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Exkurze do kamenolomu Rejta 
 
 
Ve čtvrtek 13. října 2011 jsme se všichni společně s 
paní učitelkou vydali na Rejta na prohlídku místního 
kamenolomu. Cesta moc dlouho netrvala, šli jsme 
1,5 km směrem na Nové Hrady. Na vrátnici už na 
nás čekal pan Stodolovský, který nás zavedl k 
obrovské  jámě, kde se těží žula. 
Dověděli jsme se, že každému patru se říká lavice a 
je hluboká 11 metrů, napočítali jsme zatím 4 lavice 
a prý se počítá ještě s dalšími. Při odstřelu se 
používá tekutá výbušnina, na jeden odstřel jedna 
cisterna. Nejvíce se nám líbila budka uprostřed 
lomu, ve které střelmistr sedí při odstřelu a 
kontroluje, jestli je všechno v pořádku. Z lomu 
se prodává stavební kámen, nebo se žula drtí na 
štěrk třeba do silnic. 
Exkurze se nám moc líbila. 
 
 
                                                                 Žáci  3.A 
 
 
Na dalších stránkách následují fotografie, pořízené 
při exkurzi v kamenolomu Rejta. 
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Drtič  kamene 
                          Projektový tým – geografická sekce       
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Lomová jáma 
                                            Stroje používané v lomu 
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3. 10. 2011 

Výprava č. 1 - za historií 
města 

Prošli jsme uličkou, která vede na náměstí, 
jejíž dva poslední domy jsou spojeny 
klenbou. 
Poté jsme dorazili na náměstí, kde jsme 
navštívili hned několik památek. Mezi 
prvními památkami byla kašna, která byla 
postavena v roce 1864.  Dříve sloužila 
k čerpání užitkové vody. Kolem roku 
1960, u ní stály schody, po kterých se lidé 
lépe dostali k užitkové vodě. 
Přímo naproti kašně stojí městská radnice, 
jejíž střechu zdobí sochy. Mezi sochami 
jsou hodiny. Pod hodinami se nachází znak 
města. Při vstupu do radnice jsme se 
zastavili u památníku Františka Viktory, 
který byl zastřelen 6. května roku 1945.  
Pod radnicí a dalšími domy na náměstí je 
loubí. 
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Potom jsme sešli do sklepení radnice, které 
už se dnes nepoužívá. 
Ze sklepení jsme se vrátili na náměstí a šli 
se podívat na památník obětem německé 
okupace. Dále jsme viděli sochu sv. Jana 
Nepomuckého a sv. Barbory. 
Na okraji náměstí se nachází památník 
Karla Valdaufa, který se narodil roku 1913 
a zemřel 1982.  
V horní části náměstí  se také dříve 
nacházelo loubí, které už je dnes zrušeno a 
místo něho vystavěny domy, které však 
mají zřetelné znaky lomených oblouků 
typických pro loubí.  
Na místě, kde je dnes lékárna, stával dříve 
soud. 
 
  Vypracovaly: Andrea Kossiová 
a Petra Fischerová 
 
Na dalších stránkách následuje fotodokumentace  
z naší výpravy. 
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Kostel 
                                   Ulička 
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Kašna 
                   Památník 
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Sklepení radnice 
             Radnice a podloubí 
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Naše první výprava … 
Aneb Jak se začal psát palubní deník biologa 
 
Vál silný a studený vítr a i přesto jsme šli 

vstříc novým dobrodružstvím. 
 Cesta do přírody nás vedla mezi domy a 

následně zahrádkami. Pak se před našimi zraky 
otevřel pohled do krajiny. V dálce se mezi domy 
ztrácel cíl cesty: Svatá Trojice. 

Nyní se naskytla otázka: co vlastně fotit? 
Jelikož to nikdo z nás pořádně nevěděl, máme 
obrázky úplně všeho. Když říkám všeho, tak 
všeho: žlabatky na šípkových keřích, vítr 
v korunách stromů, rozjeté jablko, kočku ….. 

Nezůstalo však jen u focení. Někteří členové 
se aktivně zapojili do očesávání ovocných 
stromů. Musím říct, že napůl zmrzlá jablka ze 
špičky stromu jsou opravdu výborná.  

Během hledání zajímavých přírodních krás 
nás zaujal naplavený písek na cestě. A co se dá 
dělat s pískem? Ano! Hrad! Takže jeden výstavní 
vyrostl i během našeho putování.  

 
Cestou se před námi objevila další úžasná 

věc. Velice starý a mohutný dub. Ihned jsme 
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využili jeho plody – žaludy a začali se koulovat. 
Hm. To nebude to správné slovo. Možná by se to 
dalo nazvat žaludováním. Nenechte se zmást tím 
krásným názvem. Dostat žaludem v plné 
rychlosti do hlavy není úplně příjemné.  

 
Po tomto výkonu zbýval už jen kousek ke 

kostelíku a tak se všichni těšili na svačinu. 
O něco později, kdy už z našeho občerstvení 

zbylo jen pár drobků se dvě členky naší posádky 
odpojily. 

My zbylí jsme se vydali ještě ke studánce. 
Každý se poctivě napil životodárné vody, která 
prý léčí oči. V bažině, která se rozprostírá okolo, 
se nachází druhy květin, které jinde nenajdete. 
Třeba chráněný suchopýr pochvatý. Ten je již 
bohužel odkvetlý, takže žádné fotky nemáme. 

Po dokončení této výpravy už se všichni těšili 
domů do tepla, neboť ostrý vítr a zatažené nebe 
moc hřejivě nevypadaly. 

Snad příště bude svítit sluníčko… 
A co jsme vlastně objevili..? 

 
                                                                                     
Lucie Zavadilová a Marie Sedláčková 
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Dub v proměnách ročních období 
 
 
 
Naše skupina se rozhodla zpracovat vnější změny stromů 
podle ročního období. Pro tento pokus jsme si za 
pozorovaný objekt zvolili dub nedaleko Trhových Svinů. 
Strom fotíme zhruba každých čtrnáct dnů  a z fotek 
zjišťujeme, kdy se strom zabarví, jak dlouho po zbarvení 
listů zůstává listí na stromě, kdy začínají listy opadávat a 
podobně. 
FAKTA O „NAŠEM“  STROMU 
Dub letní – Quercus robur               

‐ výška: přibližně 17 metrů 

‐ obvod u kořenů:  

‐ strom se větví už téměř půl metru nad zemí  na čtyři 

velké celky, proto nebylo možné měřit obvod jeho 

kmene 1,3 m nad zemí, jak je obvyklé 

‐ dub se nachází v nadmořské výšce:  475 metrů nad 

mořem 

OBECNĚ O DUBECH 
V české republice jsou původní 4 druhy dubů: Dub letní 
(křemelák), Dub zimní (drnák), Dub pýřitý (šípák) a Dub 
cer. 
DUB LETNÍ   
 - až 40 metrů vysoký                                                                                  
- dožívá se až 1000 let                                                                                 
- výškově přirůstá do 120ti let                                                                     
- rozšířen do 850 metrů nad mořem                                                            
- plodí jednou za 3 – 8 let                                                                            
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- je světlostní                                                                                               
- snáší vyšší teploty a krátkodobě kolísání spodní vody                             
- má rozložitou korunu s řidší olistěním, mírně zlepšuje 
kvalitu půdy 

 ‐  OPROTI DUBU ZIMNÍMU:  ‐ potřebuje více světla a    

                                                      vody  

                                                    ‐ snáší extrémnější počasí                                  

‐ roste v nižších   

                                                     nadmořských  výškách                                       

‐ vlhčí stanoviště 

DUBY V OHROŽENÍ 
Mezi škůdce našich dubů patří Žlabatky a Obaleč 
dubový. 
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY DUBU 
- dlouhověkost                                                                                             
- meliorační a zpevňovací funkce                                                              
- stabilní a bohatý ekosystém                                                                      
- kvalitní dřevo (piloty, pražce, vodní stavby)                                            
- dendrochronologie                                                                                   
- výrazně krajinotvorný   
PROČ VLASTNĚ STROMY OPADÁVAJÍ? 
-Hlavním důvodem je podzim, kdy dochází k úbytku 
světla, tudíž rostlina přestává listy potřebovat pro 
provádění fotosyntézy  a stávají se pro ni spíše přítěží 
(sníh, námraza). 
ZAJÍMAVOST K DUBŮM 
Významnou  a zajímavou lokalitou je Branská dubina. 
Území se nachází nedaleko Třeboně. Místo je zajímavé 
vysokou koncentrací starých dubů.  Jeden z největších 
má obvod přes 600 cm. 
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ZÁVĚRY Z FOCENÍ 
Duby opadávají poměrně pozdě. Ani se zbarvením listů 
nijak nespěchají.  Náš dub byl v tomhle trochu atypický  
– zabarvil se později než většina dubů v okolí. Listí 
potom na stromě drželo také poměrně dlouho, ale protože 
letošní podzim byl celkem rychlý, opadal pak velmi 
rychle. Určitě tomu také napomohly brzké podzimní 
mrazíky. Teď už je strom úplně holý, jako drtivá většina 
listnáčů.  
 
                                                                                                                    
Mikuláš Vinař 
 
 
 
Následuje fotodokumentace pozorování. 
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     Trhosvinenský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 
 
 

   Na začátku listopadu jsme navštívili raně 
gotický kostel z konce 13. století. Jeho 
zachované části svědčí o využití  jako 
obranné stavby. Ve druhé polovině 15. 
století byl přestavěn.Tuto pozdně gotickou 
přestavbu připomíná kamenná deska s 
vytesaným znakem městečka a latinským 
nápisem z roku 1485 (v překladu: ,,Pečeť 
obce Svinů léta Páně tisícího čtyřstého 
osmdesátého pátého"), která je vsazena 
nad jižním portálem (dnes nahrazena 
kopií). Síňové trojlodí je završeno síťovou 
klenbou. Presbytář byl v roce 1510 sklenut 
jednoduchou žebrovou klenbou 
hvězdového vzorce. Křestní kaple na 
severní straně a jižní věž pochází z roku 
1520, přičemž báň věže byla vyměněna po 
požáru v roce 1850.  
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   Hlavní součást vnitřního zařízení tvoří 
barokní oltář z doby kolem roku 1730 se 
sochami světců a sochou Trhosvinenské 
Madony z roku 1520. Dále čtyři boční 
oltáře sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, 
sv. Vendelína a sv. Linharta z 18. století, 
rokoková kazatelna s bohatými figurálními 
reliéfy z doby kolem roku 1760 a varhany 
s figurální výzdobou z počátku 18. století. 
Za pozornost rovněž stojí tesané náhrobní 
kameny drobných šlechticů z okolí, 
zazděné ve stěně pod emporou.  
   Kostel patří k nejcennějším památkám 
pozdní jihočeské gotiky, mimo jiné díky 
tomu, že jeho vysoká sedlová střecha má 
zachovány původní dřevěné krovy. Na 
místě dnešního kamenného kříže před 
kostelem stávala již v roce 1355 kaple sv. 
Jana Křtitele, z níž se však po požáru roku 
1828 nic nedochovalo. 
   V 80. letech 15. stol. kostel získal dnešní 
síňové trojlodí se západní kruchtou a 
síťovou klenbou. Městský znak nad 
portálem jižní předsíně je z r. 1485. Chór 
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se severní sakristií se stavěl po r. 1500. 
Z chóru je vstup velkou arkádou do severní 
křestní kaple s hvězdovou klenbou, která 
spolu s nízkou západní hranatou věží 
pevnostního typu, byla hotová v r. 1520. 
V předsíni jsou zbytky fresky 
„rožmberského jezdce“ z 15. až 16. stol. 
Barokní oltář se sochou Trhovosvinecké 
madony je z r. 1730. 
   Barokní přestavby kostela byly 
prováděny po požáru v r. 1800 a v letech 
1864 a 1888. Mozaika v předsíni je podle 
návrhu národního umělce K. Svolinského 
z r. 1934. 
 
                                                                                                 
Petra Marková, sekunda 
 
 
 
Následuje fotodokumentace návštěvy kostela. 
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Projektový tým historické sekce 
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Historický znak v průčelí kostela 
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Kostelní klenba 
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Část hlavního oltáře 
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Kazatelna 
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Detail klenby kostela 
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Kostelní varhany 
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V pátek 25. listopadu 2011byla v rámci Dne 
otevřených dveří Gymnázia Trhové Sviny, Školní 
995 provedena veřejná prezentace projektu Školy 
pro venkov. 
 
 
 
 
Veškeré materiály včetně fotodokumentace jsou 
práce žáků naší školy bez jakýchkoliv úprav. 


