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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zahradami Pražského hradu a možnostmi jejich využití ve výuce 

přírodopisu na základních školách v rámci organizační formy exkurze. Teoretická část je 

věnována popisu a charakteristice zahrad Pražského hradu. Práce je zaměřena především na 

Královskou zahradu. A to jednak z důvodu její největší praktické využitelnosti, ale také 

z důvodu omezeného přístupu do ostatních zahrad v době zpracovávání této práce. Dále jsou 

v práci shrnuty základní informace o exkurzi jako organizační formě výuky. Cílem praktické 

části bylo nejprve prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit postoj učitelů základních 

škol (se zaměřením na kraje Středočeský a Prahu) k exkurzím na Pražský hrad i k této 

výukové metodě obecně. Bylo zjištěno, že většina vyučujících přírodopisu pořádá exkurze, 

ale zahrady Pražského hradu jsou málokdy jejich cílem.  Na základě vypracování 

předchozích cílů byly zpracovány didaktické materiály pro realizaci exkurze v areálu 

Pražského hradu, jejichž nejobsáhlejší část tvoří soubor deseti pracovních listů. Tyto 

pracovní listy jsou zaměřeny především na dřeviny Královské zahrady. Některé pracovní 

listy mají mezipředmětový charakter.  
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ABSTRACT 

This diplomat thesis is focusing on use of Garden of Prague castle and the possibilities of 

their use in the teaching of Science at secondary school within the organizational form of 

the excursion. The teoretical part is devoted to the description and characteristics of the 

Gardens of Prague castle. The diploma thesis is mainly focused on the Royal Garden. The 

reason is practical usability this garden and also limited access to other gardens of Prague 

castle at the time of processing this diploma thesis. The these sis mainly focused on the Royal 

Garden. The diploma thesis summarizes the basic informational about the excursion as an 

organizational form of education. The aim of practical part was the first to find out the 

attitude of secondary schools (focusing on the Central Bohemian and Prague regions) to 

excursions to Prague castle and this education method. It was found that most teachers of 

science organize excursions, but the Gardens of Prague castle are seldom their aim. On the 

basic of elaboration of previous aims, didactic materials were prepared for the realization of 

the excursion in the area of Prague Castle, the most comprehensive part consist of a set of 

ten worksheets. These worksheets are mainly focused on the trees of the Royal Garden. 

Some worksheets are cross-curricular.  
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2 Úvod  

Kdo by neznal Pražský hrad. Největší hradní komplex na světě. Jeden ze symbolů nejen 

Prahy, ale i celé České republiky. Nejnavštěvovanější památka celé naší země. Již od 9. 

století sídlo českých panovníků, v současné době sídlo prezidenta. Jak ho doopravdy známe 

a jak ho znají žáci základních škol?  

Přestože pohled na Pražský hrad je pro Prahu tak typický, často se setkáme s tím, že i rodilí 

Pražané, žáky základních škol nevyjímaje, navštíví tento skvost architektury spíše 

výjimečně. Odrazuje nás představa davu turistů (která v současné době není aktuální)?  Nebo 

je to pro nás tato památka takovou samozřejmostí, že nás to ani nenapadne? 

Pražský hrad je po staletí považován za symbol české státnosti a vždy se těšil všeobecné 

úctě. V současné, v mnoha ohledech velmi otevřené době, ve společnosti, která je značně 

kritická (nejen) k aktuální politické situaci, se tato úcta k tradicím trochu vytrácí. Pražský 

hrad se pro mnohé lidi stal synonymem pro současné politikum, které je podrobeno 

všeobecné kritice. Pražský hrad by však podle mého názoru měl být přijímán nadčasově, bez 

ohledu na současnou politickou situaci. Domnívám se, že úkolem nás učitelů je mimo jiné 

podílet se i na kulturní vzdělanosti svých žáků a vést je právě i k úctě k našim 

národním tradicím a k obdivu k naší vlasti.  

Touto diplomovou prací bych ráda podpořila zájem o návštěvu Pražského hradu především 

z řad učitelů a žáků základních škol. Školní exkurze bývají zaměřené zejména na 

architektonické památky a historii. Já jsem se vzhledem ke svému studijnímu oboru zaměřila 

na rozsáhlé zahrady Hradu. 

Pražský hrad není jen komplex historických objektů. Je obklopen velmi rozsáhlou plochou 

zahrad, které se rozkládají na úctyhodných 34 ha. Nejedná se jen o jednu zahradu, ale o celý 

soubor rozsáhlých zahradních komplexů: Královská zahrada, Jižní zahrady, Hartigovská 

zahrada, Zahrada Na Baště, Terasa Jízdárny, Jelení příkop. Z hlediska evidence Správy 

Pražského hradu sem můžeme ještě zařadit i Produkční zahrady, Oranžerii a Empírový 

skleník. K zahradám Pražského hradu je řazena i Svatováclavská vinice. Podle legend zde o 

vinnou révu jako zdroj mešního vína pečoval už sám Karel IV.  
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Tak jako snad všechny aspekty našeho života byly ovlivněny proběhlou koronavirovou krizí, 

dotkl se tento globální problém i mé práce. S vyhlášením nouzového stavu v loňském roce 

byl celý areál Pražského hradu uzavřen. Zahrady byly otevřeny až na období letních 

prázdnin. Doba uvolnění opatření proti šíření koronaviru však netrvala dlouho a zahrady 

byly na podzim náhle opět uzavřeny. Z důvodu dlouhodobého uzavření škol nebylo však 

bohužel možné vyzkoušet připravené didaktické materiály v praxi.  

Otevření areálu Pražského hradu se netýkalo všech jeho částí. V době práce na diplomové 

práci byl po dlouhou dobu bohužel umožněn vstup pouze do Královské zahrady, na Terasu 

Jízdárny a na Svatováclavskou vinici, a to pouze v období letních prázdnin. Zbývající části 

byly během dlouhého období nepřístupné – jednak z důvodu již výše zmíněného nouzového 

stavu, ale probíhaly zde i rozsáhlejší rekonstrukce. Výstavy a další akce probíhající 

pravidelně např. v Empírovém skleníku či v Oranžerii byly zrušeny úplně v celém 

rozhodujícím období. Domnívám se však, že především rozsáhlá Královská zahrada mi 

poskytla dostatečný prostor pro realizaci mé práce.  

Cíle diplomové práce 

1) Charakterizovat zahrady Pražského hradu z pohledu historie a botaniky  

2) Zmapovat vegetaci zahrad Pražského hradu  

3) Navrhnout exkurzi do zahrad Pražského hradu  

4) Realizovat pedagogický výzkum formou dotazníkového šetření  

5) Vytvořit didaktické materiály k navržené exkurzi  
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      Obr. č. 1 – Pohled na katedrálu sv. Víta z Královské zahrady (foto vlastní) 

 

3 Charakteristika zahrad Pražského hradu  

Podoba zahrad Pražského hradu se v minulosti v průběhu času často měnila. Byla ovlivněna 

panující dobovou normou, vkusem, zálibami a především také finančními možnostmi 

zakladatelů, panovníků a pověřených zahradníků. Na rozdíl od uměleckých děl, soch, fontán 

a jiných výtvorů z neživých materiálů, zahrady zůstávají dílem neustále nedokončeným a 

stále se vyvíjejícím. Proměňují se v průběhu let, ale i v průběhu různých ročních období 

můžeme sledovat jejich pestrou proměnu. 

Podobu zahrad v průběhu uplynulých staletí utvářeli především pověření zahradníci. Velmi 

však vždy záleželo na panovníkovi, jeho vztahu k zahradám a k přírodě vůbec, ale i na 

finančních možnostech, které úzce souviseli i s aktuální politickou situací země. 
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Zahradník si musí vždy představit, jak bude zahrada vypadat v různém období roku během 

jednotlivých ročních období. Během roku rostliny raší, vykvétají, odkvétají, zbarvují listy, 

opadávají, odpočívají a přezimují. Při každé naší návštěvě zahrada vypadá jinak a můžeme 

ji pozorovat v neopakovatelné podobě (Chotěbor, 1993).  

3.1 Charakteristika zahrad Pražského hradu z pohledu historie a 

botaniky 

Hrad a jeho okolí je dominantou Prahy již tisíce let. Jeho podoba se měnila, ale vždy byl 

obklopen zelení, nikdy nebyl holou skálou. Oblast dnešního Pražského hradu byla osídlena 

již v době neolitu. Jedny z nejstarších archeologických nálezů byly objeveny např. v místech 

dnešních Lumbeho zahrad. První písemné doklady o osídlení oblasti jsou z období konce 9. 

století, z doby vlády knížete Bořivoje z rodu Přemyslovců (Vávrová, 2003).  V době svého 

vzniku byl Hrad obklopen smíšenými lesy a keři. Díky dobré poloze zde byly od středověku 

zakládány vinice. Na Opyši (vrch, na kterém stojí Pražský hrad; název odvozen od 

geomorfologického výrazu opyš, který označuje klesající úzký konec ostrožny) vznikla 

první vinice již v období vlády Karla IV. Jeho rozhodnutím vyšlo v roce 1358 nařízení o 

zakládání vinic a sadů kolem Prahy. Mimo jiné byl zakladatel vinice na 12 let zproštěn 

placení daní, ale zavázal se ke každoročnímu odvádění půl sudu vína králi. Podle pověsti 

však na Opyši pěstoval víno, a to mešní, již kníže sv. Václav. Odtud pochází pojmenování – 

vinice sv. Václava. Rozmach vinohradnictví pokračoval za vlády Jagellonců. Svůj vlastní 

klášterní vinohrad měly i řádové sestry benediktinského kláštera sv. Jiří (Chotěbor, 1993). 

K velkému rozmachu zahrad došlo právě v období renesance. Nejrozsáhlejší zahrada 

Pražského hradu, Královská zahrada, byla založena Ferdinandem I. Habsburským (1503 – 

1564) již v roce 1534. Jako přístup k ní dal zbudovat most, později nazývaný Prašný. 

Původní most byl dřevěný, zakrytý střechou a stál na šesti kamenných pilířích. Kamenný 

most byl vystavěn roku 1589.  

Ferdinand I. věnoval rozvíjející se zahradě velké úsilí. Rostliny si nechal posílat z celé 

Evropy – např. semena z Vídně a Janova, sazenice a rouby z Terstu. Se zahradou měl velké 

plány, byl náročný na zaměstnance, především na své pověřené zahradníky. První zahradník 

Francesco byl údajně propuštěn pro nedbalost a nedostatek okrasných rostlin. Dle 

historických pramenů pravil: „Mimo ovocné stromy, limony, pomeranče a citrony není 
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v zahradě nic, čím císaře potěšit.“ Dohled nad zahradami následně převzali zkušení 

zahradníci, bratři Rheinhardtovi. Od císaře dostali jasný úkol: „Sázet byliny co nejkrásněji 

a nejozdobněji, jako v biskupově zahradě v Saverně!“ V roce 1541 zasáhl zahradu velký 

požár. Nešťastně vzplála suchá tráva a plameny se dostaly až přímo k Hradu. Následovala 

rekonstrukce Královské zahrady, která nakonec znamenala i její rozšíření. O zásadních 

změnách rozhodoval již císařův syn, arcivévoda Ferdinand II.Tyrolský (1529 – 1595), který 

se v té době ujal funkce místodržícího v zemích Koruny české. Zahrada v této době 

vzkvétala a získala některá evropská prvenství. Například se stala prvním místem v Evropě, 

kde v roce 1554 vykvetly tulipány. Až odtud se dostaly do dalších zemích, i do jimi 

proslulého Holandska. Dle některých zdrojů zde vykvetl i první šeřík. Výjimečné rostliny 

zajistil bývalý učitel dětí Ferdinanda I., Aughier Ghislain de Busbecgue, velvyslanec u 

tureckého sultána v Cařihradě. Roku 1559 arcivévéda založil svou soukromou zahradu, dnes 

nazývanou Rajská zahrada. Dále pokračoval dovoz rostlin nejen z Evropy, ale např. i z Malé 

Asie (především cibule tulipánů, hyacintů a kosatců). Roku 1564 na trůn nastoupil nejstarší 

syn Ferdinanda I. – Maxmilián II. Habsburský (1527 – 1576). Tento panovník byl milovník 

přírody. Ve svém působení byl ovlivněn zejména svým pobytem ve Španělsku, kde se 

seznámil např. se zahradami v Alhambře či v Alcazaru. Založil novou zahradu ve Vídni i u 

blízkého paláce Neugebaude. V Praze však příliš nepobýval, zastupoval ho nadále 

arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský. 

V roce 1571 byla na Pražském hradě založena fíkovna. Je umístěna nad Jelením příkopem, 

pod Královským letohrádkem. Navrhl ji italský architekt Ulrico Aostalli de Sala. Jedná se o 

kamennou, dodnes nezastřešenou stavbu. V minulosti byla na zimu fíkovna přikrývána 

dřevěnou střechou a vrstvou sena nebo slámy, která sloužila jako tepelná izolace. V současné 

době je zde pěstování fíkovníků opět obnoveno (Vlček, 2000).  

V 16. století nadále pokračovalo osazování zahrad vzácnými rostlinami, jako byly v té době 

např. jírovce či narcisy. V této době dodával Pražský hrad rouby a mladé stromky do 

císařských zahrad ve Vídni. 

Následuje období Rudolfa II. (1552 – 1612), kdy zahrady nadále vzkvétaly. Tento panovník 

byl také ovlivněn zahraničními vlivy (především Itálií a Španělskem), ale téže svým vlastním 

studiem odborných botanických knih. V této době bylo významné např. pěstování různých 
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druhů růží či krokusů, z dřevin cedrů a ovocných stromů všeho druhu. Rudolf II. se zaměřil 

také na chov exotických druhů zvířat a ptactva. Původní dřevěný zvěřinec byl nahrazen 

zděným Lvím dvorem. Jak už název napovídá, sloužil k chovu lvů. Ty byli císaři věnováni 

tureckým sultánem Mohamedem. Chováni zde byli i leopardi či medvědi. Později žili ve 

Lvím dvoře např. i divoké kočky či rysy. Krátkou dobu zde byl chován i tygr. Do doby než 

v roce 1661 zabil svého hlídače. 

Ve sbírkách Rudolfa II. se nalézají i pozůstatky ptáka zvaného dodo (dronte mauricijský, též 

blboun nejapný) původem z ostrova Mauritius, který vyhynul v 17. století. Nelze vyloučit, 

že byl chovaný přímo na Pražském hradě, důkazy pro to však nemáme. 

Rudolfem II. byla založena i obora v Jelením příkopu. Císař se nezaměřoval pouze na Prahu 

a Pražský hrad. Založil i další zahrady na mnoha místech naší země – např. v Přerově nad 

Labem, v Poděbradech či v Brandýse nad Labem. Však také bývá často označován za 

milovníka a obdivovatele zahrad. Do svých zahrad se snažil získat co nejvzácnější rostliny, 

mnohdy nehledě na cenu. V roce 1590 byla dokončena zděná oranžerie, která s sebou 

přinesla lepší výpěstky pomerančů, citronů, fíků či granátových jablek.  

Následující historické období, po bitvě na Bílé hoře, zahradám nepřálo, převážně upadaly, 

Ovšem brzy následovalo opět období rozkvětu a to za doby vlády Leopolda I. (1657 – 1705). 

Zahrady byly v této době dále zvelebovány v renesančním duchu. Pro toto období je typické 

především pravidelné pravoúhlé řešení ploch. Dále byly doplňovány rostliny – např. 

jasmíny, cypřiše, vavříny, bergamotky, olivovníky, pomerančovníky. Z bylin např. sasanky, 

karafiáty či tulipány (v této době již dovážené z Holandska). V tomto období proslul 

především zahradník Adam František Utze, přezdívaný Tulipán. Doba vlády Leopolda I. 

vůbec zahradníkům velmi přála. Především přípravy na korunovaci byly velmi pompézní a 

přinesly s sebou i renovaci Královské zahrady. V této době byl založen 1. profesní cech 

zahradníků a byly vydány např. artikule určující podmínky pro vyučení, praxi, odměňování 

a další okolnosti činnosti zahradníků. Období baroka obohatilo zahrady především o 

zajímavé, typicky barokní, sochy a významné je také zdůrazňování alejí a stromořadí. 

Čtvercové záhony byly nahrazeny ornamentální výsadbou květin a stříhaných keříků 

zimostrázu neboli buxusu. V této době působil na Pražském hradě mimo jiné významný 

architekt Kilián Ignác Dientzenhofer (1689 – 1751). Ten začal budovat skleník, který byl 
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následně poničen za pruského bombardování o dvě desítky let později. Začátek vlády Marie 

Terezie (1717 – 1780) byl poznamenán tzv. válkami o rakouské dědictví. V této době 

zahrady Pražského hrady spíše chátraly. Ovšem brzy následovala významná, tzv. tereziánská 

přestavba Pražského hradu (především Rožmberský palác a Ústav šlechtičen).  

Z dalších období stojí za připomenutí vláda Ferdinanda I. Dobrotivého (1793 – 1875). Jak 

je známo, ten se potýkal od narození s velkými zdravotními problémy (epilepsie, rachitis) 

V mládí mu tedy nebylo dopřáno adekvátního vzdělávání, nebyl mu předvídán dlouhý život 

a jeho studijní pokroky byly velmi pomalé. Stal se ovšem nadšeným botanikem a zajímal se 

o veškeré zahradnické řemeslo. Po své abdikaci v roce 1848 se uchýlil na Pražský hrad a 

dalších téměř třicet let se věnoval zvelebování Zahrad. Zvláštní pozornost věnoval 

především pěništníkům a kaméliím. Ve stejné době, v roce 1852 zahrady a pole na západ od 

Jízdárny začal vykupovat pražský chirurg Karel Lumbe. Jeho jméno nesou tyto zahrady 

dodnes. Stejně tak je po něm pojmenována tzv. Lumbeho vila, která je v současné době 

využívána prezidentem republiky a jeho rodinou k bydlení.  Kancelář prezidenta republiky 

tyto pozemky vykoupila zpět až roku 1925. 

Po Ferdinandovi Dobrotivém se vlády ujal František Josef I. (1830 – 1916).  Na Pražském 

hradě i v jeho zahradách probíhali přípravy na jeho plánovanou, avšak nikdy 

neuskutečněnou, korunovaci českým králem. Zahradám byla v této době věnována zvýšená 

péče a došlo k jejich anglikanizaci. Byla také založena nová zahrada – Na Valech. Upraven 

byl předchůdce dnešní zahrady Na Baště. 

Po vzniku republiky v roce 1918 došlo k dalším významným změnám na Hradě a v jeho 

okolí. Prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk pověřil rekonstrukcemi zahrad 

slovinského architekta Josipa Plečnika. Současná podoba Jižních zahrad, Rajské zahrady a 

Zahrady Na Valech je jeho dílem, stejně tak Zahrady Na Baště a vinice s vyhlídkou nad 

Horním Jelením příkopem. Také byly postaveny nové skleníky, které sloužily především pro 

pěstování chryzantém, bramboříků, primulek a také pro předpěstování a rychlení růží 

(Lukeš, 1994). Trávníky byly povětšinou znovu založeny – padlo na ně údajně 180 kg 

travního osiva. Zahrady byly rozšířeny až za bažantnici – jak bylo již zmíněno výše, v této 

době byly zpět odkoupeny Lumbeho zahrady.  
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V období vlády komunistické strany byly veřejnosti zpřístupněny Jižní zahrady. K zahradě 

Na Valech byla připojena Hartigovská zahrada. Významná je také rekonstrukce Zahrady Na 

Baště z roku 1979. Královská zahrada byla veřejnosti zpřístupněna až v roce 1990 

z rozhodnutí prezidenta Václava Havla (Bašeová, 1991; Chotěbor a kol., 1993, 

Panchártková a Procházka, 2015; Žáček, 20)8.  

3.2 Současná podoba jednotlivých zahrad Pražského hradu 

3.2.1 Královská zahrada 

Se svou rozlohou 3,6 ha se jedná o největší zahradu v komplexu Pražského hradu. Jak již 

bylo zmíněno výše, byla založena roku 1534 Ferdinandem I. Habsburským na místě 

původních středověkých vinic. Od Pražského hradu je oddělena Jelením příkopem. Od svého 

založení prošla různými etapami. Vznikla v době renesance, současná podoba však navazuje 

především na pozdější významnou rekonstrukci - na přírodní „anglickou“ úpravu z poloviny 

19. století. Obsahuje však i celou řadu barokních prvků. Z původního renesančního řešení 

zůstaly pravoúhlé záhony a některé rostliny s udržovaným střihem v geometrických tvarech. 

Baroko připomínají především složité ornamenty s květinovou výsadbou. „Anglický styl“ je 

zastoupen volně rostoucími stromy v jejich přirozených podobách (Bašeová, 1991). 

Zahrada je přístupná ze dvou vchodů. První, hlavní vchod, vede branou z ulice U Prašného 

mostu (tramvajová zastávka Pražský hrad). Je obklopen okrasnými partery (pravidelné 

květinové záhony) s pravidelnými květinovými ornamenty, které pocházejí z období baroka. 

Přístupová cesta je lemována především sestříhanými jírovci maďaly. Druhý vchod vede 

východní branou u Královského letohrádku (tramvajová zastávka Královský letohrádek). 

V Královské zahradě je umístěno několik budov. Ve východní části je to již zmíněný 

renesanční Letohrádek královny Anny (označovaný také jako Královský letohrádek nebo 

Belveder) v jejíž blízkosti se nachází Zpívající fontána. „Zpívání“ má připomínat zvuk, který 

vyluzují kapky vody dopadající na bronzový disk. Před Královským letohrádkem můžeme 

obdivovat tzv. renesanční giardinetto – tradiční ozdobnou květinovou zahrádku. Tato část je 

nejčastěji upravována. Uprostřed zahrady se nachází také renesanční Míčovna, která, jak 

název napovídá, sloužila původně k hraní míčových her. Původně se jednalo především o 

tradiční středověkou hru jeu de paume, která je považována za předchůdce dnešního tenisu 
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či badmintonu. V průběhu druhé světové války byla Míčovna poničena při bombardování. 

Začátkem padesátých let byla budova zrekonstruována. Vzácná sgrafita byla doplněna 

například o znak socialistické pětiletky (uvnitř ozubeného kola číslice pět), srp a kladivo. 

Mimochodem, i na tyto novodobé, období socialismu připomínající prvky se vztahuje 

kulturní ochrana (celý areál Pražského hradu je od roku 1962 chráněn jako národní kulturní 

památka) (Vlček, 2000). Dnes slouží především ke kulturním účelům. V jejím okolí se 

nachází barokní sochy od Matyáše Bernarda Brauna, Maxmiliána Brokofa a Jana Jiřího 

Bendla. Na západě zahrady se nalézá Vila Dr. Edvarda Beneše, někdy také označovaná jako 

tzv. Prezidentský domek. V Královské zahradě je také umístěna moderní (Nová) Oranžérie, 

která byla postavena podle návrhu architektky Evy Jiřičné v letech 1999 – 2001. Nachází se 

nad pozůstatky původní, renesanční Oranžérie. Jedná se v podstatě o skleník, který je 

v současnosti využíván především k rozpěstovávání pokojových květin pro dekorativní 

účely výzdoby Hradu a další práci zahradníků a floristek.  Do areálu Královské zahrady patří 

ještě i Lví dvůr. Ten byl založen Rudolfem II. původně jako zvěřinec. K tomuto účelu sloužil 

do 18. století. Někdy je označován dokonce jako první „zoologická zahrada“ v Praze kvůli 

exotickým druhům zvířat, které zde byly chovány.  Dnes se zde nachází restaurace. 

Při založení Královské zahrad bylo cílem pěstování nepůvodních dřevin, které se nám dnes 

již zdají naprosto běžné – jírovec, javory, lísky, magnólie. Převažují listnaté stromy, ale 

můžeme se zde setkat i s jehličnany, především menšího vzrůstu (např. jalovec, tis) 

(Chotěbor, 1993). 

3.2.2 Zahrada na terase Jízdárny 

Tato zahrada zůstane často bez povšimnutí, přestože se jedná o zajímavě upravenou plochu 

(3150 m2). Vstup je možný bočním průchodem u Jízdárny. Zahrada vznikla až ve druhé 

polovině 50. let na střeše autodílen (ty se zde již v současné době nenachází) a garáží 

Kanceláře prezidenta republiky. Jedná se o pečlivě upravenou terasovou zahradu. 

Nenajdeme zde prakticky žádné významné rostliny. Zdejší vegetace slouží spíše jako 

„stavební materiál“ – stříhaný plot z habru, tvarované ornamenty ze zimostrázu, letničky 

v ozdobných vázách apod. (Žáček, 2008).  
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3.2.3 Zahrada Na Baště 

Zahrada o výměře 1950 m2 je umístěna západním okraji Pražského hradu, na čtvrtém 

nádvoří. Přístup do zahrady je možný od Prašného mostu kolem severního křídla Hradu nad 

Horním Jelením příkopem. Zahrada je průchozí – mezi Prašným mostem a Hradčanským 

náměstím. Současná podoba pochází z počátku 20. století a je dílem známého slovinského 

architekta Josipa Plečnika. Inspirací mu byly především italské a japonské zahrady. 

Označení zahrady je připomínkou staršího středověkého opevnění, které zde bylo nalezeno. 

Jedná se o malý skvost zahradní architektury, působí velice klidným dojmem. Zahrada je 

kombinací pravidelné i nepravidelné zahradní úpravy. Nachází se zde působivé giardinetto 

jižního typu, které je ozvláštněné prvky japonského zahradního umění. Osázené plochy jsou 

doplněné vázami s letničkami, které plní funkci okrasné balustrády. Ze dřevin zde můžeme 

obdivovat šeříky, akáty či vistárie (Chotěbor, 1993; Lukeš - a, 2012, Žáček 2008).  

3.2.4 Jižní zahrady 

Jižní zahrady můžeme nalézt pod jižním průčelím Pražského hradu. Poskytují nádherný 

výhled na Prahu. Vznikaly postupně na místě původního opevnění. Po poslední velké 

rekonstrukci v roce 2012 jim byla vrácena původní podoba z 20. let 20. století. Další 

rekonstrukce stále probíhají. Jde opět o dílo slovinského architekta Josipa Plečnika. Jedná se 

o slunečné a teplé místo, což umožňuje pěstování i v tomto směru náročnější vegetace. Jde 

o převážně jednoduché plochy, udržované trávníky, doplněné stromy a keři o celkové 

výměře 19 175 m2 (Žáček, 2008).  

Zahrady jsou otevřené pouze v letní prázdninové sezóně. Jsou přístupné z Opyše při 

východní bráně nebo Býčím schodištěm ze III. nádvoří. Západní vstup z Hradčanského 

náměstí slouží pouze jako východ. Jižní zahrady jsou v podstatě komplexem tří zahrad 

(Lukeš, 1994): 

1) Rajská zahrada 

Tato zahrada se nalézá před jižním průčelím Hradu. Nachází se na místě původní 

soukromé zahrady arcivévody Ferdinanda ze 16. století. Soukromou zahradu zde měl 

např. i císař Rudolf II. Dominantou zahrady je velkolepé schodiště. Výrazným 

prvkem je také velká žulová mísa umístěná uprostřed trávníku. Můžeme zde 
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obdivovat nejstarší dřevinu rostoucí v areálu Hradu – tis, jehož stáří odborníci 

odhadují na 400 let (Lukeš, 1994; Lukeš - b, 2012). 

2) Zahrada Na Valech 

Zahrada se nachází pod převážnou částí jižního průčelí Hradu. Název zahrady je 

odvozen od původního valu – opevnění jižní části Pražského hradu. Původně se zde 

nacházely menší zahrádky. V 19. století prošel areál parkovou úpravou. V polovině 

19. století byla kolem zahrady postavena hradba, která se dochovala do dnešní doby 

– pouze byla upravena a snížena v době rekonstrukce pod vedením Josipa Plečnika.  

Zahrada nabízí krásné výhledy na naše hlavní město. Ty poskytuje především 

centrální terasa a také tzv. Moravská bašta – zákoutí s vyhlídkou na konci zahrady, 

kde rád sedával i prezident T.G. Masaryk (Lukeš - c, 2012).  

Přístup do zahrad je možný několika cestami. První možností je cesta od Nových 

zámeckých schodů přes Rajskou zahradu. Druhou variantou je příchod od Starých 

zámeckých schodů z Opyše. Třetí chod je umožněn z III. Hradního nádvoří Býčím 

schodištěm, které vede před centrální plošinu. Odtud je možné sejít do Hartigovské 

zahrady.  

3) Hartigovská zahrada 

Tato zahrada není veřejnosti běžně přístupna. Při zvláštních příležitostech se zde 

konají např. koncerty nebo se zde v minulosti odehrával Prague Food Festival 

(jakožto i v dalších zahradách Pražského hradu). Jedná se o vůbec nejmenší zahradu 

na Pražském hradě, která byla k areálu připojena až v 60. letech 20. století. Původně 

byla založena Isabelou Švihovskou, rozenou ze Salmu v 17. století. Patřila k paláci, 

který nechal přestavět hrabě Josef Hartig, od něhož je odvozeno v současné době 

používané jméno.  Podoba zahrady je dílem architektů Adolfa Benše a Richarda 

Podzemného (Chotěbor, 1993).  
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3.2.5 Jelení příkop 

 

Obr. č 2: Pohled na Chrám sv. Víta z Jeleního příkopu (foto vlastní) 

 

Jelení příkop není zahrada v pravém slova smyslu. Jedná se v podstatě o přírodní rokli na 

samé hranici areálu Pražského hradu. Rozkládá se kolem potoka Brusnice. Dělí se na Dolní 

a Horní Jelení příkop. Jejich hranici tvoří Prašný most a jeho tunel pro pěší.  V současné 

době je veřejnosti po rekonstrukci znovu zpřístupněn Horní Jelení příkop (otevřeno v dubnu 

2021), Dolní Jelení příkop je v současné době stále uzavřen. Celková rozloha dosahuje 8 ha. 

(Žáček, 2008). 
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3.3 Zahrady Pražského hradu a jejich využití ve výuce přírodopisu 

Diplomová práce je věnována zahradám Pražského hradu především z pohledu možného 

využití ve výuce především botaniky, ale stojí za to zmínit se i o možném využití z hlediska 

zoologie.  

V areálu Pražského hradu, na dvoře proti Jízdárně Pražského hradu, se nachází Dům 

sokolníka. Po předchozím objednání je možné si zde prohlédnout expozici (otevřena v roce 

2019) věnovanou právě sokolnictví. Sokolník pracoval na Pražském hradě ještě před pár 

lety. Zajišťoval především plašení holubů či kun, které často obývají půdní prostory areálu. 

V nedávné minulosti bylo možné si v Královské zahradě prohlédnout expozici dravců. 

Bohužel po koronavirové krizi dosud nebyla tato atrakce obnovena. Ptactvo je však možné 

v areálu Pražského hradu pozorovat i tak. Klidný prostor především Královské zahrady a 

Jeleního příkopu poskytuje domov velkému množství zpěvných ptáků. Z výraznějších druhů 

můžeme jmenovat sojku obecnou či straku obecnou. V zahradách žije také páv korunkatý.  

3.4 Pravidelné akce na Pražském hradě 

Přímo Pražský hrad je možné se žáky navštívit po celý rok. Zahrady však mají omezenou 

otevírací dobu (tradičně otevřeno období od 1.4. do 31.10.) V době koronavirové pandemie 

byl dlouhodobě celý areál pro veřejnost uzavřen. Časté jsou také uzavírky kvůli stále 

probíhajícím rekonstrukcím, případně z důvodu různých akcí, jako jsou např. státní návštěvy 

či třeba natáčení filmů (v současné době např. v Královské zahradě).  

K termínu návštěvy areálu Pražského hradu je možné si vybrat i období, kdy se zde koná 

nějaká zajímavá akce pro veřejnost. Výstavy jsou pravidelně obměňovány. 

Z přírodovědného zaměření můžeme jmenovat z nedávné minulosti např. výstavu orchidejí 

v Oranžerii (2018).  

Z pravidelných akcí můžeme navštívit: 

Předjaří na Pražském hradě 

Výstava se pravidelně tradičně koná v Empírovém skleníku v Královské zahradě, obvykle 

na přelomu února a března. Jedná se zpravidla o výstavu kvetoucích jarních cibulovin 

Předjaří na Pražském hradě. www.hrad.cz [online]. Praha [cit. 2021-10-05]. Dostupné z: 

https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/predjari-na-prazskem-hrade-1-11054)  

https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/predjari-na-prazskem-hrade-1-11054
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Stálá expozice Příběh Pražského hradu 

Tato výstava je v prostorách gotického podlaží Starého paláce umístěna celoročně (nyní 

pozastaveno z důvodu koronavirové krize). Návštěvníky seznamuje s tisíciletou historií 

tohoto místa. Část expozice je věnována i historii zahrad Pražského hradu (Stálá expozice 

Příběh Pražského hradu. www.hrad.cz [online]. [cit. 2021-10-05]. Dostupné z: 

https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/fotogalerie/stala-expozice-pribeh-

prazskeho-hradu-10364).  

Dětský víkend na Pražském hradě 

Tradiční doprovodná akce ke stálé expozici Příběh Pražského hradu. V minulých letech se 

jednalo o tematicky zaměřenou akci (např. život na královském dvoře, bod zlomu – konec 

první světové války, vznik československé republiky apod.), kdy byly v rámci areálu a 

především v zahradách pro děti připravené různé úkoly.  

Vánoční trhy 

Konají se na Stájovém dvoře a na Jiřském náměstí u katedrály sv. Víta. Jedná se o novou 

tradici, poprvé se konaly v roce 2015. V letošním a loňském roce se z důvodu koronavirové 

pandemie neuskutečnily. Konají se v době v sezónním uzavření některých zahrad 

(především Královská zahrada) (Vánoční trhy na Pražském hradě. Www.hrad.cz [online]. 

Praha [cit. 2021-10-05]. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-

hrade/program/vanocni-trhy-na-prazskem-hrade-10482).  

Svatováclavské vinobraní na Pražském hradě 

Podzimní akce s bohatým doprovodným programem pro dospělé i děti. Probíhá v okolí 

Svatováclavské vinice (Vinobraní. www.praguecityline.cz [online]. Praha, 2019 [cit. 2021-

10-05]. Dostupné z: http://www.praguecityline.cz/kalendar-akci-v-praze/akce/vinobrani-na-

prazskem-hrade).  

 

https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/fotogalerie/stala-expozice-pribeh-prazskeho-hradu-10364
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/fotogalerie/stala-expozice-pribeh-prazskeho-hradu-10364
https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/vanocni-trhy-na-prazskem-hrade-10482
https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/vanocni-trhy-na-prazskem-hrade-10482
http://www.praguecityline.cz/kalendar-akci-v-praze/akce/vinobrani-na-prazskem-hrade
http://www.praguecityline.cz/kalendar-akci-v-praze/akce/vinobrani-na-prazskem-hrade
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4 Exkurze 

4.1 Problematika exkurze ve výuce 

V současné době se vzdělání opírá o hlavní dokument – Národní program vzdělávání České 

republiky (Bílá kniha), který vše v platnost v roce 2004. Na jeho základě byly vypracovány 

jednotlivé Rámcové vzdělávací programy (RVP). Tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů (ŠVP) škol všech oborů vzdělávání v předškolním, 

základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Současné RVP kladou 

důraz především na propojení výuky ve školách s praktickým životem (Jeřábek, 2021).  Do 

systému vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Původní dokument dostal změn v roce 2016 a v roce 2021 a do budoucna se počítá s další 

významnou revizí. Postup revizí se bude odvíjet podle od postupu prací na novém 

strategickém dokumentu pro oblast vzdělávání Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 

2030+ (Fryč a kol., 2020). V roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo 

modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový 

RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje 

na úroveň klíčové kompetence. 

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP ZV od 

1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního 

stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně (Jeřábek, 2021). 

Výuka přírodopisu (nejen) na základní škole by se neměla odehrávat pouze jako strohé 

předání faktických informací o přírodě a jejím fungování. Současné školní vzdělávací 

programy (vycházející z Rámcových vzdělávacích programů) jsou postavené na rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků, na propojení teorie s praktickým životem. Exkurze jako 

aktivizující metoda výuky tato hlediska jistě splňuje (Nováková, 2014). Učitelům a 

vychovatelům by také především mělo jít o získání pozitivního vztahu k přírodě u žáků. Na 

prvním místě nás v tomto směru jistě ovlivňuje rodina. Ale škola by měla být hned v závěsu. 

Vždyť kolik je žáků, kteří začnou hystericky křičet při pohledu na pavouka či žížalu?  
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Exkurze je jednou z cest, jak žákům přírodu přiblížit. Žáci mají možnost pozorovat živé i 

neživé přírodniny v jejich přirozeném (i když třeba člověkem upraveném) prostředí. V rámci 

své diplomové práce jsem si jako cíl exkurze vybrala zahrady Pražského hradu. Nejedná se 

tedy o přírodní lokalitu, ale zeleň udržovanou člověkem. V případě zahrad Pražského hradu 

se jedná v podstatě o kombinaci parků francouzského i anglického typu.  

Exkurze může mít různé cíle a benefity pro žáky. Podle Skalkové (2007) exkurze podporuje 

názornost vyučování, prohlubuje společenskovědní, přírodovědné, technické či pracovní 

znalosti žáků. Dále ukazuje praktický význam osvojených poznatků a jejich využití, 

navazuje vztah k praktickému využití znalostí – a tak naplňuje požadavky současných 

rámcových vzdělávacích programů.  

Během výuky v budově školy získává žák vědomosti o přírodninách zprostředkovaně, 

prostřednictvím učitele a pomůcek, které vyučující používá. Učebnice, nástěnné tabule, 

obrázky, prezentace, modely přírodnin či samotné přírodniny, případně jejich preparované 

části. I když se učitel sebevíce snaží, ve školné lavici nemůže nikdy poskytnout zážitek 

z poznávání přirozených vztahů mezi organismy v jejich přirozeném prostředí (Pavlasová, 

2015). Podle Pettyho (1996) exkurze umožňují, aby do učení a vyučování vstoupil skutečný 

svět. 

Exkurze využívá i toho, že podle odborníků většina zapamatovaných informací (až 90%) 

k nám přichází prostřednictvím zraku, mnohem méně prostřednictvím sluchu (7%) – 

přestože ve škole využívání tohoto smyslu většinou převažuje (Mareš, 1998). 

Ve školní praxi není vždy jednoduché se ideálu teorie přiblížit. Během školního roku 

absolvují obvykle mnoho kulturních, společenských či sportovních akcí. Každá vyučovací 

hodina je velmi cenná. Exkurze patří mezi časově náročné výukové metody. Především 

doprava navyšuje hodinovou dotaci. Což může vést k odmítání pořádání exkurzí ze strany 

vedení školy či ze strany kolegů.  
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4.2 Příprava na exkurzi 

Správně vedená exkurze, pokud má plnit svůj účel a má přinést požadovaný efekt, je 

náročnou disciplínou pro přípravu učitele. Bohužel v praxi se tato fáze často, především 

z časových důvodů, odbývá. Pokud nemá být exkurze jen prázdným zaplněním času, 

vyžaduje náležitou přípravu. 

Podle Pavlasové (2015) by měl učitel před exkurzí: 

• Posoudit vhodnost zařazení exkurze s ohledem na obsah učiva ve školním 

vzdělávacím plánu 

• Zvolit vhodný termín – i s ohledem na možnou nepřízeň počasí (a mít v záloze 

alternativu pro tento případ – např. návštěvu muzea, výstavy…) 

• Stanovit výukový cíl exkurze 

• Promyslet plán exkurze 

• Zvolit vhodné metody výuky 

• Naplánovat seznam lokalit, které budou navštíveny – určit trasu exkurze 

• Odhadnout časovou náročnost exkurze – ideálně si trasu sám předem projít, seznámit 

se s lokalitou, vytipovat vhodná místa pro prezentaci přírodnin, určit si přírodniny 

• Zajistit dopravu, případně ubytování; pokud je to nutné i povolení ke vstupu na 

lokality 

• Zajistit výukové materiály (metodické pomůcky, pracovní listy, záznamové archy, 

seznamy přírodnin, návody na terénní práce, obrázky apod.) 

• Zvolit a zajistit další vhodné pomůcky a odbornou literaturu (atlasy, určovací klíče 

apod.) 

• Připravit informační materiál pro žáky (termín, časový plán, doprava, seznam 

pomůcek, požadavky na vybavení, způsob hodnocení) a seznámit s ním rodiče (např. 

zápis do žákovské knížky) 

• Naplánovat obsah přípravné vyučovací hodiny před exkurzí i navazujících aktivit po 

exkurzi  
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4.3 Návrh exkurze do zahrad Pražského hradu 

Před plánovanou exkurzí by vždy měla proběhnout motivační vyučovací hodina, ve které se 

žáci seznámí s programem exkurze, jejich povinnostmi, způsoby hodnocení apod.  

Pro názornou představu pro žáky, aby viděli, kam míří je možné využít videa z Youtube 

kanálu Kanceláře prezidenta republiky:  

Pozvánka na Pražský hrad: 

https://www.youtube.com/channel/UCdIJj_B3U2ug2NaxhWsTpIA 

Videa představují např.: 

Jižní zahrady: https://www.youtube.com/watch?v=ABjGpLU4ir0 

Lumbeho zahrady: https://www.youtube.com/watch?v=f4hEfDjJBrs&t=48s 

Jelení příkop: https://www.youtube.com/watch?v=-JR__HknLL4 

Práci floristek Pražského hradu: https://www.youtube.com/watch?v=4_3T_Q1RBF4 

4.3.1 Plán exkurze do zahrad Pražského hradu  

Podrobně se plánem exkurzí zabývala např. Pavlasová (již zmiňováno výše) (2015).  

1) Posoudit vhodnost zařazení exkurze s ohledem na obsah učiva ve školním vzdělávacím 

plánu 

V současné době si každá škola sama vytváří svůj školní vzdělávací program podle 

Rámcových vzdělávacích programů. Exkurze do zahrad Pražského hradu je nejvhodnější 

zařadit v období výuky botaniky, tj. nejčastěji v šestém či v sedmém ročníku. Osmý ročník 

bývá tradičně věnován biologii člověka. Je tedy méně vhodným obdobím. V devátém 

ročníku může být exkurze zařazena v rámci výuky ekologie.  

2) Zvolit vhodný termín – i s ohledem na možnou nepřízeň počasí (a mít v záloze 

alternativu pro tento případ – např. návštěvu muzea, výstavy…) 

Zahrady Pražského hradu jsou nejkrásnější a nejvíce využitelné především v jarním a 

podzimním období. Královská zahrada je tradičně otevřena v období od 1.4. do 31.11. 

V případě deště není exkurze příliš vhodná. V případě náhlé nepřízně počasí je možné 

prohlédnout si jednotlivé objekty Hradu v rámci tzv. Okruhu (Starý královský palác, 

https://www.youtube.com/channel/UCdIJj_B3U2ug2NaxhWsTpIA
https://www.youtube.com/watch?v=ABjGpLU4ir0
https://www.youtube.com/watch?v=f4hEfDjJBrs&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=4_3T_Q1RBF4
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Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta), navštívit některou ze stálých expozic 

(Příběh Pražského hradu, Obrazárna Pražského hradu, Dům sokolníka, Rožmberský palác) 

nebo si prohlédnout některou z aktuálních tematických výstav (konají se v Jízdárně či 

v Císařské konírně). Případně je možné exkurzi naplánovat již jako celodenní a věnovat se 

historickým objektům i přírodovědným tématům. 

3) Stanovit výukový cíl exkurze 

Stanovený cíl by měl odpovídat školnímu vzdělávacímu programu dané školy a být s ním 

v souladu. Vytyčený cíl může být inspirován připravenými pracovními listy.  

4) Promyslet plán exkurze 

Zásadní pro průběh exkurze je, zda se bude konat pouze v zahradách nebo zda bude 

zahrnovat i další objekty areálu. Dle této skutečnosti zvolíme časový plán.  

Dále je důležité se rozhodnout, zda se během exkurze soustředíme pouze do Královské 

zahrady či navštívíme i další zahrady, případně v jakém rozsahu. 

5) Zvolit vhodné metody výuky 

Pro zahrady (na rozdíl od historických objektů) Pražského hradu nelze využít služeb 

profesionálního průvodce. Exkurze je organizační forma výuky, která se odehrává 

v prostředí mimo budovu školy, ale k obsahu výuky má přímý vztah. Během exkurze je 

vhodné využít několik vyučovacích metod a přecházet mezi nimi. Velmi záleží na dané  

metodě. Z metod slovních lze využít: vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, 

rozhovor. Z metod názorně – demonstračních jistě uplatníme předvádění a pozorování při 

demonstraci jednotlivých přírodnin. Metody dovednostně - praktické jsou v případě exkurze 

spíše okrajové, snad jen využitelné v případě některých pracovních listů. Během samotné 

exkurze využijeme aktivizující metody, především metodu diskuzní (Žák, 2012).   

6) Naplánovat seznam lokalit, které budou navštíveny – určit trasu exkurze 

Stěžejní pro naši exkurzi je Královská zahrada. Ostatní zahrady, které můžeme navštívit 

budou spíše okrajové.  

Nejpraktičtější je začít trasu exkurze právě v Královské zahradě (pohodlně dostupné od 

tramvajových zastávek Královský letohrádek či Pražský hrad, tramvaj č. 22). Postupně je 

možné dále navštívit Terasu jízdárny (jediný vchod naproti vstupu do Královské zahrady), 
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Jelení příkop (v současné době otevřen pouze tzv. Horní), od kterého se snadno dostaneme 

do zahrady Na Baště. Po jejím průchodu můžeme dále pokračovat přes IV., II. a III. nádvoří 

až ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dále se kolem Baziliky sv. Jiří dostáváme do 

Jiřské ulice a míříme k východu z areálu Hradu (ke Starým zámeckým schodům). Zde se 

můžeme ještě vydat do tzv. Jižních zahrad.  

Plánek Královské zahrady (Šipky označují možné vchody do Královské zahrady  

1 Hlavní vstup do zahrady od Prašného mostu, 2 Lví dvůr, 3 Bývalý prezidentský domek 

(vilka), 4 Míčovna, 5 Bývalá letní Míčovna, 6 Herkulova kašna, 7 Oranžerie, 8 Zpívající 

fontána, 9 Královský letohrádek, 10 Fíkovna  

 

Obr. č. 3 – Plánek Královské zahrady (převzato z www. praguecityline.cz, [cit. 2021-06-01]. Dostupné 

z: http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/kralovska-zahrada-prazskeho-hradu-historie) 

Stručné benefity a případná rizika návštěvy jednotlivých zahrad 

Královská zahrada 

Nejrozsáhlejší zahrada, nabízí velkou možnost pohybu i pro větší školní skupinu, botanicky 

velmi rozmanitá. Současně nabízí zákoutí vhodná pro frontální výklad, ale třeba i lavičky 

vhodné pro práci v menších skupinkách, např. při řešení pracovních listů. Významné dřeviny 
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jsou označeny informační cedulí, která poskytuje základní informace o daném zástupci 

v češtině i v angličtině (rodové a druhové jméno v češtině a angličtině, původ rostliny, 

zajímavosti). 

Jelení příkop 

V současné době pro veřejnost přístupná pouze tzv. Horní část. Pro školní skupinu vhodné 

spíše pro společnou procházku, z hlediska bezpečnosti není nejvhodnější volný pohyb žáků. 

Terase Jízdárny 

Velmi klidné a tiché místo, část zabírá venkovní zahrádka kavárny. Pro žáky výborný příklad 

člověkem velmi upravované zahradní plochy, botanicky však nepříliš rozmanité. 

Vhodné pouze pro společnou, krátkou návštěvu. Možnost navštívit kavárnu s možností 

občerstvení, případně sociální zařízení.  

Zahrada Na Baště 

Opět velmi klidné místo s kavárnou, botanicky (především dendrologicky) zajímavé. 

Zahrada není příliš rozsáhlá, krátká společná prohlídka pro celou školní skupinu plně 

postačuje. 

Jižní zahrady 

Rozsáhlejší zahrady, vhodná pro společnou prohlídku, ale i pro případnou individuální 

samostatnou práci žáku. Opět je důležité brát v potaz to, že se jedná o klidnou oblast. Malou 

komplikací může být to, že dřeviny jsou ve větší míře zasázené na velkých travnatých 

plochách a není vždy možná jejich detailní prohlídka z blízka (za předpokladu neporušení 

nařízení o zákazu chůze po trávnících, na které upozorňují výstražné tabule).  

Svatováclavská vinice 

V současné době uzavřeno. 

 

7) Odhadnout časovou náročnost exkurze – ideálně si trasu sám předem projít, seznámit 

se s lokalitou, vytipovat vhodná místa pro prezentaci přírodnin, určit si přírodniny 
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Časová náročnost exkurze závisí na tom, zda se rozhodneme navštívit všechny zahrady 

Pražského hradu či pouze vybrané. Nejvíce času strávíme určitě v Královské zahradě 

8) Zajistit dopravu, případně ubytování; pokud je to nutné i povolení ke vstupu na lokality 

Pro tuto lokalitu povolení a ubytování netřeba. Příjezd ke Hradu je možný několika 

způsoby: 

a) Tram 22 a 23 – zastávka Královský letohrádek – exkurzi můžeme začít přímo 

v Královské zahradě, která se nachází jen přes ulici od tramvajové zastávky 

b) Tram 22 a 23 – zastávka Pražský hrad – přímo u vstupu do areálu Pražského hradu 

se nachází hlavní vstup do Královské zahrady; můžeme však pokračovat i dále přes 

Prašný most ke vstupu k Jelenímu příkopu nebo dále do areálu na II. nádvoří 

Pražského hradu 

c) Metro A Malostranská – delší a náročnější cesta, cca 100 m podél trasy tramvaje, 

doleva Staré zámecké schody, které nás dovedou až ke Svatováclavské vinici, již 

blízko se pak nachází i Jižní zahrady 

d) Tram 4, 5, 7, 12, 15, 20, 22 – zastávka Malostranské náměstí, cesta přes známou 

Nerudovu ulici, dále Zámeckou ulicí až na Nové zámecké schody, vstup na Pražský 

hrad přes IV. nádvoří z Hradčanského náměstí, nejbližší zahrada je Na Baště – vchod 

po levé straně 

9) Zajistit výukové materiály (metodické pomůcky, pracovní listy, záznamové archy, 

seznamy přírodnin, návody na terénní práce, obrázky apod.) 

Pracovní listy a metodické listy se seznamy přírodnin je samozřejmě mít připravené 

předem včetně našich případných individuálních poznámek závislých mimo jiné na 

období, ve kterém se na exkurzi vydáme.  

 

 

10) Zvolit a zajistit další vhodné pomůcky a odbornou literaturu (atlasy, určovací klíče 

apod.) 

Domnívám se, že v době chytrých telefonů, kterými disponuje drtivá většina učitelů i 

žáků, je zbytečné s sebou nosit obsáhlou literaturu. Určovací klíče bývají pro žáky až 
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zbytečně složité. Podle mého názoru si vystačíme s kvalitním atlasem dřevin (např. 

Coombes, Stromy – Nový kapesní atlas, 2012). 

11) Připravit informační materiál pro žáky (termín, časový plán, doprava, seznam 

pomůcek, požadavky na vybavení, způsob hodnocení) a seznámit s ním rodiče (např. 

zápis do žákovské knížky) 

Zápis o plánované akci do žákovské knížky je vhodné provést v dostatečném časovém 

předstihu (min. týden), abychom měli dostatečnou rezervu na kontrolu podpisu rodičů i 

v případě absence žáka.  

12) Naplánovat obsah přípravné vyučovací hodiny před exkurzí i navazujících aktivit po 

exkurzi  

Využít lze některé připravené pracovní listy (viz níže). Případně je vhodné zvolit např. 

metodu brainstormingu.  

5 Dotazníkové šetření 

Zadané dotazníkové šetření mělo několik cílů. Hlavním cílem dotazníku bylo zjistit, zda 

učitelé druhého stupně ZŠ navštěvují se svými žáky zahrady Pražského hradu a kterým 

tématům se v této lokalitě věnují. Dílčími cíli bylo zjistit obecné informace o vztahu učitelů 

přírodopisu k exkurzím (četnost, příprava na exkurzi a zpětná vazba, používání různých 

materiálů během exkurze). 

Z výsledků dotazníkového šetření vychází vytvořený didaktický materiál.  

5.1 Charakteristika a popis výběrového souboru 

Osloveni k vyplnění dotazníku byli učitelé přírodopisu druhého stupně základních škol 

z Prahy a Středočeského kraje. Výběr těchto dvou krajů jsem zvolila z toho důvodu, že 

Pražský hrad je dosti specifické místo pro exkurze a zahrady nejsou typickým cílem exkurzí. 

Předpokládala jsem, že základní školy ze vzdálenějších koutů České republiky budou 

v Praze navštěvovat i jiná místa a není tedy příliš pravděpodobné, že by častěji navštěvovali 

zahrady Pražského hradu.  

Dotazník jsem vytvořila v programu Google Formuláře a rozeslala na základní školy v Praze 

a ve Středočeském kraji. Emailové kontakty jsem získala prostřednictvím webové stránky 

www.seznamskol.cz. Pokud to bylo možné a z webových stránek školy bylo jasné, kdo učí 
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přírodopis na dané škole, oslovila jsem učitele přímo. Pokud to jasné nebylo, oslovila jsem 

ředitele či zástupce ředitele s žádostí o přeposlání učitelům přírodopisu. Celkem bylo 

osloveno 700 škol. Vzhledem k tomu, že na určité škole může být více učitelů přírodopisu, 

nelze tedy přesně říci, ke kolika učitelům se dotazník dostal. Nicméně podařilo se získat 164 

respondentů dotazníku. Návratnost dotazníku byla tedy 23 %.  

5.2 Tvorba dotazníku 

Dotazník jsem vytvořila v programu Google Formuláře na webové stránce 

https://docs.google.com. Dotazník a jeho získané odpovědi je možné si prohlédnout na 

adrese:https://docs.google.com/forms/d/1qjHnuUKC5L_utQJTcDgTGh4s-

5zDmpkzlAyzuca9DN0/edit.  

Učitelům (případně ředitelům škol či jejich zástupcům) jsem odeslala přímo odkaz na 

vytvořený dotazník.  Dotazník jsem sestavila relativně krátký (14 otázek), obsahoval 

většinou uzavřené, případně polouzavřené otázky. Při tvorbě dotazníku jsem se opírala o 

odborné publikace – Gavora (2010) a Chrásek (2016). Dotazník pedagogové vyplňovali 

online v období únor – duben 2020. 

5.3 Hypotézy dotazníkového šetření 

H1: Předpokládám, že většina učitelů přírodopisu na základních školách organizuje exkurzi 

alespoň jednou do roka. 

H2: Předpokládám, že většina učitelů přírodopisu na základních školách nenavštěvuje 

zahrady Pražského hradu jako cíl přírodovědných exkurzí. 

H3: Předpokládám, že učitelé přírodopisu během exkurzí využívají pracovní listy. 

5.4 Vyhodnocení dotazníku 

Otázka č. 1 – Pohlaví 

V první otázce dotazníku jsem se respondentů dotazovala na jejich pohlaví. 

Dotazník vyplnilo 132 žen (80 %) a 32 mužů (20 %). Takováto přemíra žen byla 

očekávatelná z důvodu feminizace českého školství. 

https://docs.google.com/
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Graf č.1: Pohlaví respondentů 

Otázka č. 2 

Druhá otázka se zabývala věkovým zastoupením respondentů. To bylo v dotazníkovém 

šetření poměrně vyrovnané. Procentuálně největší zastoupení měli pedagogové ve věkové 

kategorii 30 – 39 let (45 učitelů; 28 %). Následuje kategorie 40 – 49 let (38 učitelů; 23 %), 

pak kategorie 50 – 59 let (31 učitelů; 19 %), těsně následuje kategorie pedagogů do 30 let 

(30 učitelů; 18 %). Nejméně respondentů je z věkové kategorie nad 60 let (20 učitelů;12 %).  
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Graf č.2: Věk respondentů 

Otázka č. 3 

V třetí otázce jsem řešila působiště respondentů dotazníkového šetření. Pro svůj výzkum 

jsem vybrala pedagogy z Prahy a ze Středočeského kraje, jejichž poměrové zastoupení bylo 

celkem vyrovnané. Dotazník vyplnilo 87 pražských učitelů (53 %) a 77 středočeských 

učitelů (47 %). 

 

Graf č.3: Působiště respondentů 

Do 30 let
18%

30 - 39 let
28%

40 - 49 let
23%

50 - 59 let
19%

Nad 60 let
12%

Věk

Do 30 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let Nad 60 let

Praha
53%

Středočeský kraj
47%

Působiště

Praha Středočeský kraj



33 

 

 

Otázka č. 4 

Čtvrtá otázka byla věnována četnosti organizace exkurzí pedagogy. Pět učitelů (3 %) 

v dotazníku se přiznalo, že v rámci výuky přírodopisu nechodí na exkurze nikdy. Na konci 

dotazníku, kde byl prostor o volný komentář dotazníku, se k tomu čtyři učitelé vyjádřili. 

Jeden učitel přírodopisu by na exkurze chodil, bohužel škola, kde učí tomu není nakloněna. 

Každá třída má možnost jedné akce měsíčně mimo školu, což je využíváno třídními učiteli 

a jiné aktivity jsou údajně neseny nelibně kolegy. Další učitel učí na vesnické škole ve 

Středočeském kraji, na exkurze nechodí, pro praktické ukázky rostlin však využívají 

rozsáhlou školní zahradu. Třetí respondentkou nechodící na exkurze je začínající učitelka 

přírodopisu, která zatím žádnou exkurzi bohužel nestihla, ale v budoucnu je má určitě 

v plánu. Poslední, čtvrtá vyjádřivší se respondentka, nejezdí na exkurze z důvodu vysokých 

nákladů pro žáky, zejména za dopravu – jedná se opět o středočeskou vesnici. 

Méně než jednou ročně se na exkurze vydá 14 dotazovaných pedagogů (8 %). 

Největší podíl učitelů, třetina, vyráží na přírodovědné exkurze dvakrát do roka (54 

respondentů; 33 %), další třetina (47 respondentů; 29 %) podniká exkurze pouze jednou do 

roka. Třikrát ročně organizuje přírodovědnou exkurzi 21 respondentů (13 %). Častěji než 

třikrát do roka jede na exkurzi 23 respondentů dotazníku (14%).  
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Graf č.4: Četnost organizace exkurzí 

Otázka č. 5 

Pátá otázka již byla konkrétně zaměřena na Pražský hrad a jeho zahrady. Již před zadáním 

dotazníku mi bylo jasné, že zahrady Pražského hradu nejsou typickou lokalitou, kam by 

směřovaly davy učitelů přírodopisu se svými třídami. Přesto, dle mého názoru, má tato 

lokalita i velký přírodovědný potenciál. Pražský hrad je typická destinace výletů základních 

škol, je škoda z lokality nevytěžit maximum. Exkurze se tedy nemusí týkat pouze 

historických interiérů, ale i zajímavých exteriérů v blízkém okolí.  

Většina dotazovaných učitelů vůbec nechodí na exkurze na Pražský hrad (98 respondentů; 

60 %). Takto vysoký počet není překvapivý, jak již bylo napsáno výše. 

Občas, ale méně než jednou ročně, navštěvuje Pražský hrad 40 respondentů (24 %). Jednou 

ročně navštíví Pražský hrad 20 respondentů (12 %). Dvakrát ročně navštíví Hrad 4 

respondenti (2 %), tři návštěvy absolvuje 1 respondent (1 %), 1 dotazovaný učitel navštěvuje 

Pražský hrad dokonce ještě častěji.  

Celkem tedy Pražský hrad v rámci výuky alespoň někdy navštěvuje 66 respondentů, což je 

40 % dotazovaných učitelů přírodopisu. 
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Graf č.5: Četnost exkurzí na Pražský hrad 

Otázka č.6 

Šestá otázka byla věnována pouze učitelům, kteří Pražský hrad se svými žáky alespoň někdy 

navštěvují, byla tedy určena pouze pro 66 respondentů. 

Z těch, kteří alespoň někdy na Pražský hrad chodí, jich velká část – 29 (44 %) – Zahrady 

vůbec nenavštěvuje. Občas, ale méně než jednou ročně, do Zahrad zavítá 22 respondentů 

(33 %). Jednou ročně navštěvuje zahrady Pražského hradu 12 respondentů, tedy 18 % z těch, 

kteří Hrad navštěvují. Dvakrát ročně absolvují exkurzi dva učitelé, tedy 3 %.  

Odpověď Třikrát ročně nezvolil žádný dotázaný pedagog, ovšem jeden dotázaný odpověděl, 

že navštěvuje danou lokalitu ještě častěji (2 %).  
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Graf č.6: Četnost exkurzí do zahrad Pražského hradu 

 

Otázka č. 7 

Sedmá otázka se zabývala tím, s jakými ročníky učitelé nejčastěji navštěvují Zahrady. 

Nejčastější odpovědí byl sedmý ročník (21 respondentů; 56 % z těch, kteří do Zahrad 

alespoň někdy chodí. Tento výsledek je trochu překvapivý, vzhledem k tomu, že botanika je 

zpravidla nejčastěji tradičně vyučována již v šestém ročníku a měla by tak teoreticky zapadat 

do tematického plánu v tomto ročníku. Záleží však samozřejmě na ŠVP dané školy. Další 

ročníky – šestý, osmý a devátý – získaly shodný počet odpovědí – po 4 respondentech, tzn. 

po 11 %.  

Jeden vyučující (3 %) se nemůže rozhodnout jen pro jeden ročník – ročníky střídá. Další 

učitel (3 %) navštěvuje zahrady Pražského hradu s mixem ročníků v rámci přírodovědného 

kroužku. Další dotázaný (3 %) navštěvuje Zahrady pouze s prvním stupněm základní školy, 

přestože učí na obou stupních. A konečně poslední dotázaný (3 %), který se vyjádřil, ale 

nemůže zvolit pouze určitou třídu, navštěvuje zahrady Pražského hradu pouze se svou třídu, 

kde působí jako třídní učitel. 
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Graf č.7: Ročníky navštěvující zahrady Pražského hradu 

Otázka č. 8 

V otázce číslo osm jsem se učitelů dotazovala, pro výuku jakých témat Zahrady využívají.  

V této otázce bylo možné zvolit více odpovědí. Nejvíce respondentů využívá Zahrady pro 

výuku praktického využití rostlin (19 učitelů). Dále následuje výuka krytosemenných (16 

učitelů) a nahosemenných rostlin (15 učitelů). Pouze jeden učitel zvolil z nabízených témat 

problematiku fyziologie rostlin. 

Další dva učitelé se vyjádřili slovně s tím, že Zahrady využívají pro výuky botaniky obecně. 

Jeden učitel využívá Zahrady pro výuku tématu umělé ekosystémy, další pro problematiku 

estetických prvků v přírodě. Jeden dotazovaný učitel využívá Zahrady k procvičování učiva. 

A konečně poslední dotázaný, vyjádřivší se k této otázce, využívá tuto lokalitu pouze 

k procházce s prohlídkou, bez výuky konkrétního tématu.  

Otázka č. 9 

Tato otázka byla opět určena pouze těm učitelům, které Zahrady navštěvují. Zajímalo mě, 

zda využívají při výuce v této lokalitě nějaké pracovní listy. Příjemným zjištěním je fakt, že 

největší počet respondentů pracovní listy využívá a to ty vlastní výroby – 16 učitelů (39 %). 
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Osm učitelů (20 %) využívá při práci pracovní listy vlastní i převzaté. Jeden učitel (2 %) 

používá pouze převzaté pracovní listy. Žádné pracovní listy nepoužívá 16 respondentů (39 

%) dotazníku. 

 

Graf č.9: Využívání pracovních listů při exkurzi do zahrad Pražského hradu 

 

Otázka č. 10  

Tato otázka by la určena pro všechny účastníky výzkumu, kteří na exkurze se svými žáky 

chodí – týkala se tedy 159 pedagogů. Předmětem otázky byly opět pracovní listy – a to jejich 

využívání učiteli obecně při exkurzích. Většina učitelů při exkurzích pracovní listy používá. 

Celkem 93 (58 %) respondentů kombinuje převzaté pracovní listy s těmi vlastními výroby. 

Pouze vlastní pracovní listy využívá 28 (18 %) respondentů, pouze převzaté pracovní listy 

používá 25 (16 %) respondentů. Žádné pracovní listy během exkurzí nepoužívá 16 (10 %) 

dotázaných pedagogů.  
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Graf č. 10: Využívání pracovních listů během exkurzí 

Otázka č. 11 

Tato otázka byla určena pro všechny dotázané (164 respondentů). Zajímalo mě, zda by 

teoreticky učitelé využily pracovní listy, které se zabývají zahradami Pražského hradu, 

kdyby je měly k dispozici. Zjišťovala jsem tedy, zda má moje připravovaná diplomová práce 

nějaké potencionální praktické využití pro učitele v praxi.  

Celých 44 % (73 učitelů) zvolilo možnost spíše ano a dalších 33 % (53 respondentů) možnost 

určitě ano. Z toho vyplývá, že pracovní listy mají v budoucnu naději na praktické využití. 

Možnost spíše ne vybralo 22 % dotázaných (35 respondentů). Pracovní listy by určitě 

nevyužilo pouze 2 % dotázaných (3 učitelé přírodopisu).  
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Graf č.11: Zájem o pracovní listy s tematikou zahrad Pražského hradu 

 

Otázka č. 12 

Tato otázka i ostatní zbývající otázky byly opět určeny těm pedagogům, kteří na exkurze 

chodí (159 respondentů). Zajímalo mě, zda před exkurzí zařazují motivační vyučovací 

hodinu. Přípravě na exkurzi se před jejím uskutečněním věnuje většina učitelů přírodopisu. 

Motivační hodinu zařazuje vždy 25 (16 %) pedagogů, alespoň část vyučovací hodiny věnuje 

motivaci na blížící se akci 75 (47 %) pedagogů. Možnost občas zvolilo 55 (35 %) učitelů. 

Motivační vyučovací hodinu nikdy nezařazují 4 (2 %) učitelé.  
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Graf č.12: Zařazení motivační vyučovací hodiny před exkurzí 

 

Otázka č. 13 

V této otázce mě zajímalo, jakou formou probíhá přípravná motivační hodina na exkurzi. 

Bylo možné zvolit více možností. U většiny dotázaných je motivační hodina vedena formou 

diskuze (127 respondentů; 79 %) či výkladu (84 respondentů; 53 %), které často doplňuje 

video (82 respondentů; 52 %). Oblíbená je také práce s textem (50 respondentů; 31 %). Až 

poté následují pracovní listy (26 respondentů; 16 %). 

Dále ještě učitelé jako motivační metody výuky jmenovali (vždy zmíněno jednou): 

brainstorming, pojmové mapy, křížovky, hádanky.  

Otázka č.14 

V poslední otázce jsem se dotazovala učitelů, kteří na exkurze chodí (159 respondentů), zda 

po skončení exkurze se k tématu ještě ve výuce vracejí. Takovou vyučovací hodinu vždy 

zařazuje 31 (19 %) dotazovaných pedagogů, alespoň část vyučovací hodiny věnuje již 

proběhlé exkurzi 91 (56 %) učitelů. Občas se k proběhlé exkurzi ještě ve výuce vrátí 37 (23 

%) respondentů. Možnost nikdy zvolili pouze 2 (2 %) pedagogové.  
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Graf č.13: Vyučovací hodina jako reflexe proběhlé exkurze 

 

Poznámky k dotazníku 

V posledním bodu měli respondenti možnost vyjádřit se k již vyplněnému dotazníku. 

Níže uvádím některé zajímavé odpovědi. 

„K dotazníku poznámku nemám, spíše k systému školství. Velice se snažím chodit se žáky 

ven, ale nesetkává se to s nadšením učitelů 2. stupně. Smíme mít program mimo školu pouze 

1x za měsíc, a to využívají především třídní učitelé na různé své akce. 

„Exkurze je dobrá v nejbližším okolí školy, aby děti nezameškaly a nesuplovalo se.“ 

„Přivítala bych pracovní list na zahrady Pražského hradu pro mladší žáky – 6. ročník.“ 

„Na zahradách jsme ještě nebyli, na Hrad se chodí spíš za památkami, pokud ovšem 

botanika, pak zahrady v Troji nebo oblast dostupná kolem školy. Pracovní list vždy a vždy 

po absolvování akce reflexe, je to běžný postup. Případně se spojuje zoologie s botanikou 

v Zoo Praha, což je velmi výhodné. Co se týká botaniky tematicky, pak vždy aktuálně, co je 

potřeba z praxe (poznávání rostlin, stavba rostlinného těla, využití…)“ 
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„To nejdůležitější pro mnou organizované exkurze je bohužel cena dopravy. Měla bych 

možnost spousty krásných exkurzí, přínosných, ale i pokud je zvýhodněné vstupné, je pro 

mé žáky neuvěřitelně drahá doprava. To je pro nás z malých obcí limitující.“ 

5.5 Zhodnocení hypotéz 

Před realizací dotazníkového šetření byly stanoveny tři hypotézy (viz kapitola 5.3 Hypotézy 

dotazníkového šetření). 

Hypotéza H1 se potvrdila. Celých 89 % respondentů organizuje exkurze alespoň jednou do 

roka. Méně než jednou do roka podniká exkurze 8% respondentů. Nikdy exkurze nepořádají 

3 % dotázaných.  

Hypotéza H2 se potvrdila. Zahrady Pražského hradu nejsou typickou destinací učitelů 

přírodopisu v rámci exkurzí. Téměř polovina (44 %) je za tímto účelem nenavštívila nikdy, 

33 % je za tímto účelem navštěvuje méně než jednou ročně.  

Hypotéza H3 se také potvrdila. Pracovní listy jsou atraktivní součástí výuky během exkurze. 

Pouze 10 % respondentů uvedlo, že žádné pracovní listy nepoužívá.  

 

6 Didaktické materiály pro účely využití zahrad Pražského hradu ve 

výuce přírodopisu na základních školách 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření didaktických materiálů k využití ve 

výuce přírodopisu na základních školách. Pro tuto lokalitu dosud nebyl, pokud je mi známo, 

vytvořen žádný didaktický materiál pro základní školy s tematikou přírodopisu. Vzhledem 

k tomu, že Pražský hrad je žáky základních škol navštěvován především za účelem exkurze 

v rámci výuky dějepisu, případně výchovy k občanství, přírodovědné materiály mohou 

exkurzi vhodně doplnit. Část vypracovaných listů je pojata mezipředmětově, s důrazem na 

národní aspekty Pražského hradu a využitelné jsou tak především ve spojení s výchovou 

k občanství. Materiály kladou důraz především na procvičování klíčových kompetencí podle 

Rámcových vzdělávacích programů (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 

kompetence pracovní, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské) (Jeřábek, 2021).  
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Diplomová práce obsahuje praktické návrhy na průběh exkurze do zahrad Pražského hradu, 

především s návazností na samotnou návštěvu Pražského hradu.  

Exkurze začíná před samotným výjezdem, kdy je důležité s nadcházející událostí seznámit 

žáky. Pokud to časové možnosti dovolují, je velmi praktické, aby žáci na exkurzi již šli 

vybaveni alespoň základními informacemi o dané lokalitě a problematice, kterou budou 

v rámci terénní výuky řešit. Jednak tak šetříme vzácný čas exkurze a my i žáci máme větší 

prostor si dopředu promyslet průběh akce.  

Připravené didaktické materiály přesně určený věk žáků či ročník. Vycházela jsem ze 

skutečnosti, že v současné době je podle Rámcových vzdělávacích programů možné 

vyučovat témata napříč ročníky dle Školního vzdělávacího programu. Nicméně u 

jednotlivých pracovních listů je vyznačena úroveň a nutnost vstupních znalostí. Některé 

pracovní listy jsou zaměřené velmi odborně a předpokládají dobrou orientaci žáků v dané 

problematice (mělo by se tedy jednat o aktuálně či v nedávné době probíraná témata). Druhá 

skupina pracovních listů je zaměřena více obecně a úkolem žáků je spíše pracovat 

s předloženými informacemi či informacemi, které si mohou dohledat přímo na místě. 

Zpravidla se tedy bude jednat o vyšší ročníky základní školy (8. a 9. ročník), které mají 

probraná botanická témata již před několika lety či se jedná o nebotanická témata, která mají 

mezipředmětový přesah.  

6.1 Zařazení didaktických materiálů do RVP pro základní vzdělání 

Vzdělávací program: RVP pro základní vzdělání 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Přírodopis 

Ročníky: 6. – 9. ročník (tematicky ideálně 6. a 7. ročník) 

Cíl: Využití zahrad Pražského hradu ve výuce přírodopisu 
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6.2 Stromy a keře rostoucí v Královské zahradě 

Stromy a keře rostoucí v Královské zahradě, které si zaslouží naši pozornost jsou 

systematicky označeny naučnými tabulemi, které jsou očíslovány a podávají základní 

informace o dané dřevině. Některá čísla tabulí chybí – a to tak, jak bylo zastoupení 

jednotlivých dřevin v průběhu let měněno (čísla nebyla nahrazena).  Podle informací ze 

Správy Pražského hradu pocházejí informační tabule z období před cca dvaceti lety. 

 

Obr. 4: Informační tabule č. 15 – bobkovišeň lékařská (foto vlastní) 

 

Následuje výčet dřevin označených informační tabulí v Královské zahradě, se kterými je 

dále pracováno v pracovních listech (včetně zápisu informací z informačních tabulí). 
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• bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus) 

Původ: Jihovýchodní Evropa, Malá Asie, Kavkat. V ostatní Evropě od roku 1576 

Neopadavý listnatý keř nebo malý stromek s nápadnými, až 15 centimetrů dlouhými 

vzpřímenými hrozny bílých květů. Pěstuje se v mnoha kultivarech (odrůdách). Plodem 

je černá lesklá peckovice, kromě dužiny jedovatá! Droga obsahuje až 0,1 % kyanovodíku 

a glykosidy. Listy se v lékařství používaly k přípravě tzv. bobkovišňové vody (utišující 

prostředek), náhrady za vodu hořkomandlovou. Používá se v kosmetice a při výrobě léků 

(naučná tabule číslo 15).  

• borovice černá (Pinus nigra) 

Původ: Jižní Evropa, pěstuje se od roku 1759, u nás poprvé roku 1879 

Borovice černá představuje celý komplex poddruhů jihoevropských borovic, z nichž se 

pěstuje téměř výhradně poddruh borovice černá pravá (subsp. Nigra, tzv. rakouská), 

pocházející z jižního Rakouska, Itálie a Balkánu. Jiné poddruhy rostou na Korsice, 

Krymu a v Pyrenejích. 

V posledních letech trpí zejména ve střední Evropě černé borovice houbovým 

onemocněním, které vede po několika letech po napadení k úhynu stromu (naučná tabule 

číslo 33).  

• borovice rumelská, též borovice makedonská (Pinus peuce) 

Původ: Jihovýchodní Evropa – Balkán (v horách). Mimo Balkán začala být pěstována 

po roce 1863, u nás byla poprvé vysazena před rokem 1879 na Sychrově. 

Dřívě poměrně vzácně pěstovaná horská balkánská borovice se široce jehlancovitou až 

vejčitou korunou. Jehlice na zkrácených větévkách vyrůstají ve svazečcích po pěti. Šišky 

jsou protáhlé, smolnaté. Díky své odolnosti vůči imisím a velké přizpůsobivosti je nyní 

vysazována v Krušných horách a na Sokolovsku. 

Strom, před kterým stojíte, byl naroubován na podnoží borovice vejmutovky, která roste 

rychleji než borovice rumelská, a tvoří proto u paty kmene jeho zesílení (naučná tabule 

číslo 14).  
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• borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

Původ: Východní oblasti Severní Ameriky, severní hranicí je 50. rovnoběžka (na které 

leží i Praha). V Evropě již od roku 1705. 

Často i v našich lesích pěstovaná borovice s pěti velmi jemnými jehlicemi ve svazečku. 

Šišky má protáhlé, silně smolnaté. Je ekologicky velmi přizpůsobivá, roste i na těžkých 

půdách. Snáší drsné severské klima, je odolná i v městském prostředí. Je však 

přenašečem (mezihostitelem) rzi vejmutovkové, která škodí i na rybízech. Rez byla 

pravděpodobně zavlečena osivem vejmutovky do Severní Ameriky, kde vážně ohrozila 

tamní porosty této důležité hospodářské dřeviny (naučná tabule číslo 16).  

• buk lesní (Fagus sylvatica) 

Původ: Evropa 

Opadavý listnatý strom s velmi tvrdým narůžovělým dřevem, dožívající se i věku mezi 

dvěma až čtyřmi stovkami let. Listy jsou na okraji celistvé, na okraji (v protisvětle) 

stříbřitě ochmýřené. Kůra (borka) je do vysokého věku hladká, téměř nepukající, stříbřitě 

šedá. Samčí květy vyrůstají v paždí listů v dlouze stopkatých převislých svazečcích, 

samičí po dvou v uzavřené číšce. Buk vytváří zvláštní porosty, bučiny, spíše v horách a 

podhůří než v teplých nížinných oblastech. Dává přednost vlhkému oceánskému 

klimatu, je citlivý na sucho a jarní mrazy. Rozlehlé bukové porosty jsou např. na 

Křivoklátsku, v Hrubém Jeseníku a v horských komplexech při hranicích se Slovenske. 

Karpatské bučiny patří mezi nejkrásnějším lesním komplexům v Evropě. Ze dřeva se 

vyrábějí různé soustružné předměty (násady, topůrka apod.), také dýhy, překližky a 

parkety, a protože se dá po napaření velice snadno tvarovat, tak i ohýbaný nábytek 

(TONET). Ve středověku se využíval k výrově dřevěného uhlí. V Královské zahradě 

Pražského hradu patří buky k nejstaršíma zároveň nejvyšším stromům. Celkem jich tu 

roste 15 a stáří některých se odhaduje na více než 250 let. Některým již začaly usychat 

horní větve a stromy měly být pokáceny. Po odstranění suchých větví se ale 

vzpamatovaly a tvoří nyní bizarní kulisu horního patra zahrady (naučná tabule č.9). 
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• buk lesní nachový – měděný buk (Fagus sylvatica Atropunicea) 

Původ: Evropa. První červenolistý buk se spontánně objevil před rokem 1680 ve 

švýcarském kantonu Zurich (Buch am Irsel), jiný před rokem 1772 v Duryňsku a před 

rokem 1840 v údolí Bagarina v jižním Tyrolsku. 

Červené vybarvení listů je vlastnost vzniklá náhodnou mutací a zpravidla je dědičná. 

Spočívá v kvantitativní i kvalitativní změně obsahu listových barviv, chlorofylu a 

anthokyanidinů. Po dobu záměrného pěstování bylo vyselektováno více odchylek 

lišících se sytostí nebo vytrvalostí vybarvení. Většina „měděných“ buků během roku 

ztrácí výrazné jarní zbarvení a zelená (naučná tabule číslo 11).  

• cypřišek nutkajský (Cupressus nootkatensis) 

Původ: Severní Amerika – Alaška, Britská Kolumbie, severozápadní Kalifornie; 

v Evropě od roku 1853, u nás od roku 1863 (Červený Hrádek u Chomutova) 

Neopadavý jehličnatý strom se zploštělými větévkami, zpravidla převislými. Listy 

v mládí jehlicovité, později šupinovité, vstřícné, bez výrazné spodní kresby. Šišky jsou 

kulovité, složené ze čtyř až šesti šupin. Pěstuje se v mnoha odrůdách odlišných 

zbarvením listů a vzrůstem. 

• dřín obecný, též dřín jarní (Cornus mas) 

Původ: Střední a jižní Evropa, Malá Asie, Kavkat 

U nás roste v teplých oblastech na suchých kamenitých půdách, zejména na vápencovém 

podkladě. Vysazuje se v parcích pro časný, nápadně žlutý květ a krásné červené, jedlé, 

ale trpké plody s vysokým obsahem vitaminu C. Velký keř až malý strom rozložitého 

vzrůstu má velmi hodnotné dřevo, těžké, tvrdé, pevné, s červenohnědým jádrem. Semena 

jsou bohatá na olej (naučná tabule číslo 21).  

• dub letní – křemelák (Quercus robur), sloupovitý kultivar 

Původ: Mírné až subtropické pásmo severní polokoule 

 Vyznačuje se sloupovitým tvarem a bizarním větvením. Často se sází do alejí. Pyramidální 

duby letní jsou patrně všechny odvozeny od jednoho exempláře, který byl nalezen v lesním 
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porostu v Harreshausenu v Německu kolem roku 1874, V té době bylo jeho odhadované stáří 

více než 250 let (naučná tabule číslo 26).  

• habr obecný (Carpinus betulus), sloupovitý kultivar 

Původ: Přírodní druh je z Evropy, kultivar se pěstuje asi od roku 1883. 

Opadavý listnatý strom, jehož přírodní druh pochází z |Evropy, kde vytváří přirozená 

lesní smíšená společenstva s dubem, tzv. habrové doubravy. Ty jsou u nás poměrně 

hojné. Je větrosnubný, tedy opylovaný větrem, květenství jsou jehnědovitá, plodem jsou 

ploché oříšky s křídlem, které vznikají srůstem 3 listenců. 

Vzpřímeně (sloupovitě, pyramidálně) rostoucích kultivarů jenněkolik, pod rozmanitými 

jmény  ( „Pyramidalis“, „Erecta“, „Columnaris“. První vzpřímeně rostoucí habry byly u 

nás zaznamenány roku 1865 v parku u Hluboké nad Vltavou a roku 1880 v parku na 

Sychrově (Naučná tabule číslo 8).  

• jalovec prostřední, okrasný kultivar (Juniperus x media Van melle) 

Jalovec prostřední je pravděpodobný kříženec mezi jalovcem čínským a jalovcem 

chvojkou (J. chinensis L. X J. sabina L.). Kultivar „Pfitzeriana“ byl dlouho považován 

za odrůdu jalovce čínského; je to nejčastěji pěstovaný „keřovitý“ jalovec vůbec, značně 

používaný v zahradní architektuře po 2. světové válce. Uvádí se, že jejn nalezl v severní 

Číně a do Evropy zaslal misionář a botanik Pater David. V posledním desetiletí je , 

bohužel mezihostitelem rzi hrušňové, která jalovci samému příliš neškodí, ale hrušně 

téměř likviduje. 

Tento exemplář je pro svůj bizarní pokroucený vzhled označován jako medvědí strom. 

Je to však následek střihu a zahradnických zásahů (naučná tabule číslo 39).  

•  jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), převislý kultivar 

Původ: Evropa (původní, vzpřímený druh) 

Převisle rostoucí odrůda „Pendula“ se spontánně objevila v Anglii kolem roku 1725. 

Udržuje se roubováním na kmenotvorné podnoží původního druhu; patří k dosti 

rozšířeným parkovým dřevinám. První výsadba u nás je zaznamenána před rokem 

1865 u Hluboké nad Vltavou.  
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Opadavý, listnatý strom se složenými, lichozpeřenými listy. Květy jasanů jsou 

opylovány větrem, květenství obsahují květy samčí, samičí i oboupohlavné (naučná 

tabule číslo 23).  

• javor cukrový (Acer saccharum)  

Původ: Severní Amerika, kde roste od Texasu až po Kanadu. Před rokem 1885 byl 

vysazen v pražské Královské oboře; je to první zmínka o jeho pěstování na našem 

území.  

Statný strom dosahující výšky 25 – 30 metrů. Jeho široká, rozložitá koruna bývá 

v mládí vysoká a úzce oválná. Zimní pupeny javoru cukrového jsou šedé, na rozdíl 

od zimních pupenů javoru mléče. Listy neroní bílou šťávu. Na podzim se zbarvují 

do oranžovočervené. Kvete před rašením listů. 

Míza cukrových javorů obsahuje vysokou koncentraci cukru (1 – 6%). Javorový 

sirup, který se z ní vyrábí, obsahuje 66 – 67 % cukru a má výraznou chuť.  

Tento exemplář je darem kanadského mistra zemědělství Douglase Harknesse 

prezidentu Československé republiky A. Novotnému z roku 1958 (naučná tabule 

číslo 24).  

• javor klen, též javor horský (Acer pseudoplatanus) 

Původ: Evropa, Malá Asie 

U nás je rozšířený v horách až do nadmořské výšky 1100 – 1400 metrů.  

Je to mohutný, asi 30 až 40 metrů vysoký strom se široce oválnou korunou. Květ je méně 

nápadný, objevuje se až po vyrašení listů Květy jsou sestaveny v dlouhých, převislých 

hroznech. 

V sadovnictví má všestranné použití, hodí se jako solitéra, do skupin i do stromořadí, též 

je velmi hodnotnou dřevinou našich lesů. Dřevo je kvalitní a vyhledávané zejména 

v nábytkářství a při výrobě hudebních nástrojů (naučná tabule číslo 41).  
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• javor mléč (Acer platanoides) 

Původ: Evropa, na východ až k Uralu 

U nás roste hojně až do nadmořské výšky 700 – 800 metrů. Je to 20 – 30 metrů vysoký 

strom s široce vejčitou až kulovitou korunou. Na podzim se zbarvuje žlutě, poraněný 

řapík roní mléčnou šťávu. Žlutozelené květy se objevují již na počátku rašení před listem  

V sadovnictví má všestranné použití. Hezký je jako solitéra, výborně se hodí do alejí ve 

městech i v krajině. Jeho dřevo je poněkud méně používané než dřevo z javoru klenu 

(naučná tabule číslo 42).  

• javor polní – babyka (Acer campestre) 

Původ: Evropa 

Náš původní domácí listnatý strom, který pochází z teplejších oblastí (doubravy, 

křoviny, lesostepi ve středních a východních Čechách) a z lužních lesů (na jižní a 

východní Moravě). Na rozdíl od ostatních našich javorů má listy jen tupě tří až 

pětilaločné, na větévkách mívá často korkové lišty a jeho okřídlené nažky v dvounažce 

svírají „přímý“ úhel (mají „rozpaženo“. Kmen babyk bývá často až bizarně pokroucený 

jako „záda stařenky“. Proto také přišel ke svému starému lidovému jménu, které by se 

ovšem mělo psát s měkým „i“ (babika – od babka, babička). Vývoj názvu se však ubíral 

jinak, a tak se babyka dostala mezi vyjmenovaná slova s ypsilonem (naučná tabule č. 

34).  

• jerlín japonský (Styphnolobium japonicum, syn. Sophora japonica) 

Původ: Čína, Korea. V Evropě od roku 1747, u nás před rokem 1835 (Praha, Královská 

obora). Opadavý listnatý strom se složenými zpeřenými listy a smetanově bělavými 

květy v převislých hroznech, které rozkvétají v pozdním létě (v srpnu). Pro pozdní dobu 

kvetení je hojně využívaným stromem do alejí a parků Plody jsou zaškrcované lusky, 

které jsou stejně jako jiné části stromu jedovaté (naučná tabule číslo 30).  
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• jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) 

Původ: neznámý, patrně jihovýchodní Čína. V moderní době byly první plané jinany 

přivezeny do |Evropy z jihovýchodní Číny v letech 1727 – 1730, do USA v roce 1784, 

v Čechách byly první vysazeny v zámeckém parku Hluboš u Příbrami před rokem 1809. 

Jinan dvoulaločný je posledním článkem dlouhé vývojové řady samostatné větvě 

nahosemenných rostlin, jejíž počátky je třeba hledat již v prvohorách. Největšího 

rozkvětu dosáhly jinanovité rostliny v druhohorách, v časech „Jurského parku“. Potom 

nastal zlom a do dnečšmích dnů přežil jen tento druh. Je pokládán za vůbec nejstarší 

„žijící fosílii“na Zemi. Nepřetržitou součástí vegetačního krytu Země je asi 200 milionů 

let! Ještě ve třetihorách byl rozšířený po celé severní polokouli (např. i na území 

dnešního Grónska). V Asii patří jinany po staletí k posvátným stromům, vysazovaným 

zejména u budhistických klášterů a svatyň, je těžké rozlišit, zda jde o stromy původní 

nebo pěstované. 

Jinan dvoulaločný je opadavá nahosemenná dřeviny, tedy blíže příbuzná jehličnanům 

než listnatým dřevinám. V současno době jsou jinany středem zájmu farmakologů a jsou 

využívány k přípravě preparátů proti stárnutí. 

Plody stromu, před kterým stojíte, vypadají jako slívy – špendlíky a jsou klíčivé. Pozor 

však: měkké osemení obsahuje dráždivý alergen, který může vyvolat silné poškození 

kůže (naučná tabule číslo 35).  

• jírovec maďal, též kaštan koňský (Aesculus hippocastanum) 

Krásné, statné jírovce upoutají naši pozornost hned na několika místech Královské 

zahrady, hned u vstupu z Prašného mostu tvoří krátkou alej vedoucí dále do zahrady. 

Původ: Jihovýchodní Evropa (Severní Řecko, Albánie, Bulharsko, u nás se poprvé 

objevil v roce 1576) 

Opadavý, až 30 metrů vysoký strom s kmenem o průměru až dva metry. Listy jsou 

zpravidla sedmičetné, květy bílé, na bázi korunních lístků se žlutou, později červenou 

skvrnou. Plodem je až 6 centimetrů velká ostnitá tobolka, s jedním až třemi semeny 

(kaštany). 
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Tvarování korun jírovců, které je prováděno i v této aleji patří od časů systematicky 

uspořádaných barokních zahrad ke klasickým zahradním úpravám (naučná tabule číslo 

2).  

Opadavý listnatý strom pochází z nevelkého území na Balkáně, zhruba od albánských 

hranic u Ohridského jezera k východu (Makedonie, jihozápadní Bulharsko, severní 

Řecko). Ve zbytku Evropy je pěstován od roku 1576. Jeden z údajů praví, že prvním 

místem jeho výsadby byla právě tato Královská zahrada. Strom, před kterým stojíte, 

nemá nemocný kmen. Vystouplé útvary (boule) jsou hojivé pletivo (kalus), kterým strom 

bez problémů zaceluje ranky po opakovaném každoročním odstraňování nových výhonů 

Tento jedinec vznikl pravděpodobně srůstem dvou samostatných stromů (naučná tabule 

číslo 32).  

V Mattioliho herbáři, vydaném Danielem Adamem z Veleslavína v roce 1596 , stojí, že 

„ratolest, kterou jsem pro její krásu a spanilost vymalovat dal, zaslal mi vzácný muž 

Augerius Busbequius, jeho Mylosti Cýsařské v Turcých legát“. 

Prvním místem jeho výsadby byla údajně právě tato Královská zahrada. Důvodem další 

výsadby byla pravděpodobně i skutečnost, že plody jírovce sloužily jako potrava pro 

jeleny v nedalekém Jelením příkopu, V současné době zde roste celkem 38 jírovců 

(naučná tabule číslo 10).  

• liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) 

Původ: Severní Amerika (od Ontaria po Floridu). V Evropě od roku 1663, u nás před 

rokem 1865 (Hluboká nad Vltavou. 

Opadavý listnatý strom, příbuzný magnoliím. Má zvláštní lyrovitě utvářené listy. Květy 

vyrůstají jednotlivě, jsou kalichově složené ze tří kališních a šesti korunních lístků. 

Koruna je zelenožlutá s oranžovým proužkem Plody (křídlaté nažky) dozrávají 

v šisticovitém souplodí. V USA byly zdrojem žlutého dřeva, pro něž se liliovníkům 

říkalo „žluté topoly“. Dřevo se užívalo na intarsie, krabičky na cigarety a pouzdra na 

knihy. Využívali je také indiáni při stavbě kánoí (naučná tabule č. 19).  

• lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 
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Původ: Evropa (původní druh). Kultivar „Laciniata“ se objevil jako náhlý mutant kolem 

roku 1835 a od té doby je dále množen roubováním. V Čechách byl poprvé vysazen před 

rokem 1865 (Hluboká nad Vltavou). 

Opadavý listnatý strom se střídavě postavenými listy, které mají na spodní straně v paždí 

žilek chomáčky bělavých chloupků. Květenství jsou opatřena blanitým listenem, který 

slouží plodům (oříškům) jako létací aparát. Oříšky jsou tvrdé, téměř je nelze mezi prsty 

zmáčknout. Charakteristické jsou pro ni hluboce vykrajované, jakoby rozstřihované listy 

(naučná tabule č.18). 

• líska obecná (Corylus avellana), kultivar s pokroucenými větvemi 

Původ: Evropa (původní druh), jako náhlý mutant se odrůda objevila ve Frocestru 

(Anglie) v roce 1863.  

Původní druh, opadavý listnatý keř rostoucí u nás poměrně hojně na lesních okrajích, ve 

světlých hájích a křovinách. Samčí květenství jsou jehnědovitá, práší před olistěním. 

Samičí květy jsou přisedlé s fialově červenými niťovými bliznami. Kvete záhy zjara. 

Plod je oříšek s obalem („punčoškou“).  

Keř, před který stojíte je okrasný kultivar „Contorta“, který je spontánní odchylkou 

s význačně bizarně pokroucenými větvemi. Využívá se nejen v parkových výsadbách, 

ale i jako složka suchých vazeb a květinových aranžmá (naučná tabule číslo 38).  

• líska turecká (Corylus colurna) 

Původ: Jihovýchodní Evropa, Malá Asie, Kavkat, Himaláj. Pěstovaná od roku 1582, u 

nás poprvé před rokem 1865 (Hluboká nad Vltavou). 

Opadavý, vysoký listnatý strom s široce jehlicovitou korunou. Je často vysazován do 

uličních stromořadí. Jehnědy se zakládají v předchozím roce, při teplé zimě kvete někdy 

již koncem ledna. Plodem je oříšek, jehož žlaznatý obal je mnohem delší než plod. 

Oříšky vyrůstají ve shlucích po šesti až deseti kusech a jsou obklopeny svými obaly 

(„punčoškami“). Za zralosti opadávají společně. V Královské zahradě byly vysazovány 

vždy tři stromy k sobě. Jejich kmeny později ve spodní části srostly, ale i tak je ještě nyní 

jejich spojení patrné, Strom, před kterým stojíte, má jednotlivé kmeny zpevněny ve dvou 

patrech. Horní (starší) patro je tvořenolátkovými objímkami kmenů a lany, spodní patro 
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má kotvy navrtané přímo do kmenů. Tento dvojitý systém zabezpečení by měl zabránit 

ulámání větví silným větrem (naučná tabule číslo 27).  

• pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentos) 

Původ: Čína, v Evropě od roku 1834, u nás roku 1844 (Praha, Královská obora) 

Pavlovnie je mimořádně krásný opadavý listnatý strom s dekorativním hroznovitým 

vzpřímeným květenstvím. Fialové květy rozkvétají před olistěním. Plodem jsou zvláštní 

dřevnatějící tobolky. Kdysi se pavlovnie využívaly v zahradní architektuře jako 

mimořádně efektní stromy okrasné listem. Jestliže se nadzemní část každoročně seřízla 

až k zemi, vytvářely se nové výmladky až tři metry vysoké, s listy širokými až 50 

centimetrů. Pro krásu květů je také někdy nazývána pavlovnií císařskou (naučná tabule 

číslo 40).   

• pivoňka dřevitá, též pivoňka keřovitá (Paeonia suffruticosa) 

    Původ: Severozápadní Čína 

    Dorůstá do výšky 1,5 m, má silné větve s masivní dření a velké pupeny. Listy jsou velké,         

střídavé, dvojité, trojčetné s třemi až pěti laločnými lístky, které jsou vespod šedě ojíněné. 

Květy má široké 10 – 30 centimetrů a podle odrůd jednoduché i plné, bílé, růžové, červené 

a žluté. Kvete v květnu až červnu Dřevité pivoňky vyniknou především jako solitéry 

v trávníku, například tak, jak jsou vysázeny v Královské zahradě (naučná tabule číslo 17).  

• platan javorolistý (Platanus acerifolia) 

Původ: Je pravděpodobným potomkem evropského vymřelého druhu Platanus 

aceroides. Původ ale není přesně doložen, a je  proto předmětem  pozornosti badatelů a 

botaniků. Je dominantou ulic Londýna – odtud i jeho anglické jméno London Plane. 

Mohutný, rychle rostoucí 30 – 40 metrů vysoký strom, má košatou, široce rozložitou 

korunu. Kůra se loupe ve velkých plátech. Listy jsou tří až pětilaločné, na bázi srdčité až 

uťaté. Jeden až tři plody jsou na společné stopce, na stromě vydrží až do jara. Má středně 

tvrdé, pevné a těžké dřevo, málo trvanlivé. Vysazuje se především v parcích a 

stromořadích.  
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V těchto místech byla v 19. století vysázena platanová alej. V důsledku napadení škůdci 

ve 40. letech 20. století se zde dodnes zachoval pouze jediný exemplář (naučná tabule 

číslo 25).  

 

• šácholan kobus, též šácholan japonský nebo také magnolie kobus (Magnolia 

kobus) 

Původ: Japonsko. V Evropě od roku 1865 

Opadavý listnatý strom, případně větší keř s eliptickými, 6 – 12 centimetrů dlouhými 

listy. Kvete před olistěním vzpřímenými, miskovitě rozevřenými květy, se šesti až devíti 

korunními lístky. Květní pupeny jsou plně sevřené, velké, ochmýřené a zakládají se již 

v předešlém roce. 

Vzácně pěstovaný šácholan je citlivý k pozdním mrazům. Tento exemplář je patrně 

největší v ČR (naučná tabule číslo 6).  

• štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), zlatý déšť 

Původ: Jižní a východní Evropa, pěstován od roku 1560, u nás poprvé před rokem 1835 

(Praha, Královská obora) 

Opadavý, vysoký keř nebo malý strom s trojčetnými listy vyrůstajícími po dvou až šesti 

na zkrácených větévkách. Motýlovité žluté květy vyrůstají v převislých hroznech (jiný 

lidový název: „žlutý akát“). Plodem je zaškrcovaný lusk. Rostlina je ve všech částech 

(zvláště v plodech) prudce jedovatá! Obsahuje řadu alkaloidů, zejména cytisin. Otrava 

je vždy vážná.  

Štědřence by neměly být vysazovány u dětských a školních zařízení: zejména městské 

děti je zaměňují s jinými luskovinami (naučná tabule č. 22) 

• tis červený (Taxus baccata) 

Původ: Domácí dřevina 
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Dříve byl u nás hojně využíván jako příměs v lesích, zřídka v čistých porostech. Dnes se 

v českých zemích vyskytuje jen vzácně, např. na Křivoklátsku, na Nettřebu u Domažlic 

a v Moravském krasu.  

Tisy jsou široce kuželovité pomalu rostoucí stromy, dosahující maximální výšky kolem 

15 metrů. Tisy keřovitého vzrůstu jsou většinou množené vegetativním způsobem 

(řízkováním). Existuje i mnoho zahradních kultivarů odlišných jak tvarově, tak barevně. 

Tisy jsou sadovnicky nejvhodnějšími jehličnany pro stříhané živé ploty i stěny a 

tvarované „zelené plastiky“. Všechny orgány tisu kromě dužnaté červené části (epimatia) 

obklopující semeno jsou jedovaté. Obsahují skupinu alkaloidů taxinů. Proto byl tis 

v minulosti používán jako abortivum k vyvolání potratu. Dřevo tisů je velice ceněné, má 

červenohnědé jádro, je husté, pevné, pružné a houževnaté, velmi trvanlivé. V minulosti 

sloužilo k výrobě luků (Keltové) Tisy jsou dlouhověkou dřevinou, existují i jedinci starší 

než 1000 let. V současné době roste v Královské zahradě 42 stromovitých jedinců a 

velký počet keřovitých v různě tvarovaných úpravách (naučná tabule č.3). 

Stálezelený jehličnatý strom (při pěstování ze semene) nebo rozkladitý keř (řízkovaný) 

velice často používaný do tvarovaných živých plotů. Je dvoudomý, tzn. Že existují 

odděleně samčí a samičí jedinci. Samčí exempláře jsou od léta zřetelně viditelná nahá 

semena, obalená červeným dužnatým epimatiem. Tis kdysi patřil k dosti rozšířeným 

dřevinám, svědčí o tom i názvy obcí, např. Tisová, Tisovec, Tisá apod. (naučná tabule 

číslo 37).  

• trnovník bílý, akát (Robinia pseudoacacia) 

Původ: Jihovýchod USA, v Evropě od roku 1603, u nás poprvé roku 1835 (Praha, 

Královská zahrada) 

Všeobecně známý opadavý listnatý strom, nejúspěšnější americká dřevina v Evropě. 

V Maďarsku byl v první polovině 20. století označen jako národní strom, protože se 

výborně uplatnil při zalesňování puszty, jíž hrozila větrná eroze. I u nás byl často 

vysazován (např. při výstavbě posázavské železniční trati kolem roku 1890 nebo na 

orlickém panství knížete Schwarzenbergera v 70. letech 19. století). Trnovník má ovšem 

nepříznivý vliv na vývoj podrostové vegetace a vedl k potlačení hodnotných původních 
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druhů. Nejrozsáhlejší trnovníkové porosty jsou na Znojemsku. Velmi oblíbený je 

akátový med, který vydrží na rozdíl od jiných medů velice dlouho v tekutém stavu. 

Chutná jsou i smažená květenství obalovaná v těstíčku. Přesto patří akát mezi jedovaté 

rostliny. Akáty v Evropě tak zdomácněly, že se dostaly i do krásné literatury a 

populárních písní. Strom, před kterým stojíte, patří k nejstarším v republice (vysazen 

před rokem 1850), obvod jeho kmene je úctyhodných 738 cm. V roce 1991 byla jeho 

koruna zpevněna svázáním větví, které ale mohlo být paradoxně příčinou jeho silného 

poškození při vichřici v lednu roku 1993. Větve nemohly pružit po celé délce a ulámaly 

se přesně nad místy svázání (naučná tabule č. 28).  

6.3 Pracovní listy 
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Pracovní list č. 1 

Seznamujeme se s Královskou zahradou a jejími dřevinami 

Nacházíme se v Královské zahradě – v největší ze zahrad v komplexu Pražského hradu. 

Tato zahrada byla založena v 16. století. V zahradě se nachází mnoho zajímavých 

objektů, soch, fontán…Ale především velké množství druhově rozmanitých stromů a 

keřů. U některých můžeš najít očíslované informační tabule.  

Úkol č 1: Najdi v Královské zahradě dřeviny s tabulemi s těmito čísly:

Číslo Dřevina Číslo Dřevina 

2, 10, 32  23  

3, 37  24  

4  25  

6  26, 31  

8  27  

9, 11  28  

14  30  

15  33  

16  34  

17  35  

18  38  

19  39  

21  40  

22  41  

42    
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Úkol č. 2: Vylušti následující křížovku! V tajence najdeš jméno panovníka, který 

Královskou zahradu v 16. století založil. 

 

1.            

2.      

3.            

4.               

5.        

6.         

7.          

8.            

9.       

 

1. Přeměna anorganických látek na látky organické, zásadní děj pro život na 

Zemi 

2. Jehličnan, šiška se rozpadá přímo na stromě 

3. Jehličnan s dlouhými jehlicemi, často využívaný ve dřevařském průmyslu 

4. Typ suchého, nepukavého plodu; např. javor mléč 

5. Jedovatý jehličnan 

6. Nahosemenná parková dřevina, avšak ne jehličnan 

7. Typ suchého, nepukavého plodu, např. žaludy dubu či bukvice buku 

8. …….. akát 

9. Rostlinný orgán, který vzniká přeměnou semeníku 

 

Tajenka: Panovník, který v roce 1534 založil Královskou zahradu na místě původních   

středověkých vinic se jmenoval …………………… I. Habsburský. 
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                                                                    Pracovní list č.1 – řešení, verze pro učitele 

Seznamujeme se s Královskou zahradou a jejími dřevinami 

Nacházíme se v Královské zahradě – v největší ze zahrad v komplexu Pražského hradu. 

Tato zahrada byla založena v 16. století. V zahradě se nachází mnoho zajímavých 

objektů, soch, fontán…Ale především velké množství druhově rozmanitých stromů a 

keřů. U některých můžeš najít očíslované informační tabule.  

Úkol č 1: Najdi v Královské zahradě dřeviny s tabulemi s těmito čísly:

Číslo Dřevina Číslo Dřevina 

2, 10, 32 jírovec maďal 23 jasan ztepilý 

3, 37 tis červený 24 javor cukrový 

4 cypřišek nuthajský 25 platan javorolistý 

6 šácholan kobus (magnolie) 26, 31 dub letní 

8 habr obecný 27 líska turecká 

9, 11 buk lesní 28 trnovník bílý, akát 

14 borovice rumelská 30 jerlín japonský 

15 bobkovišeň lékařská 33 borovice černá 

16 borovice vejmutovka 34 javor babyka 

17 pivoňka dřevitá 35 jinan dvoulaločný 

18 lípa velkolistá 38 líska obecná 

19 liliovník tulipánokvětý 39 jalovec prostřední 

21 dřín obecný 40 pavlovnie plstnatá 

22 štědřenec odvislý 41 javor horský, klen 

  42 javor mléč 
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Úkol č. 2: Vylušti následující křížovku! V tajence najdeš jméno panovníka, který 

Královskou zahradu v 16. století založil. 

1. F O T O S Y N T É Z A 

2. J E D L E 

3.    B O R O V I C E 

4.      D V O U N A Ž K A 

5.     T I S 

6.    J I N A N 

7.     N A Ž K A 

8.    T R N O V N Í K 

9.   P L O D 

 

 

1. Přeměna anorganických látek na látky organické, zásadní děj pro život na 

Zemi 

2. Jehličnan, šiška se rozpadá přímo na stromě 

3. Jehličnan s dlouhými jehlicemi, často využívaný ve dřevařském průmyslu 

4. Typ suchého, nepukavého plodu; např. javor mléč 

5. Jedovatý jehličnan 

6. Nahosemenná parková dřevina, avšak ne jehličnan 

7. Typ suchého, nepukavého plodu, např. žaludy dubu či bukvice buku 

8. …….. akát 

9. Rostlinný orgán, který vzniká přeměnou semeníku 

 

Tajenka: Panovník, který v roce 1534 založil Královskou zahradu na místě původních   

středověkých vinic se jmenoval Ferdinand I. Habsburský. 
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Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č. 1. Seznamujeme se s Královskou 

zahradou a jejími dřevinami 

Anotace: Tento první pracovní list seznamuje žáky s podobou Královské zahrady a s jejími 

dřevinami. Žáci mají za úkol najít všechny dřeviny, které jsou v současné době označené 

informačními tabulemi (v průběhu let byly některé cedule odstraněny z důvodu různých 

prostorových úprav, proto některá čísla chybí). Na tento pracovní list navazují pracovní listy 

následující. Především je dále pracováno se zmiňovanými dřevinami a jejich informačními 

tabulemi.  

Orientace v Královské zahradě je velmi snadná – udržované cesty nás provedou kolem 

jednotlivých důležitých zastavení.  

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis 

Časová dotace: 60 min 

Učivo dle RVP:  

- Význam a zásady třídění organismů 

- Systém rostlin 

- Význam rostlin a jejich ochrana 

- Organismy a prostředí 

- Praktické metody poznávání přírody 

Tematické celky: Nahosemenné rostliny, Krytosemenné rostliny, Dřeviny, Okrasné rostliny 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Výukové metody: výklad, práce s pracovním listem – samostatná práce či práce ve skupině 

Pomůcky: pracovní list, psací potřeby (tužka, pero) 

Cíle a výstupy: Žák se orientuje v terénu Královské zahrady. 

                          Žák pozná významné dřeviny Královské zahrady.  

                          Žák si uvědomí rozmanitost okrasných dřevin. 
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Pracovní list č. 2 

Krytosemenné a nahosemenné dřeviny Královské zahrady 

Úkol č 1: Najdi v osmisměrce jména 15 dřevin, které rostou v Královské zahradě, a roztřiď 

je na rostliny krytosemenné a nahosemenné! 

Zakroužkováním zbývajících písmen získáš tajenku. 

T K E C I V O R O B 

I J I N A N C R H J 

S D U B J E Á J A A 

A K U B V E A L B V 

K O V O S L R K R O 

Á Á R Z O A A L H R 

T Í R V A D K A Í J 

J E E D Ř Í N S T N 

O C P L A T A N Í P 

P A V L O V N I E L 

  

Nahosemenné dřeviny: 

 

Krytosemenné dřeviny: 

 

Tajenka:  
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Úkol č.2: Do tabulky doplň jména dřevin z předchozího úkolu! 

 

Dřevina Informace o dřevině 

 Národní strom Maďarska, původem z USA, trnovník 

 Národní strom Kanady, v Zahradě ……..…babyka, klen a mléč 

 Jedovatý stálezelený jehličnan, dvoudomý 

 Nahosemenná dřevina, přesto nemá jehlice, pochází z Číny 

 Listnatý strom s dekorativním hroznovitým květenstvím 

 V Královské zahradě roste okrasný kultivar …………….. prostřední 

 ……….. obecná, v Královské zahradě kultivar s pokroucenými listy 

 „Koňský kaštan“, pochází z Balkánu, napadán klíněnkou 

 V Zahradě rostou druhy ………. černá, vejmutovka a rumelská 

 Opadavý listnatý strom, jedovatý, pochází z Japonska 

 Listy podobné javoru, kulovitá plodenství 

 Listnatý strom, plody bohaté na vitamin C, ceněné dřevo 

 Listnatý strom, často vytváří smíšená lesní společenstva s dubem 

 Listnatý strom, plodem jsou bukvice, velmi kvalitní dřevo 

 Listnatý strom, plodem jsou žaludy 
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Pracovní list č. 2 – řešení, verze pro učitele 

Krytosemenné a nahosemenné dřeviny Královské zahrady 

Úkol: Najdi v osmisměrce jména dřevin, které rostou v Královské zahradě, a roztřiď 

je na rostliny krytosemenné a nahosemenné! 

Zakroužkováním zbývajících písmen získáš tajenku. 

T K E C I V O R O B 

I J I N A N C R H J 

S D U B J E Á J A A 

A K U B V E A L B V 

K O V O S L R K R O 

Á Á R Z O A A L H R 

T Í R V A D K A Í J 

J E E D Ř Í N S T N 

O C P L A T A N Í P 

P A V L O V N I E L 

  

Nahosemenné: borovice, tis, jinan, jalovec 

Krytosemenné: javor, pavlovnie, líska, jírovec, jerlín, platan, dřín, habr, buk, akát, dub 

Tajenka: Královská zahrada je top 
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Dřevina Informace o dřevině 

akát Národní strom Maďarska, původem z USA, trnovník 

javor Národní strom Kanady, v Zahradě ……..…babyka, klen a mléč 

tis Jedovatý stálezelený jehličnan, dvoudomý 

jinan Nahosemenná dřevina, přesto nemá jehlice, pochází z Číny 

pavlovnie Listnatý strom s dekorativním hroznovitým květenstvím 

jalovec V Královské zahradě roste okrasný kultivar …………….. prostřední 

líska ……….. obecná, v Královské zahradě kultivar s pokroucenými listy 

jírovec „Koňský kaštan“, pochází z Balkánu, napadán klíněnkou 

borovice V Zahradě rostou druhy ………. černá, vejmutovka a rumelská 

jerlín Opadavý listnatý strom, jedovatý, pochází z Japonska 

platan Listy podobné javoru, kulovitá plodenství 

dřín Listnatý strom, plody bohaté na vitamin C, ceněné dřevo 

habr Listnatý strom, často vytváří smíšená lesní společenstva s dubem 

buk Listnatý strom, plodem jsou bukvice, velmi kvalitní dřevo 

dub Listnatý strom, plodem jsou žaludy 
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Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č. 2. Krytosemenné a nahosemenné 

dřeviny Královské zahrady 

Anotace: Druhý pracovní je možný využít k samostatné práci během exkurze i případně pro 

evaluační vyučovací hodinu následující po návratu z exkurze. Žáci mají za úkol vyluštit 

osmisměrku s pochopením – rozdělit rodová jména dřevin na krytosemenné a nahosemenné 

rostliny a následně je doplnit do tabulky podle uvedených informací (vychází z informačních 

tabulí a obecně známých informací).  

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis 

Časová dotace: 30 minut 

Učivo dle RVP:  

- Význam a zásady třídění organismů 

- Systém rostlin 

- Význam rostlin a jejich ochrana 

- Organismy a prostředí 

- Praktické metody poznávání přírody 

Tematické celky: Nahosemenné rostliny, Krytosemenné rostliny, Dřeviny, Okrasné rostliny 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Výukové metody: výklad, práce s pracovním listem – samostatná práce či práce ve skupině 

Cíle a výstupy: Žák vysvětlí rozdíl mezi rostlinami nahosemennými a krytosemennými. 

                          Žák roztřídí dřeviny podle daných kritérií. 
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Pracovní list č. 3: Odkud pochází dřeviny Královské zahrady? 

Úkol: Najdi v osmisměrce rodová jména 15 dřevin rostoucích v Královské zahradě! Přiřaď 

tato rodová jména ke správnému jménu druhovému a ke správné zemi původu! 

C Z J A S A N A J L 

Y L Í S K A H I D Í 

P J A V O R N R U P 

Ř L Í P A A A D B A 

I A N A N V T I S A 

Š T Ě D Ř E N E C L 

E E P I V O Ň K A C 

K H T R N O V N Í K 

😊 K Í N V O I L I L 

Š Á CH O L A N B U K 

Tajenka: Jedna ze zahrad komplexu Jižních zahrad: ………………………………… 

Amerika: …………… nutkajský, …………… tulipánokvětý, …………… bílý (akát),  

                 ……………. cukrový 

Asie: …………… kobus, …………… dřevitá, …………… dvoulaločný 

Evropa: …………… malolistá, …………… velkolistá, ……………ztepilý, ….. letní, 

               …………… převislý, …………….. červený, …………….. obecná, ……. lesní 
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Pracovní list č. 3 – řešení, verze pro učitele 

Odkud pochází dřeviny Královské zahrady? 

Úkol: Najdi v osmisměrce rodová jména 15 dřevin rostoucích v Královské zahradě! Přiřaď 

tato rodová jména ke správnému jménu druhovému a ke správné zemi původu! 

C Z J A S A N A J L 

Y L Í S K A H I D Í 

P J A V O R N R U P 

Ř L Í P A A A D B A 

I A N A N V T I S A 

Š T Ě D Ř E N E C L 

E E P I V O Ň K A C 

K H T R N O V N Í K 

      K Í N V O I L I L 

Š Á CH O L A N B U K 

Tajenka: Jedna ze zahrad komplexu Jižních zahrad: Zahrada Na Valech 

Amerika: cypřišek nutkajský, liliovník tulipánokvětý, trnovník bílý (akát),  

                 javor cukrový 

Asie: šácholan kobus, pivoňka dřevitá, jinan dvoulaločný 

Evropa: lípa malolistá, lípa velkolistá, jasen ztepilý, dub letní, 

               štědřenec převislý, tis červený, líska obecná, buk lesní 
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Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č.3 Odkud pochází dřeviny Královské 

zahrady? 

Anotace: Třetí pracovní je možné využít k samostatné práci během exkurze i případně pro 

evaluační vyučovací hodinu následující po návratu z exkurze. Žáci mají za úkol vyluštit 

osmisměrku s pochopením – správně přiřadit rodové jméno ke druhovému a zařadit tak 

dřevinu ke správnému kontinentu původu. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis 

Časová dotace: 30 min 

Učivo dle RVP:  

- Význam a zásady třídění organismů 

- Systém rostlin 

- Význam rostlin a jejich ochrana 

- Organismy a prostředí 

- Praktické metody poznávání přírody 

Tematické celky: Nahosemenné rostliny, Krytosemenné rostliny, Dřeviny 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Výukové metody: výklad, práce s pracovním listem – samostatná práce či práce ve skupině 

Cíle a výstupy: Žák vysvětlí pojem rodové a druhové jméno. 

                          Žák si uvědomí pestrost lokalit původu uvedených dřevin. 
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Pracovní list č. 4 

Kde se bere javorový sirup?                                     

V Královské zahradě si můžeš prohlédnout i javor 

cukrový (javor cukrodárný). Zde slouží „pouze“ jako 

okrasný strom. V zemi svého původu je však pěstován 

především za účelem získání javorového sirupu. Jedná se o 

přírodní sladidlo, typické pro severoamerické státy, 

v posledních letech se ale stává populárním i v našich končinách. Používán byl již 

indiánskými kmeny před objevením Ameriky. Získává se z mízy stromu – především na jaře, 

když strom vytlačuje velké množství mízy k mladým pupenům jako jejich výživu. Kmeny 

se v této době nařezávají. Z jednoho stromu se získá kolem 25 l sladké šťávy, která obsahuje 

kolem 3 % cukru. Získaná šťáva se poté svařuje, a tak se zahušťuje v žádaný sirup.  

Sladkou mízu mají i další druhy javorů. Naši předkové vyráběli sirup např. i z javoru mléče 

či z javoru babyky.  

 

Otázky a úkoly: 

1) Pod jakým číslem informační tabule můžeš v Královské zahradě najít javor cukrový?  

 

 

2) V Královské zahradě rostou ještě další tři druhy javorů. Vyjmenuje je! 
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3) Jaký strom rostoucí v Královské zahradě (informační tabule č.   je svými listy 

podobný javoru? 

Je to …………………………………… 

 

4) Nakresli list a plod javoru cukrového! 

 

 

 

5) Jaké znáš další rostliny, ze kterých se dá získat přírodní sladidlo? 
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Pracovní list č. 4 – řešení, verze pro učitele 

Kde se bere javorový sirup?                                     

V Královské zahradě si můžeš prohlédnout i javor 

cukrový (javor cukrodárný). Zde slouží „pouze“ jako 

okrasný strom. V zemi svého původu je však pěstován 

především za účelem získání javorového sirupu. Jedná se o 

přírodní sladidlo, typické pro severoamerické státy, 

v posledních letech se ale stává populárním i v našich končinách. Používán byl již 

indiánskými kmeny před objevením Ameriky. Získává se z mízy stromu – především na jaře, 

když strom vytlačuje velké množství mízy k mladým pupenům jako jejich výživu. Kmeny 

se v této době nařezávají. Z jednoho stromu se získá kolem 25 l sladké šťávy, která obsahuje 

kolem 3 % cukru. Získaná šťáva se poté svařuje, a tak se zahušťuje v žádaný sirup.  

Sladkou mízu mají i další druhy javorů. Naši předkové vyráběli sirup např. i z javoru mléče 

či z javoru babyky.  

 

Otázky a úkoly: 

1) Pod jakým číslem informační tabule můžeš v Královské zahradě najít javor cukrový? 

24 

2) V Královské zahradě rostou ještě další tři druhy javorů. Vyjmenuje je! 

       Javor babyka, javor mléč, javor klen 

       

3) Jaký strom rostoucí v Královské zahradě (informační tabule č. 25) je svými listy 

podobný javoru? 

Je to platan javorolistý 
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4) Nakresli list a plod javoru cukrového! 

5) Jaké znáš další rostliny, ze kterých se dá získat přírodní sladidlo? 

Řepa cukrová, cukrová třtina, stévie sladká, čekanka obecná 

Zdroje obrázků: 

Obr.1: Javor cukrový. Scientificillustration [online]. [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: 

https://scientificillustration.tumblr.com/post/18031837662/acer-saccharum-marshall-the-

sugar-maple-as-acer 

Obr.2: Platan javorolistý. Istockphoto.com [online]. [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: 

https://www.istockphoto.com/cs/ilustrace/platanus-x-acerifolia 

Zdroje informací: 

Javorový sirup. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Javorov%C3%BD_sirup  

Javorový sirup - dobré sladidlo i veganská náhrada medu. www.veganstore.cz [online]. 2020 

[cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://www.veganstore.cz/a/javorovy-sirup-dobre-sladidlo-

i-prirodni-a-veganska-nahrada-medu 

Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č. 4 Kde se bere javorový sirup 

Anotace: Čtvrtý pracovní list je zaměřen na javor cukrový a populární sladidlo získané z něj 

– javorový sirup. Úkoly jsou koncipovány přímo pro práci v Královské zahradě. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis, Chemie 

Časová dotace: 20 min 

Učivo dle RVP:  

- Význam a zásady třídění organismů 

- Systém rostlin 

- Význam rostlin a jejich ochrana 

- Organismy a prostředí 

https://scientificillustration.tumblr.com/post/18031837662/acer-saccharum-marshall-the-sugar-maple-as-acer
https://scientificillustration.tumblr.com/post/18031837662/acer-saccharum-marshall-the-sugar-maple-as-acer
https://www.istockphoto.com/cs/ilustrace/platanus-x-acerifolia
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- Praktické metody poznávání přírody 

- Sacharidy 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Cíle a výstupy: 

Žák objasní získávání javorového sirupu jako přírodního sladidla. 

Žák zhodnotí význam různých zdrojů přírodních sladidel. 
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Pracovní list č. 5 

Zajímavé dřeviny Královské zahrady 

Případ č. 1: Liliovník a magnolie – ztraceno v překladu?                                                 

V Královské zahradě si můžeš u naučné cedule č. 19 prohlédnout liliovník 

tulipánokvětý. Navzdory svému jménu, lilii vůbec nepřipomíná. Latinský 

název Lyriodendron odkazuje spíše na podobnost s lyrou - 

hudebním nástrojem. Jak tato nepřesnost v rodovém jménu vznikla, není jasné. 

Dnes se většina vědců přiklání k tomu, že i latinský název odkazuje na lilii a 

pochází z řečtiny, kde je pro lilii používáno slovo leirion.                              

Liliovník patří do čeledi šácholanovité. Najdeš, jaký další strom z Královské zahrady patří 

ještě do této čeledi? Je to ……………………………, častěji je používaný název magnolie.                                                

Tuto dřevinu můžeme v Královské zahradě najít pod číslem informační 

tabule:………… Kvete od března do května ještě před olistěním stromu.  

Jedná se o prastarý rod, který se vyvinul již před více než 130 miliony 

let, jednalo se tedy o současníky dinosaurů. V té době ještě nežily včely. Opylování těchto 

dřevin až do dnešních dob zajišťují převážně brouci.  

Mezi nejznámější a nejvýznamnější opylovače patří včela medonosná.  V menší míře však 

opylování zajišťují i další živočichové. Přiřaď opylovače ke správné informaci o nich! 

Opylovači Informace o opylovačích 

1) Mravenci A) Blanokřídlí, opylují především květy s dlouhými korunními trubkami 

2) Kolibříci B) Blanokřídlí, sociální hmyz; nejčastější opylovači 

3) Kaloni C) Příbuzní netopýrů, opylují např. africké baobaby 

4) Čmeláci D) Drobní tropičtí ptáci, opylují špatně přístupné květy 

5) Včely E) Blanokřídlí; opylují tam, kde je ostatních opylovačů málo (tundra, pouště) 
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Případ č. 2: Jinan dvoulaločný – nahosemenné rostliny nejsou jen jehličnany 

Jinan dvoulaločný, běžně nazývaný i svým latinským jménem Ginkgo biloba, možná znáte 

z reklamy na doplňky stravy. Tento strom pochází z Číny a v tradiční čínské medíně se od 

pradávna používal jako léčivá rostlina. Přestože vědecké výzkumy posledních let 

neprokázaly žádný významný vliv na zdraví, stále jsou k dostání preparáty slibující zlepšení 

paměti (např. i při Alzheimerově chorobě) a schopnosti soustředění, zlepšení prokrvení 

končetin i mozku či mají zaručit prevenci např. náhlé mozkové příhody. Pokud někdo 

uvedené benefity pozoruje, jedná se s největší pravděpodobností o tzv. placebo efekt.  

Otázky a úkoly: V textu jsou podtržena čtyři slova. Pozorni si je přečti a odpověz na 

následující otázky: 

1) Spojení placebo efekt nejlépe 

vystihuje rčení či citát: 

a) Kdo ničemu nevěří, tomu 

taky nic nevěřím. (Jan 

Neruda) 

b) Věř a víra Tvá tě uzdraví. 

(lidové rčení, upraveno dle 

Bible Matouš 9,22) 

c) Jeden lot předcházení lepší 

než jedna libra léčení. 

(anglické přísloví) 

d) Léčení nic tak neškodí jako 

častá změna léků. (Seneca) 

 

2) Označ synonymum pro slovo 

benefit: 

a) Nevýhoda 

b) Výhoda 

c) Záležitost 

d) Nežádoucí účinek 

3) Alzheimerova choroba se 

projevuje především: 

a) třesem rukou 

b) zapomínáním  

c) ochrnutím 

d) bolestí na srdci 

 

4) Náhlá mozková příhoda je někdy 

také označována jako: 

a) infarkt myokardu 

b) demence 

c) mrtvice 

d) ateroskleróza 
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Pracovní list č. 5 – řešení, verze pro učitele 

Zajímavé dřeviny Královské zahrady 

Případ č. 1: Liliovník a magnolie – ztraceno v překladu?                                                 

V Královské zahradě si můžeš u naučné cedule č. 19 prohlédnout liliovník 

tulipánokvětý. Navzdory svému jménu, lilii vůbec nepřipomíná. Latinský 

název Lyriodendron odkazuje spíše na podobnost s lyrou - 

hudebním nástrojem. Jak tato nepřesnost v rodovém jménu vznikla, není jasné. 

Dnes se většina vědců přiklání k tomu, že i latinský název odkazuje na lilii a 

pochází z řečtiny, kde je pro lilii používáno slovo leirion.                              

Liliovník patří do čeledi šácholanovité. Najdeš, jaký další strom z Královské zahrady patří 

ještě do této čeledi? Je to šácholan kobus častěji je používaný název magnolie.                                                

Tuto dřevinu můžeme v Královské zahradě najít pod číslem informační 

tabule: 6. Kvete od března do května ještě před olistěním stromu.  

Jedná se o prastarý rod, který se vyvinul již před více než 130 miliony 

let, jednalo se tedy o současníky dinosaurů. V té době ještě nežily včely. Opylování těchto 

dřevin až do dnešních dob zajišťují převážně brouci.  

Mezi nejznámější a nejvýznamnější opylovače patří včela medonosná.  V menší míře však 

opylování zajišťují i další živočichové. Přiřaď opylovače ke správné informaci o nich! 

Opylovači Informace o opylovačích 

1) Mravenci A) Blanokřídlí, opylují především květy s dlouhými korunními trubkami 

2) Kolibříci B) Blanokřídlí, sociální hmyz; nejčastější opylovači 

3) Kaloni C) Příbuzní netopýrů, opylují např. africké baobaby 

4) Čmeláci D) Drobní tropičtí ptáci, opylují špatně přístupné květy 

5) Včely E) Blanokřídlí; opylují tam, kde je ostatních opylovačů málo (tundra, pouště) 

Řešení: 1E, 2D, 3C, 4A, 5B 
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Případ č. 2: Jinan dvoulaločný – nahosemenné rostliny nejsou jen jehličnany 

Jinan dvoulaločný, běžně nazývaný i svým latinským jménem Ginkgo biloba, možná znáte 

z reklamy na doplňky stravy. Tento strom pochází z Číny a v tradiční čínské medíně se od 

pradávna používal jako léčivá rostlina. Přestože vědecké výzkumy posledních let 

neprokázaly žádný významný vliv na zdraví, stále jsou k dostání preparáty slibující zlepšení 

paměti (např. i při Alzheimerově chorobě) a schopnosti soustředění, zlepšení prokrvení 

končetin i mozku či mají zaručit prevenci např. náhlé mozkové příhody. Pokud někdo 

uvedené benefity pozoruje, jedná se s největší pravděpodobností o tzv. placebo efekt.  

Otázky a úkoly: V textu jsou podtržena čtyři slova. Pozorně si je přečti a odpověz na 

následující otázky: 

1) Spojení placebo efekt nejlépe vystihuje rčení či citát: 

a) Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím. (Jan Neruda) 

b) Věř a víra Tvá tě uzdraví. (lidové rčení, upraveno dle Bible Matouš 

9,22) 

c) Jeden lot předcházení lepší než jedna libra léčení. (anglické přísloví) 

d) Léčení nic tak neškodí jako častá změna léků. (Seneca) 

 

2) Označ synonymum pro slovo benefit: 

a) Nevýhoda 

b) Výhoda 

c) Záležitost 

d) Nežádoucí účinek 

3) Alzheimerova choroba se projevuje především: 

a) třesem rukou 

b) zapomínáním a dezorientací 

c) ochrnutím 

d) bolestí na srdci 

 

4) Náhlá mozková příhoda je někdy také označována jako: 

a) infarkt myokardu 



81 

 

b) demence 

c) mrtvice 

d) ateroskleróza 

                                                             

Metodický list pro učitele k pracovnímu listu Zajímavé dřeviny Královské zahrady 

Anotace: Pátý pracovní list seznamuje žáky s několika zajímavými, ale ne příliš často 

pěstovanými dřevinami (liliovník, magnolie, jinan). Doporučeno pro práci přímo na exkurzi. 

Otázky možné zařadit i v hodině evaluační. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis, Mediální výchova 

Časová dotace: 20 min 

Průřezová témata: Environmentální výchova, Mediální výchova 

Organizační forma výuky: exkurze 

Cíle: 

Žák vysvětlí možné způsoby vzniku názvu liliovníku tulipánokvětého. 

Žák shrne možnosti vzniku dezinformací. 

Zdroje obrázků: 

Obr. 1: Liliovník tulipánokvětý [online]. [cit. 2021-06-02]. Dostupné z: 

https://www.gettyimages.com/illustrations/tulip-tree 

Obr. 2: Lyra. Pixabay.com [online]. [cit. 2021-06-02]. Dostupné z: 

https://pixabay.com/cs/vectors/lyra-hudebn%C3%AD-n%C3%A1stroj-struny-

%C5%99eck%C3%BD-33830/ 

https://www.gettyimages.com/illustrations/tulip-tree
https://pixabay.com/cs/vectors/lyra-hudebn%C3%AD-n%C3%A1stroj-struny-%C5%99eck%C3%BD-33830/
https://pixabay.com/cs/vectors/lyra-hudebn%C3%AD-n%C3%A1stroj-struny-%C5%99eck%C3%BD-33830/
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Obr. 3: Magnolia. Dreamstime.com [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: 

https://www.dreamstime.com/vector-illustration-beautiful-magnolia-drawing-spring-

flower-isolated-white-background-sketch-hand-drawn-image152862101 

Obr. 4: Jinan dvoulaločný. Istockphoto.com [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: 

https://www.istockphoto.com/cs/ilustrace/ginkgo-biloba 

Zdroje informací: 

SKALICKÁ, Anna; VĚTVIČKA, Václav; ZELENÝ, Václav. Botanický slovník rodových 

jmen cévnatých rostlin. Praha: Aventinum, 2012. ISBN 978-80-7442-031-3 

VALENTOVÁ, Iva. 4. Hmyz podílející se na transportu pylu kvetoucích rostlin. Dostupné 

z: https://www.sci.muni.cz/ptacek/AFH-vypracovane-otazky/4-hmyz-podilejici-se.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dreamstime.com/vector-illustration-beautiful-magnolia-drawing-spring-flower-isolated-white-background-sketch-hand-drawn-image152862101
https://www.dreamstime.com/vector-illustration-beautiful-magnolia-drawing-spring-flower-isolated-white-background-sketch-hand-drawn-image152862101
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-80-7442-031-3
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Pracovní list č. 6 

Národní stromy 

Naším národním stromem je lípa (Tilia). Její vyobrazení, zpravidla listy, můžeme najít např. 

na standartě prezidenta, na státní pečeti či na bankovkách.  

                     

Obr. 1: Prezidentská standarta                  Obr. 2: Bankovka     Obr. státní pečeť 

Standarta prezidenta (někdy označovaná také jako vlajka prezidenta republiky) je jedním 

z oficiálních státních symbolů České republiky. Jejím autorem je heraldik Jiří Louda. Její 

podoba se od vzniku republiky několikrát změnila, lipové listy na ní byly vyobrazeny vždy, 

s vyjímkou období Protektorátu.  

Státní pečeť patří také mezi státní smboly České republiky. Pečetidlo je využíváno při 

zvlášť významných událostech, jako je např. stvrzení mezinárodních smluv.  

Na počest vzniku Československé republiky (později i samostatné České republiky) byly 

vysazovány tzv. lípy republiky nebo též lípy svobody, obecně označované jako stromy 

republiky. Nejvíce výsadeb proběhlo  v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky. 

Otázky a úkoly: 

1) Kde jsme se setkali se standartou prezidena během exkurze na Pražském hradě? 

2) Vysvětli pojmy požité v textu: a) heraldik 

  b) Protektorát 

  c) pečetidlo 

      3) Zjisti, kde je vysazena lípa republiky blízko Tvé školy/ Tvého bydliště! 
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Národní stromy různých států 

Úkol: Spoj národní stromy se správnými informacemi! Doplň čísla informačních 

tabulích, pod kterými najdeš dané stromy v Královské zahradě! 

Stát Národní strom, charakteristika státu 

Švédsko Trnovník akát – středoevropský stát, hlavní město Budapešť, známé pěstováním 

papriky a termálními prameny; v Královské zahradě pod číslem 28 

Německo Bříza – skandinávský stát, hlavní město Stockholm, převažují v něm jehličnaté lesy 

(tajga), najdeme zde nejstarší Národní parky v Evropě; strom v Královské zahradě 

neroste 

Kanada Lípa – stejný národní strom jako ČR a Slovensko, hlavní město Lublaň, krásné 

národní parky a jezera; strom v Královské zahradě pod číslem 18 

Maďarsko Javor cukrový– severoamerický stát, hlavní město Ottawa, velká jezera s více než 

170 druhy ryb; strom v Královské zahradě pod číslem 24 

Slovinsko Dub – západoevropský stát, hlavní město Berlín, nachází se zde pískovcové 

Českosaské Švýcarsko, téměř třetina plochy státu je zalesněna; strom v Královské 

zahradě pod číslem 26 
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Pracovní list č. 6 – řešení, verze pro učitele 

Národní stromy 

Naším národním stromem je lípa (Tilia). Její vyobrazení, zpravidla listy, můžeme najít např. 

na standartě prezidenta, na státní pečeti či na bankovkách.  

                     

Obr. 1: Prezidentská standarta                  Obr. 2: Bankovka     Obr. Státní pečeť 

Standarta prezidenta (někdy označovaná také jako vlajka prezidenta republiky) je jedním 

z oficiálních státních symbolů České republiky. Jejím autorem je heraldik Jiří Louda. Její 

podoba se od vzniku republiky několikrát změnila, lipové listy na ní byly vyobrazeny vždy, 

s vyjímkou období Protektorátu.  

Státní pečeť patří také mezi státní smboly České republiky. Pečetidlo je využíváno při 

zvlášť významných událostech, jako je např. stvrzení mezinárodních smluv.  

Na počest vzniku Československé republiky (později i samostatné České republiky) byly 

vysazovány tzv. lípy republiky nebo též lípy svobody, obecně označované jako stromy 

republiky. Nejvíce výsadeb proběhlo  v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky. 

Otázky a úkoly: 

1) Kde jsme se setkali se standartou prezidena během exkurze na Pražském hradě? 

Je vyvěšena na Pražském hradě jako symbol přítomnosti prezidenta v ČR. 

Používá se také na dopravním prostředku, ve kterém je prezident přepravován. 

2) Vysvětli pojmy požité v textu: a) heraldik – osoba, která zkoumá erby 

  b) Protektorát – část československého území, které 

bylo v letech 1939 – 1945 okupováno Německem 

  c) pečetidlo – razidlo, kterým se pečeti dodává jeho 

grafická podoba 
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      3) Zjisti, kde je vysazena lípa republiky blízko Tvé školy/ Tvého bydliště! 

      Viz www.lipyrepubliky.cz 

Národní stromy různých států 

Úkol: Spoj národní stromy se správnými informacemi! Doplň čísla informačních 

tabulích, pod kterými najdeš dané stromy v Krílovské zahradě! 

Stát Národní strom, charakteristika státu 

1)Švédsko a) Trnovník akát – středoevropský stát, hlavní město Budapešť, známé pěstováním 

papriky a termálními prameny, strom v Královské zahradě pod číslem 28 

2)Německo b) Bříza – skandinávský stát, hlavní město Stockholm, převažují jehličnaté lesy 

(tajga), najdeme zde nejstarší Národní parky v Evropě; strom v Královské zahradě 

neroste 

3)Kanada c) Lípa – stejný národní strom jako ČR i Slovensko, hlavní město Lublaň, krásné 

národní parky a jezera; strom v Královské zahradě pod číslem 18 

4)Maďarsk

o 

d) Javor cukrový– severoamerický stát, hlavní město Ottawa, velká jezera s více než 

170 druhy ryb, strom v Královské zahradě pod číslem 24 

5)Slovinsko e) Dub – západoevropský stát, hlavní město Berlín, nachází se zde pískovcové 

Českosaské Švýcarsko, téměř třetina plochy zalesněna, v Královské zahradě pod 

číslem 26 

 

Řešení: 1b, 2e, 3d, 4a, 5c 

Zdroj informací: 

List of national trees. Wikipedia.org [online]. [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_trees 

Lípy republiky. www.lipyrepubliky.cz [online]. 2018 [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: 

https://lipyrepubliky.cz/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_trees
https://lipyrepubliky.cz/


87 

 

Vlajka prezidenta republiky. www. wikipedia.org [online]. [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

Metodický list pro učitele k pracovnímu listu Národní stromy 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a společnost 

Vzdělávací obory: Přírodopis, Výchova k občanství 

Časová dotace: 20 min 

Učivo dle RVP: Symboly našeho státu, Dřeviny 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Cíle a výstupy: 

Žák vyjmenuje, na kterých státních symbolech je vyobrazena lípa.  

Žák objasní význam národního stromu. 

Zdroje obrázků: 

Obr.1: Prezidentská standarta. Wikipedia.cz [online]. San Francisco, 2021 [cit. 2021-06-

02].Dostupné 

z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#/med

ia/Soubor:Flag_of_the_President_of_the_Czech_Republic.svg 

Obr.2: Bankovka. Wikipedia.cz [online]. San Francisco, 2021 [cit. 2021-06-02]. Dostupné 

z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1#/media/Soubor:1000_Czec

h_koruna_Obverse.jpg 

Obr.3: Státní pečeť České republiky [online]. San Francisco [cit. 2021-06-02]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5_%C4%8Ce

sk%C3%A9_republiky#/media/Soubor:Seal_of_the_Czech_Republic.png 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#/media/Soubor:Seal_of_the_Czech_Republic.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#/media/Soubor:Seal_of_the_Czech_Republic.png
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Pracovní list č. 7 - Parazité v Královské zahradě 

Parazit (cizopasník) je organismus, který žije na úkor jiného organismu (hostitele) – 

využívá ho např. k získání živin. Cílem parazita tedy zpravidla není svého hostitele zabít 

(přišel by o zdroje živin), ale využívat ho co nejdéle.  I u dřevin se můžeme se můžeme setkat 

s celou řadou parazitů. Např. u javorů se objevuje cizopasná houba – svraštělka javorová, 

která způsobuje černou skvrnitost listů. Některé druhy dřevin jsou napadány parazitickými 

druhy hmyzu, které způsobují tzv. hálky – zvláštní útvary vznikající působením látek 

parazita. Známé jsou např. duběnky – kulovité útvary na listech dubu, které jsou způsobené 

žlabatkou dubovou. Samička žlabatky klade vajíčka na spodní část listu, obvykle přímo do 

žilnatiny – přímo ke zdroji živin. Postupně vznikají duběnky – jako úkryt pro vývoj žlabatky. 

Hálky můžeme pozorovat dále např. u buku (parazit bejlomorka buková) či u lípy 

(způsobené bejlomorka lipová). Velmi častým parazitem jírovce maďalu je klíněnka 

jírovcová, která napadá také listy.  

 V následující tabulce je uvedeno pět druhů výše zmíněných dřevin. Tvým úkolem je zjistit, 

zda se zde uvedený parazit (pravděpodobně) vyskytuje či ne. 

Postup práce: 

 1) Najdi v Královské zahradě stromy uvedené v tabulce. 

 2) Prozkoumej listy daných stromů. Porovnej je s fotografiemi listů v PL. 

 3) Rozhodni, zda je strom daným parazitem nakažen či ne. 

 
Strom Parazit Kmen 

 Výskyt v zahradách: 

ANO/NE 

1. buk lesní bejlomorka buková hmyz  

2. dub letní žlabatka dubová hmyz  

3. javor mléč svraštělka javorová houba  

4. jírovec maďal klíněnka jírovcová hmyz  

5. lípa velkolistá bejlomorka lipová hmyz  
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Listy napadené parazity 

Bejlomorka buková patří mezi zástupce dvoukřídlého hmyzu. 

Často se vyskytuje v bučinách. Hálky vytváří především na 

listech, ale mohou se vyskytnout i na pupenech, výhoncích, 

semenech či plodech. 

 

Žlabatka dubová (žlabatka listová) patří mezi zástupce 

blanokřídlého hmyzu. Na listech dubu vytváří specifické, 

kulovité hálky, s průměrem až 2 cm. Hálkám se říká duběnky. 

 

Bejlomorka lipová patří mezi zástupce dvoukřídlého hmyzu.  

Poškozuje listy lípy velkolisté i malolisté (srdčité). Je řazena 

mezi invazivní druhy.  

 

 

Svraštělka javorová je cizopasná houba, která způsobuje 

černou skvrnitost listů javoru. Je považována za bioindikátor 

čistoty ovzduší. Napadá javory jen v oblastech s určitou mírou 

znečištění (především SO2). 

 

Klíněnka jírovcová patří mezi motýli. Druh byl poprvé popsán 

až v roce 1986 v Makedonii. Od té doby se začal invazivně 

šířit. V ČR byl poprvé zaznamenán v roce 1993. Přestože 

jírovec může působením tohoto škůdce přijít až ovětšinu listů, 

přímo úhyny stromů nezpůsobuje. 
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Pracovní list č. 7 – řešení, verze pro učitele 

Parazité v Královské zahradě 

Parazit (cizopasník) je organismus, který žije na úkor jiného organismu (hostitele) – 

využívá ho např. k získání živin. Cílem parazita tedy zpravidla není svého hostitele zabít 

(přišel by o zdroje živin), ale využívat ho co nejdéle.  I u dřevin se můžeme se můžeme setkat 

s celou řadou parazitů. Např. u javorů se objevuje cizopasná houba – svraštělka javorová, 

která způsobuje černou skvrnitost listů. Některé druhy dřevin jsou napadány parazitickými 

druhy hmyzu, které způsobují tzv. hálky – zvláštní útvary vznikající působením látek 

parazita. Známé jsou např. duběnky – kulovité útvary na listech dubu, které jsou způsobené 

žlabatkou dubovou. Samička žlabatky klade vajíčka na spodní část listu, obvykle přímo do 

žilnatiny – přímo ke zdroji živin. Postupně vznikají duběnky – jako úkryt pro vývoj žlabatky. 

Hálky můžeme pozorovat dále např. u buku (parazit bejlomorka buková) či u lípy 

(způsobené bejlomorka lipová). Velmi častým parazitem jírovce maďalu je klíněnka 

jírovcová, která napadá také listy.  

V následující tabulce je uvedeno pět druhů výše zmíněných dřevin. Tvým úkolem je zjistit, 

zda se zde uvedený parazit (pravděpodobně) vyskytuje či ne. 

Postup práce: 

 1) Najdi v Královské zahradě stromy uvedené v tabulce. 

 2) Prozkoumej listy daných stromů. Porovnej je s fotografiemi listů v pracovním listu. 

 3) Rozhodni, zda je strom daným parazitem nakažen či ne. 

 
Strom Parazit Kmen 

Výskyt v zahradách: 

ANO/NE 

1. buk lesní bejlomorka buková hmyz Ne 

2. dub letní žlabatka dubová hmyz Ne 

3. javor mléč svraštělka javorová houba Ano 

4. jírovec maďal klíněnka jírovcová hmyz Ano 
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5. lípa velkolistá bejlomorka lipová hmyz Ne 

 

Z parazitů v Královské zahradě je nejmarkantnější napadení jírovců maďalů klíněnkou 

jírovcovou. Náznakem můžeme pozorovat napadení javorů svraštělkou javorovou. Ostatní 

parazité k září 2021 nebyly pozorováni. 

 

Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č. 7 Parazité v Královské zahradě 

Anotace: Sedmý pracovní list je určen pro práci přímo v terénu. Výskyt jednotlivých 

zástupců škůdců sledovaných dřevin se může v průběhu času měnit. Je ovlivněn především 

využíváním insekticidních přípravků či vlivem znečištění ovzduší (svraštělka). 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis 

Časová dotace: 30 min 

Učivo dle RVP:  

- Význam a zásady třídění organismů 

- Systém rostlin 

- Význam rostlin 

- Systém živočichů 

- Projevy chování živočichů 

- Organismy a prostředí 

- Praktické metody poznávání přírody 

Tematické celky: Dřeviny, hmyz 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Cíle a výstupy: 

Žák vysvětlí pojem parazit. 

Žák popíše životní cyklus hálkotvorného hmyzu.  
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Zdroje obrázků: 

Obr. 1: MOTYČKA, Vladimír. Bejlomorka buková. Www.biolib.cz [online]. 2019 [cit. 

2021-07-02]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/image/id381543/ 

Obr. 2: ZEMKO, Milan. Žlabatka dubová. Www.nahuby.sk [online]. 2012, 2012 [cit. 2021-

07-02]. Dostupné z: https://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=432039 

Obr. 3: ROD, Jaroslav. Svraštělka javorová. Www.agromanual.cz [online]. [cit. 2021-07-

02]. Dostupné z: https://www.agromanual.cz/cz/atlas/choroby/choroba/svrastelka-javorova 

Obr. 4: Klíněnka jírovcová. Www.wikipedia.com [online]. San Francisco [cit. 2021-07-02]. 

Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cameraria_ohridella_PICT0732.jpg 

Obr: 5: RACEK, Jaroslav. Bejlomorka lipová. E-herbar.net [online]. San Francisco [cit. 

2021-07-02]. Dostupné z: http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=1917 

Zdroje informací: 
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https://www.agromanual.cz/cz/atlas/choroby/choroba/svrastelka-javorova 
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https://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|skudci 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biolib.cz/cz/image/id381543/
https://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=432039
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cameraria_ohridella_PICT0732.jpg
http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=1917


93 

 

Pracovní list č. 8 

Podzimní barvy v Královské zahradě 

Podzim je nejbarevnější období roku. Především zrající plody a padající listí září všemi 

možnými barvami. Rostliny poznají nastávající podzim podle klesajících teplot a snižujícího 

se množství slunečního svitu. A rozehrají svou hru barev.  

Proč vlastně listy opadávají? Je to zejména proto, že tím snižují odpar vody a díky tomu 

s vodou lépe hospodaří v zimě.  

Pro listy je během roku charakteristická zelená barva. Ta je dána obsahem chlorofylu – toto 

barvivo je důležité pro fotosyntézu. Během podzimu se chlorofyl rozpadá a díky tomu se 

stávají viditelná i další listová barviva. Karotenoidy způsobují celou škálu barev – různé 

odstíny žluté a oranžové. Antokyany dodávají listům červenou barvu. Melaniny jsou 

příčinou hnědého zbarvení listů.  

Úkol: Najdi v Královské zahradě listy dřevin, které jsou zbarvené působením určitého 

barviva! Listy namaluj a popiš! Ze sesbíraných listů vytvoř herbářové položky! 

Listy zbarvené chlorofylem 

 

 

 

 

 

Listy zbarvené karotenoidy 
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Listy zbarvené anthokyany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy zbarvené melaniny: 
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Pracovní list č. 8 – řešení, verze pro učitele 

Podzimní barvy v Královské zahradě 

Podzim je nejbarevnější období roku. Především zrající plody a padající listí září všemi 

možnými barvami. Rostliny poznají nastávající podzim podle klesajících teplot a snižujícího 

se množství slunečního svitu. A rozehrají svou hru barev.  

Proč vlastně listy opadávají? Je to zejména proto, že tím snižují odpar vody a díky tomu 

s vodou lépe hospodaří v zimě.  

Pro listy je během roku charakteristická zelená barva. Ta je dána obsahem chlorofylu – toto 

barvivo je důležité pro fotosyntézu. Během podzimu se chlorofyl rozpadá a díky tomu se 

stávají viditelná i další listová barviva. Karotenoidy způsobují celou škálu barev – různé 

odstíny žluté a oranžové. Antokyany dodávají listům červenou barvu. Melaniny jsou 

příčinou hnědého zbarvení listů.  

Úkol: Najdi v Královské zahradě listy dřevin, které jsou zbarvené působením určitého 

barviva! Listy namaluj a popiš! Ze sesbíraných listů vytvoř herbářové položky! 

Listy zbarvené chlorofylem 

Pokud navštívíme zahrady Pražského hradu z počátku podzimu, nalezneme většinu druhů 

dřevin ještě s listy zbarvenými převážně chlorofylem. Výjimku představují zástupci druhu 

jírovec maďal s listy napadenými klíněnkou jírovcovou, kterých je především v Královské 

zahradě většina.  

Listy zbarvené karotenoidy 

Karotenoidy zbarvují listy do výrazných, až zářivých barev. Příkladem mohou být listy lípy 

velkolisté či všech druhů javorů (mléč, klen, babyka, cukrový).  Specifickou žlutou barvu 

mají listy jinanu dvoulaločného, které vedle karotenoidů obsahují i látky, které fungují jako 

optické rozjasňovače a výraznou žlutou barvu ještě umocňují. 

Oranžové odstíny jsou typické především pro javory (mléč, babyka, klen, cukrový) či duby. 
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Listy zbarvené anthokyany: 

Listy zbarvené díky anthokyanům dočervena nejsou tak časté, zato nejvíce upoutají naši 

pozornost. Ze zástupců dřevin rostoucích v zahradách Pražského hradu se jedná především 

opět o javory (mléč, klen, babyka, cukrový).  

Listy zbarvené melaniny: 

Hnědá barva listů způsobená melaniny (spolu s působením karotenoidů) je hned z počátku 

typická pro duby, buky a jírovce. V pozdějších obdobích podzimu tato barva převažuje u 

většiny druhů dřevin. 

Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č. 8 Podzimní barvy v Královské zahradě 

Anotace: Osmý pracovní list může být základem pro pozorování zbarvení listů v různých 

lokalitách s různým výskytem rozmanitých druhů dřevin 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis, Chemie 

Časová dotace: 30 min 

Učivo dle RVP:  

- Význam a zásady třídění organismů 

- Systém rostlin 

- Význam rostlin  

- Organismy a prostředí 

- Praktické metody poznávání přírody 

- Přírodní látky  

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Cíle a výstupy: 

Žák vysvětlí význam chlorofylu pro rostlinu. 

Žák porovná rostlinná barviva u různých druhů dřevin. 
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Zdroje informací:  

KOLÁŘ, Jan. Tajemství podzimního listí. Www.ueb.cas.cz [online]. [cit. 2021-07-03]. 

Dostupné z: http://www.ueb.cas.cz/cs/content/tajemstvi-podzimniho-listi 

ŘÍMANOVÁ, Radka. Co může za barevnou krásu podzimního listí [online]. [cit. 2021-07-

03]. Dostupné z: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/aktuality/Co-muze-za-barevnou-

krasu-podzimniho-

listi?fbclid=IwAR1hxB8do4DbRtX5gJ9aIN82DIOLFq44HQYznRpp0CV3YO2sUl_d1M0

E8BI 
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https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/aktuality/Co-muze-za-barevnou-krasu-podzimniho-listi?fbclid=IwAR1hxB8do4DbRtX5gJ9aIN82DIOLFq44HQYznRpp0CV3YO2sUl_d1M0E8BI
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Pracovní list č. 9 

S křížovkami Královskou zahradou 

1) Vylušti křížovku! Tajenkou je přírodní rokle, která se rozprostírá kolem 

Pražského hradu. 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

 

1. Opadavý listnatý strom s lichozpeřenými listy 

2. Jednoslovný výraz pro dub letní 

      3.   Opadavý listnatý strom pocházející z oblasti Číny a Korey 

      4. Druhové jméno lísky, která pochází z jihovýchodní Evropy 

       5.  Varianta buku lesního s červenými listy – „měděný buk“ 

      6.  Keř s chutnými plody (často se konzumují sušené), roste např. u Míčovny 

      7.  Dekorativní listnatý strom, jehož rodové jméno připomíná ženské i mužské jméno 



99 

 

      8.  Rozložitý keř s jedlými plody, které jsou bohaté na vitamin C 

      9. Listnatý strom pocházející z Balkánu, „koňský kaštan“ 

      10. Javor horský 

     11. Národní strom Kanady 

     12. Opadavý listnatý strom, dominanta ulic Londýna, podobný javoru 

2) Vylušti křížovku!  

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

 

1. Část pestíku, slouží k zachytávání pylových zrn 

2. Základ budoucího rostlinného orgánu (květu, listu…) 

3. Typ květenství, např. u jírovce 

4. Orgán, který slouží k pohlavnímu rozmnožování krytosemenných rostlin 

5. Typ květenství, např. u lísky, dubu či buku 

6. Soubor plodů, které vznikly z jednoho květenství 

7. Skleník v Královské zahradě založený Rudolfem II., určený k pěstování citrusů 

8. Typ květenství, např. u jerlínu či pavlovnie 

Tajenka: Jiný výraz pro Letohrádek královny Anny (také též Královský letohrádek) – 

renesanční stavba v Královské zahradě, vybudovaná Ferdinandem I.  
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Pracovní list č. 9 – řešení, verze pro učitele 

S křížovkami Královskou zahradou 

2) Vylušti křížovku! Tajenkou je přírodní rokle, která se rozprostírá kolem 

Pražského hradu. 

1.    J A S A N     

2.  K Ř E M E L Á K    

3. J E R L Í N       

4. T U R E C K Á      

5.    N A CH O V Ý    

6.   F Í K O V N Í K   

7.    P A V L O V N I E 

8.   D Ř Í N       

9.   J Í R O V E C    

10.    K L E N      

11. J A V O R        

12.    P L A T A N    

 

1. Opadavý listnatý strom s lichozpeřenými listy 

2. Jednoslovný výraz pro dub letní 

            3.  Opadavý listnatý strom pocházející z oblasti Číny a Korey 

            4. Druhové jméno lísky, která pochází z jihovýchodní Evropy 

            5.  Varianta buku lesního s červenými listy – „měděný buk“ 

            6.  Keř s chutnými plody (často se konzumují sušené), roste např. u Míčovny 

            7.  Dekorativní listnatý strom, jehož rodové jméno připomíná ženské i mužské jméno 
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      8.  Rozložitý keř s jedlými plody, které jsou bohaté na vitamin C 

      9. Listnatý strom pocházející z Balkánu, „koňský kaštan“ 

      10. Javor horský 

     11. Národní strom Kanady 

     12. Opadavý listnatý strom, dominanta ulic Londýna, podobný javoru 

2) Vylušti křížovku!  

1.      B L I Z N A   

2.   P U P E N       

3.      L A T A     

4.     K V Ě T      

5.     J E H N Ě D A   

6.   P L O D E N S T V Í  

7. O R A N Ž É R I E     

8.     H R O Z E N    

 

1. Část pestíku, slouží k zachytávání pylových zrn 

2. Základ budoucího rostlinného orgánu (květu, listu…) 

3. Typ květenství, např. u jírovce 

4. Orgán, který slouží k pohlavnímu rozmnožování krytosemenných rostlin 

5. Typ květenství, např. u lísky, dubu či buku 

6. Soubor plodů, které vznikly z jednoho květenství 

7. Skleník v Královské zahradě založený Rudolfem II., určený k pěstování citrusů 

8. Typ květenství, např. u jerlínu či pavlovnie 

Tajenka: Jiný výraz pro Letohrádek královny Anny (také též Královský letohrádek) – 

renesanční stavba v Královské zahradě, vybudovaná Ferdinandem I.  
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Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č. 9 S křížovkami Královskou zahradou. 

Anotace: Devátý pracovní list pro odlehčení slouží k zopakování některých informací 

získaných v areálu zahrad Pražského hradu i během běžné výuky na základní škole. Vhodné 

pro vyučovací hodinu následující po exkurzi.  

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 

Vzdělávací obory: Přírodopis 

Časová dotace: 30 min 

Učivo dle RVP:  

- Význam a zásady třídění organismů 

- Systém rostlin 

- Význam rostlin  

- Organismy a prostředí 

- Praktické metody poznávání přírody 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Cíle a výstupy: 

Žák si zopakuje pojmy, které souvisí s rozmnožováním rostlin.  

Žák si procvičí rodová jména dřevin Královské zahrady.
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Pracovní list č. 10 

Není javor jako javor, není borovice jako borovice 

O jménech (nejen) rostlin 

Od dob švédského přírodovědce Carla Linného (1707-1778), který vytvořil pojem druh, je 

každý organismus (až na vyjímky…) jasně daný svým rodovým a druhovým jménem. Sám 

Carl Linné popsal mnoho druhů, jenž jsou dodnes označované písmenem „L“. Např. 

borovice vejmutovka (Pinus strobus L.) či javor mléč (Acer platanoides L.) Borovice i javor 

patří mezi rody, které se vyskytují v mnoha druzích po celém světě. Rod borovice čítá 

celosvětově kolem 110 druhů, rod javor zahrnuje kolem 140 druhů. 

V Královské zahradě si můžeme prohlédnout čtyři druhy javorů a tři druhy javorů. Tvým 

úkolem bude tyto druhy porovnat. Využij reálné stromy a obrázky v pracovním listu. 

Borovice (Pinus) patří k nejrozšířenějším nahosemenným dřevinám na světě. Rostou 

výhradně na severní polokouli. V Královské zahradě jsou vysazeny tři druhy: borovice 

černá, borovice vejmutovka a borovice rumelská. 

 borovice černá borovice vejmutovka borovice rumelská 

Původ dřeviny    

Nákres svazečku 

jehlic 

   

Počet jehlic ve 

svazku 

   

Nákres šišky    
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Javory (Acer) patří mezi nejznámější, nejrozšířenější a také nejkrásnější naše dřeviny. 

V Královské zahradě můžeme obdivovat čtyři druhy javorů. Tři jsou původní evropské: 

javor mléč, javor babyka a javor klen a jeden má původ v severní Americe: javor cukrový.  

Najdi  tyto čtyři stanoviště, pozorně si prohlédni listy a plody a svá pozorování zakresli a 

doplň do tabulky: 

 javor mléč javor babyka javor klen javor cukrový 

Původ dřeviny     

Nákres listu     

Nákres plodu     

 

 

Otázky: 

1) Jaké znáš ještě další druhy borovic? ……………………………………………….. 

2) V Královké zahradě roste ještě jeden listnatý strom, který se svými listy javoru velmi 

podobá. O který listnáč se jedná? ……………………………………………………. 
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Pracovní list č. 10 – řešení, verze pro učitele 

Není javor jako javor, není borovice jako borovice 

O jménech (nejen) rostlin 

Od dob švédského přírodovědce Carla Linného (1707-1778), který vytvořil pojem druh, je 

každý organismus (až na vyjímky…) jasně daný svým rodovým a druhovým jménem. Sám 

Carl Linné popsal mnoho druhů, jenž jsou dodnes označované písmenem „L“. Např. 

borovice vejmutovka (Pinus strobus L.) či javor mléč (Acer platanoides L.) Borovice i javor 

patří mezi rody, které se vyskytují v mnoha druzích po celém světě. Rod borovice čítá 

celosvětově kolem 110 druhů, rod javor zahrnuje kolem 140 druhů. 

V Královské zahradě si můžeme prohlédnout čtyři druhy javorů a tři druhy javorů. Tvým 

úkolem bude tyto druhy porovnat. Využij reálné stromy a obrázky v pracovním listu. 

Borovice (Pinus) patří k nejrozšířenějším nahosemenným dřevinám na světě. Rostou 

výhradně na severní polokouli. V Královské zahradě jsou vysazeny tři druhy: borovice 

černá, borovice vejmutovka a borovice rumelská. 

 borovice černá borovice vejmutovka borovice rumelská 

Původ dřeviny Jižní Evropa Severní Amerika Jihovýchodní 

Evropa 

Nákres svazečku 

jehlic 

   

Počet jehlic ve 

svazku 

2 5 5 

Nákres šišky    
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Javory (Acer) patří mezi nejznámější, nejrozšířenější a také nejkrásnější naše dřeviny. 

V Královské zahradě můžeme obdivovat čtyři druhy javorů. Tři jsou původní evropské: 

javor mléč, javor babyka a javor klen a jeden má původ v severní Americe: javor cukrový.  

Najdi tyto čtyři stanoviště, pozorně si prohlédni listy a plody a svá pozorování zakresli a 

doplň do tabulky: 

 

 javor mléč javor babyka javor klen javor cukrový 

Původ dřeviny Evropa Evropa Evropa, Malá 

Asie 

Severní 

Amerika 

Nákres listu     

Nákres plodu     

 

 

Otázky: 

1) Jaké znáš ještě další druhy borovic? Borovice lesní, borovice kleč, borovice 

blatka, borovice limba 

2) V Královské zahradě roste ještě jeden listnatý strom, který se svými listy javoru 

velmi podobá. O který listnáč se jedná? Platan javorolistý 
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Metodický list pro učitele k pracovnímu listu č. 10 Není javor jako javor a není 

borovice jako borovice 

Anotace: Desátý pracovní list se věnuje srovnání tří druhů borovic a čtyř druhů javorů. 

Královská zahrada je ideální místo pro tento úkol, vzhledem k tomu, že se zde tyto druhy 

vyskytují blízko sebe a je možné je tak vzájemně porovnat.  

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Přírodopis 

Časová dotace: 30 min 

Učivo dle RVP: 

Význam a zásady třídění organismů 

Systém rostlin 

Praktické poznávání přírody 

Tematické celky:  

Třídění organismů 

Nahosemenné a krytosemenné rostliny 

Dřeviny 

Okrasné rostliny 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Cíle a výstupy:  

Žák rozliší rozdíl mezi rodem a druhem a mezi rodovým a druhovým jménem. 

Žák mezi s sebou porovná čtyři druhy rodu javor: javor mléč, javor, klen, javor babyka a 

javor cukrový. 

Žák mezi s sebou porovná tři druhy rodu borovice: borovice černá, borovice vejmutovka a 

borovice rumelská. 
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7 Diskuze 

Cílem této diplomové práce bylo mimo jiné na základě dotazníkového šetření mezi učiteli 

přírodopisu (vybraný soubor zahrnoval učitele z krajů Hlavní město Praha a Středočeský 

kraj) navrhnout exkurzi do zahrad Pražského hradu a vytvořit didaktické materiály k této 

organizační formě.  

V dotazníkovém šetření se podařilo získat vyplněný dotazník od dostatečně velkého počtu 

respondentů (dotazník vyplnilo 164 pedagogů), kteří tak poskytli základní informace o jejich 

přístupu k exkurzi jako organizační formě vyučování. Na základě získaných informací byly 

vytvořeny pracovní listy, které se věnují především dřevinám Královské zahrady. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že pracovní listy jsou často využívanou 

pomůckou a doplňkem při vyučování. Vypracované pracovní listy by tedy jistě našly své 

uplatnění ve výuce přírodopisu na základní škole. Ačkoliv se zdá, že Pražský hrad není 

častým cílem přírodovědných exkurzí, své návštěvníky si přesto mezi učiteli přírodopisu a 

jejich žáky nachází. Učitelé prostřednictvím dotazníku sdělili, že nejčastěji využívají 

zahrady Pražského hradu k výuce praktického využití rostlin, krytosemenných a 

nahosemenných rostlin. Vzniklé praktické listy proto byly koncipovány v tomto duchu. 

S přihlédnutím k současným Rámcovým vzdělávacím programům jsou pracovní listy 

zaměřeny prakticky, jejich cílem je rozvíjení klíčových kompetencí u žáků a na posílení 

mezipředmětových vztahů.  

Vypracované materiály nebyly bohužel ověřeny v praxi z důvodu omezených možností 

v době zpracovávání této diplomové práce (distanční výuka na základních školách v době 

pandemie koronaviru, omezený přístup do zahrad Pražského hradu, protiepidemická 

opatření).  
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8 Závěr 

Tato diplomová práce seznamuje pojednává o využití zahrad Pražského hradu k výuce 

přírodopisu na základních školách. V úvodních částech jsou popsány jednotlivé zahrady 

Pražského hradu, včetně jejich vzniku a historických souvislostí. Praktická část je věnována 

dotazníkovému šetření, jehož účelem bylo zjistit postoj učitelů základních škol (osloveni 

byli vyučující přírodopisu pražských a středočeských základních škol) k exkurzím, se 

zaměřením právě na zahrady Pražského hradu. Následně byli vypracovány didaktické 

materiály – pracovní listy, doplněné metodickými pokyny pro učitele, které je možné využít 

během exkurze do zahrad Pražského hradu. Některé pracovní listy jsou koncipované tak, aby 

je bylo možné využít i v jiné lokalitě, případně při výuce přímo ve školních lavicích.  

Zahrady Pražského hradu představují především pro pražské základní školy zajímavou 

možnost exkurze do zahrad parkového typu, kde na relativně malé ploše lze žákům 

představit některé zajímavé dřeviny. Především Královská zahrada se vyznačuje velmi 

přehledným terénem, který umožnuje snadnou orientaci žákům i učitelům. Snoubí se zde 

historie s botanikou. Exkurze do této lokality může také představovat efektivní využití času, 

kdy lze velice účelně využít čas a spojit tak historickou prohlídku Pražského hradu 

s přírodopisnou vycházkou do okolních zahrad.  
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Dotazník pro učitele přírodopisu v Praze a ve Středočeském kraji 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Věk: 

a) Do 30 let 

b) 30 – 40 let 

c) 40 – 49 let 

d) 50 – 59 let 

e) Více než 60 let 

 

3. Učím na základní škole: 

a) v Praze 

b) ve Středočeském kraji  

 

4. Jak často chodíte s žáky na exkurze v rámci výuky přírodopisu? 

a) Nikdy 

b) Méně než jednou ročně 

c) Jednou ročně 

d) Dvakrát ročně 

e) Třikrát ročně 

f) Častěji – jak často  

 

5. Navštěvujete s žáky Pražský hrad? Jak často? 

a) Nikdy 

b) Méně než jednou ročně 

c) Jednou ročně 

d) Dvakrát ročně 

e) Třikrát ročně 

f) Častěji  

 

6. Pokud s žáky navštěvujete Pražský hrad, navštěvujete i zahrady Pražského hradu? 

a) Nikdy 

b) Méně než jednou ročně 

c) Jednou ročně 

d) Dvakrát ročně 

e) Třikrát ročně 

f) Častěji  

 



118 

 

 

 

 

7. Pokud navštěvujete s žáky zahrady Pražského hradu, s jakým ročníkem nejčastěji? 

a) Šestý ročník 

b) Sedmý ročník 

c) Osmý ročník 

d) Devátý ročník 

 

8. Pokud navštěvujete s žáky zahrady Pražského hradu, k výuce jakého tématu je 

využíváte? 

a) Anatomie a morfologie rostlin 

b) Fyziologie rostlin 

c) Nahosemenné rostliny 

d) Krytosemenné rostliny 

e) Praktické využití rostlin 

f) Jiné ……………………… 

 

9. Pokud navštěvujete s žáky zahrady Pražského hradu, využíváte během exkurze 

nějaké pracovní listy? 

a) Ne 

b) Ano, používám převzaté pracovní listy 

c) Ano, pracovní listy jsem sám/sama vytvořila 

 

10. Používáte během ostatních přírodopisných exkurzí pracovní listy? 

a) Ne 

b) Ano, pokud jsou k dispozici již připravené 

c) Ano, pracovní listy připravuji sám/sama 

 

11. Pokud byste měl/a k dispozici pracovní listy, které se zabývají zahradami Pražského 

hradu, využil/a byste je? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 
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12. Zařazujete před exkurzí přípravnou motivační vyučovací hodinu? 

a) Vždy 

b) Vždy, ale pouze část vyučovací hodiny 

c) Občas 

d) Nikdy 

 

 

13. Pokud zařazujete motivační vyučovací hodinu, jak probíhá? (více možných 

odpovědí) 

a) Výklad 

b) Diskuze 

c) Pracovní list 

d) Práce s textem 

e) Video 

f) Jiné 

 

14. Zařazujete po skončení exkurze vyučovací hodinu shrnující proběhlou exkurzi? 

a) Vždy 

b) Vždy, ale pouze část vyučovací hodiny 

c) Občas 

d) Nikdy 

 

15. Poznámky k dotazníku: 
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