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Lidová architektura 

  

V obci jsou zachovány dvě roubenky po pravé straně cesty.  
 

   
 

Druhy spojování trámů u roubenek: „na rybinu“ a „na zámek“ 
 

 
Úvozová cesta je lemována z obou stran kamennými tarasy, na jedné 

straně 3 až 4 metry vysokým. Nad touto opěrnou zdí byla pole, na která 
se jezdilo po pěti úzkých terasovitých vjezdech ze skládaného kamene. 

 
 

Lidový kroj  
 

V českých zemích se kroje nenosily příliš dlouho, v průměru do 
poloviny 19.století. Na Nadějkovsku se nosil táborský (též kozácký kroj). 
Táborsko, zvané též Kozácko, zřejmě pro častý chov koz, sousedí na 
severu se středočeskou oblastí a proto se i zdejší krojové prvky vzájemně 
prolínají. Kroj není stylově příliš výrazný, ale byl velmi oblíbený i ve 20. 
století, zejména na různých národních slavnostech před 2.světovou 
válkou. 

Ženské sukně byly často i v 19.století ručně tkané, dále byly oblíbené 
velkokvěté kašmíry, zvané „Jiříkovo vidění“. Šněrovačky byly vyztužené 
kosticemi, ale šité postaru ze sukna. Výrazná je na táborském kroji 
zejména výšivka. Je bílá, ale precizní a velmi vkusná, vyšitá na zástěrách, 
kosičkách, či širokých bílých sukních. Podoba mužského kroje je méně 
doložená, ale předpokládá se, že se nelišil od ostatních mužských krojů, 
tedy že obsahoval modré a zelené svrchní části, koženky, košile, a běžné 
čepice s klobouky.   

 



Rostlinstvo a živočišstvo 
 

Na mezích a na okrajích hájů rostou dva druhy 
smržovitých hub: smrž jedlý (Morchella esculenta) a 
kačenka česká (Ptychovera bohemica), které jsou 
jinak popsány hlavně na vápencích. Najdeme je již 
časně zjara, v dubnu až květnu. Obě houby jsou jedlé a 
výborné. Poněkud bizarním zjevem nás od července do 
září zaujme houba hvězdovka trojitá (Geastrum 
triplex). Její plodnice mají v mládí cibulovitý tvar, jsou 
asi 4-6 cm široké, světle až tmavě hnědé. Vnější obal 
později puká ve  4 - 7 cípů (nejčastěji v 5) do hvěz-
dicovitého tvaru. Uvnitř hvězdice zůstává vnitřní 
kulovitá plodná část („vajíčko“) s výtrusným prachem. 

 
Kačenka česká 
 

Časně zjara můžeme mezi listím 
najít podbílek šupinatý (Lathraea squamaria). Jeho 
silné lodyhy mají stejně jako drobné lístky a květy sytě 
růžovou barvu. Podbílek nevytváří zelené barvivo 
(chlorofyl) a látky potřebné k životu získává tím, že 
cizopasí na kořenech listnatých stromů. 

Podbílek šupinatý 
 

Růže galská (Rosa gallica) z čeledi růžovitých 
je nízký poléhavý keřík s trojčetnými až pětičetnými 
listy a velkými, růžově nebo fialově červenými květy. 
Roste na okraji houštin při cestě. 

V rybníčku, který je navštěvován divokými 
kachnami, žije dravý brouk potápník vroubený 
(Dytiscus marginalis), lovící různé larvy a rybí plůdek. 
Neméně dravé jsou jeho larvy, ozbrojené šavlovitě zahnutými kusadly. 
Naopak téměř výhradně rostlinstvem se živí ondatra pižmová 
(Ondatra zibetica). Nevyhýbá se však ani rakům a škeblím, někdy 
nakousne i zdechlou rybu. Ondatra pochází ze Severní Ameriky, kde byla 
odpradávna lovena – Indiány pro maso, bělochy pro kožešinu. V Čechách 
se objevila díky hraběti Colloredo–Mansfeldovi, který v roce 1905 dal 
vpustit na rybník ve Staré Huti u Dobříše deset párů. Ondatry zde nalezly 
ideální podmínky, začaly se silně množit, vbrzku osídlily celé Čechy 
a rozšířily se i za jejich hranice. 

 
Značená cesta úvozem a lesem Kladiny do údolí u rybníka Kadoch. 


