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1 Úvod 

Název mé diplomové práce zní: Místo za městem. Toto téma jsem zaměřila na podtitul 

lokalita Nová Рака, tj. mé rodné město. V práci jsem se siřeji zaměřila na celý můj 

rodný kraj Novopacko. Jeho středem je asi desetitisícové město Nová Рака, brána 

Podkrkonoší. Zde jsem prožila své dětství, ale i většinu svého života. Sem se také ráda 

vracím. 

Kopcovitý terén s rudě zbarvenými políčky nepřestanu obdivovat, tak jako mnozí přede 

mnou. Zvláštní se mi zdají i lidé. Jsou jiní než ve velkém městě. S obživou to nemívali -

lehké, přestože kopce v okolí skrývají pohádkové poklady drahých kamenů, 

zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Mám ráda krásné výhledy do kraje i na nedaleké 

Krkonoše. Budu-li pátrat v minulosti, zjistím, že je to i svět plný tajemství, záhad, kraj 

umělců, blouznivců, podivínů a spiritistů. Mnozí z nich žili díky kopcovitému terénu 

osamoceni, a proto daleko více vnímali kouzlo krajiny. Proto jí i více rozuměli. 

Uvědomuji si, jak štědře zde příroda nadělovala krásné scenérie, kopce, údolí, potoky, 

květnaté louky, hluboké lesy. To věděli i ti, kteří měli k Nové Расе svůj vztah a nešetřili 

obdivem к tomuto místu, jeho okolí i obyvatelům. Za všechny si připomínám známý 

rod Suchardů, Cyrila Boudu, Bohumila Kafku a Ladislava Zívra. 

V úžasu stanu před památkami, které vytvořili Ti, kteří zde žili před námi, jakými jsou 

zejména klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, farní kostel svatého Mikuláše, 

řeckokatolický kostelík, Suchardův dům či klenotnice. V okolí „za městem" nacházím 

další podněty pro chápání výjimečnosti mého kraje. Patří k nim například: Stará Рака se 

svými roubenými stavbami a známým železničním uzlem, Lázně Bělohrad, které jsou 

rodištěm Karla Václava Raise, autora realistických povídek a románů, a kde se nalézají 

také známé slatinné lázně, či obec Pecka s tajemným hradem. 

Přála bych si, aby к mému kraji našli jednou bližší vztah i Ti, které bych chtěla 

vzdělávat, ale i vychovávat. Alespoň někteří. Ze svého života vím, že se nejlépe daří, 

pokud je tato snaha prováděna poctivě, přesvědčivě, s láskou, v mladém věku, a to 

prostředky nenásilnými, citově působivými. Věřím, že účinnými mohou být i činnosti, 

o kterých píši ve své práci. 
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Svou diplomovou práci jsem rozdělila do osmi kapitol. Jsou jimi: (2) Poloha, krajina 

a podnebí na Novopacku, (3) První zmínka o Nové Pace, (4) Geologie a naleziště 

na Novopacku, (5) Nerostné bohatství Novopacka, (6) Rostlinstvo a živočíšstvo, 

(7) Kumburk, (8) Významné kulturní památky Novopacka, (9) Významné osobnosti 

Nové Раку. Z názvu jednotlivých kapitol vyplývá, že jsem lokalitu Novopacko 

zkoumala a zpracovávala po stránce věcné, geologické, přírodní, výtvarné i literární. 

V jednotlivých oddílech každé kapitoly jsem zpracovávala jednak teoretická východiska 

a danosti vyplývající z vývoje a stavů zkoumané lokality, ilustrované též různými 

fotografiemi a obrazy i výtvarnými pracemi dětí, aby tím zároveň byla vytvořena 

východiska к možným různým typům výtvarných činností a vlastivědné výchovy. 

Konkrétně to znamená, že jsem se snažila v jednotlivých částech takto prakticky 

zaměřených kapitol vypracovat myšlenkové a námětové mapy pro několik výtvarných 

řad. Zároveň jsem zpracovala i metodické listy jako podklad к výuce (například 

ke kapitole Nerostné bohatství Novopacka ve výtvarné řadě Podkrkonošské tajemství se 

mohou ve své výtvarné činnosti žáci motivovat podkrkonošskými polodrahokamy). 

Práci jsem se tedy snažila vypracovat jako metodickou příručku pro učitele prvního 

stupně. Nabídnuté náměty lze použít komplexně v rámci celé příručky nebo zvolit 

jednotlivé úkoly izolovaně a rozpracovat je nebo použít podle vlastní potřeby. Uvítala 

bych, kdyby se má práce mohla stát inspirativní metodickou pomůckou pro učitele 

na prvním stupni základní školy. 
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2 Poloha, krajina a podnebí na Novopacku 

2.1 Poloha Novopacka 

V prostředí romantické krajiny Podkrkonoší, na hlavní silnici spojující známé turistické 

oblasti Českého ráje a Krkonoš, leží město Nová Рака. Nová Рака je obklopena 

zalesněnými vrchy zdejších kopců, dosahujícími výšky 600 m.n.m, samotné město je 

položeno ve výšce 427 m.n.m. Městečko leží ve vrásce hor, táhnoucí se sem až od 

Ještědu, chráněné zatoulanými výběžky pohoří kozákovského, které je zakončeno 

zříceninou hradu Kumburk. Na severu je to výběžek náhorní roviny horecké s vrcholem 

Levín a kruh uzavírá oblouk novopackého předělu, který odděluje povodí Cidliny 

a Jizery. Potoky pramenící na jižním svahu předělu se vlévají do Cidliny. Rokytka a její 

přítoky patří к povodí Jizery a směřuje к severozápadu. Tento fakt měl zásadní vliv 

na vznik názvu města. Potok Rokytka, zvaný též Rokytná, dostal jméno podle rokytí, 

které kolem rostlo. Na potoce vznikla nyní již zaniklá osada Rokytná, která ležela 

u nynější Vrchoviny. Rokytka je přítokem Olešky a ta zase Jizery. Nová Рака vznikla 

v místech, kde nejdůležitější stezka v kraji, stezka slezská, spojující Prahu s Vratislaví, 

přetíná potok Rokytku. Do Rokytky se zde vlévá potok Brdský a slezské stezky se 

dotýká příčnice, vedoucí z Pecky a dále příčnice packá, která vede do Lomnice 

nad Popelkou. V Nové Расе vzniklo na potocích několik rybníků, z nichž nejznámější je 

Pivovarský napájený Pivovarským potokem a Bahňák ležící na Brdském potoce. 
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2.1.1 Praktická část: U rybníka Bahňáku 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. a) Vezmi fotoaparát a vydej se do nejbližšího okolí zkoumat vodu. 

Například zachyť několikrát slunce v rybníku Bahňáku, zajímavá kola 

na vodě po vhození kamenem. Pokus se zachytit výskok ryby. Jak vypadá 

zrcadlení rákosí? 

b) Dobře si prohlédni vyvolané snímky. Pokus se některé parafrázovat 

(kresba, malba, frotáž) 

2. a) Vezmi si tužku a papír, vyprav se к dalšímu rybníku nebo к mizející 

Rokytce. Vymysli si vodníka a rusalku. 

b) Vymysli si příběh a ilustruj ho. Pozoruj hladinu vody, jak se hýbe, mění 

se. Jak a kdy? 

3. Pozoruj, jak vypadá hladina rybníku v různou denní dobu. Jak vypadá 

hladina, když do ní vhodíš kamínek či vyskočí kapr z rybníka? Jak vypadá 

hladina, když prší? Zkus ji doma ze vzpomínek zviditelnit lavírovanou 

kresbou, zapouštěním barev na vlhký papír či různým otiskováním 

temperových barev zachyť hladinu rybníka. 

Obr. 1 
Zimní krajina může vykouzlit nejenom s vodním 
živlem krásné obrazy. Chlad a mráz chladí a pálí, 
jak Slunečník pravil v pohádce Princ 
a Večernice. Co je ukryto pod sněhovou 
pokrývkou? Co je schované, snad i uvězněné 
pod ledem? Jak si s vodou pohrává Ledová 
královna? 
Tato fotografie je z procházky k Levínu. Jaké 
zajímavé detaily bys našel ty? 
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Obr. 2 
Sluneční světlo na hladině 
rybníka může znázorňovat zlatý 
koberec, který vede do daleké 
země či к obrovskému tajemství. 
Kdo by asi mohl jít ke slunci? 
Co chce fotografie sdělit tobě? 
Prozradíme vám, že stejně jako 
hladina rybníka může na vás 
působit i hladina moře. 



Městečko Nová Рака leží v údolí uprostřed trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří hrady 

Kumburk na západě, zaniklý Levin na severu a Pecka na východě. Kromě těchto hradů 

stávala snad na každém místě tvrz se dvorem. 
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2.1.2 Praktická část: Podkrkonošský hrad 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Znáš pověst o nějakém hradu, který jsi navštívili? Věděl(a) jsi, že jedna 

z pověstí o hradu Pecka vypráví o zlé čarodějnici, která v rozčilení odhodila 

od jídla kost a na místo, na které doletěla, vznikl hrad Kost a v místě kam 

dopadla pecka, vznikl hrad Pecka? Další z pověstí o hradech Kumburk 

a Bradlec vypráví, že se zde vyskytoval čert, kterému se panovník hradu 

upsal. 

2. Vytvoř koláž z reprodukovaných snímků hradů Pecka, Kumburk a Bradlec. 

Pokus se vytvořit jeden tajemný hrad. Dotvoř barevnými fixy. 

3. Instrumenty: čtvrtka A3, lepidlo, nůžky, reprodukované obrázky krajin 

a hradů, barevné fixy. 

Obr. 3 
Pohled ze severní 
strany na hrad Pecka. 
Největšího rozkvětu 
zaznamenal hrad na 
počátku 17. století, 
kdy na Pecce pobýval 
renesanční 
intelektuál, 
cestovatel, hudební 
skladatel, politik 
a spisovatel Kryštof 
Harant z Polžic 
a Bezdružic. 
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Obr. 4 
Zřícenina hradu Bradlec. V současné 
době lze na tomto místě najít pouze 
vstupní bránu к hradu. Přesto je toto 
místo v malebné krajině stále hojně 
navštěvováno. 

Obr. 5 
Část z pozůstalého hradu Kumburk. 
Společně se sousedící zříceninou hradu 
Bradlec tvoří panorama Podkrkonošské 
krajině. 
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V Nové Pace se stýkají tři různé horopisné celky, jejich hranicí jsou potoky a jsou to: 

1. Pohoří kozákovské, zabíhající do města jako dva hřbety od Kumburku zhruba 

к potoku Rokytce a jejímu přítoku Pivovarskému s jeho bezejmenným 

potůčkem, který pramení u Zlámanin. Severní hřbet tohoto pohoří je bezlesý 

a byla na něm vedena stezka. Jižní lesnatý hřbet je oddělen potokem a roklemi 

od hřbetu severního a zároveň ho převyšuje. Sedlem je rozdělen na část západní 

a východní. Temena převyšují náměstí o 70 - 90m a jsou přirozenými 

rozhlednami na Krkonoše a Jizerské hory. Nejvýchodnější výběžek je 

na Poštmistrově kopci. 

2. Druhým celkem, který vysílá к Расе své výběžky, je náhorní rovina horecká, 

ke které patří Levín. Sahá к pravému břehu Rokytky. Vybíhá jako stupňovitá 

planina přes Podlevín, Balka, Desatero к městu. 

3. Třetí horopisný celek je mezi horními přítoky Jizery a Cidliny. Předěl 

novopacký se táhne od jihozápadu od vrcholu Zlámanin mezi Novou Pákou 

a Studénkou к Heřmanicím, Loučení, к horní části Štiková, k Sýkornici 

a Kozinci. К předělu patří též Husův kopec, který tvoří městu pěkné pozadí. 

2.2 Krajina Novopacka 

Krajina Novopacka tvoří východní bránu geoparku Český ráj, leží v podhůří Krkonoš 

při horním toku Labe na přítocích Cidliny a Jizery. Severovýchodní svahy dokazují 

pravěké, raně středověké a středověké osídlení. Jejich expozice vůči severním 

pohraničním horám je po větší část roku důvodem proudění velmi chladného vzduchu. 

Z charakteru tří výše popsaných horopisných celků týkajících se i Nové Раку vyplývá, 

že město se nalézá v kotlině uzavřené ze všech světových stran hradbou kopců. 

Na západě je to „Poštmistrův kopec" (590 m) se „Zlámaninami" (489 m), které jsou 

součástí tzv. kumburského hřbetu. „Novopacký oblouk" vede od „Zlámanin" před tunel 

к „Husovu kopci" a odděluje povodí Cidliny a Jizery. Na jihu vede tento hřbet od vrchu 

„Vidlák" (361 m) ke „Kamennému vrchu" (424 m). Teče zde potok Heřmanka, který se 

vlévá do Javorky. Kumburský hřbet odděluje Novopacko od Bělohradska. Na východě 
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tvoří hranici říčka Zlatnice. Staropacké hory (400 m) uzavírají kotlinu ze severu. Starou 

a Novou Pákou protéká potok Rokytka. 
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2.2.1 Praktická část: Jak lze vidět krajinu? 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Pozoruj předmětné obrázky 1,- 3. a pokus se popsat krajiny, které jsou 

na snímcích, najdi rozdíly, shodné prvky. 

2. Popiš, kde na snímcích nacházíme popředí, prostředí, pozadí, obzor, 

horizont a čím se vyznačují. 

3. Zkus na obraze od Cyrila Boudy označit, kde se nachází pozadí, střední plán 

a popředí. Pokus se pomocí papírového rámečku najít na snímcích zajímavé 

záběry. To samé vyzkoušej ve volné přírodě, pokus se popsat popředí, 

prostředí, pozadí, popř. obzor a horizont. Vytvoř si malé náčrty tužkou na 

papír. 

4. Pozoruj, jak viděl krajinu Václav Spála či Vincent van Gogh. Pokus se 

popsat a vytvořit si malé náčrty podobné krajinám malířů. 

Obr. 6 
Pohled na jihočeskou 
krajinu. Snímek 
zachycuje Veselé 
Pískovny. 
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Obr. 7 
Pohled na Krkonoše. Kde 
má asi své obydlí 
Krakonoš? Viděl(a) jsi již 
nějakého aspoň 
v pohádkách? 

Obr. 8 
Pohled 
na Podkrkonošskou 
krajinu. Záběr 
na Staropackou horu, 
v dáli i na Krkonoše. 

Obr. 9 
Krajina zachycená 
očima Vincenta van 
Gogha. Znáš nějaké 
jiné dílo tohoto 
malíře? Věděl(a) 
bys, jak se jmenuje 
umělecký směr, 
ve kterém Gogh 
tvořil? 
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Obr. 10 
Náš český malíř 
Václav Špála 
namaloval obraz 
Krajina se skalou. 
V jakém ročním 
období je krajina 
zachycena? 

Obr. 11 
Obraz od malíře a grafika Cyrila Boudy znázorňující českou krajinu. Pokus se 
najít popředí, střední plán a pozadí. 
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2.2.2 Praktická část: Podkrkonošská krajina 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Zkus najít krajinu.Vydej se na podzim za město s fotoaparátem a volnou 

paspartou, kreslícím blokem a pastelkami. Najdi si hledáčkem záběr. Zkus 

ho vyfotografovat a pak i nakreslit. 

Až snímek vyvoláš, porovnej ho s původní kresbou a pokus se ho volně 

parafrázovat malbou. 

Instrumenty: fotoaparát, čtvrtky, hledáček 10x7 , blok, pastelky (suchý 

pastel) 

Obměna: okopíruj si a zvětši si svoje snímky. Pokus se je dotvořit fantaskní 

barevností, jako bys viděl krajinu pozměněnou ve snu. 

2. Vytvoř technikou volné koláže vlastní krajinu, prostřednictvím zbylých 

útržků papíru, nastříkanými a trhanými papíry. Zakomponuj pod bílý 

rámeček a nalep celou plochou či jen její část částečně na větší bílý nebo 

barevný papír. 

Instrumenty: Lepidlo, nůžky, barevné, nastříkané a zbytkové papíry, bílé 

a barevné podkladové papíry. 
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3 První zmínka o Nové Pace 

3.1 Vznik města 

První zmínka o městečku Nová Рака se nachází v latinském zápisu z roku 1357, město 

muselo však existovat již dříve. Založení města je spjato s rodem Nečeraticů, kteří 

sídlili od roku 1265 na hradě Brada v Jičínské kotlině. Ti údajně kolonizovali krajinu 

Novopacka již ve 13. století. S kolonizací by bylo možné spojit i nálezy keramiky 

a hrobů v zahradě staré školy v Nové Расе. Založení Nové Раку v první polovině " 

14. století potvrzuje i zpráva o kostele sv. Mikuláše, postaveném před rokem 1357 

na místním náměstí. Město je úzce spjato s dějinami panství kumburského. Do roku 

1608 byla Рака jeho jediným ochranným městem, a to mělo příznivý vliv na rozvoj 

řemesel a obchodu. Рака byla založena pány ze Stráže, kteří vládli do roku 1410. 

Po nich následovaly tyto rody: Krušinové do roku 1500, Trčkové do roku 1607, Smiřičtí 

do roku 1624, Albrecht z Valdštejna do roku 1634, Tiefenbachové do roku 1700, 

Šternberkové do roku 1710, Trauttmansdorffové do roku 1848. Roku 1849 přešla správa 

Nové Раку do rukou vojenských zástupců a město se stalo sídlem okresního soudu 

a úřadu berního. Díky svému vývoji se město stalo nevyhlášeným centrem oblasti, které 

se začalo říkat Novopacko. Název Novopacko se v polovině 19. století po reorganizaci 

a zestátnění veřejné správy a zrušení poddanství ustálil a v roce 1848 dostal také 

konkrétní hranice. Poté též vznikala okresní hejtmanství a postupně byla sloučena 

politická a soudní správa. Tak vznikly, respektive byly ustanoveny v sídlech okresního 

soudu smíšené okresní úřady. Soudní okres Nová Рака patřil nejprve (v letech 1850-

1855) pod správu okresního hejtmanství v Hořicích, od roku 1855-1903 byl připojen 

к politickému okresu Jičín. 

Soudní okres Nová Рака byl od okresu Jičín oddělen dne 2.9.1903 a vznikl tak jako 

samostatný politický okres. Jeho součástí byl až do roku 1942 soudní okres Hořice. 

V důsledku Heydrichových správních reforem přestal fúngovat 1.6.1945. 

Samostatný okres Nová Рака byl spolu s okresem hořickým začleněn do okresu Jičín 

vletech 1945-1960. V roce 2003 zasáhly do regionu poslední správní změny. 

Do původního okresu Nová Рака byly zařazeny následující obce (některé patří dnes 
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do jiných územních celků): Arnoštov, Bělá u Pecky, Borovnice, Brdo, Bukovina 

u Čisté, Bukovina u Pecky, Česká Proseč, Čistá, Dolní Javoří, Dolní Kalná, Dolní Nová 

Ves, Heřmanice, Horka u Staré Раку, Horní Javoří, Horní Kalná, Horní Nová Ves, 

Hřídelec, Chloumek, Chotěč, Karlov, Krsmol, Kumburský Újezd, Lány, Lázně 

Bělohrad, Levínská Olešnice, Lhotka u Pecky, Nedaříž, Ohrada, Okrouhlí, Pecka, 

Podlevín, Prostřední Nová Ves, Přední Ždírnice, Přibyslav, Příčnice, Pustá Proseč, 

Radkyně, Roškopov, Slemeno, Staňkov, Stará Рака, Stav, Studénka, Stupná, 

Svatojánský Újezd, Svojek, Štěpanice, Štikov, Tample, Úbislavice, Uhlíře, Újezd, Ústí, 

Valdov, Vidochov, Vidonice, Vlkov, Vrchovina, Zadní Ždírnice, Zboží, Zlámaniny, 

Ždírec, Žďár a Ždírnice. 
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3.1.1 Praktická část: Co spatříme ve městě? 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Najdi v Pace podle průvodců nejstarší dům. Pokus se ho nakreslit 

a ke kresbě vymysli pověst či legendu. Tu ilustruj. 

2. Běž do farního kostela svatého Mikuláše, projdi si ho a pak zpaměti nakresli 

jeho půdorys a následně jak kostelík vypadá z nejzajímavějšího pohledu. 

3. Dobře si prohlédni mapu města Nová Рака a najdi tam místo, kde bydlíš, 

a školu, kam chodíš. Zkus zpaměti svoji cestu do školy nakreslit. 

Obr. 12 
Současný pohled na náměstí v Nové Расе. Dominantou tohoto záběru je kostel 
svatého Mikuláše. 
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Obr. 13 
Letecký snímek Nové Раку 
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3.2 Z historie Novopacka 

O nejstarších dějinách Novopacka se ví velmi málo. Oblast kolem kumburského 

hřebenu postrádá písemné zprávy do poloviny 14. století. Výjimkou je zaniklý Vysoký 

Újezd, ze kterého zůstal jen raně gotický kostel svatého Petra a Pavla, a původně 

hornická Stupná v povodí Zlatnice. Již v tomto období jsou doklady o středověkých 

hradech Novopacka- Kumburku (1325) a Levíně (1333), stejně jako Pecce (1322). 

V druhé polovině 14.století proběhla v povodí Olešky systematická německá 

kolonizace. 

Z období husitských válek není mnoho písemných záznamů dochováno. Roku 1415 

podepsal kumburský pán Hynek Krušina z Lichtenburka na sněmu v Praze protestní list 

do Kostnice proti upálení Jana Husa a zavázal se hájit na svém panství svobodné slyšení 

a kázání božího slova, zavést přijímání podobojí. V roce 1420 byl velitelem vojsk proti 

císaři Zikmundovi, v roce 1421 byl zvolen členem zemské vlády za stav panský 

v Čáslavi, kde bylo usneseno svobodně kázat a přijímat podobojí. V roce 1429 Hynek 

Krušina dosadil v Nové Pace katolického faráře. 

Po velkém požáru v roce 1563 se změnilo město Nová Рака na městečko. Úpadek trval 

100 let. Mikuláš Trčka z Lípy chtěl svým poddaným usnadnit život a podporoval tak 

zřizování řemesel. Po třicetileté válce se tak stávají „packý šeuci" prakticky na 300 let 

nejznámějšími v širokém okolí. Po bělohorské bitvě pocítilo místní obyvatelstvo silné 

protireformační účinky. Byl vypovězen poslední evangelický farář, zakázáno přijímání 

podobojí i nekatolické svatby. 
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3.2.1 Praktická část: Najdi své místo na pohlednici 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Jak se jmenuje oblast města, ve které bydlíš, říká se jí nějak? Podle jejího 

názvu vymysli příběh (pověst), ilustruj ho. Z ilustrací slož malé leporelo. 

2. Dotvoř okopírované a zvětšované staré pohledy a fotografie města a jeho 

okolí barevnými pastelkami. Pohledy nalep a pokus se v nich pokračovat 

kresbou a rozšiř do všech stran. 

Obr. 14 
Starý pohled na městečko Nová Рака v roce 1910 focené 
Josefem Antonem. Snímek zachycuje novopackou hrubou pouť, 
která probíhá ve městě vždy v polovině srpna. V pravé části je 
zachycena radnice a v levé části stojí jedny z nejstarších domů 
na náměstí. 
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Obr. 15 
Náměstí v Nové Pace 
v roce 1908 od Karla 
Liebschera. Obraz 
zachycuje i sochu mistra 
Jana Husa, kterou 
vytvořil Antonín Lukeš, 
žák Suchardovy dílny. 
První Husův pomník 
v Čechách vytvořil 
v roce 1872 Antonín 
Sucharda mladší. Husův 
pomník podle místní 
legendy stojí mezi 
farním kostelem 
Sv. Mikuláše 
a Mariánským sloupem, 
proto prý byla Panna 
Marie otočená к západu, 
aby Husa neviděla, ale 
není to pravda. 

Obr. 16 
Pohlednice zachycuje 
pohled od kláštera. Je 
zde znázorněn komín od 
bývalé Maternovy 
punčochárny, který 
směřoval к novostavbě 
Obecné a měšťanské 
školy. Kousek dál je 
zachycen farní kostel 
Sv. Mikuláše, který byl 
koncem 19. století 
přestavěn 
v novogotickém slohu 
Františkem Wolfem. 
Vpravo je vidět radnice 
a za ní novostavba hotelu 
Centrál z roku 1906. 
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Obr. 17 
Snímek Nové Раку 
z Husova kopce 
na počátku 20. století. 
Dominantou zůstává 
budova Obecné 
a měšťanské školy. 
Ve třetině pohlednice 
se nachází současná 
budova finančního 
úřadu. Tato budova 
byla ukázkovou vilou 
stavitele Jaroslava 
Breta, který měl rád 
novorenesanci. 

Obr. 18 
Ve staropacké ulici se 
zachovalo jen pár 
roubených domků. 
Tvář této části města se 
měnila počátkem 20. 
století. Vlevo dole je 
zachycena jedna 
z nej starších budov, 
kterou zřejmě postavili 
zedníci z klášterní 
hutě. Tato část byla 
velice chudá a údajně 
tu byl nej větší výskyt 
tuberkulózy za 
předmnichovské 
dohody. 
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Obr. 19 
Současný pohled od Kozince na město Nová Рака. 

Obr. 20 
Ruský malíř Nikolaj Nedbaljov namaloval obraz: Město roku 2100. 
Vytvořil tak představu města tohoto roku. Jak si myslíš ty, že by města 
mohla vypadat? Viděl jsi nějaký film či pořad z daleké budoucnosti? 
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3.3 Původ názvu Nové Раку a její znak 

Traduje se nékolik variant o vzniku názvu města. Kousek po toku Rokytky byla již 

na přelomu 13.- 14. století osada zvaná Paká (dnešní Stará Рака), podle které byla 

nazvána osada Pákou Mladou (Novou). Název Рака možná souvisí s prvním 

osídlováním krajiny. Lid, který přišel na tuto výšinu od jihu nebo východu, byl zvyklý 

na svá údolí jinak položená, proto nazval položení, které spatřil к západu, opačné, paké. 

„Zajímavé je také vysvětlení, že pojmenování Рака, původně Paká, je vysvětlováno 

jako ves ležící na „paké", tedy opačné, protilehlé tj. zadní straně, či straně severní, -

odvrácené od slunce."1 To obě Раку (Stará, Nová) splňují, neboť jsou od jihozápadu 

stíněny kopci. Ve významu opačné, zadní strany, bylo možno Paku chápat při pohledu 

z jičínské roviny, tak zčásti i z Kumburka a ještě spíše z Levína (hlavně od Staré Раку). 

Nic konkrétního z toho však nelze usuzovat."2 Jiné varianty výkladu, ale úplně 

nepravděpodobné říkají, že Рака je osada ležící na opačné straně příčnice. Další se snaží 

dokázat, že název vznikl od vlastního jména Pakoslav, jednoho z majitelů zaniklého 

hradu Levín. Nebo jméno původní Раку se vztahuje na místní posádku strážní a svědčí, 

že byla obávaná, zlá, paká. Dodejme, že první zmínka o místním jméně Mladá Paká je 

dosvědčena v latinském zápise z roku 1357. 

Často je Nová Рака spjata s označením místních lidí jako „packých bláznů". To byla 

údajně nadávka okolních Němců, kteří považovali za bláznovství, když si Nová Рака 

v roce 1832 založila ochotnické divadlo. Další dvě příhody, které se seběhly 

a utvrzovaly tak okolí, že to „pačáci" nemají v hlavě srovnáno, vyprávěly, že Pačtí sušili 

pro horké léto sníh a dávali jej na rybníce do kupek. Mimo jiné se jim topila stříkačka, 

když prý jeli jednou hasit rozmrzlý rybník. „Dovedeme si podklad к řečem vysvětlit, ale 

zacpěte zlým lidem ústa. A tak se stalo, že kdosi připsal pod významný nápis na škole: 

„Pojď sem synu, uč se moudrým býti" ještě dodatek: „...neboť otcové tvoji blázni 

byli."3 Dále se vypráví, jak packý ponocný troubil ve dvanáct hodin v poledne 

1 Lütterer, I., Maltán, M., Šrámek, R. - Zeměpisná jména Československa, Mladá Fronta Praha 1982 
2 Kuča, K. - Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 4.díl, nakladatelství Libri 2000, 
str. 365 
3 Čip, F. - Pověsti, pohádky a lidový humor na Novopacku, Vydal Městský úřad a Městské muzeum, 
Nová Рака 2004, str. 60. 
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3.3.1 Praktická část: Jak můžeme vidět město z letadla? 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Znáš nějakou pověst o vzniku měst či oblastí? Jakou? Věděl(a) bys, jaká 

legenda se váže к pojmenování města Prahy? 

2. Vytvoř kolorovanou kresbou vodovými barvami snové město novopackých 

bláznů! 

3. Pozoruj letecký snímek města, vodovými či temperovými barvami zachyť 

tvar města v rozlehlé krajině. 

4. Napiš temperovými barvami název města v různých ročních obdobích, 

měsících tak, aby zachycovaly typickou atmosféru období, prostředí. 

Obr. 21 
Letecký snímek 
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3.4 O znaku města 

„Znak městu udělil král Ladislav v roce 1454. Ve štítu je kosmo (což je v heraldice něco 

jiného než šikmo) položená část routového věnce v barvě zelené, nahoře je pole stříbrné 

nebo bílé a dole červené. Kde se routa v tomto znaku vzala, není dobře známo. 

Na některých obměnách znaku není routový věnec dotažen až do konce a působí tak 

dojmem královské koruny. Podle heraldikova vysvětlení si novopačtí měšťané 

nahrazovali ten nedostatek, že Nová Рака nebyla nikdy městem královským 

a zkrácením routového věnce tak vše řešili. Tvar štítu je poplatný různým dobám, takže -

nacházíme v případě Nové Раку štíty renesanční, barokní, ale i pseudogotické. Počet 

kvítků na znaku je sedm. Jsou to lístky routy vonné. V horním i dolním poli tohoto 

znaku jsou umístěny takzvané rozvilinky, které svým způsobem obohacují znak 

a nahrazují ten nedostatek, že město nebylo povýšeno a stále na povýšení marně čekalo. 

Vedle samého štítu se mohou po obou stranách objevovat i doplňující hvězdice, které 

však nemají pro město žádný význam, doplňují jej tzv. „damaškování" rozvilinami."4 

4 Bařina, M. - čl. Co víme a nevíme o znaku města Nová Рака, Achát - měsíčník pro občany Nové Раку 
a okolí, 10/2003, str. 6 
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3.4.1 Praktická část: Znak našeho města. 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Podíváš-li se na znak města, co ti připomíná? Je podobný nějakému znaku, 

který znáš? Vidíš nějakou souvislost se znakem města a jeho vlajkou? Proč 

má každé město vlastní znak? Kde se s ním nejčastěji setkáš? Co všechno 

může mít znak? S kterými dalšími znaky jsi se setkal(a)? 

2. Pozoruj strukturu znaku města. Pokus se vytvořit tmavou rudkou frotáž 

znaku na papír. 

3. Vytvoř barevným pastelem vlastní návrh na jiný znak města Nová Рака. 

4. Zamysli se, co je pro vaši školní třídu typické a pokus se vytvořit 

kolorovanou kresbou znak vaší třídy nebo školy. 

5. Dobře si prohlédni obrázek routy vonné a vytvoř dobrou vílu - ochránkyni 

města Раку s routovým věncem na hlavě (kresba, koláž) 

6. Dobře si prohlédni černobílou kopii routy a dotvoř ji na routu duhovou. 

Využij fantaskní barevnost. 

Routa vonná 
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4 Geologie a naleziště na Novopacku 

„Severní a střední část tohoto území patří prvohorám. Prvohory se třídí na šest útvarů, 

z nichž poslední permský je na Novopacku a táhne se od Semil přes Novou Paku 

к Trutnovu a Svatoňovicím. Když se v prvohorách permský útvar tvořil, bylo klima 

tropické a rostliny také. Ze zvířat tu žili velcí plazi, obojživelníci a ryby. Rostliny byly 

tajnosnubné cévnaté, jehličnaté a předchůdci rostlin cykasovitých. V Podkrkonošském 

permském útvaru rozeznáváme 3 stupně, pásma: Semilsko-košťálovské, Broumovské 

a Kalenské."5 Na území Nové Раку lze spatřit pásmo Broumovské a Kalenské. 

Geologicky je Novopacko nejjižnější částí poměrně ploché pánve, jejíž osa probíhá 

zhruba od západu к východu. Pánev je vyplněna většinou nápadně červenými až 

červenohnědými uloženinami mladších prvohor. Na jihu jsou tyto vrstvy přikryty 

vrstvami mladšího křídového útvaru nápadných světle žlutých odstínů. Na severu se 

uložené pánve opírají o mohutný plášť krystalických břidlic krkonošských, které tvoří 

také dno pánve. Omezení Podkrkonoší na západě a východě tvoří mohutné zlomové 

čáry, podle nichž bylo celé území vysunuto nad své okolí. K nej starším vrstvám, které 

se ve svrchním karbonu ukládaly bezprostředně na podložení zvrásněné krystalické 

břidlice, jsou převážně chloritické fylity, známé jako mocné skupenské vrstvy, nazvané 

podle obce Stupná, kde jsou typicky vyvinuty. Tvoří je převážně světlejší, šedě růžové 

vrstvy slepenců a hojných arkózových pískovců, místy s polohami jemnějších hornin, 

hlavně jílovců a slídnatých prachovců. Kdysi poskytovaly dobrý užitkový kámen 

a stavební písek. Lze zde najít také doklady o vlnění hladiny někdejšího jezera, což 

dokládají horniny. 

5 Jíra, J., Novopacko - Vlastivědná monografie okresu, díl III., 1929, str.226-227 
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4.1 Araukarity a novopacké bohatství 

Novopacká oblast je známá a bohatá také na nálezy zkamenělých dřev, části 

jehličnatých stromů, známé jako araukarity, které jsou místy hojné a dosahují značné 

délky. Kmeny stromů zkameněly pomalým pronikáním kyseliny křemičité, která 

vznikla dříve rozkladem živců naplavených arkos. Nejdelší araukarit je vystaven 

u Suchardova domu v Nové Pace. V létě roku 2007 při stavbě místního supermarketu 

byla nalezena trojice zkamenělých stromů pravěkého pralesa období permokarbonu, 

stará více než 230 milionů let. Archeologové poprvé odborně popsali zkamenělinu 

pravěkého stromu před sto lety v bývalém Hykově lomu, vzdáleném od místa nového 

nálezu trojice stromů zhruba 100 metrů. V 17. století snad poprvé o těchto araukaritech 

informuje Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Ten kdysi objevil tyto kmeny 

ve sklepích hradu Pecka. Zkamenělé jehličnany hlavně druhu araukarit mají nynější 

potomky ve stromech zvaných blahočet. Blahočety rostou v Americe, Austrálii 

a Oceánii. Mezi známé výskyty zkamenělých rostlin patří také usazené horniny 

tzv. štikovské arkézy kumburského souvrství a staropacké pískovce vrchlabského 

souvrství. К nejčetnějším patří kodaity a primitivní jehličnany zvané araukarity, které 

tvoří tmavě hnědé i několikametrové kmeny. Dosud nejdelší kmen je vystaven 

u Suchardova domu v Nové Расе a měří 8,20 metrů. Další skupinou jsou kapraďovité 

rostliny, tzv. psaronie s typickým pláštěm vzdušných kořínků, kterým se lidově říkalo 

„stračí kameny". Vyskytují se zde také zkamenělé stonky kapraďosemenných, 

přesličkovitých a plavuňovitých rostlin. 
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4.1.1 Praktická část: Živý a zkamenělý strom 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Jaké jsou u nás lesy? Jaké druhy stromů znáš? Jak vypadají a kolika let se 

dožívají? Jak poznáme stáří stromu? Kdy stromy vysazujeme? Proč 

opadávají stromům listy? Jaký jehličnatý strom opadává? Co všechno 

člověk může ze dřeva vytvořit? Jak se chováme ke stromům a proč jsou pro 

svět důležité? Slyšel(a) jsi někdy o zkamenělých stromech? Někdo je 

začaroval? Proč asi? Víš, co je to araukarit? Porovnej araukarit s klasickými 

stromy, v čem je jiný? 

2. Pokus na nakreslit dřívkem a tuší, co v sobě skrývá smrk a co araukarit, 

můžeš také vybarvit. Pozoruj rozdíly. 

3. Najdi v kmenech těchto stromů schovaného skřítka? Pokus se ho zachytit, 

ať neunikne. 

4. Pokus se zobrazit dřívkem a tuší tvar a strukturu araukaritu a smrku, pozoruj 

rozdíly. 

Obr. 25 
Stříbrný smrk je oblíbeným okrasným stromem 
nejedné zahrady. Je některým z kultivarů 
severoamerického smrku pichlavého. V krajině 
se však vyskytuje nejčastěji smrk ztepilý, který 
v přírodě nahradil choulostivější jedli, která 
byla rozšířenější. Smrk čistí vzduch a dokáže 
uvolnit velké množství kyslíku. 
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Obr. 26 
Co se skrývá uvnitř araukaritu za 
barevné tajemství? Řez kmenem nám 
odkrývá barevnou hru, škálu odstínů. 
Nezobrazuje se nám tu i nějaký příběh, 
tajemství ukryté v kamenném stromu? 

Obr. 27 
Novopacká krajina je nalezištěm 
i celé řady zkamenělých stromů, 
které nazýváme araukarity.Tento 
araukarit je umístěný v místní 
Klenotnici drahých kamenů 
a spiritismu 

Obr. 28 
Ze smrku lze vytvořit 
celou řadu krásných a 
praktických věcí jako je 
nábytek, nádobí, hudební 
nástroje, papír a další. 
Dřevo je smetanově bílé až 
hnědé s výraznými 
letokruhy. Velice chutná 
různým červotočům. 
Nezanechal nám v tomto 
řezu brouček nějakou 
zprávu či šifrovanou 
cestičku? 
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V pískovcích lze na Novopacku najít otisky plavuní a přesliček. Přesličky a plavuně 

byly nalezeny zejména okolo Staré Раку. „Pro geologii tohoto města jsou významná 

dvě eruptivní období: melafyr a čedič. Melafyr pokrývá temeno Levína a sahá 

k Podlevínu. Je dírkovaný a v dutinách byly nalezeny acháty a druhy křemene, 

ametystu, záhnědy a chalcedonu, jakož i červeně zbarvené jaspisy, které se považují 

za horniny z dob erupce melafyru. Těmito polodrahokamy se dláždily schody k Levínu. 

Čedič vyplňuje zlámaninské dno lomu a dvě trhliny, kterými se za erupce vylil 

na povrch země a udržel jako hřeb vrstvy pískovce, který tvoří nyní kužel, na kterém 

bývala tvrz. K nej svrchnějším vrstvám zemské kůry se řadí starší i mladší náplav."6 

V době staršího náplavu se na Novopacku objevuje první člověk. Jeho přítomnosti 

nasvědčují nejen nálezy kamenných nástrojů (Štikov), nýbrž i nálezy nástrojů z mladší 

doby bronzové (asi před tisícem let př. n. 1.). Z dob mladšího náplavu pocházejí zrnka 

pyropu, českého granátu, která se sbírala v řece Rokytce. „Čedičové erupce vynesly 

na povrch shluky žlutozeleného olivínu i proslulý ohnivě červený český granát. Zrna 

granátu jsou hojná v náplavech Čisteckého potoka, ve starých náplavech kolem 

pramenů Olešky, z náplavů Rokytky i na jižním úpatí Levína."7 

Okolí Nové Раку je známé krásnou přírodou, zkamenělinami a nalezišti drahých 

kamenů. Krajina se začala vytvářet v mladších prvohorách v období karbonu a permu, 

které trvalo kolem 100 milionů let. Pod horami, které vznikly v době variského 

vrásnění, se vytvořila jezerní pánev, ve které byl život. Močály v oblasti jezer byly 

prorostlé tropickou vegetací tvořenou plavuněmi, přesličkami, kapradím. Mezi 

rostlinstvem lze uvést kordaity s dlouhými listy a objevující se první zástupce 

jehličnanů. Hlavně v permských vrstvách je rozšířen rod Walchia, který je olistěním 

podobný dnešním pokojovým araukáriím. Oblast karbonského jezera byla domovem 

hmyzu blízkého dnešním švábům. V lesích se vyskytovaly 5 cm dlouhé mnohonožky, 

které dokládá nález fosilního těla ze Žďáru u Kumburku. Jejich těla složená z článků 

měla v postranních výběžcích otvory, které vystřikovaly obranné tekutiny. Šklebovky 

a mlži se vyskytovali na dně jezer. To obývalo i mnoho obratlovců, jejichž pozůstatky 

se zachovaly ve formě šupin, zubů, trnů a kostí z okolí Žďárů u Kumburka a Čikvásek. 

6 Jíra, J., Novopacko - Vlastivědná monografie okresu, díl III., 1929, str. 215 
7 Řídkošil, T. - Střípky z Novopacké historie, Město Nová Рака, 2007, str.7 
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Nalézaly se tu také paprskoploutvé ryby, které byly povrchem těla podobné dnešnímu 

okounovi. Jezera obývali též metr dlouzí sladkovodní žraloci. Největšího obratlovce, 

žraloka, který dosahoval délky 2,5 metru, se podařilo v mladších prvohorách objevit 

v Krsmoli u Nové Раку. Horniny, které byly více než 50 milionů let uloženy v pánvi, 

dosahovaly až 2000 metrů délky. V mnohých vrstvách nacházíme množství hlízek 

červenohnědého karneolu, tzv. „masáku". Díky činnosti vodních toků vznikly usazeniny 

i jezerní sedimenty. Vznik sopečných hornin doprovázely výlevy tzv. melafyrů. V jejich 

dutinách a trhlinách krystalizovaly z horských křemičitých roztoků a rosolovitých gelů 

drahé kameny. 
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4.1.2 Praktická část: Dnešní podoba přesličky 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

I. Pokus se nakreslit kolorovanou kresbou přesličkový les. Můžeš i jednotlivé 

přesličky vystřihnout a zakomponovat do práce. 

Obr. 29 
Přeslička 
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5 Nerostné bohatství Novopacka 

5.1 Místní polodrahokamy a kameny 

Jaspisy, chalcedony, pruhované acháty provázené krystaly křemene a jeho odrůd, jako 

jsou ametyst, záhněda a křišťál, se na Novopacku nacházejí v mnoha místech. Naleziště 

chalcedonů a achátů jsou „Na Bateriích" v Dolní Kalné, dále lokalita v Čisté 

na „Čistecké Hůře" a na „Rovních" jihovýchodně od obce. Jsou to také místa 

na Vidochovských vrších mezi Vidochovem a Borovnicí, v Dolském údolí u Lužan, 

v Horkách, na svazích Kozince a Kumburského Újezda. Severní svah vrchu Kozince 

u Levínské Olešnice a vrch Levín patří к hojnému nalezišti modrošedých chalcedonů, 

achátů a jantarově hnědých jaspisů. Chalcedony, acháty a jaspisy lze také najít 

u Staropacké hory a ve starých lomech na „Záduši". Mezi Stavem, Kumburským 

Újezdem a Lužany lze kromě jmenovaných tří druhů nerostů najít také menší geody 

s křemenem. Mezi další lokality, kde lze tyto nerosty najít, patří vrch Hradiště při jižním 

okraji Ždáru u Nové Раку, dále Zlatnice, Ždírce a Ždírnice. 

Achát je nejvyhledávanějším podkrkonošským polodrahokamem. Působí jako celistvý 

nerost, který se pod mikroskopem projeví jako jemná rovnoběžná, vláknitá či paprsčitá 

stavba drobných proužků chalcedonu, které se střídají sjemnozrnným křemenem 

obarveným často rozptýleným krevelem. Pokud jsou mezery mezi vlákny patřičně 

velké, je možné acháty barvit i různými barvivy též uměle. Podkrkonošské acháty však 

díky jejich hustotě nelze nabarvit. 

Achát byl prvně nalezen před více než 5000 lety v korytě řeky Achates na jižní Sicílii. 

Pruhovaný kámen vzbudil pozornost a brzy se z něho začaly vyrábět ozdobné předměty 

s rytinami. Tyto nerosty vznikly v přírodě krystalizací z rosolovité kyseliny křemičité 

s příměsí krevele. „Kyselina křemičitá vyplnila četné dutiny po uniklých sopečných 

plynech z tuhnoucí povrchové lávy a rytmickým srážením křemičité hmoty a vytvořily 

rovnoběžné achátové proužky." Acháty se vyskytují převážně v dutinách melafyrů, 

čedičů, porfyrů a dalších vyvřelin. Jsou materiálem к tvorbě šperkových kamenů 

8 Tuček, K. - Kapesní atlas nerostů a hornin, Praha, SPN 1982 
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i uměleckých předmětů. Průmysl ocenil i jejich vysokou hustotu struktury a trvanlivost 

achátů a využívá je též jako kameny pro ložiska a pro břity přesných vah. 

К dalším nejčastějším nerostům Novopacka patří: 

• Delessit - je to sytě zelený až žlutozelený nerost ze skupiny chloritů, nejěastější 

a nejhojnější druhotný nerost melafyru. Vyplňuje jejich trhliny, polévá stěny 

dutin a obaluje skoro všechny chalcedonové a achátové výplně dutin. 

• Kalcit - často krystalizovaný uhličitan vápenatý, který se vyskytuje buď 

v paprsčitě seskupených štíhle sloupcovitých až jehlicovitých tvarech a obvykle 

krevelem nebo chalcedonem úplně zatlačených, jindy však vykrystalizoval 

uprostřed dutin na křemení v úhledných sloupcových světle šedých krystalech. 

Je jedinou výplní mandlových dutin melafyru. 

• Baryt - šedobílý nebo slabě načervenalý síran barnatý, nápadně těžký. Tvoří 

lupenité až tabulkovité krystaly. 

• Heulandit - cihlově červený, droboučce šupinatý vápenatohlinitý nerost ze 

skupiny vodnatých křemičitanů. 

• Ryzí měď - je vzácným nerostem melafyru, byla nalezena ve velmi 

droboučkých zrncích ve výplních mandlových dutin. 

• Křemenné polodrahokamy - největší zdejší nerostné bohatství, tvoří je různé 

odrůdy chalcedonu a jeho směsi s mikroskopicky krystalickým křemenem 

promíšeným nerostnými barvivy, hlavně krevelem, hnědelem a zelenými 

chlority. 

• Chalcedon - nejhojnější a nejjednodušší polodrahokam v Podkrkonoší, barva je 

tmavá až modrošedá a vzhled celistvý. Vyskytuje se jako mandlová výplň 

achátů tvaru vejčitého okrouhlého nebo nepravidelného. 

• Jaspis - rozmanitý polodrahokam, směs chalcedonu s křemenem a hojnými 

nerostnými barvivy. Jaspisy vznikly jako výplně trhlin melafyru a tvoří proto 

většinou nepravidelně probíhající slabé i mocné žíly. 

• Jaspacháty - místy se v jaspisech tvoří drobné útvary achátů. 
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К dalším nerostům Novopacka patří ještě fialový ametyst, kouřově zbarvená záhněda, 

čirý křišťál a další. Nejhezčí ukázky polodrahokamů jsou vystaveny v klenotnici 

drahých kamenů v Nové Расе. 
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5.1.1 Praktická část: Můj kamínek pro štěstí 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Našel(a) jsi někdy nějaký kamínek? Kde a s kým? Máš doma na památku 

nějaký kamínek schovaný? Přemýšlel(a) jsi, co prožil, než se ocitl u tebe? 

Pokus se vymyslet nějaké příběhy. S kým se na svých cestách setkal? 

Pozoruj oblázky a kameny ležící na cestách, v lese, na horách či mořské 

pláži. Prohlédni si jejich tvar a barevnost. 

2. Prohlédni si venku pozorně různé kamenné zdi, silnice, chodníky, dlažby. 

Zachyť frotáží strukturu těchto ploch, řekni, co ti to připomíná. 

3. Zavři oči a postupně ber do ruky předložené kameny různých tvarů 

a povrchů. Ostré, hladké, jemné, drsné, oblé... najdi si ten, který je ti 

nejpříjemnější, řekni proč. 

4. Podívej se na předložené kameny, zaměř se na jejich barevnost. Který se ti 

nejvíce líbí? Co ti který kamínek připomíná? Jak na tebe působí: smutně, 

vesele, chladně, jemně...? Setkal(a) ses již někde s takovým podobným? 

Víš, jak se jmenuje? Komu bys ho daroval(a)? Co ti říká? 

5. Vyber si z nafotografovaných a napůl odstřižených snímků jeden, který tě 

na první pohled nejvíce oslovil. Pokus se mu dokreslit a vybarvit druhou 

polovinu. 

Obr. 30 
Co všechno asi prožil tento 
kámen ležící na polní 
cestě? S kým se setkal a co 
všechno již poznal? Má 
nějaké kamenné přátelé? 
Jak se asi cítí? 
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Obr. 31 
A co teprve tento kámen, šlo by z něho něco postavit, kdyby 
měl podobné kamarády? Líbí se mu se koupat v jílové 
dešťové vodě? Mohl by na tomto místě někoho zachránit? 
Třeba malého broučka, který se nechce ve vodě máčet? 

Obr. 32 
S kým se asi setkávají kameny na břehu mořské hladiny? 
Přátelí se s mušlí, mořskými ježky a živočichy? Není v nich 
někdo ukrytý? Jak se cítí omývány slanou vodou? 
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Klenotnici drahých kamenů nalezneme v muzeu naproti Suchardova domu. Budova 

muzea byla postavena v roce 1996 a v jeho prostorách se nacházejí unikátní 

mineralogické a paleontologické sbírky, které vznikly stoletou sběratelskou činností 

místních sběratelů. Jako vzácnost lze spatřit zbytky zkamenělého prvohorního pralesa, 

který v karbonu pokrýval místní kraj. Nalezneme zde také araukarity, jádrem klenotnice 

je však soubor drahých kamenů. Součástí expozice je také dokumentace geologického 

vývoje v Podkrkonoší. 

Zajímavou součástí muzea jsou sály věnované spiritismu, v nichž jsou instalovány 

medijní kresby a špiritistická literatura. V roce 1904 přišel do města Karel Sezemský 

a městečko se stalo střediskem spiritismu, a to hlavně od roku 1905, kdy sem byla 

přemístěna redakce Posla záhrobního a nakladatelství Špiritistické knihovny. 

Spiritismus byl v místním kraji pronásledován, ale přesto se rozšířil a je zajímavé 

sledovat jeho náboženské, filozofické a sociální kořeny. V budově muzea se také 

nachází knihovna a informační centrum s čajovnou. 
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5.1.2 Praktická část: Novopacká klenotnice 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Víš, jak se jmenuje věda, která se zabývá nerostným bohatstvím, zemskou 

minulostí? Setkal(a) ses někdy s výstavou kamenů? Jakou a kde? 

2. Prohlédni si klenotnici a pokus se napsat krátkou báseň, text, vyprávění 

z tohoto místa, či zapiš svůj bezprostřední zážitek z něčeho, co tě tu zaujalo. 

3. Vymodeluj, nakresli, co tě tu nejvíce oslovilo. Pokus se do modelíny či 

sádry vytvořit otisk různých přírodních materiálů, listů, kamenů, větviček, 

mušlí... měly by ti připomínat fosilie. 

Obr. 33 
Před novopackou 
Klenotnicí se nacházejí 
sbírky různých 
nalezených kamenů 
tohoto kraje. 
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Obr. 34 
V přízemí Klenotnice je 
zachycen geologický vývoj 
v průběhu tisíce let. 

- г ШШ 

A 

Obr. 35 
V prvním patře Klenotnice se 
nacházejí ukázky 
polodrahokamů nalezených 
v tomto kraji. Lze zde najít 
také různé šperky 
s polodrahokamy od místních 

чЗ šperkařů a brusičů kamene. 
Podkrovní část Klenotnice 
patří spiritismu, který se 
v minulých letech hojně 
v tomto kraji provozoval. 
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6 Rostlinstvo, živočíšstvo 

6.1 Flora 

Tato lokalita, tj. Novopacko, se řadí do oblasti středoevropské lesní květeny. Lesy 

pokrývají 35% území a jsou smíšené. Z jehličnatých stromů lze zde najít: borovici lesní, 

smrk ztepilý, modřín evropský, jedli. Listnaté stromy v lesích pokrývají 14% území 

a najdeme zde: dub letní i zimní, jeřáb ptačí, jílovec maďal (kaštan), lípu malolistou 

i velkolistou, buk letní, břízu. U vod najdeme olši, javor, jasan ztepilý, vrbu, topol. Lze " 

také najít zbytky rašelinných březin. V lesích rostou keře, jako je lýkovec jedovatý, 

maliník a ostružník obecný, dále bez černý a hroznatý. Z bylin se tu nachází jarník 

podléška, hrachor jarní, konvalinka vonná, starček Fuchsův nazývaný kuckl, sasanka 

lesní, měsíčnice vytrvalá, bledule jarní, prvosenka vyšší i jarní, orlíček planý, střevíčník 

pantoflíček, lilie zlatohlávek, vřes obecný, borůvka, brusinka. Na loukách je to jetel, 

zvonek, smolnička obecná, mochna, smetanka obecná, kopretina, ocún jesenní, vlčí 

mák, ďáblík bahenní, rákos obecný a další. 
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6.1.1 Praktická část: Najdi si svůj kaštan 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Z předešlého textu vyber květiny a najdi jejich zobrazení na internetu nebo 

v atlasech. Alespoň tři vyhledej v přírodě a do kreslícího bloku si je 

zaznamenej. 

2. Nakresli detail své oblíbené květiny, rostliny. 

3. Vyhledej nejčastější listnatý strom v Nové Pace (například kaštan zvaný 

koňský). Vytvoř několik frotáží jeho kůry. Pokus se nakreslit strukturu jeho 

kůry. Pro kaštan založ deník s kresbami květů, listů, plodů a kresby 

celkového pohledu. 

4. Na vycházce v přírodě se pokus najít zajímavé přírodní útvary. Při jejich 

pozorování si domýšlej, co ti připomínají. Pokus se vymodelovat strukturu 

kůry stromu, listu, rostliny. 

5. Nakresli, namaluj, otiskni, co je asi ukrytého mezi spadaným podzimním 

listím? 

Obr. 36 
Piet Mondrian 
vyzkoušel 
na jabloni 
před domem 
postupné 
zjednodušování 
stromu. 
Znázornil ho: 
Modrý, 
Červený, 
Horizontální, 
Šedý strom 
a Kvetoucí 
jabloň. 

Obr. 37 
Jiří John nakreslil suchou jehlou Kůry. 
Pozoroval strukturu stromu. Mnoho lidí 
říká, že strom nám může dodávat energii. 
Že každé znamení zvěrokruhu má svůj 
vlastní strom. Objímal(a) jsi již někdy 
nějaký strom? Jaký je jeho povrch? 
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Obr. 38 
Lidské tělo je pokryto pokožkou, která 
chrání lidské tělo a vnitřní orgány. 
I živočichové a rostliny mají svoji 
pokožku. Strom má pokožku, které 
říkáme kůra. Popiš rozdíly mezi kůrou 
břízy a lípy. 

Obr. 39 
Co se všechno ukrývá pod spadaným podzimním lisím? Jaký svět se nachází 
pod žlutým, hnědým, červeným listem? Z jakého stromu je spadané listí na 
obrázku? Jaké znáš listnaté stromy? 
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6.2 Fauna 

Živočíšstvo na Novopacku není zoogeografícky vyhraněno, některé rozdíly faunistické 

vyplývají z nadmořské výšky, podmínek terénu a vegetace. Vyskytují se zde: škeble 

rybniční, plovatka bahenní, hlemýžď zahradní, páskovka keřová, rak říční, vážka, šídlo, 

mravenec lesní, pavouk obecný, křižák, střevlík měděný, světluška menší, pstruh 

potoční, lipan podhorní, mník jednovousý, úhoř, cejn, mlok skvrnitý, ropucha obecná, 

rosnička zelená, ještěrka obecná. Z ptactva je to: potápka roháč, racek chechtavý, výr 

velký, čáp bílý, volavka, chocholačka, kachna divoká, husa divoká, káně lesní, sova 

pálená, strakapoud, holubi, rákosník, hýl obecný, stehlík, pěnkava, kos obecný, sýkora 

koňadra, špaček... Ze savců zde žije: ježek obecný, krtek obecný, netopýr velký, zajíc, 

hraboš, hryzec, liška obecná, jezevec, kuna lesní, srnec... 
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6.2.1 Praktická část: Hledání živáčků 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Z předchozího textu si udělej přehled živočišných druhů z okolí Nové Раку. 

Pokus se některé v přírodě kolem Раку najít. Vezmi si s sebou atlas a 

fotografický aparát. 

2. Vyber si dvojici zvířat, která se liší, například: ježek a labuť. Pokus se 

kresbou vyprávět o jejich rozdílech. 

3. Vezmi si různé obrázky zvířat a pokus se různě je nastříhat, vytvoř nové 

vlastní zvíře. Umožni zvířatům, co neplavou, aby létala, zvířatům, co 

nelétají, aby se mohla proletět, aby se vodní zvířata mohla projít na souši. 

4. Vyber si část fotografie zvířete a dokresli, domaluj celou fotografii. 

5. Napiš jméno zvířete tak, aby děti, co ještě neumějí číst, poznaly, co je to 

za zvíře. (Pichlavým psacím písmem ježek, oblým psacím písmem labuť) 

Obr. 40 
Ježek je savec z řádu hmyzožravců. Hřbetní část 
jejich těla pokrývají ostny. Mláďata obrůstají pár 
dní po porodu. 

Obr. 41 
Labuť je pták z řádu vrubozobých. 
Existuje celkem sedm druhů. 
Obývají stojatou vodu a hnízdí 
v jejich blízkosti. 
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6.3 Novopacký vodopád 

V celé lokalitě Nové Раку je rozlehlá nádherná Podkrkonošská krajina, malebné 

vesničky, známé hrady tohoto kraje. Místní obyvatelé, ale i turisté si chodí odpočinout 

do okolí města. Nachází se zde řada turistických i cyklistických značek. Oblíbená je tzv. 

Máchova stezka přes zříceninu hradu Kumburk. Další možné trasy jsou: na hrad Pecka, 

Levin, do Levínské Olešnice, do Staré Раку, na Staropackou horu, do Úbislavic, Pusté 

Proseče, Hřídelce, na Studénku, do Štiková a jinam. Právě v blízkosti Štiková v lese 

Sýkornice se nachází přírodní památka Novopacký vodopád. V roce 1980 bylo toto 

místo prohlášeno za chráněné, ležící uvnitř rozsáhlého lesního porostu, který je označen 

za přírodní park. Hlavním důvodem ochrany je geomorfologický jev na Jičínsku 

ojedinělý, a to jsou místní vodopády. V pravé části jednoho z pravých přítoků Zlatnice 

vznikl rozsáhlý erozní zářez v červenohnědých permských sedimentech - polymiktních 

pískovcích, slepencích aleuropelitech semilského souvrství. Dno údolí je v partii 

s pevnější polohou horniny na dvou částech prolomeno vodopádovými stupni. Horní 

stupeň je 4 metry vysoký a blíže městu. Erozí a zvětráváním byl v jeho hraně vyčleněn 

malý skalní most, což znamená, že potok stéká po vodopádu úzkou perforací. Úpatí 

vodopádového stupně ustupuje v méně odolné vrstvení do 1,5 metru hlubokého převisu. 

Hlavní vodopád má délku 8 metrů a nachází se cca 80 metrů pod převisem. Pod skalní 

hranou se nachází 15 metrů široký a 3 - 6 metrů hluboký převis. V okolí vodopádu 

vyvřelo několik přírodních studánek. 
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7 Kumburk 

7.1 Historie hradu 

V třetihorách došlo k oživení sopečné činnosti. Čedič vytvořil na Novopacku řadu 

výrazných vrcholů, mezi které patří i Kumburk. Na severním vrchu jičínské kotliny stojí 

zřícenina hradu Kumburk. Tato zřícenina je vysoká 642 metrů nad mořem. Lokalita leží 

5 km západně od Nové Раку. Hrad byl dříve zvaný Goldenburg (Zlatý hrad) nebo 

Kolburk. Hrad byl pravděpodobně založen kolem roku 1300 příslušníky rodu 

Hronoviců, zvaných též Načeratici. S pánem tohoto rodu Pakoslavem souvisí nejspíše 

založení Staré Раку. První majitel, Markvart z Goldenburku, pocházel ze starého 

severočeského rodu markvartických Vartenberků. Přesná doba založení není známa. 

Roku 1406 předali Markvartici hrad Krušinům z Lichtenburku, kteří tu panovali až 

do 15. století. Mezi další vlastníky hradu patřili: Jan Žehučický, Bartoloměj, který byl 

vnukem Jiřího z Poděbrad, dále to byli Jindřich Berka z Dubé, Trčkové z Lípy, 

Zikmund Smiřický ze Smiřic, Albert z Valdštejna, který ustanovil svoji manželku Marii 

Evu Alžbětu z Valdštejna dědičkou. Hrad se po třicetileté válce, tedy v 50. letech 

17. století stává pevností, která má být zbořena. Ke zboření hradu došlo v roce 1658. 

Ve 20. a 30. letech 20. století se pokouší Klub českých turistů hrad vzkřísit. K tomu 

dochází oficiálně až v roce 1992, kdy se o hrad začalo starat Sdružení pro záchranu 

hradu Kumburku. Základní, dnes renovovaná podoba a opevnění pocházejí z 50. let 

15. století, kdy na hradě panovali Hynek Krušina a jeho syn Vilém z Lichtenburka. 

Býval to velice pevný hrad, ke kterému přístupová cesta vedla spirálovitě. Hrad 

Kumburk sousedí se zříceninou hradu Bradlec. V současné době se o zříceninu hradu 

stará, jak už bylo řečeno, Sdružení pro záchranu hradu Kumburk. Na hradě se 

odehrávají různé akce, jako je šermování, dobývání hradu či Kumburské svítání. 

Kumburk je oblíbeným místem pro procházky, výlety do kraje a je veřejnosti přístupný. 

Karel Hynek Mácha při svých cestách procházel tímto krajem, jeho cesta směřovala 

i přes hrad Kumburk, proto se na vrcholku samotné zříceniny nachází také pamětní 

deska К. H. Máchy. Cesta je také značena jako Máchova stezka. 
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7.1.1 Praktická část: Máchovou stezkou к hradu 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Zastav se na Máchově stezce a pokus se pohled z cesty s výhledem 

na Kumburk nakreslit (kolorovaná kresba). 

2. Na xerokopii fotografie je zachycena cesta к zřícenině hradu Kumburk. 

Pokus se vyprávět, kdo mohl po této cestě jít, co se zde mohlo odehrávat, 

jak na tebe toto místo působí. Dotvoř xerokopii barevně, vymysli a dokresli 

nějaký zajímavý prvek (tvář, postavu, zvíře, věc). 

3. Najdi na cestě ke Kumburku svůj strom nebo zajímavý kout a pokus se jej 

oživit. Kde má asi tento strom oči, najdi a křídou nakresli jeho úsměv. 

Co ještě vidíš? 

4. Na základě četby pověsti o Kumburku vytvoř koláž: „Jak čert mezi 

Kumburkem a Bradlecem stavěl most." Hradní paní vyzrála nad čertem 

a zachránila tak svého pána, když čertovi zadala, aby do kohoutího kokrhání 

postavil mezi Kumburkem a Bradlecem kamenný most. 

Instrumenty: tužka, štětec, lepidlo, temperové barvy, voda, hadr, nůžky, tuš, 

čtvrtka A4, nakopírované různé obrázky hradu Kumburk, hradu Bradlec, 

podkrkonošské krajiny, achátů. 

5. Jaký erb by mohl mít současný panovník hradu Kumburk? Nakresli, nastříhej 

erb hradu, pro současného panovníka hradu. 

Technika: kolorovaná kresba, koláž z papíru 

Instrumenty: barevné papíry, nůžky, lepidlo, tuš, dřívko, temperové barvy, 

čtvrtka A4 
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Obr. 42 Obr. 43 
Cesta na hrad Kumburk, po které šel Po vstupu do listnatého lesa ke Kumburku 
i Karel Hynek Mácha. Počátek lesa může s e ocitneme v krásném a čistém prostředí, 
působit jako vstupní brána к hradu Přestav si, že jsi někde na fotografii, 
v pohádce. Kolik lidí tu asi prošlo? Jaké S kým tam jsi a jak se tam cítíš? Zavři oči 
příběhy se zde mohly odehrávat? a zaposlouchej se, co slyšíš a cítíš? 

Obr. 44 
V zimě lze na cestě i spočítat kolik 
osob po shodné cestě šlo, kolik zvířat 
tu proběhlo. 
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Obr. 45 
Pohled na hrady Bradlec 
a Kumburk od Úlibic. 

Obr. 46 
Hrad Kumburk patří 
к dominantám 
podkrkonošské krajiny. 

Obr. 47 Obr. 48 Obr. 49 
Erb rodu Markvarticů Erb rodu Smiřiekých Erb rodu Šternberků 
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8 Významné kulturní památky Novopacka 

8.1 Chrám Nanebevzetí Panny Marie 

Nej významnější dominantou města je klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Již 

ve 13. století údajně stála nad městem kaple, která byla v 15. století přestavěna 

na kostelík. Nejkrásnější stavba města leží na pěkném rovinném místě směrem 

k Podlevínu. V 17. století se maršál Rudolf Tienfebach rozhodl založit klášter. Nechal 

se inspirovat pověstí o zázračné sošce Panny Marie, která byla nalezena ve zlatých 

dolech ve Stupné a umístěna právě do kaple nad městem. Stavba samotného kláštera 

trvala více než 40 let a postarala se o ni vdova po Rudolfovi Tienfebachovi Marie Anna 

Eliška. V roce 1701 byl klášter dostavěn a z Chotče sem přišli mniši pavláni, kteří začali 

hlásat kult sošky panny Marie. Chrám byl dvakrát vysvěcen a od té doby se stal cílem 

velkého počtu poutníků, kteří se sjížděli několikrát do roka poklonit se novopacké 

Madoně. 

Pavlánský klášter leží severně nad Pákou na severním návrší nad potokem zvaným 

Rokytka. Je svým vnitřním prostorem jednou z nej významnějších barokních staveb 

v Čechách pocházejících z první poloviny XVII. století. Prostor je jednolodní, 

bez kněžiště, uzavřený na východě zdí. Tento prostor mohl pojmout velké množství 

poutníků к bohoslužbám a kázáním. Byl výsledkem neobyčejné důmyslné konstrukce 

v půdorysu. Konstrukce a vzhled kláštera se zrodil v hlavě architekta, který byl 

obeznámen s nejpokročilejšími myšlenkami baroka. Vybavení a interiér chrámu byly 

pořizovány v několika sbírkách, zato ale kvalitně. Lze zde nalézt plátna barokního 

malíře Petra Brandla, freskovou výzdobu J. Kramolína, obraz Josefa Fuhricha a Josefa 

Zeleného. Nalezneme zde také krásnou stavbu chrámu s průmětem pěti elips klenby, 

pocházející od neznámého architekta. Mezi další skvosty patří balustráda kruchty 

s kapelou amoretů a varhany z roku 1970. Důležité jsou takt řezbářské práce místní 

rodiny Suchardů i kryté schodiště ke chrámu z roku 1750. 
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8.1.1 Praktická část: Chrám Nanebevzetí Panny Marie 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Pozoruj chrám Nanebevzetí Panny Marie na snímku, jak na tebe působí? 

Znáš nějaký jiný chrám? Jak se cítíš a jak na tebe působí, když se nyní 

nacházíš uvnitř chrámu. Zavři oči a vnímej, co slyšíš, když stojíš 

před chrámem a jak se poté cítíš a co vnímáš uvnitř kláštera. 

2. Cestou schodištěm ke klášteru pozoruj zdi, které jsou kolem tebe. Co jsi 

v jejich puklinách, prasklinách objevil(a)? Tvář, krajinu, postavu? 

Dokázal(a) bys je na zvláštní papír nakreslit? 

3. Pozoruj barevnost a světelnost, která je v chrámu. Odkud se tyto barvy 

berou? Jaké odstíny a barvy tu vnímáš? Hraj si s barevnými sklíčky, fóliemi, 

průsvitnými papíry. Pozoruj, jak se barvami svět kolem tebe proměňuje. 

Obr. 50 
Dominantní stavbou Nové Раку je barokní 
klášter Nanebevzetí Panny Marie. Je nově 
opravený. Svoji růžovobílou barvou připomene 
spíše rokoko. 
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Obr. 51 
Za klášterem se nachází lokalita zvaná 
Levin a Podlevín. Tato oblast patří také 
к místům nálezů novopackých 
polodrahokamů. 

Obr. 52 
Schodiště se pyšní padesáti schody. 
Místní sportovci ho při tréninku běhávali 
na čas opakovaně. 
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Obr. 53 
Ze starých zdí lze mnohé vyčíst. Skryté obrázky, nápisy, šifrovaná tajemství. 
Vladimír Boudník vysvobozuje ze zdi zakletého pejska. Ilustrační obrázek 
patří к jednomu ze zadaných úkolů. 
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8.2 Desatero 

Stavba klášterního chrámu ovlivnila a urychlila stavební ruch ve městě, budoucí tvar 

městského centra - náměstí, ale také inspirovala místní tesaře ke stavbě roubených 

chalup. Tesaři si zde vypůjčili barokní motivy, dodnes dochované lomenice 

pod klášterem, napodobovány byly i mansardové střechy a oblé dveřní otvory 

na roubených stavbách. V současné době najdeme na Novopacku zbytky této nádherné 

podkrkonošské lidové architektury. Nejvíce chalup lze spatřit právě nad klášterem 

v oblasti, které se říká Desatero. Místní architektura se liší od staveb na Sobotecku 

a Turnovsku. Stavby jsou přikrčeny ve stráni, aby neodporovaly studenému větru. 

Vrchní trámy tvoří pevný věnec s přečnívajícím záhlavím. Mezery mezi trámy jsou 

vyplněny vtloukaným mechem či lištami se slaměnými pletenci zpevněnými 

mazaninou. Základy jsou tvořeny z arkózového pískovce, který se snadno opracovává 

a je dosažitelný. Střecha byla většinou pokryta doškem až na hřeben a operek, které kryl 

šindel. Svými zdobenými lomenicemi se chalupy dívají к cestám ke slunci. Jejich 

několikanásobné lomení je na vrchu ukončeno gabřincem pobitým šindelem, 

pod kterým je ukryto datum stavby, průpovídka, jméno majitele nebo tesařů. V původní 

podobě se tyto stavby dochovaly jen zřídka, základní materiály jsou nahrazovány 

materiály současnými. 
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8.2.1 Praktická část: Historické chaloupky. 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Porovnej ze snímku, jaká obydlí se stavěla a jaká se vyskytují ve městě nyní. 

Vymysli příběh, vyprávění, co se asi v této chaloupce mohlo odehrávat a co 

tento dům všechno mohl prožít? Svoji představu nakresli. 

2. Pokus se hrázděné stavení vytvořit z několika krabic. 

3. Najdi na internetu či v encyklopediích další hrázděná stavení. Pokus se je 

nakreslit na krabice od bot. Domysli konstrukci valbové střechy. 

Obr. 54 
Dochovaná dřevěná chaloupka 
pod Desaterem. Střecha již je 
renovována. 
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8.3 Další stavby v Nové Pace a Suchardův dům 

Mezi další významné budovy tohoto městečka řadíme místní faru na náměstí, hřbitovní 

kapli bolestné pany Marie, řeckokatolický kostelík, který do svého rodného města roku 

1930 přemístil továrník Otto Kretschmer z Obavy u Užhorodu. Tento celodřevěný 

kostelík je umístěný v lese na Husově kopci. Dále lze jmenovat budovu modlitebny 

Jednoty bratrské či novogotickou budovu místního pivovaru. 

V neposlední řadě je tu významná stavba sochařského rodu Suchardů z let 1895 - 1896, 

Suchardův dům. Budova byla postavena v novorenesančním slohu stavitelem 

Jaroslavem Bretem podle projektu Antonína Cechnera a je unikátním dílem 

v novopackém regionu. Budova je ojedinělá také svou rozsáhlou sgrafitovou výzdobou. 

Suchardův dům nechal po návratu z Itálie postavit Antonín Sucharda mladší, na celé 

výzdobě domu se podíleli členové rodu Suchardů a freskou svatého Božetěcha 

i Mikoláš Aleš, který byl svědkem na svatbě Anny Suchardové a Aloise Boudy. V roce 

2001 byl Suchardův dům renovován. V tomto domě najdeme historickou expozici 

a výstavy, seznámíme se s historií města a jeho řemeslnými tradicemi. Je zde také 

umístěn vyřezávaný Mádlův betlém. 
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8.3.1 Praktická část: Suchardův dům. 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Podívej se na fasádu domu, pojmenuj, kde je sgrafito, kde je bosáž. Vyber si 

některý detail a nakresli ho. Jak bys mohl(a) dál tento detail využít (zkusit 

linoryt, vytvořit plastický kachel aj.) 

2. V budově Suchardova domu se nachází Mádlův betlém. Pokus se dotvořit 

kresbou několik dalších postaviček (hudebníky). 

3. Pokus se o společnou tvorbu Betlému ve třídě. 

Obr. 55 
Pohled na budovu Suchardova domu. Tento dům slouží jako novopacké 
muzeum. Nachází se tu celková expozice historie města a jednotlivé 
aktuální výstavy. 
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Obr. 56 
Vedle Suchardova domu stojí také 
původní dílna rodu Suchardů. 
V současné dobé tu najdeme 
kanceláře muzea a část 
depozitáře. 

Obr. 57 
Sgrafito je nástěnná technika, která 
vznikla v období renesance. Tato 
technika je založena na jednoduchém 
principu dekorování vnějších fasád 
renesančních budov. Lze ji použít i 
v interiéru. 

Obr. 58 
V budově Suchardova domu 
najdeme také jako součást stálé 
expozice dřevěný betlém od Mádla. 
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9 Významné osobnosti Nové Раку 

9.1 Místní rodáci a čestní občané města 

Nová Рака je rodištěm mnoha významných osobností. Mezi ně patří například: 

Jan Sucharda starší. Zakladatel umělecké tradice Suchardů. Byl to řezbář, narodil se 

v roce 1770 ve Staré Расе a zemřel pravděpodobně také tam v roce 1820. Umělecky byl 

ovlivněn stavbou novopackého kláštera. Též byl přijat do klášterní dílny a poznal v ní 

základy sochařství. V letech 1787 založil vlastní sochařskou dílnu ve Staré Расе. Tvořil 

pro klášterní chrám, ale také pro chrám sv. Jakuba v Jičíně, kde vytvořil křížovou cestu 

a řadu pomníků na hřbitově. 

Jan Sucharda mladší. Sochař, malíř, řezbář. Narodil se ve Staré Расе 9.12.1797 

a zemřel také tam vletech 1873. Vytvářel malby v kostelech a také nové plastiky 

a řezby. Byl oblíbeným tvůrcem jičínských měšťanů. V Jičíně lze na kašně obdivovat 

jeho sochu Amphitrité, socha Neptuna se na této kašně nedochovala. Svou dílnu v Nové 

Расе založil pravděpodobně v místech, kde stál v minulém století hotel Grand. Měl osm 

dětí, které brzy předčasně zemřely. V uměleckých tradicích pokračoval pak rod jeho 

mladšího bratra Antonína. 

Antonín Sucharda mladší. Byl akademickým sochařem. Narodil se 23.5.1843 ve Staré 

Расе a zemřel v Praze 21.9.1911. Studoval v Praze. V novopackém Sokole byl v letech 

1870 - 1876 náčelníkem a v letech 1881 - 1897 působil jako starosta Sokola. V letech 

1872 vytvořil sochu Jana Husa, která stojí v Nové Расе na náměstí. Jeho otec ho poslal 

na studia do Itálie, kde byl okouzlen renesancí natolik, že postavil v Nové Расе 

novorenesanční dům - Suchardův dům. Jeho synem byl Vojta Sucharda a dcerou 

malířka Anna, provdaná Boudová. Významně se podílel na uměleckém životě v Praze 

i v Nové Расе. Byl spoluzakladatelem spolku Mánes a pořádal i první přednášku 

o spiritismu v Nové Расе. Je pohřben v rodinné hrobce na hřbitově v Nové Расе. 
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Stanislav Sucharda. Byl akademickým sochařem. Narodil se vNové Pace 12.11.1866 

a zemřel 5.5.1916 v Praze. Je nej významnějším umělcem tohoto rodu. Stanislav se 

nejprve učil od svého otce, později studoval v Pardubicích. Na akademii ve Vídni 

studoval figurální sochařství. Dále studoval na Akademii výtvarného umění v Praze, 

kde později také učil právě figurativní sochařství. Dostal celou řadu ocenění. V jeho díle 

je zachyceno mnoho pohádkových a poetických motivů. Mezi jeho vrcholná díla 

například patří pomník Františka Palackého v Praze. Za jeho návrh obdržel první cenu 

již v roce 1898. V roce 1915 byl jmenován profesorem Akademie výtvarného umění 

v Praze, ale bohužel roku 1916 zemřel. Jeho nástupcem se stal soused z Nové Раку 

Bohumil Kafka. 

Bohumil Kafka. Byl akademickým sochařem. Narodil se v roce 1878 vNové Расе, 

zemřel v roce 1942 v Praze. Studoval na odborné sochařsko-akademické škole 

v Hořicích, dále na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a u Stanislava Suchardy. V roce 

1898 studoval u profesora Myslbeka na Akademii výtvarného umění. Vytvořil celou 

řadu soch a pomníku r j v roce 1924 to byl například pomník К. H. Borovského 

v Havlíčkově Brodě. 

Ladislav Zívr byl sochařem. Narodil se vNové Расе v roce 1909 a zemřel ve Ždírci 

u Staré Раку v roce 1980. Nejprve se vyučil hrnčířem u svého otce, který byl také 

dlouhá léta místním starostou. Vletech 1927 - 1928 studoval Odbornou keramickou 

školu v Bechyni a poté Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Převážnou část svého 

života strávil v Nové Расе, posléze ve Ždírci. První výstavu měl spolu s Františkem 

Grossem v roce 1931 na místním reálném gymnáziu vNové Расе. Následovala celá 

řada výstav, a to i v zahraničí. Byl jediným sochařem Skupiny 42. V Brně byl členem 

Klubu výtvarných umělců Aleš a od roku 1961 vystavoval se skupinou Radar. Zároveň 

byl členem spolku Československých výtvarných umělců. Pracoval především 

s pálenou hlínou, různými přírodními materiály a zbytky předmětů. Jeho práce se řadí 

к vrcholům českého moderního sochařství. Čestným občanem města Nová Рака byl 

jmenován v roce 1979. 
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9.1.1 Praktická část: Pohled na svět očima Ladislava Zívra. 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Zadívej se pozorně na danou sochu, co ti připomíná a jak na tebe působí? 

Pokus se z modelíny vytvořit podobné postavy, podobné tvary. Najdi 

oblázky různých velikostí a sestav je do zajímavé kompozice. 

2. Zkus vymodelovat zvětšený pupen pučícího kaštanu. 

3. Zadívej se na vytvořenou tvář, co ti připomíná a co chce asi říct? Zavři oči 

a pohlaď si bříšky prstů svoji tvář, co vnímáš? Pohlaď si i své končetiny, 

vlasy, pohlaď látku, stůl, papír. Jaké vnímáš rozdíly? Vzpomeň si, jak 

vnímáš srst zvířete, když jej hladíš. Vytvoř masku zvířete či pohádkové 

bytosti na karneval (namaluj, nalep, nastříhej). 

Obr. 59 
Ladislav Zívr vytvořil v 70. letech 
20. století pastelem tento obraz, 
kterému nedal název. Jaký bys mu 
dal (a) název ty? Co ti připomíná? 
Sděluje ti něco? 

Obr. 60 
Pučení. Kdy mluvíme o pučení? Co to 
vlastně je? Dokázal(a) bys plasticky 
ztvárnit tento pojem? 
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Obr. 61 
Ukázka české keramiky na přelomu tisíciletí. Jedná se o 
polychromovanou pálenou hlínu a autor vytvořil svůj vlastní 
autoportrét. 

- 7 3 -



Anna Suchardová-Boudová byla akademickou malířkou. V Nové Pace se narodila 

v roce 1870 a zemřela v roce 1940 v Praze. Obecnou školu navštěvovala v Nové Pace. 

Dále se vzdělávala v oddělení ručních prací při Ženském výrobním spolku v Praze, 

který působil jako obchodní průmyslová dívčí škola. Zároveň navštěvovala 

Zeichenschule zu Prag. V roce 1885 byla přijata na Uměleckoprůmyslovou školu 

к profesoru Schikanederovi. Věnovala se hlavně tvorbě pozadí, květin a dekorací. Její 

práce lze najít v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Mánesu. Podílela se na 

tvorbě mnohých interiérů i v zahraničí. V Praze malovala v budově Wilsonova nádraží 

dekorativní festovy. Samozřejmě se zúčastnila také výzdoby Suchardova domu 

(keramikou) a taktéž výzdoby kostela sv. Mikuláše. Byla matkou nadaného malíře 

Jaroslava Boudy, který se bohužel utopil. Její druhý syn byl známý grafik a ilustrátor 

Cyril Bouda. 

Cyril Bouda, malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se v Kladně roce 1901 a zemřel v roce 

1984 v Praze. Sice se na Novopacku nenarodil, ale rodiště své matky Anny miloval 

a často do něho zajížděl. V roce 1972 byl slavnostně jmenován čestným občanem 

města. Uměleckoprůmyslovou školu absolvoval v Praze v roce 1923 a v roce 1926 

Akademii výtvarného umění v Praze u Maxe Švabinského. Od roku 1927 byl členem 

spolku Hollar. Od roku 1929 působil jako pedagog a asistent na grafické speciálce AVU 

a od roku 1972 jako profesor na Pedagogické fakultě UK. Je autorem ilustrací cca 700 

knih, 1600 volných grafických listů a na 400 obrazů. Získal celou řadu významných 

uměleckých cen. 
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9.1.2 Praktická část: Ilustrace. 

Pozoruj, odpověz a tvoř 

1. Pokus se porovnat ilustrace knih Broučci, Císařovy nové šaty a Rumcajs. 

Čím se liší? Víš, kdo napsal zmiňované knihy a kdo je ilustroval? 

2. Znáš nějakého známého ilustrátora? Máš nějakého oblíbeného? Jakou 

knížku ilustroval? 

3. Pokus se nakreslit, namalovat, ilustrovat příběh Zakletá dcera. 

Obr. 62 
Cyril Bouda při ilustraci známé Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty nechává 
hlavního hrdinu pochodovat novopackým náměstím. 

- 7 5 -



Obr. 63 
Nejstarší autorskou pohádku napsal Jan 
Karafiát a jmenuje se Broučci. Ilustraci 
к příběhu vytvořil Jiří Trnka. Věděl(a) 
bys, co ještě tento výtvarník ilustroval za 
pohádky? Znáš další autorské pohádky? 

Obr. 64 v 
Václav Čtvrtek napsal příběhy o 
loupežníku Rumcajsovi. Knížku ilustroval 
Radek Pilař. Jaké postavy z tohoto 
loupežnického příběhu ještě znáš? Les 
Ráholec, kde loupežnická rodina žila, se 
nachází nedaleko Jičína. Věděl(a) bys, kde 
Jičín je a kdo v něm pobýval? 
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Otakar Čila, akademický malíř. V Nové Pace se narodil v roce 1894 a zde také v roce 

1977 zemřel. Ve svém rodišti docházel do dílny akademického malíře Mühla. 

Na Akademii výtvarného umění studoval v Praze v roce 1913. Za 1. světové války byl 

odveden na frontu, zde byl zajat a v roce 1917 vstoupil do československých legií. 

Po roce 1920 pokračoval ve studiu na Akademii, kterou v roce 1925 absolvoval 

u Vratislava Nechleby. Byl autorem řady portrétů slavných osobností, např. albánského 

krále. Dále vytvářel obrazy s loveckými zátišími a scenérie z přírody. Za okupace se 

zapojil do odbojové činnosti. V roce 1949 byl spolu se svým synem zatčen a do roku 

1958 uvězněn. Čestným občanem města byl jmenován in memoriam 1998. 

Miroslav Hák, umělecký fotograf. V Nové Pace se narodil v roce 1911 a zemřel 

v Praze v roce 1978. Fotografem se vyučil u svého otce fotografa Františka Háka. 

Během svého života pracoval u firmy Langhans v Praze, dále u ateliéru firmy Horn 

v Bratislavě. Od roku 1937 byl fotografem souboru divadla E. F. Buriana D 34 v Praze. 

Ve 40. letech byl zaměstnán u Státního filmu a poté byl fotografem Ústavu pro teorii 

a dějiny umění ČSAV. Zúčastnil se celé řady výstav, z nichž jedna z posledních 

proběhla v roce 1976 v Suchardově domě. Byl členem skupin: 42, SVU Mánes 

a Bilance. V roce 1969 byl tento věčný bohém jmenován členem EXELLANCE 

NATIONALE cabinet STAMPES 50 a potvrdilo se jeho přední místo mezi našimi 

fotografy. Byl ovlivněn surrealismem, ale i civilizační tématikou. V roce 1998 byl 

jmenován in memoriam Čestným občanem města Nové Раку. 

Václav Krečmer, malíř, majitel malířské dílny. Narodil se v Nové Расе roku 1849 

a zemřel tu v roce 1921. Malířství se učil v Rychnově nad Jizerou, nejdříve maloval 

ozdoby na knoflíky a ve Vídni také ozdoby na kovové předměty. Ve svém rodišti 

se usadil roku 1871 jako malíř náboženských, krajinářských a portrétních obrazů. 

Pro velké množství zakázek přijímal do práce učně. Obrazy z této dílny nalezneme 

v Čechách i v zahraničí, například v Německu, Maďarsku a v Rusku. Tato malířská 

dílna existovala vedle sochařské dílny Antonína Suchardy mladšího a malířské dílny 

Antonína Mühla. 
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Karel Štika, grafík, autor linorytů, suchých jehel, leptů a knižních ilustrací. Narodil se 

v Praze v roce 1898 a v Praze také zemřel v roce 1975. Dlouhá léta působil však jako 

profesor kreslení na gymnáziu v Nové Pace. Byl žákem Maxe Švabinského. Jeho raná 

díla charakterizují baladickou sociální grafiku později vystřídanou expresivně laděným 

realismem. 

Mezi další významné osobnosti Novopacka patří: 

Jan Gebauer, univerzitní profesor, jazykovědec 

Josef Beran, spisovatel a kněz 

František Čip, spisovatel 

František Gross, malíř 

Otakar Hrubý, letec 

Josef Jíra, historik 

Antonín Kotik, spisovatel 

Jan Machytka, architekt 

Vojta Matys, dramatický herec 

Josef Muzika, houslista 

Antonín Nydrdle, odborný spisovatel 

Jan Opolský, básník a spisovatel 

František Faustin Procházka, buditel a historik 

Karel Tuček, geolog 

Josef Tulka, malíř 

František Záhorský, hudební skladatel 

Všichni byli po celý život inspirováni krásou podkrkonošské krajiny a všichni se 

narodili ve městě s bohatou kulturní a revoluční tradicí. 
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10 Praktická část 



I. První příroda II. Druhá příroda - hmotná kultura 

Podkrkonoší 
- Krajina, poloha a podnebí 

Rostliny 
Živočichové 
Vodstvo (Bahňák, Zaďák, 
Novopacký vodopád, Pivovarský 
rybník, Studánky, Rokytka) 
Sýkornice (chráněné území) 
Nerostné bohatství 
Naleziště drahých kamenů 
Polodrahokamy 

- Araukarity 
Přesličky a plavuně 
Otisky živočichů 

U rybníka Bahňáku 
Jak lze vidět krajinu? 
Podkrkonošská krajina 
Najdi své místo na pohlednici 
Jak můžeme vidět město z letadla? 
Živý a zkamenělý strom 
Dnešní podoba přesličky 
Můj kamínek pro štěstí 
Najdi si svůj kaštan 
Hledání živáčků 
Jak vodník Bahníček svůj rybník hlídal 
Co kosák sýkorce na Kozinci vyprávěl 
Moje krajina 

Významné a památné budovy 
(Suchardův dům, podkarpatský 
kostelík, fara svatého Mikuláše, 
klášter Nanebevzetí panny Marie, 
Klenotnice) 
Dřevěné roubenky 

- Desatero 
Schodiště ke klášteru 
Město, znak 
Kumburk 

- Pecka 
Levín 
Šperky z novopackých drahokamů 

Podkrkonošský hrad 
Co spatříme ve městě? 
Znak našeho města 
Novopacká klenotnice 
Máchovou stezkou к hradu 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
Historické chaloupky 
Suchardův dům 
Co babička před chaloupkou vyprávěla 
Po starých klášterních schodech 

Místo za městem 
(lokalita Nová Рака) 

III. Literatura - mýtus, rituál 
Pověsti z Novopacka 

- Pohádky a humor na Novopacku 
Lidová slovesnost 
Legendy 

Jak čert mezi Kumburkem a Bradlecem 
stavěl most 
Zakletá dcera 
Jak pačtí stavěli město 
Bílá paní na Pecce 
O hloupém Honzovi z Hřídelce 

IV. Výtvarné umění 
Rod Suchardů 
Ladislav Zívr 

- Cyril Bouda 
Miroslav Hák 

- Bohumil Kafka 
Anna Boudová-Suchardová 

Pohled na svět očima Ladislava Zívra 
Ilustrace 
Jak císař po packém náměstí 
vykračoval 
Co našel v hledáčku pan Hák 
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Výtvarná řada: Podkrkonošské tajemství 

Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy: 

• Rozvoj poznávacích procesů (vnímání, představivost, fantazie, paměť, myšlení) 

• Poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností 

(prvky výtvarné řeči, tvar) 

• Rozvoj schopností verbální komunikace 

• Rozvoj schopnosti výtvarného sdělení, porozumění výtvarnému sdělení jiného 

autora 

Cílové zaměření výtvarné řady 

Výchovné cíle: 

• Poznávat podoby přírody 

• Pozorování světa kolem nás 

• Snaha o vytváření individuálního vztahu žáků k živé a neživé přírodě 

• Snaha o základy ekologického myšlení 

• Chránit přírodu jako zdroj života 

• Navazovat na základní pojmy mineralogie a paleontologie, hledat jejich 

uplatnění srozumitelné dětem 

Výtvarný námět 1 : „Poklad země" 

Výtvarný problém: Namalovat podobu kamene, zachytit tvar, strukturu, barevné 

přechody. 

Technika: malba 

Instrumenty: čtvrtka A3, temperové, vodové barvy, štětec, voda, hadr 

Výtvarný námět 2: „Kamenný labyrint" 

Výtvarný problém: Pozorování a zkoumání jednotlivých nerostů: achátů, jaspisů, 

ametystů, chalcedonů, araukaritů. Nakreslit bludiště ukryté uvnitř polodrahokamů, 

nerostů dle předlohy. 
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Technika: kolorovaná kresba 

Instrumenty: čtvrtka A4, štetec, temperové barvy, voda, tuš, inkoust 

Výtvarný námět 3: „Tvář ukrytá v kameni" 

Výtvarný problém: Pozorování struktury kamene. Vytvořit frotáž kamene zmačkáním 

a obalením kamene do papíru. Po rozbalení a vyjmutí kamene se pokusit najít ukrytou 

tvář. Dokreslit prsty, zvýraznit. 

Instrumenty: papíry, vodové barvy, kámen 

Výtvarný námět 4: „Kdo se na nás v té řece dívá?" 

Výtvarný problém: Pozorování a zkoumání tvarů a barevných přechodů 

polodrahokamů. Nakreslit tvar, linii a barevné přechody. 

Technika: lavírovaná kresba 

Instrumenty: čtvrtka A5, tuš, dřívko, voda, tenký štětec 

Výtvarný námět 5: „Kde se schoval kamenný skřítek?" 

Výtvarný problém: Vytvořit na rozkopírované černobílé snímky achátů skřítka, 

vystříhat ho z barevných snímků achátu. Skřítka je možno i domalovat a poté 

zakomponovat do černobílého achátu. Dotvořit barevně plochu. Ke skřítkovi lze napsat 

krátké vyprávění či vyjádření. 

Technika: koláž 

Instrumenty: černobílé Xerokopie achátů, temperové nebo vodové barvy, nůžky, lepidlo, 

štětec, voda 

Další výtvarný námět : „Korunovační klenoty pro Karla IV." 

Výtvarný problém: Prohlédnout si naše České korunovační klenoty. Všimnout si, 

z jakého materiálu jsou vytvořeny, a jaký kámen se na nich vyskytuje. Vytvořit korunu 

pro našeho panovníka. 

Technika: prostorová tvorba 

Instrumenty: barevné čtvrtky a papíry, různé ústřižky z časopisů, vlastní nakreslené 

acháty, snímky polodrahokamů, lepidlo, tuš, nůžky, dívko, štětec, voda, temperové 

barvy. 
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VN6: „O kapce vody uvězněné v kameni" 

VN7: „Čarování s drahokamy" 

VN8: „Kamínek pro upomínku a pro štěstí" 

VN9: „Kamenožrout a jeho přátelé" 

VN10: „Jak skřítek achátník do Podkrkonoší přišel" 

VN11 : „Zemějez kamene" 

VN12: „Kdo bydlí v tom kameni" 

VN13: „Kamínek v botě" 

Struktura přípravy na hodinu výtvarné výchovy 

Východisko 

Kameny, co lze najít na cestách. Polodrahokamy a jejich naleziště u nás. Minerály 

a jejich využití. Podoby a tvary jednotlivých polodrahokamů a minerálů. Názorné 

ukázky a fotografie. 

Námět: „Poklad země" 

Učivo - cíle: 

• Rozvoj poznávacích procesů (vnímání, představivost, fantazie, paměť, myšlení) 

• Poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností 

(prvky výtvarné řeči, tvar) 

• Rozvoj tvořivých schopností: výtvarného vyjadřování 

• Rozvoj schopností verbální komunikace 

• Rozvoj schopností výtvarného sdělení, porozumění výtvarnému sdělení jiného 

autora 

Ročník: 5. třída 

Vzdělávací program: Rámcový vzdělávací program 

Výtvarný problém: Namalovat podobu kamene, zachytit tvar, strukturu, barevné 

přechody. 
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Klíčová slova: nápaditost, tvar, fantazie, výraz, kontrast, přesnost, linie 

Druhy výtvarné činnosti: 

Výtvarné vnímání: spontánní vnímání, představivost, srovnávání 

Výtvarná imaginace: děti se učí objevovat nové způsoby myšlení, získávají nový pohled 

na věci, které se jim zdály běžné 

Výtvarná tvorba: děti se učí zobrazovat výtvarnými prostředky, zachytit, vylíčit, 

vyprávět 

Komunikace: děti se učí pojmenovat, vysvětlit, komentovat (vyprávět) 

Technické realizační prostředky: 

Výtvarné techniky: malba 

Instrumenty: temperové barvy, štětec, voda, 

Materiály: A3 čtvrtka 

Didaktická analýza úkolu: 

a) Smysl, cíle: 

• rozvoj poznávacích procesů (vnímání, pozorování, představivost) 

• poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových 

možností 

• rozvoj senzibility к okolí - к estetickým podnětům přírodních forem 

• vytváření aktivního vztahu ke skutečnosti - ve smyslu jejího výtvarně 

estetického přetváření, ozvláštnění 

• rozvoj schopnosti vyjádření výtvarným projevem 

b) Dílčí úkoly: 

• malbou temperovými barvami zachytit podobu, tvar kamene 

• využití a pokrytí celého formátu čtvrtky 

c) Výtvarně vyjadřovací prostředky: 

• výtvarné elementy: barva, linie 

• vztahy mezi elementy: harmonie, syntéza, dynamika 

• procesy tvorby: poznání, malba, komunikace 
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d) Druhy výtvarné činnosti s výtvarně vyjadřovacími prostředky: 

• výtvarné vnímání: spontánní vnímání, záměrné pozorování, srovnávání, 

hodnocení vnímaných objevů 

• výtvarná imaginace: děti se učí objevovat nové způsoby myšlení, získávají 

nový náhled na věci výtvarnou tvorbou 

• výtvarná tvorba: děti se učí vyjadřovat výtvarnými prostředky, zachytit, 

vylíčit (výtvarná tvorba plošná) 

• komunikace: děti se učí pojmenovat, vysvětlit, komunikovat 

e) Kritéria hodnocení 

• pochopení úkolu 

• úroveň verbálního vyjádření o svém výtvarném výtvoru, o svém prožívání 

procesu jeho tvoření a o svém vlastním úkolu 

• originalita a nápaditost pojetí 

• forma a obsah 

• práce s výtvarně vyjadřovacími prostředky 

f) Přidaná hodnota 

• rozvoj poznání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových 

možností (prvky výtvarné řeči, syntéze - barevné myšlení) 

• zajímavosti ze světa polodrahokamů 

• uvědomění si existenci neživé přírody 

Předpoklady úspěšného řešení úkolu 

g) Dispoziční připravenost žáků: 

• žák má zájem o výtvarnou činnost 

• žák je dostatečně motivován к této činnosti 

• žák má předchozí zkušenost s malbou 

• žák pochopil zadání úkolu 

• žák je schopen soustředit se na vlastní práci 

h) Metodické (psychodidaktické) zajištění 

• metoda hromadného i individuálního vyučování 

• metoda slovní - dialogická 
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• metoda praktické činnosti - výtvarná tvorba 

• metoda názorná 

i) Materiálně technické zajištění 

• techniky: malba 

• instrumenty: štětec, temperové barvy, voda, hadr 

• materiály: A3 čtvrtka 

j) Organizační zajištění 

• organizační forma: jednotka výtvarné výchovy, učebna běžného typu 

• organizační činnosti: počet tvůrců jedné práce - žáci řeší úkol samostatně; 

rozdávání a úklid potřeb; umístění na pracovní místa; místa pro odkládání; 

hodnocení a vystavení prací 

Kontextové zajištění 

• Výtvarný kontext výukový: malba, práce s temperovými barvami 

• Výtvarný kontext oborový: předcházející zkušenost s technikou malby 

a prací s temperovými barvami, setkání s abstraktním uměním 

• Kontext vzdělávacích obsahů a aktivit dětí: motivace к práci a poznávání. 

Rozvinutí schopností sebehodnocení. Hodnocení druhých. 

Při své pedagogické praxi jsem měla možnost vyzkoušet první tři náměty z této 

výtvarné řady: Podkrkonošské tajemství. První realizovaný námět, tedy Poklad země 

byl i částečným východiskem pro další náměty této řady. Vyučovací hodina proběhla 

motivací a diskuzí na téma, co vše lze na polní cestě, poli samotném najít. Co si žáci 

odnášejí ze svých výletů a cest pro vzpomínku. V průběhu rozhovoru jsme došli i ke 

sběru kamínků pro štěstí. Motivace dál pokračovala již na téma polodrahokamů 

a minerálů, jejich nalezišti u nás a zkušenostmi a znalostí dětí s drahými kameny 

a nerosty. К dispozici byly i fotografie, obrázky jednotlivých nerostů, hornin 

a minerálů. Na ukázku tu byly i některé polodrahokamy a minerály jako je: achát, 

růženín, ametyst, chalcedon a další. Kameny byly v neopracovaném stavu, tak i jako 

případný šperk. 

Po úvodní motivaci a rozhovoru byl dětem zadán výtvarný problém, který řešily. Na 

tabuli visely po celou dobu dětské aktivity obrázky polodrahokamů a byla nabídnuta 

- 8 6 -



i obrázková encyklopedie. Děti si tedy zpravidla vybraly jeden z nerostů, který se 

snažily zachytit. Nutné bylo ještě zdůraznit, že je potřeba pokrýt barvou celou plochu 

a připomenutí, jak se zachází s temperovou barvou. Práce plně zabrala hodinu čistého 

času, takže dvouhodinovka výtvarné výchovy byla ideální. Po uklizení výtvarných 

instrumentů a místa v lavici, proběhlo společné vyhodnocení práce, ukázka dětských 

prací. Žáci hodnotili jak práce svých kolegů, tak svoje vlastní. Někteří i dávali svým 

malbám jména a hledali je na nabídnutých fotografiích. Po závěrečné pochvale jsem 

výtvarné práce vystavila na nástěnku ve vestibulu školy. 

- 8 7 -



- 8 8 -



Obr. 68 
Každý můžeme v kameni najít něco jiného. Někomu 
připomíná skřítka, někdo v něm vidí zprávu pro nás 
či sebe, jiný v kameni může objevit klidně i nějaké 
zvíře či hmyz a švýcarský malíř Paul Klee v něm 
viděl květiny. A proto se jeho obraz, který namaloval 
jmenuje Květy v kameni. 

Obr. 69 
Výtvarné práce žáků páté třídy 
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Obr. 71 
Výtvarná práce žáka páté 
třídy 
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11 Závěr 

Tématem mé diplomové práce je místo za městem. Toto téma bylo specifikováno 

na lokalitu, kterou jsem si vybrala, to jest mé rodné město Nová Рака. 

Nová Рака a Novopacko skýtalo dostatek materiálu pro zpracování tématu mé 

diplomové práce, a to po stránce věcné, literární a výtvarné. Svým přírodním nerostným 

bohatstvím i kulturními tradicemi a dědictvím bylo dostatečným podkladem pro to, 

abych na základě jeho podpisu a analýzy vypracovala výtvarný projekt pro první stupeň 

základní školy. Východisky pro vyhledávání typů výtvarných činností se mi staly 

přírodní, krajinné, historické, geologické podmínky i významné kulturní památky 

z jejichž výchozího popisu a analýzy jsem vycházela při vypracování výtvarné řady 

a pro realizaci nejrůznějších druhů výtvarných aktivit. Ukázalo se, že všestranná 

analýza města a jeho okolí se může stát dostatečným inspiračním podkladem 

pro zpracování různých myšlenkových map, výtvarných řad. Napomohly mi k tomu 

i ilustrativní fotografie rozmanitých objektů nalézajících se v přírodě i ve městě. 

Náměty ze své výtvarné řady, některé úkoly z pracovních listů a jejich použitelnost 

a přínos pro rozvíjení výtvarných schopností dětí jsem ověřila při své pedagogické 

praxi. Domnívám se, že moje diplomová práce je jakýmsi typem metodické příručky 

pro využití a aplikaci v různých lokalitách naší republiky. Tento pokus o příručku by 

zároveň mohl přispívat к rozvíjení rozmanitých typů činností žáků prvního stupně 

základní školy a jejich enviromentální výchovy. 
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53. Boudník u staré zdi v Praze - Obrazárna v hlavě 1-2 

54. Dřevěná chaloupka - H. Vitochová 

55. Suchardův dům - H. Vitochová 

56. Původní dílna rodu Suchardů - H. Vitochová 

57. Sgrafity na Suchardově domě - H. Vitochová 

58. Mádlův Betlém - kniha Novopacko 

59. Tvorba L. Zívra - Ladislav Zívr 

60. Pučení od L. Zívra - Ladislav Zívr 

61. Autoportrét - Ladislav Zívr 

62. Ilustrace C. Boudy - kniha Novopacko 

63. Broučci - www.ceskatelevize.cz 

64. Rumcajs - www.tvserialy.cz 

65. Acháty - kniha Novopacko 

66. Acháty - kniha Novopacko 

67. Acháty - kniha Novopacko 

68. Květy v kameni - Klee, Obrazárna v hlavě 1-2 

69. Výtvarná práce žáka páté třídy 

70. Výtvarná práce žáka páté třídy 

71. Výtvarná práce žáka páté třídy 
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