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BIOLOGICKÝ PRŮZKUM KRÁTERŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V BÝVALÉM VOJENSKÉM PROSTORU RALSKO
JAKUB FOJTÍK (16 LET)

Úvod
Vojenský prostor Ralsko tvoří podstatnou část
nejen krajiny v okolí Bělé pod Bezdězem, ale i historie. V průběhu let zde trénovaly mnohé armády
počínaje ruskou, přes českou až k armádě wehrmachtu. Prostor a jeho krajina byly zatěžovány
dopadem střel všech typů. To krajinu poměrně
výrazným způsobem poznamenalo především na
reliéfu, kde po dopadu střel vznikaly krátery.
Přítomnost mnoha takových kráterů může
krajinu výrazným způsobem ovlivnit v různých
oblastech. Každý kráter vznikal jiným způsobem,
proto se krátery mezi sebou liší velikostí nebo svou
hloubkou. Je možné, že po dopadu větší, například
protitankové, střely, ve které se nachází poměrně
vysoký obsah sloučenin dusíku, které jsou pro výbušniny klíčové, může půda tyto sloučeniny obsahovat ve zvýšené míře. Předpokládáme tedy, že
pak se chemické složení půdy, nebo dokonce vody
v kráteru obsažené, může lišit od okolní půdy.
Předpokládáme také, že krátery mají vliv též na
biodiverzitu dané oblasti, ať už se jedná o druhy
živočichů nebo rostlin. Příkladem takového ekosystému je prostor bývalé střelnice vojenského
prostoru Ralsko Despacito. V této střelnici zbylo
mnoho kráterů především proto, že asanace1, která byla provedena na většině vojenského prostoru,
byla provedena pouze povrchově. Mnoho z kráterů
bylo zaplněno vodou, ve které se, jak již víme z dřívějších expedičních prací  2, dokonce nalézal život.
Cíle práce
Cílem práce bylo provést průzkum kráterů na lokalitě Olšina především z hlediska hydrobiologie,
hydrochemie a botaniky. K tomu bylo zapotřebí
splnit následující dílčí cíle:
a) vytvořit mapu dávkového příkonu  3 (μSv/h) v lokalitě,
b) odebrat vzorky půdy pro stanovení obsahu dusíkatých iontů a gama spektrometrii a výsledky posoudit ve srovnání se vzorky půdy z okolí Veltrus,
c) zjistit biodiverzitu vodních bezobratlých v závislosti na velikosti, hloubce, průhlednosti, chemických
parametrech vody a výskytu rostlin v kráterech,
d) porovnat keřové porosty okolo kráterů
s výsledky průzkumu v roce 2013  ⁴.
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Postup práce
Metodika radiometrie
Dávkový příkon (přesněji příkon prostorového
dávkového ekvivalentu, použité jednotky μSv/h)
byl měřen pomocí přístroje Safecast. Tento přístroj
se drží ve výšce jeden metr nad zemí a pravidelně
zaznamenává kontakt detektoru s gama částicemi
z okruhu o poloměru tří metrů. Přístroj je používán
standardně k pochozímu měření  ⁵. Tento soubor je
následně zpracován, např. je převeden do mapy
v počítačovém programu QGIS 2.18 Las Palmas.
Metodika určení radionuklidů
Vzorkem pro náš výzkum byla půda v jednotlivých kráterech v objemu přibližně jeden litr.
Vzorky se skladovaly a přenášely v plastových
kbelících. Vzorky byly nejprve vysušeny a přeneseny do měřicích nádobek. Následně se v gamaspektrometrické laboratoři na citlivém polovodičovém detektoru změřilo spektrum vzorkem
emitovaných gama částic, ze kterého lze zjistit
přítomnost určitých radionuklidů a stanovit jejich množství ve vzorku.
Metodika určení dusíkatých iontů ve vodě
Odebírala se plná 100 ml lahvička vody z kráteru
a konzervovala se přídavkem 3 ml chloroformu
na 1000 ml vzorku, tedy 0,3 ml, automatickou
pipetou na 100 ml vzorku. Bylo zapotřebí provádět kalibraci, která probíhala vždy před měřením
vzorků. Kalibrační roztoky byly připraveny ze zásobního roztoku o koncentraci 1000 mg/l a s přídavkem stínícího roztoku  ⁶.
Pro měření vzorků vody bylo potřeba vytvořit
směs stínícího roztoku a daného vzorku, která se
následně změřila. K analýze bylo použito 35 ml
směsi smícháním 25 ml vzorku a 10 ml stínícího
roztoku. Měřilo se iontově selektivní elektrodou.
Metodika hydrologie
Ke sběru vodních živočichů pro následné určení
se používaly cedníky s drobnými oky, malé lahvičky a misky (do kterých se živočichové umisťovali).
Hloubka se měřila provázkem se závažím připevněným na tyč 1 metr od břehu. Pokud byl kráter

menší, měřila se ve středu kráteru. Průhlednost se
měřila Secchiho deskou  ⁷ ve stejné vzdálenosti, jako
se měřila hloubka. Teplota se měřila digitálním
teploměrem. Obvod se měřil svinovacím metrem.
Při měření pH vody bylo potřeba vložit do
vzorku kalibrovanou elektrodu. Konduktivita se
měřila ponořením příslušné elektrody do vzorku.
Zjištěné údaje byly zapisovány do tabulky.
Metodika botanického průzkumu
Na lokalitách byl proveden fytocenologický snímek  ⁸ vybraných kráterů a jejich okolí se zaměřením na rostliny, které se odlišují od okolního prostředí, a se zaměřením na ruderální rostliny - to
jsou takové, které si pro život vybírají místa s vyšším obsahem dusíku v půdě.

Obr. 1 – Mapa Olšiny, program OGIS, mapy OpenStreetMaps

Výsledky
Žádný z chemicko - fyzikálních průzkumů neukázal nějaké zvláštní nebo nebezpečné hodnoty. Radiometrické pochozí měření zaznamenalo
pouze hodnoty, které vydává přírodní pozadí
(viz Obr. 1). Gama spektrometrie nepřinesla výsledky, které by napovídaly zvýšenému výskytu
radionuklidů v půdě vůči půdě ve Veltrusech, která sloužila jako porovnání.
Dusíkaté ionty ve vodě a v půdě se pohybovaly do limitu určeného pro kojenecké vody. Vyšší
koncentrace dusíkatých sloučenin, které by ukazovaly na ovlivnění složení vody po dopadu střel,
tedy nebyly nalezeny (viz Graf 1).
V rámci hydrologického průzkumu bylo celkem prozkoumáno 22 vodních kráterů, všechny
byly nalezeny na lokalitě Olšina. V prozkoumaných kráterech bylo nalezeno celkem 31 druhů
vodních bezobratlých živočichů. Mezi nejčastější
druhy patřily plovatka bažinná, plovatka malá

a svinutec, také jsme našli 3 druhy larev obojživelníků, a to čolka obecného, skokana hnědého
a ropuchy obecné. Ačkoli jsou krátery spíše menší
(1,5 x 1,5 m), vyskytuje se v nich velké množství
živočichů (i 16 druhů na jednom kráteru).
Na lokalitě Olšina bylo prozkoumáno z botanického hlediska celkem 27 kráterů, v nichž bylo
nalezeno 48 druhů rostlin. Ukázalo se také, že
v kráterech je biodiverzita vyšší než v jejich okolí. Rostliny v kráterech a jejich blízkém okolí jsou
především mokřadní rostliny, zatímco rostliny
vyskytující se v širším okolí daných lokalit jsou
travní společenstva. Ruderální rostliny se na jednotlivých kráterech vyskytovaly, ovšem pouze
mochna husí byla na několika kráterech dominantní. Druhové složení se v kráterech a jejich
blízkém okolí od roku 2013 proměnilo 9. Domníváme se, že proměny souvisí především s poklesem vody v kráterech. Nově se v některých kráterech dominantně vyskytuje vrbina penízková.
Závěr
Podařilo se nám najít a do mapy zapsat přes 100
kráterů různých velikostí. Zaznamenali jsme výrazný pokles hladiny vody v kráterech od roku 2013,
proměnu krajiny i druhového zastoupení. Provedli jsme tedy podrobnou analýzu specifického
ekosystému ve vojenském prostoru Ralsko, který
shledáváme jako stabilní a vhodný pro život mnoha
druhů živočichů a rostlin. Přesto, že vznikl lidskou
činností a že ekosystém pomalu vysychá, je domovem mnoha živočichů a rostlin, což považujeme za
nejdůležitější zjištění celé naší práce.
Veškeré naše výsledky budou poskytnuty informačnímu centru Bělá pod Bezdězem a Pyrotechnické expozici v Ralsku - Kuřívodech. Radiometrické mapy byly zpracovány a poskytnuty
Státnímu ústavu radiační ochrany pro mezinárodní projekt SAFECAST10.
1 Zbavení krajiny zbytků munice.
2 KADLČÍK, M. Vliv bývalého vojenského prostoru na krajinu okolo Ralska.
Praha: Gymnázium Přírodní škola, 2013. Dostupné také z: archiv.prirodniskola.cz/
expedice/ralsko2013/2013-vliv-vojenske-cinnosti-na-krajinu.pdf.
3 Jednotka popisující dávku ionizačního záření za určený časový úsek.
4 KADLČÍK, M. Vliv bývalého vojenského prostoru na krajinu okolo Ralska.
Praha: Gymnázium Přírodní škola, 2013.
5 Měření, při kterém přístroj zaznamenává hodnoty a ukládá je spolu se souřadnicemi
do jednoho souboru.
6 6,7 g/l roztok Al2(SO4)3
7 Deska s kontrastními barvami (bílá a černá). V hloubce se rozeznává, jestli je poznat
rozdíl mezi bílou a černou barvou na desce.
8 Základní charakteristika prostředí, rozdělení rostlin podle výšky do pater, zaznamenání
všech druhů v každém z pater, zaznamenání odhadu plochy, kterou daný druh pokrývá.
9 V porovnání s prací: KADLČÍK, M.. Vliv bývalého vojenského prostoru na krajinu...
10 blog.safecast.org
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Graf 1 – Hodnoty stanovení dusičnanových iontů s relativní odchylkou

Obr. 2 – Nákres s jednotlivými druhy na jednom z kráterů
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Graf 2 – Počty živočichů v kráterech

NEOBYČEJNÉ CHVÍLE BĚŽNÉHO ŽIVOTA
MARIE PÁVOVÁ (14 LET)

Úvod
Při pohledu do školních učebnic dějepisu věnovaných tématům 20. století se dozvíme o významných osobnostech a politických událostech s celostátním dopadem. Oblast kulturních dějin se
omezuje na výčet děl povolených či zakázaných
a úspěchy olympioniků, spisovatelů, hudebníků
nebo režisérů. O každodenním životě obyvatel se
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dočteme jen velmi málo (Kuklík a Kuklík, 2002;
Válková a Parkan, Mikeska, Parkanová, 2011).
Proto jsme se rozhodli zabývat se v našem výzkumu prožíváním svátků a slavností (odborně nazývaných „festivity“), abychom učebnicové „velké“
politické dějiny doplnili dějinami prožívanými
tzv. zdola (Sedlák, 2013).

Cíl práce
Cílem naší práce bylo zjistit, jaké svátky a tradice lidé slavili a jak je prožívali. Zajímalo nás také,
jak a proč se festivity proměňovaly ve 2. polovině
20. století. Výstupy práce jsme se rozhodli publikovat ve speciálním časopisu, který jsme vytvořili z našich článků. Při četbě časopisu budou moct čtenáři
reflektovat své vlastní prožívání svátečního času.
Lokalita, ve které náš průzkum probíhal, zahrnovala obce Březinka, Sudoměř, Katusice a Bělá
pod Bezdězem. Vybírali jsme různé typy obcí
(město, vesnice, vesnice se statusem střediskové
obce před rokem 1989), protože jsme očekávali
rozdílnost životního stylu zdejších obyvatel, která se ale potvrdila jen nepatrně. V obcích jsme
celkově navštívili 23 respondentů, kteří se s námi
podělili o své osobní prožívání festivit. Pro svůj
výzkum jsme využívali tzv. metodu sněhové koule, což znamená, že některé respondenty jsme
kontaktovali předem a na jejich doporučení jsme
navštívili další. Výpovědi pamětníků jsme anonymizovali. Poznatky z rozhovorů jsme podložili
archivním výzkumem v Muzeu Bělá pod Bezdězem a Státním okresním archivu Mladá Boleslav.

lépe řečeno soubory příčin, které se ovšem v jednotlivých případech navzájem kombinovaly. Jsou
jimi: střídání politických režimů (tedy ideologií),
změna životního stylu a proměna religiozity. Naše
zjištění doložíme na několika příkladech.
Křesťanské tradice byly po roce 1948, kdy moc
ve státě získala Komunistická strana Československa, omezovány politickým systémem. Jednalo se
například o zneplatnění církevních svateb - pokud
se snoubenci chtěli vzít v kostele, museli mít svatbu i na úřadě („proti důstojnosti církve a klášterům bylo tvrdě zakročeno, zakazovalo se chodit
do kostela“). Setkali jsme se s pamětníky, kteří
měli svatbu v kostele tajně, protože se obávali, že
budou mít problémy v zaměstnání.
Z výzkumu jsme vyvodili závěr, že je někdy obtížné jednoznačně určit příčiny toho, proč se některé festivity proměňovaly. Příkladem historického
dokumentu, který ilustruje pronikání ideologie
do každodenního života, je básnička ze školní
vánoční besídky (Obr. 1). Bylo by však mylné se
domnívat, že jen díky tomuto politickému tlaku

Výsledky
Můžeme konstatovat jako fakt, že se slavení festivit od dob první republiky do současnosti změnilo. Co tedy mělo vliv na proměnu svátků? Naše
zjištění jsme si rozdělili na tři hlavní trendy, nebo

Obr. 2 – Prvomájový průvod ve střediskové obci Katusice (Zdroj: Obecní úřad Katusice, pamětní kniha).

Obr. 1 – Básnička pro vánoční besídku (Zdroj: osobní archiv pamětnice, bývalé učitelky).
„Odkouzlení“ náboženského prožívání svátku jako důsledek kombinace různých faktorů lze
ilustrovat na příkladu Vánoc. Ideologický tlak marxismu-leninismu a vědeckého ateismu na
každodenní praxi školní výuky ilustruje zásah bývalé paní učitelky do textu básničky pro
vánoční besídku, kde jsou odstraněny zmínky o Ježíškovi. Nelze však jednoznačně stanovit,
jak významný byl podíl politiky ve srovnání s nepolitickými faktory, jako byla např. změna
životního stylu (Vánoce jako „svátek konzumu“).

se Vánoce proměnily z oslavy narození Krista ve
svátek rodinné pohody a rozdávání dárků. Svou
úlohu jistě sehrála i proměna životního stylu.
Výpovědi různých pamětníků dokládají, že
vliv politiky na slavení svátků nelze hodnotit
jednoznačně kladně nebo záporně (Obr. 2). Například na oslavy 1. máje vzpomínají někteří s radostí („lidé se rádi setkali a povídali si“), jiní poukazují na to, že byli ke slavení nuceni („na 1. máj
se muselo, byla to povinnost“). Někdy se podařilo
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křesťanské tradice uchovat právě s využitím autority komunistického funkcionáře. Například
v obci Sudoměř místní předseda národního výboru, který současně pocházel z křesťanské rodiny,
odmítl zrušit tzv. vrnčení, při kterém děti z vesnice obcházely chalupy a nahrazovaly zvony, které
tzv. odletěly do Říma.
Úpadek náboženské víry měl vliv i na změnu
životního stylu a to v mnoha ohledech. Jedním
z příkladů je proměna přístupu k masopustu. Dříve byl braný jako velká oslava před dlouhým velikonočním půstem. Dnes však většina lidí jen slaví
původ masek a následné postní období se vynechává. I květnová májka ztratila svůj obsah. Ještě
před pár lety se konalo jak slavnostní vztyčování májky a její kácení, tak i dobrodružné hlídání
májky v noci a snaha ji ukrást. Májové pobožnosti
už se nekonají. Dnes lidé na otázku, proč se staví
májka, už ani nedokážou odpovědět („proč se stavěla, nevím, ale byla při tom vždy zábava“).
Svou roli v postupném oslabení významu nebo
mizení svátků v čase hraje i skutečnost, že původní instituce byly nahrazeny uměle vybudovanými
nebo byly zrušeny (např. jednotná zemědělská
družstva organizovala řadu festivit - oslavu dožínek, MDŽ apod.), a po politickém převratu už
neměl festivity kdo organizovat.
Závěr
Na několika příkladech jsme ukázali, jak a proč se
v průběhu druhé poloviny 20. století proměňovalo
slavení a prožívání svátečního času. Další příklady obsahuje časopis, který jsme v rámci naší práce
vytvořili. A tak zatímco některé dříve masově navštěvované festivity zanikly (například selská jízda,
náboženské průvody, prvomájové průvody), některé další přetrvaly, i když v některých případech

pozbyly svůj původní (zpravidla náboženský nebo
politický) význam (masopust, tradiční „vrnčení”,
Velikonoce, lampionový průvod, Vánoce).
Nabízí se samozřejmě otázka, proč by mělo
současníky zajímat, jak se v minulosti slavily svátky. Vedle toho, že historie je zdrojem kulturní tradice, nabízí se okolnosti politického tlaku jako zajímavý prostor pro srovnání se současností. Je pro
nás samozřejmé, že se účastníme různých festivit,
a často nad svým aktivním či pasivním zapojením
ani nepřemýšlíme. Okolnosti slavení svátků v minulosti nám pomáhají lépe kriticky nahlédnout,
jaké svátky a tradice slavíme dnes a které bychom
měli aktivně udržovat i v budoucnu.
Jako námět pro další výzkum se nabízí ověřování hypotéz, proč se lidé - podle údajů respondentů
z řad organizátorů samospráv - stávají pasivními
klienty a konzumenty zábavy a v důsledku své
pasivity přispívají k tomu, že některé další svátky
doslova „mizí před očima“.
Na druhou stranu představme si, jak by dnešní
děti tančily pod májkou... Jak by vlastně vypadal
ideální svátek dnešní doby? Lidé touží po adrenalinu, co největší show, být první a oblíbení, zvládají víc činností najednou a klidné prožívání svátečního času pro ně může být vlastně nezajímavé
a moc pomalé. Nutno však podotknout, že takový
je názor naší výzkumné skupiny.
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DOKÁŽETE POMOCI?! ANEB ROZŠIŘOVÁNÍ POVĚDOMÍ
O ČASTÝCH SMRTELNÝCH ONEMOCNĚNÍCH MEZI STUDENTY ZŠ A SŠ
KAROLÍNA VEČERKOVÁ (15 LET) A MATYÁŠ BUREŠ (14 LET)

Úvod
Infarkt, mrtvice, rakovina, cukrovka. To jsou jedna z nejčastějších onemocnění, na která se umírá
v České republice 1. Co kdyby se příznaky jednoho
z těchto onemocnění objevily u někoho ve vaší
blízkosti? Dokázali byste závažnou situaci rozpoznat? Dokázali byste takovému člověku pomoci?
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Domníváme se, že na tuto otázku odpoví kladně
jen málokdo. Protože nás zdravotnictví a první pomoc (dále jen PP) zajímá, rozhodli jsme se
zjistit, kolik toho o těchto tématech vědí naši vrstevníci z jiných škol. Vědět, jak zachránit lidský
život, by podle našeho názoru měla být jedna

z dovedností, které má ovládat i student základní
školy. První pomoc však není na současných školách standardní součástí výuky - svou prací jsme
chtěli přispět k tomu, aby se tato praxe změnila.
Téma práce je inspirováno výzkumem Ústavu pro
zdravotní gramotnost. Práci jsme konzultovali
s lékařem MUDr. Vojtěchem Muchou, který původní program Ústavu pro zdravotní gramotnost
vedl. My jsme se stali součástí tohoto projektu
v roli účastníků, tedy v opačné roli, než kterou
jsme zastávali následující dva týdny.
Cíle
Našim cílem bylo provést průzkum vzdělanosti
v oblasti první pomoci na základních a středních
školách na Českolipsku. Očekávali jsme, že žáci
nebudou mít v této oblasti dostatečné znalosti
a dovednosti. Proto jsme se rozhodli vytvořit program, který by žáky s několika tématy seznámil,
a to od úplných základů.
V rámci tohoto programu jsme se v hlavní části
zaměřili na již zmíněná čtyři onemocnění, která
v České republice nejčastěji způsobují úmrtí člověka nebo k němu významně přispívají.

Každý člen naší skupiny se zaměřil na jedno téma,
které si detailně nastudoval a připravil cca 10 minut povídání s elektronickou prezentací.
Poté měli studenti shrnout základní informace
o jednotlivých onemocněních na postery tak, jak
je slyšeli od přednášejících. Tato aktivita sloužila
k tomu, aby studenti reflektovali, co si zapamatovali, a své znalosti upevnili. Proto byla tato fáze
programu jednou z nejdůležitějších. Plakáty nakonec vzájemně prezentovali před třídou a po
skončení workshopu je učitelé uvítali jako užitečnou pomůcku do výuky.

Výsledky a závěry
V terénu jsme strávili přibližně dva týdny. Na
školách, které jsme navštívili (ZŠ Bělá pod Bezdězem - dvakrát, ZŠ Doksy, Obchodní akademie Česká Lípa, ZŠ Stráž pod Ralskem a Gymnázium Mimoň), jsme realizovali vždy dvě hodiny workshopu
probíhajícího ve dvou třídách zároveň. Skupina se
rozdělila na dvě části, které měly výklad paralelně.
Celkem jsme realizovali dvanáct workshopů na
pěti školách. V rámci programu jsme mezi studenty ve věku od 13 do 20 let rozdali přes 170 dotazníků týkajících se první pomoci. Během prograPostup práce
mů spolu s námi vytvořili 44 plakátů na témata:
Pro účely naší práce jsme vytvořili dvouhodinový „Akutní infarkt myokardu“, „Cévní mozková příworkshop. Na jeho začátku měli studenti samo- hoda“, „Nádorová onemocnění“ a „Diabetes mellistatně vyplnit krátký kvíz - dotazník, v rámci kte- tus“. Studenti si vzniklé plakáty následně mohli
rého zodpověděli otázky týkající se PP. Tento kvíz vyvěsit ve škole.
trval přibližně 15 minut a obsahoval 11 otázek.
Následně jsme společně se studenty zkontrolovali
Tepelný
správné odpovědi a probrali zvlášť každou otázku,
komfort
6%
aby si byl každý jistý v tom, co v situaci, kterou
Vlastní bezpečí
otázka popisuje, dělat a na co dbát. Dále přišla
38%
na řadu modelová situace - scénka - pro oživení
Zvednout nohy
5%
workshopu a upoutání pozornosti studentů. Jejím
prostřednictvím jsme se studenty řešili správný
Nevyplněno
3%
přístup k cizímu člověku v bezvědomí.
Další části workshopu jsme se již věnovali
Zavolat 155
Ostatní
zmiňovaným
smrtelným
onemocněním - in47%
1%
farktu (AIM - akutní infarkt myokardu), mrtvici
(CMP - cévní mozková příhoda), rakovině (nádorová onemocnění) a cukrovce (diabetes mellitus). Při- Graf 1 – Na co nejvíce dbát při poskytování první pomoci? Tento graf ukazuje odpověď na
jednu z nejdůležitějších otázek týkajících se první pomoci. Na prvním místě při záchraně
bližně 45 minut jsme studentům přednášeli o tom, lidského
života totiž stojí život nás samotných.
co je podstatou těchto onemocnění, jaké jsou příčiny jejich vzniku, jaká je u nich PP a následně i pomoc lékařská. Především jsme ale chtěli upozornit
na to, jak vzniku onemocnění předcházet.
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V rámci přípravy workshopu jsme se snažili na internetu najít ke každému onemocnění krátké video, které by ho jednoduše představilo a sloužilo
také jako oživení workshopu. O cukrovce jsme ale
žádné video, hodící se pro naše účely, na českém
internetu nenašli. Proto jsme se nakonec rozhodli
112
6%
911
2%
158
2%

155
89%

Nevyplněno
a ostatní 1%

Graf 2 – Jaké je číslo na zdravotnickou záchranou služby? S číslem 155 a jeho významem se
setkáváme již od velmi útlého věku, a tak ho většina studentů zná. Přesto si myslíme, že by
toto číslo měl znát opravdu úplně každý.

Nevyplněno
18%

Jakékoliv zranění
při autonehodě
11%
Dávivý kašel
9%

Zacpání
průdušnice
26%

Ostatní
2%
Vzduch v hrudní dutině
34%

Graf 3 – Co je to pneumotorax? Jedna z nejtěžších otázek v dotazníku měla překvapivě
stále většinu správných odpovědí.

ho sami vytvořit. Ještě v terénu se nám podařilo
natočit krátký edukační klip o diabetu. Za šest
a půl minuty je v něm onemocnění co nejpřehledněji představeno, popsány jeho příčiny a příznaky
a prevence. Popsána je také první i dlouhodobá
pomoc člověku s diabetem. Klip je dostupný na
YouTube kanálu Přírodní školy 2 .
Dalším z našich výstupů je plakát, na kterém se
snažíme veřejnosti přiblížit naši práci. Je na něm
stručně shrnuto její téma i průběh a krátce popsány nejzajímavější výsledky. Plakát je možné nalézt
v prostorách Přírodní školy a na webu školy  4.
Ze zpracovaných dotazníků jsme vytvořili statistiku a nejzajímavější otázky a odpovědi znázornili pomocí grafů.

Z grafu 1 vyplývá, že mnozí studenti si neuvědomují důležitost vlastního bezpečí při poskytování
PP. Nejčastější odpovědí na otázku, „Na co musíte
nejvíce dbát při poskytování první pomoci?“ byla
odpověď, „Zavolat zdravotnickou záchrannou
službu.“ Číslo na ni naštěstí drtivá většina respondentů zná (viz Graf 2). Přesto nás ale zarazilo, že
je stále 11% studentů, kteří toto číslo neznají. To je
podle nás nejdůležitější věc celé PP, proto jsme to
také během workshopu zdůrazňovali.
Definice pneumotoraxu byla pro studenty
obtížnější otázkou - zodpověděla ji správně pouze třetina dotazovaných studentů (viz Graf 3).
Správná odpověď je „vzduch v hrudní dutině“.
Téměř tři čtvrtiny našich respondentů věděly,
jaký je nejčastější úraz při autonehodě (viz Graf 4).
Ačkoliv průměrné výsledky nebyly nejlepší, někteří studenti se v těchto tématech velmi dobře vyznali, většinou díky mimoškolním zdravotnickým
kurzům, které absolvovali. Přesto se ale potvrdila
naše hypotéza, že se studenti budou orientovat
spíše v základních tématech, o těch komplexnějších nebudou tak dobře informováni.
Do obecného povědomí se již dostává, jak důležité je umění pomoci člověku v akutní situaci. Než
se tato skutečnost projeví v osnovách škol, bude
to ještě chvíli trvat. Právě to ukazuje na důležitost
programů, přednášek a dalších aktivit, které se
zabývají tímto tématem a které na školách mohou
prezentovat například i studenti jiných škol. My
jsme své vědomosti předali více než 170 studentům.
1

Jaké nemoci nás nejvíce ohrožují [online]. 2018 [cit. 2018-09-13]. Dostupné z: http://
www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/rizika-nemoci/3-jake-nemoci-nas-nejvic-ohrozuji.html
2 Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=j-O9tNsEdEs
3 Dostupné z: 10. revize (1994-dosud) - celkem | ČSÚ: Zemřelí podle podrobného
seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR - 1919 - 2006 [online]. 2014 [cit. 2018-09-21].
Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/4017-07--1919_az_2006--43
4 Dostupné z: www.archiv.prirodniskola.cz/expedice

Zlomenina ruky
18%

Nevyplněno
5%
Otrava kouřem
4%

Poranění páteře
69%

Ostatní
2%
Meteorismus
2%

Graf 4 – Co se nejčastěji stává u autonehody? Nehody na silnicích jsou bohužel častý
problém 3, je důležité vědět, jak se chovat a na co dát největší pozor.
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EXPERIMENTÁLNÍ TAVBA ŽELEZNÉ RUDY V MALÉ REDUKČNÍ PECI
TOMÁŠ KUDLÁČEK (14 LET)

Úvod
Železo je druhým nejrozšířenějším kovem na
Zemi. Objev železa, jeho výroba a využití byl
jedním ze zlomových bodů vzniku současné civilizace. Vzhledem k významu železa a mizivé
možnosti zažít proces jeho výroby jsme se rozhodli provést experimentální tavbu železné rudy
ve vlastními silami postavené malé redukční peci,
pečlivě ji zdokumentovat a ověřit, jak náročné je
realizovat tavbu ve školním prostředí například
pro didaktické účely.
Získávání železa
Čisté železo (Fe0) lze získávat nepřímou redukcí v peci za vysoké teploty ze železné rudy
(např. hematit - Fe2O3; limonit - Fe2O3·nH2O, siderit - FeCO3 apod.). Výroba železa nepřímou redukcí probíhá v následujících krocích1:
3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2
FeO + CO → Fe + CO2....

(1)
(2)
(3)

Reakce (1) probíhá při pražení rudy před samotnou
tavbou v peci. Nemagnetický hematit (Fe2O3) se
částečně redukuje, mění svou strukturu a přechází
na magnetický magnetit (Fe3O4). Následně (2) je
magnetit redukován v peci za teploty cca 1200°C,
tedy po zapálení tzv. kychtových plynů (CO, SOX
a NOx). Při druhé (2) a třetí (3) reakci se kyslíky
z magnetitu oddělují a váží na oxid uhelnatý. Vznikající oxid uhličitý uniká do atmosféry. Čisté železo zůstává v peci spolu s vytavenými částmi sedimentů ze železné rudy v podobě strusky  1.
Těžba železné rudy
Pro tavbu bylo použito 105 kg oolitické (hematit je
vysrážen okolo velmi malých úlomků sedimentů
a vytváří tak vejčitá zrna 1 - 2 mm v Ø, viz Obr. 1)
na železo relativně chudé rudy (max. 30  % Fe) ručně natěžené vlastními silami v sedimentech ordovického stáří (prvohory - cca 460 mil. let) u obce
Ejpovice (Obr. 2).

Obr. 1 – Železná ruda (hematit) před pražením použitá při práci.

Pražení železné rudy
Před samotnou tavbou probíhala redukce rudy
podle rovnice (1) v otevřeném ohni - tzv. pražení.
Vznikající magnetit je snáze vytavitelný, pražení
tedy snížilo energetickou náročnost tavby v peci.
Zredukované kusy hematitu byly z ohniště vyndány magnetem a roztlučeny na malé kousky
(cca 0,5 cm3). Rozbor materiálu z pece po tavbě
ukázal, že větší kusy se v mnoha případech nepodařilo dokonale vytavit. Vypražená ruda bohužel
dvakrát zmokla, protože nebylo možné ji před vychladnutím zakrýt. Proces pražení tak bylo nutné
opakovat, protože obsah vody a částečná oxidace
již vypražené rudy by znesnadňovaly průběh tavby v peci. Opakovaným pražením bylo ztraceno
několik kilogramů rudy v ohništi.

Obr. 2 – Mapa s vyznačeným místem těžby žel. rudy k tavbě. (mapy.cz, mapaceskerepubliky.cz)

Stavba pece
Stavba pece byla časově nejnáročnější částí projektu. Při stavbě pece bylo postupováno podle
upravené metodiky z literatury  2, pouze byly zvětšeny rozměry pece. Pec byla postavena ze směsi
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vody, suché trávy, písku a drcených žáruvzdorných jílů typu WBTS. Pro zlepšení soudržnosti
těla pece byla postupně ve dvou vrstvách vložena
do stěny pece máčená jutová tkanina (velikost oka
50 mm, 120g/m2) a zabudovány vertikální nosné
vyschlé pruty lísky (Ø do 10 mm). Proces stavby
a rozměry pece dokumentují Obr. 3 a Obr. 4. Jutová tkanina se v průběhu tavby vypálila a zuhelnatělá vlákna vydatně pomáhala držet pohromadě
rozpukané části pece. Aplikace juty se tedy osvědčila, naopak lískové pruty se sesedáním pece při
vysychání vyboulily a vznikly četné praskliny.
Proces tavby
V průběhu tavby byla v časovém intervalu 15 min.
pomocí laserového teploměru (Testo 830 - T4)
sledována teplota na hrudi pece, na trubce dyšny (slouží ke vhánění vzduchu, viz nákres dvířek
pece na Obr. 4) u vstupu do pece a na některých
dalších místech. Dále byla pečlivě dokumentována vsázka uhlí a rudy a slovně a graficky byla
zaznamenána aktuální situace. Zároveň byly ve
čtyřminutových intervalech pořizovány fotografie pro časosběrný snímek z celého projektu.
Tavba začala naplněním nístěje (nejnižší roviny
pece, viz základy pece na Obr. 4) žhavými uhlíky,
poté bylo až po okraj komína nasypáno drcené dřevěné kovářské uhlí a byl zapnut dvoucestný vysavač
pro vhánění vzduchu. Byl puštěn na poloviční výkon, při plném velmi rychle ubývalo uhlí. Ve srovnání s jinými tavbami 2, 3 byl využitý zdroj vzduchu

Obr. 4 – Schéma pece s popsanými rozměry u jednotlivých částí a míst.

patrně výrazně výkonnější. Použité uhlí bylo pro
tavbu ideální, mělo vysokou výhřevnost, ale pořízených 55 kg se ukázalo jako nedostatečné množství - uhlím bylo proto nutné šetřit.
Do dosažení teploty vhodné
pro vsázku rudy (T ≈ 1200°C,
t = 5,25 hod, indikátor - zapálení
kychtových plynů) bylo vsazováno cca 15 lopatek uhlí za hodinu.
Jakmile se zažehly kychtové plyny
(oxid uhelnatý, oxidy síry a oxidy
dusíku) v podobě modrofialového
plamene dosahujícího až 70 cm
nad horní okraj pece (viz Obr. 5,
Obr. 6), začala být vsazována
také železná ruda. Vsázka probíhala přibližně třikrát do hodiny
v poměru 1 lopatka železné rudy
ke 3 lopatkám uhlí. Materiál byl
vsazován z vrchu pece do komína - nejdříve vypražená ruda
Obr. 3 – Fotografie dokumentující stěžejní části procesu stavby pece: a) vykopané základy pece; b) stavba komínu
z připraveného jílu a jutové tkaniny na "kopytu" vytvořeném z prutů upevněném trojnožkou;
a poté uhlí.
c) vysychání pece; d) vysoušení pece ohněm.
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Během vsazování materiálu bylo přerušovaně dmýcháno luxem (cca 5-10 min.
dmýchání a stejně dlouhá pauza).
V průběhu jedné z odstávek dmýchání zhasly kychtové plyny a dočasně se
snížila teplota v peci. Centrum tavení železné rudy se v tomto momentu
patrně přesunulo nad dyšnu, protože
teplota dmýchací trubky se razantně
snížila (z 350 °C na max. 90 °C) a ani
po opětovném zapálení plynů se již nikdy nevrátila na původní úroveň. Jak
ukázal rozbor materiálů po rozebráGraf 1 – Vývoj teploty na hrudi pece během tavby a následného chladnutí.
ní pece, chladnoucí struska v tomto
momentu vytvořila pevný obal vyústění dyšny do
Ukončení tavby, získávání železa
pece, což zamezilo dalšímu tavení v těsném okolí Po vložení poslední vsázky uhlí a rudy byl oda patrně negativně ovlivnilo výsledek tavby. Ze- pojen vysavač, pec byla zakryta betonovou desjména v průběhu růstu teploty v peci (do zapálení
kou a trubka pro přívod vzduchu utěsněna jílem.
kychtových plynů, Graf 1) bylo potřeba průběžně Z pece byla po zhruba desetihodinovém chladutěsňovat praskliny, které se v těle pece objevovaly. nutí sejmuta vrchní deska a pec byla postupně
Po dostatečném prohřátí se praskliny téměř pře- rozebrána. V peci bylo nalezeno v nejvyšší vrststaly objevovat.
vě nespotřebované uhlí a místy nevytavené větší
Graf 1 ukazuje vývoj teploty na hrudi pece
kousky rudy. Zcela dominovaly útvary strusky
během procesu tavby. Teplotní průběh je v pod- (Obr. 7), obsahující železné výlitky (kapky, kuličstatě shodný s daty uváděnými Barákem pro tav- ky a drátky – viz Obr. 8). Vytažené vzorky byly
bu provedenou v roce 1995 3. Nejvyšší naměřená
popsány, místo jejich nalezení bylo zakresleno do
teplota byla 282°C v čase 317 minut od začátku
schématu pece a byly zabaleny a odvezeny do Pratavby, kdy byly zažehnuty kychtové plyny. Obec- hy. Vzorky byly nafoceny a kladivy, pilníky a magně teplota postupně nastoupala až do ukončení nety z nich byly získávány kousky vytaveného ževsazování a dmýchání téměř k 260 °C.
leza (Obr. 8). Celková hmotnost takto získaného
železa byla 148 g. Není
to příliš velké množství,
ale ve srovnání s podobnými pokusy 2, 3 to není
špatný výsledek.
Závěr
Podařilo se postavit zcela funkční redukční pec,
ve které byla provedena
tavba železné rudy. Tavba probíhala 24 hodin
a bylo při ní použito 35 kg
magnetitu (redukované
hematitické Fe-rudy).
Obr. 5 a 6 – Zážeh kychtových plynů při dosažení teploty potřebné pro tavbu železa (cca 1200°C) doprovázený velkým
Z vyjmutých 25 kg vymnožstvím jisker létajících z komína.
taveného materiálu bylo
získáno 148 g čistého železa (viz Obr. 8) o velikosti jednotlivých kusů od cca 2 mm do 2 - 3 cm.
Na základě dokumentace tavby bylo označeno jako největší problém celého procesu přerušované
dmýchání vzduchu. To způsobovalo dočasné snížení teploty v peci a v jednom případě také přesunuEXPEDICE RALSKO 2018  
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tí oblasti tavení železné rudy a snížení účinnosti tavby. V příštím experimentu by bylo vhodné
zkusit dmýchat s menší intenzitou, ale kontinuálně. Velmi se osvědčila jutová tkanina, která držela
pec pohromadě i v místech prasklin.
Provedenou tavbu lze vzhledem k průběhu,
k množství vyseparovaného železa a zejména
vzhledem k získaným zkušenostem jednoznačně
označit za úspěšnou. Detailní záznam tavby a časosběrný dokument by mohly v budoucnu přispět
k plynulejšímu průběhu podobných experimentů
a ke zvýšení výtěžku tavby. Realizace ukázala,
že provedení tavby je také možné pojmout jako
edukační experiment v rámci výuky chemie, fyziky a historie na školách.

Obr. 7 – Kus tzv. železné houby (mix strusky, železa, popela, uhlíku) vytažený z pece po
vychladnutí. Z tohoto materiálu bylo nutné kousky čistého železa vyseparovat (drcením,
lámáním). Korunová mince jako měřítko.

1 OPAVA, Z. Chemie kolem nás. Praha: Albatros, 1986.
2 ADAMCOVÁ, D. Tavba železné rudy v rekonstrukci středověké pece [online]. Praha,
2013 [cit. 2018-09-12]. Dostupné z WWW: www.archiv.prirodniskola.cz/profilove-prace/2013-2014/PP-Adamcova-2014.pdf. Praha: Gymnázium Přírodní škola, 2014.
3 BARÁK, Martin. Experimentální výroba železa v peci z dob Velké Moravy [online]. [cit.
2018-09-12]. Dostupné z WWW: www.starahut.com/sites/default/files/archeologiatechnica_pdf/DiplPrace.compressed.pdf. Diplomová práce.

GEOMORFOLOGIE VYBRANÝCH
SKALNÍCH ÚTVARŮ NA ÚZEMÍ
RALSKÉ PAHORKATINY

Obr. 8 – Kus čistého železa získaného ze strusky.

ANDREA SUCHÁNKOVÁ A ESTER BURGEROVÁ (15 A 14 LET)

Úvod
Moderní průzkum povrchu Země pomocí laseru – LIDAR (Light Detection And Ranging)
(Obr. 1) - umožňuje pozorování a detekci řady
zajímavých geomorfologických útvarů, které
běžnému průzkumu zůstávaly skryty (terénní
mapování, letecké snímkování apod.). LIDAR
ignoruje vegetaci a současně umožňuje velmi
přesné a detailní měření (rozdíly výšek v řádech
prvních desítek cm). LIDAR ukázal, že v oblasti
Ralské pahorkatiny (severní oblast CHKO Kokořínsko – Máchův kraj) se vyskytuje množství
specifických geomorfologických útvarů připomínajících svým tvarem „velrybí hřbety“. Tyto
útvary mají všechny podobný směr podél delší
osy a vyskytují se zpravidla ve větších skupinách
(viz Obr. 2). Krátká údolí mezi útvary nejsou až
na vzácné výjimky modelována vodními toky.
Popsané specifické tvarování povrchu tak může
být důsledkem tektonické situace v geologickém
podloží (zlomy, pukliny) nebo větrné eroze.
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Záměrem práce bylo zjistit pomocí systematického a dostatečně rozsáhlého měření azimutů
puklin ve skalních útvarech, zda byl pro vývoj
reliéfu v oblasti určující systém zlomů a puklin,
nebo jiný činitel (např. větrná nebo vodní eroze).
V případě, že by měřením byly odhaleny výrazné puklinové systémy se shodnými azimuty, jako
mají podélné osy útvarů, je pravděpodobné, že
právě tektonické poruchy jsou hlavním činitelem,
který určuje tvar reliéfu. Pokud by se takové poruchy v podloží nevyskytovaly, je za vznikem útvarů
jiný vliv, jako například větrná či vodní eroze.
Postup práce
Pomocí lidarových map 1 (viz Obr. 2) byly vytipovány 3 lokality, na kterých se popsané útvary nachází. Jedná se o okolí Slovan u Mimoně, Sosnové
u České Lípy a skalní oblast východně od Oken
pod Bezdězem (viz Obr. 3). Pro vybrané lokality
byly vytištěny mapové vrstvy (topografické, lidar)
jako podklad terénní práce.

V terénu byly vyhledávány skalní výchozy a v nich
výrazné pukliny zasahující hlouběji do skalního
masivu. Buzolami byly měřeny azimuty (viz Obr. 4)
dohledaných puklin. Měření probíhalo vždy třikrát na odlišném místě dané pukliny a mapovaná
hodnota byla prostým průměrem těchto měření.
K azimutům byly zanášeny GPS souřadnice.
Nasbíraná data byla zpracována do růžicových grafů, ze kterých lze určit převládající směry tektonických poruch v jednotlivých oblastech
(viz Grafy 1, 2 a 3). Azimuty byly překresleny do
elektronických map, ze kterých pak bylo patrné
rozložení puklin.

Obr. 2 – Lidarové snímky zkoumaných lokalit zachycující specifické útvary ve větších skupinách. 1 - lokalita Sosnová u České Lípy a zvýrazněný zářez u silnice č. I/9; 2 - lokalita Slovany
u Mimoně; 3 - lokalita Skalní sbor u obce Okna pod Bezdězem (upraveno podle ags.cuzk.cz)

Obr. 1 – Schéma laserového snímání povrchu krajiny z letadla technologií LIDAR
(upraveno podle www.asu.edu).

Výsledky
Celkem bylo na lokalitách změřeno přes 120 puklin.
V okolí Slovan u Mimoně data potvrdila hypotézu o tektonickém vzniku útvarů (viz Graf 2). Převládaly dva směry puklin, z nich jeden byl shodný
s azimuty podélných os útvarů, druhý na ně byl
téměř kolmý. Na zbylých dvou lokalitách nebyly
výsledky tak jednoznačné, ale přesto jsou i zde
patrné převládající směry puklin, z nich jeden je
víceméně shodný se směrem hřbetů (Graf 1 a 3).
Za klíčové lze označit pozorování provedená
na výchozech v zářezu silnice č. I/9 (zvýrazněno
na mapě 1 v Obr. 2). Zářez silnice pěkně odhaluje poruchy uvnitř masivu (Obr. 5) a ukazuje, že
přímo v ose mělkého údolí mezi dvěma hřbety

Obr. 3 – Mapa lokalit, ve kterých byla prováděna měření. 1 - lokalita Sosnová u České Lípy
a zářez u silnice č. I/9; 2 - lokalita Slovany u Mimoně; 3 - lokalita Skalní sbor u obce
Okna pod Bezdězem (upraveno podle mapy.cz, mapaceskerepubliky.cz).

se nachází výrazný systém puklin, jejichž směr je
shodný s orientací hřbetů. Pozorování na tomto
výchozu velmi názorně potvrzuje závěry učiněné
na základě měření azimutů puklin v terénu.
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Závěr
Bylo provedeno měření celkem 120 puklin na třech
vybraných lokalitách v Ralské pahorkatině. Na každé byly třikrát naměřeny azimuty směru puklin.
Výsledky měření azimutů tektonických poruch
v lokalitách Sosnová, Slovany (Mimoň) a ve skalách východně od obce Okna p. Bezdězem ukázala, že vznik zvláštních geomorfologických útvarů
(„velrybí hřbety“) je pravděpodobně předurčován
tektonickými poruchami v geologickém podloží.
Tento závěr je podpořen také přímým pozorováním výrazného puklinového systému na výchozu v zářezu silnice u Sosnové (viz Graf 3). Míru
vlivu větrné eroze na výslednou podobu reliéfu
se v rámci této práce ověřit nepodařilo. Ukázalo se, že stopy po větrné erozi jsou velmi subtilní
a navíc často zakryté porosty vegetace (lišejníky,
mechy a další). I když jsou tedy základní rysy reliéfu určeny pravděpodobně tektonicky, nelze na
základě získaných dat vliv větrné eroze na výslednou podobu útvarů vyloučit.
Obr. 4 – Měření azimutu směru pukliny pomocí buzoly.

1

Lidarové mapy ČR dostupné online z WWW:
http://ags.cuzk.cz/dmr/.
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• LiDAR Data [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné
z WWW: www.asu.edu/courses/art345/pike_b/
terrainmapping/lidar.htm
• KETTNER, R. Všeobecná geologie, část III.: Vnější
síly geologické, povrch zemský.
Praha: Melantrich, 1948.

Obr. 5 – Puklinové systémy uvnitř jednoho ze skalních útvarů viditelné díky zářezu u silnice č. I/9.

Graf 1 – Růžicový graf znázorňující azimuty směrů puklin
v lokalitě Skalní Sbor nedaleko obce Okna p. Bezdězem.
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Graf 2 – Růžicový graf znázorňující azimuty směrů puklin
v lokalitě v okolí obce Slovany u města Mimoň.

Graf 3 – Růžicový graf znázorňující azimuty směrů puklin
v lokalitě Sosnová nedaleko České Lípy vč. azimutů směrů
puklin zjištěných v zářezu u silnice č. I/9.

CESTA SKRZE DOBROVOLNICTVÍ K ROMSTVÍ A ROMŮM V PLOUŽNICI
BARBORA KADLECOVÁ (19 LET)

„…my Cigáni za svoje děti klidně zabijem se a celou dobu všichni z nás držíme to v sobě, tu bolest,
tu ztrátu, ten pocit beznaděje. Chtěl bych bejt tam,
kde jsou andělé, kde tě nikdo nesoudí…“ 1
Když nám tuhle písničku rapoval její autor, mladý
Rom žijící v sociálně vyloučené lokalitě, byl to pro
nás silný zážitek. Na začátku celé naší práce bylo
rozhodnutí pokusit se poznat nové lidi z jiného
prostředí a společně tvořit a pracovat na věcech,
které nás budou všechny těšit. Chtěli jsme zjistit
více o situaci dnešních Romů, o romství a romské
kultuře ve vyloučené lokalitě a také nacvičit krátké divadlo, které bude odrážet nějakou konkrétní
zkušenost ze života místních lidí.
Velkou motivací pro nás byly romské životní
příběhy, které jsme si četli (např.: I. Eliášová - Naše
osada; J. Hejkrlíková - Má inkoustová léta z knihy
Slunce zapadá už ráno, sborník současné ženské
romské prózy) a diskuse s romistkou Mgr. Mášou
Bořkovcovou, při které jsme se dozvěděli například o historii Romů, o romském etnolektu češtiny, o strastech dětí ve školách a o tom, jaké jsou
obvykle jejich příčiny. To vše nám pomohlo pro
pochopení některých problémů, se kterými se Romové často potkávají.
Zajímali jsme se také o tzv. romipen  2, do kterého patří například tato témata: životní sny a příběhy Romů, romské tance a hudba, tradice, zvyky
a romština, která v České republice pomalu mizí,
zvláště mezi mladší generací. Ve své knize „Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou“ o tom píše například E. Lacková: … „Dětem ve školách bylo zakazováno mluvit romsky. Přišla jsem osobně do
styku s iniciativními učiteli, kteří vybírali korunu
pokuty za každé „cikánské“ slovo. Viděla jsem
v jednom dětském domově děti ostříhané dohola
za trest, protože mluvily cikánsky.“ … „Čtyřicet
let (pozn. autora: jedná se o období komunismu)
tvrdé, asimilační, manipulátorské politiky udělalo do romských „tří světů“ barbarský nájezd.“…
„Jak jsem tušila dříve, ochuzení jazykové je ochuzením kulturním i etickým.“
Do obce Ploužnice poblíž Mimoně jsme se
vydali mimo jiné i proto, že se nám naskytla
možnost spolupracovat s neziskovou organizací
Tosara, která zde působí a pracuje také s místní

romskou komunitou. Chtěli jsme také zjistit, jaký
je stav romštiny v Ploužnici, což kromě nás zajímalo i pracovnice Tosary.
Postup práce
Rozhodli jsme se připravit sadu volnočasových
aktivit (se zvláštním důrazem na parkour 3), které
jsme dětem v Ploužnici nabídli. Díky těmto aktivitám jsme se mohli dostat blíže k dětem a více
je poznat. Mezi aktivity patřilo například šití kolových sukní, vytváření gymnastických stuh, společné zpívání, hledání vhodného prostoru pro parkour  3 a tvorba prostoru pro parkourový workshop
z nalezených věcí v okolí (pneumatiky apod.), parkourový workshop, pantomima nebo vybíjená.
Postupně jsme se zaměřovali více i na nácvik závěrečného divadelního vystoupení. Aktivity byly
založeny na naprosté dobrovolnosti místních dětí.
Věk dětí, se kterými jsme pracovali, se pohyboval mezi 5 až 12 lety. Starší děti s námi příliš do
kontaktu nepřicházely. Důvodem mohla být větší
stydlivost starších dětí nebo i fakt, že starších dětí
bylo v Ploužnici méně, protože i velmi mladí lidé
odsud odcházeli do oblastí s větší možností získat
zaměstnání. Seznamovali jsme se s nimi postupně a důvěru jsme u nich získali až po delší době.
U dospělých to bylo podobné, kontakt s nimi jsme
navazovali obtížněji. Velká změna nastala až po
zhlédnutí divadla, kdy mohli rodiče vidět, co se
nám spolu s dětmi podařilo vytvořit, a získali
k nám o něco větší důvěru.
Nejvíce nám o svém životě a o svém romství pověděla spisovatelka Irena Eliášová  ⁴, která nyní bydlí
v Ploužnici. Osobně jsme se s ní setkali a poprosili ji
o rozhovor. Dozvěděli jsme se od ní mnohé o jejím
životě a romských tradicích a zvyklostech.
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Krátký úryvek z rozhovoru (na naše otázky odpovídá I. Eliášová):
Jak to mají Romové s náboženstvím?
Chodí třeba do kostela?
„Romové jsou hodně věřící, modlí se a snaží se žít dobře. Maminka nás vedla k tomu, abychom nikomu v životě neublížili a dokázali prominout. Dřív, ještě na Slovensku, jsme do
kostela chodili, i když byla zima, to si vzpomínám, jak nám
byla hrozná zima, ale jít jsme museli. Dneska už se tak často
nechodí.“
Jaké rady do života Vám dávala maminka?
Znáte nějaká přísloví?
„Jako děti jsme se často vymlouvali a vymýšleli jsme si. Maminka nám ale říkala, že nemusíme lhát, že máme říkat vždycky
pravdu. Nám dětem maminka hodně četla z Bible. Ta generace, která říkala romská přísloví, už vymřela, ta už se neříkají.“

Naše působení v Ploužnici vyvrcholilo krátkou
divadelní hrou o aktuálních problémech romských dětí z pera Ireny Eliášové, která nám během
našeho setkání nabídla, že scénář ke krátkému divadlu ráda napíše. Vznikl tak autentický scénář
o romské rodině, která řeší problémy dětí ve škole.
Divadlo jsme secvičili spolu s dětmi a zahráli pro
veřejnost (hlavně rodiče).

Obr. 1 – S dětmi jsme prováděli různorodé volnočasové aktivity
(tvorba masek, gymnastických stuh, sukní…)

Výsledky práce
Díky našim aktivitám jsme se seznámili s obyvateli vyloučené lokality (převážně s dětmi), z nichž
většina byla romského původu. Podařilo se nám
vybudovat spolu s dětmi prostor pro parkour
(nejen v Ploužnici velmi oblíbený sport) a zahrát
krátkou divadelní hru. Nejzajímavější zjištění
z témat romipenu, kterými jsme se zabývali, se
týkala romštiny a životních příběhů lidí žijících
v této oblasti.

Krátký úryvek z divadla „My jsme tady doma“:
Petr (syn): Škola se mi hnusí, nadávají mi tam do Cikánů.
Babička: Ajajaj
Máma: Synáčku, kdo tě tak trápí?
Táta: Neboj, synu, hned zítra zajdu do školy a udělám tam
pořádek!
—
Děda: Tak už dost! To se nedá poslouchat! To není důvod,
abyste nechodili do školy! Já vám povím, jaké to bylo, když
my jsme byli dětmi. Naši rodiče nemohli do autobusu, ani do
vlaku, Cikán měl zákaz. Když gádžo zabil Cikána, nic se nedělo. Beztrestně mohl Roma každý zabít. Život Cikána nebyl
pro nikoho důležitý. A to vám řeknu, to byl důvod, proč
nechodit do školy. Dneska je to jiné, dneska máme volnost.
To, že vám ve škole nadávají, to jsou jenom slova a z těch se
neumírá. Škola je důležitá a velmi je zapotřebí se vzdělat, aby
nám přestali nadávat. …
Táta: Jděte zpátky do školy, nechci vás tu vidět a ty, Marie,
dovař ten oběd, mám hlad.
Babička: Buďte všichni ticho, teď mluvím já.
Zahrajte mi něco, když já jsem byla mladá.
(Děti zazpívají romskou píseň.)
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Podařilo se nám zjistit, že aktivně používá romštinu alespoň 5 z asi 30 dětí, které s námi byly
častěji. Předpokládáme, že i mnoho dalších dětí
aktivně romsky umí, říci to s jistotou však nemůžeme. To, že dítě umí správně přeložit romskou
písničku a že jeho rodič(e) mluví romsky apod.,
může značit jen pasivní znalost romštiny. Ta je
v Ploužnici velmi rozšířená, více, než jsme předpokládali. Pro romštinu, o které se hovoří jako
o postupně se vytrácejícím jazyku, je to určitě pozitivní zjištění.
V Ploužnici jsme se mnohokrát při zjišťování
životních příběhů setkali s tématem cestování
a stěhování se do Anglie. Fenomén cestování do
Anglie, který ovládl romskou společnost, je nám

znám už delší dobu, ale nečekali jsme, že se s ním
v Ploužnici setkáme v takové míře. Nejvíce informací, z jakého důvodu míří Romové do Anglie,
jsme získali od tří maminek, jejichž rodiny (či
ony samy) v Anglii byly. Podle nich jsou v Anglii lepší lidé a přístupnější škola. Setkávaly se tu
s Indy a PPákistánci, mezi které rodiny zapadly
lépe, a lidé v Anglii prý nedělají rozdíly. V České republice měly děti problémy s češtinou, tam
problémy s angličtinou neměly vůbec. Mladí lidé
mají prý také v Anglii větší šanci získat zaměstnání. Dozvěděli jsme se ale i o rodinách, které se
v Anglii neuchytily.

Obr. 2 – S dětmi jsme nacvičili a zahráli krátkou divadelní hru, scénář nám napsala romská
spisovatelka I. Eliášová

Závěr
Naší prací jsme obohatili pracovnice Tosary o nové
poznatky týkající se stavu romštiny v Ploužnici
a sebe o nespočet zážitků, podnětů a nových informací o romství a Romech, jejich životech, mentalitě a kultuře.
Při přípravě této práce jsme si dělali velké obavy, zda za námi budou místní děti chodit a jestli
je budou naše aktivity bavit. Naštěstí za námi děti
s nadšením chodily, společně jsme vytvořili hřiště
pro parkourový workshop a sehráli divadlo, které
nám umožnilo bližší setkání i s dospělými. Díky
divadlu jsme také na vlastní kůži zažili - společně
s místními dětmi - otevírání aktuálních problémů
společnosti před smíšeným romsko-gadžovským
publikem. Byl to zvláštní, a pro mnohé z nás ten
nejsilnější, zážitek z celé expediční práce.
Za možnost vše uskutečnit děkujeme našim učitelům MgA. Magdaleně Bartákové, Mgr. Danielu
Pražákovi a Mgr. Kateřině Macíkové, organizaci
Tosara, Ireně Eliášové a všem obyvatelům Ploužnice.

1 www.youtube.com – Luboš WK: Cikkán
2 Termín „romipen“ byl po roce 1989 v českém kontextu značně propagován zejména
Milenou Hübschmannovou (1933–2005, doc. PhDr. CSc.), zapálenou romistkou a především zakladatelkou dnešního oboru romistiky na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Romipen znamená velmi volně přeloženo „romská kultura“.
(Kaleja M. a kol.: Romové – otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu.
Ostrava: PedF Ostravské univerzity, 2012, str. 41).
3 Parkour neboli L´art du déplacement je sport francouzského původu, jehož základem
je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a účinně za použití vlastního těla.
(cs.m.wikipedia.org/wiki/Parkour).
4 Dnes významná spisovatelka Irena Eliášová se narodila 3. května 1953 na jihozápadním
Slovensku. Když jí bylo deset let, přestěhovala se rodina k Liberci. Od mala psala různé
říkanky a povídky, ale psaní se začala více věnovat, až když se její děti osamostatnily.
Napsala např. knihu Naše osada nebo povídku Slunce zapadá už ráno. V roce 2007 byla
za svou práci oceněna Obcí spisovatelů. (cs.wikipedia.org/wiki/Irena_Eliášová,
www.romea.cz, www.pametnaroda.cz).
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3D MODELING JE UŽ PŘÍTOMNOST
VAVŘINEC BOŘEK (14 LET)

Když se řekne 3D tiskárna, většina lidí si představí velký stroj, který používají jen velké firmy
nebo nadšenci. V dnešní době je ale celkem snadné takovou 3D tiskárnu sehnat a není ani příliš
velká. Naše škola dostala darem 3D tiskárnu (od
společnosti, kde pracuje absolvent Přírodní školy), kterou jsme chtěli nějak využít, a protože nás
všechny zajímá práce s počítači, vytvořili jsme expediční skupinu, která chtěla udělat a vytisknout
model náměstí města Bělé pod Bezdězem. Model
plánujeme věnovat místnímu infocentru. Toto
město a tuto oblast jsme si vybrali hlavně kvůli
hezkým a architektonicky zajímavým budovám.
První část
V první části jsme si mezi sebe rozdělili části
náměstí a následně jsme začali měřit různé rozměry budov, jako například výšku okna od země,
samotnou výšku okna, výšku celé budovy apod.
K měření jsme využívali laserový dálkoměr, několik svinovacích metrů a zápisník pro zápis naměřených údajů a pro náčrtky budov. Měření bylo
zdlouhavé a ne tak snadné, jak se na první pohled
zdálo. Doba měření se oproti předpokladu skoro
zdvojnásobila, a to hlavně kvůli už zmíněnému
laserovému dálkoměru. Možnost přesného zaměření sváděla k měření velkého množství detailů,
které bylo jednoduše možné odhadnout. Dále
nám měření ztěžovaly příliš velké výšky, které
většinou nebylo možné naměřit (většinou kvůli
slabé viditelnosti laserového bodu), což znamenalo nutnost rozměry odhadnout. Horizontální
rozměry budov jsme získali z katastrální mapy,
kterou jsme měli jako podklad pro modelování
v modelovacím programu.
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Druhá část
Když měla skupina všechny detaily naměřené, začali jsme přenášet naměřené délky do programu
SketchUp, ve kterém jsme z nich tvořili modely
budov. Program SketchUp byl ideální kvůli snadnému ovládání i kvůli bezplatné třicetidenní zkušební verzi.
Třetí část
V poslední části jsme chtěli modely převést pomocí
3D tiskárny do fyzické formy, kterou bychom poté
mohli věnovat infocentru v Bělé Pod Bezdězem.
Výsledky
Dohromady jsme naměřili přibližně 60 budov
(mj. kostel, policejní stanici a různé větší dekorace parku - sochy, fontány apod.).
Celý model je připraven k tisknutí, tisk však
stále neproběhl, protože jsme kvůli nečekanému
prodloužení měření detailů nestihli domluvit
start tisku. Samotné vytištění modelu plánujeme
na podzim 2018.

NÁVŠTĚVA DETENČNÍHO CENTRA
A PRŮZKUM VNÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ V OKOLÍ BĚLÉ POD BEZDĚZEM
KRYŠTOF KADLČÍK (16 LET)

Úvod
V roce 2006 vzniklo nedaleko Bělé pod Bezdězem zařízení pro zajištění cizinců. Zajímalo nás,
jaký mají obyvatelé okolních měst a vesnic na
problematiku uprchlické krize názor, co o tomto
tématu vědí, co jim vadí a zda mají s uprchlíky
nějaké zkušenosti. Naší hlavní hypotézou bylo, že
respondenti budou mít z uprchlíků strach. Zajímalo nás také, zda se lidé zajímají o zprávy týkající se uprchlíků a jestli si myslí, že by měla ČR
válečným uprchlíkům poskytnout azyl.
Cíle
Názory místních obyvatel jsme se snažili zjistit
pomocí dotazníkového průzkumu. Náhodným
kolemjdoucím jsme pokládali devět otázek. Při
tvorbě dotazníku jsme se inspirovali výzkumem
Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM,
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků, duben 2017 1), ze kterého jsme některé otázky převzali - pro pozdější porovnání s našimi výsledky.
Kromě dotazníkového průzkumu jsme chtěli
vytvořit anketní video, ve kterém jsme náhodným respondentům dali 2 otázky a natáčeli jejich
první reakci. Dalším cílem bylo udělat rozhovory
se dvěma uprchlíky ze Sýrie v současné době žijícími v České republice a jejich příběh následně
zpracovat formou komiksů. Povedlo se nám také
získat informace od dvou dobrovolnic, jedna pomáhala uprchlíkům na srbsko-chorvatských hranicích, druhá byla z veřejné facebookové skupiny
Iniciativa Hlavák 2 a pomáhala hlavně při příjezdu uprchlíků na Hlavním nádraží v Praze.
Postup práce
Výzkum jsme prováděli ve všední dny přibližně
mezi 10. a 16. hodinou v Bělé pod Bezdězem, Doksech, Mnichově Hradišti a okolí. Celkem se nám
podařilo nasbírat celkem 310 dotazníků. Poměr
mezi ženami a muži je v našem dotazníku 3:2.
Věková struktura našeho vzorku je poměrně vyvážená, celkový podíl se pohybuje mezi 12 a 21%
v každé ze zvolených kategorií (15-24 let; 25-34;
35-44; 45-54; 55-64; 65-75; >75), kromě věkové
skupiny 75 a více, kam spadá pouze 5,1% dotazovaných osob. Nejvíce respondentů se pohybuje

ve věkovém rozmezí 25-34 let. Ve zhodnocení výsledků nezohledňujeme směrodatnou odchylku
a nesledujeme statistickou významnost. Důvodem
je složení respondentů, které tyto statistické proměnné nemůže naplnit - to samozřejmě ovlivňuje
celkovou interpretaci dotazníkového průzkumu.
Výsledky
Po zpracování výsledků jsme zjistili, že se naše hlavní hypotéza nepotvrdila. 71,1% respondentů odpovědělo záporně na otázku, zda se cítí ohroženi přítomností uprchlíků v ČR (viz Graf 1). Tento výsledek
nás překvapil, protože se lišil od výsledků CVVM  1,
které ve svém průzkumu pokládalo respondentům
stejnou otázku. Ve výzkumu CVVM naopak 74%
lidí odpovědělo na stejnou otázku kladně.

Obr. 1 – Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

V našem průzkumu jsme také zjistili, že by více
jak polovina respondentů (60,8 %) podpořila poskytnutí azylu válečným uprchlíkům. V další
otázce jsme se ptali, zda si respondenti myslí, že
má migrace pro Českou Republiku nějaké výhody.
77,7% respondentů odpovědělo záporně, což bylo
v rozporu s naší presumpcí, u této otázky jsme
předpokládali mnohem více záporných odpovědí. Pro zajímavost jsme do dotazníku zařadili též
otázku: Kolik myslíte, že ČR poskytne průměrně za rok azylů? U 23,2 % respondentů se odhad
pohyboval v číslech větších než 10 000. Ve skutečnosti ale Česká republika průměrně za rok poskytne pouze 104 azylů.
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Natočili jsme video se dvěma anketními otázkami, ve kterém jsme zpovídali 20 lidí.
Návštěva zařízení pro cizince
Důležitou součástí expediční práce
byla návštěva Zařízení pro zajištění
cizinců Bělá-Jezová 3 (viz Obr. 1), při
níž jsme se seznámili s aktuálním
stavem životních podmínek obyvatel centra. Ty se výrazně liší od krizového roku 2015, kdy bylo centrum
v důsledku krize přeplněné a nesplňovalo požadavky na pobyt zadržených osob, což výrazně kritizovaly
jak neziskové organizace, tak kancelář veřejného ochránce lidských
práv  4. V dnešní době, dle vyjádření,
které se nám podařilo od veřejného
ochránce získat, zařízení splňuje
normy pro dospělé, ale stále je nedostatečné pro detenci dětí z důvodu
přítomnosti plotů a kamerového zařízení, které omezují jejich svobodu,
což je podle Evropského soudu pro
lidská práva v rozporu s 3. článkem
Evropské úmluvy o lidských právech. Děti jsou v zařízení jen proto,
že jsou zde se svými rodiči.
Zadržené osoby se zde mohou
věnovat několika volnočasovým
aktivitám, jako je jóga či keramika,
nicméně za každý den svého pobytu
musí zaplatit 250 korun, pokud peníze nemají, vzniká jim vůči České
republice dluh. Tyto informace jsme
se dozvěděli od pracovníků detenčního centra, kteří se s námi sešli
v provozní budově detence. Přímo
do areálu, kde zadržené osoby žijí,
jsme se nemohli podívat, jelikož někteří členové naší skupiny nedosáhli
v době návštěvy plnoletosti.
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Závěr
Náš dotazníkový průzkum vyvrátil hlavní hypotézu: ukázalo se, že respondenti se uprchlíků nebojí. Rovněž nás překvapilo, že jsou respondenti
většinou pozitivní v otázce přijímání válečných
uprchlíků.
Dotazníkový průzkum nás naučil, jak je těžké správně formulovat otázky, i to, že i malá nepřesnost či špatná formulace může významně
ovlivnit jeho výsledky. V průběhu celé expediční
práce jsme se dozvěděli poměrně hodně nových
informací o průběhu uprchlické krize a způsobu
zajištění osob na území ČR. Přínosné pro nás byly
i příběhy válečných uprchlíků.
1

2
3
4

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků. Centrum pro výzkum veřejného mínění
[online]. Praha, 2017 [cit. 2018-10-10]. Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/
tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4367-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-duben-2017
Iniciativa Hlavák - veřejná skupina
Správa uprchlických zařízení ministersta vnitra, ZZC Bělá - Jezová, www.suz.cz/
co-delame/provoz-zarizeni/zzc-bela-jezova
Ochrana osob omezených na svobodě. Veřejný ochránce práv [online]. Praha, 2016. Dostupné
z: https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/zarizeni-pro-cizince
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PRŮZKUM ZANIKLÝCH VESNIC
V BÝVALÉM TANKODROMU ŽIDLOV
A MIMO NĚJ
ADAM BARTŮŠEK (18 LET), MATĚJ ZEMAN (16 LET)
A FRANTIŠEK SOUČEK (12 LET)

Oblast Ralsko je dlouhodobě jedna z nejsušších
oblastí na území ČR. Je málo obydlená a chudá na
živiny, a proto se zde příroda chová trochu jako
severská tajga. I proto se stala součástí velkého vojenského prostoru, který již od dob Československa vyhovoval potřebám hned několika armád.
K největšímu rozvoji celé vojenské oblasti došlo při okupaci Československa sovětskými vojsky. Ta se zasloužila např. o rozšíření vojenského
letiště v Hradčanech nebo o založení velkého
cvičiště Židlov, ze kterého je dnes obora. Právě na
Židlově probíhala rozsáhlá vojenská cvičení, při
nichž byly neustálým rozrýváním země tanky,
spalováním vegetace a dopady střel opakovaně
ničeny místní objekty i ekosystém.
Co nás zajímalo?
Opuštěné vesnice, které se nalézaly v areálu
tzv. tankodromu Židlov, zanikaly za mnohem
dramatičtějších okolností, než mimo něj. Téměř
nikde jinde v ČR nenajdeme podobný případ.
Vzhledem k tomu, že byla místní krajina výrazně ovlivněna dlouhodobou vojenskou činností,
rozhodli jsme se ji podrobněji prozkoumat. Při
tom jsme si položili různé otázky:
• Jsou ve vesnicích v bývalém tankodromu Židlov
(dále jen Židlov) stále patrné známky zástavby,
sklepů a studní?
• Vyskytuje se větší množství měkkýšů v zaniklých
vesnicích v bývalém tankodromu, nebo mimo něj?

Graf 1 – Cítíte se ohroženi přítomností uprchlíků v České republice?

Obr. 2 – Dotazníkový průzkum

Obr. 1 – Zachovalé zdi ve vesnici Proseč
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• Je ve vesnicích v Židlově patrná vyšší ruderalizace? (výskyt dusíkomilných rostlin, např. kopřiva
dvoudomá či bršlice kozí noha)
• Rostou v zaniklých vesnicích v současné oboře
Židlov stále staré stromy?
• Dokázaly ovocné stromy, kulturní keře a byliny
z původních vesnic v Židlově přežít?
• Byly stromy v Židlově spíše náletové, nebo se zachovaly původní druhy?
• Budou patrné nějaké rozdíly v počtu druhů rostlin v zaniklých vesnicích v Židlově a mimo něj?
• Naměříme ve vojenské oblasti zvýšené radiační
hodnoty?
• Zbyly v židlovských vesnicích alespoň nějaké
známky po původních cestních sítích, nebo již
nejsou rozeznatelné?
Postup práce
Celkem jsme zkoumali tři zaniklé vesnice uvnitř
tankodromu Židlov (Okna, Kracmanov, Židlov)
a tři mimo tento areál (Palohlavy, Proseč, Křída),
abychom byli schopni porovnat rozdíly v radiaci,
počtech měkkýšů, zbytcích zástavby a ve vegetaci
v obou prostorech.
Průzkum každé vesnice trval průměrně dvě
hodiny, délka měření se měnila v závislosti na velikosti vesnice a přístupnosti k objektům.

Obr. 2 – Nádrž na vodu ve vesnici Proseč

Průzkum byl povětšinou prováděn vlastním
pozorováním, případně za pomoci tabulek, které
byly vyhotoveny na základě našich cílů. Jediným
přístrojem, který jsme při průzkumu používali,
byl detektor radioaktivního záření (tzv. Safecast),
který nám poskytl Státní ústav radiační ochrany.
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Obr. 3 – Zachovalý sklep ve vesnici Palohlavy

Výsledky
Domy ve vesnicích uvnitř tankodromu jsou
srovnané se zemí, sklepy jsou zasypané a jediné
pozůstatky po zástavbě jsou občasné základy po
domech, kulaté díry, které dříve zastávaly roli
studní, a mírné prohlubně po zasypaných sklepech. Je tomu tak nejspíše proto, že těmito vesnicemi projížděly tanky a vojenská technika a ty
srovnaly vesnice se zemí.
Oproti tomu opuštěné vesnice, které se nacházely mimo tankodrom, byly mnohem zachovalejší, protože zanikaly přirozeně. Pozůstatky po
domech byly jasně znatelné (viz Obr. 1) a sestávaly z různých zdí a základů. Ve vesnici Proseč byl
dokonce nalezen zachovalý vodojem (viz Obr. 2).
Sklepy byly také dobře zachovalé, klenby byly neporušené a celé sklepy byly stabilní (viz Obr. 3).
Studny byly většinou nezasypané a bylo v nich
možno změřit hloubku několik jednotek až desítek metrů (viz Obr. 4).
Z hlediska výskytu měkkýšů se vesnice v tankodromu a mimo tankodrom lišily podstatně. Zatímco ve vesnicích uvnitř tankodromu (např. Kracmanov, Okna) nebyli nalezeni žádní měkkýši, ve
vesnicích mimo tankodrom několik měkkýšů
nalezeno bylo. Konkrétně v Proseči bylo nalezeno
12 měkkýšů a v Křídě 8.
Speciálním případem byla vesnice Židlov.
V Židlově bylo nalezeno 5 měkkýšů, přestože se
nacházel v tankodromu. Měkkýši však byli nalezeni pouze ve svahu u bývalých lidských obydlí, kde
patrně tanky nejezdily. Naopak tam, kde tanky jezdily (nad svahem), nebyl nalezen ani jeden měkkýš.

Měkkýši se do ekosystémů dostávají několik desítek let. V lokalitách, kde jezdily tanky, se vojenskou činností už nenarušovaný ekosystém vyvíjí
pouze krátkou dobu, oproti vesnicím, které zanikly přirozenou cestou.
Rozdílnost obou typů vesnic se projevila i při
sběru artefaktů. Ve vesnicích mimo tankodrom
jich bylo nalezeno velké množství (viz Obr. 5).
Zřejmě tomu tak bylo proto, že vesnice zůstaly
poměrně zachovalé, a tudíž se v nich dochovaly
i artefakty. V těchto vesnicích bylo celkem nalezeno 33 artefaktů. Nejzajímavějším nálezem byla
lahev od německého piva a lahev od voňavky
(nalezeny ve vesnici Křída). Ve vesnicích uvnitř
tankodromu žádné artefakty nalezeny nebyly.
V těchto vesnicích jezdila těžká vojenská technika,
která pravděpodobně vše zničila tak, že se nedochovaly žádné artefakty ani jejich části.

Obr. 4 – Studna v Palohlavech

Zbytky cest uvnitř tankodromu Židlov jsme nalezli jen velmi ojediněle a to v oblastech, kam vojáci svou činností nezasahovali. Mimo tankodrom
jsou zachovány všechny cesty, hlavně úvozové.
Ve vesnicích mimo tankodrom je povětšinou vysoká ruderalizace. Je to proto, že ve vesnicích, které
zanikly samovolně, je velké množství pozůstatků
po lidech, a tak je zde i velké množství dusíku.
Ve vesnicích byly také nalezeny ovocné stromy,
které byly staré a povětšinou osamocené (např. jabloň, třešeň, slivoň nebo také slivoň špendlík žlutý).
Ve vesnicích mimo tankodrom bylo obecně i velké
množství starých stromů (viz Obr. 6, Graf 1 a 2),
protože je vysázel člověk a přežily díky tomu, že
vesnice zanikala samovolně, nikoliv násilně. Zaznamenali jsme zde vysokou biodiverzitu, tj. velkou rozmanitost druhů stromů, a také velké
rozdíly v jejich stáří. V centru vesnic byly staré

stromy a jejich semenáčky. Na okrajích rostly
náletové dřeviny, jako je třeba bříza bělokorá. Poškození stromů bylo malé. Některé stromy byly
polámané od větru nebo byly suché kvůli pískovcovému podloží.
Opačně tomu je ve vesnicích v tankodromu. Je zde nízká ruderalizace, a to především
kvůli tomu, že byla půda v podstatě „přeorána“
a většina pozůstatků po lidech tak byla zničena
(viz Obr. 7). Obecně je zde velice málo druhů
rostlin, protože ekosystém byl zničen a začíná se
rozvíjet znovu. Výjimkou jsou kulturní rostliny
a ovocné stromy, které byly schopny přežít a mají
dokonce i semenáčky. Daří se jim díky tomu, že je
zde hodně místa a rostliny nejsou utlačovány
okolním porostem. Starých stromů mnoho nepřežilo, a tak je zde kromě ovocných stromů jen
velké množství náletů a mladých stromů, jako
je bříza bělokorá a javor klen. Nicméně výjimka
potvrzuje pravidlo, například ve vesnici Kracmanov, která se nacházela přímo v srdci tankodromu,
byla nalezena stará lípa.
Poškození stromů bylo ve vesnicích v tankodromu vyšší. Stromy byly zřejmě poškozeny
vojenskou činností. Nalezli jsme zde tzv. stromokeře, což jsou standardní stromy (např. nejčastěji
javor klen), které rostou ve formě jakýchsi trsů či
keřů. Například ve vesnici Židlov byl skoro každý
strom takto poškozen. Hypotéza, že stromokeře
vznikají přejezdem tanku přes strom, nebyla potvrzena, ani se ji nepodařilo vyvrátit. Dále jsme
tu našli nádory na stromech. Pravděpodobně se
jednalo o rezavec šikmý. Stromy byly nalomeny
a tato parazitická houba se uchytila v ráně stromů.

Obr. 5 – Několik nalezených artefaktů
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Co se týče radiace, typická vesnice v tankodromu
se od vesnice mimo tankodrom příliš neliší. Všude je radiace přibližně stejná (standardní hodnoty), až na pár výjimek, což může být dáno jiným
podložím (např. čedičové výchozy).
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Graf 1 – Celkové porovnání počtu druhů dřevin v tankodromu a mimo něj.

Obr. 6 – Starý strom v Palohlavech

Graf 2 – Celkové stáří stromů v tankodromu a mimo něj.
.

OHLÉDNUTÍ SE ZA HISTORIÍ SKRZ
OKNO UMĚLECKÝCH INSTALACÍ
Obr. 7 – Pohled na typickou vesnici v tankodromu

TEREZA KOUBKOVÁ (18 LET)

Závěry
Vesnice se z hlediska námi zkoumaných hledisek výrazně lišily. Mnoho výsledků pro nás bylo
překvapením.
Ve vesnicích uvnitř tankodromu Židlov byla
obecně nižší druhová bohatost než ve vesnicích
v okolí Židlova. Překvapil nás také nižší výskyt
ruderálních rostlin v oblasti tankodromu, i když
se domníváme, že na volných travnatých pláních
by se jim mělo dařit lépe. Myslíme si, že je to tím,
že se při častých vojenských cvičeních země kvůli
pásům u tanků a opakované střelbě „zorala“ a dusičnany a dusitany byly skryty pod zemí.
Dalším překvapujícím zjištěním pro nás bylo,
že ovocné stromy nebo keře ve vesnicích uvnitř
tankodromu Židlov dokázaly přežít a zmlazovat,
nebo jsme je nacházeli v podobě malých, zakrnělých keříčků. Jinak jsme v židlovské oboře zaznamenali spíše náletové dřeviny a obecně více mladších stromů. Všechno ukazovalo na mládí celého
ekosystému.

Naše skupina se věnovala zaniklým vesnicím
v bývalém vojenském prostoru Ralsko, hlavně jejich drobnému zkrášlení a zvýraznění. Dali jsme
si za cíl skrze umělecké instalace připomenout
jejich ne tak dávnou existenci všem lidem, kteří
se rozhodnou vydat do těchto lesnatých krajů na
výlet. Vybírali jsme místa, která nás oslovila svojí
historií nebo atmosférou, ale zároveň jsme brali v potaz vhodnost prostředí k našemu zásahu;
několikrát jsme narazili na dva typy míst, do
kterých jsme nehledě na zajímavost oblasti nechtěli nic přidávat. Prvním případem byly opuštěné domy, které už napůl pohltila okolní příroda.
Takový objekt působí jako umělecká instalace
sám o sobě. Druhý případ byla úplně čistá příroda,
která byla mnohokrát tak krásná, že se nám zdálo
nevhodné do ní zasazovat cokoliv nepřirozeného.
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Hádanky na cestě
Důležité je zmínit, že cílem našich instalací bylo
místo oživit a přimět lidi, kteří na vybraná místa
zavítají, aby se zamysleli nad instalacemi jako nad

hádankou, která jim skrz zdánlivě nepatrné detaily prozradí víc, než by se na první pohled dalo
čekat. Snažili jsme se pracovat i s podvědomým
vnímáním všech prvků, které jsme do instalací
zahrnuli - dávali jsme si záležet na výsledném dojmu a atmosféře, kterou naše instalace vytvořily.
První týden jsme prošli dvaceti zaniklými
vesnicemi, z nichž jsme vybrali finálních sedm,
kterými jsme se zabývali blíže. Každou z nich si
vzal na starosti jeden až dva členové skupiny, kteří měli za úkol vymyslet a vyrobit něco, co bude
zajímavé na pohled a zároveň připomínat, že tam
kdysi někdo žil. Druhý týden jsme své nápady
konzultovali se zbytkem skupiny a dále je zpracovávali a realizovali.

Jeden příklad za všechny
Jedna z vybraných vesnic se jmenovala Prosíčka,
od slova „prosekat“. Přes Prosíčky dnes vede plot
obory Židlov, ve kterém většina členů skupiny viděla jakousi blokaci našeho uměleckého projevu
a místo chtěla z výběru vyloučit, ale nakonec jsme
právě v tom objevili kouzlo onoho místa. Rozhodli jsme se, že stejně jako plot narušil jemnost
místa, tak my narušíme přísný dělící řád plotu
a využijeme ho k připomenutí historie, která se tu
před založením obory psala. Zvolili jsme vyjádření slovy, konkrétně krátkým poeticky laděným
textem. Chtěli jsme něco krátkého, co by přimělo
lidi se zamyslet nad smyslem a zároveň jim dalo
nějaké indicie k jeho nalezení. Konečný text „Prosekej se do mé historie“ měl tento účel splňovat.
Slovo „prosekat“ tu má dva významy. Prvním je
narážka na samotný název „Prosíčka“, který, jak
už bylo zmíněno na začátku, nepochází ze slova „prosit“, ale právě „prosekat“. Předpokládá se,

že takový název místní obyvatelé zvolili právě proto, že než vesnici v zalesněné krajině postavili, bylo
nutné se k místu prosekat. Druhý význam vybízí
čtenáře, aby se sami zajímali o to, jakou historii
ono místo má. Zjistit to zabere trochu úsilí, stejně
jako prosekávání se travinami a lesy.
Písmena jsme se rozhodli vypálit do jednotlivých dřevěných destiček, což mělo symbolizovat
násilný lidský zásah do přírody; jednou, když tam
vybudovali vesnici, a podruhé, když místo znovu
ovládla příroda, ale lidé ji protkali plotem.
Pozvání k dalším instalacím
Kromě této instalace jsme vytvořili ještě dalších
pět: dřevěné hlavy hospodářských zvířat u bývalého statku v Medném, žebřík přistavený ke stromu
v prostoru zaniklé vsi Kostřice, polorozpadlý žebřiňák u bývalého hospodářského dvora Ostrov, ze
starých šlapek vyrobenou maketu jeleních parohů
u místa zvaného Šlapka a rudý kříž v zaniklé obci
Proseč. Chcete-li blíže zjistit, proč jsme na těchto
místech zvolili právě tyto objekty, udělejte si čas
a zajeďte se do Ralska podívat. Stojí to za to.
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Příběhy z našich cest
Zážeh
Stavba pece nám zabrala pár dní, ale konečně byla
hotová. Konečně jsme se chystali tavit. Měli jsme
před sebou čtyřiadvacetihodinový proces a začínali jsme v noci. Střídali jsme hlídky a noc temněla.
Lux, který vháněl do pece vzduch, vytrvale hučel
a z pece se kouřilo. Nic víc. Čekali jsme na takzvané kychtové plyny, které se měly zažehnout. Je to
signál, že pec už je dost zahřátá, abychom do ní
začali vsázet rudu k doposud přikládanému uhlí.
Blížila se půlnoc a stále nic. Hlídky už se několikrát prostřídaly. Z našich zásob jídla dost ubylo.
Zkoušeli jsme do pece foukat ještě víc vzduchu
a teplota pomalu stoupala. Půl druhé hodiny po
půlnoci – zážeh! Z pece vyšlehl plamen fialového
zbarvení a kotouče jisker jak z komínu lokomotivy.
Plamen se ustálil v podobě zlatofialové korunky
na vrcholu pece. Byli jsme náležitě šťastní a s o to
větší vervou jsme o pec po zbytek noci pečovali.
Nastala snad jen jedna kritická chvíle, kdy plyny zhasly. Intenzivním vháněním vzduchu jsme
ale pec znovu rozehřáli natolik, že zakrátko znovu vzplály. Hořely i celý následující den, dokud
nám večer nedošlo uhlí a nevsadili jsme do pece
poslední díl rudy. Pak jsme ucpali otvory a nechali pracovat pec na setrvačnost přes noc a ona
pomalu chladla. Pak nezbývalo než pec zbořit
a vytahat natavené kusy strusky a železa. Byla to
zajímavá a hlavně zábavná zkušenost. To neznamená, že se z nás všech stanou taviči, ale rozhodně jsme zase o něco chytřejší.
FRANTIŠKA EKRTOVÁ (16 LET)
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Společné kopání
Když jsme plánovali stavbu parkourového hřiště
v Ploužnici, předem jsme počítali s tím, že většinu
práce budeme dělat my. Sehnání materiálu nebyl
problém, nedaleko Ploužnice se totiž nachází velké množství pneumatik, které jsme se rozhodli
použít. S nářadím půjčeným od správce místního fotbalového hřiště jsme se vydali na vybrané
místo, jako obvykle následováni kupou malých
dětí. Mezi stromy poblíž sídliště jsme se pustili do
kopání děr pro pneumatiky, žel jsme měli pouze
jeden krumpáč a dvě lopaty. O ty se záhy začaly
přetahovat malé děti, které byly nadšené z toho,
že mohou pomoci při něčem důležitém. Naštěstí s námi šlo i pár starších kluků, kteří se lopaty
také nebáli. Práce byla namáhavá, ale protože nás
na ni bylo tolik, tak to byla i zábava. Hlasité dění
po chvíli přilákalo i tatínky několika dětí, kteří
nám začali radit, jak se takový správný výkop
dělá. A tak se náš úvodní předpoklad nepotvrdil,
do budování hřiště se zapojily jak děti, tak dospělí,
každý po svém.
KRYŠTOF KOLÍBAL (18 LET)

Kudy z nudy
Byl krásný podvečer a naše skupina se po náročné cestě usadila na malé pláži u Máchova jezera.
Měli jsme krásný výhled, to nutno podotknout.
Cosi nám ale našeptávalo, že tohle určitě není ta
nejúžasnější pláž po celém obvodu jezera. Možná bychom si zasloužili víc nadýchaného písku,
méně odpadků a sympatičtější stromy. Nu, a tak
naše zraky padly na pláž nacházející se za nevinně
vypadajícím plotem. Každá kovová tyčka v plotu
se tvářila velmi příjemně, až na ten nápis, co byl
u vchodu do té lákavé oblasti. A hele, nuda pláž,
došlo nám po důkladném prozkoumání oné cedulky. Né, že by někdo byl nějak výrazně proti
nudismu, avšak nikdo se k němu nijak nehlásil

a ni hlásit nechtěl. Tedy to jsme si alespoň mysleli.
Jenže pláž za plotem byla opravdu mnohem lákavější než ta naše, a tak byla vznesena otázka, zdali
by tam někdo nešel na výzvědy. Kdyby nezaregistroval žádné nebezpečí, tak bychom využili krásné
a snad i prázdné pláže. Nejdříve se nikdo nehlásil
a všichni se tak nějak automaticky domnívali, že
se ani nikdo nepřihlásí. Ono vlastně proč by ano,
vždyť ta pláž, na které jsme byli, nebyla vlastně
tak úplně špatná. Najednou se ale zvedl jeden
z členů skupiny, že tedy jde, a rozběhl se směrem
k nuda pláži. Pak se zvedli další dva členové a po
chvíli ještě dva další. Všichni čtyři se rozeběhli za
prvním „odvážlivcem“. My, kteří jsme zůstali na
původním místě, jsme se jen smáli.
Pořádný smích měl ale teprve přijít, když se
vrátila naše výzvědná skupinka se zjištěním, že na
nuda pláži už je jiná expediční skupina!
ROZÁLIE KOPECKÁ (15 LET)

Z deníku kulturní antropoložky
Je to teprve dva dny, co jsme vyšli ze základny v Bělé,
ale myslím, že snad každý mi dá za pravdu - pocitově už je to tak měsíc! Před 24 hodinami jsme vkročili na kouzelnou půdu Sudoměře, kde jsme měli
přespat. Neměli jsme nejmenší tušení, že nás tahle
neprůjezdná vesnice (tak rychle!) adoptuje.
Ráno jsme už z okna našeho druhého patra viděli tradiční „pánský klub“, který se schází u Františka v 7:30 na kávu. Pozvání se rozhodně nedalo
odmítnout. Naše rozpláclé buchty k snídani doplnil ještě meruňkový koláč paní starostové a buchty od paní Šturmové! V rámci snídaně jsme i vyzpovídali místostarostu pana Dvořáka - nechyběly
rady do života, ani tipy na vdavky.
Kluci hrdinně odjeli zachránit zdejší studánku,
Markétka s námi obešla vesnici a dala nám tipy, za
kým jít dělat rozhovory. Přidružila se k nám bývalá
učitelka, která působila na zdejší škole. Vyprávění
o její rodině stvořilo kulisy vesnického příběhu a pomohlo nám poznat spoustu jeho důležitých postav.
Zatímco na mě pálil David svoje profi novinářské otázky, obhlédli ostatní statek a kravín u jednoho ze synů bývalého starosty. Když jsem je hledala, popis „bílý dům s pavlačí“ nestačil. Tak jsem
se totiž dostala do cizí ohrady s koněm.
Přijel Horák a Matouš s obědem a odvezli nám
reportéra Davida. Poledňák jsme strávili kempením na dětském hřišti na návsi. Paní Lenka se

u nás stavila i s dcerkou Sofinkou a psem Speedym. Má prý „nejkrásnějšího a nejsvalnatějšího
muže“ ve vesnici.
Pak jsme se rozdělili na dvě skupinky. My jsme
šli ke Štrosům (zítra mají 60 let výročí svatby).
Hodně silně se jich dotkla kolektivizace, a tak se
i jejich líčení historie lišilo od líčení paní učitelky. Druhá skupinka šla ke kouzelné babičce Novákové. Ema zjistila, že má umělé zuby. Samotná
babička na skupinku taky udělala dojem. Hlavně
teda na paní učitelku Vlaďku. Že je tak svérázně
svá. I svým slovníkem.
František s pár dobrovolníky uvařil k večeři
svou legendární bramboračku. Pak jsme šli za
Lenkou na koně. Kovbojové z Prahy jsou na návsi
celkem svátek. Zapřisáhli jsme se, že se tím nebudeme chlubit jiným skupinám.
Blíží se večer, co teď? Jako správní výzkumníci
do hospody! Tam samozřejmě čepuje František.
Starosta nám sehnal přes Pepu míč. František nám
dal chipsy. Viktor strávil podstatnou část svého
večera háčkováním šňůry. Hráli jsme nohejbal
s Pepou. Bylo to fakt vtipný a idylický! Starosta si
ještě pokecal s Vlaďkou a Emou. O své dceři, drogách i mistrovství na motorkách.
Jarda říká, že takhle vypadá kulturní antropologie – přijdeme do vesnice a během jednoho dne se
zorientujeme v celé vztahové síti. Kdo s kým, kdy,
co… a nejlépe dvě generace dozadu. Vlaďka okouzluje celé davy. Myslivce, starostu a spoustu dalších.
Zapadá slunce nad naším malým světem.
Vlaďka spéká tři rošty. Žofka si čte Blesk. Nikolka staví hrad. Ostatní hrajou kenta. Silně citově
dotknuti mluvíme o svých nových známých. Bez
přehánění a s trochou patosu můžu říct, že jsme
tu doma. Ach, díky, matičko drahá sudoměřská!
JOHANA NĚMEČKOVÁ (19 LET)

Další příběhy najdete na
expedicnireporter.blogspot.com
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Někde v dálce cesty končí…
zpívá se v jedné staré písni. Pro nás všechny to
byly cesty podivuhodné, dobrodružné a krásné,
i když ne vždy snadné. Ať jsme hledali v dopadišti
střel, zaniklých vesnicích bývalého tankodromu,
povídali si s obyvateli malebných obcí, přednášeli
na školách, tavili železo nebo stavěli s romskými
dětmi parkourové hřiště.
Moc děkujeme všem, kdo nám pomáhali a drželi palce. Starostům, ředitelům škol i jejich žákům, Tosaře, Vojenským lesům, pamětníkům
i všem, kdo nám jakkoli na našich cestách pomohli. A samozřejmě všem našich učitelům, dobrovolníkům a studentům.
Naštěstí ale tyto cesty nekončí. Tím, že jste
o nich v našem časopise mohli číst, přemýšlet, nechat se inspirovat, jste i vy jejich součástí a my vám
budeme vděční za reflexi nebo i kritické připomínky. Kraj kolem Bezdězu nám zůstane vtištěn
do srdcí a budeme se do něj rádi vracet. A tak tam
zveme i vás všechny a těšíme se někde na křižovatkách cest na setkání.
MGR. FRANTIŠEK TICHÝ
ŘEDITEL GYMNÁZIA PŘÍRODNÍ ŠKOLA, O.P.S.

Kompletní výsledky výzkumů a další obsah najdete na
www.archiv.prirodniskola.cz/expedice
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