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Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Vážení čtenáři, sborník, který máte před sebou, pojednává o devátém ročníku výchovně
vzdělávacího projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Projekt se každoročně koná začátkem září. Tradicí se mohl stát díky vřelé a příkladné spolupráci
Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 a Průmyslového muzea Mladějov.
Svým obsahem projekt vychází z principů průřezového tématu Výchova ke vztahu ke kulturně
historickému dědictví, jehož smyslem je dětem přiblížit kulturní, historické a krajinné hodnoty regionu,
ve kterém žijí.
Jak je u mladějovských projektů dobrým zvykem, byl i letošní ročník naplněn různorodými
tvořivými i poznávacími činnostmi a prostoupen nepostradatelnou příjemnou atmosférou, k níž
přispělo i hezké počasí (po několika letech poprvé program projektu nenarušil déšť).
Hlavní částí projektu byl třídenní pobyt v mladějovském muzeu orientovaný na poznávání přírody
a historických zajímavostí v okolí mladějovské průmyslové dráhy, na nějž navazovala druhá etapa
naplněná zpracováváním poznatků nabytých v Mladějově a dokončováním uměleckých výstupů.
Devátého ročníku projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky se zúčastnilo 25 žáků osmých
tříd, přičemž účast v projetu nebyla povinná, do muzea vyrazili jen ti žáci, kteří chtěli zažít, vytvořit a
dozvědět se něco navíc, nad obvyklý obsah školní výuky, na co ve škole není čas ani prostor. Zbylí
žáci ze dvou osmých tříd, kterým účast v projektu nedovolila nemoc či rodiče nebo měli strach
z neznámého prostředí a příliš náročného programu projektu, využili čas, který jejich spolužáci trávili
v Mladějově, k důkladnému opakování probraného učiva ve školních lavicích.
Jednou z hlavních aktivit mladějovského projektu byla samotná cesta do Mladějova. Pěší pouť
začínala na Hřebči a vedla
přes Hřebečský hřbet do
obce Mladějov kolem nejzajímavějších míst jak z přírodního, tak kulturně historického hlediska. Přestože
cesta se stejným začátkem a
cílem je součástí projektu
již několik let, pokaždé vede
jinou trasou, protože pozoruhodných míst spojených s
osudy dávných obyvatel
Hřebečska, ukrývajících poOndřej Holub
zůstatky na zdejší více jak
stopadesátiletou těžbu uhlí a lupku nebo poskytujících útočiště vzácným rostlinám je na Hřebečském
masivu nepřeberné množství.
Během cesty žáci sbírali vzorky travin rostoucích ve zdejších lesích, loukách i podél
úzkorozchodné železnice, s jejíž trasou se cesta žáků několikrát protnula. Následně své poznatky z
terénního průzkumu travin odborně zpracovali pomocí mikroskopů, herbářů a další odborné literatury
do vědecké studie.

Další klíčovou aktivitou procházející
celým programem projektu bylo natáčení
filmu inspirovaného místní lidovou
pověstí. Film se natáčel klasickým
způsobem po jednotlivých scénách na
předem vybraných lokalitách.
V projektu nemohl chybět ani
zevrubný průzkum historické stavební,
zemědělské a důlní techniky ze sbírek
muzea.
Další blok aktivit úzce souvisel s
předchozími a jejich výsledkem jsou
výtvarná díla malířského i sochařského
Anežka Hubáčková charakteru, námětem vycházející z muzejních expozic i okolní krajiny.
Vyvrcholením projektu je již také tradiční podzimní výstava ve vestibulu moravskotřebovské
radnice, kde se veškeré výsledky práce žáků náležitě prezentují.
Program projektu stejně jako v předchozích ročnících připravili Mgr. Vlastimil Novák a
RNDr. Alena Purketová. Úspěšný a
bezproblémový průběh projektu by
nebyl možný bez nezištné obětavé
práce pracovníků muzea Evy
Kopřivové, Michala Hrubeše a Petra
Sýkory, díky nimž mohli žáci
v muzeu pohodlně přespat, najíst se
a povozit se muzejním vláčkem.
Následující stránky sborníku
detailně ukazují průběh i výsledky
devátého ročníku projektu Mezi
pražci mladějovské úzkokolejky.
Přestože škola s muzeem zrealizovala již 9 těchto velkých projektů
Tereza Radová

a hezkou řádku menších akcí, stále existuje mnoho
nápadů, témat a možností, které výjimečně inspirativní
areál mladějovského muzea nabízí a které teprve čekají,
až je žáci využijí na své cestě za poznáním okolního
světa. Věřme, že se brzy podaří uskutečnit další
podobné akce, které jsou přínosné a obohacující jak pro
žáky, tak pro učitele školy a mladějovské muzejníky.

Lukáš Skřebský

DENÍK PROJEKTU
STŘEDA 9. ZÁŘÍ DOPOLEDNE
V osm hodin ráno se scházíme na nádraží
v Moravské Třebové, téměř všichni byli na místě
mnohem dřív v očekávání, co nám následující dny
přinesou. Linkovým autobusem směřujícím do Svitav
skoro nikdo nejel, tudíž se do něj naše téměř
třicetihlavá skupina pohodlně vešla. Vystoupili jsme
na Hřebči u tunelu a přesunuli se k vyhlídkovému
altánu U Tety, kde náš projekt oficiálně začíná. Řekli
jsme si, co a jak se bude dít dál, rozdali si párky na
oběd a role k filmu, který snad během projektu
natočíme.
Filip Novák
Krátce po deváté hodině směle vyrážíme cestou
kolem vysílače do Mladějova. Paní učitelka Purketová nás hned po několika stech metrech cesty
upozorňuje na zákonem chráněnou plavuni, která si ledabyle roste hned u cesty, aniž by tušila, jak
výjimečná je. Chceme se také podívat z vyhlídky u vysílače, ale stromy ji už přerostly. Na výhledy do
kraje si tak musíme počkat až na vyhlídkovou plošinu nad hřebečskými doly. Cesta nám příjemně
ubíhá, je hezké počasí, máme dobrou náladu, procházíme krásnou krajinou, chvíli do kopce, chvíli z
kopce, stále je na co se dívat. Zanedlouho tak přicházíme k dalšímu místu dalekých výhledů, rozhledně
na Strážném vrchu.
Před polednem přicházíme k bývalému dolu Hugo Karel, kde si dáváme polední pauzu.
Rozděláváme oheň a opékáme párky.
STŘEDA 9. ZÁŘÍ ODPOLEDNE
Po obědě začínáme v lese točit první scény našeho
filmu. Začátky jsou sice trochu rozpačité, ale když
všichni pochopili způsob natáčení filmu (že se scény
nenatáčí chronologicky, ale podle lokací) stala se z
natáčení nejoblíbenější aktivita projektu.
Od dolu Hugo Karel jdeme po kolejích průmyslové
drážky až k silnici spojující Novou Ves s Dětřichovem.
Nedaleko od silnice na Červeném kopci je starý
Filip Kadidlo
kamenolom, kde se hojně nacházejí zkameněliny
druhohorních mořských živočichů. Učitelé nám dávají na
vybranou, zda jít přímo do Mladějova, nebo se zastavit u
skály a sebrat si nějakou kamennou ústřici. O obou
variantách hlasujeme. Téměř jednomyslně je zvolena
paleontologická zastávka. Do suťového pole v kamenolomu se s vervou vrháme, přehrabujeme se kamením a
skutečně mnozí z nás zkamenělá zvířátka našli.
Další cesta po hřebeni Hřebečského hřbetu stále stoupá
až k nejvyššímu kopci v okolí, Mladějovskému vrchu.
Tomáš Marek

Následně již jdeme z kopce pohodlnou lesní cestou,

průběžně natáčíme několik dalších kousků filmu a s veselou myslí tak dojdeme až k rozcestí
turistických tras u obce Helvíkov. Protože ještě
všichni překypujeme energií, dohodli jsme se, že si
cestu ještě o kousek prodloužíme, protože nedaleko
je ještě několik velmi zajímavých míst, kterými
stojí za to projít. Kolem Hutákovy chaty a
mladějovské hájovny přicházíme před sedmou
hodinou do Mladějova.
Přívětivý areál průmyslového muzea (někdejší
šamotové továrny) nás vítá s otevřenou náručí a již
jeho venkovní expozice nenechávají nikoho na
pochybách, že muzeum se všemi svými
opečovávanými a v perfektním stavu udržovanými
Anežka Hubáčková nejroztodivnějšími stroji patří ve svém oboru k
evropské špičce.
Nejdůležitější věc, co je potřeba po příchodu do muzea udělat, je ubytování. Dívky nocleh našly
v pokojíčku na vrátnici, chlapci se uložili ve dvou útulných pokojí v historické stoleté správní budově
muzea.
Dnes již stihneme jen večeři. Protože je hezky a teplo, můžeme se najíst na muzejním nádraží,
potom už jen společně zhodnotíme den a s nezbytnou zastávkou v koupelnách se ukládáme ke spánku.
ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ DOPOLEDNE
Po snídani se všichni scházíme před správní budovou a
zahajujeme zevrubnou prohlídku muzejních expozic.
Zkoumáme exponáty, hledáme odpovědi na otázky v pracovních listech. Někteří z nás pracovali pilně a brzy dokázali
zodpovědět téměř všechny otázky, jiní mají s touto prací jisté
obtíže a spíše než na svůj rozum spoléhají na to, co do svých
listů napsali spolužáci. Následuje umělecká aktivita. S kreslířským náčiním se rozcházíme po areálu muzea a kreslíme
zajímavé detaily historických strojů. Do oběda vzniklo několik
pozoruhodných výtvorů, zvlášť některým se obrázek velmi
povedl.
ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ ODPOLEDNE

Jan Lošťák

Tomáš Alexandr

Po obědě máme polední pauzu, kterou využíváme k
návštěvě místního obchodu, neboť některým již došly
všechny pamlsky a do pátku by bez nich nevydrželi.
Odpoledne natáčíme větší část filmu, práce nám jde
docela rychle od ruky, některé scény dokonce zvládáme
hned na první záběr. Ti, kteří zrovna nenatáčí se nejdřív s
paní učitelkou Purketovou věnují zpracovávání vzorků travin
nasbíraných cestou v předešlém dni. Zjišťujeme, jaké traviny
jsme to našli, z mikroskopických preparátů vidíme, jak
vypadají ve všech detailech.

V další části odpoledne si každý vybral práci z několika nabízených možností. Jedna skupinka
žáků se vrhla na výrobu sochy z PET lahví. Inspirováni dílem sochařky Veroniky Richterové si žáci
vymysleli svou sochu a začali tvořit. První problém nastal s ohýbáním plastu nad plamenem lihového
kahanu, který se stále nedařilo zapálit. Když Mgr. Novák uviděl kolem kahanu hromadu vyškrtaných
sirek, rozhodl, že bude lepší rozdělat na ohništi před kavárnou velký oheň. Ze sklepa se tedy vynosilo
dřevo, rozdělal se oheň a konečně mohla začít výroba velké plastové vážky, která se však nakonec
ukázala složitější, než se původně zdálo. Museli jsme se tedy spokojit jen s plastovým palmovým
hájem.
Další skupina dostala za úkol pokračovat v renovaci nakládače T157/2, na němž žáci školy
pracují již dva roky. O tuto činnost byl mezi žáky
největší zájem, ale až při samotné práci mnozí
zjistili, jak náročné je z povrchu stroje odstranit
vrstvy starých nátěrů a rzi. Počáteční nadšení je tak
velmi rychle opouštělo. Podobné pocity zažívali ti,
kteří brusnými papíry čistili velkou dřevěnou tabuli,
která se přes zimu ve škole promění ve třetí
fotodesku. Dvě předchozí, které v rámci spolupráce
Pavel Spíchal
muzea a školy vznikly v roce 2011, jsou totiž velmi
oblíbené a málokterý návštěvník muzea odolá možnosti nechat se u nich vyfotit jako horník nebo
mašinfíra.
Další žáci kreslili traviny obtahováním jejich stínu na papíře.
Konstruktivní prací, která nás všechny naplňovala štěstím, jsme dospěli až k večeři nesoucí se ve
stejně přátelské atmosféře, hlavně díky panu Hrubešovi, který nás jako muzejník provází projektem již
od jeho začátku, a který si svou veselou povahou hned získal náklonnost všech účastníků.
Ještě než jsme se odebrali do svých pelíšků, využili jsme tmy a pomocí fotoaparátu a svítících
displejů mobilních telefonů vytvořili několik efektních abstraktních obrazů.
PÁTEK 11. ZÁŘÍ DOPOLEDNE
Páteční ráno nás vítá deštěm. Naštěstí déšť brzy ustává a mezi mraky se občas objeví i slunce.
Hned po snídani musíme uklidit pokoje, kde jsme nocovali a uvést je do stavu, který by alespoň
připomínal jejich původní podobu. Povedlo se nám to dokonale.
Nejlepší pracovníci na nakládači dostali možnost natřít očištěné části základní barvou, aby byly
připravené pro konečný zelený nátěr, který ovšem bude muset počkat na některou z příštích
žákovských akcí. Mezitím pan Hrubeš připravil vlak,
kterým z muzea odjedeme. Udělal to s dostatečným
předstihem, protože je ještě nutné natočit poslední scény
filmu, k nimž právě vlak potřebujeme.
V 11 hodin je vše natočeno, natřeno a uklizeno.
Nastupujeme tedy do vlaku a opouštíme muzeum.
Po půl hodině jízdy vystupujeme na zastávce Nová
Leona Tichá
Ves z vlaku a pěšky se přesouváme na autobusovou
zastávku. Záhy přijíždí linkový autobus, který nás odveze do Moravské Třebové, čímž pro nás hlavní
část projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky končí.

STROJE JAKO UMĚLECKÁ DÍLA
Na každý stroj (historický i současný) lze pohlížet nejen jako na užitkovou věc, ryze praktického
pomocníka člověka, ale i jako na sochu, umělecké dílo moderní doby. Během projektu jsme se na
muzejní exponáty dívali i tímto úhlem pohledu, hledali zajímavé detaily a kreslili je.
Autojeřáb Tatra 148
Automobil Tatra 148 se začal vyrábět v roce 1972 jako
vylepšená verze typu T 138, od něhož se lišil zejména
výkonnějším motorem. Jeho základem byl osvědčený
podvozek s páteřovým rámem s centrální nosnou rourou a
nezávislými výkyvnými polonápravami.
Vyráběl se až do roku 1982 v mnoha provedeních, kromě
jednostranných i trojstranných sklápěčů to byly valníky,
cisterny, tahače, hasičské vozy, domíchávače betonu,
autobagry a autojeřáby. Jeřábové nástavby vyráběla ČKD ve
dvou verzích, jeřáb AD 160 má nosnost 16 tun, jeřáb AD 20
může zvednout břemeno o hmotnosti 20 tun. Tatra 148 se
úspěšně vyvážela do 43 zemí pěti kontinentů a mnoho
z desítek tisíc vyrobených kusů spolehlivě slouží dodnes.
Jakub Dvořák

Automobil Praga RND
Nákladní vůz Praga RND vznikl v roce 1934
jako dieselová modifikace typu RN. Sériově se
začal vyrábět v roce 1937. Jeho výroba skončila až
v roce 1955. Celkem se na silnice dostalo 16 288
vozů RND v mnoha variantách, jako valník,
sklápěč, cisterna a s různými skříňovými
nástavbami. Vyráběly se také jako autobusy.
Ondřej Holub

Kolové rypadlo DH 112
Původ tohoto typu rypadla je nutné hledat ve

Francii, kde v roce 1961 začala firma Poclain
vyrábět rypadlo nesoucí označení TY45.
Mělo plně otočný svršek a tříkolový
podvozek. Záhy po něm se začaly vyrábět i
varianty s pásovým podvozkem TC45 a
čtyřkolovým podvozkem TY2P. Firma
Poclain je vyráběla nejen v domovské
továrně ve Francii, ale i ve svých pobočkách
v Anglii, Brazílii či Mexiku.
Licence na výrobu rypadel navíc prodala
Vojtěch Petřík
do další řady zemí, krom jiných i do
Austrálie, Japonska a Československa. Francouzská rypadla tak od roku 1970 vyráběly Závody
ťažkého strojárstva na Slovensku.

V roce 1980 došlo k modernizaci vyráběných
rypadel, s ní souvisí i jejich nové značení: DH 111
pro typ s pásovým podvozkem, DH 112 pro typ
čtyřkolový a DH 113 pro tříkolový. Hydraulické
komponenty se vyráběly v Bratislavě, motor v Brně,
převodovky se dovážely z východního Německa,
nápravy z Maďarska.
Výroba rypadel přečkala i revoluci v roce 1989
a rozpad Československa o čtyři roky později a
pokračovala pod obchodní značkou Dimex. Výroba
DH 112 byla ukončena až v roce 1998.
Jakub Řehůřek

Stabilní motor Slavia
Na začátku 20. století se na venkově začaly hojně používat
stabilní motory. Byly to zprvu jednoválcové spalovací motory
upevněné na čtyřkolovém podvozku určené k pohonu
nejrůznějších zemědělských strojů (šrotovníků, řezaček, mlátiček,
cirkulárek, fukarů aj.). Nejdůležitější částí stabilního motoru je
řemenice, na níž se uchytí řemen, jímž se následně uvádí do chodu
příslušné zařízení.
Kateřina Dvořáková
Stabilní motory rychle nahradily dřívější parní lokomobily,
protože byly mnohem jednodušší na obsluhu a finančně dostupnější i pro obyčejné rolníky.
Jako hlavní zdroj energie se stabilní motory v zemědělství udržely až do 50. let 20. století, kdy s
nástupem účinnějších elektromotorů a nových zemědělských strojů s vlastním pohonem přestaly být
potřebné.
Stabilní motory se u nás objevovaly v mnoha rozličných typech a značkách, např. Wikov,
Svoboda, Lorenz, Benz nebo Slavia. Motory Slavia vyráběla firma bratří Paříků z Napajedel. Byla
založena v roce 1902 Oldřichem a Jaroslavem Paříkovými a krom stabilních motorů (které měla
v nabídce hned od začátku 20. let) vyráběla řadu jiných zemědělských strojů. V roce 1946 byla továrna
znárodněna a začleněna do společnosti Agrostroj.
Pásový traktor Stalinec T-100M
V Čeljabinském traktorovém závodě v tehdejším SSSR
se pásové traktory vyráběly od roku 1933 na základě
licence americké společnosti Caterpillar (Rusům prodala
technickou dokumentaci traktoru z roku 1925). První z
ruských kopií amerického originálu dostala označení S-60
a jméno Stalinec. Následovala řada dalších Stalinců, od
Leona Tichá
roku 1937 byly opatřovány dieselovými motory. Během
války se místo zemědělských traktorů vyráběly dělostřelecké tahače. Od roku 1946 brány továrny
opouštěly traktory S-80. Roku 1958 se začal vyrábět výkonnější traktor s novým označením T-100,
kterému se však i nadále lidově říkalo „Stalinec“. V roce 1964 jej nahradila modernizovaná verze
T-100M, kterou později následovala řada dalších typů. Traktory se prodávaly s různými nadstavbami
jako buldozery, vrtné soupravy, pokladače kolejových polí apod.

NA HŘEBEČSKÉM HŘBETU NENÍ TRÁVA JAKO TRÁVA
Biologická stránka projektu se každý rok zaměřuje na určitou část flóry regionu. V letošním
ročníku jsme se v rámci projektu zaměřili na traviny. Jednotlivé druhy trav nalezené na Hřebečském
masivu jsme určovali podle botanického klíče, pod mikroskopem pozorovali příčné řezy listovou čepelí
různých druhů trav a porovnávali je a pod lupou zkoumali jejich obilky.
Pomineme-li skutečnost, že slovem tráva leckdo označuje cokoliv zeleného bylinné povahy a že
totéž slovo má i svůj již pevně vžitý význam slangový, označují lidé jako trávy povětšinou rostliny
patřící do tří čeledí: lipnicovité, šáchorovité a sítinovité. Skutečnými travami jsou z uvedených skupin
pouze lipnicovité; šáchorovité a sítinovité jsou čeledi příbuzné, byť pro laika travám možná mnohdy
podobnější, než třeba kukuřice, která je pravou trávou se vším všudy.
Lipnicovité jsou mladou čeledí krytosemenných rostlin, která svůj namnoze dominantní vliv na
vzhled krajiny (stepi, prérie, pampy atp.) získala během mladších třetihor a ve čtvrtohorách. Až na
výjimky jsou trávy adaptovány k entomogamii, což je spolu s redukovanými květními obaly velmi
dobře patrné i z charakteru tyčinek, které jsou tzv. vrtidlovité, tj. s nitkami nasazenými do středu
prašníků, které jsou díky tomu volně pohyblivé a ve větru snadno uvolňující pyl. Trávy jsou rostliny
naprostou měrou štíhlé, přímé, vystoupavé až poléhavé, s charakteristickou morfologií. Jelikož jde o
jednoděložné, jsou jejich kořeny svazčité a stejnocenné; někdy však tvoří i plazivé oddenky (pýr). Na
bázi trsu bývají vyvinuty podzemní nebo nadzemní výběžky. Ty mohou být vněpochevní, a daný druh
pak roste víceméně rozvolněně (např. válečka prapořitá), nebo vnitropochevní, a pak je růst trsnatý
(např. kostřavy).
Stonky trav se nazývají stébla a vyznačují se několikerými zvláštnostmi. Jednak jsou duté,
vyztužené více či méně výrazně sklerenchymatickými provazci, dále pak jsou článkované pomocí tzv.
kolének, na jejichž horním konci se nachází dělivé pletivo 3 (interkalární meristém), s jehož pomocí
trávy jednak rostou do výšky, jednak mohou měnit směr růstu (vzpřímení polehlého obilí). Listy trav
jsou obvykle čárkovité s rovnoběžnou žilnatinou. Přízemní listy mohou být i výrazně odlišné od listů
lodyžních, a to buď šířkou a charakterem (např. některé kostřavy) nebo oděním (např. smělky).
Lodyžní listy jsou členěny na dvě morfologicky velmi odlišné části – listovou čepel, které odstává od
stébla a někdy se i přetáčí rubem nahoru (třtina rákosovitá) a na listovou pochvu, které pevně obmyká
stéblo od místa nasazení čepele až k dolnímu kolénku. Velmi důležitým určovacím znakem pak bývá i
odění čepelí a pochev. Na bázi čepele mohou být dále vyvinuty lalůčkovité výrůstky, které zčásti
obkružují stéblo. Říká se jim ouška (př. kostřava obrovská). Na líci čepele v místě jejího odsednutí od
stébla bývá blanitý útvar, těsně přimknutý ke stéblu, nazývaný jazýček. U některých druhů jazýček
mizí nebo je přeměněn v chloupky (rákos).
Květenství trav je hroznovité, složené. Květní obaly jsou redukované, nepříliš pestře zbarvené.
Samotné květenství se skládá z klásků, které jsou seskupeny do složených klasů (pšenice, žito, pýr)
nebo do laty (lipnice, kostřava, oves). Vzácněji se vyskytují palice (kukuřice) či jiné odvozené typy
květenství. Každý klásek je dole podepřen obvykle dvěma plevami, přeměněnými listeny. Počet květů
v klásku je navenek obvykle patrný z počtu štětinovitých přívěsků, osin, které z klásku vyčnívají.
Každá jednotlivá osina vyrůstá ze hřbetu jedné pluchy, proti které je menší, bezosinná, často však
dvouzubá pluška (jde opět o modifikované listeny). Mezi pluchou a pluškou jsou samotné reprodukční
orgány – pestík a tyčinky. Rozevření pluchy a plušky a uvolnění péřité blizny a pohyblivých tyčinek
ven z květu zabezpečují tři mikroskopické šupinkovité plenky (lodikuly), které jsou zbytkem
původních okvětních lístků.

Jílek
Jedná se o jednoleté, dvouleté až vytrvalé byliny. Jsou trsnaté,
stébla vystoupavá až přímá. Listy jsou ploché, na vnější straně listu se
při bázi nachází jazýček. Květy jsou v kláscích, které jsou přisedlé.
Klásky jsou zploštělé, úzkou hranou k vřetenu přitisklé. V ČR můžeme
vidět v současnosti jen 2 druhy z rodu jílek. Velmi hojný je jílek
vytrvalý, který obsazuje krátkostébelné louky, často sešlapované. Jílek
mnohokvětý bývá robustnější a má osiny. Je to druh hojně přisévaný do
kulturních produkčních luk. Rod jílek je příbuzný rodu kostřava. Proto
se také vytvářejí mezirodoví kříženci.
Bér
Jedná se o jednoleté nebo vytrvalé byliny. Jsou trsnaté nebo
Aneta Onderková
výběžkaté, s oddenky nebo poléhavé. Stébla dorůstají výšek zpravidla 10320 cm. Čepele listů jsou převážně ploché nebo skládané. Na vnější straně
báze čepele listu se místo jazýčku nachází věneček chlupů. Květy jsou
v kláscích, které tvoří lichoklas nebo latu, která je rozložitá nebo stažená do
klasovitého, vejčitého či nepravidelného tvaru. Klásky vyrůstají v paždí
neopadavých štětin. V České republice můžeme potkat 6 druhů z rodu bér.
Všechny druhy rostou zpravidla mimo les jako polní plevel nebo na
ruderálních místech, podél železnice či v městské zástavbě. Rostou hlavně
Pohled na listovou čepel.
v teplejších oblastech od nížin po střední polohy.
Zvětšení: 10x10
Srha
Jedná se o velmi starou kulturní, pícninářsky výnosnou, vytrvalou, hustě
trsnatou, statnou trávu. Dorůstá do výšky až 150 centimetrů. Jeden z mnoha
charakteristických znaků je, že má dlouhé přízemní listy rostoucí z mohutného
bohatého kořenového systému. Přímá až krátce vystoupavá, drsná stébla nesou
bohatou latu. Pochvy listů jsou hnědé a kožovité. Velké listové čepele jsou
ploché, špičaté a pochvy uzavřené a obvykle drsné. Květenstvím vytváří často
přímá jednostranná, laločnatá. Výborně se hodí i do směsí pro osívání stinných
zahrad. Rozšířené jsou lidové názvy: kluběnka, říznačka, aj.
Kostřava
Jedná se převážně o vytrvalé byliny. Jsou
Anežka Hubáčková
hustě nebo i volně trsnaté, řidčeji vytváří
výběžky. Listy ploché nebo síťnatě až štětinovitě svinuté, na vnější
straně listu se při bázi nachází jazýček. Květy jsou v kláscích, které
tvoří latu. Klásky jsou zboku jen nezřetelně smáčklé, zpravidla vícekvěté. V České republice roste něco přes 20 druhů z rodu kostřava,
záleží na taxonomickém pojetí. Situaci také ztěžují některé kultivary trav uměle vysazované na trávníky, např. z příbuzenstva kostřavy
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červené. Pro spolehlivé určení úzkolistých kostřav je nutné dělat
průřez listem, který je třeba sledovat pod silnou lupou nebo mikroskopem. Důležitá jsou
vlákna sklerenchymu.
Pýr
Jedná se o vytrvalé byliny. Rostliny netvoří trs, dojem trsu pouze vytváří skupina lodyh vyrůstajících z hustě nahromaděných pupenů, často s oddenky. Stébla dorůstají výšek zpravidla 20 – 150

centimetrů. Listy jsou ploché nebo svinuté, dosahují šířky 1,2 – 10 mm, na vnější straně listu se při
bázi nachází krátký jazýček. Květy jsou v kláscích. Vyrůstají na protilehlých stranách vřetene a jsou
k němu přivráceny širší plochou. Rostliny se rozmnožují semeny nebo dlouhými pevnými plazivými
podzemními oddenky. V České republice jsou domácí pouze 2 druhy z rodu pýr. Pýr plazivý je velmi
hojný a obtížný plevel. Léčí dnu, revma a snižuje cholesterol. Pýr prostřední je druh suchých strání a
křovin teplých oblastí.
Ježatka
Jedná se o jednoleté nebo vytrvalé byliny citlivé na mráz. Jsou trsnaté nebo
poléhavé (nebo plovoucí). Stébla dorůstají výšek zpravidla 40 – 360
centimetrů. Čepele listů jsou převážně ploché, poměrně široké. Na vnější straně
báze čepele listu se místo jazýčku nachází věneček chlupů. Květy jsou
v kláscích uspořádané do 2 – 4 řad. Klásky jsou zpředu dozadu smáčklé,
Obilka ježatky,
zpravidla 2květé, ale dolní květ je sterilní či vzácněji samčí. V České
zvětšeno 3,3x15
republice se běžně vyskytuje pouze 1 druh z rodu ježatka. Je to ježatka kuří
noha. Jedná se o velmi hojný polní plevel, roste i na ruderálních místech a
obnažených dnech rybníků (zvláště eutrofních). Je nebezpečná pro trávníky
svým agresivním trsnatým růstem. Její vzrůst se vždy přizpůsobuje dané
kultuře, ve které roste. Další druhy jsou do ČR jen výjimečně zavlékány.
Psárka
Jedná se o jednoleté nebo vytrvalé byliny. Jsou trsnaté nebo s oddenky,
výběžky nebo jsou poléhavé. Stébla dorůstají výšek zpravidla 10 – 110 cm.
Listová čepel ježatky,
Čepele listů jsou ploché nebo svinuté. Květy jsou v kláscích, které tvoří latu,
zvětšeno 6,7x15
která je klasovitě, hlávkovitě či stažená do vejčitého tvaru. Klásky jsou z boku
smáčklé, za zralosti opadavé i s 2 plevami bez osin, jednokvěté. V České republice rostou 4 druhy z
rodu psárka. Hojným druhem je psárka luční, která je významnou luční trávou. Roste spíše na
živinami bohatších a vlhčích loukách, hojně je také přisévána do kulturních luk. Psárka plavá je
vlhkomilný až mokřadní druh. Podobná stanoviště obsazuje i psárka kolénkatá, která má na rozdíl od
předchozího druhu mnohem delší a vyčnívající osiny. Psárka polní pochází ze západní a jižní Evropy
a je to polní plevel, v ČR je nalézána jen vzácně.
Třtina
Jedná se o vytrvalou trsnatou trávu, dosahující výšky nejčastěji
60−150 cm. Její oddenky jsou silné a plazivé s dlouhými tenkými
výběžky. Stébla mají 2−4 kolénka, pod latou jsou silně drsná. Listy jsou
střídavé s listovými pochvami, které jsou drsné, dolní chlupaté. Čepele
jsou čárkovité, asi 4−10 mm široké, na líci drsné, ploché nebo slabě
svinuté. Květenstvím je lata, která se skládá z mnoha klásků, celá lata je
víceméně přímá, hustá, s drsnými větévkami, asi 15–30 cm dlouhá.
Klásky jsou jednokvěté, stříbřitě hnědé až hnědě nachové. Plodem je
obilka.
Třtina je velice vitální tráva snášející široké rozmezí ekologických
podmínek. Vyskytuje se hojně v suchých lesích, na slunných, křoviJan Lošťák
natých stráních, na písčitých náplavech, na železničních a silničních
náspech, při okraji lesních cest apod. Zvláště na pasekách vytváří často rozsáhlé, husté porosty s
mnoha kvetoucími stébly.

MILENEC PANÍ FÖRSTEROVÉ A DVANÁCTERÁK
Pod Mladějovským vrchem je místo, jemuž se říká „U ZABITÉHO“. Váže se k němu pověst, která
účastníkům projektu posloužila jako námět k natočení filmu. Natáčelo se v průběhu celého projektu,
vzniklo 58 minut filmového záznamu, z něhož byl sestříhán výsledný jedenáctiminutový film.
OBRAZ 1 – Hájovna u Nové Vsi
Vypravěč: Uprostřed lesů na kopci nad Novou Vsí stojí hájovna. Kdysi dávno zde žil hajný Förster se
svou krásnou manželkou.
OBRAZ 2 – jídelna PMM
Paní Försterová: To tady budu zase celý den sama? Takhle jsem si to manželství teda
nepředstavovala.
Hajný Förster: Já musím chodit do práce, hlídat, aby pytláci do lesa nepřišli, dřevorubci do lesa přišli,
aby baba Vomáčková zase nekradla z krmelců seno, aby se zase zajíc nepopral s medvědem... (odchází
ze dveří)
Paní Försterová: Aby ses z tý práce nezbláznil! (sedne si, rozevře módní katalog)
OBRAZ 3 – jídelna PMM
Dřevorubec: Dobrý den, je hajný doma?
Paní Försterová: Ne, už odešel, co jste od něj potřeboval?
Dřevorubec: Máme dnes začít kácet stromy na Červeném kopci, ale není tam vyznačeno které, tak
potřebujeme, aby nám to někdo ukázal.
Paní Försterová: Tak vy jste dřevorubec? To jsou většinou silný chlapy.
Dřevorubec: To víte, je to těžká práce, tam se bez pořádných svalů neobejdete.
Paní Försterová: Nechcete se zdržet na kafíčko?
Dřevorubec: Já musím za ostatními, aby váš pan manžel neměl řeči, že jsem přišel pozdě.
Paní Försterová: Můžete jet potom vlakem a budete tam ještě dřív než manžel.
OBRAZ 4 – jídelna PMM
Hajný Förster: Ahoj ženo, co máme k večeři? Jak ses celý den měla?
Paní Försterová: Jak bych se mohla mít, prala jsem ti trenýrky. Ráno tě tady hledal nějaký
dřevorubec.
Hajný Förster: Já vím, naložil jsem jim práce, že se nejmíň dva měsíce nezastaví.
Paní Försterová: Skutečně?
OBRAZ 5 – ložnice PMM
Hajný Förster: Dneska obhlédnu jen Strážný vrch a přijdu brzy domů, abys mi zase nevyčítala, že
tady jsi pořád sama.
Paní Försterová: A co baba Vomáčková a zajíc? Radši je běž zkontrolovat, ať nemáš průšvih. (líčí se)

OBRAZ 6 – nádraží PMM
Paní Försterová: Jednou na Červený kopec. (kupuje si jízdenku u průvodčího stojícího u vagónu)
Průvodčí: Na Červeném kopci nezastavujeme.
Paní Försterová: Ani, když vás hezky poprosím?
Průvodčí: No tak že jste to vy...
OBRAZ 7 – les
Dřevorubec: Dobrý den, kde se tady berete paní Försterová?
Paní Försterová: Přišla jsem se na tebe podívat. (zatáhne dřevorubce do křoví)
OBRAZ 8 – jídelna PMM
Hajný Förster: Ahoj ženo, co máme k večeři? Dneska mě nějak bolí hlava. (drbe se na hlavě, na které
mu vyrůstají parůžky)
OBRAZ 9 – jídelna PMM
Paní Försterová: Už bys měl jít. A pořádně les zkontroluj, nevadí, když přijdeš domů později.
(vypravuje manžela)
OBRAZ 10 – nádraží PMM
Průvodčí: Dobrý den, tak jako obvykle? (prodává jízdenku paní Försterové, ta vzápětí nastupuje do
vlaku)
OBRAZ 11 – les
Paní Försterová se schází s dřevorubcem.
OBRAZ 12
Nástup do vlaku a schůzky paní Försterové s dřevorubcem se opakují ještě několikrát.
OBRAZ 13 – koupelna PMM
Paní Försterová: Co se v tom zrcadle tak prohlížíš? Ty dneska nejdeš do práce?
Hajný Förster: Nezdá se ti, že mi tady něco roste?
Paní Försterová: Já ti pořád říkám, že se z tý práce v lese jednou zblázníš. No, a už je to tady.
Hajný Förster: Asi bych měl jít k doktorovi.
OBRAZ 14 – předsíň vrátnice PMM (= ordinace)
Lékař: Další, tak co Vás trápí?
Hajný Förster: Mně na hlavě vyrostlo tohle.
Lékař: Ale já jsem lékař, ne kadeřník.
Hajný Förster: Já nemyslím vlasy, ale paroží.
Lékař: Aha, tak v tom případě vám napíšu žádanku na vyšetření u specialisty.

OBRAZ 15 – pokoj vrátnice PMM (= druhá ordinace)
Zvěrolékařka: S tímhle jsem se ve své veterinární praxi ještě nesetkala. Myslím, že bude nutná
operace. A kdyby to nepomohlo, tak vás budu muset nechat utratit.
OBRAZ 16 – kavárna PMM
Štamgast: Nazdár! Co pořád děláš hajnej, už jsi tady dlouho nebyl.
Hajný Förster: Poslední dobou se nějak necítím úplně dobře.
Štamgast: To je pro to, že nedodržuješ pitnej režim. Paní hostinská, hoďte nám sem něco ostřejšího!
Hostinská: Tady to máte, a ne, že se zase ožerete, kdo má ty poblitý stoly pořád uklízet!
Štamgast: A proč se vůbec necítíš dobře, to seš nějak nemocnej, nebo manželka zlobí?
Hajný Förster: Jak jsi na to přišel, manželka je v pohodě, ta mě udělá, co mě na očích vidí.
Štamgast: No nic ve zlým, jen mě to tak napadlo.
Průvodčí: A kam ona tvá žena každý den jezdí?
Hajný Förster: Kam by jezdila, ta je pořád doma, čeká na mě, až se večer vrátím.
Průvodčí: Vážně? Tak to jsem si ji asi s někým spletl.
OBRAZ 17 – nádraží PMM
Hajný Förster sleduje, jak paní Försterová nastupuje do vlaku, při odjezdu naskočí do posledního
vagónu.
OBRAZ 18 – les
Hajný Förster pozoruje, jak se paní Försterová sešla s dřevorubcem, sundá z ramene pušku a zastřelí
ho.
Paní Försterová: Dyť ty jsi mi ho zabil!
Hajný Förster: Jo a tebe taky zabiju, nevěrnice!
Paní Försterová: Ale proč? Vždyť to byla jen taková hra, nic mezi námi nebylo. Víš, jak se doma
nudím?
Hajný Förster: A co je tohle! (ukazuje si na parohy)
Paní Försterová: Ty myslíš, že za to můžu já? To jsou pověry, bůh ví, od čeho to máš. A vždyť to
není skoro vidět.
Hajný Förster: Já ti dám, že to není vidět!
Hajný Förster: Stůj, ať tě můžu zaškrtit! (honí se po lese)
OBRAZ 19 – posed
První lovec: Hele, támhle je výstavní kousek (mezi stromy se objeví paroží)
Druhý lovec: To je nejmíň dvanácterák. Já ho sejmu. (vystřelí, hajný Förster padá k zemi)

První lovec: Jejda, hajnej! (sklání se nad mrtvým hajným)
OBRAZ 20 – les „U zabitého“
Vypravěč: Na strom v místech, kde byl zabit dřevorubec, zavěsila paní Försterová svatý obrázek, aby
kolemjdoucím vyprávěl příběh o lásce, zradě a smrti. (paní Försterová položí k obrázku květiny,
opodál čeká druhý lovec, společně odchází)

Osoby:
Vypravěč: Petra Podhorná
Hajný Förster: Filip Kadidlo
Paní Försterová: Kateřina Dvořáková
Dřevorubec: Ondřej Neubauer
Průvodčí: Michal Lexa
Lékař: Pavel Spíchal
Zvěrolékařka: Tereza Radová
Štamgast: Filip Novák
Hostinská: Anežka Hubáčková
První lovec: Jakub Řehůřek
Druhý lovec: Jakub Dvořák
V dalších rolích: Kristián Gallik, Jan
Lošťák, Aneta Onderková, Lukáš
Skřebský, Martin Šibor, Leona Tichá,
Tomáš Alexandr, Ondřej Holub,
Tomáš Horák, Jan Kvapil, Tomáš
Marek, Vojtěch Petřík, Martin Ston,
Filip Ševčík
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