Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně,
pod vedením školitele Doc. RNDr. Zdeňka Lipského, CSc., a že jsem všechny
použité prameny řádně citoval.
Jsem si vědom toho, že případné využití výsledků, získaných v této práci,
mimo Univerzitu Karlovu v Praze je možné pouze po písemném souhlasu této
univerzity.
Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a souhlasím s tím,
aby byla řádně vedena v evidenci vypůjčovatelů.

V Praze dne 27. 2. 2008

...............................................................
podpis

2

Návrh naučné stezky Třemšín
Abstrakt
Cílem této práce je zpracovat návrh naučné stezky z Rožmitálu pod Třemšínem
na Třemšín. Území Rožmitálska bylo zvoleno pro jeho obrovský přírodní a kulturněhistorický potenciál. Výsledkem byl nejen návrh stezky, ale i zakomponování naučné
stezky do projektu plánovaného muzea, které by jako ekomuzeum mohlo plně využívat
tuto naučnou stezku jako svou část a zvýšit tím turistickou návštěvnost v regionu.
Klíčová slova: naučná stezka, ekomuzeum, Rožmitál pod Třemšínem, Třemšín

The project of nature trail Třemšín

Abstrakt
The objective of this study is to make the project of nature trail from Rožmitál pod
Třemšínem to Třemšín. The area around Rožmitál pod Třemšínem was chosen for its
huge nature, cultural and historical potential. Not only the project of nature trail was the
result, but fitting of this nature trail to project of new museum became the main result.
This could be new ecomuseum, which could exploit the nature trail as a part of itself
and raise the turism.

Keywords: nature trail, ecomuseum, Rožmitál pod Třemšínem, Třemšín
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Kapitola 1
Úvod
Ve své diplomové práci se budu snažit sestavit návrh naučné stezky. Vybral jsem si toto
téma, protože se mi jeví pro učitele geografie naprosto ideální. Naučná stezka není
pouze výpisem informací, ale hlavně musí být dobře sestavena, aby splňovala výchovný
účel. Návštěvník si musí z naučné stezky něco odnést. V dnešní době je potřeba rozvíjet
v lidech environmentální cítění a pro učitele geografie je naučná stezka, dle mého
názoru, zatím nedoceněným prostředkem k této výchově.
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Kapitola 2
Cíl práce
Cílem této práce bylo zpočátku vytvoření naučné stezky z Rožmitálu pod Třemšínem na Třemšín. První myšlenka byla vytvořit stezku bez návratu. Po konzultacích
s odborníky, zoologem Mgr. Davidem Fischerem a botanikem RNDr. Rudolfem
Hlaváčkem z Hornického muzea Příbram a s rožmitálskou veřejností jsem došel
k rozhodnutí vést přírodní naučnou stezku kolem údolí Kotelského potoka, protože na
tomto území existuje dlouhodobá snaha o vytvoření chráněného území. V roce 2003
zde došlo k vybagrování 100 m koryta potoka bez jakéhokoliv předešlého jednání. Tím,
že bychom zde zavedli naučnou stezku, můžeme ukázat široké veřejnosti, jakou
vzácnost mají přímo před sebou, a byl by to první krok k demonstraci ochrany tohoto
území.
Po opětovných konzultacích se rozrostl i cíl práce. Naučná stezka bude
zakomponovaná v komplexu nově navrhovaného muzea v Rožmitálu pod Třemšínem,
které by formou ekomuzea nejlépe poskytovalo návštěvníkům přehled o historii,
řemeslech a tradicích v regionu. Přibudou nové naučné stezky, které by fungovaly jako
informační tykadla ekomuzea.
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Kapitola 3
Metodika zpracování

Před zahájením vlastního mapování terénu jsem konzultoval významné přírodní objekty
Rožmitálu pod Třemšínem a jeho nejbližšího okolí s botanikem panem Rudolfem
Hlaváčkem a zoologem panem Davidem Fischerem z Hornického muzea v Příbrami,
dále s místním odborníkem na historii panem Jindřichem Háskem a poté i s místními
občany.
Po těchto konzultacích následovala fáze mapování, která přinesla mnoho variant,
a proto jsem vytvořil dva návrhy, kde po diskuzích s odborníky dostal přednost návrh
delší trasy.
K získání materiálů pro zastávku věnovanou ing. Karlu Gangloffovi jsem kontaktoval
Národní technické muzeum, kde jsem měl možnost u pana Stanislava Dvořáka
prostudovat osobní věci a vynálezy ing. Karla Daniela Gangloffa i přesto, že je muzeum
dočasně uzavřeno. Podařilo se mi získat i fotografie vynálezů, které jsem použil
při tvorbě návrhů tabulí.
Další fází bylo prostudování literatury a vytváření mapových návrhů.
Při hledání literatury týkající se naučných stezek obecně jsem nalezl jedinou českou
knihu Stezky k přírodě (Čeřovský, J., Záveský, A.: 1989) věnující se obecně tvorbě
naučných stezek. Ostatní literatura, kterou jsem použil, obsahuje vždy pouze částečně
obecná pravidla o jednotlivých krocích vytváření stezky. (př. Růžička, T.: 2004,
Drábek, K.: 2005, www.klubturistu.cz a další). Při vyhledávání informací o
zahraničních naučných stezkách jsem použil ve většině případů jako zdroj informací
internet, kromě slovenských naučných stezek, kde vyšlo několik publikací a článků,
věnujících se problematice naučných stezek.
Po vytvoření mapového návrhu byly vytvořeny návrhy zastávek a postupně sestavován
jejich obsah. Pro každou zastávku jsou vybrány obrázky a text, který musí být stručný
a hlavně výstižný.
Při sestavování konkrétních návrhů informačních tabulí, které jsou v příloze, jsem
musel v několika případech pozměnit text na informační tabuli. Důležitou činností byla
volba vhodného textu na tabuli, aby se pedagogicky a výchovně hodil do celkového
charakteru návrhu stezky.
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Při sestavování návrhů Ekomuzea Rožmitál pod Třemšínem jsem navštívil pana
Jindřicha Háska, který mě provedl současnou expozicí v Brdském památníku, dále mi
byl inspirací návrh nového rožmitálského muzea od pana Háska, který jsem využil jako
rámcový podklad.

12
Kapitola 4
Ekomuzeum

Autorem slova ekomuzeum byl Hugues de Varine a velkým propagátorem, dokonce
přímo otcem ekomuzeí, byl další Francouz Georges Henri Riviere. Po druhé světové
válce vytvořil ve Francii nový druh muzea v souvislosti se zřízením Musée de Bretagne
v Rennes, které do středu svého programu klade vztah člověka k životnímu prostředí.
Modelové ekomuzeum pak bylo založeno v Le Creusot, které představuje účinky
průmyslového rozvoje na hospodářské, sociální a kulturní poměry určitého území.
(Dolák 2004)
Ekomuzeum tedy v podstatě sbírá, dokumentuje, zkoumá, konzervuje a prezentuje
rozsáhlou danou přírodní a kulturní situaci, pracuje však interdisciplinárně, vztahuje
na dohlédnutelné definované teritorium, na kterém je zastoupené pomocí tzv. antén,
zapojuje obyvatelstvo tohoto teritoria do různých aktivit, komunita pak muzeum
i vydržuje. Jde o směr snažící se muzejními prostředky podchytit dokumentaci přírody
a společnosti na daném teritoriu soustřeďující v sobě historický, památkový

i

přírodovědecký aspekt za přímé účasti komunity. Tato široká definice, podle mě,
umožňuje samozřejmě různou interpretaci i výklad.
Ekomuzeum bychom mohli chápat jako kvalitativně vyšší stupeň vlastivědného
muzea rozšířeného i do volné krajiny a zahrnujícího přírodní a esteticky cenné krajinné
prvky, architektonické a umělecké památky či objekty, historická i současná technická
díla apod.

A v čem tedy tkví novátorství ekomuzeí? Právě v onom bezprostředním provázání
s prostředím a zájmy společnosti! Muzeum není o věcech, ale o potřebách cítění
společnosti, které bezprostředně slouží. Společnost sama a přímo diktuje, co bude
muzeum dělat, příslušníci společnosti se zájmem o věc jsou přímo kurátory muzea
a muzejní profesionál je pouze odborný překladatel, realizátor či usmiřovatel někdy
i protichůdných zájmů! Smyslem ekomuzea je zachovat přírodní a kulturní objekty
v krajině jako svědky života lidí a jejich vztahu k prostředí, přispívat k hlubšímu
poznávání oblasti a k chápání tradic a obohacovat vzdělávací hodnoty turistiky.
(Dolák 2004)
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Podle Hauenschild (Dolák 2004) jsem sestavil následující tabulku, která přehledně
zobrazuje hlavní rozdíly mezi tradičním muzeem a ekomuzeem.

Tab. 1 Srovnání tradičního muzea a ekomuzea

tradiční muzeum
Cíle

zachování a ochrana
materiálního dědictví

Základní
principy:

ochrana předmětů

ekomuzeum
vytváření identity, zvládnutí
všedního dne,
společenský vývoj
obsáhlá, radikální orientace
na publikum

institucionalizace, státní
malé instituce, financování
financování, centrální
z místních zdrojů,
Struktura a
muzejní budova,
decentralizace, participace,
organizace:
profesionální štáb pracovníků,
zrovnoprávněná týmová práce
hierarchická struktura
předmět: kompletní realita,
předmět: výsek z reality
interdisciplinarita, tematická
(muzealizované předměty),
orientace, spojení minulosti,
provázanost disciplin,
přítomnosti a budoucnosti,
Nasazení:
orientace na předmět,
spolupráce s lokálními,
orientace na minulost
respektive regionálními
organizacemi.
sbírání, dokumentace,
sbírání, dokumentace,
výzkum, konzervace,
výzkum, konzervování,
zprostředkování, další
Úlohy:
zprostředkování
vzdělávání, hodnocení

Zdroj: Dolák 2004

Ekomuzeum by se mohlo stát základnou široce koncipované činnosti spojující v jeden
harmonický celek přírodní jedinečnosti, historické a kulturní hodnoty i současný život
společnosti regionu.
Podle Doláka si lze pozici ekomuzea představit dle obrázku, i když je představa
poněkud idealizovaná. Ekomuzeum je vlastně centrem společnosti, která je uvnitř
prostředí, tudíž ekomuzeum je zároveň centrem prostředí.
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Krajina je jako dokument, do kterého píše člověk. Ne však perem, ale tím, jak ji
přetvářel v průběhu času. Krajina je vlastně jakési svědectví toho, jak se k ní chováme.
A ukázat lidem, naučit je pochopit, jak jejich činy ovlivňují krajinu, v které žijí,
se všemi následky, to si myslím by mohl být jeden z hlavních cílů ekomuzea.

Obr. 1 – Pozice ekomuzea dle Doláka

ekomuzeum

společnost

prostředí

Zdroj: (autor)
Z výše uvedeného textu vyplývá, že ekomuzeum je něco jiného než naše tradiční
muzea. U nás je tomuto hnutí asi nejblíže obecně prospěšná společnost Rožmberk, která
provozuje muzeum v Kojákovicích na Třeboňsku a podílela se na přípravě projektu
"KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE", který byl mezinárodní komisí vybrán k realizaci programu
"Vytvoření Visegrádské sítě ekomuzeí za záchranu a zachování žijícího dědictví
na místní úrovni Střední Evropy. Na webových stránkách http://ruze.ekomuzeum.cz/ se
nachází hlavní motto tohoto ekomuzea: Ekomuzeum Růže je „muzeum beze zdí“,
ve kterém se příroda, kultura a historie spojuje a umožňuje nám nahlédnout
do přírodního a kulturního dědictví regionu, který byl formován dlouhodobým soužitím
člověka s přírodou. Základem ekomuzea je síť tradičních řemesel, nabízející pohled
do fungujících řemeslných dílen a do historie tradičních řemesel regionu.
V Evropě si našlo ekomuzeum své místo na slunci již dávno. Příkladem může být
francouzské ekomuzeum d´Alsace, které znázorňuje život a práci na venkově v 19. a 20.
století. Stavení, stodoly, dodnes aktivní řemeslné dílny a výstavy jsou důkazem
venkovského života v někdejším Alsasku. Mnoho dobrovolníků se podílí na ukázkách
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tradičních řemesel pomáhajících oživit staré řemeslnické cechy, mezi jinými například
kovářský, podkovářský, hrnčířský, bednářský nebo uhlířský. Vycítíte zde provázanost
krajiny a lidí, kteří jsou pyšní na svou historii. Ale nejen Francie je zemí, kde byste
nalezli ekomuzea. Ve všech zemích Evropy si tento druh muzejnictví našel své
vyznavače.

4.1 Návrh ekomuzea Rožmitál pod Třemšínem
V definici ekomuzea je zakotveno propojení obrazu přírody a kultury v historickém
vývoji a pro Rožmitál pod Třemšínem je to ideální možnost ukázat, jak se zde žilo, jak
lidé využívali přírodní zdroje, jak přetvářeli krajinu či jak může krajina neporušená
člověkem být člověku prospěšná.

Centrem ekomuzea bude historická budova mlýna vedle radnice. Dvůr, který přiléhá
k této budově, se bude moci dát využít pro různé expozice. Například by zde mohl být
postavený milíř, návštěvníci by si zde mohli vypůjčit horská kola a dvůr by mohl
fungovat jako zázemí. Centrální budova ekomuzea bude obsahovat expozici
seznamující s vývojem společnosti v Rožmitálu pod Třemšínem včetně pohledu
do budoucna. Dle Mathilde Bellaigue-Scalbertové (1984) je „veřejnost v lepší pozici než
kdo jiný k zajištění vlastní identity, jsou-li jí dány prostředky. Je zdrojem nálezců,
badatelů, informátorů, muzeolog je pouze prostředník a překladatel“. Tento názor je
zřejmě velice líbivý a lákavý, ale v naší společnosti určitě nerealizovatelný. V malém
městě, jako je Rožmitál pod Třemšínem, je potřeba, aby muzejník dokázal ukázat
místním obyvatelům pravé bohatství jejich krajiny a historie a spíše vést místní
veřejnost (ale nejen ji) k úctě, k tradicím a historii. Centrum v čele s muzeologem je
sídlem řízení výzkumu a vzdělávacích aktivit muzea propojujícího obraz přírody a
kultury v historickém vývoji. Pro začátek by bylo ideální propojení muzea a školy
různými školními projekty, zpracovanými právě v muzeu. Přírodní objekty a dokonce
kulturní objekty nejsou prezentovány jako statické muzejní exponáty soustředěné do
jednoho místa, ale setrvávají, je-li to možné, na místě v krajině. Z centra povedou jakási
„tykadla“ v podobách naučných stezek. První stezka povede z Rožmitálu pod Třemšín,
přes Voltuš až na Třemšín. Je převážně přírodního typu, pouze pár zastávek se zabývá
historií. U Kotelského potoka je možnost navázání a vytvoření menší odbočky. Vedlejší
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naučná stezka s vybudovaným chodníkem, která se bude zabývat nejen faunou a florou,
ale rovněž i rozdílem mezi regulovaným a neregulovaným vodním tokem.
Druhá naučná stezka bude převážně historického typu a vede kolem Podzámeckého
rybníku, Alejí královny Johanky, ke kostelu ve Starém Rožmitálu a zpátky Rybovou
ulicí na náměstí. I tato stezka by mohla mít svou návaznost. Navazoval by na ni např.
delší oblouk naučné stezky, který by vedl až k vesnici Nepomuk a ten by se mohl
zabývat lidovou architekturou, starými řemesly a životem v minulosti.

Obr. 2 Historická budova mlýna na náměstí v Rožmitálu pod Třemšínem (historické foto)
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Obr. 3 Historická budova mlýna na náměstí – současnost (2008)

Zdroj: Foto autor

4. 1. 1 Návrhy expozic ekomuzea
V této podkapitole autor naznačuje možnosti zpracování expozic ekomuzea v Rožmitále
pod Třemšínem. Je to pouze orientační nástin možného sestavení muzea, který by vedl
k aktivnímu zapojení návštěvníků.

1) třída Jakuba Jana Ryby
V této místnosti by návštěvník zasedl do lavic z doby Jakuba Jana Ryby, vzorem by
mohla posloužit například stará třída v muzeu J. A. Komenského v Přerově. Počet
návštěvníků by byl samozřejmě limitován počtem lavic. Muzejník by v roli pedagoga
používal metody výuky z té doby a rovněž i pomůcky. Zde by na několika příkladech
mohl poukázat na pedagogickou činnost Jakuba Jana Ryby a porovnat přístup Ryby
a přístup tradiční, který na většině škol převládal. Kdo z návštěvníků někdy psal
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inkoustem z kalamáře? Kdo by nechtěl zkusit porovnat své dovednosti a vědomosti
s tím, co uměly děti dříve.

Obr. 4 Stará třída v muzeu J. A. Komenského v Přerově

Zdroj: www.kek.cz/leossimicky/3553.html
2) milíře
Na dvoře ekomuzea se bude nacházet model milíře - stejný, v jakých se pálilo dřevěné
uhlí na Rožmitálsku. Milíř bude rozříznutý, aby bylo jasně vidět jednotlivé vrstvy
milíře. Tento milíř bude sloužit pouze jako model. Návštěvník si bude smět vzít do ruky
a popřípadě odnést s sebou domů kousek pravého dřevěného uhlí. Při oslavách města
Rožmitálu pod Třemšínem by se nabízelo vyrobit opravdový milíř podle starých
postupů a zapálit jej. Ukázka, jak se vyrábělo dřevěné uhlí za pomocí původních
nástrojů (popř. replik těchto nástrojů), by zanechala v návštěvnících trvalý zážitek.
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Obr. 5 Model milíře

Obr. 6 Náhled informační tabule z okruhu Tisůvka (Žďárské vrchy)

Zdroj: www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz
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3) cvočkařství I
V domě Kulovaných se nachází připomínka cvočkařské dílny. Byla by zařazena
do expozice muzea a návštěvníky do dílny by přivedla naučná stezka Podzámecký
rybník. Návštěvníci se mohou podívat na krátkou expozici a také na veřtat s měchem,
spolu s nářadím a ukázkou hřebíků a cvočků.

Obr. 7 Veřtat s měchem v domě u Kulovaných

Zdroj: foto Hana Kühnlová

4) lesnická práce u Ing. Karla Daniela Gangloffa
Vyzkoušet si praktické dovednosti lesníků z let Karla Daniela Gangloffa se nabízí jako
další expozice muzea. Každého návštěvníka jistě obohatí, může – li si v praxi vyzkoušet
dendrometr nebo jednoduchý nivelační přístroj. Potom by si mohli vyzkoušet změřit
různé kmeny, které by zde byly k tomu určené, pásmem na měření objemu stromů a tím
si dle tabulek vypočítat množství dřevní hmoty. Další vynálezy by byly pouze
vystaveny (pokud by nešlo využít je jinak). Změřit si planimetrem, který zkonstruoval
Ing. Karel Daniel Gangloff, plochu vybraného lesa a určit správné jednotky (ar, ha,
jitra) dovede s malou pomocí snad každý návštěvník. Pokusit se vyrobit si šindel
na šindelce, zavábit jeleny na hrtanovou řevnici a jiné další věci snad zaujmou všechny
věkové kategorie návštěvníků.
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5) cvočkařství II
Do projektu ekomuzea by se dal zařadit i vodní hamr Dobřív. Je to technická památka,
která se nachází asi 7 km jihovýchodně od Rakovníku. Vodní hamr v Dobřívě spravuje
Okresní muzeum Rokycany, se kterým by bylo nutné uzavřít smlouvu. Původní stavba
byla dřevěná a postupně se k ní přistavovaly další budovy. Zpočátku se zde prokovávalo
železo na polotovary, za třicetileté války se zde kromě nářadí vyráběly dělové koule
pro císařské vojsko. Od r. 1724 sloužil hamr k výrobě hřebíkářského a cvočkařského
železa. Celá budova by se dala využít nejen k prohlídce, ale vzhledem k velkým
prostorům by si zde každý návštěvník mohl po krátké instruktáži vyzkoušet vykovat
svůj hřebík. Největší otázkou je financování materiálu a uhlí. Dříve se kovalo ze železa
ve formě prutů či drátů. Dnes by asi nejlépe posloužilo železo ve formě válců, běžně
dostupné ve všech hutních firmách.
Obr. 8 Vodní hamr Dobřív

Zdroj: www.brdy.info
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Obr. 9 Vnitřní prostor vodního hamru Dobřív

Zdroj: www.kudyznudy.cz

6) sbírky
Tradiční sbírky, které jsou uchovány v městském muzeu Brdský památník, by se
přesunuly do nové budovy ekomuzea. Vystavěny by zde byly následující expozice:
a) expozice Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, v němž by byly soustředěny
vzácné rukopisné památky na dobu působení rožmitálského učitele a hudebního
skladatele, ale také trvale doplňovány sbírky dokumentů obrazových
a zvukových, které dokládají evropská a mimoevropská provedení Rybova díla
b) sbírka 500 městských znaků a stovek erbů šlechtických rodů od místního řezbáře
Václava Kotrbatého
c) galerie osobností připomíná životy a díla mimořádných osobností evropského
dosahu či dokonce významu (královna Johana, Jaroslav Lev z Rožmitálu, Jakub
Jan Ryba, Ing. Karel Daniel Gangloff a spoustu dalších)
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d) výstava dalších exponátů (např. model Katedrály sv. Víta na Hradčanech
z milionu stébel žitné slámy a další exponáty.
e) galerie řemesel – expozice věnující se řemeslům na Rožmitálsku. Příkladem jsou
naprosto ojedinělé svým zaměřením je řezbářství na Rožmitálsku, zaniknuté
slévárenství, hamry, cvočkařský domácký průmysl, pily, výroba keramiky,
výroba šindele, rukavičkářství a koželužství, těžba žuly a lomy. Bude možné,
zmínit se o cechu řezníků, pekařů atd.
f) život rožmitálské domácnosti by měla zdokumentovat další část expozice,
od kolébky do hrobu provázely na Rožmitálsku každou domácnost typické
výrobky, zvyky a tradice.
g) výstavní síň by v nových prostorách měla poskytnout možnost nejen
k pravidelnému aktuálnímu střídání výstav, ale i k uspořádání příležitostných
expozic
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4. 1. 2. Stručný návrh naučné stezky Podzámecký rybník

Posláním této naučné stezky bude přiblížit život Jakuba Jana Ryby a hlavně dobu,
ve které žil. Vodítkem nebo motivací je brožovaný výtisk Toulky za Jakubem Janem
Rybou od Jindřicha Háska. Stejně jako přírodní naučná stezka Třemšín (dále pouze NS
Třemšín) by vycházela z ekomuzea a vedla by k Rožmitálskému zámku, kde jsou dvě
varianty tras. První vede po hrázi Podzámeckého rybníku (na mapě 1 plná červená čára)
stejně jako NS Třemšín až k lípě královny Johany. Druhá, pravděpodobnější varianta je,
že trasa by procházela přes Zámeckou zahradu (na mapě 1 tečkovaná čára), kde by byla
zastávka věnující se cestě pana Lva z Rožmitálu. Od staleté lípy by vedla stezka Alejí
královny Johany do Starého Rožmitálu k farnímu kostelu, dále Rybovou ulicí, kolem
autobusového nádraží, a přes náměstí zpátky do muzea. Celková délka trasy je 3 km.
Výklad naučné stezky bude nejlépe kombinovaným výkladem (průvodcovská brožura a
na vybraných zastávkách informační tabule).

Mapa 1 – NS Podzámecký rybník
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Zastávky:

1) Zámek
Původně gotický hrad, zmiňovaný již od roku 1230. Právě tento hrad byl sídlem
rodu Lvů z Rožmitálu. Právě Johana z Rožmitálu je jednou z nejvýznamnějších
osobností Rožmitálu pod Třemšínem. V 16. století byl zámek přestavěn Gryspeky
z Gryspachu a poté byl zkonfiskován arcibiskupstvím. V moderní době měnil zámek
několikrát majitele a dnes je opět majetkem arcibiskupství.
2) Zámecká zahrada
Tato zastávka je jednou z variant, kudy by mohla tato naučná stezka vést. Zastávka
v zámecké zahradě by mohla popisovat cestu pana Lva z Rožmitálu, forma výkladu
bude nejlépe velká dřevěná tabule s historickou mapou Evropy, kde by byla
vyznačena cesta spolu s ilustracemi a popisným textem. Možno je rovněž zmínit se
na této zastávce o zámeckém parku, který dnes již ztratil svou tvář. Park, který byl
založen Vilémem Florentinem Salmem, byl místem, kde se konaly rozličné hudební
produkce, jejichž účastníkem byl i Jakub Jan Ryba. Proč tedy nevrátit parku jeho
starou tvář?
Obr. 10 Mapa cesty pana Lva z Rožmitálu

Zdroj: http://www.pozitivni-noviny.cz/
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3) Staletá lípa u Aleje královny Johanky
Nejen historie lípy by se dala popsat na této zastávce, ale mohla by být jakýmsi
představením všech památných stromů na Rožmitálsku.

4) Alej královny Johanky
Na této zastávce se návštěvník dozví o životě královny Johany z Rožmitálu
a o tehdejším postavení žen ve světě.

Obr. 11 Alej královny Johany

Zdroj: foto autor
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5) Cvočkařská dílna
Ve Starém Rožmitálu v domě Kulovaných se nachází expozice cvočkařské dílny,
která je v letních měsících otevřena pro veřejnost. (více již v expozicích muzea)
Obr. 12 Výstava cvočkařské dílny v domě u Kulovaných

Obr. 13 Expozice cvočkařské dílny

Zdroj: foto autor (obr. 12 a 13)
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6) Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Na pahorku ve Starém Rožmitálu se nachází další z památek na Rybovu dobu.
A sice kostel, ve kterém na místních varhanách bezpochyby zazněly poprvé tóny
Rybovy České mše vánoční.

7) Pamětní deska
Pamětní deska připomíná potrestaného vůdce selské rebelie Bartoloměje Sadílka.
Na informační tabuli by však byla spousta dalších slavných rodáků z Rožmitálu
pod Třemšínem, například Rudolf Richard Hofmeister, Ervína BenešováBrokešová, Ing. Josef Mareš a další. Nesmíme nezmínit ani pana Jindřicha Háska.

8) Lidová architektura
Jeden z posledních zbytků lidové architektury se skrývá na břehu Podzámeckého
rybníka v Rybově ulici.
Obr. 14 Dům č. 59 – ukázka lidové architektury

Zdroj: foto autor
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9) Rybova škola
Devátá zastávka bude na místě, kde stávala škola, v níž vyučoval Jakub Jan Ryba
a kde zkomponoval stovky skladeb.

10) Městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
Předmětem zájmu poslední zastávky bude městský kostel svatého Jana
Nepomuckého na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem, který byl právě před sto lety
obnoven stavitelem Aloisem Eškou z Příbramě podle návrhu architekta Josefa
Fanty, profesora Českého vysokého učení technického v Praze. Slavnostní
a ušlechtilý Fantův výtvarný projev nahradil původní útlou barokní stavbu z roku
1729, která již nedostačovala potřebám města. Dále by se návštěvníci dozvěděli
o dalších zajímavých budovách na náměstí.
Obr. 15 Kovářská dílna v Ecomusée d'Alsace

Zdroj: www.ecomusee-alsace.fr
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Kapitola 5

Naučné stezky
5.1 Naučné stezky
Naučná stezka je vyznačená výchovně vzdělávací trasa vedoucí přírodně i kulturně
pozoruhodnými územími a oblastmi, která je doplněna panely s informacemi o tom, co
můžeme v jejím okolí vidět. Na stezkách a při nich jsou vybrány některé významné
objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť vysvětleny. Jít po naučné
stezce znamená dozvídat se o přírodě a historii (a nejen o nich) bez učení. (Drábek
2004)
Naučné stezky jsou kulturně výchovným zařízením umístěným přímo v terénu. Jako
forma výchovy k ochraně přírody a k péči o životní prostředí se velmi dobře osvědčily
v zahraničí i u nás. Zkušenosti ukázaly, že naučné stezky jsou mimořádně vhodné také
k ekologické výchově a aktivizaci dětí a mládeže: chlapci a děvčata jsou na naučných
stezkách nejen vnímavými návštěvníky, ale stávají se i jejich udržovateli, průvodci
a dokonce i tvůrci.
Naučná stezka nemá být jen katalogem přírodnin. Má ukazovat vzájemné vztahy
v přírodě, momenty historického vývoje přírody a krajiny, a to nikoli odděleně
od člověka a jeho působení. To znamená, že jedním ze základních poslání naučných
stezek je ukázat, jak člověk do přírody zasahoval a zasahuje, a na přesvědčivých
příkladech přímo v terénu dokazovat, které zásahy jsou na škodu a které ku prospěchu
jeho vlastnímu přírodnímu a životnímu prostředí. Jedním z hlavních cílů naučné stezky
je aktivizovat návštěvníka. Vzbudit v něm zájem o přírodu, případně zájem již existující
posilovat, ukazovat přírodu jako základní složku životního prostředí lidí. Vést k aktivní
celospolečensky prospěšné formě zájmu, tj. ke spolupráci na ochraně přírody a péči
o životní prostředí. O takové naučné stezce, z níž si její návštěvník odnáší aktivní zájem
i do svého trvalého bydliště a na své pracoviště, lze hovořit jako o mistrovsky
zvládnuté. (Čeřovský, J., Záveský, A. 1989)
Naučné stezky prezentují určité penzum údajů o krajině, o její ochraně, ale i o životním
prostředí či aktivitách člověka v krajině. Často se právě naučná stezka stává motivačním
prostředkem k návštěvě určitého prostředí a zároveň propagačním prostředkem. Naučné
stezky představují stálou aktivitu v rámci ochrany přírody a krajiny, a umožňují
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praktickou environmentální a ekologickou výchovu a přírodovědné vzdělávání „in situ“.
(Bizubová, M. 2004)

Historie naučných stezek je velice těžko mapovatelná. Někdy je naučná stezka uvedena
v literatuře, na internetu nebo pouze ve fantazii autorů a vydavatele map, v terénu však
turisté nenajdou vůbec nic. Potom je obtížné mapovat stav, kvalitu či náplň takových
stezek. Popularita naučných stezek vzrostla po roce 1989 a byla zapříčiněna nejen
rostoucím zájmem o ochranu přírody, ale rovněž rostoucím vlivem médií.
Naučné stezky vybudovala řada organizací, dle odhadů se jich v České republice
nachází asi 400. Určitý přehled naučných stezek vytváří Karel Drábek, který vydal
v roce 2007 již svou druhou knihu s názvem Naučné stezky a trasy II – Jihočeský kraj.
První díl se věnuje Středočeskému kraji a autor v knihách sestavil určitý seznam
naučných stezek, kde podrobně popisuje jejich stav, zaměření, délku, vhodnost.
Uvedené stezky prošel autor sám, či jeho spolupracovníci.
Novým prvkem, který autor přiřadil ke každé stezce, jsou souřadnice GPS (Global
Position Systém), neboť vzrůstající vliv elektroniky se dostal i do turistiky. Budoucnost
naučných stezek bude spočívat jednoznačně v kvalitě zpracování, protože jsou k dostání
stále nové a nové technologie zpracování informačních tabulí. V budoucnu jistě nebude
nic neobvyklého, když se místo obyčejné tabule objeví na stezce dotekový plochý
interaktivní monitor.

5. 1. 1 Naučné stezky v Praze a Středočeském kraji
V Praze registrujeme doposud 13 naučných stezek. Co se délky týče, převažují stezky
krátké, celkem 9, a poté stezky středně dlouhé, celkem 4.
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Tab. 2 – Přehled naučných stezek v Praze
název
délka [km] zaměření*)
NS Barrandovské skály - Chuchelský háj
6
G, T, B
Keltská NS
3
H, A, B
NS Klánovickým lesem
12,5
H, B, Z
NS Modřanská rokle
3,5
H, B, Z, G
NS Pražské botanické zahrady v Tróji
3
B, G
NS povodím Botiče
11
H, G, B, Z
NS Tiché údolí - Roztocký háj
7,5
E, B
NS Toulcův dvůr
1,2
E, Z, H
NS Údolím Dalejského potoka
5
H, Z, B
NS Dubeč - Uhříněves
5
H, B, Z
NS Housle
3
H, G, Z, B
NS Prokopské údolí
3
A, H, B, Z
NS Butovickým hradištěm
3
A, H, B, Z
*) A = archeologie, B = botanika, Z = zoologie, H = historie, G = geologie,
E = ekologie, T = technická památka
Zdroj: www.eurobeds.cz

Tab. 3 Přehled naučných stezek ve Středočeském kraji
Název
NS Zásmuky - Kouřim
NS Historie a příroda zámeckého parku Konopiště
NS Velký Blaník
NS Vlašimským zámeckým parkem
Školní NS Brdatka - Talichovo údolí
NS Karlštejn - svatojánský okruh
NS Koukolova Hora - Kotýs
NS Zlatý kůň
NS Drvotova stezka
NS Vinařická hora
NS Vodní park Čabárna
NS Borky
NS Stříbrná hornická stezka - jižní okruh
NS Stříbrná hornická stezka - severní okruh
NS Mokřady dolní Liběchovky
NS Lysá nad Labem - Čelákovice
NS Říčansko
NS Voděradské bučiny
NS Jílovské zlaté doly
NS Skalka

Délka (km)

Zaměření *)

9
6,9
3,5
1,5
3
4
4
3,5
11
2,5
0,6
4,6
12
12
0,25
21,5
9
8
4,5
3

A, H
H, B
H, B, F
H, B, F
B, Z, G
H, T
G, B, Z
G, B, Z
B, E, Z
G, B
B, Z
E, B, Z, G
H, G
H, G
B, Z
H, B
H, B, Z, G, E
B, Z, G
H, G
H, G, B
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NS Svatojánské proudy
6
H, B, Z, G
NS Drbákov - Albertovy skály
7,3
B, Z, H
Školní NS Křivoklát
0,9
G, B, Z, E
NS Levý Hradec
1,5
H, A
Cesta kocoura Mikeše
15
pohádková stezka
NS Petrovicko
27
B, Z, G, A
NS Zvolská homola
2
En, G, B
NS Vymyšlenská pěšina
4,2
P,B, Z
NS Slánská hora
1
A, Z, B, G
NS Novostrašecko
12
Z, B, G, H, A
NS Loučeň
4
G, H
NS U Pustého rybníka u Dymokur
2
B, Z
Vodácká NS Berounka
61
G, H, Z, B
NS Hostivické rybníky
2,5
Z, B, H
Lesní stezka Penčický okruh
11
B, H, E, Z
NS Líšnice
7
H, E
NS Medník
7
G, Z, B
NS Mrákavy
1,2
B, H,
NS Paraplíčko
1,5
H, P
NS putování Černolickem
3
H, G
NS Skupice - Labe
3
B, Z
NS Stará Kouřim
3,5
A, H
NS Zbořený Kostelec
0,75
H, P
NS geologická stezka
45
G
NS historií Buštěhradu
1,5
H
NS Klokočná
5
B
NS Tisí Skála
1,5
G, Z, B
Cinibulkova stezka
15
G, Z, B
Naučný okruh ostrov
1
dendrologie
NS Brdatka
3,3
P
NS Jesenicko
15
B, Z, G, H
NS U Eremita
1
B, G
Lesnická NS u Kostelce nad Černými lesy
3,5
E
NS Kačina
1,5
H
NS Žehušice
0,3
Z
NS Prof. PhDr. Františka Drtiny
10
H, P
Opiddum Stradonice
2,5
A, H
Máslovická NS
1,2
G, H
NS Středověké opevnění města Kouřimi
1,7
H
*) A = archeologie, B = botanika, Z = zoologie, H = historie, G = geologie,
E = ekologie, T = technická památka
Zdroj: www.eurobeds.cz
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5. 1. 2. Naučné stezky v zahraničí
Na Slovensku mají naučné stezky velkou tradici. Naučné stezky (náučný chodník) se
stávají neoddělitelnou součástí krajiny, jejich počet neustále roste, přibývají nové,
rekonstruují se starší. Mnohé stezky jsou však zničené, protože nemají správce, nebo
chybí finanční prostředky na jejich obnovu. Budující se informační systém naučných
stezek na území Slovenska zahrnuje už více než 230 klasických naučných stezek,
naučných lokalit, muzeí či expozic v přírodě. Naučná lokalita je přírodovědné, kulturně
historicky a krajinářsky hodnotné území s vysokou výpovědní hodnotou. Představuje
převážně uzavřený prostor s vybudovanými zařízeními, někdy propojené s naučnými
stezkami. Muzeum v přírodě je nejčastěji uzavřený areál vsazený do přírodního rámce,
který návštěvníkům prezentuje kulturní a historické památky (skanzeny, muzeum lidové
architektury, archeologické muzeum, expozice vodních mlýnů atd.). Historická cesta je
naučná poznávací trasa, která prezentuje umělecko-historické, technicko-historické
památky a archeologické lokality. V rámci projektu mapování naučných stezek, jehož
vedoucí je RNDr. Mária Bizubová, vznikla kniha Katalóg náučných chodníkov
Slovenska, která nebyla ovšem jediným výstupem. Dalším výsledkem projektu je
webový portál http://www.naucnechodniky.sk, který se snaží mapovat naučné stezky
na Slovensku, charakterizovat je a možná i přilákat návštěvníky.
Tab. 4 Nej naučných stezek na Slovensku
Malé Karpaty (15)
nejvíce Naučných stezek
Štiavnické vrchy (12)
nejvíce informačních tabulí

NS Nivou Moravy Devín - Moravsky sv. Ján (39)

nejméně informačních
tabulí

NS na Zverovke (1)

nejdelší naučná stezka

NS Nivou Moravy Devín - Moravsky sv. Ján
(80km)

Zdroj: Bizubová, M. (2006)
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Obr. 16 Ukázka webových stránek www.naucnychodnik.sk

Zdroj: www.naucnychodnik.sk

V Německu se naučná stezka (das Lehrpfad) chápe jako trasa podél přírodovědného
nebo kulturně pozoruhodného objektu se zastávkami vedoucími krajinou. Naučné
stezky mají různá témata zaměření (ekologické, přírodní, geologické, botanické,
zoologické a další). (www.de.wikipedia.org) Formou výkladu jsou nejčastěji informační
tabule. Naučné stezky jsou v Německu dobře financovány a také jsou udržovány
na poměrně vysoké úrovni. Přesný počet naučných stezek v Německu neuvádí žádný
zdroj, rovněž chybí webový server, který by vytvářel celkový přehled všech stezek
v Německu, jaký mají například v Rakousku či na Slovensku.
První naučnou stezku v Německu v Ober-Schönmattenwang (Odenwald) vybudoval
v roce 1957 Rupprecht Bayer. Působil jako učitel ve venkovské jednotřídce a často
s dětmi chodil do přírody. Využili svých znalostí o přírodě a společně vybudovali první
lesní naučnou stezku.
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Obr. 17 Naučná stezka Bärenfels

Zdroj: www.de.wikipedia.org
Zajímavým projektem je mezinárodní česko – německá naučná stezka v Lužických
horách zabývající se geologickým vývojem oblasti, kromě toho nabízí informace
s přírodovědnými a kulturními zajímavostmi na české a německé straně hranice, je
zmíněna historie turistiky, horolezectví, osídlení, lidová architektura. Doufejme, že
v rámci mezinárodní spolupráce a po vstupu do Schengenského prostoru vznikne
spoustu dalších podobných projektů.

První naučná stezka v Rakousku vznikla v roce 1970, v roce 1986 se pohyboval počet
naučných stezek kolem 200. Nyní (tj. v roce 2008) se dle internetového serveru
lehrpfade.lebensministerium.at o naučných

stezkách, který spravuje rakouské

ministerstvo životního prostředí, nachází zhruba 700 naučných stezek.
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Obr. 18 – Studentská výzkumná základna

Zdroj : www.switchbacks.net

5.2 Typy naučných stezek
Členění stezek lze jednoduše systematicky rozčlenit:
1. podle způsobu výkladu
2.

tematicky

3. podle délky
4. podle způsobu pohybu (pěší, cyklistické, vodácké, …)

5. 2. 1 Rozdělení dle způsobu výkladu
1) naučné stezky s průvodcovskou službou
2) samoobslužné naučné stezky
3) stezky s kombinovaným výkladem

ad 1) První naučné stezky vznikaly jako přírodní obdoba organizovaných prohlídek
památkových

objektů.

Proto

jedním

z jejich

typů

zůstávají

naučné

stezky

s průvodcovskou službou. Osoba patřičně obeznámená s problematikou doprovází
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po trase návštěvníky a podává jim výklad. Nespornou výhodou tohoto přístupu je, že
průvodce může bezprostředně reagovat na různé okolnosti (věk návštěvníků a jejich
případný speciální zájem), různé momentální situace na trase (např. významné rostliny
v květu, v plodu, hlasy ptáků, přelet dravce). Dobrý průvodce by se však nikdy neměl
učit jakýsi text nazpaměť a mechanicky jej opakovat. (Čeřovský, J., Záveský, A. 1989)
Ne vždy to musí být osoba, která je patřičně obeznámená, neboť by se průvodcovská
služba dala využít jako školní projekt pro vyšší ročníky základní školy, či středních
škol. Každý student by se v rámci projektu připravil na jednotlivá témata dle tabulí
a pro ostatní studenty (v rámci geografické exkurze po naučné stezce) si připraví
stručný výklad. Širší projekt by mohl být uspořádán například tak, že pro veřejnost bude
vyhlášen tzv. stezkový den, kde na každého návštěvníka bude čekat u každé tabule
dvojice studentů, která jim podá přehledný a stručný výklad k danému tématu.
(poznámka autora) Popřípadě je může naučit různým dovednostem. Nebude to přínosné
pouze pro veřejnost, ale hlavně pro studenty, kteří si osvojí základní klíčové
kompetence.

ad 2) Návštěvník prochází trasu sám a vysvětlení mu poskytují určité pomůcky:
- průvodcovský text (který získal již předem, ať už v knihkupectví, nebo si ho stáhl
na internetu, anebo na místě)
- vysvětlující tabule umístěné přímo v terénu
- audiovizuální pomůcky

Výhodou tohoto řešení je, že návštěvník si sám (podle vlastního rozhodnutí, fyzické
zdatnosti, časových možností, nálady, počasí atp.) volí rychlost prohlídky a také
množství informací, které je ochoten z nabídky přijmout. (Čeřovský, J., Záveský, A.
1989)

ad 3) Stezka s kombinovaným výkladem používá v různých obměnách obdobné
způsoby. Tento výklad je zcela nejideálnější. Jsou to stezky, jejichž návštěvníci
využívají brožurku turistického průvodce, kde najdou vedle fotografií i výstižný výklad,
a navíc najdou na stezce tabule s vysvětlujícím textem a čas od času je na stezce
průvodce. I zde by se dal využít projekt stezkového dne, kde by se dal výklad podávat
na stezkách již vytvořených. (poznámka autora)
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5. 2. 2 Rozdělení dle tématu
Další rozdělení stezek volíme podle kritéria tématu stezky:
•

přírodní
-

botanické

-

dendrologické

-

geologické

-

zoologické

•

ekologické

•

historické

•

archeologické

•

etnografické

•

lesnické a zemědělské

•

parkové

•

rybníkářské

•

technické

•

stezky ochrany přírody

•

vodohospodářské

•

speciální (pohádkové, stezka Járy Cimrmana)

(autor dle: Obrazový atlas naučných stezek)
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5. 2. 3 Rozdělení dle délky
Zobecněním dosavadních zkušeností můžeme rozlišit tři kategorie naučných stezek
dle délky:
1. krátké trasy, asi do 5 km, obsahově bohaté, zpravidla okružní (nejkratší stezka je
dlouhá 120 m)
2. středně dlouhé trasy, nejčastěji 5 – 15 km, s poměrně bohatou obsahovou náplní,
někdy okruh, někdy s různým výchozím místem a cílem;
3. dlouhé trasy, přes 20 km, vlastivědně turistického charakteru, někdy rozdělené
na etapy

5. 3 Virtuální naučné stezky
Dnes žijeme v době, kdy největší proud informací proudí přes internet. Proto se objevují
nové formy naučných stezek. Jednou z nich je virtuální naučná stezka. Zde se může
návštěvník dostat na stanoviště pouhým kliknutím myši na jednotlivé body
na zjednodušené mapě. Názorně si to lze představit dle obrázku.
Obr. 19 Úvodní plánek virtuální stezky

Zdroj: autor
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Po rozkliknutí jednotlivého stanoviště se otevře nové okno, a to okno se zastávkou.
(obr. 20)
Obr. 20 Okno zastávky virtuální naučné stezky
Nadpis a č. zastávky

Zdroj: autor

Toto okno je panoramatický snímek snímaný z místa, které jsme si vybrali na mapě.
Nejlépe je využitelný program QuicktimeVR movie, ve kterém lze jednoduše myší
obrazem pohybovat dokola o 360°, přibližovat, oddalovat (samozřejmě

pouze

v určitých hranicích a určitém rozlišení). Při projíždění kurzorem přes toto okno se Vám
může zobrazit místo šipky kurzor ukazující možnost rozkliknutí. To jsme se dostali
na rámeček b)

Obr. 21 standardní kurzor

Fillitup.ani

Obr. 22 kurzor na aktivní zóně Obr. 23 kurzor pohybu

Harrow.cur

3dwmove.cur
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Tento rámeček se nazývá interaktivní okno, které je vždy kolem objektu, ke kterému
je připraven vysvětlující text. Příkladem může být na obrázku rybníka ohraničené rákosí
– klikneme-li na ně, v okně c) se objeví text o fauně rákosí.

Z příkladu je jasné, že je toto pole textové, kde nalézáme text k příslušnému
panoramatickému snímku a text k interaktivním oknům. V tomto textu jsou vybrané
výrazy zvýrazněné podtržením a odlišnou barvou. Tyto výrazy jsou opět odkazy,
na které, když se klikne, otevře se úplně nové okno, kde k tomuto výrazu získáme
informace a fotografie.
Prohlédneme-li si jednotlivou zastávku, stiskneme tlačítko další zastávka, které nás
pošle na další stanoviště, nebo tlačítko předchozí stanoviště, nebo tlačítko zpět, které
nás vrátí vždy na mapu. Tato tlačítka bývají nejčastěji umístěná dole pod oknem c).
Takto jednoduše u počítače si můžeme „projít“ stezku.
Neodpustím si ale poznámku. Naším úkolem by mělo být, abychom přiblížili veřejnosti
vztahy v přírodě a hlavně vztah člověka k přírodě. Forma virtuální naučné stezky je
zcela jistě výborný nápad a jako jedna z forem environmentální výchovy určitě vhodná.
Chtěl bych ale zdůraznit, že nemůže sloužit jako náhrada tradiční naučné stezky. Jsem
toho názoru, že jednu vycházku do přírody nenahradí žádná sebelepší virtuální
procházka. Protože o lesu si mohu přečíst, že je to shluk stromů, že se v něm vyskytuje
bylinné patro, že v něm žijí tito a tito živočichové, že má různé funkce. Ale to, že
zajdeme do lesa a vše si prohlédneme, nám dá mnohem víc.
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5. 4 Základní požadavky na trasu

Naučnou stezku nelze vybudovat všude. Jsou turisticky značené cesty, na kterých lze
vytvořit pěkné naučné stezky. Ale zdaleka ne z každé turistické cesty lze udělat
naučnou stezku. Zato lze objevovat i „neznáme partie“ mimo značené cesty a „objev“
naučnou stezkou zpřístupnit a výchovně využít.
Na naučné stezce musí být skutečně co vidět. Musí tu být určitý využitelný obsahový
fond, kterému říkáme kulturně výchovný potenciál území.
Důležitým předpokladem je názornost a přitažlivost objektů a jevů, které mají být
vybrány a interpretovány. Zejména vhodné jsou pro zastavení na naučných stezkách
vyhlídkové body s poučnými a esteticky působivými panoramaty. (Čeřovský, J.,
Záveský, A. 1989)
Jde-li o zpřístupnění chráněného území naučnou stezkou (ale mnohdy i v případech
krajiny nechráněné), je vždy nutno zvážit, zda vyvolaná návštěvnost nezpůsobí
neúnosné poškozování přírodních výtvorů. Na území, které je opravdu potřeba chránit,
je lepší naučné stezky nezřizovat, aby větší návštěvnost nezničila vzácné druhy rostlin
a původní přírodní ráz. Vyskytují se případy, kdy odvaha autorů naučných stezek (nejen
v Česku, pozn. autora) vedla k tvorbě stezky ve zranitelném terénu (rašeliniště, květnatá
louka, strmá stráň se skalní stepí atd.), kde zpevnění trasy a vybudování určitých
zařízení (stupňů, žebříků, můstku atp.) přispělo k jeho lepší ochraně.
Stejně tak můžeme obratných vedením trasy hojně navštěvovaným územím obejít
některé objekty (lokalitu vzácných a nápadných rostlin, hnízdiště vzácného ptačího
druhu), a tak jejich ochraně prospět.
Nejen o přírodu je třeba dbát, ale také o schůdnost stezky pro turisty.
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5. 5 Vybavení naučné stezky
5. 5. 1 Turistické značení

Turistické značení se řídí normou ČSN 01 8025: 1989 Turistické značení. Pěší trasy
jsou značeny obousměrně pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných
pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo
žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová
značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10 x 10 cm. Značka se kreslí vzhledem k trase
jako čelní, přeponová, rohová nebo boční. Výjimečně se umísťuje na kámen nebo
značkářský kolík. Za rozcestím jsou dvě značky. První tak, aby byla viditelná
při příchodu. Označuje se jako naváděcí. Druhá je tzv. potvrzovací za odbočením.
Odbočení do hustého porostu se značí po obou stranách cesty. V dlouhém úseku
bez odboček se značky kreslí po 250 metrech.
Směrovníky nemají být vzdálenější 4 km. Kontrola značení by se měla provádět každé
tři roky. (webové stránky Klubu českých turistů – www.klubturistu.cz)
Barvy značek se volí podle typu trasy:
· červená – dálkové a hřebenové trasy,
· modrá – významnější trasy,
· zelená – místní trasy,
· žlutá – krátké trasy, spojovací trasy, zkratky.
Obr. 24 Pásová značka

Obr. 25 Koncová značka

Obr. 26 Odbočka k jinému

zajímavému objektu

Smluvená turistická značka naučné stezky je bílý čtverec celkového rozměru
100 x 100 mm se zeleným pruhem o šířce 30 mm vedeným úhlopříčně z levého horního
do pravého dolního rohu značky, s mezerou asi 5 mm mezi zeleným pruhem a oběma
jím vytvořenými bílými trojúhelníky. Číslo zastavení je vyznačeno číslicí uprostřed
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značky (výška 60 mm, tloušťka 8 mm). Původní předepsaná barva byla oranžová, ale
pro její špatnou čitelnost ji praxe mnohde již nahradila černou. (www.klubturistu.cz)
Obr. 27 - Značka naučné stezky

Zdroj: autor
Obr. 28 - Značka zastávky naučné stezky

Zdroj: autor
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Obr. 29 - Novodobá značka zastávky naučné stezky

Zdroj: (autor)

Pro umísťování v terénu platí stejná pravidla jako pro značení turistických cest. Značky
se však umísťují vzájemně na dohled ve směru prohlídky.
Provádějí se jako značky malované (na stromy, skály apod.). Jindy jsou zhotoveny
z plechu či papíru zalisovaného v umělé hmotě a upevňují se na dřevěný sloupek nebo
kovovou tyč (minimální délky 1,5 m, z poloviny zapuštěné do země, hřeby délky
250 mm na spodním okraji zajištěné proti rozviklání).
Pokud celá naučná stezka vede po existující turistické cestě, ponechá se jako základní
značka turistické cesty. Zbytečným souběhům různě značených cest se raději
vyhýbáme. K usnadnění orientace a k elementárnímu výkladu napomáhají směrovky
a tabulky místní orientace: používá se standardních tabulek turistických cest. (Čeřovský,
J., Záveský, A. 1989)
Pro vyznačení v terénu a jeho údržbu jsou pro všechny naučné stezky závazné obecné
směrnice, učební text a pokyny vydávané Českým svazem turistů. Vyznačení naučné
stezky provádějí již od počátků bezplatně dobrovolníci vyškolení a organizovaní
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Klubem českých turistů. Klub českých turistů byl založen roku 1888. Roku 1920 se
změnil na Klub československých turistů (KČST). Od roku 1939 působil opět jako
KČT. V části druhé poloviny dvacátého století prováděl značení Svaz turistiky
Československého svazu tělesné výchovy (ST ČSTV), v devadesátých letech se však
KČT osamostatnil (obnovil) pod původním názvem. Pomocným značkařem se zájemce
může stát po absolvování nejméně 10 km zácviku pod vedením vedoucího značkaře
nebo instruktora značení. Značení se obvykle provádí ve dvojici. Absolvent semináře
úspěšně zakončeného zkouškou se stává samostatným vedoucím značkařem, v dalších
speciálních

kurzech

značkař

může

získat

kvalifikaci

instruktora

značení.

(http://cs.wikipedia.org)
Pro krátkodobé výchovně vzdělávací účely je vhodné budovat dočasné naučné stezky.
Nepořizujeme žádné trvalejší zvláštní značení: buď je zcela prostě vedeme podle
turisticky již vyznačené cesty, nebo použijeme značení orientačních závodů a terénních
her (papírové značky, látkové pásy); nezapomeneme je však po ukončení funkce stezky
z terénu beze zbytku odstranit.
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5. 5. 2 Informační panely
Samoobslužný výklad na místech zastavení může být podán na vysvětlující tabuli –
panelu umístěném přímo v terénu. Technika provedení bývá různá. Nejčastěji se jako
podklad používá dřevo. Psané útržky textů, vystříhané obrázky, části plakátů
a fotografie mohou působit dojmem školácké nástěnky. Použijeme je proto pouze
u krátkodobých naučných stezek; vybavení trvalých naučných stezek státní ochrany
přírody vyžaduje již určitý stupeň umělecké úrovně a profesionálního provedení. Nikdy
nelze zapomínat, že součástí výchovy k ochraně přírody je i výchova estetická. Tabule
tištěné (a případně zalisované do umělé hmoty) lze vyrobit ve větším počtu a pak jimi
nahrazovat starší, které byly poškozeny vlivy počasí nebo vandaly. Nejde však ani tak
o to, jaký materiál pro výrobu použijeme, ale jak velké panely uděláme a kolik jich
bude. Zcela zásadní věcí dobře připravené interpretace místa je myšlenka, kterou
chceme návštěvníkovi sdělit. Myšlenka, úhel pohledu nebo-li téma interpretace pak
teprve ovlivňuje formu, kterou použijeme k oslovení návštěvníka. Interpretace znamená
vlastně prezentaci či přiblížení určitého místa, příběhu nebo události. Není pouhé
předávání informací. Zlaté pravidlo psané interpretace je: „Nehledě na stáří vaší cílové
skupiny, používejte slovní zásobu desetiletého dítěte.“ Nejde pouze o vyjadřovací
prostředky.
Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jste
přesvědčeni, že si zaslouží jejich pozornost. Zakladatel interpretace Freeman Tilden
definoval interpretaci jako „činnost odhalující návštěvníkům, kteří po této službě touží,
něco z krásy a kouzla, inspirace a duchovního obsahu, jež leží za tím, co návštěvník
může sám vnímat svými smysly“. Do bezlesého terénu (hory nad lesní hranicí, skalní
stepi aj.) se dobře hodí tabule umístěné nízko nad zemí v podobě sklopených stolků,
nejlépe na zídkách (podezdívkách) z místního horninového materiálu. Osvědčilo se i
vypalování textů a jednoduchých obrázků do dřeva. V zahraničí se často používají jako
vysvětlující tabule leptané kovové desky. U nás je tato technika nákladná, těžko
dostupná a nepoužívaná.
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Výtvarně nejlepší je kombinace textu s obrazem. Pro tvorbu panelu uvádí Růžička
(2004) tato pravidla:
•

maximálně 200 slov na jeden panel

•

minimální výška písma je 8 mm

•

text rozdělit do bloků nebo odstavců po 50 slovech

•

využívat nadpisy pro upoutání pozornosti

•

maximálně dvě až tři myšlenky shrnuté do jasného tématu

•

zvýraznit hlavní myšlenky

•

opatrně při použití bílého pozadí – za jasného počasí příliš září a špatně se
čte

•

ilustrace použít pro znázornění věcí, které nelze vidět, nejsou zřejmé nebo
dnes vypadají jinak

•

z map vypustit nepodstatné detaily

Obsah vysvětlující tabule musí být pro návštěvníka naučné stezky skutečným přínosem.
Je zbytečné zobrazovat to, co návštěvník vidí sám – pokud mu ovšem zobrazení
nepomáhá v identifikaci neznámých druhů apod.
Cenné je umístění záběrů historických, návštěvník má možnost srovnat někdejší stav
se současnou situací. Vhodným obrazovým materiálem jsou různá schémata,
stupňovitost vegetace a rozdíly expozic, vznik různých geomorfologických přírodních
výtvorů, vývoj krajiny v důsledku vlivu lidské činnosti.
Osvědčené jsou obrazy přírodnin, podle kterých návštěvník v terénu může poznat
a určit druhy nerostů, zkamenělin, rostlin a živočichů. Volíme především druhy
významné ekologicky, tj. z hlediska ochrany přírody a péče o životní prostředí. Neměly
by se v terénu vyskytovat v příliš velké vzdálenosti od příslušeného vysvětlujícího
panelu. Na vzácné a ohrožené přírodniny raději neupozorňujeme, neboť mnoho českých
obdivovatelů přírody si rádo odnese nějakou tu vzácnou rostlinku domů na zahrádku.
Obrazy na tabulích, případně celé tabule lze také vyměňovat podle sezóny, což je ale
mnohem náročnější na finance a především na údržbu. Naučnou stezku bez svisle
umístěných panelů většinou na dvou dřevěných kůlech si dnes nedovedeme představit.
Je škoda, že si autoři nelámou více hlavu s tím, jak návštěvníkovi dané území v terénu
přiblížit. Existuje řada jiných technických způsobů, jak naši interpretaci umístit. Asi
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nejvíce se nabízí umístění panelu pod určitým úhlem – trochu jako řečnický pultík (Obr.
č. 31). Tento způsob má tu výhodu, že v místech dalekého rozhledu minimálně narušuje
pohled do krajiny. Jinou možností může být umístění krátkého textu nebo obrázků
na výklopnou tabulku, která se dá vysunout z kůlu. Tento způsob v sobě skrývá určitý
prvek objevitelství a je vhodný především pro děti.
Z uvedených rad vyplývá, že zpracování vysvětlujících tabulí je rozhodně pedagogicky
náročný úkol. V žádném případě jej nelze podceňovat.
Správnou volbou je dbát zásady, že výklad musí mít bezprostřední vztah
ke skutečnostem pozorovatelným v terénu.

Obr. 30 ukázka tabule naučné stezky

Zdroj: http://www.wsrcd.com/
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Obr. 31 Ukázka pultové tabule

Obr. 32 Ukázka tištěné plechové tabule

Zdroje: www.ncsu.edu

www.hydepark.org
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5. 5. 3 Průvodcovská publikace

Tištěné průvodcovské publikace po naučných stezkách vydávají nejen správy
velkoplošných chráněných území, Klub českých turistů, ale v dnešní době je vydává
spousta soukromých nakladatelství, kde velkou roli hrají i finanční sponzoři, většinou
místní podniky. Některé brožury se prodávají, jiné jsou poskytovány zdarma. V jejich
distribuci je, bohužel, mnoho nedostatků. Některé byly rozebrány a protože se včas
nemyslelo na potřebu nového vydání, jednoduše nejsou, jinde jsou k dostání pouze
ve specializovaných místních prodejnách, které mají o víkendu, kdy navštíví stezku
nejvíce turistů, zavřeno.
Při školním projektu se před vydáním definitivního (tištěného a ilustrovaného průvodce,
často kombinace obou) vydává prozatímní (předběžný) průvodcovský text ve velmi
prosté, často jen okopírované podobě. Výhodou je, že jeho tisk netrvá dlouho. Tento
text lze použít jako zkušební text, když studenti organizují mezi návštěvníky anketu
nebo jiný průzkum např. rozhovor při výše zmíněném stezkovém dni (pozn. autora),
podle něhož se pak průvodce vylepšuje a na závěr se vypracuje průvodcovský text
definitivní, který se nechá vytisknout ve vylepšené grafické podobě. Pro naučné stezky
krátkodobé se spokojíme s jednoduchou formou průvodce.

Průvodcovská brožura má část textovou a obrazovou. V zásadě pro ni platí stejná
pravidla jako pro výklad na vysvětlujících tabulích. Text publikace může být
samozřejmě delší a obrázků více. Popisu jednotlivých zastavení v jejich číselném pořadí
může předcházet celkový nástin přírodních poměrů a ochrany přírody v dané oblasti,
za ním může následovat celková zásadní informace o ochraně přírody a péči o životní
prostředí. Neměl by chybět seznam literatury, v níž návštěvník najde další poučení.
Nezbytnou součástí každé průvodcovské brožury je mapa nebo alespoň plánek.
(Čeřovský, J., Záveský, A. 1989)
Skvělá myšlenka je každému zastavení zařadit do průvodcovské publikace i poznámky
pro pedagoga. Radí vedoucím exkurzí (školních), jak výklad dále využít, mimo jiné i
pro aktivní zaměstnání. Vhodný je i zvláštní metodický průvodce po určité naučné
stezce pro pedagogy – jako příloha či doplněk k základnímu průvodci. (pozn. autora)
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5. 5. 4 Pracovní listy
Naprosto specifickou formou aktivního výkladu jsou pracovní listy. Žáci vyplňují
do předem připravených listů, kde jsou nejrůznější úkoly, odpovědi, které získají buď
na informačních tabulích, popřípadě při výkladu. Pedagog si tak může usnadnit přípravu
na školní exkurzi, když si na internetových stránkách naučné stezky stáhne tyto
pracovní listy.
5. 6 Projekt školní naučné stezky
Školní naučné stezky jsou stezky v blízkosti škol. Jsou to krátké, obsahově velmi bohaté
trasy. Slouží školám pro výuku, mimotřídní činnosti, mimoškolní zájmovou činnost.
Náplň je koordinována se školními osnovami přírodopisu, biologie, zeměpisu i dalších
předmětů. Navrhovatelem, budovatelem a provozovatelem jsou školy s podporou
místních a krajských školských orgánů, v úzké spolupráci s pracovišti státní ochrany
přírody, za aktivní účasti žáků. Bývají přístupné širší veřejnosti buď jako normální
naučné stezky, nebo za určitých zvláštních podmínek („dny otevřených dveří“, po předcházejícím dojednání apod.). Jsou využívány i k přípravě pedagogů (exkurze, semináře,
cvičení atp.).

Chceme-li zbudovat novou naučnou stezky (třeba i účelovou a krátkodobou – například
v okolí letního tábora, školy v přírodě), neobejdeme se bez písemného projektu.
Při budování naučných stezek trvalých se takový projekt předkládá všem kompetentním
a zainteresovaným složkám při projednávání záměru.
Když jsme zvolili oblast, širší území, které by mohlo připadat (v souladu s výše
stanovenými zásadami) v úvahu pro zřízení nové naučné stezky, provedeme podrobnější
inventarizaci jejího kulturně výchovného potenciálu. To znamená, že zjistíme všechny
objekty a jevy, které na trase a při trase jsou a jichž by bylo možné využít. Současně
zvažujeme jejich možnou interpretaci, k jakému výkladu by se hodily.
Projekt obvykle v rozsahu 3 - 10 stran strojopisu s přílohami má obsahovat tyto
základní body:

1. poslání – co se sleduje zřízením dané naučné stezky;
2. stručný popis trasy – východiště, průběh, cíl;
3. zastavení – pořadový výčet zastavení, lokalizace, tematika, interpretace;
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4. vyznačení a úprava trasy – zvolená značka (značka naučné stezky, běžná
turistická značka, jiné dočasné vyznačení při trasách krátkodobých stezek),
potřebné technické úpravy na trase (zpevnění povrchu stezky, vybudování
můstku přes potok apod.);
5. způsob výkladu – určení typu stezky (s průvodcem, samoobslužná,
kombinovaná) a formy výkladu (vysvětlující tabule, průvodcovský text,
případná další vybavení stezky pomůckami;
6. provoz naučné stezky – využití, případně jeho speciální formy, řízení provozu,
údržba;
7. přílohy – nezbytnou součástí projektu je mapka nebo plánek s vyznačenou
trasou a místy zastavení, dalšími přílohami mohou být – pokud již byly
zpracovány – návrhy výtvarného řešení vysvětlujících tabulí, návrhy textů
k jednotlivým místům zastavení, nebo alespoň ukázkový text atd.;
8. internetové stránky – není povinné vytvářet, ale v rámci mediální výchovy
naprosto ideální použití projektu. Zde se najde zjednodušená mapka naučné
stezky, popřípadě obrázky tabulí a další informace.
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Kapitola 6

Kulturně historický potenciál města Rožmitál pod Třemšínem

Území
Město Rožmitál pod Třemšínem se nachází ve Středočeském kraji v příbramském
regionu, je vzdáleno cca 80 km jihozápadně od Prahy. Rožmitál pod Třemšínem je obec
s pověřeným obecním úřadem se 4241 obyvateli (http://www.czso.cz/). Město leží
v kotlině uzavírající ho do mírně odlehlé periferní polohy od hlavních tras spojujících
významná česká centra. Přesto se město stalo v historii nejednou zdrojem duchovních
a kulturních hodnot daleko přesahujících místní a krajový význam.
Přírodní potenciál je zcela zřejmý, neboť Rožmitál pod Třemšínem se nachází
na hranici Přírodního parku Třemšín, který byl vyhlášen v roce 1997 a má rozlohu
112 km2. Jeho hranice jsou vymezeny na mapě č.12. Území parku je pokryto téměř
souvislými lesními porosty. Na několika místech se vyskytují ještě původní přirozené
porosty, kde se zachovaly zbytky původní fauny a flory. Tyto oblasti byly vyhlášeny
maloplošnými chráněnými územími. Prvním z nich jsou Přírodní rezervace (dále jen
PR) Getsemanka I a II, kde jsou předmětem ochrany původní brdské lesní porosty, další
je PR Na skalách, kde jsou předmětem ochrany přirozeně smíšené lesní porosty
na buližníkových skalách. Zbylé dvě oblasti jsou přírodní památka Hřebenec a přírodní
památka Třemešný vrch. Hřebenec je vrch, na jehož západním svahu se nachází
v Jižních Brdech největší kamenné moře, které navazuje na skalní výchoz a je dokonale
vyvinuté. Na Třemešném vrchu se předmětem ochrany stal výskyt lýkovce jedovatého,
který zde pomalu mizí. Některé další jsou k ochraně navrženy. Příkladem je Kotelský
potok, jehož povodí odvodňuje celou západní část rožmitálské kotliny. Cenné je jeho
přirozeně meandrující koryto s přilehlým luhem a příslušnou faunou, z níž
k nejvzácnějším patří mihule potoční, řada chráněných obojživelníků, netopýři a mnoho
dalších živočichů.
Předmětem ochrany v přírodním parku není pouze příroda, ale také krajinný ráz
zahrnující rovněž kulturně-historické hodnoty, těmi jsou především zachovalé
památkové objekty, lidové stavby, architektonické památky. Avšak nejen hmotné
materiální památky patří mezi kulturně-historické dědictví Rožmitálu pod Třemšínem.
Řadíme totiž mezi ně i tzv. duchovní dědictví prostoru parku a jeho širšího okolí.
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Nejvýznamnější památkový objekt v regionu je zámek v Rožmitále pod Třemšínem,
stojící na místě hradu ze 13. stol. a silně spjatý s historií celého Rožmitálska. Další
cennou památkou je farní kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále
s krásnými rokokovými varhanami, které podle všeho sestavil varhanář Martin Paleček
a na kterých v roce 1796 poprvé zazněla Rybova Česká mše vánoční.
Mezi další památky na Rožmitálsku uvedu kostel se zvonicí, který se nachází
ve Hvožďanech. Dále pak barokní kostel v Pročevilech, mešní kaple ve Věšíně, tři
roubené myslivny v Nepomuku, kapličky v malých obcích a mnohé další objekty.
V širším okolí nemohu neuvést arcibiskupský zámeček v Roželově, Pálfyho lovecký
zámeček ve Vacíkově, popř. park se vzácnými dřevinami u Hvožďan.
Památek lidové architektury je na území parku Třemšín poměrně málo, původní
venkovská stavení byla ve většině případů modernizována. Zajímavé zbytky původní
architektury lze najít např. ve Hvožďanech, ve Vleticích a na Teslínech. V Jižních
Brdech nacházíme zbytky šumavské lidové architektury s alpskými stavebními prvky.
Dědictvím, které by nemělo zaniknout, jsou bezpochyby místní tradice. Ty se dodnes
projevují v povědomí starších obyvatel i v hmotných památkách po předcích, příp.
v bydlení.
K uměleckým tradicím patří lidové řezbářství, které je zastoupeno např. zalánskou
madonou od V. Kotrbatého a místními betlémy. Tradice ekonomické povahy jsou silně
spjaty s přírodními podmínkami a rozlehlými lesy.
K důležitým činnostem patřilo odedávna zpracování a vývoz dřeva z brdských lesů.
Největší množství dřeva se spotřebovalo v železárnách. K typickému obrazu brdských
lesů patřily sloupce bílého dýmu stoupajícího z milířů, kde se doutnající dřevo měnilo
v dřevěné uhlí; topilo se jím ve vysokých pecích, hamrech i dílnách drobných
kovořemeslníků. Důležitým zdrojem příjmů byl městský pivovar založený v r. 1565,
zanikl před rokem 1707.

Po roce 1623 se panství stalo majetkem pražského arcibiskupství a nový režim byl
hospodářskému rozvoji města příznivý. Městečko se začalo rozrůstat. V polovině 18.
stol. mělo již 83 usedlostí a na jeho sklonku 202 popisná čísla. Protože bylo v minulosti
poddaným povoleno pořádat trhy, tato skutečnost přispěla k rozvoji řemesel. Jednotlivá
řemesla se sdružovala do organizací – cechů, které svým členům zajišťovaly výlučné
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právo k vykonávání řemesla. Objevovali se tu řezníci, kováři, koláři, zámečníci,
truhláři, bečváři, bednáři, pekaři, mlynáři, krejčí, tesaři, zedníci, ševci.
Mezi nejvýznamnější tradiční řemesla patřily železné hutě, výroba cvočků, sklárny
a před 1. světovou válkou se objevilo šití rukavic. Kovovýroba se v modernější podobě
zachovala v regionu dosud.
Hodnoty krajinářsko-estetické se nedají vypsat pouze jakýmsi soupisem.
Přírodní park Třemšín má bezpochyby svůj specifický „sense of place“. Ať se
podíváme kdekoliv v rožmitálské kotlině, vždy vidíme překrásnou přírodní scenérii.
Rožmitál pod Třemšínem tvoří jakési přirozené středisko kotliny, které je obklopeno
lesnatými horskými hřebeny překračujícími nadmořskou výšku 700 m. Na jihu ji chrání
Třemšín 827 m a na severu svým plochým vrcholem Praha 862 m. Při pohledu z dálky
dotvářejí obraz města nejen hladiny rybníků a pro Starý Rožmitál typická štíhlá barokní
věž kostela, ale celkově působící krajina, která svým vzhledem dává pocit harmonie.
Úžasné pohledy se vám naskytnou, podíváte-li se za jasného dne od Hvožďan na jih.
Dohlédnete až do jižních Čech a někdy můžete spatřit i Šumavské vrchy.

Podíváme-li se do historie, nacházíme řadu osobností a historických postav spjatých
s Rožmitálem pod Třemšínem. Již v patnáctém století to byli Jaroslav Lev z Rožmitálu
(1425 - 23. 10. 1486), který se vypravil na podzim roku 1465 na okružní cestu
po katolické Evropě s mírovým poselstvím, a jeho sestra Johana z Rožmitálu, manželka
Jiřího z Poděbrad, která měla na svou dobu velký vliv na politickou scénu českou
i evropskou. Jejich pokrokové myšlení předběhlo svou dobu o staletí.

Nejznámější kulturní osobností regionu je Jakub Jan Ryba (1765-1815). Byl nejen
výborný kantor, regenschori v kostele ve Starém Rožmitále, ale především vynikající
hudební skladatel. Jeho Česká mše vánoční se hraje po celém světě.

Poněkud opomíjenou osobností je lesník inženýr Karel Daniel Gangloff (1809-1879).
Zpracoval celou síť průseků, které existují zhruba dodnes. Zakládal lesní cesty, měnil
povodí potoků, sváděl vodu do hamrů a vynalezl větší počet nových přístrojů
(planimetr, šindelku, loupací stroj a jiné). (Kühnlová 1993) Byl zván též český
Archimédes.
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Obr. 33 - Johana z Rožmitálu a král Jiří z Poděbrad

Kresba: Miroslav Hásek

Do tváře rožmitálského náměstí se zapsala i ruka významného českého architekta
Josefa Fanty. Přestavěl městský kostel sv. Jana Nepomuckého. Antonie Čelakovská
(Bohuslava Rajská), rodem Reisová, narozena 1817 v Rožmitále pod Třemšínem
v "železných hutích", kde byl její otec mistrem, manželka slavného básníka Františka
Ladislava Čelakovského. Zemřela v Praze r. 1852 a za čtvrt roku poté zemřel i její
manžel. Vydala paměti a dopisy pod názvem "Z let probuzení". Ve Starém Rožmitále
působil Václav Hájek z Libočan, byl zde v letech 1526 - 1527 farářem, poté se stal
děkanem na Karlštejně. Jeho nástupce a osadníci si stěžovali, že si odvezl některé
kostelní věci. Spor se stal předmětem žaloby. Dalšími rožmitálskými rodáky jsou Rudolf
Richard Hofmeister (1868 - 1934), spisovatel, který se v některých svých dílech zabýval
Rožmitálem a Jakubem Janem Rybou, Václav Kotrbatý (1892 - 1967), řezbář, autor
největší vyřezávané heraldické sbírky v ČR, herec Miloš Nedbal (1906 - 1982),
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rozhlasový herec Antonín Zíb (1902 - 1972) a houslový virtuos Václav Hudeček
(narozen 1952). Nadšenými organizátory ochotnického divadla byli Ing. Josef Mareš
(1911 - 1988), výtvarník Karel Šmíd a dlouholetý starosta (v období mezi dvěma
válkami, za druhé světové války až do r. 1948) Karel Jareš.
Rožmitál pod Třemšínem si zamilovala i houslová virtuoska Ervína BenešováBrokešová i se svým manželem K. J. Benešem, známým spisovatelem, a v padesátých
letech se do Rožmitálu pod Třemšínem přestěhovali.
Osobností spjatých s Rožmitálem pod Třemšínem by se dalo jmenovat mnohem víc, ale
dovolím si uvést ještě jedno jméno spjaté s tímto místem. A sice pana Jindřicha Háska,
který se narodil 22. 6. 1947 v Písku. Pan Hásek je autorem např. knih Kouzelné město
Rožmitál, Toulky za Jakubem Janem Rybou, Zlaté zvoničky, Královna Johana
a laskavec lidský. Působil také jako redaktor Třemšínských listů a zastával místo
rožmitálského kronikáře. Jeho „parketa“ byl jednoznačně Jakub Jan Ryba, kterému celý
svůj život vzdával hold. Pan Jindřich Hásek zemřel náhle ve věku nedožitých 60 let
v lednu 2007. Já osobně jsem měl to veliké štěstí, že jsem s ním mohl posedět
a popovídat si.
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Kapitola 7
Naučná stezka Třemšín
7. 1 Poslání
Posláním naučné stezky Třemšín je poukázat na přírodní vzácnosti přírodního parku
Třemšín. První záměr byl takový, že zde stezka skončí a zpátky se budou návštěvníci
vracet stejnou trasou. Možnost druhá, která se nakonec ujala, se zde nabízela
od začátku. A sice zavést stezku kolem údolí Kotelského potoka. Na tuto možnost se
při konzultacích dělily názory na dva různé tábory. První skupina byla proti zavedení
stezky údolím, neboť tvrdila, že jakmile se český člověk dozví o vzácnosti nějaké
rostliny, bude ji chtít mít ve své zahrádce. Druhá skupina naopak tvrdila, že chceme-li
chránit území Kotelského potoka, které je již navrženo na chráněné přírodní území,
bude naučná stezka vedoucí tímto územím ideální prostředek k informovanosti občanů
o lokalitě, kterou je opravdu potřeba chránit. K této druhé skupině se při návrhu
přiklonil i autor návrhu. Tudíž posláním nebude pouze informovat, ale zároveň chránit.

7. 2 Stručný popis trasy
Naučná stezka Třemšín má východiště v Rožmitále pod Třemšínem u nově
navrhovaného ekomuzea, na bývalém sběrném dvoře. Odtud vede stezka zprava kolem
zámku, po hrázi Podzámeckého rybníka. Na křižovatce u staré lípy odbočuje doleva a
po červené turistické trase asi 1,5 km, kde se napojí na žlutou stezku, která prochází
Voltuší a kolem Rybovy mohyly. Po dvou stech metrech od Rybovy mohyly se stezka
odpojí od žluté trasy a odbočí vlevo, kde vede po neznačené cestě kolem vrchu Štěrbina
a kolem Bílé skály. Na Rozcestí u Bílé skály odbočuje stezka vpravo, a napojuje se tak
na modrou turistickou trasu, křížící silnici č. 191 a vedoucí kolem Třemešného vrchu.
Tato cesta (vedoucí kolem Třemešného vrchu na Třem-šín) se nazývá Husí cesta. Ještě
před Třemšínem, kde se stezka půlí, se nachází Třemšínská bouda s Gangloffovým
křížem.
Stezka cestou zpátky do Rožmitálu pod Třemšínem sleduje červenou turistickou
trasu, která vede po tzv. „Knížecí cestě“, přes Hutě pod Třemšínem a dále až do
Rožmitálu pod Třemšínem.
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7. 3 Délka trasy
Délka trasy je určena dle turistické mapy. První část trasy je dlouhá 12,5 km
a od Třemšína přes Hutě do Rožmitálu pod Třemšínem vede druhá část dlouhá 8 km.
Celkem tedy

20,5 km.

7. 4 Zastavení
Jednotlivá zastavení jsou vybrána dle základního kritéria. Vše nejdůležitější o Přírodním
parku Třemšín se dozvíte na informačních tabulích, kterých je celkem deset.
Témata každé zastávky jsou dle seznamu tak, jak jdou po sobě:
1. Vodní ptáci
2. Rybova mohyla

7. Gangloffův kříž, Třemšínská
bouda

3. Geologie a geomorfologie

8. Třemšín

4. Zmije obecná

9. Kotelský potok

5. Třemešný vrch

10. Obojživelníci

6. Přírodní park Třemšín

Mapa 2 – Návrh trasy naučné stezky Třemšín
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7. 4. 1 Vodní ptáci
Mapa 3 – Zastávka č. 1

Potápka roháč
(Podiceps cristatus)

Pro naši největší potápku s velkým dýkovitým růžovým zobákem je charakteristický
dlouhý, vzpřímený, štíhlý krk s hedvábně bílou hrudí. Mladí mají světle šedé tělo
a pruhovanou hlavu. V létě má černou čapku vybíhající v růžky a límec, při tváři
kaštanový a na kraji tmavý, který hraje velmi důležitou úlohu při toku. Párek roháčů
předvádí náročný a složitý rituál, při němž se partneři potápějí a vzájemně si podávají
snítky vodních rostlin.
Malé skupiny hnízdí pohromadě a v zimě vytvářejí na velkých vodách početnější
hejna. Hnízdí na větších vodních plochách, postavené hnízdo je plovoucí hromádka
rostlin, která je ukotvená k rákosí. Do něj snáší 3 – 6 bílých vajec jedenkrát ročně, u nás
většinou v dubnu až srpnu. Vejce přikrývá výstelkou hnízda. Vylíhlá mláďata nezahřívá
v hnízdě, ale v peří na hřbetě. Přezimuje ve Středomoří, výjimečně zůstává na nezamrzlých vodách.
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Potápky se živí převážně rybami, za kterými se dokážou potápět a vydrží pod vodou
dlouho. Loví i vodní bezobratlé živočichy.
Také se jí říkalo roháč velký. Lidé kdysi lovili potápku roháče ve velkém, neboť její
peří používali na výrobu ozdob na dámské klobouky. Dnes jí takové nebezpečí nehrozí
a její stavy stoupají.
Díky důsledným ochranářským opatřením už dnes potápka roháč nepatří mezi ohrožené
druhy. Zhruba před sto lety jejich počet drasticky poklesl, ale od té doby se stavy
populace stále zvyšují a dnes je tento pták na našich rybnících poměrně běžným zjevem.
Obr. 34 Potápka roháč

Zdroj: www.naturfoto.cz

Kachna divoká
(Anas platyrhynchos)
Samice má přírodně hnědé peří s nepřehlédnutelnou, bíle olemovanou, temně modrou
částí křídla. Samec je tradičně oděn do pestrobarevného kabátku. Kovově zelenou hlavu
zdobí žlutý zobák. Zelenou hlavu od kaštanově hnědé hrudi odděluje bílý obojek.
Zbytek těla přechází od modrozelených křídel až po světle šedé břicho. Samec se též
může pyšnit modrým zrcátkem na křídlech. Jak samec tak i samice mají červené až
oranžové nohy s plovacími blánami.
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Často ji lze zahlédnout na parkových rybnících, kde si zvykla na lidi a s radostí přijme
suché pečivo. Upozorňuji suché pečivo. Měkké čerstvé rohlíky či jiné pečivo jí mohou
způsobit zažívací potíže. Její hlavní potravou je však hmyz a jeho larvy, malí měkkýši
nebo vodní i suchozemské rostliny. Kachna divoká patří mezi největší žravce mezi
ptáky. Je schopna horlivě pronásledovat rybu, červa nebo i obojživelníka.
Jedná se o velice družného ptáka. Není výjimkou, že ji spatříme mezi jinými
druhem příbuzných ptáků. Spolu s nimi pak bojuje o potravu, která se zde přirozeně
vyskytuje či kterou do rybníka hodíte vy. Pokud kachny zpozorují na městském
rybníčku blížícího se člověka, rychle plavou ke břehu a čekají, zda nenaleznou potravu.
Naše republika je přibližně na hranici území, odkud se kachna stěhuje na zimu
jižněji a kde zůstává, proto je lze u nás vidět i v zimě.
V době hnízdění tvoří dočasné páry. Páření probíhá téměř vždy ve vodě. Předchází
mu různé umělecké a plavecké kousky samečka. Svá hnízda ze stonků a listů si staví jak
při zemi, tak i na stromech či zdech. Po dostavbě ho ještě vystele prachem. Pokud
samička odchází od hnízda s vejci, nikdy je nezapomene zakrýt. Po 25 až 30 dnech
samička vysedí 8-16 mláďat, která vodí 50-60 dní. První den mláďata stráví na hnízdě.
Ty další už na vodě poblíž břehu. Samec se v době hnízdění od samice odpojí.

Lyska černá
(Fulica atra)
Lyska černá je chřástalovitý pták drobnější než kachna divoká. Žije na rybnících
a jiných stojatých vodách s porosty rákosu, orobince apod. Poměrně dobře se potápí.
Při vzlétání se rozbíhá po hladině. Tažná; přilétá v březnu, odlétá koncem října. Hnízdo
v rákosí na okrajích vod často zakrývá stříškou z listů a buduje k němu z vody
chodníček. Živí se rostlinnou potravou, především zelenými částmi nejrůznějších
vodních rostlin. Lysky si velice pečlivě hlídají své území, jsou velmi nesnášenlivými
ptáky, kteří si vlastně celý rybník, popřípadě jinou vodní plochu, rozdělí na tvrdě hájené
vlastní úseky. Agresivita samců vrcholí zjara, kdy se drsný křik i cákání vody ozývají
mnohdy i přes noc. Lyska se podobá kachnám, ale mají spoustu odlišných znaků. Třeba
už způsob potápění napovídá, že patří jinam, konkrétně k chřástalům. Před potápěním
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nadskočí z vody a využívá váhy svého těla k potopení. Pod vodou se potom pohybuje
střídavými údery nohou, které jsou opatřeny lemem kolem jednotlivých prstů, nemají
tedy souvislou plovací blánu jako u kachen. Lysky ale nejsou příliš dobrými potápěči,
vydrží pod vodou tak pět, deset vteřin, maximálně naměřená doba byla asi kolem třiceti
vteřin.
Hnízdo lysky bývá obyčejně zakotveno někde v rákosí nebo v orobinci a lysky nad ním
obyčejně ještě splétají z ohnutých, popřípadě nalomených stébel jakousi stříšku.
Takovou nedílnou a zajímavou součástí hnízda je můstek, který je tvořen z nalámaných
stébel; po něm lysky skutečně na hnízdo vylézají. Někdy se ovšem stává, zvláště
při klesající vodní hladině, že tento můstek musí stále prodlužovat, takže může
dosáhnout délky třeba jeden a půl metru.
Mláďata jsou uhlově černá, jen hlavičku mají červenou. Rodiče si je dělí mezi sebe
a pečují o ně odděleně ve dvou skupinkách. V průběhu další snůšky, protože lysky u nás
zahnízdí zpravidla dvakrát, se můžeme dočkat takové jedné zajímavosti v ptačím životě,
a sice toho, že odrostlá mláďata z prvního hnízdění pomáhají rodičům v péči
o sourozence z druhé snůšky.
Obr. 35 Lyska černá

Zdroj: www.naturfoto.cz

66

Volavka popelavá
(Ardea cinerea)

Je skoro tak velká jako čáp. Má dlouhý šídlovitý zobák, dlouhá křídla, na nichž mistrně
plachtí s nohama dozadu nataženýma. Volavka popelavá patří mezi ptáky s dlouhým
krkem a s nohama, které nejsou veslovací, ale uzpůsobené jen k brodění. Potravu si
hledá na mělčinách, hlavně ryby, po nichž prudce vymršťuje zobák, který se zasekne
do hladiny. Obyčejně zásah nemine cíle. Volavka rychle cukne hlavou zpět a po několika dalších trhavých pohybech zmizí rybka v širokém jícnu. Rybáři nemají volavky
příliš v lásce. Loví především ryby leklé, nemocné a hlavně drobné, tzv. plevelné rybky.
I u nás hnízdí na několika místech, nejvíce však na Slovensku. Její kolonie, ve kterých
často žije společně s kormorány, bývají v blízkosti řek nebo rybníků. Hnízda si buduje
vysoko v korunách stromů. Jsou to dosti nepořádné, ze silných klacků složené stavby.
Brzy na jaře začíná v koloniích čilý ruch. Stará hnízda jsou opravována, mladí ptáci
stavějí nová a vzduch je naplněn jejich chraplavým skřehotáním. V dubnu nebo květnu
velká část kolonie sedí na modrozelených vejcích, v každém hnízdě jich je 4-6.
Ve zbarvení obou pohlaví není rozdíl, ale přesto víme, že se v sezení na vejcích střídají.
Mláďata se proklubou za 23 až 26 dní a rodiče jim neustále nosí potravu. Nejsou to však
jen ryby. Volavka loví žáby, ještěrky, hady, hmyz, měkkýše, ale i hraboše.
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7. 4. 2 Jakub Jan Ryba
Mapa 4 – Zastávka č. 2

„Musíme dobře pozorovat své chyby a snažit se, abychom se jich vystříhali.“
Jakub Jan Ryba

Toto místo bylo svědkem odchodu jednoho z nejslavnějších rožmitálských rodáků,
Jakuba Jana Ryby. Proto se kapitola věnuje životu a smrti Jakuba Jana Ryby. Pravou
podobu Ryby neznáme. To, co se vydává za jeho podobiznu, je smyšlenka.
Rod Rybův pochází z jihozápadních Čech, z Klatov a Nepomuku. Jakub Jan se
narodil 26. října 1765 v Přešticích. Zde mu začal jeho otec, učitel a hudebník, dávat
základní hudební vzdělání. Když bylo Jakubovi šest let, přestěhovali se Rybovi
do Nepomuku, rodného města jeho otce. Zde zpíval ve sboru, hrál na housle i klavír,
později na varhany a otec jej zasvětil do základů harmonie. Jakub zde také začal skládat.
Jakubův strýc Jan Vaněček poznal v chlapci talentovaného hudebníka a navrhl rodičům,
že jej vezme do Prahy. V Praze Jakub studoval v bezplatném piaristickém semináři,
navštěvoval produkce tehdejších vynikajících výkonných hudebních umělců a se svým
třídním profesorem provozoval hudbu i aktivně. Složil zde 12 klavírních koncertů, 24
kvartety, kvintet, 4 koncerty, 8 serenád, množství menuetů a německých tanců, četné
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písně, zpěvohru, mši a jiné duchovní skladby. Některé jeho skladby byly prováděny
v kostele sv. Jindřicha. To vše svědčilo o jeho ohromném hudebním nadání. Některé
skladby psal bez partitury rovnou do hlasů, během dne složil i rozměrnější dílo, jež pak
bylo ještě týž den prováděno. Tak si Jakub začal vydělávat účinkováním na kůrech,
hraním na varhany u Salvatora a prodejem svých skladeb. V r. 1785 musel Jakub
na přání svého otce Prahu s hořkým srdcem opustit. Poté krátce pobýval v Nepomuku
a později v Mníšku pod Brdy u svého příbuzného Josefa Jana Jakoubka. Zde uplatnil
i své vlastní kompozice a také se zde pravděpodobně seznámil i s některými díly
Wolfganga Amadea Mozarta.
V r. 1788 se Jakub odebral do Rožmitálu pod Třemšínem, kde se za onemocnělého
starého učitele hledal nástupce. V Rybově době sídlil na zámku hospodářský, berní
a soudní úřad správy arcibiskupského panství. Farním chrámem byl kostel Povýšení sv.
Kříže ve Starém Rožmitále. Hudba se provozovala také v novějším rožmitálském
kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí. V r. 1790 se oženil s Annou, dcerou
rožmitálského purkrabího Jana Laglera. Svatba se uskutečnila v Třebsku. Nevěstě bylo
18 let a ženichovi 24 let.
Celý život neúnavně sepisoval různá ponaučení a učebnice. Svou všestrannou
teoretickou činností položil základy české hudební terminologii. Mimořádně rozsáhlá je
jeho tvorba skladatelská zahrnující písně na české texty, árie, sonáty, kvartety, koncerty,
symfonie a další. V chrámové tvorbě se věnoval především mším. Kompoziční
vyspělost často obohacoval o lidové pastorální prvky. V letech 1788-95 napsal Jakub
přes třicet mší různých typů. Nejznámější se stala česká vánoční mše Hej, mistře, vstaň
bystře. Vznikla v r. 1796 a byla zřejmě poprvé uvedena právě v Rožmitále
pod Třemšínem, i když její provedení vyžaduje poměrně zkušené hudebníky. Ti však
mezi Rybovými žáky byli. Cenil si na ní zejména to, že je zpívána v českém jazyce. To
v té době nebylo samozřejmé, v českých zemích se mluvilo převážně německy. Možná
i proto se tato skladba nesetkala ihned s výrazným ohlasem. Na venkově se však její
obliba šířila poměrně rychle, a to díky buditelsky smýšlejícím kantorům, kteří ji
opisovali a pak hráli o vánočních svátcích v kostelech.
Ve svých dalších hudebních dílech se stále více přikláněl k českému jazyku.
Na základě jeho vlastních seznamů, deníků a dalších pramenů lze odhadnout, že to bylo
asi 1500 skladeb, které za svou třicetiletou tvůrčí kariéru složil. Mezi ně patří symfonie,
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kasace, koncerty pro sólové nástroje a orchestr, Stabat Mater, Te Deum, slavnostní mše,
smyčcové kvartety či varhanní cyklus s názvem Nové a svobodné myšlenky.

Pedagogická činnost
Jakub se v Rožmitále pod Třemšínem dostává do rozporu s místní duchovním správcem
Kašparem Zacharem (+1803). Farář není přítelem nového školního zřízení. Nemá zájem
o úřední nařízení, nečte je a neřídí se jimi. Stačí mu, umějí-li děti ministrovat, zpívat
a odříkávat křesťanskou nauku ... Neptá se, zda děti vše chápou. Zásady mé a farářovy
se liší jako černá a bílá barva, píše Jakub. Vleklé spory s farářem se však, zejména
po intervenci farářových nadřízených, postupně ukončily, pokračovaly však spory
s vrchností.
Ke svému učitelství však nepřistupoval jako k chabé náhradě či existenční nutnosti,
nýbrž s plným nasazením, zejména ve svém hlavním a posledním působišti - na škole
v Rožmitále pod Třemšínem. Zde se však v konzervativním prostředí potýkal s
nepochopením, neboť sám byl přívržencem osvícenské ideologie, školských reforem a
vůbec pokroku

ve vyučování.

V jednom dopise Ryba napsal: “Kdysi stačilo kandidátu učitelství trochu hudby,
ke zpěvu snesitelný hlas, trochu číst, psát, počítat a odpovědět na několik otázek
z katechismu. Vesnické děti ostatně nepotřebovaly mnoho vědět. Nyní se však žádá, aby
učitel poctivě plnil povinnosti svého stavu, má být zbožný, rozšafný, pravý křesťan nejen
slovy, ale i činy. Školní děti je povinen milovat a působit příkladem.”

Maloměstské prostředí, ve kterém se po většinu života pohyboval, nemohlo Rybu plně
chápat. Počáteční konflikty s farářem se počaly řešit na školské úrovni. Každá školská
inspekce dávala Rybovi za pravdu a vyzdvihovala jeho zanícení. Faráři bylo vytknuto,
že nedostatečně pečuje o rožmitálskou farní školu. Ryba byl dokonce vícekrát za svou
pedagogickou praxi a vynikající výsledky oceněn z vyšších míst, četné jeho stížnosti
byly uznány jako oprávněné. Téměř šest let trvala trapná neshoda mezi Rybou
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a farářem, který ji provázel zlomyslnostmi. Utvrzoval rodiče v názoru, že se jejich děti
učí u Ryby zbytečnostem, kterým beztak nemohou rozumět (například cizí jazyky).
Ryba byl jako učitel příkladný. Těžce i dnes hledáme ve společnosti pedagogů obdobu
jeho praktického a vzdělaného venkovského kantorství, otevřeného jak nejnovějším
poznatkům, tak pro život potřebnému citu, toleranci a dychtivosti stále se učit.
Sebevražda, kterou na konci života spáchal, je proto spíš velkým vykřičníkem než
motivem k bezbřehému zpytování příčin, proč a jak se to stalo. Příčiny jsou přece
známé od té doby, co našli Rybovo tělo zde v těchto místech a vzápětí ho podle všech
tehdejších zvyklostí ztrestali nedůstojným pohřbem do neposvěcené půdy na morovém
hřbitově. Nepochopili už tehdy nic a nebyli schopni překročit svůj vlastní stín, a my
bychom se měli podobných skutků na živých a tvůrčích lidech obezřetně vyvarovat.

Obr. 36 Medailon Jakub Jan Ryba

Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
s Múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
vzdělávat se bez ustání
jest mé denní zaměstnání.
Zdroj: autorka Marie Uchytilová - Kučová

Jakub Jan Ryba
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7. 4. 3. Zmije obecná
Mapa č. 5 – Zastávka č. 3

1) Klasifikace
2) Třída: plazi - Reptilia:
Plazi jsou obratlovci s proměnlivou tělesnou teplotou, kteří se na rozdíl od obojživelníků stali během vývoje mnohem méně závislí na vodním prostředí, i když některé
druhy jsou druhotně opět do značné míry přizpůsobeny životu ve vodě. Kostra je
pevnější, dokonale zkostnatělá, lebka je spojena s páteří jediným kloubem, žebra jsou
vytvořena, někdy ale značně tvarově pozměněna (u želv jsou součástí krunýře).
Pokožka je silně zrohovatělá a vytváří šupiny nebo větší rohovité štítky. Dýchacím
orgánem jsou po celý život plíce, u některých vodních želv slouží navíc k přijímání
kyslíku z vody prokrvená sliznice úst a párový měchýř, ústící do konečníku. Trávicí,
vylučovací a pohlavní ústrojí končí společně kloakou.
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Řád: šupinatí - Squamata:
Naše druhy jsou vejcorodé nebo vejcoživorodé.
Podřád: hadi - Ophidia (=Serpentes):
Rod: zmije - Vipera Laurenti, 1768:
Hlava protáhle vejčitá, v přední části poměrně široká, shora zploštělá. Štítky
horního rtu odděleny od oka řadou drobných štítků, stejně tak nadoční štítek od štítku
čelního. Oko je posazeno poměrně vysoko, nadoční štítek tvoří vodorovnou hranu
v podobě “obočí”. Šupiny na svrchní straně těla úzce oválné, výrazně kýlnaté, na bocích
poněkud širší, hladké. Anální štítek nepárový. Vejcoživorodé. Ze čtyř druhů žijících
na evropské pevnině byl u nás spolehlivě zjištěn jediný.
Zmije obecná - Vipera berus (Linnaeus, 1758):
Popis: Tělo poměrně zavalité, ocas krátký a tenký, zaujímá 8 až 14 % celkové délky
(obr. 37). Hlava dosahuje 4,5 až 5,5 % délky těla. Na horní konec nepárového
rostrálního štítku na špičce čenichu navazuje dvojice vedle sebe stojících malých štítků
(apicalia). Nozdra vyúsťuje uprostřed 1 štítku. Po stranách tlamy 8 až 9 labialií (retní
štítky lemující horní ret na jedné straně hlavy, nepočítaje rostrální štítek na špičce
tlamy), 21 šupin v šikmé řadě (vzácně 19 nebo 23) (šupiny v šikmé řadě kolem trupu,
mimo široké štítky břišní (největší počet najdeme nikoli na nejtlustším místě, ale asi v
1/3 délky trupu)), 132 až 158 ventralií (břišní štítky, od prvního, zřetelně napříč
protaženého, až ke štítku řitnímu - análnímu (tento nepočítaje)), 24 až 26 subcaudalií
(dvojice podocasních štítků na spodní straně ocasu, od kloakálního otvoru po konec
ocasu) (www.wikipedia.org)
Zbarvení: Velmi proměnlivé. U normální formy bývá samec svrchu šedý s černou
kresbou. Štítky na horním rtu jsou bílé, břicho černošedé, někdy se světlejšími
skvrnkami, spodní strana ocasu je žlutá. Oko je červené, se svislou zornicí. Samice je
zbarvena někdy šedě jako samec, jiné exempláře jsou hnědošedé s tmavohnědou nebo
černošedou kresbou. Zbarvení mláďat bývá červenohnědé. Někdy se vyskytnou barevné
odchylky s nezřetelným hřbetním pruhem: forma zbarvená sytě černě, s bílými štítky na
horním rtu a se žlutou spodní stranou ocasu - Vipera berus morpha prester a vzácnější
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rezavá až červenohnědá forma - Vipera berus morpha chersea. Tyto barevné odchylky
se kromě množství kožního pigmentu ničím neliší od normálních zmijí.
Velikost: Celková délka samic až 90 cm, u samců až 70 cm, obvykle však obě
pohlaví dorůstají menších rozměrů.
Pohlavní rozdíly: Kromě zbarvení se samci odlišují menší velikostí a poměrně
delším ocasem. U samců představuje délka ocasu asi 10 až 14 % celkové délky, u samic
8 až 12 %.
Rozšíření: Žije téměř po celé Evropě kromě Irska, jižní části poloostrova
Pyrenejského, Apeninského a Balkánu, severní části Skandinávie (asi od 69° s. š.)
a oblastí kolem Černého a Kaspického moře. V Asii se vyskytuje zhruba mezi 50 až 60°
s. š. až po Dálný Východ a na Sachalinu.
V ČR: Zmije obecná severní - Vipera berus berus (Linnaeus, 1758) je rozšířena
po většině území státu mimo nejhustěji obydlené a intenzívně obdělávané oblasti.
Nevyskytuje se obvykle v nížinách. Ve vyšších polohách je hojnější.
Biologie: Obývá lesy, paseky, rašeliniště, horské louky. Převážnou složkou zmijí
potravy jsou teplokrevní obratlovci, převážně hlodavci (norníci, hraboši, myši, myšice)
a hmyzožravci (rejsci, bělozubky, rejskové, krtci). Další, doplňkovou složku potravy,
tvoří plazi a obojživelníci (ještěrka živorodá, "hnědí" skokani, mloci, slepýši, atd.).
Mláďata loví mladé skokany a ještěrky. Bývá uváděn i hmyz, hlavně u mláďat. Potravu
tvoří hlavně myši, žáby, ještěrky, zejména ještěrka živorodá, v mládí i větší hmyz.
Zmije je aktivní především v noci, za slunečného dne se vyhřívá. Klade vejce
s blanitým obalem nebo rodí přímo živá mláďata (ovoviviparie). Je jediným naším
jedovatým plazem.
Další 2 druhy zmijí zasahují z jihovýchodní Evropy do středního Podunají
a do blízkosti našich hranic, spolehlivé doklady o výskytu na našem území však chybí.
Jsou to: zmije menší neboli rákošská - Vipera ursini dorůstající nejvýše 60 cm
a vyznačující se jediným nepárovým štítkem (apicale) svrchu nad štítkem rostrálním
na špičce tlamy, a dále zmije růžkatá, dříve známá jako písečná - Vipera amodytes až 90
cm dlouhá, se špičatým vztyčeným růžkem na špičce čenichu. Oba druhy mají rovněž
na hřbetě klikatý tmavý pruh a mohou být zaměněny se zmijí obecnou.
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Etologie:
Zmije obecná opouští zimoviště v době, kdy teplota v něm dosahuje 8 - 9°C
a teplota vzduchu vystupuje k 12°C. V našich podmínkách se začínají zmije objevovat
od poloviny března, když mnohdy ještě v okolí leží sníh. Tento údaj je samozřejmě
závislý na nadmořské výšce. Zpočátku se zdržují v těsné blízkosti zimoviště a využívají
každé příležitosti ke slunění. V tuto dobu je zmije dobře pozorovatelná, kdy nechá
pozorovatele přiblížit na relativně krátkou vzdálenost.
Na jaře a na podzim je zmijí aktivita převážně denní, v létě v období veder
soumračná až noční, sluní se pouze z rána nebo přerušovaně během dne. Zmije jsou
citlivé na přehřátí, při teplotách nad 30°C a nemožnosti ochlazení jsou značně
podrážděné a teploty kolem 40°C jsou pro ně smrtelné. V létě je natolik ostražitá, že
o člověku ví daleko dříve než si to dotyčný uvědomí či zmiji spatří.

Nebezpečnost zmije bývá zveličována, had uštkne jen tehdy, cítí-li se sám
ohrožen nebo byl-li přišlápnut. Zmije obecná je klidný had pokud může, člověku se
vyhýbá a skrývá se, přitom někdy vniká i do vody. Nemá-li možnost útěku, svine se
do kruhu se zvednutou hlavou. Sleduje rušitele, hlasitě syčí a nafukuje se. Při delším
dráždění provádí výpady hlavou. Většinou se zavřenou tlamou, kdy nechce uštknout,
jen zastrašuje. Při uchopení či přišlápnutí uštkne hned.
Při uštknutí zmijí obecnou je v první řadě potřeba zachovat chladnou hlavu.
Rozhodně se vyvarovat prudkých pohybů, které se postarají o rychlejší proudění krve a
tím rychlejší distribuci jedu do organismu. V terénu: Zpomalit veškerou činnost a to
především postižené končetiny. Například znehybněním provizorní dlahou. Je možné
ránu vysávat ústy, ale jen za předpokladu, že nemáme v ústech žádná poranění. Zmijí
jed, na rozdíl od třeba kobřího, se sliznicemi nevstřebává a v žaludku se rozloží.
Rozřezávání rány lékaři nedoporučují, taktéž podvazování není potřeba. Jedna ze složek
jedu způsobuje otoky, a tak se organismus přirozeně brání pronikání jedu. Navíc
zaškrcení musí být nejpozději do dvou hodin odstraněno. Je potřeba mít na paměti, že
pokud dojde k zasažení ruky, je nutné okamžitě sejmout prsteny, náramky, hodinky atd.
Pokud je jed opravdu v ráně, postižený toto pozná záhy. Postižená končetina začne
v místě vpichu bolet a otékat, bolest i otok bude postupovat směrem k tělu. Stejně tak se
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bude zvětšovat celková nevolnost. Pokud tyto příznaky nenastanou do půl hodiny, lze
mluvit o štěstí a zmije v tomto případě jed nepoužila. I v tomto případě by postižený
měl urychleně vyhledat lékaře, nechat se prohlédnout a aplikovat protitetanovou injekci.
Pokud ale otrava probíhá, měl by postižený být co nejrychleji dopraven k lékaři. Zdravý
člověk by měl uštknutí přežít bez vážnějších komplikací, ale může se jednat o alergika,
pro kterého by se uštknutí mohlo stát osudným. Rozhodně nepodávat alkohol, ale
například čaj nebo slabou kávu. Lékař by měl rozhodnout, jak dál postupovat s léčbou.
Sérum většinou není potřeba a mělo by být aplikováno vždy lékařem a jako poslední
řešení. Aplikace séra může být pro organismus daleko větším zlem než vlastní uštknutí.
Ochrana
Zmije obecná je jediným jedovatým hadem žijícím volně na území České
republiky. Je to typický představitel horských a podhorských ekosystémů, ve kterých
plní důležitou funkci predátora drobných savců. Jako regulátor jejich početnosti má
nepřímý pozitivní hospodářský význam. Přímý význam měla zmije obecná pro svůj jed,
který je cennou surovinou pro farmakologii. Pro neekonomičnost bylo od sběru jedu
v českých podmínkách upuštěno.
Důležité je zachovat vhodná stanoviště. Mimořádný význam má i osvěta, která by
objasnila postavení a úlohu zmije obecné v přírodě a vedla k pochopení nesmyslnosti
jejího vybíjení. Zmije je na mnoha místech světa, včetně České republiky přísně
chráněna.

Obr. 37 - Zmije obecná

Zdroj: wikipedia.org
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Obr. 38 - Zmije obecná černá forma

Obr. 39 Zmije obecná

Zdroj: wikipedia.com
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7. 4. 4 Geologie a geomorfologie
Mapa 6 – Zastávka č. 4

Geologie
Mapa 7 – Geologická mapa Rožmitálska
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Legenda:

Zdroj: geoportal.cenia.cz
Brdy patří z geologického hlediska k oblasti Barrandienu - souboru starohorních (proterozoických) a prvohorních (paleozoických) hornin, které se ve středních a západních Čechách
zachovaly v neobyčejné úplnosti a chovají ve své prvohorní části světově proslulé naleziště
zkamenělin.

Rožmitálská kotlina je vyplněna izolovaným ostrovem v centrálních (vojenských)
Brdech převažujících kambrických slepenců. Současně do ní z Březnicka proniká
mohutný peň (výběžek) granitoidních vyvřelin patřících k tzv. středočeskému plutonu.
Třemšínské Brdy, v nichž Kotelský potok pramení, jsou budovány horninami proterozoika. Reliéf je jen slabě rozčleněn a porušen tektonickými zlomy zejména ve směru
od severozápadu na jihovýchod. (Demek 1987).
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Nejstarší zastižené neoproterozoické horniny ukazují, že území kolem Rožmitálu
pod Třemšínem bylo původně součástí neoproterozoické oceánské pánve. Její zbytky
dnes označujeme jako desku bohemika; patří k základním jednotkám Českého masivu.
Stejně jako v dnešních oceánech fungoval v této pánvi středooceánský hřbet, který
produkoval geochemicky velmi primitivní bazalty oceánské kůry.
Po určitém období horotvorných procesů v časovém intervalu nejmladší proterozoikum
– nejstarší kambrium nastává delší období relativního klidu, kdy se v prostoru dnešních
Brd postupně ukládají horniny řazené do druhého tektono-sedimentárního cyklu.
V tomto období kambrické sedimentace, na dně tehdejšího sladkovodního sedimentačního prostoru, vznikly typické světlé nápadně odolné a specificky se rozpadající
slepence a pískovce, s nimiž se v Brdech setkáváme.

Železná ruda
Brdy a Podbrdsko představují z historického hlediska po dobu několika století
dominantní železářskou oblast Čech. Rozvoj těžby a zpracování železných rud byly
podmíněny soustředěním přírodního bohatství v jedné oblasti – zdroje rudy, dřeva
a vody. O významu železnorudného hornictví a železářství svědčí skutečnost, že
v 18. století tvořila brdská výroba železa 85 % produkce v českých zemích. Získané
železo pak bylo zpracováváno v desítkách dílen na hřebíky, cvočky, nářadí a další
výrobky.
Obr. 40 - Kambrické slepence

Zdroj: foto autor
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Obr. 41 – Kambrické slepence na Třemšíně

Zdroj: foto autor
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Geomorfologie
Mapa 8 – Geomorfologické členění

Zdroj : http://geoportal.cenia.cz
Obr. 42 3D model rožmitálského reliéfu s úkolem určit vrcholy

Zdroj: www.brdy.info (upravil autor)
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Sledované území se nachází na rozhraní dvou subprovincií, a sice Českomoravské
subprovincie a Poberounské subprovincie. Na úrovni geomorfologických celků v celku
Brdská vrchovina, do kterého zasahuje Benešovská pahorkatina. Pro tuto jednotku se
postupně vžívá název Jižní Brdy. Orograficky se jedná o stále totéž pohoří - Brdskou
vrchovinu. Jižní Brdy jsou v podstatě pokračováním Středních Brd a odlišování od nich
začalo být později – prakticky až v době, kdy byla zřízena vojenská střelnice ve
Středních Brdech. Od její jižní hranice – tedy zhruba od státní silnice Rožmitál p. T.Plzeň, tam kde přechází Brdskou vrchovinou (cca úsek Věšín - Borovno) se začalo
území Brd na jih od této hranice nazývat Jižními Brdy. Tento název není nikde
kodifikován, není oficiální a z hlediska pravopisného se nemělo označovat velkým
písmenem. Avšak za desetiletí, kdy obě části Středních Brd žily každá jinak, vytvořily
se mezi nimi takové rozdíly, které již různé označování plně odůvodňují.
Brdská vrchovina je členitá vrchovina ve středních Čechách. Rozloha této jednotky je
827 km2, střední výška 556,0 m n. m. a střední sklon 5° 24´. Převládají proterozoické
a paleozoické souvrství (břidlice, pískovce, křemence). Nacházíme zde strukturně
denudační reliéf s širokými a zaoblenými hřbety směru JZ-SV, výrazné je oddělení
od okolních jednotek strmými strukturními svahy. Četné jsou tvary periglaciálního
zvětrávání a odnosu - vrcholová skaliska a sutě. Nejvyšší bod je Tok 865 m n. m.
v Třemošenské vrchovině.
Na rozhraní starších a mladších třetihor došlo k rozlámání tohoto území do mikromozaiky různě vystupujících a různě nakloněných bloků a také pravděpodobně
k dalšímu zdvihu velmi odolného bloku křemitých hornin. V průběhu čtvrtohor se
celkový tvar pohoří příliš neměnil, Vytvářely se mohutné suťové pláště, hloubila se
údolí řek a potoků. V holocénu se během posledních 12 tisíc let uplatnila na okrajích
pohoří mladá eroze, zvláště po přívalových deštích a bleskových povodních.
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Obr. 43 - Suťové pole na Třemšíně

Zdroj: foto autor
Oblast Jižních Brd lze vzít jako území dvou přírodních parků – Brdy (vyhlášeného
v Plzeňském kraji) a Třemšín (vyhlášeného v kraji Středočeském). Hlavní brdský
hřeben, který od Malého Toku a Prahy pokračuje jižním směrem přes Jahodovou horu,
klesá do širokého sedla pod vrchem Na Skláři (701m). Zde jím prochází již zmíněná
silnice Rožmitál p. T.-Plzeň, tvořící hranici mezi Středními a Jižními Brdy. Tato silnice
vystoupá ještě o několik metrů výše k osadě Teslíny (709 m), ležící v sedle mohutného
bočního hřebene, vybíhajícího z vrchu Na skalách (744 m) na sever přes Okrouhlík
(707 m), Palcíř (724 m) po Kamennou (735 m) ve Středních Brdech.
Od vrchu Na skalách pak hlavní hřbet pokračuje na druhou nejvyšší horu Jižních Brd,
vrch Nad Maráskem (někdy také Morásek, Marastek apod., 801 m). Odtud se obrací
k jihovýchodu a přes Hřebenec (PR,742 m) vystoupá na Holý vrch (788 m) v třemšínské skupině. Hlavní hřbet však pokračuje dále východním směrem na Třemešný
vrch (PR, 697 m) a přes sedlo poblíž hájovny Na Dědku vystoupí na Štěrbinu
(753 m). Dál pokračuje opět na jihovýchod na Hradecký hřeben (710 m) a Altán
(664 m), kde se sklání do březnické kotliny a zaniká.
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Z Holého vrchu vede na jih rozsocha, vrcholící horami Křemel (790 m) a Třemšín
(827 m), který je také nejvyšší horou Jižních Brd. Z Třemšína se tento hřeben postupně
snižuje na jihozápad na Nahořov (750 m) a Vrchy (712 m) a zaniká v údolí říčky
Lomnice (Smoliveckého potoka) mezi Starým a Mladým Smolivcem. Na sever od Holého vrchu pokračuje krátký hřeben, vrcholící Hengstem (také Henšt, 757 m), kde
zaniká v tzv. Myší díře v údolí Kotelského potoka.
Z vrchu Nad Moráskem vedou dva významné vedlejší hřbety. Jižněji položený
pokračuje přes Fajmanovy skály (PR, 773 m) na vrch Pod kamením (688 m) nad obcí
Chynín. Tady se obrací k západu na vrch Na skále (673 m) nad Železným Újezdem,
Maštýř (662 m) nad Přešínem a vrch Hřebenec (627 m), který je již mimo území
Přírodního parku Brdy. Odtud se hřbet postupně snižuje až do údolí řeky Úslavy, kde
v oblasti Vilémova zaniká. Od vrchu Na skále vede ještě kratší rozsocha na Horu
(636 m) a Korálku (624 m) nad Novými Mitrovicemi.
Severnější hřbet vede přímo na západ do sedla u obce Planiny a zde stoupá na vrch
Kokšín (PR,684m) nad soutokem Bradavy a Mítovského potoka.
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7. 4. 5 Třemešný vrch
Mapa 9 – Zastávka č. 5

Přírodní památka Třemešný vrch se nachází v severní polovině Třemešného vrchu (kóta
696,5 m n. m.) 5 km jihozápadně od Rožmitálu pod Třemšínem, 2,2 km jižně od obce
Hutě pod Třemšínem v Třemšínské vrchovině. Byla vyhlášena v roce 1966 a výměra
přírodní památky je 2,07 ha.
Mapa 10 - Přírodní park Třemešný vrch

Předmětem ochrany je ostrůvek zachovalého svahového lesa s bohatým podrostem
a vzácnou faunou. Původním motivem pro ochranu lokality byl výskyt lýkovce
jedovatého (Daphne mezereum), který zde však pomalu mizí. Lesní porost tvoří klenová
bučina s bohatým bylinným patrem.
Nevysoká, ale výrazná vyvýšenina ve svahu Třemšínské vrchoviny, jejíž podklad tvoří
jemnozrnný melanokratní granodiorit (hlubinná žulová hornina) středočeského plutonu,
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vystupuje uprostřed území chudých kambrických slepenců. Vyvinuty jsou typické
úživné hnědé lesní půdy (kambizemě), na skalním výchozu je drobný ostrůvek rankeru.
Svou úživností a dokonalou humifikací se půdy Třemešného vrchu nápadně odlišují
od půd v okolí.
Klenová bučina je zde typická bohatým bylinným patrem s porosty česneku medvědího
(Allium ursinum), kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), kokoříku přeslenatého.
Fragment starých lesních porostů poskytuje útočiště ohroženým epifytickým lišejníkům
indikujícím přítomnost přirozených a polopřirozených porostů. Na kmenech klenů
a buků se vyskytují např. kriticky ohrožení zástupci čeledi Caliciaceae, velmi ohrožená
čárnička psaná (Graphis scripta), Arthonia spadicea, Opegrapha vulgata a druhy
relativně méně citlivé na znečištění ovzduší oxidem siřičitým, jako např. větvičník
slívový (Evernia prunastri).

Obr. 44 Lýkovec jedovatý

Obr. 45 Česnek medvědí

Zdroj: www.boldings.dk
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Obr. 46 Čárnička psaná

Zdroj: www.liis.lv

Lokalita má nápadně bohatou měkkýší faunu, jedná se o ojedinělé naleziště karpatského
plže (Macrogastra tumida). Z ptáků jsou zde druhy horských lesů: sýkora uhelníček
(Parus ater), křivka obecná (Loxia curvirostra), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca),
šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) aj.

Obr. 47 - 50 (Zdroj: www.nasiptaci.cz)
sýkora uhelníček

šoupálek dlouhoprstý

lejsek černohlavý

křivka obecná

Sýkora uhelníček se živí drobným hmyzem, pavouky a jejich vajíčky na listech,
semeny i oříšky. Zásoby si schovává do chumáčků jehličí. Hnízdí obvykle v dubnu až
červnu v dutině stromu nebo v pařezu. Snáší přibližně 7-11 vajec.
Šoupálek dlouhoprstý je menší než vrabec se štíhlým tělem. Má delší, mírně zahnutý
zobák. Po stromech šplhá šroubovitě vzhůru a pak slétá k patě dalšího stromu. Živí se
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hmyzem a jeho larvami. Hnízdo si staví za odchlíplou kůrou stromů nebo v různých
štěrbinách. V dubnu až červnu snáší 5-6 vajec.
Lejsek černohlavý je typický svým černobílým zbarvením. Živí se létajícím
hmyzem, sbírá hmyz na listech i na zemi a příležitostně požírá i semena a bobule.
Hnízdo si staví v dutinách stromů nebo v opuštěných datlích hnízdech.
Křivka obecná je o málo větší než vrabec. Má překřížený zobák, který jí umožňuje
vybírání semen ze smrkových šišek. Požírá i bobule, pupeny a hmyz. Hnízdo je hluboké
a má silné stěny, protože křivky hnízdí brzy na jaře nebo i v zimě, povětšinou mezi
lednem a březnem. Křivky snášejí 3-4 vejce.

Porost na většině plochy má přírodě blízké složení, jilmy jsou většinou zničené
grafiózou. Skalní výchoz tvoří otevřenou plošku. V okolí převládají smrkové
monokultury.
V současné době není hospodářsky využíváno. Stromový porost nemá dostatečnou
obnovu a je zde možné nebezpečí náletu nevhodných dřevin. Lýkovec od doby podání
návrhu značně ustoupil, avšak biocenóza je stále vysoce hodnotná. Stav je nutno stále
sledovat, podpořit přirozenou obnovu a odstranit případný nálet jehličnanů, popř. území
oplotit.
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7. 4. 6 Přírodní park Třemšín
Mapa 11 – Zastávka č. 6

Okresní úřad Příbram jako orgán ochrany přírody v roce 1997 zřídil Přírodní park
Třemšín. Rozloha přírodního parku je 112 km2 a obvod 85,014 km po hranici. V celém
území parku jednotlivá katastrální území spravují tyto obecní úřady: Bezděkov
pod Třemšínem, Věšín, Sedlice, Volenice, Rožmitál pod Třemšínem, Hvožďany,
Nepomuk a Vševily.
Termín "přírodní park" je termínem ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, nahrazující původní název "klidová oblast". Paragraf 12 zákona
o ochraně přírody a krajiny jej charakterizuje jako území s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, které nejsou chráněny zákonem o ochraně přírody
jako zvláště chráněné území, ale obecně závazným předpisem krajského úřadu.
Území má charakter ploché vrchoviny, jíž dominují skalnaté hřbety tvrdých hornin,
především samotná hora Třemšín. Hlavním přírodním prvkem parku jsou však rozsáhlé
souvislé lesy, které na severu přímo navazují na lesní komplex středních Brd a tvoří
rámec parku jak na západě, tak na jihu. Na západě na něj navazuje Přírodní park Brdy,
patřící již do Západočeského kraje, který chrání západní část Jižních Brd. Oblast má
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výrazně podhorský ráz a její krajinná i přírodovědecká hodnota spočívá v mimořádně
rozlehlé ploše souvislých lesů, které tvoří ochranný rámec několika významných
chráněných území.
Význam ochrany tohoto druhu území spočívá především v nadstandardní
informovanosti a spolupráci s občany v území přírodního parku, v odlišném přístupu
vlastníků a uživatelů nemovitostí k přírodnímu bohatství této krajiny.
Toto území, které není ve svém využívání omezeno nad rámec zákonů, a není tedy
zvláště chráněno omezujícími podmínkami vyhlášky (nařízení), je vzorovou oblastí
okresu pro ostatní obce ve vztahu ke krajině, ochraně přírody a ve způsobu spolupráce
s orgány ochrany přírody.

Mapa 12 - Přírodní park Třemšín

Zdroj: geoportal.cenia.cz
Součástí území Přírodního parku Třemšín jsou tyto přírodní rezervace nebo přírodní
památky:
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a) Přírodní památka Hřebenec
b) Přírodní rezerace Na Skalách
c) Přírodní památka Třemešný vrch
d) Přírodní rezervace Getsemanka I a II

Přírodní památka Hřebenec
Předmětem ochrany v Přírodní památce Hřebenec je rozsáhlé kamenné moře
s vrcholovou skálou tvořící hřeben na příkrém, západně orientovaném svahu 8 km
západojihozápadně od Rožmitálu pod Třemšínem, 5 km severozápadně od Hvožďan
v Třemšínské vrchovině. Vrcholová skála a kamenné moře jsou tvořeny různě velkými
balvany sladkovodních kambrických slepenců. V otevřené části kamenného moře rostou
kromě mechorostů zejména korovité a lupenité lišejníky. Skalní výchozy jsou
stanovištěm petrofilních bezobratlých.
Getsemanka I a II jsou dvě plochy na jihovýchodním svahu kóty 761 m n. m.,
západně od obce Hutě pod Třemšínem: Getsemanka I - východní svah, Getsemanka II –
jihovýchodní svah v pramenné oblasti Hotelského potoka v Třemšínské vrchovině.
Předmětem ochrany je fragment původních horských bučin a suťových lesů nacházející
se uprostřed jehličnatých monokultur. Ze zvířeny je bohaté společenstvo plžů, především v Getsemence II. Na tlející kmeny buků jsou vázány nejen početné populace
roháčků, ale rovněž tvoří ideální podmínky pro vzácnou mykoflóru a lichenoflóru.
Přírodní památka Třemešný vrch (viz zastávka č. 5)
Přírodní rezervace Na skalách
Předmětem ochrany je typický soubor ekosystémů starého, místy rozvolněného
smíšeného lesa na skalnatém buližníkovém hřebeni v různých expozicích. Místy se
vytvořily buližníkové sutě. Lesní porost tvoří jedlobučiny a bikové bučiny v kombinaci
se smrkem. Mezi zástupce fauny patří plži, mloci, sýkora uhelníček, brhlík lesní a hýl
obecný.
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Zvláště chráněny jsou zejména:
* lýkovec jedovatý (Třemešný vrch),
* původní lesní porost s bylinným patrem (Getsemanka),
* původní lesní porost na zajímavém skalním podloží (Na Skalách, Hřebenec),
* upolín evropský,
* kosatec sibiřský,
* mlok skvrnitý.
Obr. 51 - Značka Přírodního parku Třemšín

Zdroj: foto autor
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7. 4. 7. Gangloffův kříž
Mapa 13 – Zastávka č. 7, zastávka č.8

Ing. Karel Daniel Gangloff

Na tomto místě, jen několik stovek metrů od vrcholu Třemšína (827 m n.m.) najdete
obdivuhodný litinový kříž věnovaný člověkem německé národnosti Karlem Danielem
Gangloffem.
Karel Daniel Gangloff se narodil 11. 5. 1809 v Praze jako jedno z dvojčat v německé
rodině arcibiskupského hofmistra, zemřel 7. 2. 1879 v Rožmitále pod Třemšínem,
ve službách rodu Kolowratů v Rokytnici se v letech 1827–1830 vyučil lesnictví.
Obdržel výuční list a byl přijat jako písař u Lesního úřadu v Rožmitále pod Třemšínem.
Za další čtyři roky složil u Vlastenecké hospodářské společnosti v Praze zkoušku
z teoretických

a praktických věd lesnických s výborným prospěchem.

Nepřestal se vzdělávat

a soukromá studia končí roku 1837 na Pražské

universitě zkouškou ze státního účetnictví, když několik dní předtím absolvoval přísnou
zkoušku z praktické geometrie. Dnem 14. listopadu téhož roku se stal "politickým
geometrem pro království České". Pracuje ve službách Pražského arcibiskubství na
velkostatku Červená Řečice. Dne
Rožmitálu pod Třemšínem jako lesmistr.

7. ledna 1864 se opět vrací do milovaného

94
Zde se zasloužil o vypracování rozdělovací sítě lesních porostů, která až na malé
změny slouží do dnešních časů. Jedná se o prostorové rozdělení lesa většinou na sebe
navazujícími kolmými liniemi s využitím přírodních hranic, jako jsou vodní toky,
hřebeny, hlavní cesty apod., které tvoří jejich základ. Takto vytvořené celky se staly
důležitou plánovací jednotkou moderního lesního hospodářství. Jeho dílem byla
zpracovaná koncepce lesních cest, která přispěla k zlepšení odbytu dřeva, a soustava
odvodnění vlhkých lesních částí, což přispělo k ozdravění lesa a navíc voda, kterou
odvedl, poháněla místní hamry při zpracování železa. Pro usnadnění měřických prací
sestrojil dendrometr, kterým měřil průměr kmene stromu v jeho libovolné výšce.
Několikrát jej vylepšuje a později spojuje s výškoměrem. Ještě před příchodem
do Rožmitálu pod Třemšínem v roce 1860 vynalézá přístroj k redukci délek měřených
po svahu převodem na délku vodorovnou. Sestavil stroj na výrobu šindele (dřevěná
krytina střech), s kterým slaví úspěch i daleko za mořem. V Rožmitále pod Třemšínem
vynalézá stroj na výrobu zápalkových dřívek, který dokázal zhotovit více jak sto tisíc
kusů za hodinu. Roku 1877 vynalézá stroj na výrobu kolíčků do bot. Z vynálezů
sloužících přímo lesníkům stojí za zmínku hroudová sadba, klučka na pařezy,
kulobrokovnice a vábnička na jeleny vyrobená z jeleního hrtanu. Zasloužil se i o rozvoj
rožmitálského hutnictví tím, že k hutím přivedl jako zdroj energie vodu z okolních
brdských vrchů. Naopak ve spolupráci s hutníky vznikl Burdonův kapesní aneroid,
model větrného mlýna a větrný regulační motor. Za vynikající zásluhy byl jmenován
členem Fyziokratické společnosti v Praze, Leopoldovy akademie v Drážďanech
a dalších vědeckých institucí. Gangloffova šindelka (1855) na výrobu šindelů obdržela
vyznamenání na výstavách v Praze, ve Vídni a na mezinárodní výstavě v belgickém
Namuru obdržela zlatou medaili. Po celý svůj život zůstal skromným člověkem
milujícím lidi kolem sebe. Nikdy nepřestal obdivovat krásy brdské přírody. Podzim
svého života trávil procházkami přírodou a ve své dílně na rožmitálském zámku
nepřestal do konce svého života zdokonalovat své přístroje. Karel Daniel Gangloff
zemřel 7. 2. 1879. Je pohřben na starém městském farním hřbitově ve Starém
Rožmitále, kde rovněž odpočívá slavný rožmitálský občan, hudební skladatel Jakub Jan
Ryba. Život a práci legendárního lesmistra přezdívaného "Českým Archimedem"
popsali spisovatelé Rudolf Richard Hofmeister a Jan Čáka.
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Gangloffův kříž
Gangloffův kříž ve tvaru bukových větví byl odlit v bývalých arcibiskupských
železárnách.
V úvodu zmíněný kříž na Třemšíně byl zhotoven v roce 1870. Je unikátním dílem
rožmitálských mistrů slevačů. Náročné odlití kříže ve tvaru zkřížených větví si vyžádalo
přesnou teplotu roztaveného kovu, jejíž odhad v důsledku neexistujících měřidel
spočíval jen na mistrovském umění jeho tvůrců.

Třemšínská bouda
Třemšínská bouda vznikla jako i ostatní boudy jako prevence proti pytláctví. Třemšínská bouda prošla v roce 2006 opravou. Při sejmutí vnějších omítek se objevily
zřejmě původní okenní výklenky. Sejmut byl i rovný strop uvnitř objektu a došlo
k dalšímu překvapení. Bouda je klenutá a připomíná spíše prostor kaple, než účelový
lesní objekt. J. P. Hille píše, že tu na počátku minulého století byla také instalována
kamínka s nasekaným suchým dřívím a s palandou, určenou k odpočinku. Ty byly
k dispozici návštěvníkům, kteří si mohli půjčit klíč od lesních zřízenců.
Obr. 52 – Ing. Karel Daniel Gangloff

Zdroj : municipal.cz
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Obr. 53 - Gangloffův kříž

Zdroj: foto autor
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Obr. 54 - Gangloffův kříž - detail

Zdroj: foto autor
Obr. 55 - Třemšínská bouda (2006)

Zdroj: foto autor
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Obr. 56 planimetr (vynález K. D. Gangloffa)

Zdroj: foto Národní technické muzeum

Obr. 57 Dendrometr (vynález K. D. Gangloffa)

Zdroj: foto Národní technické muzeum
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Obr. 58 Měřičská hůl (vynález K. D. Gangloffa)

Zdroj: foto Národní technické muzeum
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7. 4. 8. Třemšín

Vrch Třemšín (827 m n.m.), nazýván Jaroslavem Vrchlickým "král brdských lesů", je
nejvyšším vrcholem jižní části Brd, a nachází se tedy v té části Brd, která je veřejnosti
přístupná. Najdeme jej asi 8 km vzdušnou čarou jihozápadně od Rožmitálu pod Třemšínem.
Třemšín je budován horninami starohor. Reliéf je jen slabě rozčleněn a porušen
tektonickými zlomy zejména ve směru od severozápadu na jihovýchod. Je to významná
lokalita s rozsáhlými drolinami, suťovými laloky a drobnými skalkami. Co se týče
vegetace, převládají zde smíšené lesy.
Hrad založil patrně až jeden z příslušníků rodu Buziců, snad na rozhraní 12. a 13. stol.
V prvé polovině 14. století byl na Třemšíně v nezvykle vysoké poloze, na místě
potvrzeného staršího pravěkého hradiště. Prvá historická zmínka o jeho jménu pochází
z roku 1349, kdy se po něm psal Beneš z Třemšína. K r. 1389 se dochovala písemná
zmínka o Hrochu z Třemšína, který měl soudy u práva dvorského. Potomkům Beneše
z Třemšína náležel hrad až do 15. století. Poté jej král Václav IV. daroval roku 1403
Janu Zajíci a řadu jeho držitelů dále sledujeme až do roku 1446. Poté se psaná historie
odmlčuje, zjevně byl připojen k Rožmitálu pod Třemšínem a zpustl, neboť roku 1528
získal Zdeněk Lev z Rožmitálu od krále Ferdinanda I. povolení, že může rozbořený
hrad obnovit. K obnově ale nikdy skutečně nedošlo. V 16. stol. se hrad již nazývá
"opuštěný". Arcibiskup kníže Salm (+1810) si Třemšín zamiloval a dal jej upravit tak,
aby byl zpřístupněn. Součástí těchto oprav byly i různě pohodlné cesty, tarasy, vyhlídky
apod. Od těch dob se sem konávaly poutě, a to v neděli po Proměnění Páně. (6. srpna –
poznámka autora)
Od 60. let 19. stol. zde bývaly národní slavnosti za účasti lidu z okolí. Roku 1869 byl
zde chystaný tábor lidu zakázán. Roku 1888 zde dal arcibiskup hrabě Schönborn
vystavět dřevěnou rozhlednu asi 18 m vysokou a z ní býval krásný výhled do širokého
okolí. Výlety na Třemšín byly konány při sjezdech rožmitálských rodáků v l. 1905
a 1922. Za 2. světové války bylo mnohokrát bezvýsledně jednáno
nové rozhledny. Národní pouť na Třemšín byla také konána

v r. 1946.

o výstavbě
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Na Třemšíně se nenašly zbytky

po

Obr. 58 - Orientační plán
hradiště a hradu Třemšín
(podle J. Hille). 1 - zdivo na maltu, 2 kamenné valy, 3 - kamenné tarasy

lidských obydlích. Příčina je, že domy
nebyly zděné. Jestli byl Třemšín celý
postaven

ze

dřeva,

nebyly

jeho

ochranou zděné hradby, nýbrž výška
a nepřístupnost hory. Bydlení pánů
i čeledi bylo ze dřeva, a parkány okolo
horního hradu byly zavřeny pevnými
dřevěnými

sruby.

Ze

základů

a

patrných konstrukcí je patrné, že
středověký

hrad

byl

dvojdílný.

Plocha

v podstatě

rozměrnějšího

předhradí byla zcela srovnána. Čelo
jádra

zajišťoval

rozměrný příkop.

Jádro

vykazuje

oválný

obrys

a

rozdělené bylo nejspíše do dvou částí.
Povrch zadní části byl srovnán

při

stavbě rozhledny.
V současné době je rozhledna na
Třemšíně upravena z trigonometrické věže.

O zřízení nové rozhledny se

jedná.
Hora Třemšín byla odjakživa opředená pověstmi, které patřily k životu místních
obyvatel. Nejvýraznějším prvkem zůstal hluboký, ve skále vylámaný příkop, překlenutý
umělou kamennou hrází, po níž je možno projít od kapličky do bývalého vnitřního
hradu. Právě zde prý podivný skřet, zvaný „třemšínský mužík“, hlídá ukrytý poklad.
Dřevorubci se v lesích na svazích Třemšína obávali ohnivého hada a vypráví se o ženě,
která tu srpem zabila draka.
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Nedaleko Třemšína na severním hřebenu jsou také pozůstatky tvrziště – Hengst
(Kobylí hlava) (757 m), které mělo za úkol zřejmě střežit hrad Třemšín na straně
z hradu neviditelné.
Kaple na Třemšíně
Byla vystavěna na popud rožmitálského lesmistra Josefa Eustacha Kračmera r. 1771
údajně nad zasypanou studnou, a zasvěcena Proměnění Pána Krista. I Kračmerovi
nástupci o kapličku pečovali. Býval na ní nápis "Bohu chvála, králi úcta, vlasti sláva".

Na vrch Třemšín se můžete dostat mnoha způsoby z různých směrů.
a)

Po červené turistické značce, vedoucí z Rožmitálu pod Třemšínem přes Hutě

pod Třemšínem. Z Hutí vede na vrchol ze severovýchodní strany poměrně ostře
stoupající, akřka rovná asfaltová silnička. Pod vrcholem pak pokračuje lesní cesta až
na vrchol.
b)

Nejpohodlnější cesta, s menším převýšením, vede od myslivny Na Dědku

ze strany východní. Jedná se nejprve o asfaltovou silnici, poté o zpevněnou lesní cestu,
vedoucí až na křižovatku u Třemšínské boudy a Gangloffova kříže, kde pak nezpevněná
cesta pokračuje k vrcholu.
c) Na Třemšín se můžete také dostat od jihu po modré značce ze Starého Smolivce,
nebo po červené od Roželova, nebo také od západu po žluté od Borovna.
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4. 7. 9. Obojživelníci
Mapa 14 – Zastávka č. 9

Pro zachovalost Brd a jejich okolí svědčí v neposlední řadě i prosperující populace
obojživelníků. Obojživelníci žijí u nás zpravidla většinu roku na souši, ke svému
rozmnožování však potřebují nutně vodu, kam kladou svá vajíčka a vyvíjejí se zde
jejich larvy. Výjimkou jsou mloci, kteří rodí do vody již živá mláďata. Vesměs patří
mezi bioindikátory, neboť jsou velice nároční na kvalitu vody. Nejsou citliví však pouze
na kvalitu vody, ale také na ekosystém jako takový.

Mezi druhy, které jsou zde nejvzácnější, patří bezesporu mlok skvrnitý, který obývá
listnaté lesy a vyhledává především blízkost suťových polí, kde nachází mnoho míst
k úkrytu. Lokalitu obývanou mlokem lze najít v přírodních rezervacích Getsemanka I,
Getsemanka II a v přírodní rezervaci Na skalách.
Mloci skvrnití zimují v zemních děrách, jeskyních, sklepech, někdy ve větších
skupinách. Jsou aktivní zpravidla za soumraku a v noci. Za vlhkého a deštivého počasí
však opouštějí své úkryty i během dne. V době odpočinku se zdržují v přirozených
dutinách, v děrách drobných savců, ve štěrbinách, i pod padlými větvemi a kmeny.
Mloci jsou samotáři, můžeme je však nalézt v příhodných úkrytech i ve společnosti

104
s jinými jedinci svého druhu nebo s čolky horskými. V období aktivity slídí pomalu
po okolí. Přitom je jejich tělo mírně zdviženo nad zemí. Po krátkých úsecích následuje
obvykle delší přestávka, během níž živočichové odpočívají na břiše, hlavu však přitom
znatelně zdvíhají. Zvláštností mloků je rozmnožování. Páří se na souši, samička v sobě
poté zadrží vajíčka a naklade do vody živé vyvinuté larvy.
Obr. 60 mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Zdroj: biodiverzita.arnika.org
Dalšími zástupci jsou čolci.
Čolek horský (Triturus alpestris L.)
Je nejhojnějším čolkem v Brdech, je podobně velký jako čolek obecný (samička, která
je větší, dosahuje maximální délky 11 cm), má výraznější zbarvení. Mimo dobu
rozmnožování je hřbetní strana samečka těla šedá až červenavá, často matně skvrnitá.
Na břiše je čolek horský žlutooranžový až ohnivě červený. Na "svatbu" si samečci
oblékají na hřbety modrošedé barvy, často s výraznou mramorovou kresbou. Samičky
mají hřbet zelenavý, světle nebo tmavě šedý až černý. Zbarvení doplňují tmavé skvrny.
V době rozmnožování se u samečků objevuje výrazný ploutevní lem.
Životní cyklus čolka horského je podobný všem čolkům. Na řadě míst sdílejí i společný
domov - rybníky, mělčí kaluže či potoky. Stejně tak lze čolky horské potkat ve společnosti čolků velkých. Ve svém vodním období mají hladkou kůži, v suchozemské
formě jemně zrnitou.
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Obr. 61 čolek horský (Triturus alpestris L.)

Zdroj: wikipedia.org

Čolek obecný (Triturus vulgaris L.)
Základní zbarvení jednoho z našich méně nápadných čolků je hnědošedé až světle
žlutohnědé. Oranžová barva se u něj omezuje na nevýrazně ohraničený pruh na břiše.
Zbarvení doplňují tmavé skvrny. V době rozmnožování se u samečků objevuje výrazný
ploutevní lem.
V březnu přicházejí čolci obecní do vodních nádrží, kde se rozmnožují. Dávají přednost
mělkým rybníkům a trvalejším kalužím. Samička klade až 350 vajíček. Z nich se zanedlouho líhnou larvy, které na rozdíl od dospělých čolků dýchají pomocí keříčkovitých
žáber. Jsou dravé. Po 60-70 dnech (ve vyšších polohách po delší době) se larvy mění
v dospělé obojživelníky a mohou opustit vodní prostředí. Voda je pro čolčí potomky
nebezpečným místem. Živí se jimi větší draví brouci (potápníci), ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci i ve vodě žijící savci. Čolek obecný se vyskytuje hlavně v nižších
nadmořských výškách. Naše území bylo tímto druhem obýváno téměř souvisle. To je
dnes bohužel již minulostí. Chemizace zemědělství, vysoušení mokřadů a zánik mnoha
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lokalit v důsledku činnosti člověka - to všechno se podepsalo na zařazení čolka
obecného mezi silně ohrožené živočichy.
Obr. 62 – Čolek obecný (Triturus cristatus)

Ze žab se zde vyskytují druhy: Ropucha obecná (Bufo bufo) a rovněž vzácnější
Ropucha zelená (Bufo viridis) a byl zde zjištěn výskyt Rosničky zelené (Hyla arborea).
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7. 4. 10 Kotelský potok
Mapa 15 – Zastávka č. 10

Kotelský potok se svými přítoky odvodňuje celou západní část rožmitálské kotliny.
Jedná se vlastně o horní tok říčky, která přibližně od Rožmitálu p. Tř. nese jméno
Vlčava, níže po toku (přibližně od Milovic) Skalice. Tvoří hlavní hydrologickou osu
Rožmitálska a Březnicka, které z botanického hlediska náleží do tzv. Březnického
Podbrdska.
Údolí Kotelského potoka přibližně sleduje rozhraní mezi výběžkem granitoidních vyvřelin patřících ke středočeskému plutonu (severně údolí) a izolovaným
ostrovem „třemšínských“ slepenců patřících ke kambrickým sedimentům. Dno údolí je
překryto fluviálními náplavy včetně jemnozrnných jílovitých a jílovito-hlinitých
sedimentů (viz foto č. 17), které indikují vyšší půdní erozi spojenou s trvalým
odlesněním okolní krajiny, k němuž v okolí Rožmitálu pod Třemšínem došlo ve
13. a 14. století při tzv. prvé kolonizaci. (Barešová 2003) Na jílovitých usazeninách
vznikly těžké půdy, které bývají často ovlivňovány zvýšenou hladinou podzemní vody
(glejové půdy). Jarní záplavy probíhají téměř pravidelně v luhu ve východní části a při
záplavách v roce 2002 byla celá niva zaplavena, výška vody cca 0,5 m. (D. Fischer ústní informace).
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Přirozeně meandrující koryto tak zadrželo v krajině mnoho vody a i to je důvod,
proč toto území chránit. Vznikla zde řada vedlejších ramínek, jimiž na jaře proudí voda.
V průběhu vegetační sezóny však tato ramínka většinou vysychají.
Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 535 m (rybník Obžera) až
560 m (severně od Podkotelského mlýna). Široké údolí potoka je ohraničeno velmi
pozvolnými bočními svahy, což je nápadné především na levobřeží Kotelského potoka,
kde se údolí značně rozšiřuje i v důsledku jeho splynutí s mělkým a širokým údolím
potoka od hájovny Chynská. Právě na zdejším rovinatém terénu vznikly optimální
podmínky pro vznik rozsáhlých ploch v různé míře podmáčených půd a na ně vázané
vlhkomilné vegetace.

Podél vodotečí a v oblasti mezi Hutěmi p. Tř. a Věšínem jsou mapovány lesy patřící
k široce pojaté vegetační jednotce bažinných až vlhkých lesů „luhy a olšiny“.
Zalesněná krajina rožmitálské kotliny byla během středověké kolonizace téměř
kompletně odlesněna. Původní lesy byly z velké části nahrazeny loukami a pastvinami,
které v podbrdské krajině představovaly význačný krajinotvorný prvek. Během
posledních asi 50 let však byla většina vlhkých luk radikálně odvodněna a mnohdy i
převedena na ornou půdu. Z jejich neobhospodařovaných zbytků vznikla tzv. luční lada
- druhově chudé porosty. V důsledku odvodnění došlo především k druhovému
ochuzení. Při botanickém průzkumu údolí Kotelského potoka byl potvrzen výskyt
druhově bohatých vlhkých luk hostících mimo jiné i rostlinné druhy chráněné
- silně ohrožené druhy (kosatec sibiřský, rosnatka okrouhlolistá)
- ohrožené druhy (ostřice Davallova, sněženka podsněžník, tolije bahenní, upolín
obecný, vstavač májový).

Na přirozeně vyvinuté koryto a nivu se váží i specifické živočišné druhy. Typickým
zástupcem je mihule potoční (Lampetra planeri). Je tak jako její příbuzné zajímavým
živočichem stojícím vždy na začátku výčtu obratlovců. Díky jejich skrytému způsobu
životu je většina lidí asi neměla možnost spatřit jindy než na jaře, kdy se dospělé mihule
třou. Po vytření se z jiker vylíhnou larvy nazývané minohy (ammocoetes). Žijí 5-6 let
zahrabány v bahně, kde svými velkými trojúhlými ústy s podkovovitým horním rtem
filtrují usazeniny. Požírají vodní řasy, úlomky vodních rostlin a drobné vodní živočichy.
Jsou součástí přírodních počišťovacích čet. Dospělé minohy se v mihule proměňují
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obvykle koncem léta. Získají větší ploutevní lem a ústa s přísavkou a rozrostou se jim
pohlavní žlázy. Dospělá mihule opouští bahno a žije volně v proudu, občas přisátá
k nějakému předmětu. Naše mihule potoční drží celoživotní půst a konzumuje zásoby
nahromaděné její larvou - minohou.
Mihule obecně jsou mezičlánkem mezi velkou skupinou bezobratlých živočichů
a obratlovci. Mají jakousi primitivní páteř.
V bahnitých usazeninách se často koncentrují škodlivé látky, vypouštěné do prostředí člověkem. Znečištění vodních toků z nich mihule vyhnalo a nadále vyhání.
V České republice žily v minulosti čtyři druhy mihulí. Přesně polovinu z nich se nám
"péčí" o vodu a krajinu podařilo u nás vyhubit - mihuli mořskou (Petromyzon marinus)
a mihuli říční (Lampetra fluviatilis). Oběma jsme k nám zahradili cestu přehradami
na Labi a Vltavě, kudy vždy táhly proti proudu ke tření na horní tok Vltavy. Dvě mihule potoční a ukrajinská (Eudontomyzon mariae) - zatím zůstaly.
Mihule potoční hlídá kvalitu vody. (Hanel): "Úbytek až vymizení celé populace
nastává obvykle tam, kde dochází k necitlivým úpravám koryt, odstraňování jemných
naplavenin a především k dlouhodobému znečišťování vody. Larvy díky skrytému
způsobu života v naplaveninách dokáží někdy přečkat i krátkodobou havárii v kvalitě
vody."
I zde byly pokusy vybagrovat koryto potoka a upravit jej, naštěstí ale včasný zákrok
pana Davida Fischera mnoho zachránil.
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7. 5 Vyznačení a úprava trasy
V případě stezky z Rožmitálu na Třemšín navrhuje autor vyznačit nově trasu. Ačkoliv
vede trasa po stávajících turistických cestách, dochází zde k několika křížením tras,
a proto zavedení jednotné značky povede ke značnému zjednodušení. Značka bude již
zmíněná klasická značka.

Obr. 63 – Zvolená značka naučné stezky

Zdroj: autor
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Pro rozlišení jednotlivých naučných stezek je potřeba zavést rozdílné značky, aby bylo
na první pohled jasné, na které naučné stezce se nacházíme. Jako návrh k jednání nabízí
autor následující návrhy:

Obr. 64 Naučná stezka Třemšín

Zdroj: autor
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Obr. 65 Naučná stezka Podzámecký rybník

Zdroj: autor

Jedná o značky orámované plnou čarou, tloušťka 15 bodů, barevně rozlišující naučnou
stezku.
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7. 6 Způsob výkladu
Způsob výkladu na naučné stezce bude kombinovaného typu. Podél celé stezky bude
umístěno 10 informačních tabulí s textem a s obrázky, včetně s přiloženou mapkou.
V rámci školního geografického projektu lze dodělat několik zásadních doplňků této
trasy. Bude vytvořen průvodce, který bude podrobován nejprve kritice návštěvníků,
a tato zpětná vazba se využije při vylepšení finální verze. Studenti se tak naučí
respektovat i názory ostatních lidí a naučí se rovněž vytvářet kompromisy.
Dále vytvoří skupinka studentů internetové stránky naučné stezky, kde využijí své
znalosti z multimediální výuky. Zde budou nejen základní informace o stezce, ale také
o jednotlivých zastaveních spolu s fotografiemi. Ke stažení zde budou pracovní listy,
které lze využít pro geografickou exkurzi.
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Kapitola 8
Závěr
Cílem mé práce bylo navrhnout naučnou stezku. Téma stezky jsem zvolil naprosto
záměrně - přírodní. Naučná stezka Třemšín totiž nezůstane jedinou stezkou v okolí.
Druhá stezka, pro jejíž předlohu posloužila publikace od pana Háska Toulky
za Jakubem Janem Rybou, vede kolem Podzámeckého rybníka, a na mapách v této práci
je značena červenou barvou. Pro tuto stezku je volena forma kombinovaná, kde je
výklad podáván za pomoci informačních tabulí a na místech, kde nepůjdou instalovat,
by byla vhodná forma průvodce. Obě naučné stezky mají záměrně stejný výchozí bod,
a sice historickou budovu,v níž vyroste nové muzeum.
Na začátku práce jsem si představoval tvorbu naučné stezky jako něco naprosto
triviálního. Postupem času jsem o tuto představu přišel. Vytvořit naučnou stezku, která
by měla svou určitou koncepci, aby vzdělávala, vychovávala a navíc bavila a líbila se, je
náročný úkol, který si vyžaduje dobrou znalost tamního regionu, jeho minulosti
a vývoje.
Připojení naučné stezky do projektu nově vznikajícího muzea, které by se mohlo stát
svou formou ekomuzeem, dává naučné stezce nový rozměr a kýženou koncepci. Snažil
jsem se sestavit stezku a námět ekomuzea tak, aby byly atraktivní pro návštěvníky, ale
hlavně aby se staly pro místní obyvatele motivací, která jim otevře oči a ukáže jim, že
největší bohatství skrývá jejich krajina, jejich minulost a hlavně oni sami, kteří dokáží
oživit své tradice.
Navrhl jsem také grafické návrhy tabulí jednotlivých zastávek, které přikládám
v příloze. Při realizaci naučné stezky bude samozřejmě nutné poradit se s odborníky,
zda je grafický návrh vhodný, zda souhlasí jednotliví odborníci přírodních věd. Je třeba
chápat tento návrh stezky jako návrh pouze jedné osoby.
Realizovat naučnou stezku v krajině nebude zajisté jednoduché. Rád bych si dal
za závazek či snad příslib, že se budu snažit udělat pro realizaci stezky maximum.
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