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Abstrakt
Název bakalářské práce: Ochrana přírody Týnecka s návrhem založení ekologického
kroužku.
Hlavním tématem bakalářské práce je město Týnec nad Sázavou a jeho bezprostřední
okolí od vzniku osady Tejnce po současnost se zaměřením na ochranu přírody.
Práce se dělí na šest hlavních kapitol. Každá z nich popisuje jinou problematiku
a zabývá se krajinou Týnecka z několika hledisek, a tak nabízí mnoho úhlů pohledů
a napomáhá tak vytvořit ucelený přehled.
V úvodní části je popsáno téma práce a jsou zde stanovené cíle.
Druhá část je věnována historii regionu Týnce nad Sázavou od založení osady Tejnice
přes průmyslovou výrobu v 19. a 20. století po současný stav města.
Třetí část se zabývá přírodními poměry regionu s významnou částí o řece Sázavě,
současném stavu jejího znečištění.
Čtvrtá část je zaměřena na ochranu přírody na Týnecku, a to především dvěma
přírodním rezervacím - Čížovu a Gryble a dále chráněným živočichům a působení člověka
na krajinu.
Pátá, didaktická část bakalářské práce, je její nej důležitější částí. Věnuje se výuce
ekologické výchovy ve školách a návrhu na založení ekologického kroužku pro žáky prvního
a druhého stupně základní školy. Je zde detailně popsán postup při zakládání ekologického
kroužku. Součástí je i praktický námět na projekt Odpady s vycházkou do města s cílem
zmapovat kvalitu třídění odpadů, čistotu města a motivovat děti к šetrnému zacházení
s přírodou ve městě i mimo něj a poukázat na nutnost třídění odpadů.
V šesté části je závěrečné shrnutí celé bakalářské práce a zhodnocení dosažení cílů.
Přílohy obsahují fotografie stanovišť vycházky, pracovní listy pro žáky, mapy na zakreslování
a mapu trasy vycházky.
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1

Úvod

1.1 Úvod a stanovení cílů bakalářské

práce

Bakalářskou práci na téma Ochrana přírody s návrhem založení ekologického kroužku
se zaměřením na město Týnec nad Sázavou a jeho okolí jsem si zvolila hned z několika
důvodů. Týnec nad Sázavou je místem, kde jsem strávila převážnou část svého života, proto
je mi velmi blízký a domnívám se, že město i okolí znám velmi dobře a dokáži dětem
nabídnout širokou ukázku možností na zlepšení úrovně životního prostředí. Dalším důvodem,
proč jsem se rozhodla zpracovat bakalářskou práci právě o Týnci nad Sázavou je, že bych
chtěla ve škole rozšířit povědomí dětí o ekologii a jejím nutném začlenění do každodenního
života obyvatel města.
Týnec nad Sázavou je sice v současnosti velmi dobře vybaven například kontejnery
na tříděný odpad, ale lidé mnohokrát nejsou informováni o tom, který odpad se do kontejnerů
házet nesmí a který naopak může. Zároveň děti často netuší, jak město vypadalo, než v něm
vznikla zástavba, neznají jeho historii a neví, jaký mají například právě zástavba a továrny
v městě negativní vliv na životní prostředí.
Hodiny přírodovědy by měly být pro děti zajímavé a pestré, měly by se co nejvíce
setkávat s přírodou a s ekologickou problematikou osobně, protože jedině tak ji mají šanci
poznat. Každá hodina v terénu je pro žáky mnohem přínosnější než čas strávený ve školní
lavici. Položila jsem si tedy otázku, jak v dětech vzbudit zájem o přírodu a město, v němž žijí.
Odpověď jsem nehledala dlouho, nejjednodušším prostředkem je děti s městem blíže
seznámit a ukázat jim, co by se dalo vylepšit, seznámit je s historií města, naučit je základní
ekologické pojmy a naučit je, jak ony sami mohou přispět ke kultivaci města a jeho okolí.
Celou studii jsem zaznamenala a zpracovala v této bakalářské práci.

1.1.1 Cíle bakalářské práce
Cílem bakalářské práce je poukázat na nutnost motivace dětí к pozitivnímu a velmi
šetrnému zacházení s městem jako takovým a přírodou v n ě m a v jeho okolí. Úkolem je
naučit žáky šetrně a ekologicky nakládat s odpady vzhledem ke krajině a mít rádi své město.
Návrh ekologického kroužku by měl sloužit učitelům prvního stupně jako návod
na pozitivní výchovné působení na žáky v předmětech jako jsou přírodověda, vlastivěda, ale
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i v celkové enviromentální výchově a výchově ke zdraví.
Součástí práce je i detailní popis ekologické vycházky městem se zaměřením
na problematiku odpadů a zpracování posteru, jehož úkolem je poučit širší veřejnost o dané
problematice. Bakalářská práce má potenciál rozšíření i pro žáky druhého stupně, i když je
primárně určena pro děti vyšších tříd prvního stupně, které jsou již schopny plně samostatně
pracovat a spolupracovat s vyššími ročníky.

1.1.2 Cíl ekologického kroužku
Cílů ekologického kroužku v Týnci nad Sázavou jsem si stanovila několik
-

zvýšení motivace, iniciativy a odpovědnosti žáků

-

posilování ochoty spolupráce se spolužáky ve skupině

-

rozvíjení vytrvalosti, sebekritičnosti a tolerance

-

seznámení dětí s některými památkami a historií města

-

naučit děti pozorovat krajinu kolem sebe

-

pochopení a osvojení si základních ekologických návyků

-

porozumění změnám v krajině vlivem zásahu a působení člověka

-

zpracování a prezentace posteru

Na konci ekologické vycházky a jako výstup z ekologického kroužku by děti měly
ovládat základní pojmy z ekologie, naučí se rozpoznávat jednotlivé kontejnery na tříděný
odpad a zároveň se seznámí s možnostmi třídění odpadů a jejich dalšího zpracování.
Také si osvojí základní ekologické návyky pro pohodlný život v čistém městě. Naučí
se pracovat s mapou, zakreslovat do ní a pozorovat koloběh života ve městě. Dále znát
stručnou historii města a jeho vývoj po staletí.
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2 Region Týnce nad Sázavou

2.1 Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou je neveliké město s dlouhou a bohatou historií. Leží v lesnaté
krajině středočeské pahorkatiny. Jeho přívlastek nad Sázavou je zde proto, jelikož město
se rozkládá po obou březích protékající řeky Sázavy, která pomyslně dělí Týnec na starou
a novou část.
Týnec je vzdálený deset kilometrů severozápadně od bývalého okresního města
Benešova a necelých třicet kilometrů jižně od Prahy. Poloha města nabízí obyvatelům
snadnou dostupnost pracovních příležitostí díky rozvinuté hromadné dopravě, především
vlakovému spojení a návaznosti na pražskou hromadnou dopravu.
Ideální poloha Týnec nad Sázavou ho předurčila к častému návštěvnímu místu
dolního Posázaví. Konají se zde koncerty, letní divadelní představení a lákadlem jsou
samozřejmě i historické objekty města, jako například rotunda s věží, stará pošta U Micků
nebo nedaleký hrad Zbořený Kostelec. V posledních letech si turisté a vodáci oblíbili
splouvání řeky Sázavy do dvacet pět kilometrů vzdálených Pikovic. Tato trasa je jedním
z nej krásnějších úseků celého říčního toku díky peřejím, četným splavům a přírodním
zajímavostem.
Do správního území Týnce nad Sázavou spadají i přilehlé obce, s nimiž je ve městě
přibližně 5253 obyvatel, takže zaujímá třetí místo co do velikosti měst a obcí na Benešovsku.
V současné době se ale počet obyvatelstva výrazně zvyšuje díky výstavbě
a populačnímu růstu.
V tabulce je uveden přehledný výpis přidružených ohcí a počet obyvatel při sčítání
v roce 2006 (archiv MěÚ Týnec).
Město a jeho místní části
Brodce
Čakovic
Chrást nad Sázavou
Krusičany
Pecerady
Podělusy
Týnec nad Sázavou
Zbořený Kostelec
CELKEM

Počet obyvatel (к l.7.2006)
209
128
696
169
424
165
3192
270
5253

Týnec nad Sázavou a jeho Části
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Celková plocha sídelního útvaru činí 2134 hektarů, z toho jednotlivé obce mají
následující rozlohy:
• Týnec nad Sázavou ... 595 ha
• Krusičany ... 651 ha
• Pecerady ... 694 ha
• Podčlusy ... 194 ha

Významným mezníkem ve vývoji Týnce nad Sázavou je datum 1.ledna 1969, kdy
byla obec jmenován městem.
Díky svému novému postavení vznikl i nový městský znak. Ústředním motivem
znaku je charakteristická stavba pro město, rotunda asi z 11. století spolu s hranolovou
obrannou věží ze 13. - 14. století, v popředí s obrannou zdí, vše v bílé barvě. Spodní část
znaku je modrá, vyjadřující polohu města na řece Sázavě. V horní části s červeným pozadím
jsou umístěny vlevo erb rodu Hodějovských z Hodějova (ryba v modrém poli) a vpravo erb
rodu hrabat z Vrtbů (3 kusy paroží na žlutém podkladě).

Obr. 1: Městský erb (zdroj: Mě Ú
Týnec n.S.)
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2.2 Vznik osady Tejn ice
Počátky Týnce nad Sázavou sahají až do konce 10. století. Tehdy na místě dnešního
města byla pustá krajina s pár chatrčemi a protékající řekou Sázavou.
Osada, tehdy nazývaná Tejnice, byla postupně vybudována na skalnatém levém břehu
řeky, strategickém místě, kudy procházela významná obchodní stezka a zároveň byla
chráněna před napadením ze severu.
Název byl odvozen od slova „týniště, zatýněná", což dokládá, že to byla opevněná
osada. Pozůstatek někdejšího opevnění se dochoval dodnes. Nachází se na prostranství
pod budovou městského muzea. (Tywoniak, 1987)
S počátky stavebních prací opevnění a osídlováním kraje byl započat jeden z prvních
nevratných zásahů člověka do přírody.
Na Týnecku se také nachází staré archeologické vykopávky z doby kamenné, ale není
to ještě zřetelný důkaz o osídlení kraje. Ten byl zaznamenán až z období takzvaného
Pozdního halštatu (6.-5. století př.n.l.), kdy byla objevena osada u Chářovic. Druhá, větší
vlna osídlení, sem zasáhla po příchodu Keltů (4.století př.n.l), což dokládají vykopávky
u obce Podělusy.
První pozůstatky osady Tejnice se datují od druhé poloviny 11.století. Tehdejším
centrem Posázaví byla osada Lštění, zaznamenaná v Kosinově kronice z roku 1055.

Týnec byl vybudován na strategicky výhodném místě jako opěrný bod přemyslovské
moci. Vedla tudy obchodní cesta z Prahy do Jižních Čech. Sázava v těchto místech byla velmi
mělká, takže se dala snadno přebrodit i s povozem. To využívali hlavně kupci.
Centrem týneckého opevnění se stala kamenná rotunda, která ve své době plnila
náboženskou funkci. Všechny ostatní objekty v osadě byly postaveny ze dřeva s kůlovou
konstrukcí. Hlavní budovou byl dřevěný palác, sídlo vrchnosti.
Když ve 12.století zaniklo hradiště na Lštění, tehdejší centrum Posázaví, význam
Týnce nijak nepoklesl, naopak na přelomu 12. a 13. století se týnecké hradiště přeměnilo
na významný románský hrad. Dřevěný palác byl zbourán a na jeho místě vyrostl kamenný
románský palác, к rotundě byla přistavěna vysoká mohutná věž. Hrad byl opevněn příkopem
s palisádou.
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První písemná zmínka o Týnci pochází z roku 1318, a to díky Oldřichu z Týnce, který
si stěžoval na křivdu na jeho zboží к vyšším úřadům. V té době přešel Týnec z královského
majetku do vlastnictví rodu Medků z Valdeka. Nej významnější z rodu se stal Zdeněk Medek
z Valdeka, který spolu s přáteli sezením v Týnci protestoval proti upálení Mistra Jana Husa.
(Tywoniak, 1987)

Obr. 2: Románská rotunda
s věži (foto: autor)
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2.3 Hrad Zbořený Kostelec

Na počátku 14. století vyrostl nedaleko Týnce hrad Kostelec nad Sázavou. Byl
vybudován na strmém svahu na soutoku řeky Sázavy a Kamenického potoka. První zmínka
o hradu pochází z roku 1341 od Oldřicha z Kostelce z rodu pánů z Valdeka. Hrad dostal
do zástavy pravděpodobně od Jana Lucemburského. Ke Kostelci patřilo mnoho osad, mezi
nimiž i dnešní části Týnce Zbořený Kostelec, Brodce, Bukovany, Pecerady a Podělusy.
Na Kostelci se vystřídalo mnoho panovníků. Až Karel IV. připojil hrad opět
pod državu majetku království. Asi v roce 1443 získal hrad Kostelec pan Kuneš Rozkoš
z Dubé, který ve válečných letech za vlády Ladislava Pohrobka propadl se vším svým
majetkem konfiskaci.
Hrad byl dobyt a pobořen, hradby rozmeteny. Nový majitel, Zdeněk Konopišťský
ze Šternberka, pobořené sídlo opravil a dal mu původní podobu. Jenže v domácí válce
Zelenohorské jednoty s králem Jiřím z Poděbrad byl na jaře roku 1467 Kostelec obležen
královskými vojsky, dobyt a znovu značně poškozen. Po této devastaci již hrad nebyl nikdy
opraven. Dodnes zůstala na jeho památku zřícenina s názvem Zbořený Kostelec, po níž byla
pojmenována i vesnice ležící na protějším břehu Sázavy. (Berka, 1967)
Na Zbořeném Kostelci se pravidelně konají rytířské slavnosti, proslulé podzimní
medovinobraní a spousta akcí pro turisty.

Obr.

3: Zřícenina

hradu Zbořený Kostelec (foto: autor)
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2.4 Průmyslová tradice města
V 15. století nastaly v osadě Týnec velké změny. Kamenný palác byl rozbořený
a na jeho místě vyrostlo podstatně menší sídlo. Původní zůstala pouze rotunda s věží. Také
majitelé osady se často měnili. Nej významnějším z nich se stal rod z Vrtby, který se
na Týnecku usídlil v roce 1506.
Na počátku 17. století přešel Týnec do vlastnictví zámožné panské rodiny
Hodějovských z Hodějova, kteří jej při válečných nepokojích onoho století rychle ztratili.
V té době utrpěl týnecký hrad několik poškození. Byl ale opraven a hradní sídlo se na začátku
18. století opět vyvíjelo v oblast s bohatou průmyslovou výrobou, což dokazují prosperující
továrna na kameninu, brodecká prádelna a tkalcovna a ve 20.století založené továrny JAWA
a METAZ.

Obr. 4: Týnec nad Sázavou po polovině 19. století (zdroj:
sbírka fotodokumentace, Mé U Týnec n.S)

V první polovině 19. století byly pokusy o průmyslovou výrobu velmi úspěšné. Byla
založena továrna na zpracování kameniny a porcelánu.
Dodnes jsou technicky i umělecky vyspělé výrobky manufaktury z Týnce nájemné
kameninové zboží chloubou mnoha soukromých a veřejných uměleckých sbírek u nás
i v zahraničí.

ť
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Obr. 5: Ukázka výrobku týnecké kameniny (zdroj: Tywoniak, 1987)

Na Brodcích vznikala průmyslová tradice poměrně delší dobu než v Týnci
nad Sázavou, zato je dodnes ve světě proslulejší. Jedná se především o motocykly značky
JAWA.
V letech 1842 až 1936 byla na Brodcích v provozu velká přádelna bavlny. Zboží bylo
vyváženo po celé Evropě a do zámoří. Přádelnu založil pražský podnikatel Jakub Wahle.
Do té doby byly Brodce malou samotou s nevýnosným mlýnem a jedním statkem. Jan
Wahle využil řeky Sázavy i levných pracovních sil, které tento kraj nabízel.

f

Obr. 6: Budovy bývalé brodecké prádelny, dnes
součást areálu továrny JAWA (foto: autor)

Na místě tehdejšího mlýna dal postavit čtyřpatrovou tovární budovu s přístavkem jako
ubytovnou pro dělníky. Provoz byl zahájen v květnu roku 1842. Tehdy se pracovalo
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na 30 strojích s 6672 vřeteny. Další rok bylo v továrně 47 přadláckých strojů a za dva roky
počet stoupl o polovinu.
Brodecká přádelna se stala jednou z největších v Čechách. Výrobky vynikaly kvalitou
a dobrým zpracováním. (Tywoniak, 1987)
V roce 1929 nastala všeobecná hospodářská krize, která zasáhla i do místních poměrů,
továrna ukončila svůj provoz.
Průmyslová tradice města překonala krizi a vznikla nová továrna.
V roce 1930 se Týnec nad Sázavou začal opět neočekávaně měnit v průmyslové
středisko. Bylo to díky podnikatelskému duchu Ing. Františka Janečka, vynálezce v oboru
válečné výzbroje. Právě on se rozhodl vyrábět motocykly a jako ideální místo pro stavbu
továrny si vybral právě Týnec nad Sázavou, kde našel levné pracovní síly a dostatek prostoru.
Dal si postavit slévárnu a chtěl z Týnce vybudovat celé „tovární město". Protože kromě
výroby motocyklů pokračoval ve své zbrojní výrobě, nazval zdejší podnik Zbrojovka.
Po krachu brodecké prádelny v roce 1936 skoupil Janeček všechny tamní pozemky,
které se staly základem nové továrny na výrobu motocyklů značky JAWA. Tyto podniky
pomohly vyřešit nezaměstnanost v kraji a pomohly mnohým lidem uplatnit se
ve velkovýrobním procesu.

Obr. 7: Komplex továrny Metaz v současnosti (zdroj: archiv MělJ
Týnec n.S.)

Zbrojovka prošla také složitým vývojem. Dnes nese název METAZ (Metalurgické
závody) a je stále významným nosným podnikem města. Slévárna Metazu dodávala
metalurgické polotovary pro automobilový a letecký průmysl, dále pro výrobu zemědělských
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strojů a mnoho dalších. Úzce spolupracovala s další místní továrnou, Jawou, kam dodávala
součástky na motocykly Hliníkové odlitky byly a dodnes jsou vyráběny z odlitků do písku
a kokil, к čemuž má METAZ velmi dobře vybavenou dřevomodelárnu a kovomodelárnu.
(Povolný, 2000)
V současnosti sláva a prosperita Metazu výrazně upadá. Ale díky stále se měnícím
majitelům a akcionářům se snaží dostat ze své krize a zaměstnává několik stovek lidí z Týnce
a okolí.

Obr. 8: Současná hlavní budova továrny METAZ (foto:
autor)

Druhým nosným podnikem byla JAWA Týnec, situovaná na Brodcích. Specializovala
se na výrobu jednostopých motorových vozidel, náhradních dílů a příslušenství. Tamní
výrobky,

motocykly

JAWA

350

typu

638,

představují

poslední

vývojové

etapy

dvouválcových dvoutaktních motocyklů tohoto objemu motoru.
V letech 1927 a 1928 chtěl Ing. Janeček orientovat svou výrobu na šicí stroje
a pro tyto účely chtěl nechat postavit v Týnci nad Sázavou velkou továrnu. Město se tak mělo
stát pod jeho vedením „druhým Zlínem" s přibližně 30 tisíci obyvateli. O tok později se však
Janeček rozhodl pro výrobu motocyklů, koupil licenci a převzal výrobu motocyklů Wanderer
500 OHV.
Název JAWA je složenina z prvních písmen příjmení zakladatele Janečka a jeho
společníka Wandererse. JAWA se stala jedním z našich předních výrobců motocyklů
v bývalém Československu. Motocykly byly vyváženy prakticky do celé Evropy a slavily
velké úspěchy.
Po roce 1989 začala továrna upadat a následujících deset let pouze živořila.
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V současné době se továrna opět vzmáhá, vzrůstá výroba motocyklů a v plánu je i výroba
malých automobilů. Pro Jawu nastává nová éra.

Obr. 9: Plochodrážni JA WA ze 30. let pro třídy 250 a 350 ccm
(zdroj: Tywoniak, 1987)

Obě továrny jsou dodnes funkční a zaměstnávají kolem devíti set obyvatel města
a blízkého okolí. V ohledu pracovní nabídky se staly pro Týnec velkým přínosem.
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3 Přírodní poměry regionu
3.1 Geologický základ
Geologické podloží zdejší krajiny se utvářelo již ve starohorách. Je součástí
muldanobického plutonu, který byl formován především ve starohorách a v prvohorách. Řadí
se do skupiny velkého Středočeského granitického plutonu, táhnoucího se jihozápadním
směrem od Úval u Prahy až po podhůří Šumavy к Horažďovicím a Sušici. Pluton má mnoho
místních zvláštností, a to především mineralogické složení. Horniny v týnecké oblasti
se nazývají biotitickoamfibolický

granodiorit nebo tonalit sázavského typu. Vznikly, stejně

jako ostatní typy, utuhnutím hlubinného magmatu v mladších prvohoráh, přibližně před 350
milióny let.
Základním prvkem horninové stavby je granodiorit, neboli lidově žula. T a j e
na mnohých místech v okolí Týnce nad Sázavou a v podstatě v celé oblasti Posázaví
v lomech těžena a používána ke stavebním i dekoračním účelům. Mezi největší lom patří
bezesporu Požárský lom v Prosečnici a lom v Mrači u Benešova. (Chlupáč, 2002)
Právě žula dala krajině Týnecka její charakteristickou podobu a ráz.
Protože žula není homogenní horninou, lze v ní nalézt četné žíly aplitů a porfyrytů,
táhnoucích se východo-západním směrem v délce i několika kilometrů. Nápadné jsou
například jako táhlé vyvýšeniny mezi obcemi Bukovany a Krusičany.
Další významnou horninou, která se na Týnecku nachází a proslavila se v těžebním
a stavebním průmyslu, je gabro. Je to hrubě krystalická, tvrdá, tmavá hornina podobného
stáří a původu jako žula. Nejznámější je bezpochyby peceradské gabro, které se
v předválečné době v Peceradech hojně těžilo a po železnici dopravovalo na opracování
a leštění do kamenické dílny v Prosečnici. Dodnes nalezneme peceradské gabro na mnohých
náhrobních kamenech, ale i na Vyšehradském nábřeží, na obkladech Národní banky nebo
v nizozemském Naardenu jako pomník J. A. Komenského.

Obr. 10: Peceradské gabro (zdroj:
L.Sefrna, soukromý archiv)
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Z ostatních hornin, které se na Týnecku nalézají, stojí za zmínku různé nepůvodní
oblázky čtvrtohorního stáří, přinesené řekou Sázavou a jejími přítoky, zejména Janovickým
potokem. Jsou uloženy v říčních a potočních terasách. Ve východních svazích Janovického
potoka jsou usazeniny spraší.
Z minerálů se na Týnecku vyskytuje epitol a vzácně černá zrna, jinak je to kraj
na minerály chudý.
Místní geologické poměry měly nemalý vliv na zemědělskou činnost, průmysl
a budování sídel. Byl zde dostatek stavebního materiálu, a proto se mohl Týnec rychle
rozvíjet a díky peceradskému gabru proslul na trhu.

3.2 Krajina a reliéf
Reliéf je povrch vzniklý působením vnějších živlů na podloží a horniny, jako jsou
účinek mrazu, eroze, sedimentace, vody, větru, chemického zvětrávání i působením
živočichů, a to především člověka.
Typem reliéfu patří Týnecko к pahorkatině s erozně rozčleněným denudačním
reliéfem, strukturními hřbety a hluboce zaříznutým údolím Sázavy.
Je součástí geomorfologického celku Benešovská pahorkatina. Rozpětí nadmořských
výšek je přibližně 500 metrů , přičemž nejvyšší a nejnižší body jsou nedaleko od sebe.
Nejvyšší svahy jsou mezi vrcholem Čížova a údolím Sázavy u Zbořeného Kostelce. Velká
svažitost spolu s orientací ke světovým stranám vytváří důležitý bod pro rozmanitost fauny
a flóry.

Obr. 11: Digitální model terénu (zdroj: L.Šefrna)
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3.3 Půdy
Půda patří odpradávna к základnímu zdroji potravy pro člověka. Lidé půdu
obdělávali, starali se o ní a ona jim za odměnu poskytovala stravu. Na polích pracovaly celé
rodiny, lidé si uvědomovali její důležitost a nepostradatelnost. Na loukách se pásl dobytek
a sena byla uskladněna na zimu. Pole byla rozdělena jednotlivými remízky, které sloužily
jako oddělovadla, ale neuvědoměle jako ochrana před erozí, sesuvy půdy a odvodněním.
V pozdější době byly remízky zrušeny, políčka sjednocena v jeden velký lán, a tak
se začal projevovat na svažitých prostorách silný odnos půdy, eroze a odvodňování.
Zemědělci si dnes tuto chybu uvědomují a snaží se na svažitých polích znovu zavést jakési
rozdělení, které by zabránilo již zmíněným vnějším negativním vlivům.

J orná půda
] sady, zahrady
] louky, pastviny

]

|Э5

У

I vodní plochy
I stavební plochy
ostatní plochy

Obr. 12: Stav orné půdy v roce 2005 (zdroj:
archivm M č Ú Týnec n.S.)

Velkým zásahem do půdního hospodářství bylo období druhé světové války. Pole
nebyla obdělávaná, protože muži byli ve válce a ženy na práci samy nestačily, navíc po polích
jezdily tanky, bojovalo se, úroda by byla stejně zničena. Orná půda tak během války zpustla
a její obnova nebyla snadná. Po válce půda opět přerozdělovala. Vzhledem k tomu, že
v Týnci bylo poměrně málo orné půdy (původně patřila ke státnímu statku, který byl za války
prodán Františku Janečkovi), přidružila se к nově vzniklému JZD (1949). V roce 1950
21

vlastnilo JZD pouze 80 ha orné půdy, proto se v roce 1960 sdružilo týnecké JZD s JZD
Pecerady. Postupně se připojovala další družstva a konečná rozloha půdy činila 370 hektarů,
(informace z MěÚ Týnec nad Sázavou)
Majitelé půdy a lesů se postupem času měnili, a tak se měnil i ráz krajiny a velikost
pozemků. Díky splynutí a dalšímu dodatečnému rozdělování půdy státem a soukromníky
došlo v poválečných dobách na mnohých místech státu к vytvoření bizarně malých a různě
tvarovaných pozemků. To je právě i případ týneckého katastrálního území, které díky tomu
splynulo s katastrálním územím Chrástu nad Sázavou. Původní rozloha katastru náležícímu
Týnci nad Sázavou byla přibližně 370 hektarů. Dnes je rozloha půdy 150,8 ha.
Celkově se v oblasti Týnecka jedná o půdy středně úrodné, pěstovanými plodinami
jsou především pšenice, kukuřice, pícniny, ječmen.
Zemědělská půda okolí Týnce se začíná částečně rozprodávat soukromým osobám
na stavební účely, například mezi Týncem a Chrástem je již z velké části zastavěna rodinnými
domy, stejně jako půda nad Brodcemi, část Kněžina, kde vyrostlo nové sídliště s mnoha byty
pro mladé lidi z Týnce i nově přistěhované občany do zdejší oblasti.

3.4

Sázava
Řeka Sázava pramení na Českomoravské vrchovině ve Žďárkých vrších. Pramenem

Sázavy je pravděpodobně Stružný potok vlévající se do umělé nádrže Velké Dářko.
Sázava je vodáky často nazývána Zlatá řeka. Název není odvozen od těžby zlata, ale
od její barvy, která je zlatě hnědá. Je to způsobena odnosem jílovité půdy. Barva je dobře
patrná na soutoku s Vltavou, kdy se do čistých vod Vltavy vlévá kalná, „zlatá" voda Sázavy.
Na toku bylo vybudováno 70 jezů, což značně pozměnilo původní ráz řeky, místy
zpomalilo a prohloubilo koryto, především před jezy.
Podél řeky Sázavy vede Posázavská stezka, jejíž délka je přibližně 200 km.
Nej romantičtější a turisty nejvyhledávanější úsek trasy je mezi Pikovicemi
a Žampachem.
Sázava se díky svým přítokům stala velkou a významnou řekou. Ještě v téměř celém
19. století a na počátku 20. století se používala pro splavování dřeva a pravidelně po ní
jezdily vory s náklady. Dnes je řeka využívaná především jako turisticky atraktivní místo
pro vodáky.
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Voda к Týnci nad Sázavou neodmyslitelně patří. Město vzniklo v oblasti, kde se dal
vodní tok snadno přebrodit, vedly tudy významné obchodní stezky a brod byl zároveň
hlídaný z opevněného hradu.

3.4.1 Znečištění vody v Sázavě a zbavování břehů od odpadů a nečitot
Kvalita vody v Sázavě konkrétně v Týnci nad Sázavou je otázkou к zamyšlení. Ještě
v nedávné minulosti bylo možné vidět v létě koupající se lidi na jezech, dnes se ve vodách
Sázavy koupe minimum lidí.
Kvalita voda v Týnci nad Sázavou byla ovlivněna především průmyslovými
a sídelními centry na horním a na středním toku, kdy odpady a odtoky do řeky nebyly
kontrolovány.
Od roku 1989 se kvalita vody v Sázavě mírně zlepšuje díky novým přísným
směrnicím EU.
Největší hodnoty znečištění jsou ze Sázavy vykazovány v množství dusíku a fosforu,
tedy látek, které způsobují eutrofizaci. Další nebezpečnou látkou je olovo, které bylo do řeky
vypouštěno z tovární výroby, což je dnes přísně hlídané.
Od roku 2007 se rozbíhá podpůrný program, nazvaný Čistá řeka Sázava, který má
napomoci oživit zašlou slávu tohoto krásného koutu krajiny. Cílem celé akce je zlepšení
čistoty v řece Sázavě i ve všech jejich větších i menších přítocích. V Posázaví není národní
park, je to ale krajina kulturní a krásná. Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou,
kterou z větší části zajišťují dobrovolníci. Organizátor se stará o materiální vybavení
a zajištění služeb, které s projektem souvisejí a které s sebou přinášejí nutné finanční výdaje,
např. stravu pro účastníky, převoz jejich věcí a stanů.
Nasbírané odpadky se ukládaly do plastových pytlů, které z určených míst odváželo
auto na skládku.
Náklady na akci se roce 2008 vyšplhaly na půl milionu korun (zdroj: vedoucí skautské
organizace Tysan Týnec n.S. Ing. Vojtěch Oktábec) . Přispěl i Středočeský kraj a finančně
pomohli také sponzoři. Poskytli například lodě, rukavice, ubytování či příspěvek na jídlo
pro dobrovolníky. První ročník finančnš podpořila i Evropská unie.
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Obr. 13: Děti s nasbíranými odpady (foto: autor)

Obr. 14: Čistění břehů (foto: autor)
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4 Ochrana přírody
Rostlinstvo a živočíšstvo na Týnecku odpovídá mírnému klimatu, jsou zde smíšené
lesy s bohatým osazením rostlin i živočichů.
Podle písemností a reliéfu krajiny botanici předpokládají, že na Týnecku původně převládaly
dubové lesy a v údolích se rozprostíraly luhy z olšin a vrbin s duby a jilmy na vyvýšených
místech. (Šefrna, soukromý archiv, 2006)
Nej zajímavější druhová skladba se v okolí Týnce vyskytuje v lokalitách Čížov
a

Grybla, obě území byla ustanovena Českým svazem ochránců přírody chráněnými

krajinnými oblastmi.
Na prudkých suťových svazích Kamenického potoka nalezneme javor klen, lípu srdčitou
a velkolistou, jilm horský a jasan ztepilý. Vědci též předpokládají, že v místních údolních
polohách s inverzí klimatu (v porovnání s okolím chladné a vlhké) rostl smrk ztepilý, někdy
nazývaný jako posázavská forma, (podklady AOPK ČR)
Na rozmístění fauny a flóry měl odpradávna a dodnes má velký vliv člověk. Postupně
zavlékal do krajiny různé nepůvodní druhy rostlin a živočichůh. Některé z nich výrazně
změnily skladbu vegetace v určitém ekosystému. Například trnovník akát, dovezený
ze Severní Ameriky, vysazovaný od 19. století jako medonosná rostlina, dnes okupuje mnohé
svahy původních pastvin.
Ve 20. století se k nám začaly invazně šířit některé rumištní a okrasné rostliny, které
dnes na některých lokalitách tak zdomácněly, že dominují nad původními druhy. Jsou
to například netýkavka nedůtklivá (původně ze Sibiře), netýkavka žlaznatá (původně
z východní Asie), dnes běžná rostlina v okolí Janovického a Kamenického potoka a v okolí
Sázavy, kde často zarůstá břehy, s jejichž vyčištěním je často problém. Dále pámelník

bílý

(původně americký opadavý keř), který se po několik desítek let drží v jihovýchodní části
katastru Krusičan.
Do lesních porostů byly některé druhy rostlin vysazovány záměrně, a to kvůli jejich
odolnosti, lepšímu růstu než mají původní druhy, a tím vyššímu ekonomickému zisku z jejich
prodeje. Mezi dříve

vysazované druhy patří zejména modřín opadavý (původem z Alp),

borovice černá (původem z Rakouska), kterou najdeme nad kostelem sv. Šimona a Judy
v Týnci. V poslední době je hojně vysazovaná douglaska tisolistá a dub červený (původem
ze Severní Ameriky), která nahrazuje na Týnecku na mnohých místech původní dřeviny.
Stoleté douglasky jsou к vidění při cestě z Týnce na Horní Požáry.
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Na Týnecku se aktivity spojené s ochranou přírody rozvíjí poměrně rychle. Lidé si
uvědomují, že musí životní prostředí chránit. V okolí Týnce je několik vyhlášených
přírodních parků.
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4.1 Přírodní rezervace Grybla
Základní data
Katastrální území: Krhanice
Výměra: 63, ha
Nadmořská výška :320 - 513 m
Založeno: vyhláškou ONV Benešov z 6.12.1985
Ochrana: dle § 11 zákona č. 40/1956 Sb.
Data uvedená v kapitole jsou čerpána především z archivu AOPKČR a vlastního

průzkumu.

Přírodní rezervace Grybla se rozkládá uprostřed komplexu hornopožárských lesů mezi
obcemi Čakovice, Těptín, Krhanice, Prosečnice a Týnec nad Sázavou.
Jedná se o území ležící východně od kóty 514 (Grybla) a podél údolí pod Panskou
skálou. Převážná část území je tvořena prudkými stráněmi, roklemi a hlubokými údolími.
V lokalitě se velmi často vyskytují kamenná moře nebo na povrch vystupující skály,
především v horních hranách svahů.
Přírodní park Grybla je součástí lesní oblasti Středočeská pahorkatina spadající
pod správu Státních lesů.
Nejvyšším místem je temeno sestupující od vrcholu Grybla přibližně 510 m.n.m.,
nejnižším bodem je místo, kde Panský potok opouští jižní výběžek ochranného pásma, což je
320 m.n.m. Celkové převýšení terénu je asi 190 metrů.
V území se vyskytuje několik pramenišť, oběma hlavními údolími tečou trvalé
vodoteče, které se stékají při jižním výběžku ochranného pásma. Většina plochy je
odvodňována Panským potokem, včetně jeho přítoku pramenícího pod pomníkem hajného
Dlabala. Vodstvo ze severní části území odvádí Kamenický potok.
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Grybla (zdroj:

AOPKČR)

Současná stavba lesního porostu Grybly je především buk obecný, smrk ztepilý, dub
letní, borovice lesní a v oblastech ochranného pásma se vyskytuje bříza bělokorá, lípa srdčitá
a jedle obecná.
Na území roste přes 50% listnatých původních dřevin, což dokazuje, že monokultury
na toto území nezasáhly a díky tomu se zde zachovala původní flóra.
Vzhledem k tomu, že se jedná o území větší rozlohy, je zde velká záruka stability
celého společenstva a příznivé působení na ekologicky narušené okolní prostory.
Příroda je zde chráněna díky původním starým bukovým a dubovým porostům tvořící
lesní společenstva přirozeného složení.
V lokalitě se vyskytují i chránění živočichové (mlok skvrnitý) a rostliny (bělozářka
větevnatá).
Největší význam má území jako hnízdiště hájových.ptáků vázaných na bučiny,
především vzácných nebo ohrožených druhů: ořešník kropenatý, lejsek malý, holub doupňák,
datel černý, jestřáb lesní.
Lokalita je také pozoruhodná jako locus typicus roztoče Trachytes irenae a jako
území, jehož arachnofauna patří mezi nejlépe prozkoumanou pavouci oblast u nás.
PR Grybla má kromě zoologického významu také velkou cenu jako genofond dřevin
a velmi málo ovlivněné společenstvo. Její ochrana je pro lidskou společnost velkým úkolem,
který nesmí zanedbávat a lokalitě by mela být věnována větší pozornost.
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4.1.1 Působení člověka v oblasti přírodní rezervace Grybla
Díky

tradičním,

víceméně

biologickým

a

nenásilným

metodám

lesnického

hospodaření, které zde bylo aplikovány, je celé území Grybly velmi málo negativně zasaženo.
Změny druhové skladby porostů nikdy v minulosti nebyly a doposud nejsou tak rozsáhlé, aby
mohly vyvolat irreverzibilní změny v ekosystému.
Fauna bezobratlých byla v minulosti zasáhnuta těžbou a odklízením dřeva.
V dnešní době se navrací do své původní přirozené podoby a živočichové v lokalitě opět
zdomácněly.
Oblastí Grybly vede zelená turistická trasa, ale nešetrné zásahy člověka nejsou nijak
markantní ani znepokojující, jako tomu je v případě PR Čížov (viz. následující kapitola).
Chráněným územím Grybla vede turistický trasa, ale pro turisty zde nejsou žádné
informace, a tak často ani nevědí, pokud si nepovšimnou značení na stromech, že se nacházejí
v CHÚ a zajímavé lokalitě.
Bylo by velmi zajímavé v lokalitě vytvořit naučnou stezku, která by turisty poučila
o ochraně krajiny, ukázala by jim chráněné druhy rostlin a živočichů a nastínila vznik CHÚ.
Naučnou stezku by jistě využili i učitelé přírodopisu a zeměpisu jako prohloubení učiva
a obeznámení žáků s problematikou CHÚ na našem území. To by mohl být jeden z projektů
ekologického kroužku.
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4.2 Přírodní rezervace Čížov
Základní data
Katastrální území: Týnec nad Sázavou a Čakovice
Výměra: 56,79 ha
Nadmořská výška: 260 - 420 m
Založeno: vyhláškou ONV Benešov z 15. 11. 1990
Data uvedená v kapitole jsou čerpána především z archivu AOPKČR a vlastního

průzkumu.

Přírodní rezervace Čížov se nachází v katastrálním území Týnec nad Sázavou
a Čakovice. Rozloha je poměrně velká, 56,79 hektarů. Přírodní rezervace byla zřízena
obecně závazným nařízením ONV Benešov ze dne 15.11.1990 jako tehdejší chráněný
přírodní výtvor. Hlavním motivem ochrany je členitý reliéf se zachovalými lesními
ekosystémy a řadou významných rostlinných a živočišných druhů.
Lokalita je na strmém svahu na pravém břehu meandru Sázavy proti obci Zbořený
Kostelec.
PR Čížov se nachází na území někdejšího velkostatku Konopiště, jehož majitelem byl
do roku 1907 František Ferdinand d'Esté. Návrh na zřízení chráněného území vznikl
na popud Františka Oppla v roce 1832 pro cca 2845 hektarů. Bylo to pro nešetrné zacházení
člověka s tamní krajinou, kdy byly zmiňovány škody suchem a mrazem, těžba pařezů,
travaření, hrabání steliva, polaření (žito, oves) a další těžba stromů, (archiv AOPRČR)
Statek Konopiště byl po první světové válce zkonfiskován a v roce 1919 přidán
к majetku státu. Vedení správy lesů ustanovilo zalesňování smrkem a borovicí, dále javorem,
jasanem, dubem.
I v přírodním parku se projevuje negativní působení ruky člověka. V oblasti Přední
Hrádečnice (severovýchodním směrem od Týnce nad Sázavou) jsou lesní porosty značně
ovlivněny hospodařením a jejich druhová stavba je od přirozené stavby lesa místy více, jinde
méně vzdálená. Porosty jsou tvořeny převážně smrkovými a borovými monokulturami
různého stáří. Mezi významné dřeviny místa patří nepříliš hojný dub červený a borovice
vejmutovka.
Lesní porosty s přirozenou skladbou vegetace se nacházejí v oblasti Dolního Čížova
a u hradu Zbořený Kostelec. Jsou to doubravy a suťové lesy na jižních a jihovýchodních
svazích.
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V údolí potoka a v rokli pod Zbořeným Kostelcem v inverzních polohách roste
původní smrk. Pod Hradem se postupně podél Sázavy rozšiřuje trnovník akát.
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Obr. 17: Čížov (foto J.Vaněk,1996)

Vegetační poměry tohoto poměrně rozsáhlého území (56,79 ha) byly hlavním
důvodem к vyhlášení ochrany krajiny zde. Na skalách pod hradem se vyskytl fragment
společenstva nazvaný skalní step.
Stav stepi je v dnešní době ovlivněn jednak odlesněním v době využívání hradu
pro společenské akce, dále přínosem СаСОЗ po jeho zpustnutí. Jsou zde poměrně rozsáhlé
plochy porostů s přirozenou skladbou.
Na velkých plochách se projevuje oligotrofíe podkladu a také zastoupení jehličnatých
(převážně smrkových) monokultur, které narušuje ráz území parku. Zajímavé jsou obří smrky
na okraji CHÚ v údolí Kamenického potoka, které jsou považovány za zbytky autochtonního
posázavského smrku.
Fauna lokality nebyla doposud důkladně prozkoumána, proto nejsou druhy zcela
zmapovány. Jedním z hlavních důvodů ochrany je přítomnost výra velkého a holuba
doupňáka. Dalšími původními druhy jsou vzácnější druhy kůrovců a červotočů. Podrobnější
průzkum byl věnován měkkýšům. „Blíže byli však zkoumáni měkkýši, především v prostoru
zříceniny, kde byl první sběr proveden r. 1945 a koncem 60. let doplněn o kvantitativní
vzorky. Malakofauna má subxerothermní ráz,v prostoru hradu se však vyskytuje významný
jižní prvek Sphyradium doliolum (Brug),v Posázaví vzácný." (in Ložek, 1993).
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Rostlinná společenstva jsou pestrá, od stepníeh a teplomilných druhů na otevřených
plochách skalních výchozů přes společenstva teplomilných doubrav spolu s květnatými
bučinami až po inverzní údolní stanoviště. Významnými druhy jsou péro vnik pštrosí (podél
potoka), okrotice mečolistá, medovník meduňkolistý, kokořík vonný a mnoho dalších.

4.2.1 Působení člověka v oblasti přírodní rezervace Čížov
V minulosti byly zásahy člověka nejpatrnější v blízkosti hradu, kde byly odlesněny
rozsáhlé prostory a ruce člověka podlehl i terén (do skály vyrúbaný příkop v sedle ostrohu,
příjezdová cesta, v postranním údolíčku nádrž na vodu,..).
Nelze vyloučit ani větší zásahy do lesů v odlehlejších úsecích, nad hlavní svážnicí.
Všechny tyto nešetrné zásahy člověka byly na úkor lesa a ve prospěch obyvatel
otevřených ploch. Ale pozdější zboření a zpustnutí hradu, opětovné zalesnění a obohacení
půdy о СаСОЗ poskytlo vhodné náhradní stanoviště fauně a byly ovlivněny i některé prvky
flóry.
Zásahy v současnosti jsou neodmyslitelné. Lesní hospodářství v posledních dvou
stoletích narušilo stav porostů mnoha ekosystémů, rovněž i dané oblasti, vysazováním
jehličnatých monokultur, které naprosto narušily a poničily bylinný podrost a drobnou faunu.
V prostoru hradního ostrohu je trvale působícím rušivým elementem vysoká návštěvnost
turistů související s rekreační přesyceností Dolního Posázaví. Vody Kamenického potoka jsou
znečištěné díky činnosti lidí v obcích ležících proti proudu (Čakovice, Kamenice, chatová
osada Čisté potoky atd.). Značný vliv mají i imise z motorových vozidel na silnici
pod hradem, zejména v době rekreačních špiček (léto). Středem Čížova vede lesní cesta
(svážná), která je dobře sjízdná pro automobily, ale díky závorám, které lesníci namontovali,
není přístupná, takže provoz v lese se minimalizoval.

32

4.3 Chráněné druhy živočichů v Týnci nad Sázavou
V řece Sázavě, která byla určena na základě celoevropského programu mapování
Natura 2000, se nachází dva významné chráněné druhy živočichů. Jedná se o biotop hořavky
duhové a velevruba tupého.

Hořavka duhová (.Rhodens sericeus amarus)

Hořavka je 9 cm velká ryba, která se nedožívá dlouhého věku (kolem šesti let). Žije
v hejnech v málo proudící vodě, především nad jezy, ve starých ramenech řek nebo tůních.
Rozmnožováním je vázaná na přítomnost vodních mlžů (Jikry klade pomocí kladélka
do škeblí), proto je její existence ohrožena zánikem přirozených biotopů a ubýváním mlžů.
(Pospíšil, 2000, str. 100)
Hořavka zatím není v ČR zařazena do skupiny chráněných druhů živočichů.
Vzhledem к vazbě rozmnožování na vodní mlže je ale ohrožena mnohem víc, protože ubývají
hostitelé pro kladení jiker. Ochrana hořavky je tedy spojena s ochranou vodních mlžů
(především velevrubů a škeblí), (http://stanoviste.natura2000.cz)

Obr. 18: Hořavka duhová (zdroj:
http://stanoviste.natura2000.cz)
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Velevrub tupý (Unio crassus)
Velevrub je dlouhověký mlž (až padesát let), který ke svému rozmnožování potřebuje
rybí hostitele jako perlíny, tlouště, vranky či střevle. Žije v klidných úsecích řek, stojatých
ramenech, ve velkých tůních a rybnících v nížinných oblastech. Velikost mlže se pohybuje
kolem 6 cm, výskaje 3 - 4 cm. ( Buchar, Ducháč, Hůrka, Lellák, 1995, s. 97)
Velevrub se na našem území vyskytoval poměrně často, v současnosti je ale
považován za chráněný druh. Jeho výskyt je ohrožen znečištěním toků (zvýšení množství
dusičnanů), regulační úpravou toků (stavba jezů, přehrad) - zamezují protiproudové migraci
ryb, na kterých je rozmnožování velevruba vázané, (http://stanoviste.natura2000.cz)

Obr. 19: Velevrub tupý (zdroj:
http://stanoviste. natura2000. cz)

Ve věži u rotundy byl zmapován další významný chráněný druh, netopýr velký.

Netopýr velký (Myotis myotis)
Mezi významné a zároveň chráněné živočichy, kteří Týnec nad Sázavou proslavili,
patří netopýři. Jedná se o druh netopýra velkého (Myotis myotis), který zde žije v kolonii
o sto členech v hradní věži u rotundy. Proto musí být například návštěvnost věže korigována,
aby nebyli netopýři rušeni. Lokalita je významná z celostátního pohledu, protože přirozených
stanovišť netopýrů značně ubývá. Netopýři ovšem mohou způsobovat i značné problémy.
Například v roce 1998 byl řešen problém s netopýřím trusem, který se hromadil
na podlaze předposledního patra věže, kde netopýři sídlí a znepříjemňoval tak pobyt
návštěvníkům. Problém byl vyřešen podbitím části stropu u schodiště prkny v místech, které
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zamezilo zavěšování se netopýrů na strop nad schodištěm, v prostoru, kudy prochází lidé.
V patře byly také instalovány samozavírací dveře, které zabrání netopýrům přelétávání
do nižších pater věže. Přežití kolonie tedy závisí na ohleduplnosti lidí a dalších vnějších
vlivech, (http://www.mestotynec.cz/muzeum/kolonie.htm)

i:'
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5 Didaktická část
5.1 Úvod do problematiky didaktiky
a přírodopisu ve škole
Ve škole
Většinou
prostředky,

přírodovědy

se děti poprvé systematicky setkávají s poznáváním a vzděláváním.

se ale jedná pouze o teoretickou část učiva, která není podložena hmatatelnými
takže

děti

si

své

poznatky

nemohou

ověřit,

učí

se

pouze

teorii.

V přírodovědě a přírodopisu na základní škole je práce v terénu nutnou součástí
výuky. Děti by se měly s živou přírodou setkávat v praxi co nejčastěji.
Je několik možností, jak dětem přírodu a problémy s ní spolené přiblížit. Oblíbené,
zábavné a zároveň i poučné jsou různé výlety, školy v přírodě, exkurze, didaktické vycházky,
kde je možné se seznámit s faunou, flórou i přírodními jevy a úkazy. Tak se můžou děti
nejlépe sblížit s přírodou osobně.
Obrázky v učebnicích jsou sice často pěkné, barevné, ale život v přírodě často vypadá
úplně jinak a děti mají možnost poznat chování rostlin a živočichů v přirozeném prostředí.
Další možností je prohloubení vědomostí a znalostí o přírodě v dobrovolné aktivitě, jako je
právě ekologický kroužek.
Na problematiku založení ekologického kroužku je zaměřena didaktická část
bakalářské práce.

5.2 Cíle vyučování a zařazení ekologické výchovy
Ekologická výchova je součást environmentálni výchovy ("environmentálni"
vztahující se к životnímu

prostředí).

Podobně jako

ostatní průřezová

témata,

-

také

Enviromentální výchova je zaměřena na aktuální problémy současného světa. O tom, že
problémy životního prostředí patří v současné době к těm naj aktuálnějším, se můžeme
přesvědčit prakticky na každém kroku.
Hlavním smyslem environmentálni výchovy je pochopení složitých a vzájemně
propojených vztahů mezi přírodou a lidskou společností a především probuzení zájmu lidské
společnosti o okolní prostředí.
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Ekologická výchova a spadá pod vyučovací předměty přírodovědu (1. stupeň základní
školy) a přírodopis (2. stupeň základní školy). Může se ale promítnout i do ostatních
předmětů.
Toto průřezové téma ve škole lze realizovat několika způsoby. První způsob je integrace
do jednotlivých vyučovacích předmětů nebo zřízením samostatného vyučovacího předmětu.
Další možnost realizace je projektové vyučování nebo kombinace obou z výše uvedených
forem, tj. integrace do vyučovacích předmětů + projektové vyučování nebo samostatný
vyučovací předmět + projektové vyučování. Zároveň jedním z nutných cílů didaktiky
přírodovědy a přírodopisu je poukázat na nezbytnost integrace vzdělávací a výchovné složky
vyučování spolu s osobním, emočním zainteresováním žáka do problematiky prostředí
krajiny, ve které žije.
Hlavní náplní této bakalářské práce je přiblížit dětem širší souvislosti přírodních dějů,
aby se dozvěděly více o krajině, ve které žijí, osvojily si základní ekologické návyky a mohly
učit své spolužáky, ale i rodiče a širší veřejnost, jak šetrně zacházet s přírodou kolem sebe.
V každé činnosti je vždy zapotřebí stanovit a formulovat konkrétní cíle vytyčeného
tématu.
Problematikou výukových cílů se velmi podrobně zabývá Jarmila Skalková ve své
publikaci Obecná didaktika. „Cílem vyučování chápeme podle obecné definice zamýšlený
(očekávaný) výsledek, к němuž učitel v součinnosti se žáky směřuje. Tímto výsledkem je
míněna pozitivní změna ve vědomostech, dovednostech a vlastnostech žáků, v jejich
osobnostním rozvoji a v utváření vlastní hodnotové orientace."(Skalková, 1999) V poslední
větě je zmíněno, že cílem vyučování je osobnostní rozvoj a utváření hodnotové orientace dětí.
Na toto téma je didaktická část práce zaměřena.

5.3 Specifika ekologické výchovy
Děti se v rámci ekologické výchovy seznamují s tím, co je pro život člověka zdravé
a co naopak škodlivé a jak je třeba pečovat o zdraví své i prostředí, ve kterém žijeme.
Součástí ekologické výchovy je výuka prostřednictvím zážitků. Informace a prožitky
získávají děti na výletech do přírody či na návštěvách v ekologických centrech.
Hlavním cílem ekologické výchovy je přimět děti к aktivnímu přístupu к životnímu
prostředí a možnostem zlepšení vlastního života. Děti si vytváří i základní ekologické
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návyky. Děti a mládež jsou všeobecně vnímavější než dospělí, snáze se učí, jsou přístupnější
novým podnětům к zamyšlení. O děti a mládež při ekologické výchově jde především, neboť
jde o jejich budocí život.

5.4 Příprava, návrh a realizace ekologického

kroužku

Smyslem ekologické výchovy a založení ekologického kroužku je dosažení toho, že
budou děti objektivně informovány o stavu a vývoji životního prostředí a získají к prostředí
vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání. To vyžaduje určité
znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci, kterou dětem dodává učitel. Tím, že děti
z velké části ztratily přímý kontakt s přírodou, si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro ně
zdravé a funkční prostředí důležité. Proto je třeba je к tomuto ekologickému povědomí znovu
přivést a ukázat jim pozitiva a negativa lidské činnosti.
Ekologická výchova má přispívat к přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí.
Má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí.
V mnoha směrech se prolíná s prací veřejnosti. Jedním ze společných rysů ekologické
výchovy a práce s veřejností je aktivizace obyvatel v oblasti ochrany životního prostředí, což
bude v ekologickém kroužku realizováno pomocí projektů.

5.4.1 Příprava učitele
Aby kroužek fungoval kvalitně, spolehlivě a bez problémů při splnění stanovených
cílů, je zapotřebí především velmi důkladná příprava učitele. Musí připravit veškeré
materiály, data, vypracovat projekty, pracovní listy a úkoly pro žáky a samozřejmě musí znát
velmi dobře terén, ve kterém se bude pohybovat při vycházkách do přírody. V krajině předem
zjistíme druhy rostlin a živočichů, kteří se tam vyskytují (zejména ohrožené druhy), zmapuje
přírodní podmínky, prozkoumá okolní krajinu, geologické poměry, náročnost trasy.
Při přípravě projektů by měl brát pedagog na zřetel znalosti žáků vzhledem
к probranému učivu a mezipředmětovým vztahům.
Učitel si vždy musí projekt na dané téma ekologie dobře rozmyslet, vhodná by byla
konzultace s dalšími odborníky.
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5.4.2 Realizace projektu
Pokud se projekt týká dětí prvního stupně základní školy, je jedním z nejdůležitějších
principů realizace projektu vhodná a dostatečná motivace žáků. U žáků druhého stupně
základní školy je motivace rovněž důležitá, lze již uplatnit i rozumovou stránku žáků. Před
zahájením každého projektu by měl učitel žáky důkladně seznámit se základními pojmy,
oznámit jim, jaké pomůcky budou potřebovat, vysvětlit jim cíle projektu.
Učitel nesmí zapomenout jasně určit pravidla projektu, které musí žáci dodržovat
(vhodné chování, dodržování školního řádu, pravidla práce ve skupině a při individuálních
činnostech).
Nakonec provede učitel s dětmi shrnutí práce, její vyhodnocení dle předem určených
kritérií. Pedagog získá zpětnou vazbu diskuzí s dětmi na téma, které děti řešily v projektu
a reakcí veřejnosti, jestliže se bude jednat o širší projekt.
Pedagog musí při realizaci projektu dbát na bezpečnost žáků, při výběru terénu volit
místo, kde nehrozí nebezpečí úrazu a podobně. Součástí je i poučení žáků o bezpečnosti,
které musí vždy být zapsáno rovněž v příslušném dokumentu.

5.5 Námět na projekt Odpady
Odpady jsou v současné době stále velmi aktuálním tématem. Lidé často nevědí, jak
s odpady ve městě zacházet, jak využívat kontejnery na tříděný odpad a co do kterého vlastně
smí házet.
Podle zkušeností právě děti často dokáží svým odhodláním přimět rodiče к nějaké
změně v domácnosti a poučit rodiče o nutnosti a správném třídění odpadů.

5.5.1 Cíle projektu Odpady
Cílem projektu Odpady je poučit děti o nutnosti třídění odpadků.
Děti by se měly naučit hodnotit situaci odpadů ve městě, ve kterém žijí, osvojit
si správné a vhodné tříděné odpadů do kontejnerů.
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Projekt je koncipovaný jako vycházka městem s cílem zmapovat umístění kontejnerů
na tříděný odpad, jejich využití v okolí - z d a j e kolem nich čisto nebo lidé odhazují odpadky
libovolně do jejich okolí, jako například PET tašky s lahvemi postaví vedle kontejneru, i když
je prázdný.
Dalším cílem projektuje zvýšení motivace, iniciativy a odpovědnosti žáků, posilování
ochoty spolupráce ve skupině, rozvíjení vytrvalosti, sebekritičnosti a tolerance, naučení dětí
pozorovat krajinu kolem sebe, pochopení a osvojení si základních ekologických návyků.
Na závěr bude zpracování a prezentace posteru.

5.5.2 Metodika vycházky
Místo konání: Týnec nad Sázavou
Výchozí bod: Základní škola Komenského
Konečný bod: Základní škola Komenského
Délka trasy: 3 km
Časová dotace v terénu: 2 hodiny 30 minut
Počet stanovišť: 6
Roční období vhodné pro konání vycházky: jaro - podzim
Pomůcky:

pracovní listy, mapy území, psací potřeby, pastelky, fixy, papír, arch papíru,

poznámkový blok
Počet skupin: 3 skupiny po 4 - 5 dětech různých věkových skupin

5.5.3 Použité vyučovací metody
V projektu a na vycházce bude aplikováno několik vyučovacích metod:
1 ) vysvětlování
(vysvětlit dětem jejich úkoly v průběhu vycházky, motivovat je do práce v terénu)
2) problémové úlohy
(děti samostatně analyzují zadané úkoly problematiky ekologie, působení člověka
na krajinu, nalézání možných řešení)
3) terénní práce
(mapování terénu)
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5.5.4 Hypotéza
H l : Domnívám se, že třídění odpadu ve městě není zcela zažito a žáci nebudou přesně znát,
jak se odpad třídí, jak se třídí do barevně odlišených kontejnerů a jaké je jeho další
možné využití.

H2: Předpokládám, že žáci budou umět dobře pozorovat krajinu kolem sebe, a protože
město z vizuálního hlediska znají dobře, nebude jim činit problém zakreslit do mapy
umístění kontejnerů na tříděný odpad.

5.5.5 Postup vycházky
Vycházka je dlouhá přibližně tři kilometry a délka trvání je stanovena na dvě hodiny
třicet minut. Na trase je předem určeno šest zastávek podle mapy, kterou žáci dostanou před
zahájením práce.
Začátek i konec trasy je v klubovně ekologického kroužku v Základní škole
Komenského. Trasa vede novou částí města, kdy stanoviště jsou upravena tak, že na každém
je některý z kontejnerů na tříděný odpad a na to navazují úkoly v pracovních listech.

5.5.6 Trasa vycházky
Při výběru jsem se snažila určit takovou trasu, která bude pro děti fyzicky nenáročná,
ale zajímavá a přínosná.
Jednotlivé zastávky jsem vybírala tak, aby na každé z nic byla nějaká zajímavost,
která žáky osloví, zaujme a bude je motivovat к další práci.
Začátek trasy je u bran základní školy a končí na tomtéž místě. Vycházka pokračuje
podle mapy (viz. příloha č. 1). Na každé stanoviště je určen čas 15 minut, na stanovišti
u sběrných surovin je čas delší, 30 minut. Protože časový interval na jednotlivých
stanovištích není dlouhý, děti si musí ve skupině mezi jednotlivé členy vhodně rozvrhnout
úkoly, aby všechny stihly ve stanoveném limitu.
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Soupis zastávek:
1

Parkoviště u starého obchodu

2

Část města Kolonka

3

Sběrné suroviny

4

Pěší zóna

5

U informační tabule - rozmezí panelové zástavby a rodinných domů

6

Ulice V Koutech - rodinné domy

5.5.7 Pracovní listy
Pracovní listy jsou určeny především pro žáky prvního a druhého stupně a základních
škol.
Pokud budou vycházku absolvovat menší děti, bylo by vhodné jim přidělit do skupiny
několik žáků z vyšších ročníků druhého stupně jako odbornou pomoc a asistenci.
Obsahem je šest úkolů, které musí žáci v průběhu vycházky splnit. Úkoly se vždy
vztahují к jednotlivým stanovištím a jsou plněny po dobu cesty.

5.5.8 Poster - výstup a prezentace projektu každé skupiny
Ve

škole

si

žáci

utřídí

získané

poznatky

a

připraví

poster,

pro prezentaci pro třídu a další využití posteru ve škole a mimo ni.

Práce v 1. hodině ve škole:

Výroba posteru
Na velký formát papíru žáci utřídí základní informace získané při vycházce
a mapování terénu. Nalepí mapu, do které zakreslili úkoly z pracovních listů. Do posteru
zabudují všechny úkoly, které cestou plnili tak, aby při konečné prezentaci byli schopni
během 10 minut poučit ostatní o dané problematice a možném řešení, které navrhli.
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Prezentace
Každá skupina prezentuje poster, který vytvořila, před ostatními členy kroužku.
Na výstup je každé skupině určena časová dotace 10 minut, během níž ostatní seznámí
s jejich a návrhem řešení.
Posledních 15 minut hodiny je věnováno shrnutí, kdy učitel hodnotí práci žáků, jejich
návrhy řešení a možnou realizaci. Jednotlivé nápady se utřídí do jednoho výstupního posteru,
který je prezentovaný ve škole při vyučování nebo při samostatném bloku Ekologická
výchova.

5.5.9 Další využití posterů
Po dohodě s vedením školy a ostatními pedagogy budou postery vyvěšeny na nástěnce
v hlavní budově školy, aby mohly sloužit všem žákům a učitelům a informovat je
o možnostech města, naučí je, jak o město pečovat a poučí o třídění odpadů. Při další práci
v hodinách je možné к posterům dopracovat další aktuality, zajímavosti a informace.

5.5.10 Závěr a vyhodnocení
Cílem vycházky bylo děti naučit, jak zacházet s odpady, aby je neodhazovaly
do jakékoliv popelnice, dále je naučit, aby se uměly dívat kolem sebe otevřenýma očima
a v budoucnu se chovaly к přírodě i ke svému okolí co nejohleduplněji.
Vycházka v rámci ekologického kroužku byla pro děti velkým přínosem. Výše
popsanou vycházku jsem s dětmi

absolvovala v praxi, a tak jsem si ověřila stanovené

hypotézy.
První hypotéza se v podstatě potvrdila. Děti znají obecné třídění odpadů, ale neví
zcela bezchybně, co kterého kontejneru přesně smí dávat. Podle debaty před realizováním
vycházky třídilo odpad jen několik rodin, jejíchž děti byly účastníky vycházky.
Po absolvování vycházky většina dětí motivovala rodiče k tomu, aby se v jejich domácnosti
odpad třídil.
Hypotéza, že žáci budou umět dobře pozorovat krajinu města se také potvrdila,
děti velmi dobře znají místo, kde žijí, protože se po něm každý den pohybují. Starší žáci
pomáhali se zakreslováním detailů mladším dětem a zároveň byly nápomocní při
vypracovávání úkolů v pracovních listech. Tato spolupráce se mi protvrdila jako pozitivní.
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Cíle didaktické vycházky ekologického kroužku byly splněny. Žáci získali základní
návyky, spojené s tříděním odpadů. Vycházka děti bavila, úkoly plnily svědomitě. Motivací
pro ně byla i výroba posteru a jeho následná prezentace. Celkově se vycházka vydařila.
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6 Zhodnocení výsledků a závěr

Životní prostředí je v současné době globálně diskutovaný problém, který musíme
všichni řešit. Je nejlepší začít od výchovy nastupujících generací, které mají velkou šanci
změnit mnoho věcí. To se týká především dětí na základních školách, kde je nejvyšší
potenciál úspěchu a zakořenění.
V bakalářské práci byla z širšího ekologického hlediska zmapována ochrana přírody
v Týnci nad Sázavou a jeho nejbližším okolí. V úvodní části je shrnuta historie Týnecka. Dále
bylo popsáno několik oblastí ochrany přírody, jako například chráněné druhy živočichů
v řece Sázavě, kolonie netopýrů v rotundě a dvě chráněné oblasti - Grybla a Čížov. Cílem
bylo poukázat na nutnost šetrného zacházení s přírodou.
Základem zlepšení kvality životního prostředí je zkvalitnit informovanost o daných
problémech. Z tohoto důvodu je součástí práce návrh na založení ekologického kroužku
pro žáky základní školy. Pokud žáci začnou být vychováni od počátku k tomu, aby si vážili
přírody a všeho, со к ní patří, současná a budoucí situace ve městě a okolní přírodě se určitě
značně zlepší. Ekologický kroužek splňuje očekávané cíle stanovené v úvodu této práce.
Hlavní náplní je pozitivní působení na žáky, kteří tak získávají motivaci к šetrnému zacházení
s přírodou v místě svého bydliště i v celkovém pohledu. Vycházka jako součást výchovného
a vzdělávacího působení ekologického kroužku splnila své cíle, které byly ověřeny její
praktickou realizací. Děti si samy vyzkoušely mnoho teoretických poznatků v praxi, naučily
se spolupráci mezi různými věkovými skupinami a díky posteru si shrnuly veškeré poznatky
do uceleného díla. Didaktická část tedy také splnila své cíle.
Domnívám se , že má bakalářská práce by mohla přispět к rozšíření znalostí
a uvědomění si hlubších souvislostí v oblasti péče o životní prostředí. Do jaké míry ovlivnilo
založení ekologického kroužku i pocit spoluzodpovědnosti za jeho další vývoj, bude záležet
na čase a následném výchovném působení školy, výchovných institucí a rodin.
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7

Summary

Title of the bachelor's thesis: Nature Protection in the Tynecko Region and a Proposition for
Establishing an Ecology Club
The main topic of the bachelor's thesis are the issues of nature protection in the town
of Týnec nad Sazavou and its vicinity traced back to the time of the establishment of the
village of Tejnec and followed up to the present.
The thesis has been divided into six main chapters. Each of them focuses on different
ecology-related issues and deals with the region of Tynec from a different perspective.
Therefore, it offers various points of view and thus creates a compact survey.
The introductory part of the thesis describes its topic and sets the objectives.
The second chapter deals with the history of the town of Tynec nad Sazavou. It starts
with the establishment of the village of Tejnec, continues with the 19th and 20th centuries and
the industrial development in these centuries and closes with the present situation in the town.
The third chapter focuses on the environment in the region, mainly on the Sázava
River and its present state of pollution.
The fourth chapter concentrates on the nature protection issues in Tynecko, especially
in two protected areas, Čížov and Grybla. The chapter also deals with the protected species in
the region and the human impact on the natural environment.
The fifth, didactic part of the bachelor's thesis represents its most important part. It
focuses on the issues of teaching ecology at schools and includes a proposition as to
establishing an ecology club for the pupils of the first and second levels of elementary school.
This chapter gives a detailed description of how to establish an ecology club. It also includes
a practical "Garbage Project", which consists in an outing conducted within the town with the
aim to find out about the quality of garbage recycling and the deanness of the town. The
objective of the project is to motivate the pupils to treat Nature, both in and out of the town,
with consideration and to point out the necessity to recycle.
The sixth chapter gives a concluding summary of the thesis and the evaluation of its
objectives.
The annexes contain the photographs of the various stands of the outing, working sheets
for the pupils, maps to draw in and the map showing the route of the outing.
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3. Příloha: Pracovní listy pro žáky
Pracovní list pro 1. stanoviště - Parkoviště u samoobsluhy

1) Zakreslete barevně do mapy, kde se nacházejí jaké kontejnery na tříděný a směsný odpad.

2) Ke každému kontejneru napiš typ odpadu, který do něj patří:

3) Škrtni, co do daného kontejneru nepatří
papír - noviny, knihy, voskový papír, čisté papírové sáčky, špinavé papírové kapesníčky,
papírové pleny, obal od krabicového mléka
plast - plastové obaly a fólie, molitan, kabely, PET lahve, plastové tašky a sáčky, lino, čisté
kelímky od jogurtů, znečištěnou láhev od oleje
sklo - skleněné nádoby, porcelán, keramiku, skleněné tabule, zrcadlo, skleněná láhev
od okurek
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Pracovní list pro 5. stanoviště -Uorientačnítabule

1) Zakreslete barevně do mapy, kde se nacházejí jaké kontejnery na tříděný a směsný odpad.

2) Navrhni, jak by se daly kontejnery lépe umístit tak, aby lépe splynuly s okolím.

3) Myslíte si, že je naše město čisté nebo se po něm povalují odpadky? Zaškrtněte správnou
odpověď.
ne - město je zcela čisté
ani ne - pouze pár drobných odpadků
ano - ve velké míře
ano - v malé míře

u
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Pracovní list pro 5. stanoviště -Uorientačnítabule
1) Zakreslete barevně do mapy, kde se nacházejí jaké kontejnery na tříděný a směsný odpad.

2) Jaký odpad můžete přinést do sběrných surovin?

3) Urči, jak asi dlouho se rozkládají jednotlivé druhy odpadů. Jako správnou odpověď spoj
čarou druh odpadu s dobou rozkladu.
Materiál
sklo
igelit
cigaretový nedopalek
jablko
ponožka
plechovka
papír
krabice od mléka
pomeranč
plastový kelímek
polystyrén

doba rozkladu
1 0 - 2 0 let
7 - 2 0 dní
6 - 10 let
nikdy
3 000 let
20 - 30 let
2 - 5 měsíců
6 - 1 8 měsíců
5 0 - 8 0 let
1 - 2 roky
5 - 1 5 let

№
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Pracovní list pro 5. stanoviště -Uorientačnítabule
1) Zakreslete barevně do mapy, kde se nacházejí jaké kontejnery na tříděný a směsný odpad.

2) Co znamená tato značka? Najdi ji na některém kontejneru a vysvětli její význam.

O

3) Jsou na stanovišti i „běžné" odpadkové koše? Myslíš, že jich je dost?
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Pracovní list pro 5. stanoviště - U orientační tabule

1) Zakreslete barevně do mapy, kde se nacházejí jaké kontejnery na tříděný a směsný odpad.

2) Vysvětli pojem komunálni odpad, (použij literaturu a letáčky od učitele)

Ů
3) Dokážeš popsat co znamená tato značka W"
vidět.

? Napiš nějaký výrobek, kde ji můžeš
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Pracovní list pro 5. stanoviště - Uorientačnítabule

1) Zakreslete barevně do mapy, kde se nacházejí jaké kontejnery na tříděný a směsný odpad.

2) V Týnci nad Sázavou
(je/není) dostatek kontejnerů na tříděný odpad. Lidé
kontejnery.
(využívají/nevyužívají). Po městě se
(povalují/nepovalují) odpadky. Okolí pěší zóny
(je/není) čisté.

3) Ve škole vyrob pexeso na téma tříděný odpad, které si zahraješ se spolužáky.

w
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Pracovní list - Záverečný poster
Úkoly:
1

Zpracujte pracovní listy z vycházky.

2

Vyrobte poster s tématikou řešení odpadů v Týnci nad Sázavou

-

vlepte mapu se zakreslenými kontejnery na tříděný a smíšený odpad

-

navrhněte další rozmístěná kontejnerů na tříděný odpad ve městě

-

navrhněte řešení pro zlepšení čistoty města

-

vytvořte informativní leták pro žáky školy, kde bude zpracované poučení o zacházení
s odpadem (rada jak třídit odpad a jak udržet čisté město)

3

Prezentujte poster s návrhy řešení.
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4. Příloha: Fotografie stanovišť
1. stanoviště - Parkoviště u samoobsluhy

2. stanoviště - Kolonka

3. stanoviště - Sběrné suroviny
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4. stanoviště - Pěší zóna

5. stanoviště - U orientační tabule

6. stanoviště - Ulice V Koutech
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