáží pro kočár a pokoji pro služebnic-
tvo ve východním křídle. V patře byly 
umístěny reprezentační pokoje a obytné 
pokoje majitelů a jejich hostů. Z repre-
zentačních pokojů vynikal především 
velký sál, umístěný ve střední části 
západního křídla, který byl vyzdoben 
stropem s rodokmenem buquoyského 
rodu až k Janu Jiřímu. V čele místnos-
ti byl velký krb, z terasy před ním bylo 
možné sejít po schodišti na úroveň teré-
nu. Z dalších místností stojí za zmínku 
kulečníkový sál s ručně malovanými pa-
pírovými tapetami s loveckými výjevy, 
umístěný nad průjezdem a pracovna 
hraběte, umístěná těsně vedle. Zajímavě 
bylo řešeno i hlavní schodiště, které bylo 
prosvětleno shora velkým ateliérovým 
oknem ve střeše. Venku byly ve štítech 
jednotlivých křídel vyřezané dřevěné 
hlavy jelenů s parožími. 

Velkolepě byla pojata i obora a parkové úpravy v přilehlém údolí i bezprostřední blízkosti zámečku. Dodnes jsou patr-
né vysazené skupiny stromů, v jedné z nich jsou dodnes nepatrné stopy po velkém altánu.

Zámeček se v padesátých letech stal sídlem pohraniční stráže, přičemž většina jeho interiérů byla zničena. Zachova-
né zůstaly stropy, částečně vnitřní výzdoba (strop hlavního velkého sálu s buquoyským rodokmenem) i stropy jiných 

LOVECKÝ ZÁMEČEK ŽOFÍN

Hájovna Žofín na akvarelu Josefa Schütze, mezi lety 1846 až 1855

Žofín, 1920
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místností, jinak až na výjimku tapet v kulečníkovém sále 
(které byly zakryty dřevotřískou) byla většina interiéru 
zničena. V užívání armády byl objekt až do roku 1978, kdy 
se přestěhovala posádka do nově vybudovaného objektu 
v Černém údolí. Zámeček dále pustl a byl následně silně 
poškozen barbarským zásahem vojáků, kteří stavěli nové 
ostnaté dráty na hranicích (v rámci jejich posouvání do vni-
trozemí) a bydleli v objektu pod zámečkem. S odůvodně-
ním, že potřebují palivo do svých kamen vyřezali části kro-
vu, což mělo za následek jeho propadnutí v zimě pod tíhou 
sněhu. Takto přečkal objekt ještě jeden rok (jeho ničení ze 
strany armády bylo zcela jistě cílené) a v roce 1980 byl osa-
zen náložemi a odpálen. Sutiny byly rozhrnuty buldozerem 
do svahu a z původní stavby nezbylo vůbec nic.

Stavba zámku mne zajímala už jako malého kluka, neboť 
jsem vyrůstal v nedalekém domě a měl možnost se tam ješ-
tě v dobách, kdy tam byla armáda, mnohokrát dostat. Ještě 
před jejím zničením armádou se mi podařilo udělat několik 
fotografi í a pár nákresů. Mnohem později (v polovině deva-
desátých let) jsem potom vytvořil první počítačový model 
stavby, který byl následně několikrát upraven a nakonec s vývojem softwarových možností zcela přepracován v našem 
atelieru do dnešní podoby. Do budoucna bychom chtěli model doplnit i o interiéry, a to dle dochovaných kreseb, fotografi í 
a i toho, jak si stavbu pamatuji já sám.

Ing. arch. Darek Dupal

Krátké videoukázky počítačového modelu si budete moci po ukončení výstavy moci 
prohlédnout na internetových stránkách výstavy www.spolecnahistorie.eu/cz-zofi n.html.

Stav těsně před demolicí – doben 1980, severovýchodní nároží 
( foto Darek Dupal)

Skica půdorysu přízemí zámku z roku 1983 (Ing. arch. Darek Dupal)

Stav průčelí s torzem jelení hlavy (vpravo zřícená dostavba z r. 1863) – 
– duben 1980, pohled od jihovýchodu (foto Darek Dupal)

Skica půdorysu patra zámku z roku 1983 (Ing. arch. Darek Dupal)

Propadlé krovy a zřícený rizalit na jižním průčelí – duben 1980, 
pohled od jihozápadu (foto Darek Dupal)



Katalog výstavy   PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE

60 NOVOHRADSKÉ SKLÁŘSTVÍ

     Konvička - černý hyalit

●  kolem r. 1730, jižní Čechy – Novohradsko, 
výška skla 9 cm, šířka 10,2 cm, délka 24 cm

●  černý hyalit, konvička s uchem a nálevkou
●  dekor vycházející z Ezopovy bajky O lišce 

a vráně
●  spodní okraj zdobený proplétanou 2,5 cm 

vysokou linkou
●  horní část ukončena vroubkovanou linkou
●  poškozeno v horní vnitřní části
●   zapůjčeno ze soukromé sbírky

Ukázky historického sklaUkázky historického skla

NOVOHRADSKÉ SKLÁŘSTVÍ

Holba se zdobeným dřevěným víčkem

●  kolem r. 1770, jižní Čechy – Novohradsko, výška skla 30,5 cm, 
výška s víčkem 40 cm

●  čiré sklo, dřevěné zdobené víčko. Bohatá matná řezba krajiny 
s dominantou dvou jelenů a po stranách dvou stromů

●  poškozeno v horní části přílepu ucha holby
●  zapůjčeno ze soukromé sbírky

Broušený pohár zdobený zlatem

●  kolem r. 1720, jižní či severní Čechy, výška skla 
37,5 cm

●  čiré sklo, horní část zdobena broušením, rytím 
a zlatou linkou

●  bohatý rostlinný dekor
●  spodní část zdobena zlatem
●  mírně poškozeno ve spodní části
●  zapůjčeno ze soukromé sbírky

Sklářská historie novohradska je bohatá a přetrvala několik staletí. Významný objev zcela neprůhledného skla-hyalitu 
(Jiří František August Buguoy), jenom umocnil význam novohradských sklářských hutí.

Stavby těchto hutí jsou v krajině novohradska dnes již nezřetelné. Ale sklo z těchto zaniklých hutí je stále živé, 
obdivované a žádané.
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Sklo a současnost

DOBOVÁ VIDEA

Determinace - tavená skleněná plastika

●  autorský objekt
●  autoři Dagmar a Jan Ženkovi

Dobové videozáznamy zajímavým způsobem 
přibližují město Nové Hrady, blízké okolí a jeho 
obyvatele v období druhé světové války, kdy toto 
území bylo součástí Sudet a tedy Třetí říše. Amatérské 
záznamy byly pravděpodobně pořízeny v časovém 
rozmezí let 1939 až 1944. Z jednotlivých záběrů můžeme 
také usuzovat, že video bylo pořizováno minimálně 
v průběhu půl roku. Na několikaminutovém záběru 
vidíme koupání v rybníce. Poslední záběry naopak 
ukazují nákupy vánočních stromků.

V několika scénách vidíme i pravděpodobného 
autora a jeho rodinu, jiné scény jsou zaměřeny na 
novohradské domy a přírodu zámeckého parku 
a Tereziina údolí.

Dobová videa jsou ke shlédnutí na internetové stránce 
www.spolecnahistorie.eu/cz-videa.html.

Nejenom historie, ale i současnost, je ve výstavě více exponáty zastoupena. Sklářské práce, tavené i foukané plastiky, 
hutně zdobené sklo, ale i sklo zdobené sklářskými zušlechťovacími technikami.
To je odkaz tradice a zároveň přítomnost sklářství.
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GENEALOGIE ŠLECHTICKÝCH RODŮ

Asi každý z nás se občas 
zamyslí nad otázkou, od-
kud že to vlastně pochází? 
Jak se jmenovala pra-pra-
babička? Čím se živil můj 
pra-pra-pradědeček? Jsem 
doma starousedlík, nebo 
má rodina přišla před sto 
lety z jiných zemí? A často 
kladená otázka, nemám i já 
nějakého šlechtického před-
ka? 

 Pro odpovědi na tyto 
otázky si sestavujeme své 
rodokmeny, procházíme 
matriční a gruntovní knihy 
a bádáme v archivech. Ně-
kdo hledá sám, jiný využí-

vá služeb odborníků – genealogů. Vždy je to ale práce náročná a složitá, a ne 
každý se do-stane hlouběji než několik generací do minulosti. 

Trochu jiná práce nás ale čeká při studování rodokmenů šlechtických. Ty 
často sahají do dávnější mi-
nulosti. A kde končí fakta 
a začínají legendy jde ně-
kdy špatně odlišit. Urození 
páni si vždy vedli záznamy 
o svých předcích – důkazy 
o své urozenosti. Vystavo-
vali portréty svých ctěných 
pradědů. Na zdi malovali 
své erby i erby spřízněných rodů. Nechávali si vypisovat vývody a se-
stavovat rodokmeny svými archiváři. Vztáhneme-li náš popis na rod 
Longueval-Buquoy, zjistíme, že v rodinném archivu uloženém ve Stát-
ním oblastním archivu Třeboň je uloženo na desítky různých zpraco-
vání jejich rodokmenu. A právě zde musí být takový genealog velmi 
pečlivý. Stává se, že se jednotlivé rodokmeny rozcházejí (hlavně v dáv-
nějších předcích) nejen v datech narození a úmrtí, ale i v počtu dětí 
a jejich jménech. Tehdy se genealog musí rozhodnout, jaký zápis bude 
věrohodnější, případně sám pro ověření provést výzkum dobových lis-
tin a písemností. Nutno říci, že i tak může docházet k chybám a těžkým 
volbám mezi více variantami.

 Rodokmen, který Vám na výstavě předkládáme není unikátní ani 
tak svým rozsahem (kompletní rodokmen Longueval-Buquoyů a Ro-
žmberků), ale umístěním dvou, pro Novohradsko významných rodů, 
na jednu velkou časovou osu. K letopočtu a vybrané světové události 
tak hned přiřadíte právě vládnoucího Rožmberka, Buquoye, či oba dva 
najednou. To byl také náš záměr – názorně vedle sebe postavit české 
a světové události a představitele rodů, kteří na Novohradsku vládli.

 Celý rodokmen včetně jeho interaktivní části bude po skončení 
výstavy k dispozici na internetových stránkách 
www.spolecnahistorie.eu/cz-rodokmeny.html.

 Kompletní rodokmen Longueval-Buquoyů a Rožmberků zpracoval 
a poskytl genealog Josef A. Kurtanič (zdroje viz. tabulka). Tento spi-
sovatel, genealog a heraldik působí v Klášterci nad Ohří a při hradu 
Hauenstein, kde realizuje výstavy zaměřené na rod Thun-Hohenstein 
a historii obecně. Kromě psaní knih a pořádání výstav také Josef A. Kur-
tanič poskytuje genealogické, archivní, sfragistické a heraldické služby. 
Ke kontaktu můžete využít e-mail: jgk@seznam.cz.
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RAZÍTKA A PAPÍROVÉ PEČETĚ

Jedním ze symbolů úřednické profese je nepochybně 
razítko. Nyní se můžete alespoň na chvíli vžít do role 
úředníka a vyzkoušet si „štemplování“ s našimi razítky, 
která se používala v průběhu první republiky na Měst-
ském úřadě v Nový Hradech. 

Na razítkách si můžete všimnout dvojjazyčného tex-
tu „MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTA NOVÝCH HRADŮ – jižní 
Čechy –“ a „BÜRGERMEISTERAMT DER STADT GRAT-
ZEN“. Povinnost uvádět dvojjazyčný nápis vyplývala ze 
zákona z roku 1927 o užívání českého a německého jazy-
ka v úřadování obcí. Podle tohoto zákona byla povinnost 
užít dva jazyky, pokud v obci žilo alespoň 20 % obyvatel 
jiné národnosti. Vzhledem k tomu, že německy mluvící 
obyvatelstvo tvořilo většinu, mluvila většina obyvatel 
oběma jazyky. Německý a český text na jednom razítku 
tak nikoho nepřekvapoval a byl brán jako automatický 
důsledek společného vývoje a soužití. 

Pouze u posledního razítka už český text chybí. 
Ten byl pravděpodobně odstraněn krátce po podepsání 
Mnichovské dohody 29. září 1938 a následném odtržení 
Sudet. Listina, na které je otisk tohoto razítka, je datována 
k 24. listopadu 1938.

Ilustrativní obrázky na panelu dále ukazují podobu 
dvou razítek Města Nové Hrady v období druhé světové 
války. V té době samozřejmě s nápisem „Stadt Gratzen“. 
Obě varianty jsou jinak stejné, pouze novější o půl roku 
mladší varianta nahradila neutrální znaménka hákovými 
kříži. 

Další ukázkou úřednických pomůcek je několik papí-
rových pečetí. Tyto pečetě sloužily mimo jiné jako plomby 
pro vícestránkové dokumenty prošité provázkem – viz. 
obrázek. Ve svém významu nahradily dříve po stovky let 
používané pečetě voskové. Začaly se používat na přelo-
mu 19. a 20. století, nejen pro účely městské samosprávy, 
ale i pro účely osobních kolků například notářů či soudců. 
K tomuto účelu slouží dodnes.

Všechny fotografi e, obrázky a otisky razítek budou 
po ukončení výstavy ke shlédnutí také na internetových 
stránkách www.spolecnahistorie.eu/cz-razitka.cz.

1928

1933

1937

1939

1938

1939
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Stejně jako jinde patřilo zakládání různých spolků k významným součástem veřej-
ného života na Novohradsku. Nejvíce spolků zde bylo založeno ve druhé polovině 
19. století. Mezi nejstarší patřil Spolek dobrovolných hasičů (Der freiwilligen Feuerfe-
hr), který byl zároveň nejstarším spolkem svého druhu na Českobudějovicku (založen 
již 1874).

O něco později zde vznikl také spolek Baráčníků, jehož hlavní náplní se stalo oživo-
vání starších tradic a zvyků. 

Před sebou vidíte ukázky dobové prvorepublikové hasičské uniformy a repliky 
mužského a ženského baráčnického kroje z konce 19. století. 

Baráčnické kroje na Novohradsku můžeme zařadit do krojů blatských, které zabíra-
jí velkou oblast, proto mají sice jednotný ráz, ale v různých krajích se vyvinuly rozdíly, 
hlavně ve vzorech vyšívání. Kroj není bohatě zdoben jako v jiných oblastech, je prostý, 
jednoduchý, rázovitý, ale přitom krásný. Nejvíce se nosil v neděli a ve svátky, kdy se 
cesta ke kostelu hemžila skládanými červenými sukněmi (šerkami), pestrými zástěra-
mi (frejtochy) a plenami.

Fotografi e baráčnických krojů a hasičské uniformy naleznete po skončení výstavy 
na internetových stránkách www.spolecnahistorie.eu/cz-kroje.html.

Za poskytnutí dobových obrazových materiálů a cenných rad děkujeme Ireně Tauerové z Jihočeského muzea v Čes-
kých Budějovcích. Výroba: Zakázkové krejčovství Miroslava Kurucová, České Velenice.

Dámský kroj

Šátek na hlavu: černá barva, hedvábný s tiskovými, 
nebo pestře vyšitými květy.
Plena: nosila se především při chladném 
počasí, pestře zdobena květy, většinou s tiskem 
a zámožnější ženy nosily vyšívané. Dívky nosily 
konce volně přehozené přes ramena, starší ženy si ji 
uvazovaly pod krkem.
Šátek na krk: pestře vyšitý a zdobený dracounkem 
(zlaté a stříbrné nitky a cetky), cípy se na prsou 
zasouvají pod šněrovačku. 
Košile: ručně vyšívané, rukávy krátké nad lokte. 
Nahoře jsou hodně bohaté, dole sebrané do 
manžetek a tyto zdobí kraječky.
Šněrovačka: nejčastěji sametová, černá s barevnou 
výšivkou.
Šerka: sukně z režného plátna (šerkoviny), barva 
nejčastěji červená, ale i zelená a modrá; ušita je ze 
sedmi polí (dílů), nabraná v pase. 20 cm od okraje je 
černá krajka nebo stužka. 
Zástěra: hedvábná, pestře pruhovaná, v pase úzce 
nabraná, vzadu zavázaná na široké mašle. 
Šáteček: malý, bílý, vyšívaný, zastrkuje se za pas, 
složený na jednu čtvrtinu pod zástěru. 
Punčochy: bílé, pletené z hrubé bavlny, různých 
vzorků. Jsou dlouhé pod kolena. 
Střevíce: černé s mašličkou.

Pánský kroj

Košile: zhotovena z jemného plátna, vyšívaná 
podobně jako košile ženská. Rukávy jsou dlouhé, 
u ramen bohatě nabrané. Límeček je malý, krásně 
vyšitý.
Vesta: zhotovena z černého, červeného, hnědého 
nebo pestrého sametu. Někdy na vestě i ručně 
vyšívané květy. To vše záleželo na zámožnosti 
majitele. Vesta se zapíná až ke krku na skleněné 
nebo kovové zdobené knofl íčky, kterých je 18 až 19. 
Mašle či šátek: okolo krku nosili hoši dříve šátek, 
nyní červenou mašličku ze sametu. 
Kalhoty: vyrobené z kůže (jelenice) nebo černé 
látky, většinou černé barvy, úzké a zasunuté do bot.
Opasek: okolo pasu patří široký opasek, krásně 
vyšívaný. I množství a krása vyšívání se řídilo 
majetkem. V opasku si nosili mládenci zastrčené 
peníze. 
Boty: černé.
Klobouk: černý, zdobený barevnými květy.
Kabátec: nebyl nutný, většinou se nosila jen vesta.
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HUDBA V. J. TOMÁŠKA

Školní kroniky jsou jedním z důležitých pramenů, který nám pomáhá re-
konstruovat historii nejen příslušné školy, ale i města a okolních osad. Někdy 
můžeme v těchto kronikách nalézt i třídní fotografi e a snímky školních budov. 
V kronice z let 1919–1927 první české obecné školy můžeme vidět i řadu fotogra-
fi í z akcí pořádaných místními organizacemi, zejména pak jednotou „Sokol“. 

Školní kroniky, které vám zde představujeme, jsou sami o sobě jednou velkou 
ilustrací své doby: vznik samostatného československého státu a prosazování 
českého živlu v převážně německy mluvícím pohraničí; poválečná radost, kterou 
doplňují obrázky a hesla s národní tématikou; patrná změna obsahu kronik 
po roce 1948 a konečně postupné uzavírání obecních škol v osadách v 60. a 70. 
letech. 

Na výstavě jste mohli vidět osm reprodukcí školních kronik obecné a měšťan-
ské školy v Nových Hradech a obecných škol Byňov, Nakolice, Vyšné a Veveří. 
Zatímco novohradské kroniky a kronika obecné školy Veveří jsou již delší dobu 
umístěny ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích, zbývající byly 
teprve nedávno znovuobjeveny při rekonstrukci Českého domu v Nových 
Hradech. V současnosti jsou už i tyto kroniky přístupné veřejnosti v českobudě-
jovickém archivu.

Kopie kronik budou po výstavě uloženy v Městské knihovně Nové Hrady. 
Prohlédnout si je na internetu můžete také na internetových stránkách 
www.spolecnahistorie.eu/cz-kroniky.html.

Reprodukce školních kronik Vyšné, Nakolice, Veveří a Byňov: Michal Jarolímek ml. 
Reprodukce novohradských školních kronik: Státní okresní archiv České Budějovice. 
Sazba: Tomáš Jarolímek. Tisk: JAVA Třeboň

Ukázky hudby, které vhodně doplňují expozici, pocházejí z klasicistní 
dílny Václava Jana Tomáška (1774 Skuteč – 1850 Praha), který je považo-
ván za zakladatele české klavírní školy. V. J. Tomášek pocházel ze zchudlé 
rodiny obchodníka s plátnem a byl vychováván především svými dvěma 
bratry. Po prvním setkání s hudbou v Chrudimi, začal v Jihlavě studovat 
hudební teorii. Po maturitě se však rozhodl pro úřednickou dráhu a v roce 
1790 se nechal zapsat na pražskou právnickou fakultu. Díky svému ency-
klopedickému vzdělání, které na studiích získal, se stal významnou osob-
ností s mnoha vědeckými a uměleckými styky. Přátelil se s J. W. Goethem 
a L. van Beethovenem a jeho pražský dům se stal střediskem hudebního 
života. Tomášek nikdy nezískal ucelené dlouhodobější hudební vzdělání, 
proto se nikdy nevyrovnal významným hudebním virtuózům Beethove-
nova formátu. Celý život byl především samoukem, zůstal bez pedagoga, 
skladby ke cvičení si vybíral sám a také si k tomuto účelu skládal vlastní 
kompozice. Na radu spolužáka Hutzelmana postupoval podle tehdy velmi 
žádané Wolfovy klavírní školy a pilně cvičil především oblíbené skladby 
Pleyelovy.

Tomáškův hlavní přínos české hudbě nespočívá ve velkých dílech, ale spíše v malých klavírních lyrických i dramatic-
kých útvarech, mezi které patří eklogy, rapsodie a dithyramby.

Nahrávky, které jste si mohli poslechnout na výstavě, jsou také dostupné v Hudebním oddělení Jihočeské vědecké 
knihovny.



Katalog výstavy   PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE

66 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Josefovi A. Kurtaničovi 
za bezplatné poskytnutí genealogických dat rodů Rožmberků a Longueval-Buquoy. Tento spisovatel, genealog a heraldik 
působí v Klášterci nad Ohří a při hradu Hauenstein, kde realizuje výstavy zaměřené na rod Thun Hohenstein a historii 
obecně. Kromě psaní knih a pořádání výstav také Josef A. Kurtanič poskytuje genealogické, archivní, sfragistické a heral-
dické služby. Ke kontaktu můžete využít e-mail: jgk@seznam.cz.

Milanovi Koželuhovi 
za nekonečné pracovní nasazení při výrobě unikátního modelu Novohradských hor.

Miroslavě Kurucové 
za kreativitu a tvůrčí přístup při zhotovování replik baráčnických krojů a hasičské uniform a za cenné rady a pomoc při 
instalaci výstavy.

Tvůrci výstavy děkují:
Ing. arch. Darekovi Dupalovi a ateliéru A.B.D. s.r.o. 
za bezplatné poskytnutí unikátního počítačového modelu zaniklého loveckého zámečku Žofín. Architektonická a projekč-
ní kancelář nám maximálně vyšla vstříc a kromě samotného modelu nám zapůjčila i prohlížecí software a dlaší materiály 
týkající se historie zámečku Žofín. Firma A.B.D. s.r.o. v současné době sídlí ve Spálené ulici 17 na Praze 1, má pátnáctile-
tou tradici a její hlavní náplní činnosti je vypracovávání architektonických návrhů a kompletní projekční práce v oblasti 
administrativních, bytových a obchodních staveb, návrhy a realizacemi interierů, rekonstrukce a revitalizace objektů, 
design nábytku, zpracovávání vizualizací projektů a užitá grafi ka. Pro případný kontakt navštivte www.abd.cz.

Milanovi Frajtovi a občanskému sdružení Bonaventa o. s. 
za přípravu expozize o sklářství na Novohradsku a zajištění zápůjčky historického skla a jeho replik. Občanské sdružení 
Bonaventa o.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 21 je dobrovolným sdružením občanů, kteří se chtějí podílet 
na rozvoji výtvarných, kulturních, sklářských a ostatních uměleckých a řemeslných aktivit dětí. Činnost sdružení je zamě-
řena zejména na: 

●  výchovnou činnost – realizaci volnočasových aktivit dětí, 
●  kulturní a výtvarnou činnost – rozšíření kulturního a výtvarného povědomí o historii a současnosti sklářského řemesla 

stejně tak, jako o dalších lidových a výtvarných řemeslech v jižních Čechách,
●  pomoc při přípravě na talentové zkoušky pro umělecké a umělecko-průmyslové školy,
●  pořádání dětských řemeslných dnů,
●  publikační činnost z historie a současnosti sklářských, lidových a výtvarných tradic,
●  znovuuchopení řemesla jako budoucího povolání.
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Tereze Rejnkové a CHKO Blanský les 
za poskytnutí digitálních reprodukcí dobových plánů Tereziina údolí.

Karlovi Soukopovi a tiskárně JAVA Třeboň 
za ochotu a vstřícnost při tisku kopií školních kronik.

Tiskárně EM Grafi ka s.r.o. 
za vstřícnost a spolehlivost při dodání výstavních panelů.

Tiskárně INPRESS a.s. 
za ochotu a vysokou profesionalitu při tvorbě výstavního katalogu.

Petrovi Hambergrovi a dalším technickým pracovníkům Akademického a univerzitního centra 
za pomoc při instalaci výstavy.

Ústavu systémové biologie Akademie věd 
za poskytnutí nádherných výstavních prostor.

a všem dalším ochotným lidem, kteří nám pomáhali s realizací této výstavy a celého projektu.

Ireně Tauerové z Jihočeského muzea 
za poskytnutí fundovaných rad a dobových předloh pro výrobu replik baráčnických krojů a hasičské uniformy.

Hasičskému muzeu v Bechyni 
za poskytnutí předloh a obrazových materiálů k vytvoření repliky hasičské uniformy.

Třeboňským baráčníkům 
za ochotné zapůjčení novohradského baráčnického praporu.

Státnímu oblastnímu archivu Třeboň 
za svolení k publikaci historických plánů a jeho pracovníkům za pomoc při vyhledávání archivních materiálů.

Státnímu okresnímu archivu České Budějovice 
za poskytnutí digitálních reprodukcí školních kronik a jeho pracovníkům za pomoc při vyhledávání archivních materiálů.

Národnímu památkovému ústavu 
za svolení k publikaci reprodukcí historických kvaš-akvarelů ze sbírek Státního hradu Nové Hrady.
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