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Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Sborník, který držíte v ruce, pojednává o sedmém ročníku výchovně vzdělávacího projektu
MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Projekt již tradičně pořádá Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21 v těsné
spolupráci s Průmyslovým muzeem Mladějov. V tomto ročníku se do jeho realizace zapojily i
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela a Římskokatolická farnost
Rychnov, které poskytly materiální podporu a nezbytné zázemí. Svou náplní projekt respektuje
cíle průřezového tématu Výchova ke vztahu ke kulturně
historickému dědictví, jehož smyslem je přiblížit žákům
kulturní, historické a krajinné hodnoty regionu, ve kterém
žijí.
Letošního projektu se zúčastnilo 17 žáků osmých tříd.
Byli to titíž žáci, kteří projekt absolvovali i v loňském roce.
Proto letošní projekt mohl navazovat na loňský, prohlubovat
jeho myšlenky a mít podstatně odlišný průběh, než bylo
dosud běžné. Krom obvyklé přírodní tematiky nebyl
zaměřen pouze na industriální kulturu jako v minulém roce,
ale věnoval se i lidovým pověstem, barokní architektuře a
ikonografii sochařských památek. Letošní projekt měl
putovní charakter, v jeho první polovině žáci našli útočiště
v krásném prostředí obrovské rychnovské fary, která byla
postavena v letech 1775 – 1777. Následně se přesunuli do již
známého areálu Průmyslového muzea Mladějov.

JAKUB HUBÁČEK

Náplní třídenního projektu bylo studium vodních rostlin,
výtvarné činnosti a natáčení žákovského filmu. Nemohla
samozřejmě chybět ani cesta za poznáním krajiny regionu.
V loňském ročníku se žáci prošli Hřebečským masivem,
v letošním roce poznali další významné prvky krajiny
regionu – Rychnovský vrch a Žichlínský poldr.
Žichlínský poldr ležící na českomoravské hranici se
rozkládá na ploše 186 ha. Vznikl na řece Moravská Sázava
v reakci na katastrofální povodně v roce 1997. V případě
další povodně by jeho osmimetrová, půldruhého kilometru
dlouhá hráz byla schopná zadržet téměř 6 milionů m3 vody a
ochránit tak mnoho měst a vesnic včetně Olomouce.
Pozornosti žáků se během projektu dočkal díky tomu, že při
jeho stavbě se tuctové meliorované pole vrátilo k původní
SÁRA SVOZILOVÁ
podobě podmáčené louky s několika jezery, kterou rychle
obydlují desítky živočišných a rostlinných druhů. A právě tyto organismy se staly předmětem
odborného zájmu žáků.
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Legendami opředený Rychnovský vrch poskytl námět k nejdůležitějšímu uměleckému
výstupu letošního projektu – dvanáctiminutovému filmu o rychnovské zázračné studánce a
poutním místě. Scény filmu se natáčely po celý průběh projektu v reálných prostředích. Přestože
filmařská práce byla poměrně náročná,
nezastínila řadu dalších tvůrčích
aktivit. V programu projektu tak
nechyběla výroba velké sochy
(tentokráte na její vytvoření žáci
použili polyuretanovou pěnu). Cestou
z Rychnova do Mladějova žáci
dotvářeli barokní sochy „živými
obrazy“. Neméně pozoruhodné jsou i
asambláže, ve kterých žáci zachytili
atmosféru
Průmyslového
muzea
Mladějov. Podařilo se jim vytvořit
díla, která by byla ozdobou lecjaké
světové galerie. Tvůrčího ducha žáci
JAKUB PAVLÍK v muzeu projevili i v tradičním
kreslení muzejních exponátů, čištění parního kotle lokomobily a dalších aktivitách v průběhu
expediční části projektu i v následných činnostech: dokončování tohoto sborníku a žákovského
filmu, přípravě tradiční podzimní výstavy dokumentující průběh projektu. Tak jako v minulých
letech výstava pro svou prezentaci využívá vestibul moravskotřebovské radnice, nově se
představuje i v prostorách Společnosti česko-německého porozumění v městském muzeu.
O program projektu se již tradičně stará Mgr. Vlastimil Novák a RNDr. Alena Purketová ze
ZŠ Kostelní nám. Ke zdárnému průběhu projektu přispěl i neustále dobrou náladou překypující
Michal Hrubeš, který krom formální funkce „nočního dozoru“ působil i jako strojvůdce
muzejního vlaku a pomocník žáků v řadě jejich činností. Eva Kopřivová se jako vždy starala o
to, aby se žáci mohli v muzeu dobře najíst. V neposlední řadě je nutné vzpomenout na
laskavého rychnovského faráře Pavla Jagoše, který na své faře žákům poskytl přívětivé zázemí a
dík patří i dalším lidem, napomáhajícím úspěšnému průběhu projektu.
K mnoha tradicím, které projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
provází, se v posledních letech přidalo i deštivé počasí. I přesto letošní projekt prostupovala
všudypřítomná optimistická tvůrčí atmosféra, která jistě pomohla k tomu, že se veškeré předem
naplánované činnosti podařilo zvládnout ve vynikající kvalitě. Všichni žáci, kteří se projektu
zúčastnili, ke všem aktivitám přistupovali velmi zodpovědně, spontánně se podíleli na jejich co
možná nejlepším výsledku. I tento sborník žákovských prací je dokladem toho, jak šikovné děti
do školy na Kostelním náměstí v Moravské Třebové chodí.
Z dojmů organizátorů i reakcí žáků se sedmý ročník projektu MEZI PRAŽCI
MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY jeví jako jeden z nejúspěšnějších. Věřme, že se laťku
podaří udržet stejně vysoko i v případných dalších ročnících projektu, které se však již budou
ubírat opět trochu jiným směrem.
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DENÍK PROJEKTU
11. ZÁŘÍ 2013
Podle plánu jsme se v 7:30 všichni sešli na autobusovém nádraží v Moravské Třebové,
abychom odjeli do Žichlínku na začátek naší cesty. Všechno bylo výborné až na to, že pršelo.
Proto jsme raději než do autobusu odešli do školy s tím, že zkusíme jet příštím autobusem za
dvě hodiny. Ve škole jsme si rozdělili role k filmu a zopakovali, jak se pracuje s biologickým
klíčem.
Čekání se vyplatilo, když jsme podruhé šli na autobus, již nepršelo. Cestou autobusem jsme
z okna viděli i rychnovskou faru, kde budeme bydlet. Ale my jsme jeli ještě mnohem dál, až na
konec svitavského okresu. Vystoupili jsme u poldru v Žichlínku. Někteří z nás čekali, že bude
plný vody, a proto byli velmi překvapení, když jsme vystoupali na hráz a dole viděli jen několik
jezírek s labutěmi. V jezírkách jsme sbírali a kreslili rostliny, házeli žabky do vody, z hladiny
vytahovali dlouhé koberce žabího vlasu.
V poldru jsme se zdrželi až do oběda –
každý měl to, co našel ve svém batůžku.
Poté jsme vyrazili na Rychnovský vrch.
Cesta byla samá louže. Zanedlouho jsme
došli k vypuštěnému rybníku. Na dně ležely
mrtvé rybky (jednu se podařilo ještě
zachránit) a úhoř. Bylo tam také spoustu
mazlavého bahna, které ale některým
nezabránilo přejít rybník až na druhou
stranu. Další cesta již stoupala do kopce,
některým se zdála nekonečně dlouhá, jiným začalo být horko. U lesní chaty jsme natáčeli první
scénu filmu – „U PERNÍKOVÉ CHALOUPKY“. Pak jsme šli dál, až k poutnímu místu – kostelu
uprostřed lesa. Trochu nás zklamala podoba zázračného pramene, který pod kostelem vytéká
z rezavé trubky mezi špinavými hrníčky. U
kostelíku někteří točili druhou část filmu,
jiní se zatím klouzali po zábradlí, další
sbírali velké bedly, kterých bylo kolem
plno.
Když jsme vyšplhali na vrchol
Rychnovského kopce, doufali jsme, že již
půjdeme jenom rovně. U zeleného jezírka
jsme natáčeli další scénu filmu. Pak jsme již
šli z kopce dolů. Cesta byla pěkně
rozbahněná, podle toho jsme také vypadali.
Šli jsme ještě dlouho, někteří již nedoufali, že cesta někdy skončí. Už se smrákalo, když
jsme konečně vyšli z lesa na polní cestu. Ještě předtím jsme nasbírali dřevo, abychom si večer
měli na čem upéci párky. Když jsme šli kolem kukuřičného pole, vyplašil nás divočák. Těžko
říct, kdo se víc lekl, jestli on nás, nebo my jeho.
4

Měsíc již byl vysoko na obloze, když
se na obzoru objevila věž rychnovského
kostela. Za chvíli jsme již stáli před farou.
Překvapilo nás, jak je velká, nikdo z nás
nečekal, že bude mít tolik pater. Pan farář
nás po širokém schodišti dovedl do
druhého patra, kde byly naše pokoje.

Ubytovali jsme se a šli rozdělávat oheň – mokré dřevo
ale nechtělo chytit. Navečeřet jsme se mohli až poté, co nám pan farář dal kolečko dřeva ze
svých zásob.
Večer nás učitelé nabádali, abychom byli potichu, protože o patro níž měl pan farář
návštěvu. Sice jsme to moc nedodrželi, ale nikdo si nestěžoval.
12. ZÁŘÍ 2013
Když jsme ráno na faře
vstávali, ze zdí na nás shlížely
obrazy svatých, proto jsme se
před nimi náležitě upravili. Ti co
se cestou do jídelny trochu
opozdili se báli, že už bude po
snídani. Nakonec ale ještě hodně
jídla zbylo. Po snídani jsme si
zabalili své věci a naložili je do
auta, které je odvezlo do
Mladějova. My jsme ještě natočili
dalších několik scén z filmu a
pěšky se vydali za našimi batohy
a spacáky.
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Cestou do Mladějova jsme doufali, že
nebude pršet – marně. Se stejným výsledkem
někteří z nás hledali pláštěnku. Kolem cesty
stojí několik soch, u kterých jsme se
zastavovali a fotili se ve stejných postojích,
jaké měli kamenné figury.
V poledne jsme došli do muzea
v Mladějově. Po obědě (mohli jsme si vybrat
ze dvou jídel) jsme šli na prohlídku muzea,
odpovídali na otázky v pracovních listech.
Někteří bezradně říkali, že se pracovní list
nedá vyplnit (ale nakonec i nejhůř vyplněný
list měl 73% odpovědí správně). Po prohlídce
muzejních expozic jsme všichni tvořili reliéfy
ze všeho možného, co jsme
v muzeu našli. Potom si každý
vybral činnost, která mu nejvíc
vyhovovala – někdo kreslil
obrázky, jiní tvořili sochu z PU
pěny, další čistili parní kotel
v elektrárně a někdo doufal, že
dostane lepší práci. Mezitím se
opět točily části filmu.
Večer nás zase nutili, abychom spali a nám se zase ještě nechtělo.
13. ZÁŘÍ 2013
Ráno se nikomu nechtělo vstávat, i když tou dobou spolužáci, kteří se projektu nezúčastnili,
už seděli v lavicích. Po rychlé snídani jsme sprejem přestříkali naše reliéfy (kterým se říká
asambláž). Pak jsme dotáčeli poslední scény našeho filmu. Michal Hrubeš mezitím připravil
vlak, kterým jsme v 10:30
opustili mladějovské muzeum.
Za chvíli jsme se všemi batohy,
spacáky a taškami vystupovali u
Nové Vsi a vydali se pěšky na
nejbližší autobusovou zastávku.
V 11 hodin jsme nastoupili do
autobusu a odjeli domů, do
Moravské Třebové. Jen tři z nás
si projekt ještě o jeden den
prodloužili a pomáhali muzejníkům v opravě parní lokomotivy BS-80.
Projekt pak pokračoval i ve škole. Ve výtvarné výchově jsme malovali obrázky, v hodinách
němčiny jsme překládali dialogy v našem filmu, aby se mohl promítat i v německých kinech.
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RYCHNOVSKÝ VRCH
Rychnovský vrch leží 8 km severně od Moravské Třebové, dosahuje výšky 541 m n. m. Je
tvořen křídovými sedimenty – pískovci a slínovci. Na úpatí západního svahu tvoří podloží
červené pískovce a slepence z permského období. Hřbetem Rychnovského vrchu probíhá
několik zlomů, hlavní hřbet je na vrcholu tvořen dvěma souběžnými hřebínky, mezi nimiž je
několik sníženin. V nich dochází ke hromadění srážkové vody, takže ve vrcholové části vrchu
jsou dvě jezírka, která pouze v nejsušších obdobích roku vysychají.
Ze severu Rychnovský vrch obtéká řeka Moravská Sázava, kolem které dříve rostl lužní les.
Dnes je okolí řeky z větší části intenzivně zemědělsky využíváno. Původní mokřadní vegetace
se v této lokalitě zachovala jen ve
zlomcích.
Hlavní
součástí
vegetace
Rychnovského vrchu tvoří květnaté
bučiny, bylinné patro tvoří převážně
bažanka vytrvalá, pitulník horský,
netýkavka nedůtklivá, místy strdivka
jednokvětá.
Pro
lokalitu
je
charakteristický vysoký podíl lípy
v porostech
bučin,
který
je
důsledkem
dřívějšího
lesního
hospodaření. V některých částech je
JOLANA PETERKOVÁ lípa dominantní dřevinou. Na rozdíl
od smrku však porostům spíše prospívá. V nižších polohách převažují porosty se sníženou
reprezentativností, kde převažuje smrk, v bylinném patře ostružiník. Na vrcholu Rychnovského
vrchu se objevují suťové lesy s bohatým bylinným i stromovým patrem – česnek medvědí,
dymnivka dutá, zapalice žluťuchovitá. Na severozápadních svazích Rychnovského vrchu jsou
poměrně velké plochy ovsíkových luk. V prostoru dančí farmy se vyskytují poháňkové
pastviny, které se vyvinuly vlivem pastvy z ovsíkových luk. Na západních svazích
Rychnovského vrchu jsou poměrně hojně zapojené porosty křovin (trnka, hloh, růže).
Pestrý je na Rychnovském vrchu výskyt ohrožených druhů: orlíček obecný, okrotice bílá,
prstnatec májový, ostřice odchylná, chrpa luční, čarovník alpský, kruštík modrofialový, hnilák
lysý, hlístník hnízdák, vemeník dvoulistý, ptačinec bahenní, starček potoční, kapradiník
bažinný, rozrazil horský aj.
Rychnovský vrch, kterému se dříve říkalo Jezerní hřbet, je spjat s řadou pověstí. Jedna mluví
o tom, že kdysi na něm bylo velké jezero, bohaté na ryby. Na jeho dně byl vstup do podzemí
plného zlata, stříbra a drahokamů, které střežil mužík s šedivým vousem. U jezera mnoho
místních usedlíků spatřilo jezerní vílu, která prý krásně zpívala. Při jedné veliké bouřce se však
voda z jezera ztratila, zůstalo po něm jen několik bahnitých kaluží. Další pověsti se věnují
„léčivé“ Mariánské studánce na severním svahu.
Rychnovský vrch na sobě ukrývá řadu cenných typů přírodních stanovišť s výskytem
mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Díky tomu byl v roce 2009 zařazen
mezi zvláště chráněná území NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita.
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BAROKNÍ SOCHY MEZI RYCHNOVEM A MLADĚJOVEM
Podél cesty z Rychnova do Mladějova stojí několik barokních sochařských děl, která během
projektu neunikla tvůrčí pozornosti žáků.
Mariánský pilíř na návsi v Rychnově
Neobyčejně krásný monument vznikl v roce 1717 v sochařské
dílně Jana Sturmera. Z vděčnosti za odvrácení morové epidemie
(v Rychnově řádila koncem roku 1715) jej nechal postavit místní
rodák, tehdy moravskotřebovský kaplan Gottfried František
Frank.
Na podstavci, který zdobí reliéf sv. Gottfrieda, stojí sochy sv.
Rozálie a sv. Kristýny.
Dnešní vzhled pilíře pochází z důkladné rekonstrukce z roku
2004, na kterou se složili Pardubický kraj, obec i dřívější
němečtí rodáci.
Socha sv. Rocha u rychnovské
ANETA JIROUŠOVÁ
kovárny
Socha vedle budovy kovárny byla na náklady rychnovských
občanů postavena v roce 1716. I tato socha má souvislost
s vyjádřením díků za přečkání morové epidemie. Stejně jako
předchozí památník byla vytvořena dílnou Jana Sturmera.

JAKUB PAVLÍK

Kříž u kostela v Rychnově
Krucifix
před
bránou
vedoucí na hřbitov nechal
postavit Josef Etzler v roce
1800. Na jeho podstavci je
reliéf sv. Josefa, na pilíři jsou
ztvárněny nástroje umučení
Krista. Po stranách pilíře dříve
stávaly
sochy
sv.
Jana
Evangelisty a Panny Marie.
Sloup se sochou sv. Jana
Nepomuckého
Vysoký
barokní
sloup
s korintskou hlavicí stojí u
hasičské zbrojnice v centru
Rychnova. Vznikl v první
polovině 18. století.

ANNA VÁRADI
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Pilíř Nejsvětější Trojice na „Horním konci“
v Rychnově
Monument stojící na kraji Rychnova u silnice do
Mladějova vznikl v roce 1763. Na podstavci
rokokově zdobeného pilíře je reliéf Panny Marie
Zellenské, samotné vrcholové sousoší se představuje
v podobě Trůnu milosti – Bůh Otec v rukách drží
ukřižovaného Krista, u jeho nohou se vznáší Duch
svatý v podobě holubice.
Sloup Panny Marie Neposkvrněné v Mladějově
Vysoký barokní mariánský sloup z první poloviny
18. století stojí na kraji Mladějova u cesty do
Rychnova. Na podstavci jsou reliéfy
s výjevy ze života Panny Marie,
vpředu je scéna Zvěstování, kde
anděl sděluje klečící Panně Marii, že
se jí narodí Ježíšek. Jejich rozhovor
sleduje Duch svatý.
Pilíř sv. Jana Nepomuckého u
mladějovské úzkokolejky
Pozdně barokní památník, stojící
na louce nedaleko úzkorozchodné
trati, nechal v roce 1781 postavit

sedlák Jan Bennisch. Svatý Jan, stojící na vysokém pilíři,
je ztvárněn v klasickém postoji, oděný do kanovnického
roucha, svůj pohled upírá ke krucifixu, jenž drží v náručí.
Na podstavci je vyobrazen jazyk světce v monstranci.
Bohužel socha je dnes velmi poškozená, sv. Jan přišel o
hlavu.
Texty jsou převzaty z knihy ATLAS PAMÁTEK
MORAVSKOTŘEBOVSKA A JEVÍČSKA
JAKUB PETERKA
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HYDRAULICKÝ UNIVERZÁLNÍ NAKLÁDAČ T-157/2
Spolupráce školy a muzea se již tradičně neomezuje jen na projekt MEZI PRAŽCI
MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY, ale žáci ze školy na Kostelním nám. do Mladějova občas
jezdí i v sobotu a pomáhají muzejníkům v jejich nelehké práci.
V květnu letošního roku žáci dostali za úkol natřít nakládač T 157/2. Pracovali na něm po
tři soboty a jeden pátek, během
nichž brousili, škrábali a čistili
některé ze stovek drobných součástek, které na stroji jsou. Po
prázdninové přestávce všichni
počítali s tím, že se během
projektu na nakládači odvede
pořádný kus práce, ale počasí
bylo jiného názoru. Déšť žákům
dovolil jen několik desítek
minut práce, a tak si nakládač
na slušivý zelený nátěr bude
muset ještě nějaký čas počkat.
Univerzální
hydraulický
nakládač T-157/2 se vyráběl od
konce 60. let 20. století v továrně na zemědělské stroje „Rudý prapor“ v Döbelnu v tehdejší
NDR. Je odvozen od velmi oblíbeného nosiče nářadí RS 09, který se v továrně na traktory
v Schönebecku vyráběl v různých variantách od roku 1958 až do poloviny 80. let. S ním má
nakládač stejný motor a řadu dalších částí.
V dobovém katalogu zemědělské techniky se o nakládači
T-157/2 mluví jako o univerzálním stroji určeném pro práci
v zemědělství, stavebnictví, obchodě i lesnictví. Motor má
uložený mezi zadní nápravou, jeho stabilitu při práci zajišťují
dvě hydraulické podpěry. Samotné hydraulické rameno je
velmi pohyblivé, dokáže se otočit o 230°, dosáhne do
čtyřmetrové vzdálenosti, unese břemeno o váze 750 kg. Mezi
základní pracovní nářadí, které lze k hydraulickému rameni
velmi snadno a rychle připevnit, patří vidlicový drapák, který
se používá k nakládání hnoje, slámy, krmiva apod. Dále je to
drapákový koš použitelný k nakládání brambor, řepy a všech
hrubých sypkých hmot. Dalším přídavným zařízením může
být hydraulický drapák pro hloubení rýh, vícečelisťový
drapák pro náročné výkopové práce, drapák pro nakládání
JAN KŘÍBALA
dřevěných klád, hydraulický vrták vhodný pro vrty do
hloubky 2 m, vakuový zvedák betonových panelů a kovových desek a řada dalších zvedacích
zařízení.
VÁCLAV DOPITA
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VODNÍ A MOKŘADNÍ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ
RYCHNOVSKÉHO VRCHU
Charakter krajiny pod Rychnovským vrchem předurčil, že letošní ročník projektu bude
zaměřen na organismy, které ke svému životu potřebují hodně vody. Protože v osmé třídě jsou
žáci ze školy na Kostelním nám. již zkušenými biology, mohli již skoro sami u každého jezírka
pomocí biologických klíčů poznávat rostliny. Díky přenosnému mikroskopu, přímo na místě
vytvářeli i mikroskopické preparáty a pozorovali běžně neviditelné detaily přírody.
Společenstva vodních a vlhkomilných rostlin
Dosud je nejednotné a obtížné samotné stanovení pojmu vodní rostlina. Obecně se vodní
rostliny nazývají hydrofyty a vytvářejí celá rostlinná společenstva. Často dominuje jeden druh
(monoceóza) nebo jen několik málo druhů těchto rostlin.
Podmínky určující druhovou skladbu společenstev vodních a vlhkomilných rostlin, jsou
především hloubka vody, popř. kolísání výšky vodního sloupce, fyzikálně chemické složení vody,
obsah rozpuštěných živin a plynů (hlavně CO2), chemické reakce (pH) substrátu, teplota vody a
světelné podmínky stanoviště.
V rostlinných společenstvech zmíněných rostlin v přírodě dochází k vývoji podle postupu určité
změny, dané ekologickými podmínkami.
Tvarové třídění vodních rostlin podle Den Hartog a Segal (1964) obsahuje 11 základních typů.
My jsme se setkali jen s některými z nich tj. se šesti.
 typ: okřehek
Drobné plovoucí rostliny - zástupci povrchové vegetace. Redukce rostlinných orgánů postoupila
zde velmi daleko; chybějí listy, kořeny, někdy i stonek. Vítr a vodní proudy je snadno
přemisťují. Na světlo jsou méně náročné. Na lokalitách jsou omezeny na závětrná místa, mezi
rákosím a v zátočinách. Na mělčích místech tvoří charakteristická společenstva. Jsou to většinou
plevelné druhy. Poměrně rychle se množí a odčerpávají z vody mnoho živin.
 typ: žabník
Obojživelné a bahenní rostliny - vodní a obojživelné rostliny pobřežního pásu. Zpočátku jsou
ponořené ve vodě, ale brzy vyrůstají z vody jako bahenní rostliny statného vzrůstu. Některé
mohou žít obojživelně a tvoří mnoho přechodných typů. Hluboce kořenují v bahně, listy mají
v růžici.
Podle výšky vodního sloupce tvoří několik typů listů – mají význačnou heterofylii. Listy jsou
zprvu pentlicovité, ale později kopinaté, srdčité nebo oválné až střelovité. Květy a reprodukční
orgány jsou vždy nad vodou. Dávají přednost trvale zaplavovaným lokalitám, mají střední nárok
na humus a bázické substráty.
 typ: leknín
Vodní rostliny s květy a listy vzplývajícími na vodě - mají listy vzplývající na hladině; první
listy bývají ještě pentlicovité. Hluboce kořenují v substrátu (v bahně). Listy i kořeny vyrůstají z
tlustých členěných oddenků, listy mají dlouhé řapíky a průduchy jsou na líci čepele.
Všechny tyto rostliny žijí ve vodním sloupci, někdy ve značných hloubkách. Tento způsob
přístupu ke vzduchu vede k tvarové specializaci ve vodním prostředí. Rostliny otevírají nad
vodou zpravidla velké, krásné a voňavé květy. Plody po dozrání klesají pod vodu. Rostliny
přezimují většinou oddenky v bahně. Patří sem rdest vzplývavý i rdesno obojživelné.
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 typ: stolístek
Vodní rostliny vzplývavé ve vodě a kořenují v bahně - rostliny jsou přísně vázány na život ve
vodním sloupci. Mají dlouhé a hustě olistěné lodyhy. Listy jsou často děleny v drobné úkrojky
(segmenty), aby zvětšili asimilační plochu a lépe využily ve vodě rozptýlené světlo. Jsou
drobným zdrojem kyslíku – užitečné při chovu ryb. Kvetou vždy nad vodou, mají tedy v době
květu kontakt se vzduchem, plody dozrávají pod vodou. Některé vytvářejí přechodně
suchozemské formy v bahně. Do hustých trsů, tzv. měkké flóry, se vytírá mnoho druhů ryb.
Patří sem i hvězdoše, lakušník.
 typ: bahnička
Bahenní rostliny rostoucí většinou obojživelně -v mládí rostou většinou na téměř obnaženém
dně, později některé žijí na bahně plazivě, ale častěji úplně vynořené. Mají dokonale vyvinuta
oporná pletiva; na téměř obnaženém dně jsou zvyklé na vyšší relativní vlhkost vzduchu a
periodické záplavy (např. dna letněných rybníků). Kvetou vždy na suchu. Jsou zde hojně
zastoupeny rostliny tvořící souvislé porosty nižších rákosin, vodou periodicky zaplavovaných
skřípin, sítin, šáchorů a ostřic. Typ zahrnuje ekologicky heterogenní směsici druhů, např. druhy
obnaženého dna, druhy zaplavovaných luk, apod. Patří sem i vrbiny, potočnice, řeřišnice, rukev,
vachta a ďáblík.
 typ: rákos
Vysoké, statné pobřežní rostliny - patří sem mnoho pobřežních rostlin, nízkých i vysokých
rákosin, ostřic, sítin a šáchorů. Vyšší nároky mají jen na vodu v substrátu. Tvoří souvislé
porosty kolem vodních nádrží a na vlhkých místech. Typickou dominantou pobřežních pásů vod
a nejrozšířenější rostlinou tohoto typu po celém světě je rákos. Dále sem patří lesknice,
orobince, skřípina, puškvorce a kosatce.
Naše zjištění:
 s úbytkem vody ubývá pravých vodních rostlin
 s postupným zatemňováním se objevují nízké i vyšší rákosiny
 se zasolováním půdy se objevují i ostřice a vzniká zanášení vodní plochy a zarůstání
okrajů nádrží.

Rostliny pobřežní
Vrba červenice
Vysoký keř; listy vstřícné, obkopinaté nebo podlouhlé, v horní
polovině pilovité. Prašníky jsou zprvu červenavé, po vypylení
červenají. Pěstuje se rovněž jako košíkářská vrba.
Olše lepkavá
Je
listnatý
opadavý
strom
z čeledi břízovité. Dorůstá většinou do výšky
cca 30 m, dožívá se obvykle zhruba 100
let, v některých případech až 200 let. KoJAKUB PETERKA
runa vejčitě podlouhlá, u starších jedinců až
jehlanovitá. Plnodřevný kmen, dřevo sytě žlutočervené s tmavými
zónami, měkké, jemně pórovité, s četnými dřeňovými paprsky.
Trvanlivost dřeva pod vodou je téměř neomezená. Borka v mládí
hladká, šedavá, ve stáří černohnědá, rozpraskaná na přibližně
ANETA JIROUŠOVÁ čtvercové destičky. Letorosty zelené nebo světle purpurové, s nápadnými oranžově červenými lenticelami. Má velmi přizpůsobivý srdčitý kořenový systém, ale
též s 1-2 m hlubokým kořenem kůlovým. Prostřednictvím kořenových hlízek s nitrogenními
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bakteriemi obohacuje půdu vázaným dusíkem. U olše se neprojevuje kořenová výmladnost,
zato výmladnost pařezová je velmi silná. V prvním roce rostou olše velmi pomalu,
v následujících letech rychle. Dospělosti dosahuje v zápoji ve 40
letech, jako solitér ve 12-20 letech.
Sítina článkovaná
Středně vysoká vytrvalá, někdy živorodá, trsnatá, sytě až nahnědle
zelená bylina. Lodyhy přímé, oblé, listnaté. Listy zřetelně příčně
přehrádkovaté, kratší než lodyha, s dlouhou pochvou. Květenství
koncové, rozvětvené přímo odstálými větvemi, klubíčka 4-10květá.
Plodem je temně hnědá tobolka. Kvete:
VI.-VIII.
Dvouzubec černoplodý
Statná jednoletá bylina, listy trojdílné
až zpeřené, nažky se 2 štětinami.
Oplodí je matné nebo slabě lesklé, má
VÁCLAV DOPITA
špinavě hnědou barvu. Okrajové plody
jsou bez osinatého chmýru a jsou 4 - 6 mm dlouhé a 2 - 3 mm
široké. Vnitřní plody mají dva až tři paprsky osinatého chmýru a
jsou 6 - 10 mm dlouhé a 1,5 mm široké. Jedno plodenství
obsahuje padesát nažek, rostlina má asi tisíc nažek. Klíční listy
jsou oválné, lysé, na konci zaokrouhlené až nepatrně vykrojené,
se střední žilkou První listy jsou vstřícné, vyrůstají na krátkých
stonkových článcích, první pár je v obrysu podlouhlý,
peřenolaločný, s jedním až dvěma páry postranních zářezů,
naspodu klínovitě zúžený v krátký, křídlatý řapík jen o něco
VÁCLAV DOPITA delší než listové čepele. Další dva páry listů jsou postupně
zpeřeně trojdílné. Je to náš domácí druh. V posledních letech je
ale na mnoha místech, zejména v teplejších oblastech, zatlačován severoamerickým druhem
dvouzubce. Vyskytuje se na březích toků a vodních nádrží, v mokrých
příkopech a na luzích z nížiny až do vyšších poloh. Kvete:VII–X.
Slunečnice topinambur
Nazývá se také topinambur hlíznatý či topinambur, lidově židovské
brambory nebo jeruzalémské artyčoky je bylina podobná slunečnici s
drobnějšími úbory, dosahujícími průměru
až
10 cm.
Původně
pochází
ze
subtropických a tropických oblastí. Do
Evropy byly dovezeny v 16. století z
Ameriky patrně do Francie. U nás zplaňuje
zejména na březích řek i v příkopech.
JOLANA PETERKOVÁ
Rdesno červivec
Jednoletá, až 1 m dlouhá bylina. Lodyha přímá, vystoupavá až
poléhavá, na uzlinách ztlustlá. Listy eliptické nebo kopinaté až
vejčité, na líci často s půlměsíčitou kresbou, krátce řapíkaté, botka
k lodyze přitisklá, na horním okraji uťatá a brvitá. Květenství
husté, květy bělavé, růžové a načervenalé. Obnažená dna vodních
toků, příkopy, podél cest i vlhká pole. Kvete: VI. - IX.
JAKUB PAVLÍK
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Rostliny příbřežní
Ďáblík bahenní
Je vytrvalá mokřadní rostlina s oddenky, jednodomá s oboupohlavnými i
jednopohlavnými květy. Listy jsou řapíkaté, střídavé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou široce vejčité až okrouhlé 5-14 cm dlouhé a podobně i
široké. Květy jsou v květenstvích, ve ztlustlých klasech, někdy se tento typ
květenství nazývá palice. Květenství je podepřeno nápadným listenem, který
tvoří toulec, nejčastěji 3-8 cm dlouhý, uvnitř bílý, vně zelenavý.
Květenství se skládá z mnoha květů, které jsou uspořádány do spirály a
pokrývají palici až k vrcholu. Naspodu palice jsou oboupohlavné květy, na vrcholu přecházejí
do samčích květů. V ČR kvete nejčastěji od května do července. Okvětí chybí. Tyčinek je 6-12,
vnější tyčinky mají širší nitky než vnitřní. Semeník je svrchní. Plody jsou
dužnaté, jedná se o bobule uspořádané do plodenství, bobule jsou za zralosti
červené barvy.
! Červený seznam: C3 !
Orobinec širokolistý
Je vytrvalá až 2m vysoká rostlina, která má v půdě silný plazivý oddenek.
Květy jsou uspořádané ve dvou palicích nad sebou (horní je samčí, dolní
samičí). Palice na sebe přímo navazují. Pyl se šíří pomocí větru, stejně jako
plody s chmýrem.
ELIŠKA KORČÁKOVÁ

Rákos obecný
Je vytrvalá bylina. Má oddenky. Stébla dorůstají výšek zpravidla 0,5-4 m, vzácně až 10
metrů. Čepele listů jsou většinou ploché, vzácněji svinuté, 6-50 mm široké, na vnější straně listu
se při bázi čepele nachází místo jazýčku věneček chlupů. Květy jsou v kláscích, které tvoří latu,
která je zpravidla rozložitá. Klásky jsou zboku smáčklé, vícekvěté (zpravidla 3-10 květů),
dolní květ je však pouze samčí nebo sterilní. Vřeteno klásku je dlouze (až 1 cm délky) leskle
chlupaté. Na bázi klásku jsou 2 plevy, velmi nestejné, bez osin, zašpičatělé. Pluchy jsou
bez osin a zašpičatělé nebo osinaté, potom osina není kolénkatá. Plušky jsou dvoužilné, bez
osin. Plodem je obilka, která není okoralá.
Roste zpravidla na alespoň trochu zamokřených místech a často vytváří rozsáhlé
monodominantní porosty. Může to být i expanzívní druh na nivních loukách v případě, že
nejsou dlouhodobě koseny.

Zvláštní rostliny
Hvězdoš
Je jednoletá až víceletá obojživelná rostlina (schopná růst ve vodě i na
vlhkém substrátu) s pro ni charakteristickou morfologickou plasticitou jeden a ten samý druh může v závislosti na vodním stavu a podmínkách
prostředí vytvářet několik zcela odlišných ekologických forem. Její vodní
formy mají lodyhy prodloužené, vytvářející plovoucí růžice listů nebo
(méně často) zcela ponořené. Listy vstřícné, bez palistů, krátce řapíkaté až
přisedlé nebo na bázi navzájem srostlé, úzce čárkovité, kopisťovité nebo
JAKUB PETERKA
široce eliptické, 1-7žilné, jednoduché, celokrajné. Květy jednopohlavné,
redukované, bez květních obalů, podepřeny dvěma poloměsíčitými blanitými listenci (někdy
chybí nebo záhy opadavé), jednotlivé nebo vzácně v paždí listu po dvou, ponořené (méně často)
nebo nad hladinou (v paždí listů plovoucích růžic a terestrických forem). Samičí květy s
jedním semeníkem se 2 nitkovitými čnělkami.
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Poplození se semeník druhotnými přehrádkami dělí na 4 části. Plody (tvrdky) přisedlé nebo
stopkaté, ze stran smáčklé, v obrysu okrouhlé nebo obvejčité, poltící se ve 4 jednosemenné díly.
Semena fazolovitá nebo ledvinovitá.

Vodní rostliny
a) volně zakořeněné s plovoucími listy
Žabník jitrocelový
Vytrvalá rostlina. Ponořené listy jsou páskovité, listy vyčnívající
nad hladinu mají čepel zašpičatěle vejčitou. Bílé květy jsou
v jehlancovité latě. Kvete: VI.-IX.
b) volně zakořeněné (rdest kadeřavý, stolístek)
Stolístek klasnatý
Dobře se mu daří ve vodách bohatých na dusík, kde vytváří husté
porosty. Má plazivý oddenek a lodyha je načervenalá trvale
VENDULA ŠKOLAŘOVÁ
ponořená pod hladinou. V obvykle větvících se ponořených
lodyhách jsou štěrbiny se vzduchem, který je přiváděn ke kořenům a zároveň pomáhá lodyhu
nadnášet. Vejčité až podlouhlé listy bez palistů, někdy s řapíky a jindy bez, vyrůstající
v přeslenech po 3, 4, 5. Jsou děleny do jemných niťovitých
úkrojků, což jednak zvětšuje styčnou plochu listu s vodou, odkud
čerpá rostlina výživu i zvětšuje plochu pro příjem slunečního
záření a zároveň list klade minimální odpor proudící vodě. Květy
vytvářející klasnatá květenství, která vyčnívají nad hladinou,
rostou obvykle v přeslenech. Nejčastěji se samčí nacházejí v horní
části klasu, samičí ve spodní a bisexuální uprostřed. Květy jsou
opylovány větrem. Plodem je tvrdka. Rozmnožují se semeny i
vegetativně.
c) volně plovoucí
Okřehek menší
Charakteristický hladinový okřehek, světle zelené barvy, plochý, horní strana poněkud kýlnatá,
síťovitá struktura dutin neprosvítavá. Je až 1cm velká. Má jeden kořínek. Kvete vzácně.
Rozmnožuje se převážně vegetativně. Je druhem stojaté až mírně tekoucí vody, vody převážně
bohaté živinami. Vyskytuje se hojně.
Lakušník vodní
Víceletá bylina, která má až 2m dlouhé lodyhy
s dvěma druhy listů (jiný tvar mají listy pod vodou
a jiný nad ní). Je dobrým úkrytem pro vytírání ryb
a pro rybí plůdek.
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RYCHNOVSKÁ POUŤ
Scénář žákovského filmu sepsaný dle pověstí i skutečných událostí spjatých s historií
poutního místa na Rychnovském vrchu.
1. obraz /panoramatický pohled na obec/
Vypravěč: Náš příběh začíná v roce 1735 ve vesnici jménem Lubník.
2. obraz /dílna PMM/
Vypravěč: Zde žil kovář jménem Jakub Franz. (Franz kove na kovadlině)
Franzová: Kubo, na stole máš oběd.
3. obraz /jídelna PMM/
Franz: Copak to dnes máme dobrého? (otevírá dveře, jde si sednout ke stolu)
Franzová: Dnes se mi povedla extra mňamka, to si pošmákneš. Sehnala jsem recept na takovou
speciální omáčku. (schovává sklenici s jedem)
Vypravěč: Jednoho dne však Jakuba Franze postihla záhadná, těžká nemoc (Franz se po
několika lžících v křečích kácí k zemi)
Franzová: Tak co, chutnalo? (sklání se nad manželem)
4. obraz /ubytovna PMM/
Truhlář: Posílá mě doktor, mám ti vzít míru na rakev, tobě prý pomůže už jen zázrak! (sklání se
nad Franzem v posteli, měří ho skládacím metrem, zapisuje si míry)
Vypravěč: Jakub Franz se rozhodl, že půjde do slavného rakouského poutního místa Mariazell a
požádá Pannu Marii o uzdravení. (sleze z postele a po čtyřech se plazí ven)
5. obraz /Rychnovský vrch - kaple/
Vypravěč: Nemocí zesláblý kovář však došel jen na úbočí Rychnovského kopce, kde se napil
z lesní studánky, lehl si pod strom a usnul. Ve spánku se mu zjevila Panna Marie.
Panna Marie: Nechtěl jsi mě jít požádat o pomoc? Tak se tady neválej a jdi! (cloumá
s Franzem)
Franz: To není možný, vždyť já jsem úplně zdravý! Zázrak, lidi, stal se zázrak! (probouzí se,
pak utíká pryč)
Vypravěč: A uzdravený Jakub Franz spěchal do Mariazell poděkovat Panně Marii.
6. obraz /Rrychnovský vrch – jezírko/
Franz: Dobrý den, Jezerní vílo, kudy vede nejkratší cesta do Rakouska? (potkává vílu, která
sedí na břehu jezírka)
Jezerní víla: Půjdeš pořád rovně a za perníkovou chaloupkou odbočíš doleva.
7. obraz /Rychnovský vrch – chata/
Franz: Aha, to bude asi ta perníková chaloupka.
Ježibaba: Nechceš perník! (Ježibaba vyskočí zpoza chaty, Franz se lekne a utíká pryč)
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8. obraz /lavička na nádvoří PMM/
Vypravěč: Šel 3 týdny, až došel do Sankt Pöltenu.
Franz: Já už nemůžu. (šourá se, pak usedne na lavičku)
Panna Marie: On tam snad nikdy nedojde, ale když se tak snaží, tak já mu ještě jednou
pomůžu. (luskne a promění se v železničáře)
Železničář: Dobrý den, kampak jdete? (přisedá k Franzovi)
Franz: Do Mariazell!
Železničář: A proč nejedete vlakem?
Franz: Čím?
Železničář: No vlakem, vidíte, tady naší úzkokolejkou jste tam za dvě a půl hodiny!
9. obraz /kolejiště MPD/
(u kolejí čekají chromí, chroptící, kašlající, ovázaní; přijede vlak, z něho vystupují zdraví)
10. obraz /vlak MPD/
Franz: Tak tohle je ta mariazellská katedrála? To jsem si ji představoval trochu jinak. (vlak
zastavuje, Franz sedící ve vlaku se dívá na ceduli MARIAZELL, za ní jsou šachtové pece)
11. obraz /elektrárna/
Vypravěč: Když Jakub Franz konečně dorazil do poutního chrámu v Mariazell, řádně poděkoval
za své uzdravení, tak jak slíbil. (Franz klečí a modlí se)
12. obraz /nádraží MPD/
(Franz vychází z kostela – elektrárny, rozejde se ke stánku)
Trhovkyně: Záázračné soškýý, lééčebné mariánské obrázkýý...
Zákazník: Potřebuju něco na rakovinu.
Trhovkyně: Na to je nejlepší tenhle obrázek. Třikrát denně pomodlit a za 14 dní jste zdravý.
Franz: Chtěl bych něco, co by navěky připomínalo moje uzdravení a třeba pomáhalo i ostatním
lidem.
Trhovkyně: Tak to bych tady měla tuhle krásnou zázračnou sošku.
Franz: A není to nějak drahé? (prohlíží si sošku, čte cedulku přivázanou na její noze)
Trhovkyně: Přece na svém zdraví nebudete šetřit, ale že jste to vy, tak k tomu dostanete jako
dárek tuhle super pánev úplně zdarma! A to se vyplatí!!
Franz: Tak dobře. (prohlíží si pánev, pak vytáhne měšec a zaplatí)
13. obraz /Rychnovský vrch - kaple/
Vypravěč: Když se Jakub Franz vrátil domů, zavěsil mariánskou sošku na strom v místě, kde se
uzdravil. (Franz věší sošku na strom)
Vypravěč: Zanedlouho k zázračné sošce začalo chodit mnoho lidí prosících za přímluvu Panny
Marie ve svých strastech. Z Rychnovského vrchu se stalo oblíbené poutní místo, protože u
mnoha lidí byly jejich prosby skutečně vyslyšeny. (u sošky je nejdřív jen Franz, pak přichází
další lidé)
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Dav lidí: Prosím, ať jsem zdravý, ať se dobře vdám, ať sousedovi chcípne kráva, ať vydělám
hodně peněz... (kolem sošky se tlačí mnoho lidí)
14. obraz /před rychnovskou farou/
Vypravěč: Uběhlo několik let a rychnovským farářem se stal František Hanisch. V červenci
roku 1749 ho navštívil moravskotřebovský děkan Jan Wallitzky. (zabouchá na dveře, Hanisch
otevře a podají si ruce)
15. obraz / místnost na rychnovské faře/
Wallitzky: Slyšel jsem, že ti letos na Velikonoce přišlo k zázračné mariánské sošce 2000 lidí, to
je dobré. Ale chtělo by to tam postavit nějaký pořádný kostel, poutní dům, stánky se suvenýry,
občerstvením. To víš, cestovní ruch chce svoje.
Hanisch: To já vím, ale když ono je to takové nešikovné místo. Jednak je to strašně daleko, a
pak tam na to ani není dost místa. A proč taky stavět nový kostel někde v lese, když tady ve
vesnici se obrovský kostel stavěl před 20 lety.
Wallitzky: To máš pravdu, ideální by bylo udělat poutní místo přímo tady.
Hanisch: Jenže když ta zázračná soška je v lese, lidi chodí hlavně k ní.
Wallitzky: Hele, něco mě napadlo. Zítra se tady v 6 ráno sejdeme, ale nikomu ani muk! (sedí u
stolu, během hovoru vypijí láhev vína)
16. obraz /před rychnovským kostelem/
Vypravěč: Druhý den ráno farář Hanisch rychnovským obyvatelům oznámil nečekanou zprávu.
(Hanisch běží od kostela ke skupince lidí)
Hanisch: Lidičky, stal se zázrak! Mariánská soška se v noci sama přestěhovala z lesa k nám do
kostela! Na vlastní oči jsem viděl, jak přišla a postavila se na oltář! (soška pochoduje po
hřbitově)
Vypravěč: Od té doby se rychnovský kostel sv. Mikuláše stal významným poutním místem, kde
se scházelo až 30 000 lidí. Historie nám zanechala zprávy o několika desítkách zázraků, které se
zde odehrály. (před kostelem stojí fronta lidí)
17. obraz / místnost na rychnovské faře/
Panna Marie: Ty jsi švec František Hašek, žejo, Copak se ti stalo?
Hašek: No já jsem řezal kůži na nové boty a nějak se mi smekl nůž, a už to bylo. (ukazuje rukáv
s pahýlem; Panna Marie jej pohladí a vyroste nová ruka)
Panna Marie: Ahoj Regino Wendligová, co tebe trápí?
Regina: Cože?
Panna Marie: Proč jsi přišla?
Regina: Cože?
Panna Marie: Ty špatně slyšíš?
Regina: Cože?
(Panna Marie Reginu posadí, vezme ručník a pročistí uši)
Regina: Já slyším! (vybíhá před kostel)
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Panna Marie: Co jsi to vyváděl, Honzo Hanke?
Hanke: Spadl jsem z koně a něco jsem si udělal s nohou.
(Panna Marie narovnává zlomenou nohu)
Pojišťovačka: Jsem kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny. Přišlo na vás udání, že tady
léčíte lidi, i když s námi nemáte uzavřenou smlouvu!
Panna Marie: Já lidi neléčím, ale uzdravuji.
Pojišťovačka: Cože? Vy si je ještě ke všemu hned uzdravujete? Ale to na nich nic nevyděláte!
Panna Marie: Já uzdravuji zadarmo, jen z křesťanské lásky!
Pojišťovačka: Snad mi nechcete říct, že nevybíráte ani regulační poplatky! To vás teda bude
secsakramensky mrzet!! (Panna Marie zmizí, pojišťovačka po ní překvapeně chmatá)
Vypravěč: Od té doby se zázraky v Rychnově nedějí.
18. obraz /Rychnovský vrch - kaple/
Vypravěč: Ale rychnovské poutní místo tím nezaniklo. V Rychnově se dodnes pořádají slavné
poutě a v lese na Rychnovském vrchu byla u studánky na místě, kde se Jakub Franz uzdravil,
nejdříve postavena malá kaplička a v roce 1932 půvabný kostel. (Panna Marie přijde ke dveřím,
ukloní se a zmizí)
Osoby
VYPRAVĚČ – Vendula Školařová
JAKUB FRANZ – Václav Dopita
PANÍ FRANZOVÁ – Jolana Peterková
TRUHLÁŘ – Jakub Pavlík
PANNA MARIE – Aneta Jiroušová
JEZERNÍ VÍLA – Anna Varadi
JEŽIBABA – David Novák
ŽELEZNIČÁŘ – Jakub Dospiva
STROJVŮDCE – Michal Hrubeš

TRHOVKYNĚ – Sára Svozilová
ZÁKAZNÍK – Daniel Punčochář
FRANTIŠEK HANISCH – Marek Koukal
JAN WALLITZKY – Jakub Hubáček
FRANTIŠEK HAŠEK – Jan Kříbala
REGINA WENDLIGOVÁ – Petra Legátová
JAN HANKE – David Novák
POJIŠŤOVAČKA – Tereza Jáchymová
V dalších rolích – Jakub Peterka; Vlastimil Novák

ANETA JIROUŠOVÁ
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