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ODBORNÝ DĚJEPISNÝ KEMP
22. 8. – 26. 8. 2022
CESTY ZA HISTORIÍ ZÁPADNÍCH ČECH
Helena VÝCHODSKÁ
1 Úvod
Regionální dějiny se dají přirovnat ke kořenům velkého a košatého stromu HISTORIE.
Jeho silné větve si představujme jako velké a nosné události světové historie, tenké větvičky
třeba jako šťavnaté příběhy českých dějin. Celá koruna i kmen je však pevně vázána na
kořenový systém, který, čím je hlubší, tím také pro strom výhodnější a výživnější.
Regionální dějiny, ať už pojem region chápeme v jakémkoli smyslu, jsou pro projekt Podpora
talentů Plzeňského kraje klíčové. Specifika Západních Čech můžeme prezentovat z hlediska
geografického, etnografického, architektonického a samozřejmě i historického Pro
společenské vědy, a především pro historii platí, že pojem region chápeme spíše jako
společenskou strukturu či lidskou pospolitost na určitém území. Region v takovém pojetí
vymezují především dějinné skutečnosti a vztahy, kterými se jistá oblast liší od ostatních.
Podstatný dosah poznání regionálních dějin sledujeme v dějepisných kempech již mnoho let.
Žáci a studenti, kteří se velmi často do kempů vracejí, mnohdy dokazují, že historické
povědomí o historii našeho kraje je pro ně lákavé, zajímavé a také podstatné. V dějepisných
kempech se prostřednictvím programově pestrých exkurzí snažíme představit tzv. malý
kulturní prostor západních Čech z různých hledisek.
Prvním hlediskem jsou samozřejmě specifika našeho regionu z hlediska historických událostí,
svébytné architektury zajímavých technologií i životního stylu lidí, jejich tradic, zvyklostí,
jazykových zvláštností a podobně. Tento náš záměr jsme letos naplňovali především
badatelskými návštěvami vybraných míst: skvělých gotických hradů (Klenová, Velhartice),
vrcholných děl dalších architektonických stylů s nadregionálním významem (klášter
Kladruby, jízdárna ve Světcích), unikátních celků městské architektury (Plzeň, Stříbro) či míst
spjatých s významnými osobnostmi své doby (Plánice coby rodiště Františka Křižíka,
Klenová spojená s osobností Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic) a dalších.
Druhým hlediskem, které jsme sledovali při plánování a naplňování programu letošního
dějepisného kemp, bylo také ukázat západní Čechy jako součást širších regionů. V tomto
smyslu jsme chtěli žáků a studentům prezentovat myšlenku, že regiony se v evropské historii
(i současnosti) prostupují a v mnohém sdružují. Důležitým rysem našeho programu byl proto
koncept, který představil dětem historii i současnost jako život v několika regionech
najednou. Typickým příkladem je dnešní struktura euroregionů, v nichž se mikrostruktura
místních dějin stává součástí složitější a širší struktury – většinou v kontextu národním,
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mnohdy však i v kontextu překračujícím hranice regionu i státu. Tento koncept jsme využili
např. v Historickém parku Bärnau – Tachov.
Rozmanitost místních dějin, tak jak ji na různých místech vybraných pro dějepisný kemp
prezentujeme, může překvapivě přispět i k pochopení jednoty ve vývoji např. evropského
hospodářství, kultury či dobového myšlení lidí v určité historické době. Regionální historie,
jejímž prostřednictvím se samozřejmě snažíme pěstovat především pocit vlastenectví, tak
prostřednictvím edukačních cílů dějepisného kempu přerůstá do povědomí „evropského
občana“ či člověka žijícího na „tomto světě“. Západní Čechy a česko-německé pohraničí je v
tomto smyslu rozhodně velmi specifickým kulturně-historickým regionem, kde žáci a studenti
mohou sledovat historický prostor v čase velmi proměnlivý ekonomicky, kulturně i politicky.
Mohou pochopit, jak zásadní vliv mohou mít místní dějiny pro volbu životních hodnot a
postojů zde žijících lidí.
2.1 Pondělí 22. 8. 2022 – Královské město Plzeň
Historie a hlavní architektonické památky západočeské metropole.
První den dějepisného kempu jsme věnovali dvěma aktivitám. První z nich byly historické
didaktické hry, které během pondělního dopoledne měly odkrýt zájmy dětí a také jejich
nejoblíbenější dějinná období. Cílem těchto didaktických aktivit pro nás bylo i zjištění
hloubky znalostí o Plzni a západočeském regionu, na něž jsme v následujících dnech chtěli
navázat rozličnými aktivitami v rámci plánovaných exkurzí. Podobně jako v minulých letech
se ukázalo, že kromě dějin každodennosti děti zajímají také moderní dějiny 20. století.
V následujících dnech jsme se tedy mohli věnovat prohlubování dětských znalostí o dobových
reáliích a v rámci našich exkurzí také jejich konkretizaci v regionu západních Čech.
Druhým tématem úvodního dne kempu byla exkurze po historickém středu Plzně. Již v této
osvědčené aktivitě, kterou naplňujeme první den historického programu, jsme se soustředili
na výběr objektů zaměřených na zájmy dětí – dějiny technologií, každodenního života lidí,
estetické koncepty v různých obdobích dějin a také na události 20. století. Jako výchozí bod
již v minulých ročnících dějepisného kempu osvědčilo „srdce“ královského města Plzně,
dnešní Náměstí Republiky, které je jednak původním historickým centrem a jednak
nejpůsobivějším celkem z hlediska plzeňské architektury.
Starý Plzenec, tedy tzv. Starý Plzeň (Plzeň byla v nejstarších pramenech skloňována
v mužském rodě) i město Nová Plzeň jsou spjaty již s raným středověkem. Hlavní podíl na
rozvoji západočeského regionu, zakládání hradišť, později hradů a nových měst měl v té době
především vládnoucí rod Přemyslovců. Řada knížat a králů tohoto rodu projevila svůj zájem o
západočeský region, a to z důvodů přirozené snahy o rozšiřování rodové územní domény,
z důvodů zajištění obrany tradičně nestálé hranice s německou říší anebo z důvodů jednodušší
správy důležitých zemských stezek do Bavorska a dále do Itálie. Zakladatelem samotného
města byl král Václav II., který prostřednictvím svého lokátora Jindřicha našel příhodné místo
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pro nové královské město, jež se stalo po Praze a později po Kutné Hoře třetím největším
sídelním celkem v Čechách, a to až do období novověku.
Plzni věnovali pozornost i mnozí další panovníci. Západočeskou „metropoli“ různými
privilegii a benefity opatřil např. král Karel IV. Podpořil např. postavení plzeňské rychty nebo
také konkrétními kroky prosazoval záměr vybudovat z Plzně důležitou vojenskou zbrojní a
zásobovací základnu. Nejdříve vydal pokyn vytvořit v Plzni zásobu pšenice pro případ války
a roku 1363 předal plzeňskému rychtáři a konšelům do nově založené městské zdrojnice
brnění pro obránce města, což doplnilo jejich celkový počet na 400 kompletních kusů.
Významným příkladem Karlových aktivit v Plzni je další důležité privilegium, listina z 1.
května 1363, v níž král udělil městu právo výročního trhu v osmi dnech před a po svátku
svatého Bartoloměje. V posledních desetiletích byly plzeňské historické trhy obnoveny právě
v týdnu okolo 24. srpna.
K významným událostem a osobnostem středověké Plzně jsme do programu dějepisného
soustředění vybrali zajímavé a působivé objekty. Logické bylo zpřehlednit umělecké
a architektonické slohy ve vztahu k historickým událostem. Procházka po centru Plzně proto
dětem představila v podstatě všechny stěžejní styly, reprezentované gotickými sakrálními
stavbami, renesanční radnicí, barokní budovou biskupství, měšťanskými domy přestavěnými
na konci 18. století ve stylu klasicismu až k moderní architektuře konce 19. a průběhu celého
20. století. Moderní architekturu jsme prezentovali např. na objektech Nové synagogy, muzea
Patton Memorial Pilsen v budově tzv. Pekla či moderních fontán na místě bývalých
renesančních kašen přivádějících do obydlené části města vodu z řeky Radbuzy.
Logickým startem exkurze byl chrám sv. Bartoloměje, jeho gotický exteriér i unikátní
interiér. Se studenty a žáky jsme zde hovořili o historickém vývoji a konceptech církevních
staveb. Dalším objektem našeho zájmu byla renesanční radnice postavená podle projektu
architekta Giovanniho de Statia v polovině 16. století. Pokračovali jsme v cestě k částečně
zbarokizovanému gotickému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, původnímu františkánskému
klášteru. Tato budova představuje specifické pojetí barokní architektury v dílech
západočeského architekta Jakuba Augustona. Zajímavých srovnáním středověké a moderní
architektury pak byla prohlídka exteriérů měšťanských domů s freskami od Mikoláše Alše
a v neposlední řadě i významné budovy z přelomu 19. a 20. století – pseudorománský objekt
plzeňské synagogy, historizující architektura Divadla Josefa Kajetána Tyla a Západočeského
muzea či secesní budova Měšťanské besedy. Další zastávka patřila sadovému okruhu centra
města na místě původních městských hradeb. Kromě vyprávění o způsobech středověkého
válečnictví a obrany města jsme zde věnovali pozornost také unikátním zkamenělým
araukaritům a přesličkám z paleontologického naleziště u Radnic, které jsou umístěny před
Západočeským muzeem. Zvláštním a jedinečným způsobem zde dokumentují bohatý
předvěký život v našem regionu. K další prezentaci měšťanského života v Plzni jsme využili
nejdříve vodárenské věže, jež byla součástí městského opevnění při bývalé Pražské bráně
a v minulosti sloužila k naplňování historických kašen na dnešním náměstí Republiky.
O každodenním životě plzeňských obyvatel ve středověku a v novověku jsme diskutovali
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u Masných krámů, dnešní výstavní síně Západočeské galerie, původně však městské tržnice
z roku 1392, která svému účelu sloužila až do 50. let 20. století.
Historickou procházku po Plzni jsme dále stočili do Kopeckého a Smetanových sadů.
Problematiku cílů a významu národního obrození a také měšťanského života v 19. století jsme
se snažili prezentovat např. na osudech osobností, podle nichž tyto části historické Plzně
nesou své jméno. Purkmistři Smetana a Kopecký, umělci té doby Josef Kajetán Tyl, později
Bedřich Smetana a také podnikatelé typu ing. Emila Škody či rodiny Bartelmusů založili svou
prací v tehdejší Plzni její budoucí proslulost. Na pozadí příběhů těchto osobností jsme si
prohlédli budovy Měšťanské besedy, Státní vědecké knihovny (bývalého gymnázia) a také
významných budov v širším centru města, které jsou spojeny s dějinami 19. a 20 století.
2.2 Úterý 23. 8. 2022 – Život na česko-bavorské hranici, Tachov a Bärnau
Historický park Bärnau-Tachov v hornofalckém městě Bärnau - Tachov, městské opevnění
Druhý den dějepisného kempu jsme absolvovali exkurzi na jihozápad dnešní České republiky,
který byl v minulosti jak místem dramatických střetů germánských a slovanských státních
celků, tak místem soužití a vzájemné spolupráce. Region Tachovska reprezentuje obě
historické možnosti. Naším prvním cílem byl unikátní areál muzea pod širým nebem v obci
Bärnau, který se nachází doslova několik minut od česko-bavorské hranice. Tento zcela
jedinečný archeoskanzen odkazuje prostřednictví experimentální archeologie na dávnou
historii Slovanů, neboť právě na tomto území stála slovanská vesnice již od 9. století. Později
přes Bärnau projížděl na svých cestách směrem do Norimberka český král a římský císař
Karel IV. Dvorec pro krále, který se v současnosti staví ve spolupráci české i bavorské strany,
je nejnovějším projektem experimentální archeologie v tomto archeoskanzenu.
Hlavním sloganem, jímž se prezentuje ve vědeckém i turistickém světě archeoskanzen
v Bärnau, je Zažít středověk. Stavby, řemeslné činnosti a další výstupy experimentální
archeologie zde připravují návštěvníkům doslova setkání s živou minulostí. Na staré
středověké obchodní cestě z Prahy na západ Evropy byla odhalena a následně rekonstruována
osada, kterou dnes tvoří původní typy domů, tak jak se nám zachovaly po celá staletí.
Archeoskanzen je znám mnohými aktivitami z období 9. až 14. století – probíhají zde
slavnosti v dobovém duchu, provozují se původní řemesla v dílnách s odpovídajícím
vybavením, chová se dobytek, obhospodařují polnosti, jsou zde uctíváni staří slovanští
bohové apod. Ve středověké osadě je k vidění celá řada dalších dobových stavení, obytné
domy, sýpky, dílny řemeslníků, krčma a nedávno byl v samotném centru vystavěn i dřevěný
křesťanský kostelík. Skanzen dnes tvoří 28 středověkých usedlostí, včetně unikátní obranné
věže, tzv. motty. Je vystavěna uprostřed skanzenu na umělém pahorku obehnaném vodním
příkopem. V 9. – 11. století sloužila kromě jiného jako správní sídlo pro ministeriála zdejšího
kraje.
Bärnau je také spojeno s cestami Jana Lucemburského a Karla IV. Český král a římský císař
se zde častokrát stavěl na odpočinek na svých výpravách do svého druhého sídelního města,
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kterým po Praze byl německý Norimberk. Právě po něm dostala tato cesta název Via
Carolina. Na podzim roku 1414 tudy do Kostnice projížděl i Jan Hus.
V Archeoskanzenu Bärnau jsou nabízeny různé aktivity, které skutečně zprostředkovávají
středověký zážitek. My jsme pro děti z dějepisného kempu vybrali zpracování těsta a opékání
pečiva způsobem, jaký se užíval v 11 století. Žáci měli možnost prozkoumat a vyzkoušet si
tehdejší technologie, skutečně si tedy „zažít“ středověk. Dětské aktivity jsme pak využili pro
zábavnou fixaci poznatků, která umožňovala jejich vlastní smysluplnou argumentaci.

Odpolední program vyplnila prohlídka města Tachova, především jeho středověkých památek
a unikátního městského opevnění. Tachov je jedním z nejstarších měst. První písemná zmínka
o něm pochází z roku 1126, kdy kníže Soběslav I. nechal přestavět některé důležité hraniční
pevnosti – mezi nimi i nedalekou Přimdu a právě Tachov. Sídlo zaznamenalo bouřlivý rozvoj
za vlády krále Přemysla Otakara II., který zde nechal vystavět nový hrad a v jeho podhradí
zároveň založil kolem roku 1275 nové královské město se silnými hradbami. Tachovské
hradby dnes představují jednu z nejhodnotnějších památek města. Po nástupu Lucemburků na
český trůn město vykoupil Jan Lucemburský a v této době zde také pobýval jeho syn Karel
IV. Husitství přineslo Tachovu na jedné straně útrapy křížové výpravy, na straně druhé
historickou slávu v důsledku slavného husitského vítězství v roce 1427. Po dalších 150 letech
relativního klidu přišlo opět těžké období pro celé město. V roce 1623, kdy se ještě Tachov
nestačil vzpamatovat z velkého požáru, byl prodán Janu Filipovi Hussmannovi z Namédy, což
měl být trest císaře Ferdinanda II. za účast města v protihabsburském povstání. Tachov se stal
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poddanským městem s omezenými právy, byly mu zabaveny statky, a navíc zde probíhala
násilná rekatolizace. Na lepší časy čekali Tachovští až do 18. století. Tehdy majitelé města,
Losyové, prodali celé panství Windischgrätzům, kteří do Tachova a do celého regionu
poměrně významně investovali. Dramatické chvíle pak přišly v roce 1918 a samozřejmě
v roce 1938, kdy se podstatná část Tachovska stala součástí Německé říše.
Pro naše cíle byla samozřejmě nejdůležitější procházka po městě s upozorněním na
nejdůležitější a nejzajímavější architektonické objekty. Dominantou města je od středověku
gotický kostel Nanebevzetí panny Marie. Jeho současná podoba pochází ze 14. století, kostel
se tak stal „svědkem“ všech ústředních událostí tachovských dějin včetně 4. křížové výpravy
v době husitských válek. Jednotlivé umělecké styly i místní regionální historii Tachova jsme
s dětmi komentovali na náměstí, které dnes zdobí domy z 18. a 19. století a pozdně empírová
kašna.
Nejdůležitější pro nás byly tachovské hradby, které ze dvou stran ohraničují středověký areál
města a které patří k nejzachovalejším v republice. Jejich současná podoba pochází z přelomu
13. a 14. století a středověkou fortifikaci dnes reprezentují v délce přes 700 m. Po obvodu
tachovských hradeb stávalo 26 věží, které dosahovaly výšky 11 - 14 m. Hradební věže byly
směrem do města otevřené a jejich vrchní patro tvořila zídka prolomená otvory střílen.
Spojení mezi věžemi bylo zajištěno úzkou uličkou při hradbách, která byla vedena po celém
obvodu města a dodnes tvoří součást prohlídkové trasy.Městské opevnění dříve ještě
doplňoval hluboký příkop a val. Do dnešních dnů se zachovalo 21 zachovalých věží či jejich
viditelných fragmentů.
S dětmi jsme si prohlédli také významnou památku barokního umění v Tachově, zámek ze 17.
století. Vznikl přestavbou původního gotického hradu, kterou v tehdejším moderním stylu
započal Jan Antonín Losy z Losimthalu roku 1664. Dnešní podoba pochází z roku 1787, kdy
zámek po rozsáhlém požáru koupil a nechal přestavět do podoby prostorné čtyřkřídlé
dvoupatrové stavby J. J. Windischgrätz.

2.3 Středa 24. 8. 2022 – Architektonické a historické perly Stříbrska a Tachovska
Benediktýnský klášter Kladruby - historické centrum města Stříbra - Světce u Tachova Vysoká, památník husitské bitvy
Třetí den dějepisného kempu jsme zahájili v kladrubském klášteře. Architektura a výdoba
benediktýnského kláštera je spojena spojen s několik jmény nejvýznamnějších umělců své
doby: Jan Blažej Santini – Aichel a Matyáš Bernard Braun. Klášter v Kladrubech byl založen
roku 1115 knížetem Vladislavem I., který je zde také pohřběn. Až do husitských válek patřil
mezi nejbohatší kláštery v českém království. Na základě patentů Josefa II. byl zrušen v roce
1785, kdy byl přeměněn na vojenský špitál a kasárna. Stejně jako další rozsáhlé pozemky a
objekty v okolí koupil klášter roku 1825 polní maršál kníže Alfréd I. Windischgrätz, jehož rod
celý areál vlastnil až do roku 1945.
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Hlavní dominantu tvoří barokně-gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl také
hlavním cílem našeho programu. Klášterní kostel dnes patří k největším skvostům barokní
architektury v celých Čechách, reprezentuje specifický styl tzv. barokní gotiky. Chrám stojí
na místě původní románské baziliky, která byla po svém dokončení r. 1233 největší sakrální
stavbou v Čechách. Přestavbu do moderních forem 18. století zajistil Jan Blažej Santini Aichel v letech 1712 – 1723. Vytvořil nový interiér, který dodnes ohromuje unikátní stropní
křížovou klenbou, vyřezávanými chórovými lavicemi, řadou obrazů, fresek, oltářů,
intarzovanou kazatelnou a dalšími objekty v gotických formách. Téměř veškerá sochařská
výzdoba pochází z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a rozsáhlé fresky ze
života Panny Marie, Starého a Nového zákona malovali bratři Asamové z Mnichova. Barokní
varhany klášterního kostela byly vyrobeny ve slavné dílně varhanáře Burkhardta v Lokti
v roce 1721. Jsou známé především tím, že jako jediné v Čechách splňují požadavky
autentické interpretace barokní hudby dobovými nástroji. Prohlídku kláštera jsme se žáky a
studenty využili mnohostranně. Rozebírali jsme význam, činnost a historický vývoj
mnišských a rytířských řádů.
Z Kladrub jsme pokračovali do Stříbra. Naším cílem bylo prezentovat zajímavou
západočeskou renesanci, tradiční unikátní památky, jakou představuje např. stříbrská radnice
nebo kamenný most vedoucí k městské bráně, ale také svébytné řemeslné tradice města,
kterými byly až do novověku těžba stříbra a olova.
Nejstarší osídlení Stříbra dokládají nálezy kamenných nástrojů a neolitické keramiky.
Středověkou osadu zde poprvé připomíná listina knížete Bedřicha z roku 1183, v níž je město
nazváno Argentaria, tedy "Stříbrníce". Tímto názvem je doložena stará osada stříbrských
kovkopů. Olověné rudy se v okolí města těžily až do počátku 80. let 20. století.
V období mezi léty 1240 - 1250 bylo králem Václavem I. na skalnatém ostrohu založeno
královské město, kterým chtěli Přemyslovci mimo jiné rozšířit svou kontrolu významné tzv.
Norimberské stezky. Nepravidelný kruhový půdorys nového města byl vymezen hradbami a
přístupný pouze dvěma opevněnými branami, vnitřní prostor města byl členěn pravidelnou sítí
ulic. Obchod na stěžejní evropské cestě vzkvétal. Období 13. a 14. století znamenalo velkou
slávu Stříbra, kdy město od českých králů získávalo četná privilegia. Po celou dobu
středověku město prosperovalo díky zdejším olověný a stříbrným dolům, jejichž výnosy
obohacovaly městskou pokladnu. V 15. století bylo dokonce Stříbro uváděno jako čtvrté
největší královské město v plzeňském kraji. Rychlý vzestup a důležitost Stříbra dokazují
dobové dokumenty, podle kterých v tehdejším opevněném městě žilo tehdy údajně na 2 000
lidí a stálo zde 300 domů.
Stříbru se nemohly vyhnout ani husitské války, přestože Husovo učení ve městě zpočátku
nenalézalo přívržence. Husité Stříbro několikrát míjeli během 20. let 15. století, kdy se jejich
cílem stal hrad Švamberk, sídlo nesmiřitelného odpůrce Bohuslava ze Švamberka. Město
husité obsadili až v roce 1426 a v jejich rukou zůstalo celých 10 let. Pohusitské období
přineslo Stříbru opět nerušený hospodářský rozkvět. Městu tehdy náleželo 11 cechů a
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13 okolních vesnic, v kraji proslulo i pšeničné pivo z městského pivovaru. Do 16. století proto
spadá výrazná stavební aktivita města, na níž upomínají skvostné renesanční portály
některých domů, a také unikátní radnice se sgrafitovou výzdobou.
Těžkým obdobím byla pro město třicetiletá válka. Na počátku války (r. 1623) získal Stříbro
do zástavy důstojník císařské armády Christian Ulov z Illau, který viděl v celém regionu i ve
městě samotném pouze zdroj finančních příjmů. Věc se zdánlivě vyřešila roku 1634, kdy byl
Ulov společně s Albrechtem z Valdštejna zavražděn v Chebu, ale útrapy pokračovaly i nadále.
Město, položené na významné komunikaci, trpělo častými průtahy vojsk. Např. jen Švédové
obsadili a vyloupili město celkem 3x, v letech 1639, 1645 a 1647. Obdobný dopad měly i
dragonády císařských vojsk.
Po válce byly stříbrné doly opět otevřeny roku 1660. Negativním důsledkem byla skutečnost,
že příchodem německých kovkopů do prozatím českého Stříbra město získalo německý ráz. V
roce 1930 žilo v národnostně smíšeném městě 4 655 Němců a 581 Čechů.
Pro naši exkurzi jsme vybrali ty nejzajímavější objekty. Nejdříve to bylo pozoruhodné
opevnění města, které uzavírá prstencem hradeb nejen vnitřní město, ale také jižně situované
předměstí, tzv. Nové město. Právě fortifikace tzv. Nového města se zachovala nejlépe. Jejím
pozoruhodným pozůstatkem je kamenný most přes Mži s branou vystavěnou v letech 1555 –
1560. Jejím stavitelem byl Ital (Vlach) Benedikt z Ferolu. Kamenný most je nesen pěti
oblouky a ukončen dvoupatrovou hranolovou věží s jehlancovou střechou. Nad venkovním
portálem brány je zasazen městský stříbrský znak s českým nápisem a datem výstavby. Vedle
Mostecké věže Petra Parléře vedoucí na Karlův most v Praze je stříbrská věž jediná svého
druhu v Čechách.
Naší druhou zastávkou bylo stříbrské historické náměstí se slavnou budovou radnice.
Rozlehlá stavba se třemi štíty, která zaujímá místo po dvou měšťanských domech, byla
postavena v průběhu 16. století. Do dnešní podoby byla radnice dostavěna roku 1588. Podle
nedávných zjištění byl autorem přestavby italský architekt, který projektoval také renesanční
radnici v Plzni. Figurální sgrafita stříbrské radnice představují údajné založení města
Soběslavem I. v roce 1131, hájení města proti křižákům v roce 1427 a alegorii spravedlnosti.
Jako další objekt naší exkurze jsme zvolili místo v těsném sousedství Stříbra mimo původní
plánovaný program. Vzhledem k převažujícímu zájmu dětí o moderní dějiny jsme na místě
aktuálně zařadili dochované objekty československé opevněné linie budované ve 30. letech
20. století jako obranný val na našich západních a severních hranicích. Právě ve Stříbře
zůstaly některé z těchto objektů výborně zachovány.
Základem systému se známým názvem ŘOP (podle Ředitelství opevňovacích prací) byly
především železobetonové pevnůstky pro kulometnou palbu, dále pak dělostřelecké sruby
a nakonec rozsáhlé podzemní pevnosti. K celistvosti palebného systému linie nestačily jenom
vybudované pevnůstky, z taktických i stavebních důvodů musely být do systému paleb
zahrnuty i některé budovy a objekty nalézající se poblíž nebo v sestavě linie, kterých se ve
Stříbře také několik zachovalo. V tomto regionu se stavěly již od roku 1936 objekty vzoru 36.
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V první etapě výstavby se měly opevnit nejdůležitější komunikační body na plánované linii.
Na počátku následujícího roku bylo rozhodnuto doplnit stávající provizorní opevnění
postavené předešlého roku souvislými pásy objektů nového typu vz. 37, zvaných řopík. Okolí
Stříbra se týkala první linie s označením E-22 Stříbro s 53 pevnůstkami. Výstavbou byla po
výběrovém řízení pověřena stavební firma Jenč, Hladeček a Kroft se sídlem v Plzni jako
firma, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku, tedy 949 379,-Kč.
S dětmi jsme prozkoumali dostupný objekt pod stříbrskými hradbami. Stavebně byly objekty
řešeny tak, že střelba byla situována do bočních paleb, kde musela navazovat na střelbu
sousední pevnůstky, čímž se vytvářela palebná přehrada, která měla zabránit postupu cizích
vojsk do vnitrozemí. Při prohlídce řopíku jsme mimo jiné diskutovali o možnostech tehdejší
obrany v souvislostech s obdobím po mnichovské dohodě a postupem německé armády po
vypuknutí II. světové války.
Odpoledne jsme věnovali několika objektům v okolí Tachova. Prvním z nich byla jedinečná
stavba a Národní kulturní památka, jízdárna ve Světcích. Pozoruhodná stavba byla dokončena
roku 1861 a dnes je největší jízdárnou v ČR a druhou největší v Evropě (po Španělské dvorní
jízdárně ve Vídni). Majiteli panství a zadavateli stavby byli Windischgrätzové: generál Alfréd
I. Windischgrätz, a jeho syn Alfred II. Windischgrätz. Výstavba areálu, který měl být doplněn
reprezentativním zámkem, probíhala v letech 1858 – 1861. Stavební aktivitu ukončil Alfred
II. po smrti svého otce, kdy byla hotova jízdárna, zámek však vystavěn nebyl.
Jízdárna sama o sobě představuje unikátní stavbu. Novorománský styl byl zcela netradičně
využit pro technickou architekturu, a tak v sobě budova světecké jízdárny spojuje prvky
průmyslové architektury s představou velkorysé aristokratické stavby. Dispoziční řešení bylo
plně podřízené účelu – jízdárna obsahovala technické suterénní místnosti: kovárnu, sklady,
uhelnu, byt kováře, prostory pro odvoz hnoje se shozem přímo na vozy. Následovalo přízemí
s rozsáhlou halou o rozměrech 20 x 40 m a výškou 23m a stáje pro 24 koní. V patrech se
nacházely lóže, ochozy a pro hosty obytné pokoje s toaletami. Nejvýstavnější místností je
knížecí lóže, která poskytovala skvělý výhled do jízdárenské haly. Jízdárna je opatřena
pozoruhodným komplikovaným krovem s lucernou – hranolovým světlíkem, který do haly
propouštěl denní světlo. Světská jízdárna poskytovala jedinečné zázemí jak hostům,
návštěvníkům a jezdcům, tak koním a jejich pečovatelům i potřebným řemeslníkům.
Dětem jsme zajistili výstup do nejvyšších pater jízdárny. Technická propracovanost
a obrovské prostory na ně jednoznačně zapůsobily. Aktuální zájem jsme využili k diskusi
o technikách a technologiích stavby největších objektů české i světové architektury, které
udivují svými rozměry.
Po Světcích jsme pokračovali k památníku husitské bitvy u Tachova. Místo jsme využili
k zevrubnému rozboru středověkého válečnictví, které děti zaujalo.
Tachov proslavily právě husitské války. Bojové střetnutí kališníků s katolíky se zde
uskutečnilo celkem třikrát, do historie se však nejvýznamněji zapsala bitva u
Tachova s křižáky v roce 1427. 3. – 4. srpna 1427 spojená husitská vojska vedená Prokopem
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Holým zahnala na útěk mnohem početnější křižácká vojska pod velením trevírského
arcibiskupa Oty ze Ziegenheimu a kardinála Jindřicha Beauforta. Bitva patří mezi významná
střetnutí husitských a katolických sil i z toho důvodu, že ve svém důsledku přispěla k ochotě
katolíků hledat kompromis na Basilejském koncilu po neúspěchu následující kruciáty.
Přesné místo hlavní bitvy, která se uskutečnila na neurčené lokalitě poblíž Tachova, dnes není
známo. Památník, který byl odhalen roku 1979, byl proto projektován na vybrané turisticky
zajímavé místo, totiž na vrchol stráně nad městem Tachovem s názvem Na Vysoké. Na
dohled od moderně pojatého památníku je také rozhledna, která odkrývá pohled na celý kraj a
kterou jsme též navštívili.

2.4 Čtvrtek 25. 8. 2022 – Klatovsko krásné i technické
Gotický hrad Velhartice – Plánice, rodný dům Františka Křižíka – Klatovy, historické jádro Klenová, hrad a zámek, rodiště Kryštofa Haranta.
Klatovsko představuje lokalitu s téměř nevyčerpatelným množstvím přírodních,
architektonických i technických památek, proto jsme tuto oblast využili letos již poněkolikáté.
Pro dopolední program jsme zvolili ojedinělý gotický hrad Velhartice. Zachovalá zřícenina
s jedinečnou siluetou se doslova vypíná nad stejnojmennou obcí nedaleko Sušice. Zmíněnou
nezapomenutelnou siluetu Velhartic vytváří především kamenný most spojující hradní věž a
obytný palác. Mohutný most je dlouhý 30 m a na obou koncích je opatřen padacími mosty,
které uskýtaly osazenstvu bezpečí při útoku na hrad.
Hradní jádro, jižní palác, začali stavět pánové z Budětic na přelomu 13. a 14. století. Ve
stavbě pokračovali Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, kteří hrad rozšířili
o gotický Rajský palác a obrannou věž Putnu. Oba Buškové se těšili přízni Karla IV. a stali se
jeho komorníky a rádci. Osobnost Buška z Velhartic vstoupila dokonce i do české literatury.
Báseň, kterou na oslavu této osobnosti a jejího vlivu na českého krále Karla složil Jan Neruda,
je dodnes nepodkročitelnou školní „povinnou četbou“. Text básně ze sbírky Balady a
romance jsme proto nemohli opominout ani my. Využili jsme ji jako motivaci pro prohlídku
hradu i jako základ pro vyprávění o zájmech a osobních zálibách císaře a krále Karla IV.,
neboť dobré víno a pěstování kvalitní révy v Čechách se často spojuje právě s jeho jménem.
Původ vína není zcela jasný. Réva vinná vznikla pravděpodobně z divokých forem této
rostliny na Blízkém východě, či oblasti starověkého Středomoří. Nález dosud nejstaršího
místa, kde se vyrábělo víno, byl odkryt roku 2010 při vykopávkách na pomezí Gruzie
a Arménie, kde archeologové objevili zatím vůbec nejstarší vinařství na světě, jehož stáří
datují na dobu před 6 tisíci lety. Jistě víme, že vinná réva byla rozšířena také ve starověkém
Egyptě ve 3. tis. př. n. l. Starověkým Řekům podle pověstí víno přinesl bůh Dionýsos, podle
zápisů lineárním písmem z doby krétské a mykénské však víme, že kvalitní révy Řekové
pěstovali ve 2. tis. př. n. l. Římané uctívali jako objevitele vinného nápoje boha Bakcha, který
byl oslavován při divokých oslavách zvaných bakchanálie. Víme to mimo jiné i proto, že
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právě pro svou divokost a nevázanost byly bakchanálie silně omezeny a kontrolovány od
r. 186 př. n. l. písemným nařízením římského senátu, výnosem Senatus consultum de
Bacanalibus.
V Čechách a na Moravě pěstovali révu vinnou poprvé Keltové. Nové odrůdy přinesli později
římští legionáři asi ve 2. století. Archeologie dosvědčuje, že severní hranice pěstování révy se
nachází na téže linii, kam se na válečných taženích dostaly právě římské legie a kde po
nějakou dobu pobyly. Ve střední Evropě tuto hranici označujeme pojmem Limes Romanus.
Pěstování révy bylo známé rovněž starým Slovanům. Na velkomoravských hradištích
v Mikulčicích, Pohansku a Velehradě byla nalezena semínka ušlechtilé odrůdy Vitis vinifera,
ale také nástroje k pěstování révy, jakými jsou např. vinohradnické nože. Ve středověku se o
rozšíření révy vinné v severnějších částech Evropy zasloužili především cisterciáčtí mniši,
kteří nejpozději ve 12. století přinesli s sebou z oblasti Francie novou sadbu a učili místní
obyvatele révu pěstovat a zpracovávat hrozny na lahodný nápoj.
Ve 14. stol se o rozmach pěstování „vína“ v Čechách zasadil Karel IV., který přivezl
z Francie do Čech mimo jiné odrůdu rulandské šedé (Pinot gris). Posledním panovníkem,
který se prokazatelně zabýval cíleným rozšiřováním vinic v Čechách a na Moravě, byl Rudolf
II. Ještě před třicetiletou válkou bylo v Českém království cca 40 tis. ha osázených révou
vinnou – dnes je to cca 20 tis ha.

Jsem přesvědčen, když broskve vsadím,
že sčesám trpké trnky z nich,
a chceš-li klidit pustý smích,
zde růže sázet radím!

Romance o Karlu IV.
Král Karel s Buškem z Velhartic
teď zasedli si k dubovému stolu ti dva už pili mnohou číši spolu
a zapěli si z plných plic.
"Nuž dej sem zlaté číše, páže,
a nalej vína - dolej výš dnes, pane Bušku, cosi zvíš!"
král Karel vesel káže.

Však jaká země - taký lid!
vás kdyby učit chtěli všichni svatí,
zda všimnou si jich Češi paličatí buď svatý rád, když není bit!
Jak bych zde mlátil otep slámy!
Nechť chci co chci, za krátký čas
se všechno jinak zvrtne zas mám já to bídu s vámi!"

"Zde po tom víně, Bušku, slyš,
domácí slunce naše v loni hrálo toť první víno, které v Čechách zrálo aj tedy vzhůru, pijme již!"
A pili - král však náhle prsknul "To že je víno? tenhle kvas?
vždyť ústa křiví, láme vaz!"
a zlostně rukou mrsknul.

Přec zase číši k ústům zdvih',
a napiv se, své velké dobré oči
teď kradmo přes stůl po soudruhu točí,
ten však je jako pěna tich.
Jen - aby marně nezahálel pan Bušek máčel zub a pysk
a víno ku půnebí tisk'
a po jazyku válel.

"Eh - vezu révu z Burgund sem,"
král dál a dál si v zlosti svojí vede,
"a takovouhle peluň mně z ní svede
ta velebená česká zem!

"Ba je to bída", děl zas král
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a rychle zavdal sobě vína znovu,
tak rychle, jak by bránil zlému slovu;
však kolem úst již úsměv hrál.
"Mám žízní umřít? - na mou víru,
Ty's oslep', páže - nevidíš,
že přede mnou je prázdná číš? a dej mi dobrou míru!
Pij, Bušku - již se nezarmuť a poslyš, co Ti král Tvůj moudrý praví:
můj jazyk je jak známo vybíravý a našel již v tom víně chuť.
Víš - zkoumat třeba, Bušku milý!

to víno má svůj zvláštní ráz,
zprvu trpké, ale milé zas my, myslím, už se vpili!"
"Nu vidíš, králi: tak náš lid!
Má duši zvláštní - trochu drsná zdá se však květe po svém, v osobité kráse -"
teď přerušil svůj náhle klid
hned rozveselen Velhartice "ach přibliž k tomu lidu hled
a přitiskneš svůj k němu ret
a neodtrhneš více!"

Dalším cílem čtvrteční exkurze byla ves Plánice a rodný dům Františka Křižíka. Osobnost
českého vynálezce se stala populárním tématem na celý den, využili jsme ji pro vysvětlení
různých technických objevů na přelomu 19. a 20 století.
Domek Křižíkových v Plánici představuje venkovské stavení z 19. století. Jádro malé, ale
působivé expozice tvoří funkční oblouková lampa z roku 1884 napojená na energetické
soustrojí v sestavě, jak bylo Křižíkem v roce 1901 instalováno v elektrárně v Čachrově na
Šumavě. Skládá se z dynama, olejového regulátoru otáček a rozvodné desky, na níž si
návštěvník může lampu rozsvítit. Při prohlídce jsou v pohybu stroje, které si děti prohlížely.
František Křižík byl vynálezce a podnikatel, průkopník elektrotechniky a jejího využití
především v dopravě. Narodil se 8. července 1847 v rodině chudého ševce. V rodné vesnici
prožil léta raného dětství a vychodil zde základní školu. Studoval na reálce v Klatovech,
odkud roku 1866 přešel do Prahy na techniku. Studia nemohl z existenčních důvodů dokončit,
a tak nastoupil do firmy Kaufmann v Praze, kde se vyráběly telegrafní, signalizační a různé
měřicí přístroje. Zaměření firmy přivedlo Františka Křižíka k zájmu o železnici, konkrétně
o zabezpečovací zařízení pro vlakovou dopravu. Praxe ho nakonec přivedla na Plzeňskobřezenskou dráhu, kde se stal roku 1873 telegrafním přednostou. O pět let později získal první
patent na signalizační blokové zařízení pro vlaky jedoucí za sebou. Dalšími aktivitami pro
rakousko-uherské železnice bylo např. roku 1903 Křižíkem zprovozněná první meziměstská
elektrická kolejová dráha v českých zemích mezi Táborem a Bechyní. K tomu patřilo nejen
dodání elektrických vozů, ale také výstavba elektrárny, která zásobovala elektrickou energií
město Tábor. V letech 1900-1909 konstruoval František Křižík také pokusné elektromobily,
které však nikdy nebyly sériově vyráběny.
Další oblastí Křižíkova bádání bylo elektrické osvětlení. Návštěva světové výstavy v Paříži v
roce 1878 ho přivedla k záměru zdokonalit tzv. Jabločkovovu obloukovku. Pracoval v Plzni,
kde vstoupil do společenství s podnikatelem Ludvíkem Piettem. Z této spolupráce vznikla
oblouková lampa systému Piette - Křižík, patentovaná v roce 1880. O rok později získala tato
lampa první cenu na mezinárodní elektrotechnické výstavě v Paříži a byla patentována v
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Anglii, Paříži, USA, Německu a dalších zemích. Finanční zisk z těchto patentů a výroby
obloukovek umožnil vynálezci zřídit si vlastní podnik. Jeho podnikání bylo úspěšné, a proto
se rozhodl přestěhovat firmu do Prahy. Zde pracoval na dalších velkých zakázkách, např. na
elektrickém osvětlení prezentační budovy Žofína nebo na projektech městského osvětlení
v různých městech - Písku, Jindřichově Hradci, Žižkově nebo Karlíně.
Jedním z největších úspěchů Křižíkovy firma se stala jeho prezentace na Jubilejní výstavě
konané roku 1891. Tato velkolepá akce byla do té doby největší přehlídkou výrobků českého
řemesla, průmyslu, hospodářství a úspěchů v kulturních odvětvích. František Křižík zde patřil
k předním organizátorům, pořadatelům, ale také vystavovatelům. Ve Stromovce zařídil k této
příležitosti elektrické osvětlení, postavil zde světelnou fontánu a vybudoval první elektrickou
dráhu spojující výstaviště s pražskou Letnou. Úspěchy prvních tramvají v Praze ho dále
přivedly ke stavbě elektrické dráhy v Plzni, v Bosně a Chorvatsku mezi Gružem
a Dubrovníkem.
František Křižík, který byl za svého života nazýván „českým Edisonem“, získal během svého
života řadu ocenění, medailí a technických patentů, kromě jiného postupně vybavil na 130
českých elektráren. Zemřel 22. ledna 1941 ve Stádlci u Tábora.
Z Plánice jsme pokračovali do Klatov. Historii královského města jsme shrnuli při prohlídce
náměstí. Na území samotných Klatov se usadili lidé již v pravěku, později si tu vybudovali
malou trhovou osadu Slované. Královské město tu ve strategicky významném předhůří
Šumavy a také na důležité obchodní cestě do Bavor založil kolem roku 1260 král Přemysl
Otakar II. Město mělo šachovnicovou půdorysnou osnovu a ve svém středu královský hrad,
po kterém se však do dnešních dob nezachovala ani památka. Klatovy zcela výjimečně
neutrpěly ani za husitských, ani za poděbradských válek, a tak se mohly po celou dobu
středověku úspěšně rozvíjet. V roce 1502 se řadily mezi deset nejvýznamnějších českých
měst, a roku 1547 byly dokonce uváděny jako sedmé nejbohatší město v zemi. Oslabení
přinesla třicetiletá válka, kdy časté vpády vojsk obou znepřátelených stran a četné požáry
město značně poničily. Podnětem k novému rozvoji Klatov se stal příchod jezuitů v roce
1636, především stavební aktivity tohoto řádu. V pozdější době se Klatovy prosadily též jako
průmyslové město, rozvíjel se zde textilní, kožedělný, dřevařský, potravinářský a strojírenský
průmysl. Dnes jsou Klatovy mimo jiné známy i šlechtěním karafiátů, které zdejší pěstitelé
vyšlechtili v roce 1813 jako zcela novou odrůdu z původních francouzských drobnokvětých
karafiátů. Českou republiku tyto pestrobarevné karafiáty reprezentovaly na mnohých
světových výstavách.
Bohatství královského města dodnes připomíná řada památek, které jsme s dětmi zpřehlednili.
Nejvýznamnější dominantou náměstí je Černá věž z roku 1547, která sloužila jako strážní
rozhledna i jako městská zvonice. V těsném sousedství Černé věže se nachází klatovská
radnice, která pochází také z období renesance. Z druhé strany na věž navazuje bývalá
jezuitská kolej a chrám Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce. Barokní chrám
14

dnes tvoří druhou nejvýraznější dominantu celého města. Jezuitskou kolej i chrám projektoval
tehdy nejžádanější architekt Carlo Lurago. Pod západní částí chrámového areálu se nacházejí
pověstné klatovské katakomby. První zemřelí jezuité byli do katakomb ukládáni od počátku
70. let 17. století. Pohřbívání zde ukončily až patenty císaře Josefa II., které v roce 1783
pohřby v kostelích zakázaly.
Jezuity v Klatovech připomíná ještě jedna známá budova na náměstí, totiž lékárna U bílého
jednorožce. V domě je zachováno originální zařízení původní barokní lékárny, která sloužila
svému účelu až do roku 1966, kdy se stala muzeem. Jednou z četných atrakcí tohoto muzea je
zub narvala, považovaný za roh bájného jednorožce, po kterém získala lékárna své jméno.
Posledním cílem čtvrteční exkurze byl hrad Klenová. Tento objekt jsme na závěr tohoto
uceleného programu vybrali především proto, že představuje jedinečné spojení gotického
kamenného hradu a galerie moderního umění pod širým nebem.
Klenová je rozsáhlou zříceninou významného středověkého hradu, k níž byl v 19. století
přistavěn novogotický zámek. První zmínka o pánech z Klenového pochází z roku 1287. Z té
doby se zachovala spodní část paláce a hranolová věž v nejzápadnější části areálu. V 15.
století vlastnil rodové sídlo Přibík z Klenového, proslulý válečník, který proslul během
husitských válek obsazením Stříbra a obléháním Plzně, dále pak spanilou jízdou do Bavor
(1450), při níž ukořistil 600 kusů dobytka a koní a nakonec také odvrácením atentátu na Jana
Rokycanu. Právě Přibík z Klenového významně posílil fortifikaci hradu. V první polovině 16.
století získal sídlo Jiří Harant z Polžic a Bezdružic. Jeho syn Kryštof se patrně narodil právě
zde. Slavný politik, vojevůdce, cestovatel a hudební skladatel Kryštof Harant se později
proslavil jako jeden z vůdců českého stavovského povstání, za což byl 21. června 1621
popraven na Staroměstském náměstí v Praze. V následujících staletích Klenová pustla. Roku
1832 panství koupil hrabě Josef Filip Eduard Stadion-Warthausen und Thannhausen, který
hradní ruinu využil jako romantickou kulisu pro nový zámek stavěný v tehdejším moderním
novogotickém stylu. Zámecké interiéry byl dokončeny roku 1838, i když už pro nového
majitele Františka Václava Veitha. Hlavní výzdobu v podobě iluzivního táflování stěn tehdy
vytvořil proslulý český malíř Josef Navrátil. Malířkou byla i poslední majitelka zámku, Vilma
Vrbová – Kotrbová. V roce 1963 byla na Klenové zřízena galerie výtvarného umění.

2.5 Pátek 26. 8. 2022 – Plzeň podle přání
Zkušenosti z minulých nás vedly k tomu, že poslední den dějepisného kempu jsme i letos
věnovali vybraným objektům v Plzni. Páteční exkurzi jsme tentokrát pojali jako Plzeň
v příbězích a vyprávění. Ideální syntézu plzeňských dějin nám poskytla monumentální freska
Theatrum Mundi na činžovním domě v Křižíkových sadech, podle níž jsme prezentovali
plzeňské dějiny právě na osudech různých osobností. Využili jsme zajímavé a nápadité
kompozice znázorňující „hrdiny“ plzeňské historie, počínaje zakladatelem města králem
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Václavem II., přes císaře Rudolfa II., chodského rebela Jana Sladkého Kozinu, vynálezce
Františka Křižíka, podnikatele Emila Škody až po osobnosti moderní doby, jako byli Josef
Skupa, Jiří Trnka či Miroslav Horníček.
Závěr kempu jsme využili k hodnocení a shrnutí týdenního programu, a to v hodnotném
prostředí Západočeského muzea. V jeho historických prostorách jsme několika didaktickými
aktivitami prověřili klíčové znalosti, které jsme se snažili akcentovat během týdenního
programu. Přestože byly jednotlivé tvůrčí úkoly sestaveny s vysokými nároky, účastníci
letošního kempu nás přesvědčili o skutečné pozornosti i o schopnostech registrovat a
aplikovat různorodou faktografii, kterou jsme prezentovali při exkurzích historického kempu
během celého týdne.

3 Závěr
Cílem historického kempu 2022 bylo nabídnout dětem co nejpestřejší program a takové spektrum
témat, které by naplnilo a rozšířilo jejich dosavadní zájem o historii. Program jsme vybírali
pečlivě, Rozmanité architektonické památky, technické zajímavosti a místa významných událostí
jsme vybírali s ohledem na jejich využití pro badatelské metody práce s dětmi. Velkou pozornost
jsme věnovali i metodické přípravě. V neposlední řadě jsme se snažili aktuálně přizpůsobit témata
exkurzí i různé formy práce dětským zájmům, které nám účastníci kempu sdělili již první našeho
historického soustředění.
Žáci a studenti, kteří se přihlásili do historického kempu 2022, nás velmi potěšili. Celá skupina
výborně spolupracovala, děti byly zvídavé, pozorné, pracovité a v závěrečných hodnotících
aktivitách velmi úspěšné. Letošní dějepisný kemp opět potvrdil, že akce pořádané pro talentované
děti mají mimořádný význam. Jsme dlouhodobě přesvědčeni, ale máme pro to i mnoho důkazů, že
právě takové akce, při nichž žáci základních škol a studenti škol středních poznají západočeský
region v mnohých zajímavých, lákavých a atraktivních souvislostech, je mohou v budoucnu
přivést k vysokoškolskému studiu právě v Plzni. Ostatně někteří z bývalých účastníků dějepisných
kempů minulých let jsou dnes vysokoškolskými studenty např. na katedře historie fakulty
pedagogické Západočeské univerzity. Věříme, že do našeho kraje budou směřovat i jejich budoucí
občanské a profesní aktivity.
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ODBORNÝ ZEMĚPISNÝ KEMP
KONTRASTY KRAJINY PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ
Hana Virtová
1 Úvod
Zeměpisný kemp odstartoval svůj program odpoledním výšlapem do přírodní rezervace
Zábělá. Tichou lesní krajinou studenti znovuobjevovali místa dnes již zaniklá a porostlá
vegetací. V minulosti se jednalo o místa osídlená a rušná dávno před založením města Plzně.
Do zcela odlišného prostředí jsme se vydali v úterý. Prohlédli jsme si průmyslovou
výrobu obkladů a dlažeb v RAKO Chlumčany a prošli provozem spalovny ZEVO Chotíkov,
která se zaměřuje na spalování a energetické využití komunálního odpadu. Právě porovnání
krajiny přírodní s minimálními zásahy a intenzivně využívané lidmi bylo jedním s témat
letošního Zeměpisného kempu.
Za hranice našeho kraje jsme se vypravili ve středu a to do města Písku v Jihočeském
kraji. V muzeu Prácheňska jsme se seznámili s historií osídlení regionu Kelty, s těžbou zlata
a rybníkářstvím v Pootaví. Zajímavé expozice nám představily i život a vybavení
venkovského obydlí v minulých stoletích a průmyslové výrobky, které se v Písku vyráběly
a proslavily jej.
Aktuálně se v těsné blízkosti Kamenného mostu na nábřeží řeky Otavy konala výstava
soch z písku tematicky zaměřená na partnerská města Písku. V Muzeu Křižíkova elektrárna
jsme si prohlédli chod zrekonstruované funkční vodní elektrárny s původní vodní turbínou
pocházející z dob průmyslové revoluce v Čechách. Malá vodní elektrárna byla navržena
a sestrojena Františkem Křižíkem. Písek byl jedním z prvních měst v Čechách, které byly
elektrifikovány a byly zde zavedeny pouliční lampy.
Slavné okamžiky našich dějin jsme si připomněli i ve čtvrtek na hradě Křivoklát.
Systém ochrany přírody v České republice jsme do přednášky zařadili v CHKO Křivoklátsko
a CHKO Český kras. Stejně jako na Plzeňsku jsme v těsné blízkosti krasových Koněpruských
jeskyní měli možnost spatřit největší kontrasty ve využívání krajiny člověkem v podobě
velkolomu Čertovy schody a dnes již chráněným chladným prostředím vápencových jeskyní.
Program Zeměpisného kempu jsme zakončili v Plzni. Dopoledních exkurze nás zavedla
do průmyslového závodu DOOSAN Škoda Power Plzeň využívající nejmodernější
technologie při výrobě parních turbín s vývozem do mnoha států světa. Kontrastem byla
odpolední exkurze do Pivovarského muzea, ve které se studenti seznámili s počátky výroby
piva v Plzni, zařízeními, nástroji a prostory, kde začala slavná éra plzeňského Prazdroje. Oba
dva plzeňské průmyslové závody navazují na původní firmy založené v době průmyslové
revoluce a reprezentují svými kvalitními výrobky město Plzeň, Plzeňský kraj i Českou
republiky po celém světě.
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Obrázek č. 1 Exkurze v DOOSAN Škoda Power v Plzni
2.1 Přírodní rezervace Zábělá
Zábělá je přírodní rezervace na pravém břehu Berounky severovýchodně od plzeňské
městské části Bukovec v okrese Plzeň-město. Přírodní rezervace byla vyhlášená v roce 1969
s novelizací v roce 1993 a 1993. Celkově přírodní rezervace Zábělá zaujímá rozlohu 31,93 ha.
Část s rozlohou 4,837 ha leží v katastrálním území Bukovce a část s rozlohou 27,093 ha
v katastrálním území obce Chrást u Plzně.
Řeka Berounka tvoří přirozenou severozápadní hranici přírodní rezervace Zábělá. Na
protějším levém břehu Berounky se rozkládá přírodní rezervace Háj. Geomorfologicky spadá
Zábělá pod soustavu Poberounská pahorkatina, podsoustavy Plzeňská pahorkatina, na
rozhraní celku Plaská pahorkatina, podcelku Kralovická pahorkatina a celku Švihovská
pahorkatina, podcelku Rokycanská pahorkatina.
Většinu území pokrývá lesní vegetace. Důvodem ochrany je původní smíšený
dubohabrový les, suťový les s bylinným patrem rostoucím na strmém skalnatém svahu
přecházející postupně do roviny meandrující řeky Berounky. V povodí Berounky jsou
předmětem ochrany také bahnité říční náplavy a ovsíkové louky. Bohatý je výskyt hajních
bylin kvetoucích zpravidla v jarním období před olistěním stromů. Přírodní rezervace Zábělá
spadá pod evropsky významné lokalita i z mykologického, entomologického
a ornitologického hlediska.
V současné době je rezervace centralizovaná v původním lese podle hospodářského
plánu z roku 1877 s názvem Habří. Les Habří se skládal z borovo-dubového porostu s příměsí
budku a smrku. Věk stromů byl v 19. století odhadován na 150-200 let. Ačkoliv les Habří
není pozůstatek nedotčených lesů, tak od počátku 19. století již v lese neprobíhaly drastické
těžební zásahy. Hospodaření se v minulosti omezovalo na odklízení spadlých a suchých
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stromů či větví. Les byl chráněn správcem lesa, tedy Velkostatkem královského města Plzeň,
před zprůmyslněnou lesní výrobou.
Dnes se hospodářský les v Zábělé nevyskytuje. Část území, obzvláště na skalních
výchozech, nese označení les ochranný (12,2 ha). Jedná se o les chránící skeletovitý svah
proti erozi, sesuvu a jiným nežádoucím vlivům. Zbývající území bylo v historii převedeno na
les zvláštního určení (20,6 ha), který je definovaný jako důvod vyhlášení k podpoře
přirozeného vývoje lesa, k ochraně vodních zdrojů a biodiverzity. Les postupem času směřuje
k samostatnému přirozenému vývoji. Největší rozlohu v něm zaujímá biotop hercynské
dubohabřiny (36,8%), acidofilní doubravy (19,3%) a nepůvodních jehličnatých dřevin
(12,6%). Zastoupení nižší mají suťové lesy (7,2%), vegetace vodních toků podél řeky
Berounky (6,5%) a navazující ovsíkové louky (6,5%).
Aktuálně má z dřevin největší podíl dub letní (Quercus robur) a habr obecný (Carpinus
betulus). V Zábělé lze nalézt borovici lesní (Pinus sylvestris) stoletého stáří, která roste na
skalních výchozech a nelze vyloučit její přirozený výskyt. Z nepůvodních druhů se vyskytují
smrk ztepilý (Picea abies) a modřín opadavý (Larix decudia), které byly vysazené již před
začátkem 20. století. Z listnatých druhů je zastoupen dub červený (Quercus rubra), lípa
malolistá (Tilia cordata), buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus).
V menší míře se vyskytuje bříza bělokorá (Betula pendula), líska obecná (Corylus avellana),
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Mezi invazivní druhy se řadí trnovník akát (Robinia
pseudoacacia), střemcha obecná (Primus padus) a trnka obecná (Primus spinosa).
Z původních listnatých dřevin se zredukovala olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jilm habrolistý
(Ulkus minor).
Zájem botaniků se projevuje významné zastoupení hajní květeny. Většina hajních bylin
rozkvétá v jarních měsících před tím, než se stromy stihnou olistit a vytvoří stín před
slunečními paprsky. Mezi pravidelně kvetoucí druhy přírodní rezervace Zábělá patří sasanka
hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), pryskyřník
hajní (Ranunculus nemorosus), jaterník podléška (Hepatica nobilis), plicník tmavý
(Pulmonaria obscura), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) a mnoho dalších.
Celkem je na území přírodní rezervace zjištěno přes 400 taxonů cévnatých rostlin.
Mnohé z nich jsou dnes na našem území zvláště chráněné nebo jsou vedeny v Červeném
seznamu cévnatých rostlin ČR. Bohužel mnoho chráněných druhů je zaznamenáno pouze
v historických průzkumech a dnes jsou v lokalitě nezvěstné nebo vyhubené. Patřila mezi ně
prha arnika (Arnica montana), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), vstavač kukačka (Orchis
morio), vikev panonská (Vicia pannonica) aj. Obecně se jedná zejména o druhy vázané na
rašelinné louky v nivě Berounky a další specifické biotopy, které se v rezervaci již
nevyskytují.
Fauna v přírodní rezervaci Zábělá nedosahuje takové druhové rozmanitosti jako flóra.
Nicméně například entomologové řadí oblast k významným lokalitám s hojným výskytem
brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a tesářikovitých (Cerambycidae). Zcela
nejvýznamnější čeledí jsou vrubounovití (Scarabaeidae). V Zábělé se vyskytuje páchník
hnědý (Osmoderma eremita), který žije a množí se v dutinách starých tlejících padlých dubů
na prosluněných stanovištích. Tento druh je rozšířen v České republice a v Evropě pouze
ostrůvkovitě. Na mezinárodní úrovni je zařazen do projektu Natura 2000 a v naší fauně je
řazen jako druh silně ohrožený. Mezi vrubounovité také patří přítomný zdobenec zelenavý
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(Gnorimus nobilis) a vzácný v lese žijící hnojník (Aphodius zenkeri). Vzácnější je i výskyt v
ČR ohrožených zástupců blanokřídlých (Hymeroptera).

Obrázek č. 2 Páchník hnědý
Z fauny mají velké zastoupení ptáci. Převažuje zastoupení těch, kteří si staví hnízda
v dutinách vzrostlých stromů např. strakapoud velký (Dendrocopos major), datel černý
(Dryocops martius), lejsek šedý (Muscicapa striata), žluna zelená (Picus viridis), brhlík lesní
(Sitta europaea) a několik zástupců rodu sýkora (Parus). V korunách stromů hnízdí dlask
tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), holub hřivnáč (Columba palumbus), křivka
obecná (Loxia curvirostra) aj. Z predátorů se vyskytuje káně lesní (Buteo buteo), kalous ušatý
(Asio otus), puštík obecný (Strix aluco) a dokonce i výr velký (Bubo bubo).
Hlavním zájmem ochránců přírody v přírodním parku Zábělá je stabilizace biotopů
a minimalizace zásahů člověka. Mezi hlavní body managementu ochrany patří kontrola
druhové skladby dřevin a potencionální redukce negativních zástupců. Jedná se zejména
o odstranění nepřirozených monokultur a invazivních druhů. Důležité je zjistit různověkost
dubů a habrů pro přirozenou obnovu lesa. Chránit se musí i semenáčky proti okusu a ohryzu
lesní zvěře zredukováním stavů přemnožené zvěře a oplocením semenáčků. Dalším bodem je
ponechání mrtvých kmenů stromů v lese. Přirozený rozpad mrtvého dřeva zvyšuje
diverzifikace bylinného patra a podporuje rozmnožování dřevních brouků. Primárně se bere
ohled na Páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
2.2 Naučná stezka Zábělá
Naučná stezka Zábělá vybudovaná v roce 1979 byla jako první na Plzeňsku vybavená
informačními tabulemi. Stezku tehdy zřídil plzeňský lesní závod Západočeských státních lesů
a spolu s ObvNV Plzeň 4 – Doubravka a svazem turistiky ZČ KU ČSTV Plzeň. V současné
době je zřizovatelem naučné stezky Město Plzeň.
Začátek naučné stezky je dobře dostupný z centra Plzně pomocí autobusu MHD č. 28 na
konečnou zastávku v obci Bukovec, městské části statutárního města Plzeň. V současné době
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v lokalitě převažuje zástavba rodinných domků a žije zde trvale 446 obyvatel. Historická část
Bukovce byla v roce 1995 vyhlášena památkovou zónou lidové architektury. Blízkost přírody
a dobrá dostupnost do města dělá z Bukovce atraktivní místo pro bydlení a je vyhledávanou
lokalitou, kde počet obyvatel bude vzrůstat.
Historie Bukovce sahá daleko do minulosti. První písemná zmínka pochází z roku 1379,
tehdy Bukovec patřil k panství v Červeném Hrádku, které bylo ve vlastnictví Heřmana z
Nečtin. Další písemné dokumenty dokládají vlastnictví Bukovce Jiřímu z Malesic v roce
1655. Po skončení 30. leté války bylo berním úřadem v lokalitě zaznamenáno 6 usedlostí. V
roce 1724 hradecké panství koupilo město Plzeň. Samostatnou obcí byl Bukovec do roku
1942, kdy byl připojen k Plzni a je součástí městského obvodu Plzeň 4.
První stopy lidského osídlení blízko Bukovce jsou archeologicky doloženy u Holého
vrchu (v minulosti nazývaný též Ovčí nebo Spálený) v nadmořské výšce 373 m n. m. Dle
archeologických nálezů se zde nacházelo opevněné hradiště již v pozdní době halštatské
(starší doba železná, 1500 – 500 let před naším letopočtem). Hradiště pravděpodobně tvořil
násep vyztužený dřevěnou konstrukcí, v čelní stěně byla vyztužena kamennou zdí. Místo bylo
vybráno pravděpodobně záměrně na skalním ostrohu v blízkosti strmého srázu k řece
Berounce s dobrým výhledem a dostupnou vodou.
Hradiště bylo později opuštěno. Dalšími obyvateli se stali Slované, kteří do západních
Čech postupovali ze středních Čech. Bukovecké hradiště na Holém vrchu bylo jedním
z prvních, které v plzeňském regionu vybudovali. Pravděpodobně sloužilo jako regionální
mocenské centrum, které mimo jiné kontrolovalo cestu ze západní Evropy přes Plzeňsko do
středních Čech. V 10. století, po nástupu přemyslovského rodu k moci, přesouvá panovník
Boleslav I. mocenské centrum plzeňské kotliny na vrch Hůrku nad dnešním Starým Plzencem
a bukovecké hradiště je využíváno jen z části. Archeologické nálezy dokazují i stopy požáru
z tohoto období, který mohl vést k postupnému zániku hradiště.
V době největšího rozkvětu hradiště obyvatelé chovali koně, tury, ovce, kozy. Ve
zdejších lesních porostech lovili srnce, jeleny, divoká prasata a jinou zvěř. Kromě obytných
domů zde stály řemeslnické dílny a vyhrazený byl i prostor na směnu zboží. Archeologické
průzkumy objevily zlomky keramických nádob ze slovanského osídlení. Vnější stěny nádob
byly před výpalem zdobené rytím a vytlačováním. Nalezeny byly i další předměty denní
potřeby, např. železné nože, hrot šípu, kování vědra, nástroje zhotovené z kostí a paroží. Mezi
nejvzácnější nálezy patří bronzová přezka se zdobeným kováním a zlomek bronzového
kování pochvy nože datované na přelom 8. -9. století. Oba nálezy dokazují přítomnost
společenských vysoce postavených elit v bukoveckém hradišti v minulosti.
Městské lesy kolem Plzně jsou polohou předurčeny k hospodářskému využití.
V blízkosti větších lesních celků vznikaly lesní školky. Měly za úkol vypěstovat potřebné
množství sazenic. Původně šlo o dočasné plochy či políčka pro konkrétní porosty, později
o trvalé objekty dlouhodobě využívané. Menší lesní školka se nacházela na trase dnešní
naučné stezky Zábělá. V dnešní době je v lesních školkách vysoký podíl mechanizace. V
České republice se jedná o desítky hektarů pěstebních ploch včetně skleníků a krytých hal na
výrobu substrátů a obalovaných sazenic, které se hospodářsky využívají v lesích po těžbě,
větrných či jiných kalamitách.
Další zastavení naučné stezky je v blízkosti objektu Lesovny. Ta sloužila jako sídlo
lesního úřadu města Plzně na úrovni polesí a dohlížela na hájemství Horní a Dolní Zábělá.
V Lesovně byl zároveň i byt hajného. Stavba byla dokončena v roce 1924. Obecní úřad
22

v Bukovci tehdy podmínil stavbu povinností přijmout na stavbu nezaměstnané zedníky
a dělníky z Bukovce. Budova je cihlová. Podkroví převážně roubené. Na stavbě jsou
zajímavé prvky české lidové architektury v podobě roubení, vyřezávaného bednění štítu,
lemování oken, sloupků, zábradlí a verandy. V roce 1996 byla budova Lesovny zařazena mezi
kulturní památky ČR. V současné době není využívána.
Mimoprodukční a celospolečenskou funkci lesních porostů kolem Plzně prosazoval na
začátku 20. století nejvýznamnější lesní hospodář plzeňských městských lesů Josef Sigmond
(1898 -1928). Ve zvýšené míře prosazoval rekreační využívání příměstských lesů a zasloužil
se, že zde byly umístěny lavičky, altány nebo restaurace. Na počest pana Josefa Sigmonda
byla pojmenována i naučná stezka v lesích mezi Bolevcem a Třemošnou.
Zábělá se ve 2. pol. 20. století staly oblíbeným cílem výletníků, místem konání
národních slavností organizovaných Sokolem a dalšími plzeňskými spolky a sdruženími.
Oblíbenost lokality zvyšovala blízká železniční trať. Na trati mezi Prahou a Plzní začaly vlaky
jezdit v roce 1862, když nepočítáme koňskou dráhu mezi lety 1828 -1833. Spojení z Plzně
bylo v roce 1861 prodlouženo až do Fürt im Wald (území dnešního Německa). Pro oblíbenost
výletů do příměstských lesů byla zřízena v roce 1889 železniční zastávka v Zábělé. Z Plzně
byly vypravovány zvláštní zábavní vlaky, které jezdily nejdříve v neděli, o svátcích a v letní
sezóně. Postupně se zastávka v Zábělé stala plnohodnotnou každodenní zastávkou na trase
Plzeň - Praha. Zastávka vlaku v Zábělé byla zrušena pro malé využití v roce 1972.

Obrázek č. 3 Viadukt bývalé železniční trati u zastávky Zábělá a lávka pro pěší na NS Zábělá
Dnešní železniční trať z Plzně do Prahy byla v letech 2013-2018 modernizována a na
části trati v úseku Rokycany - Plzeň mezi Kyšicemi a Doubravou dnes vedou dva podzemní
jednokolejné tunely dlouhé 4150 m, čímž se trať se zkrátila o 6100 m. Úsek mezi Doubravou
a Chrástem se stal nadbytečným a v prosinci 2018 tímto úsekem přestaly vlaky jezdit. Dnes
dřívější čilý ruch dokazují na naučné stezce jen kamenné viadukty a zaniklá trať vysypaná
štěrkem, která čeká na své další využití snad v podobě cyklostezky. Pro pěší turisty byla
v roce 2004 opravena dřevěná lávka přes rokli vedoucí k zastávce z Bukovce.
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V roce 1888 popularita Zábělé přiměla vedení města k rozhodnutí zřídit v zábělském lese letní
restauraci. Projekt vypracoval architekt Březina a pověřeným stavitelem se stal Antonín
Tomášek. V restauraci byly pro hosty připraveny 3 pokoje a hostinská místnost s plochou
50 m², ve které byla zřízena i kuchyně. Vedle restaurace byla postavena i lednice. V té době
ještě neexistovaly elektrické lednice, jak je známe dnes. Lednici představovala jednoduchá
hrázděná stavba, kde byly v zimě naskládány zásoby ledu z řek nebo rybníků, aby v letním
období mohly chladit pivní sudy a uskladněné potraviny. Areál doplňoval malý domek pro
nájemce restaurace a venkovní záchody. V roce 1900 byla přistavěna k budově restaurace
i venkovní krytá terasa pro více než 200 hostů. Prvním restauratérem se se stal Ferdinand
Císař.
Restaurace byla dobře vedená a zásobená. V jejím bezprostředním okolí se konaly různé
hudební, taneční, pěvecké akce nebo vypouštění balónů či večerní ohňostroje. Plzeňská
pobočka Klubu českých turistů, založená v roce 1892, organizovala různé akce v přírodě
spojené s pohybem. Rozrostl se i počet kilometrů upravených a značených stezek. V roce
1893 byla vyznačena turistická stezka ze Sence podél stráně Seneckého potoku nad levým
břehem Mže až přívozu v Zábělé. Loďkový přívoz pro přístup turistů z opačné strany řeky již
dnes neexistuje, ale žlutě značená stezka pokračuje v současné době až do Druztové.
Během 2. světové války návštěvnost Zábělé značně klesla a definitivně slavnou éru této
lokality ukončil rok 1948 a nástup komunistické moci v Československu, který přinesl změny
společenské a s tím spojené i změny v trávení volného času obyvatel. Provoz restaurace byl
ukončen v roce 1954. Demolice objektů proběhla v letech 1955-1955. Dnes nám místo
bývalé rušné restaurace připomíná informační tabule a lavička ve vzrostlém lesním porostu.

2.3 Kras
Kras je typ krajiny, pro kterou je charakteristické podzemní odvodňování
s převažujícím chemickým zvětráváním v podobě rozpouštění krasových hornin. Mezi
krasové horniny řadíme převážně karbonáty např. vápence, dolomity, sádrovce. Působením
vody a dalších exogenních a endogenních činitelů dochází k vytváření povrchových
a podzemních tvarů reliéfu. Na povrchu vznikají například škrapy, škrapová pole, závrty,
krasová údolí, kaňony, ponory a vývěry vod. Sekundární krasové jevy jsou jeskynní výplně –
krápníky, sintry, speleotémy a jiné sedimenty. Rozpouštění karbonátů je zintenzivněno
oxidem uhličitým, který srážková voda pohlcuje z atmosféry. Rozpouštěním vápence vzniká
uhličitan vápenatý, ze kterého se uvolňuje oxid uhličitý. Následným usazováním vznikají
krasové jevy v jeskyních.
Krasová území jsou místem vzniku svébytných ekosystémů. Rostliny jsou v jeskyních
vzácné. Vyskytují se mechorosty a kapradiny, kterým k fotosyntéze stačí světlo
z rozmístěných reflektorů. Tato vegetace není v jeskyních žádoucí, protože poškozuje
krápníkové útvary. Podzemní prostory jsou významným útočištěm savců - letounů. Jeskyně
v Čechách a na Moravě slouží jako zimoviště netopýrů a vrápenců. V okolí jeskyní se
odehrává i podzimní rojení (swarming). Z dalších organismů jsou zastoupeny mikroskopické
houby, plísně, roztoči, pavouci, mnohonožky, měkkýši, chvostoskoci, brouci aj.
Jeskynní mikroklima je spolu s vodou základní podmínkou k zachování a dalšímu
vývoji krápníkových útvarů i života v jeskyních. Ovzduší má konstantní teplotu, vysokou
relativní vlhkost, minimální obsah prachových částic, mírně zvýšený obsah oxidu uhličitého
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a zvýšený obsah iontů vápníku. Ve vybraných jeskynních systémech je toto prostředí úspěšně
využíváno k pobytové léčbě nemocí dýchacích cest především u dětských pacientů
(speleoterapie). Mechanismus účinku je trvale předmětem výzkumu, který prokázal
významný imunomodulační vliv jeskynního prostředí na lidský organismus. Z hlediska
mechanismu účinku je nejvýznamnějším faktorem lehce zvýšená koncentrace radonu, proto
jsou v jeskyni také vysoce koncetrované lehké ionty.
Základní kameny moderní speleoterapie položil až v 50. letech tohoto století Dr. Karl
Hermann Spannagel, kdy v lázeňském městě Ennepetal (v dnešní Spolkové republice
Německo) léčil speleoterapií dospělé astmatiky. Jeho hlavní zásady byly převzaty a dále
rozvíjeny v různých speleoterapeutických centrech v Evropě. Vrcholným orgánem pro
speleoterapii je dnes Stálá komise pro speleoterapii při UIS, v České republice zastoupena
Českou komisí pro speleoterapii, která je složena z odborníků – lékařů a přírodovědců.
V současné době se oficiálně provozuje speleoterapie na třech místech v naší republice, a to
v Ostrově u Macochy, ve Zlatých horách a ve Vojtěchově.
2.4 Český kras
Český kras je rozlohou největší krasová oblast v Čechách a rozkládá se mezi Prahou
a Zdicemi v centrální části Barrandienu, tj rozsáhlého území zasahujícího do středních
a západních Čech pojmenovaného po proslulém francouzském inženýru Joachimu
Barrandovi. Je tvořen prvohorními vápencovými usazeninami převážně z období svrchního
siluru a spodního devonu. Vápence se usazovaly na dně mělkého, prosluněného moře ve
starších prvohorách před 405 -380 miliony let. Reliéf Českého krasu je velmi členitý a se
zařízlým údolím řeky Berounky s přítoky má až kaňonovitý ráz. V měkčích snadněji
odplavitelných jílovitých břidlicích z období ordoviku vznikla dvě široká údolí. Na severní
straně se nachází Berounská kotlina, která pokračuje na Králův dvůr ke Zdicím a odděluje
Český kras od Křivoklátska. Na jižní straně prochází kolem Řevnic k Hostomicím druhé
údolí, nazývané Svinařský úval. V období starších prvohor tudy protékala řeka Litavka.
Český kras se rozkládá na ploše 144 km². Pro značný obsah nerozpustných hornin
a složitou tektonickou stavbu zde však nevznikly souvislejší hydrologické systémy a tím
i rozsáhlejší systémy jeskyň. V Českém krasu je evidováno celkem 685 jeskyní.
Z povrchových krasových jevů je výrazný krasový kaňon Berounky a několik krasových
roklí. Ostatní krasové tvary (např. škrapová pole, závrty, vývěry, ponory) jsou vzácné
a zastoupeny minimálně. Od roku 1972 je Český kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí
s rozlohou 12 823 m² a Koněpruské jeskyně jsou součástí národní přírodní památky Zlatý
kůň. Po prohlídce jeskyní mohou turisté absolvovat nenáročnou naučnou stezku Zlatý kůň
v celkové délce 3,5 km se třinácti zastaveními u naučných tabulí, které poskytují základní
informace o geologických, paleontologických zajímavostech, flóře, fauně a činnosti člověka
v této zajímavé lokalitě.
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Obrázek č. 4 Koněpruské růžice
Koněpruské jeskyně jsou nejdelší z jeskyní, které se nachází v jihozápadní části
Českého krasu v Karlštejnské pahorkatině v lokalitě vrchu Zlatý kůň (475,9 m n. m.). Celková
délka známých chodeb je 2050 m a tvoří třípatrový systém. Pro veřejnost byla zpřístupněna
kratší trasa v roce 1959. Dnes je zpřístupněna trasa o délce 620 m. Nejhlubší je jeskyně
Arnoldka s hloubkou 111 m. V Koněpruských jeskyních je celoroční teplota mezi 9 °C
a 10,5 °C. Vlhkost vzduchu dosahuje hodnot 96 - 100 %. Z podzemních krasových tvarů jsou
k vidění krápníky, závěsy, varhany či koněpruské růžice.
Koněpruské vápence představují zkamenělý útes podobný dnešním korálovým útesům,
které utvářely milióny jedinců dnes již vymřelých mořských živočichů a řas s vápnitými
kostrami a schránkami. Proto se v lomech na svazích Zlatého koně nacházejí četné zkamenělé
zbytky zejména lilijic, korálů, ramenonožců, hlavonožců (druh Agonitites fidelis), plžů rodu
Praenatica, trilobitů a jiných. V lomu pod jeskyněmi je dovolen sběr zkamenělin nalezených
v suti.
Koněpruské jeskyně byly z pověstí známé již v 15. století. Nejstarší písemná zpráva
pochází z knihy „Versuch einer Naturgeschichte Böhmes“ z roku 1822 od Laurenze Alberta
Dlaska. Některé z jeskyní byly objeveny náhodně dělníky pracujícími v blízkých lomech. Až
po roce 1950 začala záchrana před postupujícím blízkým lomem a amatérskými sběrateli kostí
a minerálů. Komise pro systematický průzkum jeskyní vedená Františkem Proškem a Jiřím
Kuklou zabránila dalšímu ničení a přivedla do lokality odborníky a vědce.
Celá lokalita vrchu Zlatý kůň a Koněpruské jeskyně jsou významným nalezištěm
prvohorních zkamenělin, paleontologickým nalezištěm pozůstatků obratlovců sahajících do
třetihor a kosterních pozůstatků lidí a nástrojů ze starší doby kamenné. Z dochovaných
vzácných nálezů jmenujme kosti medvěda (Ursus deninigeri), srstnatého nosorožce
(Coelodonta antiguitatis), koně (Egnus ferus przewalskii). Z běžnějších větších zvířat kosti
jelenů, vlků, kamzíků a koz, kteří pravděpodobně do jeskyní propadli komíny jeskyní. Lidské
pozůstatky dokazují osídlení Českého krasu před 13 000 lety (tzv. magdalénské období).
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Nalezené kosti příslušely ženě uložené do hrobu, kam byly přiloženy kamenné nástroje,
provrtaná ulita mořského mlže a úštěp silné duté kosti.
Ve svrchním patře Koněpruských jeskyní byla zřízena kolem roku 1741 penězokazecká
dílna. Raženy zde byly původně stříbrné jednostranné mince s dvouocasým českým lvem
a perlovcem na okraji tzv. Penízy (7 penízů odpovídalo 1 pražskému groši). Falešné mince se
vyráběly z měděného plechu a následovně se stříbřily. Původně zamaskovaný vchod byl
vpravo od přístupové cesty nedaleko pod vrcholem. Kdy penězokazecká dílna zanikla, není
známo.
Vrcholové partie, jižní a západní svahy návrší vrchu Zlatý kůň jsou porostlé skalní stepí
s několika typickými druhy, především bohatou populaci koniklece lučního českého
(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Roste zde dále např. vrbovka rozmarýnolistá
(Epilobium dodonaei), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), tařice horská (Alyssum
montanum), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum), máčka ladní
(Eryngium campestre), locika prutnatá (Lactuca viminea) a další.
Z trav se vyskytuje pěchavu vápnomilnou (Sesleria caerulea), válečku prapořitou
(Brachypodium pinnatum), kostřavu walliskou (Festuca valesiaca), kavyl Ivanův (Stipa
pennata), ostřici nízkou a jarní (Carex humilis, C. Caryophyllea). Včelník rakouský
(Dracocephalum austriacum) je celoevropsky ohrožený a zde se dokonce samovolně šíří. Z
dřevin to jsou dřín jarní (Cornus mas), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), jeřáb muk (Sorbus
aria), jalovec obecný (Juniperus communis), ale také vysazená borovice černá (Pinus nigra).
Jeřáb krasový nikde jinde na světě neroste a je zdejším endemitem.
Na dně lomu najdeme např. pupavu obecnou (Carlina vulgaris), kruštík tmavočervený
(Epipactis atrorubens), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), hořec brvitý (Gentianopsis
ciliata). Severní svah je porostlý listnatým lesem s bohatým bylinným podrostem, jmenujme
jaterník podléšku (Hepatica nobilis), kopytník evropský (Asarum europaeum), hrachor jarní
(Lathyrus vernus), sasanku hajní (Anemone nemorosa), břečťan popínavý (Hedera helix),
prvosenku jarní (Primula veris), lilii zlatohlavou (Lilium martagon).
Na slunných skalnatých svazích a stráních se z živočichů vyskytují ohrožené druhy
stepník rudý (Eresus kollari Rossi) a ploskonoh pestrý (Libelloides macaronius), užovka
hladká (Coronella austriaca). V jeskyních a štolách nachází své zimoviště a úkryt přes 10
druhů netopýrů například vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Na kosených loukách u
Loděnice žije i sysel obecný (Spermophilus citellus). Ve skalách hnízdí kavka obecná (Cervus
monedula) či výr velký (Bubo bubo).
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Obrázek č. 5 Pohled na velkolom Čertovy schody z trasy NS Zlatý kůň
Devonské vápencové usazeniny jsou zároveň kvalitní nerostnou surovinou využitelnou
zejména v průmyslu stavebních hmot, v chemickém a papírenském průmyslu. Těžba vápence
v této lokalitě probíhala stovky let před tím, než zde započal systematický přírodovědný
průzkum a aktivity ochránců přírody. Nejstarší, dnes již opuštěné lomy v Českém krasu,
vznikaly ve středověku a stopy po nich se staly součástí zdejší krajiny. V 19. a v první
polovině 20. století těžba probíhala v několika větších lomech (Císařský, Houbův, Husákův).
Ve 2. polovině 20. století byl otevřen velkolom Čertovy schody. Ze zdejších vápenců se
vyrábí zejména vápenný hydrát (hašené vápno) do malty a maltových směsí, speciální vápno
pro zemědělské účely (pomalu rozpustné granule jako hnojivo), stabilizační materiály (pro
náspy dálnic, železničních koridorů a protipovodňových hrází), vápno do filtrů pro spalovny
odpadů (odstraňování škodlivých dioxinů a furanů v odpadních plynech) a vápno pro výrobu
papíru.
Po ukončení těžby je plánován projekt geologického parku. Těžba v západní části
velkolomu Čertovy schody se už do stran nebude rozšiřovat. Souběžně se zahlubující těžbou
probíhá rekultivace krajů lomu. Z vyhlídky naučné stezky Zlatý kůň lze pozorovat výsledek
spontánního zarůstání skal starého Císařského lomu na severní straně a aktuálně probíhající
rekultivaci na západní a jižní stěně velkolomu, jejíž součástí je i vysazování druhů dřevin,
které jsou v Českém krasu původní. Po konečných úpravách vznikne na dně lomu mělké
jezírko s několika ostrůvky.
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Obrázek č. 6 Vrbovka rozmarýnolistá
Prostor velkolomu je již nyní spontánně osidlován organismy, kterým uměle vytvořené
prostředí vyhovuje. Příkladem je vrbovka rozmarýnolistá (Epilobium dodanaei), která
v člověkem nedotčené přírodě roste na štěrkovitých náplavech prudších vodních toků, ale
v kulturní krajině nalezla druhé optimální životní prostředí ve vápencových lomech.
Na slunečných suťových svazích se daří ožance hroznaté (Teucrium botrys). Vápencové skály
preferuje k životu vzácný plž ovsenka skalní (Chondrina avenacea), který se zde druhotně
také rozšířil. Další bezobratlým zástupcem fauny velkolomu je mnohonožka dvoupásá
(Ommatoiulus sabulosus).
3 Závěr
Cílem letošního Zeměpisného kempu bylo nabídnout talentovaným žákům z Plzeňského
kraje program se zajímavými a méně známými přírodními lokalitami, které mají i zajímavou
historii. Zaměřili jsme se na dnes již chráněná území, která v minulosti byla lidmi
hospodářsky využívaná. V souvislosti s ekonomickou a politickou situací v Evropě byla
ochrana přírody častým tématem rozhovorů a přednášek. Právě srovnání krajiny intenzivně
průmyslově využívané a krajiny přírodní bylo nosným tématem letošního Zeměpisného
kempu. Generace dnešních mladých lidí si musí uvědomit nutnost trvale udržitelného rozvoje,
kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj musí jít v souladu s ochranou přírody a její obnovou.
V letošním ročníku se sešla poměrně homogenní skupina žáků víceletých gymnázií
a základních škol Plzeňského kraje, které čeká v blízké budoucnosti rozhodování o dalším
studiu či volbě povolání. Exkurzemi do výrobních závodů DOOSAN Škoda Power a RAKO
Chlumčany jsme jim chtěli představit perspektivní obory pro další studium či zaměstnání,
které mají pevné postavení v průmyslu České republiky i ve světě.
Metodicky jsme se snažili zařadit témata, která se nemohou ve školách probírat z časových
důvodů v tak velkém rozsahu. Denní programy zohledňovali věk, zájmy a pozornost studentů.
Osvědčilo se zařazení pohybových večerních aktivit. Během pondělní terénní exkurze se
studenti měli možnost seznámit a v klidném lesním porostu naučné stezky Zábělá navázali
nové přátelství. Společně po celý týden se živě zajímali o nové poznatky a vstřebávali nové
zážitky.
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