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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Trutnov 

Náchod 

Rychnov nad Kněžnou 

Hradec Králové 

Jičín 

Kde jsi doma?  

Označ si místo na mapě. 
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Pozoruj, jak se od sebe domy na mapě liší. 

Poznáš stavby na obrázcích? Napiš si je. 
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 PODOBA VESNIC

SHLUKOVÉ VSI 

Pane, co to 
tady děláte? 

Zakládám vesnici. Tady 
v rovině se bude náves 
dobře vyměřovat! 

NÁVESNÍ VSI 
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 LÁNOVÉ VSI 

 

DVORCOVÉ VSI 

Zamysli se, na jakém místě 
jsou domy povodní nejvíc 
ohrožené? 

Zdá se, že předkové byli chytří 
a stavěli svoje domy tak, aby je 
nezničila povodeň. 
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 VESNICKÁ USEDLOST 

v sýpce (špýcharu) hospodář 
skladoval obilí 

ve výměnku žili staří  
rodiče hospodáře 

do stodoly hospodář  
ukládal seno a zajížděl 

 tam s vozy a stroji 

bránou vjížděly vozy do dvora 

obytný dům  
s chlévem 

dvůr 

Spojíš správně názvy s částmi usedlosti? 
Tohle je půdorys 
polygonální, tedy 
mnohoúhelníkové 
stodoly.  
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chlév 

komora 

světnice 

síň 

zápraží 

OBYTNÝ DŮM 

Jak se liší uspořádání domu předků 
od domů, ve kterých dnes bydlíme? 
Co mají stejné a v čem se liší? 

Co si lidé mohli ukládat 
na půdu a co do sklepa? 
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 BROUMOVSKO 

Co myslíš, proč si obyvatelé domů dávají sochu světce do štítu?  
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Proč nepostavili boudu 
i pro kocoura?! 

K čemu ta sedátka  mohla sloužit? 

Krytá sedátka vedle 
vstupních dveří 
najdeme jen na 
Broumovsku a Policku. 

Dům na obrázku je částečně 
hrázděný a částečně 
roubený. Poznáš jaké je 
přízemí a jaké je  
patro? 
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 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO 

A jak se říká téhle stříšce nad čelní stěnou 
domu? 
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Už tomu rozumím. Tenhle dům  
postavili z cihel, asi na místě 
roubené chalupy. Ale to 
podlomení si zase udělali, 
protože se to u nich tak dělá. 

Já mám taky svůj kožich. Proč 
ho ale dali na chalupu? 

Zamysli se, proč je tenhle dům zděný. Co ho odlišuje od 
dřevěného domu nahoře? 
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 SOBOTECKO

Zkus přepsat nápis na 
záklopovém prknu. 

Co bys napsal na záklopové prkno 
své chalupy ty? 
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U obrázku se ztratily popisky. Doplň je. 

š___ 

p___z_____ 
_a___č 

s__u____  __n_ 
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 NOVOPACKO A PODKRKONOŠÍ 

Proč si myslíš, že lidé dávají na komín hlavici? 
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Co ti svým tvarem připomíná konec 
trámu ve spoji „na rybinu“? V názvu 
spoje je i odpověď. 

Domaluj si lomenici 
podle vlastní 

představy! 
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 KRÁLOVÉHRADECKO 
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Najdeš shodné zdobné prvky, které používal náš zednický mistr? Označ si je 
v obrázcích. 
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 TRUTNOVSKO A KRKONOŠE 

Nad křížovou světničkou 
není komín. Proč asi? 

Vysoký sklon svahu, ve kterém stavěli své domy, chytře 
využili. Poznáš z obrázků jak?  

Proč takové vikýře asi 
stavěli? 
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Takhle nějak vypadaly 
původní horské boudy 

Proč je v Krkonoších vchod do domu a část 
zápraží často kryt bedněným přístavkem? 

Erlebachova bouda, Krausova bouda, 
Labská bouda, Obří bouda… To jsou 
některé z názvů bud, další si najdi v mapě. 

Podle čeho se boudy nazývaly?  

Vymysli si jméno pro svoji boudu. Můžeš ho 
doplnit i do obrázku. 
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 SLOVNÍČEK 
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