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ÚVODNÍ
SLOVO

Lesu zdar!
Nikola Botošová

Zdravím Vás, vážení čtenáři!
   venku nám již začíná padat listí a
s ním Vám právě padá do klína i
nové číslo Facíra ke čtení. Třeba při
pochmurných podvečerech, nebo
prosluněných odpolednech. Ať si
ale vyberete pro čtení jakoukoliv
denní dobu, jistě se dočkáte
spousty zajímavých článku, které
Vám rozšíří obzory, poradí, jak se
lépe poprat se studiem, či jen zkrátí
dlouhou chvíli. 
   S podzimem kromě překrásně
zbarvené přírody a příjemně
hřejivého sluníčka si pro někoho
může přijít i takzvaná „podzimní
depka”, nedostatek motivace a
pomalu ze školy nashromážděný
stres. Nezapomínejte mezi tou vší
hromadou práce a pochmurných
myšlenek, jak moc důležitý je i
odpočinek a chvíle klidu pro sebe.
Nejste v tom rozhodně sami! 

 Přeji Vám všem klidné přežití období praxí, náročných testů a úpadku
motivace. Snad ho všichni přežijeme ve zdraví a shledáme se u dalšího čísla
Facíra, tentokrát již v zimním kabátu. 

POZOR!
Nechce se Vám číst?

Nově naleznete
Facíra i v audioverzi: 
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Bc. Veronika Chrobáková

       projektová a marketingová
manažerka

Léto uteklo jako voda a 1. září naše škola
opět ožila. Studenti se vrátili nejen do
lavic, ale také na praxe. První školní den
jsme zahájili sportem v podobě
lesnického krosu, který se těší čím
dál větší oblibě. Hned první víkend jsme
se zúčastnili Mysliveckého dne ve Skalici,
kde jsme se prezentovali společně
s trubači a studenty, kteří zajišťovali lesní
pedagogiku.

V novém školním roce jsme přivítali také
Michaela Smitha – rodilého mluvčího
z Jižní Karolíny, který se stal asistentem
ve výuce. Jsme přesvědčeni, že Michael
bude pro naše studenty obrovským
přínosem. Nejen studenti, ale také
zaměstnanci mohou docházet na
odpolední konverzace. Věříme, že tuto
jedinečnou příležitost využije postupem
času více z nás.

V září se konal v Polsku také první Forest
Master Championship. V soutěži lesnické
všestrannosti se utkaly týmy z  České
republiky, Německa a Polska, které mezi
sebou poměřovaly síly.

Škola pořídila v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství
nové nákladní vozidlo s nosičem
kontejnerů. Podpora je poskytována
na modernizaci a vybavení moderními
učebními pomůckami, které umožní
žákům a studentům osvojit si základní
odborné a praktické dovednosti
nezbytné pro výkon budoucího
povolání.

Velký úspěch zaznamenal školní
časopis, který zvítězil v soutěži Nejlepší
školní časopis ve středoškolské
kategorii v Královéhradeckém kraji a
postoupil do celostátního kola.
Gratulujeme celé redakci a znovu
děkujeme za obsah, který vytváří.

Odstartovali jsme blok přednášek
zaměřených na sebeobranu. Jako
první byly na pořadí obranné spreje,
elektrické paralyzéry a jejich užití. Na
další přednášce se budeme věnovat
teleskopickým obuškům.
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Naše běžkyně a běžci vybojovali
bronzové medaile v Okresním kole v
přespolním běhu. Dalšíě běžeckou
událostí byl závod Děkanovi neutečeš,
kde náš tým také skvěle reprezentoval.

Konec září a přelom října byl ve
znamení odborných exkurzí. Třída 4.
C odjela na pětidenní exkurzi do
Slezska a na Moravu. Třídy 4. A a 4. B
se zúčastnily týdenního bloku
odborných exkurzí.

V říjnu jsme se podíleli na akci Do lesa
s lesníkem, kterou pořádá organizace
Nadace dřevo pro život. Po slavnostním
zahájení se děti vydaly na jednotlivá
stanoviště, kde na ně čekaly ukázky
lesnických činností, kterých se ujali naši
studenti. Program této naučné akce je
navržen tak, aby děti pochopily, že les
vyžaduje odbornou celoroční péči,
kterou zajišťují lesníci. Díky tomuto
poznání a osobnímu prožitku získávají
děti hlubší vztah a respekt nejen k lesu
samotnému, ale i k práci lidí, kteří se o
něj starají.

V pátek 14. 10. se konala Lovecká
střelecká soutěž lesnických škol ČR o
pohár ředitelky SLŠ Žlutice.
Gratulujeme Romanu Vaňkovi, který v
kategorii studentů zvítězil. Velká
gratulace také Ing. Martinu Kábrtovi,
který obsadil 2. místo.

Cyklus přednášek a pořadů Na
lesárně pokračoval v úterý 18.
10. Ing. Aleš Škoda seznámil
zájemce s Mongolskem očima
lesníka. Náš kolega opakovaně
Mongolsko navštěvuje a
pomáhá místním lesníkům v
rámci programu FAO. Dalšími
hosty budou Ing. Josef Drobný
a Ing. Jiří Franc.

První vlna sázení v rámci
projektu Les čtení pomáhá, byla
zahájena 19. 10. Dětem
zapojeným do projektu se
podařilo načíst již přes 5 000
stromků. U Trutnova tak roste
nový les, Les Čtení pomáhá.
Nejčtenějšími knihami ve Čtení
pomáhá přírodě jsou tituly „Co
drží Měsíc na obloze“, „Tajuplný
svět virů a bakterií“ a „Citový život
zvířat“.
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V pátek 21. 10. se konala soutěž
Bezpečné dny v práci, kde naši školu
reprezentovaly dva týmy, jeden
z Trutnova a jeden ze Svobody. Tým
z Trutnova obsadil 1. místo a
v jednotlivcích jsme brali hned 2
medaile, za první - Vojtěch Frýba a
druhé místo – Annika Gloserová.
Gratulujeme a děkujeme oběma
týmům za účast.

Do konce roku bychom rádi vylepšili
prostory knihovny a vytvořili
příjemné zázemí, kde mohou
studenti trávit svůj čas. Pořídili jsme
sedací vaky a v dalších činnostech
budeme pokračovat dle možností.

Podzim je také ve znamení
náborových aktivit a kromě
návštěv ZŠ se naše škola účastní
např. Burzy škol v Trutnově a
Hradci Králové. Všechny aktivity
směřují k největší náborové
události, kterou je Den
otevřených dveří. Věříme, že se
nám díky dlouhodobé aktivitě
podaří přilákat maximum
uchazečů. Do náborových aktivit
se zapojují studenti, kterým
tímto děkujeme. Natočili jsme
rádiový spot, který byl tentokrát
k poslechnutí na rádiu Kiss, Beat,
Country a Spin.



Klára Buršíková 
@klaris_bursikova

              Ekologie, 4.O
redaktorka

PROČ NÁS
(NE)BEROU VÁŽNĚ?

Myslím, že každý z nás, který se zajímá o
životní prostředí a globální oteplování, se
někdy setkal s nepochopením ostatních.
Lidé neberou globální oteplování vážně.
A to je kromě množství informací,
dezinformaci hlavně kvůli aktivistům.

V dnešní době se nám roztrhl pytel s
aktivisty se zájmem o globální oteplování
a zastavení používání fosilních paliv.
Nikomu z nás asi neunikly protesty
skupiny Just stop oil. 14.10.2022 Dvě
aktivistky z již zmiňované organizace se v
londýnské národní galerii přilepily ke zdi
po té, co vylily rajčatovou omáčku na
obraz Slunečnice od Vincenta Van
Gogha, obrazu s nevyčíslitelnou
hodnotou. Útokem zničily jeho rám.
23.10.2022 se stala ta téměř stejná věc.
Dvojce aktivistů znečistila obraz od
francouzského malíře Claudea Moneta
zvaný Kupky sena. 28.10.2022 si muž
přilepil hlavu k obrazu Dívka s perlou od
barokního malíře Johannese Vermeera a
přitom se nechal polít červenou
tekutinou. 

Upozornit na hrozby
budoucnosti a aktuální
problémy je dobré, vyjádřit
nesouhlas je dobré,
protestovat, pokud se děje
něco špatného, je dobré. Ale
tyto útoky na umění s
nevyčíslitelnou hodnotou
vyvolávají v lidech pouze odpor
a neberou problémy, na které
se snaží organizace upozornit
vážně. Měli bychom se
vyvarovat tomu aby se ze slov
aktivista a ekoterorista stala
synonyma. 

©Just Stop Oil
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To je pouze část z činnosti této
skupiny. Mimo jiné postříkali
barvou výlohy, přilepili se k
autům a mnoho dalšího.
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@wikipedie

KRÁLOVNA LESŮ
LILIE ZLATOHLAVÁ

 Jakub Zima
@jakub_zima

              obor Ekologie, 3.O
redaktor

Jednoděložná rostlina z čeledi liliovité.
S jakožto jednou ze dvou volně
rostoucích lilií v naší přírodě, setkáme
se s ní snáz než s lilií cibulkonosnou. V
tomto čísle Facíru se budu věnovat lilii
zlatohlavé, neboli Lilium martagon.

Ohrožená kráska
S lilií zlatohlavou se setkáme nejčastěji
ve smíšených světlých lesích. Ve
vyšších polohách ji najdeme i na
otevřených loukách. Smíšené lesy stále
nejsou tak časté natolik, aby byla častá
i lilie zlatohlavá, proto je lilie chráněná
zákonem České národní rady o
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.,
který ji zařazuje dle vyhlášky 395/1992
Sb. do kategorie §3, tedy ohrožený
druh. Červený seznam zařazuje lilii do
kategorie C4a, tedy vzácnější taxon
vyžadující další pozornost. Proto prosím
lilii netrhejte ani nijak nenarušujte její
vývoj. 

A jak lilie vypadá?
Lilie patří mezi cibuloviny, v
zemi se tedy nachází šupinovitá
cibule, ze které každé jaro
vyrůstá olistěná lodyha. Listy
jsou rozmístěny střídavě nebo
skoro přeslenitě. Květy vyrůstají
v hroznovitém květenství, jsou
nicí (otočené směrem dolů) a
okvětní lístky jsou nazpět
otočené. Nejčastěji mají
nachově červenou barvu a jsou
skvrnité. Lilie kvetou od června
do července. Když jsou lilie
opylené, vytvoří se semeníky,
které se otočí směrem nahoru
a vyrostou z nich šestihranné
tobolky. Zralé tobolky puknou a
semena se rozšíří v blízkém
okolí rostliny. 
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Lilie jako pochoutka pro zvěř
Během mého letošního pozorování lilií
ve starém lomu, kde je klenová bučina,
jsem se na jaře radoval z velkého
množství lilií, které nasazovaly poupata
a těšil jsem se, že uvidím rozkvetlý les.
Srnčí zvěř měla ale odlišný názor.
Velkou většinu lilií zvěř okousala a
zůstaly pouze lodyhy s listy. Radoval
jsem se tedy jen z pár květů, kterých si
zvěř nevšimla. V následujících
fotografiích můžete vidět jak lilie rostly
a kvetly a uvidíte také zralou tobolku.

1.

2.
3.
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4. 5.

7. 8. 9.

6.
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10. 11.
Vývoj v čase
 1.    18. dubna, rašení
 
2.     3. května, stejná rostlina, jako na předchozí fotografii

3.    7. května
 
4.    22. května, první náznak poupat

5.    28. května, poupata už otočená směrem dolů

6.    28. května, ukázka okousané lilie

7.     11. června, jedna z mála lilií, které nebyly okousané

8.     28. června, rozkvetlá lilie

9.     3. července, odkvetlá lilie a její semeníky

10.    15. července Obří důl, ve vyšších polohách lilie kvetou později

11.     31. srpna, puklá tobolka
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STOPA JÍZDNÍHO KOLA
OBJEVENA
V KARBONSKÉ HORNINĚ
VE VÝCHODNÍCH
ČECHÁCH

Píše se únor roku 2022 a paleontologický
nadšenec z královéhradeckého kraje nalezl na
haldě po těžbě černého uhlí poblíž města
zvláštní fosilní nález. To, co nyní uvidíte, vás
dostane do kolen!

Je únor roku 2022 a mladý nadšenec do
paleontologie nachází desku břidlice velkou 20
na 40 na 6 cm se zvláštním pásovitým tvarem.
Tento kámen je ze souvrství starého kolem 300
milionů let a dosvědčuje tomu, že lidé zde byli
už tehdy a byli na poměrně vysoké úrovni,
čemuž nasvědčuje skutečnost, že se jedná o
stopu jízdního kola. Nadšenec nález ihned
odnesl domů a po očištění zveřejnil na sociální
sítě, kde spustil lavinu! Někteří tvrdí, že se
jedná o otisk kůry dosud neznámé prvohorní
dřeviny, ale zbytku je jasno! Na obrazovce
vidí stopu jízdního kola. „Nikdy bych nevěřil, že
něco takového tady někdy najdu.“ Vyjádřil se
nálezce naší redakci, který z důvodu obav
z krádeže tak cenného nálezu nechtěl
prozradit žádné údaje o sobě. Odpověděl nám
však na dotaz, jak proběhl nález tohoto
vzácného a momentálně světově unikátního
nálezu. Vedle si můžete jeho odpověď přečíst.

Náčrt provedl místní
archeolog po rozboru stopy
kola.

Takhle nějak mohlo vypadat
jízdní kolo v karbonské době.



„Jednou jsem takhle šel jentak na
zkameněliny. Zkusil jsem jít támhle
na ten kopec, protože to je halda
z doby, kdy tu byly uhelné doly.
Celkem mě překvapilo, že dlouho nic
nenacházím, snad kromě černých
skládek, ale i tak jsem se nevzdával a
pak jsem to našel. Stanul přede mnou
velký kámen a na něm ta stopa.“

Byl ochoten nám i poskytnout
fotografii a souhlasil s jejím použitím
v tomto článku, takže se na ni můžete
podívat na začátku článku.

Dobře. Nyní jste se dostali ke konci
článku a já chci ujasnit jednu věc.
Jedná se výhradně o satiru a je
patrné, že ona „stopa bicyklu“ je ve
skutečnosti otisk kůry plavuně rodu
Lepidodendron. Já jsem pouze chtěl
tímto článkem poukázat
na skutečnost, jak je důležité mít
nějakou znalost v zájmu vyvozování
alespoň trošičku racionálních závěrů.
Asi tu nemusím říkat, že ne všechno
na internetu, nebo kdekoliv
v médiích, musí být nutně pravda. Tak
tady aspoň vidíte, že někdy média
mají tendenci překrucovat
skutečnost, zvlášť když se jedná o
bulvární plátky a překrucují ji buď
podle toho, kdo jim zaplatil, nebo
prostě chtějí přilákat rádoby trhákem
víc lidí. S těmito slovy bych se s vámi
do dalšího čísla rozloučil, mějte se.
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Adam Dvořák
@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor



STUDENTSKÝ BALÍČEK
POSLEDNÍ ZÁCHRANY
aneb jak si lépe zorganizovat studium
Přemýšlíte, jak si udělat pořádek ve svých poznámkách,
jak rychleji a lépe vyhledávat informace na internetu, či
jak se efektivněji učit? A proč k tomu nevyužít chytrých
technologií, které intenzivně používáme každý den?
Balíček aplikací a tipů obsažených v tomto článku by
Vám k tomu mohl pomoci!

Notion - digitální (vše) diář
Pořád zapomínáte na existenci
svého papírového diáře? Co si
takhle zkusit vytvořit svůj vlastní,
digitální? V tom a spoustě dalších
věcí může vězet podstata aplikace
Notion. 

Tato aplikace poskytuje uživateli
naprosto volnou ruku ve vytvoření
si vlastní organizace v podstatě
čehokoliv (obzvlášť při distanční
výuce) - poznámek do školy,
plánování akcí, či například vedení
si čtenářského deníku.
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 Avšak s v podstatě
nekonečnou možností
úprav, může přijít kámen
úrazu pro všechny
kreativce. Někdy může trvat
až dny, než člověk přijde na
vzhled stránky, který mu
vyhovuje a než se vlastně
naučí, jak s touto aplikací
pracovat a prozkoumá
veškeré možnosti, které
nabízí. Naštěstí internet,
především Youtube,
poskytuje velké množství
rad a inspirace pro vytvoření
třeba i Vašeho vlastního
Notionu!
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Notion je k dispozici na všech
platformách od Androidu,
přes iOS až po Windows 10 a
MacOS. Autoři aplikaci též
poskytují přímo jako webovou
stránku.
 Pro někoho, kdo nemá rád
klávesnicí psané poznámky a
disponuje tabletem či
telefonem se stylusem by
mohla být dobrou
alternativou například
aplikace Notability či OneNote
od Microsoftu. I tyto softwary
velmi vřele doporučuji. 

Quizlet - kartičky zachraňující
před neznalostí latiny
Druhák je pro některé z našich
studentů trochu kulturním
šokem. Z ničeho nic před Vámi
přistane přes sto latinských názvů,
které se máte naučit. Jak se ale
naučit cizojazyčné termíny? S tím
může pomoci například Quizlet.
Quizlet nabízí hned několik
možností, jak se termíny, které si
do aplikace zadáte (nebo
stáhnete od ostatních uživatelů),
naučit. Ať jsou to memorizující
kartičky, opisování, či přímo
písemné zkoušení, skoro každý si
může najít možnost, která mu
nejvíce vyhovuje.

Největší výhodou Quizletu je právě
to, že se může nacházet v našem
mobilním zařízení. Takže ať na
cestě do školy, při dlouhém čekání,
či nudě se mohou vyskytnout pod
našimi palci dost pravděpodobně i
tyto kartičky s latinskými názvy. 

Aplikaci naleznete na všech
platformách, i jako webovou
stránku v internetovém prohlížeči.

Pokud nutně nebažíte po aplikaci
na svém chytrém mobilním
zařízení, ale vystačíte si s
prohlížečem též mohu doporučit
webovou stránku Knowt.io, která
poskytuje kromě možná trochu
lépe propracovaných paměťových
kartiček i odborné texty v
angličtině. 



Nikola Botošová
@splendidnovel

              obor Lesnictví, 3.A 
redaktorka, grafička 
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Forest - typicky lesácká aplikace
zamykající telefon
Potřebujete se soustředit, ale z
telefonu na Vás neustále doráží
notifikace a lákavý obsah
sociálních sítí? A co kdyby Váš
zamknutý telefon hlídal právě
vznikající digitální život? Právě v
tom tkví podstata aplikace Forest.

V příjemném uživatelském
prostředí si můžete zvolit, na jak
dlouho chcete svůj telefon
zamknout. Čím delší čas zvolíte,
tím větší strom Vám vyroste, ale
pokud čistě náhodou svůj telefon
odemknete a začnete na něm
něco dělat, stromeček uschne.
Když budete aplikaci používat
často a bude se Vám dařit
nezahubit všechny stromečky,
můžete si takto pěstovat vlastní
digitální les a sbírat za něj
digitální žetony, za které si
můžete pořizovat různá vylepšení
uživatelského prostředí a za každý
utracený žeton spolupracující
firma “Trees for future” pomáhá
vysazovat nové lesy.

Aplikace je k dispozici na
platformách Android a iOS.
Bohužel jablíčkáři si musí za
tuto aplikaci zaplatit.

Balíček aplikací od Google
Vytváříte prezentaci či esej do
školy nebo například
potřebujete zorganizovat
drobné účetnictví? Pro tyto
účely perfektně slouží
aplikace Docs, Slides a Sheets
od Google. V podstatě se
jedná o freeware verze
Microsoft Office, které sice
nemají veškeré funkce,
kterými disponuje Office, ale
pro účely studenta jistě
bohatě postačí.
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Říká se, že umění je vyjádření pocitu a sám sebe. Můžeme si představit abstraktní obraz
plný čar a klikyháků, můžeme si představit jemné linky tvarující neznámou tvář. Tahy
štětců, tužek, uhlíků, prstů. Můžeme si také představit líbeznou melodii znící v našich
srdcích, každý tón, každou sloku, každou pomlku nutící nás čekat na to, co bude
následovat.

Ovšem slovo umění znamená VŠECHNO…

Milovat, milovat tak moc, až nemůžeme dýchat. Milovat tak moc, že bychom dokázali
udělat cokoliv. Nezáleží na tom, co nebo koho milujeme. Jde o to, že láska jako taková patří
mezi největší umění, které jsme kdy vytvořili nebo snad i nalezli. Všichni milujeme,
dokážeme to ať chceme nebo ne. Sice je bolestivá, vroucí, upřímná, chladná. Může být
jakákoliv. Ale copak se i ten nejúžasnější obraz neobejde bez temné stránky?
Mnozí z nás nejspíše už někdy někoho ztratili a tím pádem máme pocit, že už nikdy
nenajdeme něco podobného, jako jsme měli dříve. Důležité je uvědomit si, že i když něco či
někdo změní svůj směr cesty. Chtěl by, aby se ta naše proplétala změtí těch nejlepších věcí.
Ztratit přítele je a bude jednou z nejbolestivějších věcí, přesto nás na konci tunelu čeká
světlo.

Rodíme se jako umělci nebo tuhle schopnost dostaneme až někdy během života? Kdy
poznáme, že jsme se jimi stali? Každý den kolem sebe vídáš zamilované páry, kteří láskou
přetékají a ty stále nemůžeš uspokojit svůj vnitřní hlas o tom, že v životě nic nedokážeš a
v osmdesáti budeš sám sedět v zeleném křesílku a přemýšlet nad tím, jaké by to asi bylo,
kdybys se zbytečně nestrachoval a takzvaně dal svou kůži na trh ? Napadlo tě snad někdy,
že si o tobě někdo nechává každý den zdát? Budí se ráno s myšlenkou na tebe a díky tomu
se mu na tváři usadí spokojený úsměv, který přetrvává až do pozdních nočních chvil, než
opět zalehne a spustí svá víčka? Dovol sám sobě být šťastný bez ohledu na to, jestli usínáš
sám nebo s tvou drahou polovičkou. Vždyť je tu tolik úžasných věcí!

Můžeš si představit abstraktní obrazy plné čar a klikyháků, můžeš si představit jemné linky
tvarující neznámé tváře. Tahy štětců, tužek, uhlíků, prstů. Můžeš si také představit líbezné
melodie znící v našich srdcích, každičké tóny, každičké sloky, každičké pomlky, nutící nás
čekat na to, co bude následovat. A to je podle mě umění.

UMĚNÍ Adéla Žídková
@_adelzidkova_

              obor Ekologie, 1. O 
redaktorka
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Ploskoroh pestrý
(Libelloides
macaronius)

Druhy u nás, vnější popis
Na první pohled připomínají ploskorozi 
vážky, ale ve skutečnosti patří mezi hmyz
s proměnou dokonalou (ve vývoji je 
přítomna larva a kukla), do řádu síťokřídlí 
(Neuroptera). Pro tyto evolučně 
původnější zástupce síťokřídlého hmyzu 
byla vyčleněna zvláštní čeleď 
ploskorohovití (Ascalaphidae).t

Z České republiky jsou známy dva druhy –
ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius)
a ploskoroh žlutý (Libelloides coccajus). V
zoologické literatuře se s nimi často
setkáme pod rodovým jménem
Ascalaphus, s ploskorohem žlutým pod
synonymem Ascalaphus libelloides.
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Dospělci našich druhů mají černé, hustě
chlupaté tělo, u samců zakončené
klíšťkami sloužícími k přidržování samice
při kopulaci. Charakteristická jsou pro ně
nápadně dlouhá niťovitá tykadla
zakončená zploštělými paličkami. Proto
dostali české jméno ploskoroh.

Křídla mají částečně bezbarvá, se
žlutými a hnědo černými
skvrnami, jejich rozpětí bývá 4–6
cm. U ploskoroha pestrého jsou
křídla pestřejší, na předních má
dva páry hnědo černých skvrn (u
ploskoroha žlutého jsou bezbarvá,
se žlutou bází), zadní křídla jsou
žlutá a hnědočerná (u ploskoroha
žlutého částečně bezbarvá). 

©Wikipedia

ploskoroh pestrý 
(Libelloides macaronius)
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Ekologie
Dospělce obou druhů lze spatřit
především na přelomu jara a léta:
ploskoroha pestrého od května do září
(hlavně v červnu až červenci),
ploskoroha žlutého od dubna do
července (hlavně v květnu až červnu).
Zatímco ostatní naši zástupci
síťokřídlého hmyzu jsou aktivní v noci
(tzv. nokturnální), ploskorozi poletují
jen za slunečných dnů. Jinak
odpočívají na vegetaci se střechovitě
složenými křídly.

Vyznačují se klikatým třepotavým
letem, během něhož dochází jak k lovu
potravy tvořené hmyzem, tak k
námluvám. Poté, co samec zachytí
samici, padají společně do trávy, kde
dochází ke kopulaci.

Vajíčka ploskorohů jsou oválná, 2 mm
dlouhá, červenavá, na rozdíl od
zlatooček bez stopek. Samice je kladou
v množství 40–50 ve dvou řadách na
rostliny v nízké vegetaci. Líhnou se z
nich larvy velice podobné larvám
mravkolvů.

Stejně jako larvy mravkolvů mají
pohyblivou hlavu vyzbrojenou
protaženými „kusadly” (ve skutečnosti
dutý orgán tvořený srostlými kusadly a
čelistmi) na vnitřní straně se třemi
zuby. Od larev mravkolvů se liší
především přítomností bradavkovitých
obrvených výběžků po stranách
každého hrudního a zadečkového
článku, výrazně širší hlavou a kratšími
předními páry nohou. Na povrch těla si
přilepují kousky detritu a exkrementy a
tak se maskují proti predátorům.

Žijí volně na povrchu půdy, kde se
široce rozevřenými ústními orgány
nehybně číhají na kořist. Mají
velice krátké nohy, a jsou proto
minimálně pohyblivé. Larvy se
skrývají pod plochými kameny, ve
škvírách. Živí se různými členovci,
kteří se pohybují v jejich okolí.

 Larvy ploskorohů tráví kořist
stejně jako pavouci mimotělně.
Znamená to, že nejprve do kořisti
vpustí dutými ústními orgány
trávicí šťávy, dají enzymům
dostatečný čas na natrávení tkání
a poté se zakusují postupně do
všech částí těla kořisti a vysávají z
nich ztekucený obsah.
Larva dvakrát přezimuje, třetí
larvální instar si na jaře vytvoří na
vybrané rostlině nevysoko od
země kulovitý zámotek z detritu,
ve kterém se zakuklí. Asi po třech
týdnech se z něho vylíhne
dospělec.

larva ploskoroha

©ziva.avcr.cz



Facír | 20

Výskyt
Ploskoroh pestrý se vyskytuje
především v jihovýchodní Evropě a
jihozápadní Asii. Ve střední Evropě tedy
představuje kontinentální prvek, který
má v České republice severozápadní
hranici svého rozšíření. Ploskoroh žlutý
se naproti tomu vyskytuje především v
jihozápadní Evropě. Ve střední Evropě
je tedy atlanticko-mediterán ním
prvkem a naším územím probíhá
severovýchodní hranice jeho rozšíření.

U nás se ploskoroh pestrý vyskytuje ve
dvou oddělených oblastech českého a
panonského termofytika, tedy ve
středních Čechách a na jižní Moravě. V
Čechách byl opakovaně nalezen
především v Českém krasu a okolí a v
údolích Vltavy a jejích přítoků v okolí
Prahy. Na jižní Moravě je znám z Pálavy
a okolí, Podyjí, údolí Jihlavy, Oslavy a
Rokytné, Bzeneckých písků, Bílých
Karpat a ze Ždánického lesa.

Překvapivé znovuobjevení se podařilo u
ploskoroha pestrého v Praze. Tento druh
byl na pražských stepních lokalitách
nalezen naposledy v r. 1945. Není však
jasné, zda za tímto znovuobjevením stojí
zvýšená intenzita zoologického
průzkumu, nárůst přežívajících populací
nad hranici detekovatelnosti či expanze
areálu, snad vlivem oteplování klimatu.
Pro posouzení chybějí především
znalosti o migrační schopnosti a
úplnější data o současném stavu
rozšíření.

©ziva.avcr.cz

larva mravkolva skvrnitého

Tezera Reiserová
@terezareiserova

              Lesnictví, 2.A
redaktorka



Ondřej Petřík
@ulkas_stuff

              Ekologie, 4.O
redaktor, anglický guru
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HOW THE TIME
FLIES

Time is a strange concept of the
human mind. People of the old times
probably didn't think of time 
the same way as we do today. Time
was simply a way to indicate a certain
moment of a day. If you  wanted to
meet your friend at the market, you
had to set a time of your meeting, so
you would not wait for them for half a
day. Maybe you wanted to meet at
noon and your only way of knowing for 
sure was to wait until the church bell
announced midday. As people started
to gather into bigger communities and
build bigger towns and cities, the time
changed it's meaning to humans.
Farmers outside of town had things to
do and once they woke up, they
started doing them and finished once 
they were done or once they were too
tired to go on. In cities, where people
had jobs in factories and manufactures,
they all had to start on time and they
all finished at the same time. So
suddenly their day was split into time
spent in their jobs and free time.

Today it's very hard to feel like we
used all of our time well, to feel
like we did not waste it. All the 
stress from all those
responsibilities and the anxiety of
all the duties that have yet to be
done is crushing to ones sanity
which just makes us want to quit,
take a break and rest. And that's
how you procrastinate. You hide
behind some form of simple
entertainment to rest your mind.
Your avoidance of problems just
makes you more busy and once
you run out of time, you just want
to hide from the world, run into
the woods and disappear.

Sometimes before I go to sleep I
contemplate if it was even
worthy, if the day that just passed
had it's meaning, if it has not
been lost among the duties that
lead nowhere, work that has
brought nothing to me nor to the
world and all the procrastination
between it.



Klára Buršíková 
@klaris_bursikova

              Ekologie, 4.O
redaktorka
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What I find is a much healthier is to
forget about the modern concept of
time, let it flow and be part 
of the flow. Don't go against the
gushing river of unforgiving time. Not
every second of your life has to bare
fruits. What is the goal of life, if not to
enjoy it? I guess that everyone sets
their own goals in life, gives it a
meaning, if you wish. And I am not
here to give you a definitive answer,
nor am I here to tell you what and
how to do it. I'm here simply to share
my thoughts on how we 
experience time. The more
accomplished you feel and the more
enjoyment you get from a finished 
work, the less you feel like your time
was wasted.

So when you wake up tommorow,
enjoy what you like, work to be proud of
yourself and aim towards your goals.
Life isn't a race, so take your time, enjoy
your stay here on this planet and make
it worth!

BÁSEŇ

Lesu zdar ahoj, rozezní se halou.
Tělocvičnu objevíme během mžiku.
Upažit, předpažit, kroužky hlavou.

Děti, začíná hodina tělocviku.
 

Každou horu zdolá hravě,
jak skvělý je na stěně sám netuší.

I nás naučil lézt velmi laskavě.
Horolezec tělem i duší.

 
Díky Americe řídit umí.

On strávil tam pěkný čas.
Není divu, jak anglicky perfektně

mluví.
Jsme moc rádi, že pan Česenek učí

nás.



Rok netopýrů
Rozhovor s Břeňkem Michálkem
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Letošní rok byl Českým svazem ochránců přírody prohlášen za Rok netopýrů.
Tento rok byli vybráni netopýři za účelem upozornit veřejnost na tyto zajímavé
živočichy, kteří s námi často žijí v těsné blízkosti. Bohužel netopýrů ubývá
především kvůli lidským činnostem.

Na záchranné stanici v Jaroměři probíhá projekt na ochranu netopýrů v okolí
Jaroměře, jehož cílem je zmírnit působení negativních faktorů na populace
netopýrů. V letošním roce se v podzemní pevnosti Josefov sčítali netopýři. Více
nám o netopýrech poví Břeněk Michálek.

Kolik netopýrů se tento rok nasčítalo a kde všude se kontrolovalo?
Při posledním sčítání asi 12 000. Kontroluje se 90 % všech chodeb. Spousta toho je
zasypaného a zhrouceného, což ale také většinou znamená, že se tam ani ti
netopýři nedostanou. Vrápenec nepotřebuje moc, ale my, když vidíme že
je tam díra do které by se vlezl, tak už přemýšlíme, jak se tam dostat, abychom to
mohli jít zkontrolovat.

Jak probíhá sčítání netopýrů?
V tichosti se tam rozmístíme, každý si počítá za sebe a pak to zprůměrujeme.

Na jakých místech v Josefovském podzemí netopýři nejčastěji přezimují?
Tady v podzemkách nacházejí úkryt především teplomilnější druhy: vrápenci,
netopýr velký, netopýr brvitý ale v těch vstupních partiích. On celý ten systém má
několik východů a tam bývá chladněji. Tam nalézají úkryt druhy  
 chladnomilnějších netopýrů: netopýr černý nebo netopýr ušatý.

©SUPERIONHERBS



Vzrůstá počet netopýrů v Josefovské pevnosti?
Dalo by se říci, že ano, malinko roste. Zvlášť u těch vrápenců je to spojité
po celé střední Evropě, všude přibývá a velice pravděpodobně je to ještě
reakce vzkříšení té populace po 60. letech, když to vypadalo, že vrápenci u
nás vyhynou.

Je na ostatních místech v okolí Jaroměře větší počet netopýrů?
Dělíme je na jeskynní a stromové druhy. Jsou stromové druhy, které by
nikdy do podzemí nevlétly, jako je třeba netopýr rezavý nebo stromový. A
pak je celá řada netopýrů, která využívá podzemní prostory, jako jsou štoly,
jeskyně, sklepy a různé tunely, chodby. A to jsou netopýří tady v pevnosti.
Našli ideální zimoviště, nekonečný labyrint chodeb, který tady je pod
pevností Josefov. A to jsou původně jeskynní druhy. A říká se, že tím, jak
tady člověk začal vytvářet prostředí, začal kopat sklepy a opevnění
nejenom pevností, tak jim vlastně poskytl větší možnosti úkrytu. To
populace podpořilo a zvýšilo. Ale netopýři tady byli i předtím, akorát těch
úkrytů nenacházeli tolik. I tady v okolí máme přirozené prostory, jako jsou
třeba skrýše Bílé Třemešné.

Kolik netopýrů bylo na území ČR zaznamenáno?
U nás bylo zaznamenáno 27 druhů netopýrů, ale některé z těchto druhů
jsou opravdu hodně vzácné a na našem území byly zaznamenány třeba
pouze jednou. Třeba 27. druh byl potvrzen teprve před několika lety a byl
to poměrně bizarní netopýr létavec stěhovavý. Ten byl nalezen v Hranické
propasti, v nejhlubší zatopené propasti na světě, v části nad vodou. Tak
tam je malý podzemní systém a zde byl zaznamenán. A to bylo poprvé a
nejspíše naposledy.
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©ANDREJ ALENA

©WIKIPEDIA

vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros)

netopýr hvízdavý
(Pipistrellus pipistrellus)

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id2255/
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Profesionální ochránce přírody,
který se v ČR věnuje praktické péči
o přírodovědně cenné lokality
Čech, Moravy i Slovenska,
environmentální výchově či rozvoji
první soukromé ptačí rezervace
Josefovské louky. Je členem výboru
Českého svazu ochránců přírody
(ČSOP) Smiřice.

Email: parky@birdlife.cz

Břeňek Michálek

Čím se netopýři živí a liší se jejich potrava v
rámci druhů?
Každý druh netopýra se zaměřuje na něco
jiného. Jeden z nejběžnějších druhů je netopýr
hvízdavý, maličký netopýr. Ten se živí hlavně
komáry a říká se, že jich jeden netopýr dokáže
chytit až 2000. Ale ti velcí netopýři spíše můry
nebo brouky. Netopýr velký se specializuje na
lov brouků, střevlíků atd. Letí těsně nad zemí a
sbírá střevlíky.

Mohou se netopýři přeorientovat na jiný druh
hmyzu?
Ano, ale jen do určité míry to je možné, ale
zhruba stejně velký. Je jasné, že malý netopýr
hvízdaví střevlíky lovit nebude, ale hmyz
stejné velikosti jako je komár ano.

Vymírají celé netopýří kolonie na různé
nemoci?
To se momentálně děje v Americe, tam se
pravděpodobně z Evropy zavlekla plíseň, která
napadá netopýry a je původcem syndromu
,,bílého nosu”. A v Americe začaly vymírat celé
kolonie, masové úbytky. U nás jsme se toho
obávali, že to přijde i k nám, jenže když se
procházeli staré fotografie netopýrů se zjistilo,
že je plíseň původně z Evropy. Nejspíše ji tam
zavlekli netopýrologové z Evropy
za mořem a tam na to netopýři nejsou zvyklí.

Jak to mají netopýři se vzteklinou?
U netopýrů, kdybyste pochytali asi 1000
netopýrů, tak možná jeden z nich bude mít
vzteklinu. Ti netopýři jsou takový zvláštní, ona
spousta virů se u nich vyskytuje, ale
neprojevují se. Jsou v takovém latentním
stavu a ti netopýři si na to nějak zvykli.

Anežka 
Chaloupková

@agnes_chaloupkova

              Ekologie, 2.O
redaktorka



Vojtěch Kohout
@kohoutis

Ekologie, 4.O
šéfredaktor
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Speciální operace
proti přírodě

Válka způsobila mnohé. Hněv, úmrtí, chudobu, pláč, agresi, ale především
rozhádaný svět, který neví, jaká situace nastane zítra. Vojáci, staří
profesionálové nebo mladí dobrovolníci zdobí svými nebohými těly půdu
zasaženou bombardováním. Všude hluk, šedá zem bez života, jenom záblesky
na obloze. Munice dochází, potřebují další těžké stroje a peníze z okolních
států přispívají agresi. 

Smutná realita, kdy v 21.
století stále existují válečné
konflikty. Někteří si stále
hrají na pány a rozhodují o
druzích. Jeden vůdce, jedna
rasa a jeden režim. Sen
každého Ardipithecuse (rod
hominida, na kterém byl
chápavý pouze jeho palec
na noze).

Přesto na neustálých bojích trpí okolní “pozorovatelé”, kteří chtějí jenom žít a
přispívat tak do ekosystému. Války, boje či "speciální operace" nejvíce odnáší
příroda. Válka na Ukrajině začala 24. 2. 2022 a trvá do teď. Za tuto dobu
počítáme na obou stranách ztráty jak vojenské, tak na životech civilistů.
Největší ztráty však hlásí příroda, která není momentálně na prvních příčkách
priority.
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Z továren uniká amoniak, chlor nebo různá paliva. Těžké kovy se stávají
součástí půdy, nafta zalévá okolní zeleň. Lidé dýchají znečištěné ovzduší a mají
problém s kontaminovanou spodní vodou. Miny jsou častější jak houby v lese.
Střelba, hluk a neustálé ostřelování odnáší ekosystém, který se podle odhadů
bude vzpamatovávat desítky let po ukončení války.

Škody na životním prostředí se dají
jenom podle ukrajinských ekologů
odhadovat, jelikož Rusko okupuje
obrovskou část chráněných území a
nikdo neví, co se v dané lokalitě
odehrává. Mezi jedno z chráněných
území, které je okupované, patří
například Černomořská biosférická
rezervace na jihu území. Jedná se o
útočiště pro více než 120 000 migrujících
ptáků mezi které patří například orel
mořský, nebo pisila čáponohá. Mezi další
ohrožené organismy v rezervaci patří
například slepec písečný nebo delfín
černomořský.

Mezi další problémy můžeme zařadit i odpady. Zničená infrastruktura, průmysl
nebo také rodinné domy. Střechy těchto obydlí jsou pokryty eternitovými
šablonami, které obsahují nebezpečná azbestová vlákna. Díky bombardování
zde vzniká těžko řešitelný problém - kontaminace karcinogenním azbestem.

Ukrajině se také přezdívá “obilnice Evropy”, jelikož vyváží a pěstuje nejvíce
obilovin. Mezi další bohatství, které Ukrajina vlastní, patří step. Jedná se o biom,
kde rostou pouze trávy a byliny. Díky rozkladu jejich dlouhých kořenů dodávají
půdě dostatečné živiny a vzniká nám zde černozem - nejúrodnější půda. Na
těchto půdách žijí nebo se tu chovají velcí býložravci jako jsou například zubři,
zebry nebo koně Převalského. Bohužel tyto stepi jsou okupované šváby
domácími. Také nevíme, co se v těchto lokalitách odehrává. Je velice
pravděpodobné, že velcí býložravci odpočívají v žaludcích vojáků. Nejen, že tu
žijí velká zvířata, ale také se zde pěstují obiloviny, které máme tak všichni rádi.
Kvůli zabrání půdy se zde nemůže nic pěstovat a není dostatek potravin na
vývoz. To může mít za následek zdražování potravin, nebo hladomor v chudých
státech. Až uvidíte v televizi bandu hominidů mávat a pískat proti vládě na
betonovém náměstí kvůli zdražování mouky, tak si na mě vzpomeňte.
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Závislost má nejspíš každý z nás. Někdo je závislý na alkoholu nebo na nikotinu,
někdo zase na člověku. Někteří si nedokáží představit svět bez Brumíků a
někdo z nás momentálně něco žvýká. Je to prostý pocit nedostatku dané věci,
a tak si ji dopřáváme, i když víme, že bychom neměli. Proč o tom vůbec
mluvím? Nejenom jednotlivci mohou být závislí. Takový Kreml je závislý na
získávání území, voliči na koblihách, politici na stavění hnízd pro čápy nebo
Evropa na ruském plynu. Takové závislosti se těžko zbavuje. Každý vám říká, ať
s tím přestanete, ale vy si nedokážete pomoci. Ubližujete tím svému okolí,
které vás přestane podporovat. Ať už křičící maminka s vařečkou v ruce, nebo
dav občanů s vlajkami na náměstí. Nikdo vás závislosti nezbaví, když vy sami
nebudete chtít. Donutí vás k tomu okolí, nebo spíše přispěje k tomu, že se více
zhroutíte a budete dělat více chyb? Závislost nezačala ze dne na den a ani tak
neskončí.

Východ nabízí levný plyn i ropu,
západ však sankce uvaluje.
Evropa řeší elektromobilitu a
vylepšuje Green Deal. Továrny
nesmí vypouštět žádné
nebezpečné látky a plastová
brčka jsou minulostí. Brazílie
drancuje lesy a co se děje v Africe
nikdo neví. Zatímco na Ukrajině
se stávají toxické látky součástí
přírody. Těžká technika udusává
nebo rozrývá půdu a ohrožená
flora i fauna jsou pouhými
pozorovateli této drastické
situace. Pobíhají z místa na místo
při každém výbuchu či výstřelu.
To může mít vliv na jejich
vymření. Takovým příkladem
může být kriticky ohrožená sajga
tatarská, která zde žije.

Válka může skončit zítra, za týden, nebo za několik měsíců, či let, ale
zmáčknout to mohou kdykoliv. Kdo ví, jak dlouho bude trvat tato "speciální
operace". Doufejme, že se situace brzy uklidní a příroda si svou krajinu obnoví
sama. Je to věc nás všech.
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V minulém díle jsme se zabývali, byť relativně
zběžně, ale přece, tím, co se zde dělo od
vzniku planety a Českého masivu až po
Ordovické vymírání. Dnes se prokoušeme
detailněji Ordovikem, protože to stojí za
zmínku.

ORDOVIK

Období Ordoviku začalo přibližně před 485 lety a s trváním 42 milionů let
skončilo před 443 lety. Zejména v severních partiích štítů kontinentálních
vzniknuvší horisonty organogenních vápenců nasvědčují pravděpodobnému
položení těchto míst v rovníkové oblasti. Dále na jih v místech kupříkladu
střední Evropy a severní Afriky se ukládaly písčitojílové sedimenty, jako třeba
graptolitové břidlice, které pro změnu svědčí o pravděpodobně chladnějšímu
klimatu na těchto lokalitách. Ordovik jest považován za jedno z nejchladnějších
období planety Země. Jižní pól se tehdy nacházel zhruba na území kontinentu
Gondwana (přesněji na území dnešní Sahary) a ve svrchním Ordoviku zde
vznikl kontinentální ledovec tak masivní, že hladina světového oceánu na
některých místech klesla i o více než 100 metrů. V geosynklinálních oblastech
(dlouhodobé terénní deprese obrovských rozměrů, které se plnily v době své
existence sedimenty z okolí) jsou charakteristické podmořské a podpovrchové
výlevy zásaditých magmat. Díky sopečné činnosti také docházelo
k obohacování mořských vod o sloučeniny železa a díky jejich vysrážení,
pravděpodobně činností bakterií, vznikla dnes významná ložiska seménkových
železných rud (např. ve středních Čechách).

Kontinenty byly rozděleny do dvou superkontinentů. Na Laurentii (severní
oblast) a Gondwanu (na jihu). Laurentie se skládala z Eurasie a Severní Ameriky,
tento kontinent byl u rovníku, což nasvědčuje přítomnost teplopodnebných
evaporitů v severní Evropě. Gondwana byla složena, jednoduše řečeno, „ze
zbytku“, tedy z Austrálie, Jižní Ameriky, Afriky, Indického štítu, Arábie a
Antarktidy. Gondwana pro změnu ležela na jihu v chladném pásmu, což
dokazují nálezy ledovcových sedimentů a stopy ledovcové tektoniky například
v severní Africe. Ve svrchním Ordoviku poté došlo k vyzdvižení Čínského štítu.
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A nyní k příjemnější části, jdeme se podívat na tehdejší zvířátka a rostliny.
Z hlediska fauny se především dále vyvíjeli bezobratlí v ordovických mořích.
Z toho za zmínku stojí třeba dosažení vrcholné vývojové podoby trilobitů ve
středním Ordoviku s vývojem rodů Asaphus s velkými plochými pancíři,
Selenopeltis s ostnitým pancířem, či Dalmanitina s výrazně členitým pancířem,
a mnoho dalších. Nejdůležitější jsou v tomto období však graptoliti – 
polostrunatci, kteří tvořili keříčkovité, prutovité kolonie – dle nichž je Ordovik
ohraničen, respektive dle vzniku určitých skupin (určitá skupina se začátkem,
s koncem jiná skupina).

©WIKIPEDIA

K explosivnímu vývoji došlo dál například
u hlavonožců s válcovitými až 2
metry dlouhými schránkami. Zároveň
došlo i ke vzniku prvních rybovitých
praobratlovců - bezčelistnatých ryb rodu
Astrapsis. Tyto ryby měly čelní část
krytu masivním kostěným vnějším
krunýřem, neměly párové ploutve a žily
spíše při dně.

Středoordovický trilobit
Asaphus lepidurus

Z perspektivy rostlin však také přišlo spoustu novinek. Ve fosilním záznamu
je prvně zaznamenán výskyt prvních ruduch a v pobřežních partiích na souši se
objevují první suchozemské rostliny, což jsou momentálně mechorosty, hlevíky
a játrovky. Každopádně se jedná o úplně první známý suchozemský život.
V tomto období se konečně život zkrátka „vyškrábal“ na pevninu v podobě
těchto organismů, konkrétně před nějakými 460 mil. lety. Zajímavostí je, že
jedna z nejstarších známých suchozemských rostlin (r. Boiophyton) byla
nalezena právě v českém ordovickém souvrství.

Adam Dvořák
@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor



TAJEMNÉ BYTOSTI

Les pro lidi kdysi znamenal něco docela jiného než pro nás. Bylo to
neprobádané místo plné zlovolných, děsivých, ale i dobrých bytostí. V dětství
jsme o nich slýchali v pohádkách, pověstech a různých vypravováních.
Pojďme si připomenout některé z nich a podívat se na ně více zblízka. 

Ježibaba
Představována jako odporná vyhublá
stařena se skobovitým nosem, který zdobí
bradavice. Zpravidla bývá zlovolného
charakteru, ačkoliv nebohým poutníkům
občas s výměnou za protislužbu pomůže.
Umí měnit podobu – ráda takto poblázní
mladé naivní muže, které svede a zakleje
nebo zabije, popřípadě sní. S radostí si
pochutná na dětech, které nejprve
vykrmí.

Může žít buďto v chaloupce na kuří nožce,
chaloupce s plotem z kostí, či perníkové
chaloupce. Ta se nachází uprostřed
temného a neprostupného lesa. Létá na
koštěti. Vlastní různé mocné předměty:
Sedmimílové boty, kouzelný proutek,
létající koberec, aj. Do služby se k ní občas
hlásí hrdinové s výměnou za jeden z
těchto předmětů.

Objevuje se v mnoha pohádkách jako
například: Perníková chaloupka a Dva
bratři. Facír | 31

Jezinky
Jinak také divoženky, jsou
ošklivé ženy s dlouhými vlasy a
prsty. Jejich hubené, občas
srstí porostlé tělo, bývá spoře
oděno v roztrhaném oblečení.
Unáší děti do svých jeskyní a
později z nich vychovávají další
jezinky. Kolemjdoucím se snaží
po jejich uspání vyloupnout oči
či je sníst. Zaměřují se
výhradně na muže.

Objevují se v pohádce O
Smolíčkovi a také často v
pohádkách K. J. Erbena.
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Bludičky
Zjevují se v podobě malých
namodralých, nazelenalých, či jinak
zbarvených světel v místech okolo
močálů a bažin kam zavádí pocestné,
které nechají se utopit. Zpravidla ty zlé,
nebo ty, kteří se jim vysmívají nebo na
ně hvízdají. Jedná se prý o duše
mrtvých dětí nebo čarodějnic, které
zemřeli násilnou smrtí. Objevují se v
lichém počtu. Někdy hodným
pocestným pomohou najít cestu, nebo
ukážou ukrytý poklad. Nemají moc nad
člověkem, který si obleče košili naruby.

Bludný kořen
Latinským názvem Herba mythologica.
Na první pohled obyčejný kořen, který
vystupuje ze země v půlkruhu. Jakmile
ho někdo nevědomky překročí, je
odsouzen k bloudění po lese do
naprostého vysílení. Moc kořene v mysli
člověka přetvoří les a všechny cesty mu
uzavře do kruhu. Zachránit se může jen
pokud si oblékne obráceně střevíce,
nebo žena uváže obráceně zástěru.

Rusalky
Ženské vodní víly s dlouhými,
nejčastěji rusými, vlasy. Při jejich
vyčesávání mohou způsobit i
povodeň. Bývají zpravidla spoře
oděné, či úplně nahé. V noci za
měsíčního světla tancují na polích a
lesních

mýtinách kruhový tanec, po
kterém zůstávají ony známé kruhy
v obilí. Rády si hrají se smrtelníky,
které utopí, nebo utancují k smrti.
Unášejí mladíky, které nejprve
omámí, aby jim sloužili jako
milenci, a později utopí. Jsou
poněkud dětinské a věci jako
fyzická a psychická únava jsou pro
ně cizí.

Nosily se jim oběti jako věnce,
chléb, sýr, máslo, různé pokrmy,
mašle a nitě. Dívky chodívaly tajně
do lesa a věnce rusalkám házely s
prosbou, aby jim přivedly milence.

Jako obrana proti jejich mámení
poslouží obrácení celého oděvu
naruby. 



Alice Pinková
@ali_pink7

Lesnictví, 4.A
redaktorka
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Hejkal
Má tělo pokryté srstí a mechem. Jeho
jméno je podle děsivého, pronikavého
zvuku, který vydává – hejkání. Chytá
dívky, které si bere za ženy. Pokud mu
utečou, roztrhá jejich dítě. Rád svádí
poutníky z jejich cest a pokud mu
někdo opětuje jeho volání, skočí
člověku na záda a prožene ho po lese,
nebo dokonce roztrhána kusy.

Ochrana proti nim je přezutí, obrácení
kapes a chléb.

Lesní víly
Podobné rusalkám. Krásné bytosti
oděny v bílých šatech, jemných jako
pavučina, někdy úplně nahé.

Dokážou být zlé a pomást člověku
mysl. Traduje se, že při vstupu do jejich
vílího kruhu, utancují člověka k smrti,
nebo ho roztrhají. Také se jim nosí
oběti. Například květy, koláče a pestré
stužky.

Existují zvěsti o sňatku víly s člověkem,
ale když jim někdo připomene kdo
jsou, většinou utečou.



MOŘE VS TURISTÉ
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Cestování je jednou z nejlepších metod
poznání okolního světa. Zároveň si díky
němu můžeme vytvořit a uchovat
spoustu vzpomínek na celý život. Já
měla to štěstí si s batůžkem na zádech
projít Řecký ostrov Kos. O naší výpravě
bych vám mohla vyprávět hodiny a
hodiny. Ale dnes se podíváme na něco
trošku jiného a to jaký má v mých očích
turismus vliv na pláže a moře.

Většinu lidí včetně mě ve spojení s
turismem a životním prostředím
napadnou hned ty špatné věci. Jako sešlap
rostlin, znečištění odpadky, vyšlapávání
nových cest atd. V případě moří to je
samozřejmě znečištění plasty a odpady,
poničení vodní vegetace, korálových útesů.
Na naší Řecké výpravě jsme navštívili hned
několik pláží. Od těch, které byly hlavním
zájmem turismu až po ty, kde jste za celý
den nepotkali jiného člověka (kromě nás).



Klára Buršíková 
@klaris_bursikova

              Ekologie, 4.O
redaktorka
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Pláže, které jsme do té doby navštívili
byly poměrně čisté, to především díky
čištění lidí, kteří na tom místě
provozovali nějakou obchodní činnost,
ať už půjčování lehátek nebo prodej
občerstvení. Tím samozřejmě na místa
přitahují více lidí, než by se zde běžně
vyskytlo. Pláže byly v 90% písečné.
Často i umělě písečné. Davy turistů se
líně povalovaly na lehátkách, ale nikdo
neodhazoval odpadky jinam, než do
koše. Moře bylo znečištěno maximálně
rozvířeným pískem. Až jsem si chvílemi
říkala, jak je to tady jiné, než ty děsivé
fotografie moří plných plastů.

Stačilo popojít 12 km. Což jsou 4 pohodové hodinky cesty s přestávkami na
vodu a převýšením. Došli jsme až do krajiny, jež již civilizaci nepřipomínala.
Jednou za kilometr zde stála chatička a jinak nic. Na konci naší cesty mělo býti
krásné moře. Místo toho jsme přišli na místo pokryto odpadky. Chvílemi bylo
složité se tím vůbec prodírat. Bylo tam naprosto všechno. Židle, kanystry s
chemikáliemi, sítě, polystyren, oblečení. Před námi se rozprostřel obrázek
stejný jako v těch hrůzostrašných dokumentech o mořích. Šla jsem to tam
prozkoumat ještě trošku více. Hromady odpadků nebyly pouze na pláži, ale i v
moři nebo vpletené v kamenné části útesů.

Do té doby jsem nikdy neměla 100% pocit,
že se nás to týká. My v ČR přeci moře
nemáme. Nemáme ani ledovce a jejich
roztátí nás výrazně ovlivní.
Ale co s tím můžeme udělat my? Je to
jednoduché. Omezit používání
jednorázových obalů a především plastů.



 Jakub Zima
@jakub_zima

              obor Ekologie, 3.O
redaktor

Kde jsou? Kam zmizeli?
V posledním čísle, jsem psal o rorýsovi obecném, ten zmizel jako první. Rorýs
zde vychoval jednu novou generaci a vydal se na jih do tropické Afriky už na
konci července a začátkem srpna. Vlaštovky a jiřičky odletěly na rozdíl od
rorýse, který zmizí nečekaně, během pár dnů, na několik etap, první odletěla
mláďata z prvních hnízd, přidali se ptáci, kteří nestihli znovu zahnízdit a
nakonec odletěli rodiče s mláďaty z druhého hnízdění. Čápi odletěli také
postupně, nejdříve mláďata a po nějaké době i samotní rodiči. Nezbývá nic
jiného, než si na ně počkat opět na jaře.

Krutý život
synantropních
druhů
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Konipas nebo třasořitka? Rehek nebo kominíček? A vrabec nebo vrabčák?
předpokládám, že všechny tyto ptáky znáte, jsou téměř všude. Proto si myslím,
že je dobré o nich něco vědět. Nejdříve něco o předchozích druzích. 

Kde najdu rehka, konipase nebo vrabce?
Odpověď je jednoduchá, najdeme je téměř u každého domu se zahradou.
Rehek ve většině případů sedí na vyvýšeném místě, třeba na sloupku od plotu,
a když vidí hmyz, neváhá a sletí si pro něj. Konipas bílý to má obdobné, ale
nejčastěji jsem viděl konipase prohánějící hmyz na vyhřátém asfaltu. Vrabce
najdeme opět kdekoliv, ten je narozdíl od předchozích druhů, tak odrzlý, že si
za vámi doletí k nějakému občerstvení a čeká až mu hodíte drobek. To ovšem
platí ve městech. Na vesnicích to je jiné, tam se vrabci drží v hejně a čekají na
dvorku, kde jsou slepice a další drůbež, protože právě tam je velmi snadný
zdroj potravy.

vrabec domácí, nalevo samec, 
napravo samice
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Kam zmizí rehkové a konipasové?
Vrabce zahlédneme po celý rok, ale rehkové odlétají na své zimoviště, které je v
Africe od severu až po rovník. Zimoviště konipasů je na západě Evropy, ve
Středomoří a v Africe mezi Saharou a rovníkem. Důvodem jejich odletu je
potrava, živí se hmyzem. Vrabci se živí semeny po větší část roku, až na dobu
hnízdění. V té době přejdou z rostlinné potravy na živočišnou. Důvod je jasný,
mláďata potřebují dostatek bílkovin.

Čím těmto ptákům škodíme?
Ptáci nejčastěji sídlí v blízkosti lidských sídel, kde najdeme i silnice. Právě na
nich dochází velmi často ke střetům ptáků s auty. Mláďata jsou velmi často
ohrožována kočkami domácími, protože mláďata opouštějí hnízdo ještě v
době, kdy neumí plnohodnotně létat, proto tráví většinu času na zemi a čekají
na přílet rodičů s krmením. Vyrušování při hnízdění a ničení hnízd člověkem je
další problém, s kterým se ptáci potýkají.

Hnízdění
Vrabci hnízdí ve šterbinách domů, které najdou v krovech. Hnízdo ochotně
přijmou i v podobě předložených budek a často obsazují hnízda jiřiček.
Rehkové a konipasové využívají k hnízdění krovy domů, větrací otvory, trámy
přístřešků, jejich hnízda najdeme také v dřevnicích, rádi využívají tzv.
polobudky, které slouží přímo pro rehky  a konipase. Vyhnízdit stihnou až
třikrát. O mláďata konipasů a vrabců pečují oba rodiče, u rehků je to většinou
pouze samice.

Chcete pomoci těmto ptákům?
Můžete a velmi snadno, předložte jim budku na vhodné místo pro hnízdění,
které bude zároveň chráněné před predátory. Pokud máte možnost, nesekejte
část pozemku, travní porost nabídne podmínky pro život hmyzu a ten bude
sloužit jako potrava pro rehky, konipase i vrabce.

Co nás čeká příště?
Základní přehled synantropních druhů máme za sebou. Jsem velmi rád, že
jsem měl možnost vám přiblížit život některých druhů ptáků, které můžeme
běžně spatřit v našem okolí. Rád bych v prezentování ohrožených druhů
pokračoval. Proto se v následujícím čísle Facíra dočtete něco o životě silně
ohroženého čápa černého, který je závislý na práci a ohleduplnosti lesníků.



Facír | 38

When I was in middle school, we spent a unit in my English class studying
American folk stories. One of the main things I learned is that you can tell quite
a bit about the values and celebrated virtues of a country by the tall tales it
produces. One of the most famous figures of the American mythos is Paul
Bunyan. I will briefly summarize one version of his story and mention a couple
of the thoughts I have had during my time here:

Introducing Paul
Bunyan to
Krakonoš

It’s said that Paul Bunyan was born in the northeastern US. It quickly became
clear that he was no ordinary child. By the time he was a couple weeks old, he
was already 100 lbs. To keep him growing, his parents fed him the milk of 10
cows. Soon he was eating 50 eggs a day, and just as many potatoes. He grew so
big that he began to create problems in his small town. When he turned over in
his sleep, he caused an earthquake, and when he went swimming, he caused
large waves to fall upon the town. To appease the anger of their fellow
villagers, Paul Bunyan’s parents moved him into the woods. This is where he
truly he began to excel. Paul Bunyan had developed superhuman strength and
speed. It’s said that he could clear a whole forest with a single swing
of his axe. Apparently, he could also blow out a candle and be in bed before
darkness took over the room. While walking one winter day, Paul Bunyan found
a young, blue ox shivering in the snow. After providing it with food and setting it
by the fire, Paul Bunyan expected the ox to turn back to its normal color. Instead,
it remained blue. The ox was named Babe, and it followed him around
everywhere he went. Babe grew larger and larger every time Paul turned around
to look at it. Together, Paul Bunyan and Babe left their mark on the American
north. They are thought to have cleared much of North and South Dakota for
farm land. Others credit them with digging out the Great Lakes so that Babe
would have water to drink. In all stories, Paul
Bunyan is “larger than life.”

Michael Smith
smith@clatrutnov.cz

učitel 
anglického jazyka
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From what I can tell, the closest Czech equivalent to Paul Bunyan is Krakonoš.
This giant tucked away in the mountains appears to me as a complicated
character, sometimes a hero and protector, but sometimes a figure
of mischief and wiles. Krakonoš seems to me to be very “of the forest.” The
Czech tall tale personifies the forest, explains dramatic changes in weather,
and I associate it with a more measured management of timber
as a resource. Bunyan is looked to as a symbol of industriousness, an
encouragement to foresters clearing large swaths of land. The origins of Paul
Bunyan began prior to America’s movement to protect its forests
from large-scale deforestation, so I imagine that a modern-day Bunyan would
be a bit more balanced in his management of the woods. Both of these
characters take care of the land and the people of their country in
different ways, but serve similar roles as guardian figures.

Regarding life in the US, it is not
uncommon to spend time in nature.
Kids create forts in the forests behind
their houses, families go biking in state
parks, and groups of friends camp
along popular national trails.
However, I would say that people in
Trutnov spend even more time
outdoors and in the woods. Families go
on Sunday afternoon mushroom hunts,
many students go mountain biking,
and gamekeeping is a very
popular free time activity. Here, families
also seem much more likely to value
independent lifestyles that the
forest can provide. It is common to
chop your own wood and to hunt for
wild meat. From a very general
perspective, in this region, components
of outdoor culture, gamekeeping, and
the “lore” of the forest seem to
be much more deeply ingrained in the
broader culture.

I’m excited to continue to experience
the outdoor culture of Trutnov with you
all!



STUDENTSKÁ
KUCHYNĚ

Jako studenta vás limituje hlavně čas, který když už nějaký máte, buď strávíte v
práci a vyděláte si, abyste si mohli žít pohodlně, nebo jej strávíte v hospodě
nebo kdekoliv jinde, kde vám je dobře. A že toho času nemáme nikdo
nekonečno není třeba zmiňovat, avšak student, který po osmi hodinách ve
škole ještě “študuje” požerky nebo se učí latinu, má času ještě míň. Co se
snažím říct je, že potom co strávíte dny v hospodě a večery v knihách vám
nezbývá tolik času na nějaký přivýdělek, a tak se musíte někde uskromnit.

První, co napadne mě, je to typické ‚‚No tak budu jíst suchej chleba,” ale tam to
končit nemusí. V tomto méně seriózním článku bych vám chtěl představit, jak
já žiji motem idola všech kutilů a kuchařů pochybných pochutin, Ládi Hrušky
‚‚Levně a chutně.” Ne že bych vám na těchto stránkách chtěl převyprávět
recepty na jeho “blafy,” spíš se s vámi podělím o moje vlastní poznatky a
doporučení, které jsem za pár let samosprávy stravovánín nasbíral.

Asi úplně nejdůležitější je tolerance. Co bych mohl poradit, je řídit se příslovím
“Není každý den posvícení.” Zkrátka si nemůžeme dopřávat každý den a to
zejména maso, které se s intenzifikací zemědělství stalo samozřejmostí. Zkuste
hledat alternativy, které vám chutnají a nahradí drahé maso ve vašem
jídelníčku třeba vejci nebo sýrem.
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Trpělivý člověk odolá mnohem snáz a spíš si sám uvaří, než aby propadl a
koupil si předraženou bagetu s nuggetkami. Taky fastfoody jsou zrádné.
Nenechat se zlákat na voňavé a rychle připravené jídlo je někdy obtížné.
Příprava vašeho jídla chvíli trvá, ale odmění vás sladkou pýchou z vlastního
výtvoru a pokrm chutná lépe, když do něj dáte kousek svého srdíčka.



Ondřej Petřík
@ulkas_stuff

              Ekologie, 4.O
redaktor, anglický guru
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Když jsme se učil palačinky, připálil jsem je tak, že jsem smrděl kouřem ještě
den potom, ale udělal jsme je znova a pak ještě jednou, dokud se mi nedařilo je
dělat poživatelné a bez kouře. Když jsem smažil rýži s fazolemi, zjistil jsme, že
voda z fazolí v plechovce mi hrozně nechutná. Co se snažím říct je, že se
nesmíte bát zkoušet nové věci, učit se a zlepšovat, ale to platí ve všech oborech
života.

Jedna poslední rada na konec. Využívejte toho, co máte. Nabízí vám babička
cuketu? Prodávají v krámě mouku v pokaženým pytlíku za půlku? Jabloň v
parku krásně plodí? Ano! To jsou naše příležitosti. Přesně takové zdroje se nám
hodí k ušetření.

Dost bylo pouček a mouder, pojďme se vydat do divokého světa tam venku a
pobavit se o skutečném příkladu. Je pondělí 10. října a já potřebuju po škole
nakoupit a uvařit. Vstupuji do obchodu a sleduji velké cedule se slevou na
zeleninu, ale nenechám se zlákat žlutými letáky, znám svůj cíl. Pokračuji ke
košíčku se zlevněnou zeleninou. Možná měla poškozený obal, možná někomu
upadla na zem a polámala se, ale já se nenechám odradit. Bingo! Dvě cibule a
kedlubna. Až teď se vracím k zelenině, abych porovnal cenu ostatní zeleniny.
Okurka? Drahá, rajčata? Taky! ‚‚Ále, hele ho”, říkám si. Mrkvička za krásnou
cenu! Jde do košíku. Procházím uličkami a začíná se tvarovat nápad. O
víkendu, kdy se vracím domů jsem dostal balíček těstovin a dvě domácí
vajíčka s sebou. Míchaná vajíčka doplněná o pořádnou hrst těstovin spolu s
mrkví a cibulí. Zbytek surovin mám už déle. Věci jako sůl nebo olej se zdají jako
jednorázový nákup moc drahé, ale vydrží vám na mnoho jídel pak už jen
univerzální koření na dochucení uložené v suchu v krabičce. Se
zanedbatelným množstvím soli, třeninou pytlíku koření, zeleninou a
těstovinami mě jídlo vyjde na asi 80 korun a najím se z něj dvakrát.

Závěrem bych ještě řekl, že nemůžete jíst každý den jako nevolníci a někdy si
dopřád můžeme. Tak ať chutná!



BUDUJEME ŠKOLNÍ
KNIHOVNU!

Ve středu 12.10. se konečně po dlouhém plánování rozjelo tolik očekávané
přebudovávání naší školní knihovny. 
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Ano. 
Pokud si již od své jedné z
mála návštěv
nepamatujete, kde se naše
knihovna nachází, anebo
pokud jste tam ještě nikdy
nebyli (což je velká chyba),
školní knihovnu (nebo také
ZiS) najdete v budově vyšší
odborné školy, vlevo od
hlavního vchodu.

předělávání designu prostoru
čtenářský kroužek 
rozšíření otevírací doby
nový název Tilia

Co je nového?? 
Počkat.. my máme
školní knihovnu? 
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Nikola Botošová
@splendidnovel

              obor Lesnictví, 3.A 
redaktorka, grafička 

Na co se v knihovně můžete těšit? 
Zatím tu přílišnou oázu klidu nenaleznete, jelikož rekonstrukce je opravdu v
plném proudu. Chystá se kompletní renovace interiéru v podobě nové a
pestřejší výmalby a nového nábytku. Ovšem v budoucnu se jistě můžete
dočkat pohodlného posezení, nových knih a občerstvení ve formě například
dobré kávy, voňavého čaje a jistě chutných sušenek. Najdete zde ideální
prostředí pro studium (které občas na internátních pokojích ani v dalších
prostorách není k nalezení), odpočinek a nebo lovení internetu, jelikož je
knihovna vybavena dvěma počítači. A též tu naleznete různé poklady, jako
třeba stará vydání časopisu Facír (Věděli jste, že v dobách komunismu se Facír
jednu dobu jmenoval „Mladý socialistický lesník“?) nebo archivní fotky ze života
naší školy a učitelského sboru.

Též každý lichý týden ve středu můžete od 15
hodin v knihovně potkat i členy čtenářského
klubu a připojit se k jejich diskusím, ke kterým
jste vždy srdečně zváni!

Momentálně je knihovna pro studenty jinak
otevřena pouze v úterý, ale zde se chystá v brzké
době změna a rozšíří se, doufejme stejně jako
provázanost knihovny se studentským životem
na naší škole.

Napadá Vás, jak by se dala naše knihovna
zvelebit? Kontaktujte naši redakci a my Vaše
náměty rádi předáme.
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SKALNÍ SPECIÁL!
©SKALNIMESTA

Po poměrně krátkých článcích o hradech, či pamětihodnostech zapadlého
malého pidiměstečka na bývalé středověké obchodní stezce mezi Trutnovem a
Náchodem, které ve známost vyšlo spíše organisací prohraného selského
povstání, těžbou černého uhlí a experimentální těžbou uranových rud a
podobně, jsem se rozhodl vydat trochu delší článek a vzhledem k tomu, že
spousta lidí s oblibou leze po balvanech, bude věnován skalám.

Adršpašské skály
Začneme známým místem, ale tak, když se najdou lidé, kteří neviděli Pána
prstenů, nebo Hvězdné války, tak si myslím, že bude dobré napsat něco málo i
o tomto skalním městě. Vývoj skalního města začal před 89 miliony let, kdy se
zformoval pískovcový horisont na mořském dně. Časem pak docházelo k vodní
erozi této pískovcové skály, a to až do dnešního bodu, kdy zde máme největší
skalní město v Čechách. Skalní město bylo nejdříve neprostupná divočina, díky
čemuž se v něm skrývali místní v době válek. První turisté se sem dostali v 18.
století, z nejvýznamnějších německý básník Johann Wolfgang Goethe v roce
1790, který se skalní město zamiloval, byť měl možnost se dostat jen k několika
krajním věžím z celého labyrintu. Co se týče zpřístupnění pro turisty celého
města, o to se postarala v roce 1824 příroda. České Švýcarsko zkrátka není
jediná skalní lokalita, která zažila požár.

To by bylo něco z historie. Nyní co zde můžete vidět. Začnu památníkem
věnovaným Goetheovi, který je zde umístěn u Velkého vodopádu. Dál je zde
nejvyšší 81,5 metrů vysoká věž Milenci, můžete se i projet na loďce ve skalním
jezeře. Z mých návštěv si též vzpomínám na poměrně častá rašeliniště, včetně i
rašelinného jezírka. Oblast skalního města i posloužila v některých místech
několika filmovým štábům, ať už českým, nebo zahraničním. Za zmínku stojí, že
se zde točil první díl Letopisů Narnie, nebo Peklo s princeznou, a další.



Kryštofovy kameny
Lokalita známá spíše pro obyvatele, či milovníky Jestřebích hor nacházející
se asi kilometr jihovýchodně od Odolova po zelené turistické značce. Nejde o
příliš velký, ale zajímavě tvarovaný skalní útvar, kam určitě stojí za to zajít, když
nevíte, kam se vypravit. Skály jsou tvořeny tzv. žaltmanskými arkózami, které
jsou stáří svrchnokarbonského. Často v podzemí tato hornina tvoří nadloží
uhelných slojí a v době, kdy šlo ještě o písčité bahno s obsahem kaolinitu (který
dnes slouží jako pojivo mezi zrny horniny) do něj padaly sem tam stromy. Díky
obsahu kyseliny křemičité v onom bahně dřevo těchto stromů „prosáklo“
křemíkem a vznikly tak araukarity, lidově jiskřivce, což je zkamenělé dřevo
permokarbonských stromů. Některé araukarity mají v průměru i kolem metru a
poznáte je podle vláknité struktury a někdy i podle jemného jiskření (odtud
jiskřivec). Na toto místo je nejspíš donesla voda z míst vzdálených možná i
stovky kilometrů, kde původně rostly, a proto jsou uloženy vodorovně a ne
svisle (kdo z vás se vyzná v tehdejší flóře, většinou se jedná o kordaity a
protojehličnany). Sice můžete najít klidně i na cestě sem tam menší kousek,
ovšem bohužel byly Jestřebí hory, coby lokalita výskytem jednu dobu na
dekorativní účely žádaného araukaritu vyhlášená, zdecimovány a Kryštofovy
kameny nejsou výjimkou, kde byly přímo vylamovány ze skály. Dnes naštěstí
další decimace nehrozí, protože většina Jestřebích hor je společně se skalním
městem adršpašským pod právním štítem chráněné krajinné oblasti
Broumovsko.
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Adršpašské skály
©ADRSPASKESKALY

Kryštofovy kameny

©GEOPARK.BROUMOVSKO



Adam Dvořák
@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor
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Ukázky araukaritů z mé
soukromé sbírky (první
nahoře ještě neočištěný pro
představu, jak je nejspíš
najdete, pod ním focen
s bleskem jako pokus o
zachycení třpytivosti) (Foto:
Adam Dvořák)

Hemrovy skály
Nachází se v jihozápadní části Prahy a jedná se o takzvanou
hyperbasickou horninu vyvřelou na mořském dně v období
Siluru (cca. 430 m.y.a.). Díky této vlastnosti je to podloží
vskutku nehostinné pro většinu rostlin takže by se dalo
říct, že je to taková hadcová step. Lokalita je zajímavá hlavně
rostlinstvem, protože se zde nachází druhy adaptované na
stepní podmínky, rumiště, sutě a všelijak podobně
nehostinné lokality, jako kavyl vláskovitý (Stipa capillata),
koniklec luční (Pulsatilla pratensis), a podobně.

Hemrovy skály
©GEOLOGY
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Zkamenělá stavba
Nyní se přesuneme na Moravu, konkrétně okolí Boskovic, v Malonínské
vrchovině, se nachází skalní útvary tvořené svrchnokřídovými pískovci a vodní
erozí nesoucí název Zkamenělá svatba. Podle lidové pověsti šlo o svatbu, kdy
při předsvatebním shonu kuchařka neustále peskovala pacholky, kteří v tom
zmatku také stále přikládali na oheň, na kterém se peklo jehně, které se tak
připálilo, načež dopálená kuchařka zvolala „Ať všichni svatebčani zkamení!“ a
z nějakého důvodu průvod vskutku zkameněl. Abych řekl pravdu, mně teda ty
skály žádný svatební průvod nepřipomínaly, ale možná to pojmenování naráží
na to, že místy jsou to kameny vyrovnané ve dvou řadách.

Vodopád v
Adršpachských
skalách

©JAN MIKLÍN

Jezero Pískovna

©SLEVOMAT

Kryštofovy
kameny

©GEOCACHING

Hemrovy skály

©ZREIDL



Máš chuť s námi tvořit zajímavé
články a vypilovat si schopnost

spolupráce v týmu, hledání
informací a dostat příležitost říct
světu o problémech? Napiš nám

na email:
facir.clatrutnov@seznam.cz a
zapoj se tak do naší redakce! 

 
Budeme se na tebe těšit!

 


