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Abstrakt
Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce historicko-přírodovědné
Drvotovy naučné stezky Povodím středního Kačáku v okolí přírodní rezervace Záplavy
na Kladensku a její využití ve výuce přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ.
Teoretická část obsahuje geomorfologický popis území Kladenska, geologii
Kladenska vztahující se k těžbě černého uhlí v tomto regionu,

směrnice ochrany

přírody ve vztahu k území naučné stezky, dále pak historii vzniku Drvotovy naučné
stezky, výčet obsahu stávajících tabulí a v neposlední řadě seznam vyjadřující stav
hnízdního i vyskytujícího se ptactva na této ornitologické lokalitě Malé a Velké
Záplavy.
Praktickou část diplomové práce tvoří návrhy nových naučných tabulí Drvotovy
naučné stezky, které jsou v porovnání se stávající naučnou stezkou obsahově více
přírodovědně zaměřené a moderněji ztvárněné. Atraktivita lokality a dobrá dostupnost
nabízí možnost využití stezky ke školním exkurzím školám jak z okolních obcí, tak
z Kladna a dalších měst. Z tohoto důvodu je součástí praktické části návrh pracovních
listů ke stezce a jejich autorské řešení.

Klíčová slova: naučná stezka, pracovní listy. Kladensko

Abstract
Drvot^s Educational Footpath
The project for reconstruction and usage in biology education
The theme of this thesis is the project for reconstruction of the historical and
biological Drvot‘s Educational Footpath which goes through the stream-basin of middle
‘Kačák’ in the surrounding of ‘Záplavy*, the nature reserve in the Kladno region.
Theoretical part contains the geomorphology description of Kladno area, as well as the
geology of Kladno district in relation to the past coal mining activity, relevant
environmental protection directives, historical development of this educational footpath
and the content summary of the current informative boards. In addition the theoretical
part includes the list presenting the status of birds currently nesting in or moving
through this particular ornithological locality ‘Malé a Velké Záplavy‘.
Practical part of this thesis includes concepts of new educational boards for
Drvot‘s Educational Footpath that are focused more on biological matters and carried
out by modem and attractive way in comparison to the old ones.
The attractivity and great accessibility of this locality offers a unique opportunity
for its educational usage. In particular for excursions from both nearby village schools
and schools from Kladno and other cities. This is also the reason for including the drafts
of working sheets with author’s answers in this thesis.

Key words: educational footpath, drafts of working. Kladno region

Naučné stezky jsou velmi oblíbenými cíli turistů. Návštěva naučné stezky je
většinou zárukou toho, že se projdeme příjemným prostředím, psychicky si odpočineme
a načerpáme nové síly. Jako zpestření procházky máme možnost blíže se seznámit
sokolím, ve kterém se nacházíme prostřednictvím naučných tabulí, jež nás přímo
vybízejí, abychom se zastavili, přečetli si je a pouze je neminuli. Drvotova naučná
stezka Povodím středm'ho Kačáku se nachází ve středočeském kraji, 5 km jihozápadně
od Kladna a slouží těmto účelům již 27 let. Prochází významnou lokalitou, přírodní
rezervací Záplavy a kolem přírodní památky, mokřadu Kalspot. Dobám její slávy už
bohužel poněkud odzvonilo. Prostředí jímž prochází je stále krásné a poutavé, ale
nároky turistů na poskytovám' informací prostřednictvím naučných tabulí se během let
změnily. Naučné tabule na Drvotově naučné stezce jsou menších rozměrů, obsahují
většinou pouze text výjimečně doplněný o několik černobílých obrázků. Stezka je na
několika místech špatně značená a zarostlá vzrostlými keři či náletovými dřevinami,
informace na některých tabulích jsou zastaralé. Stezku jsem navštívila rrmohokrát
a během těchto návštěv jsem potkala turisty jen výjimečně, přestože to bylo o víkendu
v letních měsících, kdy turisté vycházejí do přírody. Potkávala jsem jen lidi věnčící psy.
Tehdy jsem rozhodla o tématu mé diplomové práce, navrhnout rekonstrukci této stezky.
Vzhledem k mému budoucímu povolání jsem na ni nahlížela také z pohledu učitelky
a tedy možných školních exkurzí do této bh'zké lokality. Vytyčila jsem si tedy dva cíle
diplomové práce.

Cfle diplomové práce:
•

Návrh rekonstrukce Drvotovy naučné stezky - grafický návrh naučných tabulí.

•

Vytvoření pracovních listů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, které se budou vztahovat
k obsahu naučných tabulí a které by mohly školy na exkvirzích na stezce
používat.

2 Teoretická část

2.1 Kladensko
2.1.1 Geomorfologická charakteristika
Okres Kladno se rozkládá v severozápadní části Středočeského kraje. Jako celek
je Kladensko součástí Českého masívu, přičemž ve své severní části patří k České
tabuli, konkrétně ktzv. Dolnooharské tabuli a ve své střední a jižní části patří
k Poberounské soustavě. Ta se na území okresu Kladno dělí dále na Pražskou plošinu,
jejíž součástí je v centrální části okresu Kladenská tabule, dále na Křivoklátskou
vrchovinu. Lánskou pahorkatinu vjižm' části a na vrchovinu Džbán v severozápadm'
části území.
Výškové rozčleněm' povrchu Kladenska odpovídá jeho morfologickému vývoji.
Celé území představuje zbytky paroviny, která byla v geologickém vývoji několikrát
zaplavena vodami sladkovodních jezer či mělkých moří, vyplňujících svými nánosy
terénní sm'ženiny. Na této parovině neprobíhaly už od prvohor žádné větší horotvorné
pohyby, a proto jsou výškové rozdíly na celém území poměrně malé a byly způsobeny
až ve čtvrtohorách erozivm' činností vodních toků. Nejvyšším bodem Kladenska je tak
Vysoký vrch u Malých Kyšic v Lánské pahorkatině, s pouhými 489 m (Krajník, Pospíšil
1985).

2.1.2 Podnebí
Podnebí okresu Kladno lze charakterizovat jako teplé, mírně suché s převážně
mírnými zimami. Nejteplejší a nejsušší je bezlesá severní a střední část okresu, ležící
v dešťovém stínu. Kopcovitá a zalesněná jižní část má podnebí drsnější, s větším
množstvím atmosférických srážek a nižšími průměrnými teplotami. Průměrná roční
teplota se zde pohybuje mezi 7 až 9°C a roční úhrn srážek je kolem 500 - 550 mm
(Krajník, Pospíšil 1985).

2.1.3 Vodopisné poměry
Vodopisné poměry Kladenska jsou poměrně chudé. Středm' a sevenu část okresu
patří k povodí Vltavy, jižní k povodí Berounky, přičemž obě tyto řeky protékají mimo
jeho území. Hlavním tokem povodí Beroimky je Loděnický potok neboli Kačák
s několika menšími přítoky, pramenící u Řevničova pod Džbánem a tekoucí zhruba
jihovýchodním směrem. K povodí Vltavy patří dosti hustá síť potoků směřujících
zhruba od západu k východu (potok Vranský, Zlonický, Bakovský, Červený,
Knovízský, Zákolanský, vinoucí se Okořským údolím, Dřetovický a Týnecký). Na
rybniční plochy je kladenský okres velmi chudý, za zmínku stojí pouze největší vodní
plocha Kladenska, Turyňský rybník neboli tzv. Záplavy, který vznikl po 2.světové
válce u vesnice Srby poklesem půdy v důsledku poddolovám' (Krajník, Pospíšil 1985).

2.L3.1 Lodčnický potok (Kačák)
Loděnický potok neboli Kačák zaujímá v mé práci významnou roli, proto se
o něm zmíním blíže.
Dva názvy má podle obcí Kačice a Loděnice, kterými protéká. Pramení v oblasti
Džbánu (535 m.n.m.) na území okresu Rakovník u obce Kroupová. Protéká čtyřmi
okresy - rakovnickým 15,5 km, kladenským 26,5 km, Praha-západ a Berounem 16,5
km. Celková jeho délka je tedy přibližně 58,5 km. Potok ústí mezi obcemi Tetín
a Srbsko v okrese Beroun, kde se zleva vlévá do řeky Berounky. Loděnický potok
protéká v kladenském okresu také Turyňským rybníkem a kolem mokřadu Kalspot,
kudy vede Drvotova naučná stezka (podle Drvoty a kol. 1987).
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2.2 Geologie
2.2.1 Geologický vývoj Kladenska
Geologický vývoj Kladenska začíná v době mezi prahorami a prvohorami, v éře
starohor, ve svrchním proterozoiku před 570 mil. lety, kdy bylo dnešní Kladensko
zatopeno hlubokým algonkickým mořem. Jeho pozůstatkem jsou vrstvy jílovitých
břidlic a buližníků (výstupy na Kožové hoře u Velké Dobré). Tato doba se vyznačovala
též sopečnou činností, jejímž pozůstatkem je zde zelený spilit (spilitový vrch Veselov
u Družce) (Krajník, Pospíšil 1985). Vlivem horotvorných pochodů vznikla před
počátkem prvohor v oblasti Čech hornatá pevnina, která byla postupně působením vody,
větru a mrazu zarovnávána. Z tohoto období je na tomto území ve vrstevním sledu
geologický hiát (ústně Ziegler 2009),
Největší význam pro budoucnost Kladenska měla doba prvohor, paleozoikum.
V karbonu bylo území Kladenska ponořeno ve vodách sladkovodního jezera, v jehož
močálech rostly stromové kapradiny, plavuně a přesličky. Z jejich těl zapadlých do
močálu se za nepřístupu vzduchu vytvořily během milionů let mohutné vrstvy černého
uhlí.Toto sedimentární období skončilo ve spodním permu (Krajník, Pospíšil 1985).
Od počátku druhohor až po svrchm' křídu zde nemáme doklady o ukládám'
hominotvomého materiálu. Kladensko bylo v časovém úseku trias, jura a spodní křída
souší. Znovu bylo území zalito ve svrchní křídě cenomanským mělkým mořem.
S výjimkou

nejstarších

cenomanských

vrstev

doložených

říčmmi,

jezemími

a brakickými uloženinami, patří všechny vyšší vrstvy svrchního cenomanu, turonu
a coniaku k uloženinám mořským. Charakteristickými uloženinami období křídy jsou
korycanské slepence a pískovce (cenoman), perucké jíly, semické jíly, jílovce
(bělohorské opuky) a slínovce (turon) (Čepelová 2004).
Ve třetihorách (terciéru) po ustoupení křídového moře, bylo Kladensko
zaplaveno opět sladkovodním jezerem. Jeho nánosy však erozivní činnost čtvrtohor
téměř úplně odstranila. Terciér byl též typický sopečnou činností, po které na území
Kladenska zůstala čedičová Slánská hora (330 m) a stratovulkán Vinařická hora
(413 m) (Krajm'k, Pospíšil 1985).
Ve čtvrtohorách (kvartéru) dochází ke střídání dob ledových (glaciálů)
a meziledových (interglaciálů). Jejich působením docházelo k silné erozivní činnosti -
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rozrušování hornin a jejich odnos větrem a vodou. Nachází se zde pleistocénní spraSe,
zarovnávající nerovnosti povrchu. Výsledkem je dnešní tvářnost tohoto území (Krajmk,
Pospíšil 1985).

2.2.2 Karbon a vznik limnických pánví
Karbon zaujímá ve vývoji Země časový úsek přibližně mezi 354 a 298 miliony
let. Ke konci karbonu se kolizí velkých kontinentálních bloků, Laurassie a Gondwany,
vytvořil jediný velký pevninský celek, superkontinent Pangea. Na místě dnešní západní
a střední Evropy vzniklo rozsáhlé pásemné pohoří, variské horstvo. Po hluboké
denudaci v dalších geologických období je Český masív pouhým pozůstatkem tohoto
horstva. Variské horstvo tehdy vznikalo v blízkosti rovníku a na jeho severním okraji se
až do permu udrželo mělké epikontinentálm' moře. Mohutné pohoří s rozsáhlými
mezihorskými depresemi, aktivm' vulkanismus a tropické klima s přiléhajícím mořem na
severu výrazně ovlivnily přírodní podmínky na našem území. Bažinná vegetace
v přímořských nížinách a jezemích pánvích měla ráz tropických pralesů. Rostlinstvo přesličky, plavuně, kapradiny a dnes vymřelé typy nahosemenných rostlin,
kapraďosemenné rostliny, dosahovaly poprvé vyššího stromovitého vzrůstu (Mergl
2000).

oceány

horská pásma

mělká moře

Obr. 1 - Paleogeografická rekonstrukce ve svrchním karbonu (Chlupáč a koL 2002)

O - Gondwana spojená s Laurasií, Ch - Čína, S - Siberia a Kazachstania, X - přibližná
pozice Českého masívu.
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Po skončení, pro centrální část Čech nejvý23iamnějších fází variského vrásnění,
bretonské a sudetské fáze, se Český masív stal souší. V depresích mezi velehorskými
pásy variského pohoh' se na počátku svrchního karbonu vytvořily nové sedimentačm'
prostory, které měly ráz jezemích, neboli limnických pánví. Říční toky, které vtékaly do
těchto pánví, přinášely velké množství klastického materiálu z rozmšovaných
a erodovaných hor a jezemí pánve byly rychle zanášeny.
Zdrojem

klastického

materiálu

byly

jižm'

části

Českého

masívu,

tzv. moldanubická kra, která vystupovala na povrch a v tropickém klimatu bez
souvislého rostlinného pokryvu rychle podléhala denudaci. Eroze záhy odkryla
i hlubinná tělesa granitoidů, původně skrytá v hlubinách variského horstva. Obnažené
granitové masívy, zejména rozsáhlý středočeský pluton, poskytovaly množství zvětralin
včetně živců, které tvoří podstatnou část karbonských arkóz. Současně se uplatňovala i
aktivm' sopečná činnost. Vulkanismus měl převážně emptivní charakter s ryolitovými
výlevy, pyroklastickými empcemi spojenými se žhavými mračny a velkoplošným
spadem vulkanického popela i tvorbou mělce podpovrchových těles žilného rázu.
Vyvržený vulkanoklastický materiál tvoří v jezemích pánevních usazeninách tenké
vložky, tzv. tonsteiny, lidově brousky. Vznikaly ukládáním sopečného popela
z vulkanických empcí a jsou významnými horizonty vhodnými pro statigrafickou
korelaci vrstev mezi jednotlivými pánvemi (Mergl 2000).
Výplň pánví tedy většinou tvoří klastické sedimenty (křemenné pískovce,
arkózy, prachovce, jílovce), organogenní uloženiny (uhelné sloje) a vulkanogermí
sedimenty (tufy, tufity) (Chlupáč a kol. 2002).
Nejtypičtějším sedimentem karbonu jsou sloje černého, neboli “kamenného“
uhlí. Sloje vznikaly v období vlhkého klimatu v prostředí močálů s bujně rostoucí
vegetací v době, kdy byl přemšen přínos klastického a jílovitého materiálu. Podmínkou
vzniku uhelných slojí je jednak nahromadění rostlinných zbytků a především jejich
rychlé zakrytí sedimenty, které zamezí rozkladu.
Karbonské usazeniny mají zřetelnou cykličnost. Zjednodušeně lze říci, že cykly
červenavě zbarvených sedimentů reprezentují sušší období, souvrství šedá období vlhčí.
Cykličnost nižšího řádu je patmá uvnitř jednotlivých souvrství, kde se rytmicky střídají
dvě nebo tři litologicky odlišné polohy, nejčastěji slepence s pískovci a prachovci.
Vypovídají o pravidelně se střídajících klimatických podmínkách. Ve vlhčích obdobích
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vznikaly jezemí pánve, v sušších obdobích jezera vysychala a sedimentace získávala až
pouštní ráz (Mergl 2000),
Jelikož v pánvích pokračovala sedimentace ze svrchmTio karbonu do permu bez
zásadních změn, nebývá hranice mezi oběma útvary přesně stanovitelná a pánve se
označují jako permokarbonské. Počátek sedimentace středočeských a západočeských
limnických pánví spadá do středního westphalu (svrchm' karbon) (Chlupáč a kol. 2002).

2.3 Těžba uhlí na Kladensku
23.1 Historie - nález uhlí, první doly
V 70. letech 18. století se situace Kladenska - do té doby především
zemědělského regionu - začala radikálně měnit. Hlavním místem děje se stalo tehdejší
buštěhradské panství vévodů bavorských. V roce 1775 Václav Burer a Jakub Opit
z Buckova učinili na úbočí vrchu Vysoký u Vrapic větší nález uhlí a objevili tak výchoz
uhelných slojí, které se staly největším důlním celkem u nás až do 40. let 19. století.
Uhlí donesli ke kováři Václavu Linhartovi do Brandýska, který leskle čemé kamínky
hodil do kovářské výhně a ty jasně vzplanuly. Objev uhlí se všem třem vyplatil, protože
oni i jejich potomci měli doživotně uhlí zdarma. Zatím šlo jen o povrchová ložiska,
která většinou ani nedávala kvalitní surovinu. 70. léta 18. století jsou tedy považována
v historii dolování na Kladensku za významný mezník.
V té době patřily buštěhradské doly k největším dodavatelům palivového uhlí do
Prahy a kvalitním kovářským uhlím zásobovaly také značnou část Čech. Právě potřeba
uhlí v Praze a ve středních Čechách učinila na počátku 19. století kladenskou pánev
nej významnějším kamenouhelným revírem, kde se těžila až třetina uhlí v rámci českých
zemí. Postupně se ale některé malé okrajové pánvičky uhlí na buštěhradském panství
začaly vyčerpávat a kutání se začalo přesunovat směrem na západ ke Kladnu. Prvními
šachtami v nově otevřeném západním poli kladenské uhelné sloje byly Barbora, Václav
a Jindřich, ale postupně se dolování přenášelo na východ, kde ve 30. letech 19. století
vznikly u Cvrčovic šachty Ferdinand a Ludmila.
V březnu 1846 začal hloubit kutací jámu Jan Váňa, a asi 500 metrů západně od
něj kutal Jan Jirátko, sadař a zedník z Buštěhradu. Jan Váňa narazil v hloubce deseti
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sáhů (1 sáh = 1,896 m) na silurskou skálu, což znamenalo, že jeho práce je mamá,
protože tady uhelná sloj není. Se svým neúspěchem se svěřil Jirátkovi, který zatím také
na uhlí nenarazil, a i on se začal domnívat, že ani jeden z nich nezvolil to správné místo.
Řekl Váňovi, že on také končí. Zkušenější Váňa ale věděl, že v Jirátkově jámě ještě
silurská skála není a že je tedy předčasné házet flintu do žita. V hospodě v Újezdě pod
Kladnem proto od Jirátka jeho jámu koupil a obchod podle Váňovy vzpomínky zapili
třemi žejdlíky kořalky. K objevu hlavm' sloje na území Kladna tak chyběl už jenom
krůček. 1. listopadu 1846 bylo jeho úsilí korunováno úspěchem - narazil na uhelné
ložisko a jáma byla nazvána Kateřina - Josefa.
Na scénu dále vstupují dvě osobnosti, které se v příštích letech nesmazatelně
zapsaly do dějin průmyslu na Kladensku. Prvm' z nich byl českobudějovický loďař
a velkoobchodník s dřívím Vojtěch Lanna (1805-1866) a druhou František Kleiru
stavitel železnic ze Sobina na Moravě, V následujících letech byly založeny jámy
Václav (1847), František a Thinrrfeld (obě 1848) a na opačné straně Kladna šachta
Zippe (1857), kterou v roce 1862 nahradila Amálie. Novotný, Lanna a tři bratři
Kleinové založili v roce 1848 Kladenské kamenouhelné těžařstvo. To si podalo žádost
o povolení ke zřízem' železáren, protože Lanna byl už v té době majitelem
železnomdných dolů u Nučic. V dubnu 1854 byla zahájena stavba první vysoké pece
v Kladně a 8. ledna následujícího roku pec zapálena jako vůbec prvm' vysoká pec na
koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Laimy nesla jméno Vojtěšská.
Ředitelem těžařstva byl jmenován zmiňovaný Jan Váňa. K označení Kladna jako města
uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa.
Na přelomu 60. a 70. let 19. století došlo k otevření dalších šachet na
severozápad (Engerth, Bresson, Barré, Mayrau) a na severovýchod (František Josef) od
Kladna, čímž byl v podstatě dobudován celý komplex dolů na území dnešního města
Kladna, po němž ovšem do dnešní doby zbyla většinou už jenom místm' jména.
V závěm století vznikly dva doly na katastm dnešního Libušina - v roce 1888 důl Max
a v roce 1899 důl SchOeller nesoucí jméno velkoprůmyslníka a člena správní rady
Mirošovsko-libušínského těžařstva Gustava Schóellera. Nejmladším dolem v jižm' části
kladenského okresu je pak důl Jaroslav v Tuchlovicích pojmenovaný v roce svého
vzniku - 1941 - po generálním řediteli Živnobanky. Dále šachty postihla móda
nahrazovat tradiční jména šachet jmény komunistických politiků, takže jsme na
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Kladensku měli doly Gottwald, Zápotocký, Nejedlý a Fierlinger, které přežily až do
počátku 90. let, kdy se některé vrátily k původním názvům. Devadesátá léta 20. století
s sebou přinesla útlum dolování a postupné uzavírání do té doby fungujících dolů
(Netušilová 2006).

2.3.2 Kladensko - rakovnická pánev
Nejstarší jednotkou středočeských a západočeských limnických pánví je
kladenské souvrství (spodní bolsov až kantabr), které zahrnuje dva samostatné členy
oddělené od sebe významným hiátem. Starší vrstvy radnické (bolsov) a mladší vrstvy
nýřanské (sv.westphal až kantabr). Radnické vrstvy

lze místy členit na spodní

a svrchní. Spodní a svrchní radnickou sloj odděluje brouskový obzor. Jde o několik
metrů mocný komplex nažloutlých, bělavých až šedých popelových tufů a tufitů
(tzv. brousky). Spodní radnické vrstvy nasedají diskordantně na své podloží
(proterozoikum) a vyplňují jeho nerovnosti, např. stará říční údolí s výškovými rozdíly
až 200 m. Mocnosti jsou proto proměnlivé (max. 280 m). Cykly zde tvoří sled slepence,
arkózy - prachovce, jílovce - kořenové půdy - uhelná sloj. Většinou jsou však cykly
neúplné a porušené erozní činností, Z litologického hlediska jsou v radnických vrstvách
přítomny proluviální (svahové a přívalové), říční, jezemí a bažinné sedimenty,
Z hlediska uhlonosnosti jsou radnické vrstvy nejvýznamnější. Spodní radnická sloj na
Kladensku má mocnost 5 - 8 m a průmyslově nejcennější svrchní radnická, neboli
hlavní kladenská sloj může místy dosáhnout 12 - 14 m, nejčastěji však 2 - 5 m. Po
radnických vrstvách následuje statigrafický hiát a po něm vrstvy nýřanské, které mají
litologický sled podobný jako vrstvy radnické (arkózy, prachovce, jílovce). Uhelné
slojky bývají sice četné, ale jejich mocnost je mnohem menší než u vrstev radnických.
Na nýřanské vrstvy konkordantně nasedá týnecké souvrství, které vznikalo v suchých,
pro růst uhlotvomé vegetace nepříznivých dobách (prachovce, slepence). Na něj
konkordantně nasedá slánské souvrství, které obsahuje menší uhelné slojky, nikoli
však v okolí Kladna. Nejvyšší zachovaná jednotka středočeských a západočeských
limnických pánví je líňské souvrství, které opět odráží suché klima (prachovce, jílovce)
(Chlupáč a kol. 2002; Pešek a kol 2001).
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2.3.3 Stručná charakteristika Kladenskélio uhelného ložiska
Středočeská karbonská série obsahuje spodní šedé, spodní červené, svrchní šedé
a svrchní červené souvrství. Uhlonosné jsou však pouze šedá souvrství. Uhelné ložisko
je uloženo v hloubce O - 600 m pod povrchem, průměrná hloubka se pohybuje kolem
300 m. Kromě rozčlenění výraznými podložními hřbety je ložisko tektonicky porušené
a velké tektonické linie rozdělují Kladenskou pánev na vícero tzv. “tektonických ker“.
Většina zlomů, až na malé výjimky probíhá ve směru SZ - JV. Generální úklon vrstev
karbonských sedimentů je 4 - 8° k SV a S. V blízkosti podložních hřbetů úklon vrstev
dosahuje až 20°. V rámci kladenských dolů je ložisko pokryto sedmi dobývacími
prostory -

dobývací prostor Kačice, Srby, Libušin, Vinařice, Švermov, Dubí

a Tuchlovice. Podrobnější charakteristika jednotlivých slojí je uvedena v následujícím
přehledu (Seifert 2002).

Spodní - radnické souslojí obsahuje v dobyvatelné mocnosti dvě sloje :
základní kladenskou (ZKS) a hlavní kladenskou (HKS)

Svrchní - lubenské souslojí je tvořeno třemi slojovými skupinami:
dolínská (DS), střední lubenská (SLS) a kačická (KS)
- představují nejmladší uhelné sloje radnických vrstev, jejich plošné rozšíření
je omezeno pouze na dobývací prostot Kačice a Tuchlovice
- v každé se vyskytuje pouze jedna sloj o využitelných parametrech,
s výjimkou JZ části dolínské skupiny, kde je ověřeno její výrazné štěpení do
více lávek

a) Základní kladenská sloj (spodní radnická) - plošné rozšíření sloje je omezeno
pouze na dobývací prostor'Dubí. Průměrná mocnost je 2,0 m. Sloj je uložena
4 - 15 m pod hlavní kladenskou slojí. Je budována matným až popelovitým
uhlím o vysoké popelnatosti.
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b) Hlavní kladenská sloj (svrchní radnická) - tato sloj je pro těžbu hospodářsky
nejvýznamnější v celém kladenském revíru. Má největší plošné rozšíření ze
všech dobyvatelných slojí. Sloj byla v revíru místy zastižena i v mocnosti 10 m.
Průměrná mocnost sloje je 3,88 m a popehiatost 27,79 %.
c) Dolínská sloj (spodní lubenská) - je co do objemu zásob druhou
nejvýznamnější slojí v kladenském revíru. Nachází se především ve střední části
dobývacího prostoru Kačice a v jižní části dobývacího prostoru Tuchlovice.
Maximálm' zjištěná mocnost sloje dosahuje 6 m, průměrná mocnost je 2,35 m
a popelnatost 30,55 %.
d) Střední lubenská sloj - nachází se 4 - 10 m nad dolínskou slojí. Mocnost sloje
dosahuje maximální hodnoty 2 m pouze JZ směrem má vlivem štěpení mocnost
větší. Průměrná mocnost je 1,27 a popelnatost 31,14 %.
e) Kačická sloj (svrchní lubenská) - je vyvinuta ve středm' a SV části dobývacího
prostoru Kačice. Maximálm' mocnost sloje je 2,5 m, průměrná mocnost je 1,77
m a popelnatost 27,14%.
Nadložm' nýřanské, týnecké (spodní červené) i slánské (svrchm' šedé) vrstvy
obsahují uhelné reprezentanty, které nemají hospodářský význam (Seifert 2002).
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Tab.l - Stratigrafické členění karbonu (podle Mergl 2000)
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Tab. 2 • Stratigrafie karbonu středočeských a západočeských pánví
(podle PeSek a kol. 2001)

Obr. 2 - Stratigrafické schéma karbonu a permu limnických pánví Českého masívu na naSem
území (podle Chlupáč a kol. 1998)

19

Lil
stropní opuka

m odrošedá
opuka

m alá opuka
l - l - l - l -

I

velká opuka

12E
8EZD
3 14E2
ioF ¥ ^ 15H 2
11 I

I 1 6 l> I I

Id e a liz o v a n ý p ro fil s v rc h n í ra d n ic k é (h la v n í k la d e n s k é ) slo je (IP ) a
slo jí lu b e n sk é h o so u slo jí: X X II — sp o d n í lu b e n s k á (d o lín sk á ) sloj,
L X I — stře d n í lu b e n s k á slo j, L II — s v rc h n í lu b e n s k á (k a č ick á ) sloj
v k a č ic k é m d o b ý v a c ím p ro sto ru D o lu K la d n o . J. P e še k (1 9 9 6 ).
1—9 u h lí (užSí k o lo n k y ): 1 —m a tn é u h lí; 2 —m a tn é u h lí p á sk o v a n é ; 3 —
u h lí p á sk o v an é ; 4 —le s k lé u h lí p á sk o v a n é ; 5 —le s k lé u h lí; 6 - lip to h u m it; 7 - p o p e lo v in o v é u h lí; 8 —v lo ž k y fu z itu ; 9 - p á sk y v itritu ; 1 0 -1 5
p ře c h o d n é h o rn in y a a n o rg a n ic k é se d im e n ty (širSí k o lo n k y ): 10 —
u h e ln a tý jílo v e c ; 11 - „ o p u k a “ ; 12 - v u lk a n o g e n n f p ro p lá stk y m im o
h la v n í Id ad en sk o u slo j (o ta z n ík y z n a č í u rč ito u n e jisto tu , z d a jd e skuteč n č o v u lk a n o g e n n í p řím ě s); 13 —jílo v e c ; 14 —p ra c h o v e c ; 15 —p ís
k o v e c , a rk ó z o v itý p ísk o v e c ; 16 —k o ře n y .

Obr. 3 • Profíl hlavnf kladenské sloje (podle Pešek a kol. 2001)

2.3.4

Přehled kladenských dolů
Historie dolování uhlí na Kladensku sahá až do roku 1775, poslední z dolů byl

zavřen roku 2002.
Jméno /Jména kladenských dolů
AMÁLIE
BRESSON
ENGERTH
KATEŘINA-JOSEFA
KUBECK
PROKOP
PRŮHON
THINNFELD
ZIPPE

Místo
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
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Těžba
1862-1896
1868- 1901
1871 - 1945
1846- 1847
1858- 1997
1858 - 1888
1864- 1891
1854- 1913
1857- 1862

FRANTIŠEK JOSEF (Prago I , Antonín I -Zápotocký) Kladno - Dubí
TRAGY (Prago III, Antonín III - Zápotocký)
Kladno - Dubí
KATEŘINA
Kladno - Dubí

1871 - 1990
1901 - 1990
1813-?

JOSEF
PRAGO IV

Vrapice
Vrapice

? -1965
1775 - 1965

FERDINAND (Prago II)
LUDMILA
MARIE ANTONIE
VÍTEK

Cvrčovice
Cvrčovice
Cvrčovice
Cvrčovice

1871 -1915
1822- 1874
1840- 1874
1841 - 1891

BARRE (Tuháňský)
MAYRAU (Firlinger I, Gottwald II)
ROBERT

Vinařice
Vinařice
Vinařice

1881 - 1963
1900- 1997
1880- 1997

JAN La IL
MAX (Firlinger II, Gottwald I)
SCHOELLER (Nejedlý I, Kladno)

Libušin
Libušin
Libušin

1887- 1925
1890- 1980
1902 - 2002

JAROSLAV (Nosek, Tuchlovice)
MARIE ANNA
MICHAL (Layer)
PUSTINKA
RONNA (Gotwald III)
THEODOR

Tuchlovice
Dříň
Brandýsek
Lánská obora
Hnidousy
Pchery
Kamenné
Žehrovice

1952 - 2002
1848- 1874
1854- 1865
1951 -?
1886- 1997
1902 - 1935

WANNIECK (Generál Svoboda / Nejedlý II)

1931 - 1982

Tab. 3 - Přehled kladenských uhelných dolů (podle Seifert 2002)

2.3.5 Důl Wannieck (Generál Svoboda, Nejedlý II)
Důl lidově pojmenovaný Vaňkovka se nacházel a jeho areál dodnes nachází
u obce Srby u Turyňského rybníka, kudy prochází Drvotova naučná stezka. Byl hlouben
v letech 1913-1914. Hloubka jámy až k nárazišti byla 518,5 m, v hloubce 422 m byla
dosažena sloj o mocnosti 4 m. Do roku 1930 se touto jámou netěžilo, důl sloužil jako
výdušná jáma pro Důl Schóeller v Libušině, který byl vyhlouben roku 1899.
Po ukončení těžby v roce 1982 byla odstraněna těžní věž spolu s jámovou
budovou Dolu Warmieck, vlastní jáma byla zasypána v roce 1983.
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Po vzniku a.s. ČMD byl areál sídlem Revírní báňské záchranné stanice
(1991 - 1997). V roce 2002 se v areálu prováděly demoliční práce a terénní úpravy.
Nyní je areál oplocen a v místě doluje přes plot vidět vodní plocha (Seifert 2002).
Dolování uhlí na Kladensku bylo po téměř 230 letech ukončeno uzavřením
posledního z těžících dolů, dolu Schóeller v Libušině dne 29.6.2002.

2.3.6 Paleobotanika
S

těžbou uhlí na Kladensku jsou spojeny významné paleontologické, zejména

pak paleobotanické permokarbonské nálezy.
Jílovce a tufy radnické pánve poskytly neobyčejně bohaté nálezy karbonské
flóry. Jedná se převážně o stromovité plavimě rodů Lepidodendron, Lepidofloios,
Sigillaria, Ulodendron a plavuně dalších typů. Výška plawmí činila až 2 0 - 3 0 metrů,
jak dokládají nálezy vzpřímených kmenů a pařezů o průměru až půl metru v nadloží
spodní radnické sloje. Otisky povrchu jejich kmenů mají nápadné jizvy po odpadlých
listech. Významné jsou tzv. stigmariové půdy. Jsou to jílovce či tufy v podloží uhelných
slojí, které jsou prorostlé kořenovými částmi plavuní, tzv. stigmariemi (nejčastěji druh
Stigmaria ficoides). Kromě plavuní je z jílovců a tufu známa řada druhů
kapraďosemermých rostlin rodů Sphenopteris, Neuropteris, Alethopteris i mnoha
dalších. Z přesliček jsou hojné podélně rýhované kmeny rodu Calamites nebo listové
části s přesleny kopinatých nebo klínovitých lístků rodů Annularia a Sphenophyllum.
K význačným a velkým fosiliím patří listy kordaitů. Tyto až 20 metrů vysoké stromy
měly šavlovité, až metr dlouhé listy s podélnou žilnatinou a široce rozprostřené kořeny
vhodné pro bažinatou půdu karbonských pralesů (Mergl 2000).
Některé zkameněliny lze sbírat v přirozených výchozech hornin, nebo vyvětralé
přímo na polích. Jiná je situace u zkamenělin, které se vyskytují v okolí uhelných slojí,
ty se na povrch dostávají díky těžbě uhlí. Doly v okolí Kladna jsou významnými
paleontologickými lokalitami. Řada rostlirmých druhů byla popsána právě odtud.
Zkameněliny se svého času intenzivně sbíraly na všech odvalech, na které se vyvážel
nově vytěžený materiál. Byly dosbírávány i na odvalech již opuštěných dolů. Současně
se sběrem probíhalo i studium karbonské flóry. Na Dole Nosek a Gottwald byl nalezen
nový rod plavuňovité rostliny, ke kterému patří šištice popsaná jako Sporangiostrobus
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feistmanteli (FEISTMANTEL). Z dolů Zápotocký, Nosek a Gottwald pochází nově
popsaná šištice plavuňovité rostliny Polysporia robusta (DRÁBEK). Na Dole
Zápotocký byly nalezeny šištice přesličky druhu Sphenophyllum myriophyllum
(CREPIN), které byly rovněž popsány jako nový druh. Dále byl z Dolu Nosek popsán
nový rod Spencerites. Nález téměř celé šištice z Dolu Zápotocký ukázal zcela bezpečně,
že listy se sporangiemi popisované jako Lepidocarpon majus (BRONGNIART) patří ke
stromovité plavimi Lepidophloios laricinus (STERNBERG). Tím byla prokázána
předpokládaná souvislost rodů Lepidocarpon a Lepidophloios. Podrobné studium na
velkém množství nálezů z nadloží základní kladenské sloje ukázalo, že některé
plavuňovité rostliny z rodu Lepidodendron měly vyvinuty hydatody, tedy byly schopny
vylučovat vodu v kapalném stavu.
Část nových nálezů mělo zachovanou vnitřní stavbu. Umožnilo to tak částečně
zrekonstruovat anatomii karbonských rostlin ČR. Platí to především pro kmeny a větve
plavuňovitých rostlin rodů Lepidodendron a Lepidophloios, pro kapradiny rodu
Psaronius a přesličkovité rostliny rodů Sphenophyllum a Calamites (Drábek 1980;
Pešek a kol. 2001).
Paleozoologických zkamenělin se v sedimentech kladenských uhelných dolů
příliš nenašlo. Důvodem jsou hrubozrrmé říčm' sedimenty radnických vrstev, ve kterých
se zástupci živočišné říše zachovali jen výjimečně. Mezi nalezený hmyz patří jepice
Bojophlebia prokopi (KUKALOVÁ-PECK, 1985) nalezená ve Vrapících, pavouk
Promygale janae (OPLUŠTIL, 1986) z dolu Mayrau ve Vinařících a pavoukovci
Aphantomartus pustulatus (SCUDDER, 1844) a Aphantomartus areolatus (POCOCK,
1911), oba z dolu Schóeller v Libušině (Štamberg, Zajíc 2008).
Významný paleontologický materiál je uložen ve sbírkách Národního muzea
v Praze.
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Plavuně z kladenských dolů

Foto 1 - Lepidodendron elegans

Foto 2 - Lepidostrobus cernus

Foto 3 - Lepidostrobus cernus
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Kapradiny a kapraďosemenné rostliny z kladenských dolu

Foto 4 - Neuropteris sp. (kapraďosemenná r.)

Foto 5 - Dactylotheca plumosa (kapradina)

Přesličky z kladenských dolu

Foto 6 - Sphenophyllum weissi

Foto 7 - Asterophyllites equisetiformis

25

Další rostliny karbonského pralesu
1 - Sternbergites (Spencerites)
2 - Lepid odendron - polykarpický typ
3 - Psaronius (olistění P. aspidioides)
4 - mladý Lepidodendron
5 - Calamites - fertilní + sterilní lodyha
6 - Calamites - polykap. typ
7 - Sphenophyllum
8 - Sphenopteris mixta
9 - Lepidofloyos
10 - Cordaites
11 - Senftenbergia
12 - Corynepteris

Obr. 4 - Karbonský prales ( Svoboda, Libertin 2004)

2.4 Ochrana přírody
2.4.1 Ochrana pnrody a krajiny v České republice a její legislativní
zajištění
První právní norma na ochranu přírody platila v ČR od roku 1956 do roku 1992.
Byl to zákon 40/1956 Sb.. o státní ochraně přírody. Zákon byl stručný, zahrnoval
pouze 21 paragrafu (stávající zákon 114/92 Sb. obsahuje 93 paragrafu) a chyběla mu
sankční ustanovem’.
Ochrana přírody byla také zakotvena v ústavním zákoně z roku 1963.
V tehdejším „socialistickém pojetí“ výrazně převažovala myšlenka ochrany přírody
„pro člověka“ před pojetím ochrany přírody „před člověkem“. Stát pečoval o ochranu
přírody, o zvelebování a zachování krajirmých krás, aby tím vytvářel stále bohatší
zdroje blahobytu a vhodné prostředí, které by prospívalo zdraví pracujících
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a umožňovalo jejich zotavení. Nezměrné nadšem' ochránců phrody a dobrovolníků měly
značný význam v tom, že příroda nem' do dnešní doby zcela zničená, ale mnoho jejích
cenných částí se dochovalo a snad dále dochová.
Krátce po politickém převratu v roce 1989 byl v roce 1992 přijat stávající zákon
114/1992 Sb..o ochraně přírody a kraiinv. Návazně vydalo Ministerstvo životm'ho
prostředí ČR vyhlášku číslo 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovem' zákona.
V té době zde bylo mnoho ekologicky a ochranářsky smýšlejících lidí, kteří byli za
totalitního režimu umlčováni, např.mnohé irrformace o stavu životního prostředí byly
tajné. Dále byly přijímány další nové zákony, např. o životním prostředí, o posuzování
vlivů na životní prostředí aj.
Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.) zahrnuje 93 paragrafu. Účelem
zákona podle §1 je přispět k udržení a obnově přírodm' rovnováhy v krajině, k ochraně
rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodářem'
s přírodními zdroji. Novela z roku 2004 rozšiřuje účel zákona následně: „Účelem
zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět
k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem
iivota, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji
a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu
Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby
obyvatel a regionální a místní poměry. “
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm
ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich
přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě
umožní tento stav obnovit. Náturu 2000 zmiňuje zákon 218/2004 Sb., úplné znění
460/2004 Sb.
Nezbytnou součástí zákona (114/1992 Sb.) jsou sankční ustanovem' pro případ
jeho porušení. Jednotlivé přestupky či protiprávní jednání jsou zde přesně vymezeny ve
více než 50 odstavcích (Láznička 2005).
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Ochrana přírody a krajiny v České republice je podle stávající právní
úpravy zajištěna zejména:
•

ochranou a vytvářením územmho systému ekologické stability krajiny
(ÚSES)

•

obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů
a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním
ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro
jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných
zařízení

•

ochranou

vybraných

nalezišť

nerostů,

paleontologických

nálezů

a geomorfologických a geologických jevů i zvláštm' ochranou vybraných
nerostů
•

ochranou dřevin rostoucích mimo les

•

vytvářemm sítě zvláště chráněných území a péčí o ně

•

účastí na tvorbě a schvalování lesmch hospodářských plánů s cílem zajistit
ekologicky vhodné lesní hospodářem' (LHP)

•

spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem
prosazovat vytvářem' ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny

•

účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách

•

ovlivňováním vodm'ho hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené
podmínky pro život vodm'ch a mokřadních ekosystémů při zachování
přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch
a mokřadů

•

obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například
při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny

•

ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání,
turistiky a rekreace (Láznička 2005)
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2.4.2 Další zákony, týkající se ochrany pnrody
•

Zákon o odpadech č.238/1991 Sb.

•

Zákon o ovzduší č. 309/1991 Sb.

•

Zákon o působení vlivů na životní prostředí č. 309/1991 Sb., novela
Č.218/1992 Sb.

•

Zákon o vodách č. 138/1973, novela č.23/1992 Sb.

•

Směrnice Rady evropských společenství o ochraně volně žijících ptáků
(ze dne 2.4.1979)

•

Směrnice Rady evropských společenství o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (ze dne 21.5.1992)

•

Zákon o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb., novela
č. 132/2000 Sb.

2.43 Orgány ochrany přírody a státní správa v ochraně přírody a
krajiny
Orgány ochrany přírody a krajiny vykonávají státm' správu na úseku ochrany
přírody a krajiny podle zákona 114/1992 Sb.
Oreánv ochranv přírodv isou ze zákona (114/1992 Sb.^:
a) obecní úřady,
b) pověřené obecní úřady,
c)

obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

d) krajské úřady,
e)

správy národních pariců a chráněných krajinných oblastí,

f)

Česká inspekce životního prostředí,

g) Ministerstvo životního prostředí,
h) újezdní úřady, Ministerstvo obrany
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Pravomoci jednotlivých orgánů ochrany přírody jsou velmi rozsáhlé. V rámci své
diplomové práce se omezím pouze na bližší popis stěžejních, čili Ministerstvo životního
prostředí, krajské úřady a magistráty statutárních měst.

2.43.1

Pravomoci Ministerstva životního prostředí
Orgánem vrchního dozoru ve věcech životního prostředí je Ministerstvo

životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy
pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti
povrchových a podzenmích vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny,
pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro
ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzenmích vod,
pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství
a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které
přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státm' správy pro myslivost,
rybářství a lesní hospodářství v národm'ch parcích. Je rovněž ústředním orgánem státní
správy pro státní ekologickou politiku. K zabezpečem' řídící a kontrolní činnosti vlády
České republiky koordinuje ve věcech životmho prostředí postup všech ministerstev
a ostatních ústředm'ch orgánů státní správy. Dále zabezpečuje a řídí jednotný informační
systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území ČR, a to i
v návaznosti na mezinárodní dohody atd (podle Friedla, Zieglera 2004).

2.43.2 Pravomoci krajského úřadu
Krajské úřady jsou těžištěm výkonu státní správy. Zpracovávají ve
spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce, strategie ochrany přírody ve své
územní působnosti. Vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny. Mohou vydat
nařízení o zřízení přírodního parku,
přírodní rezervace a přírodní památky včetně
«»
stanovení jejich bližších ochranných podmínek a zajišťují péči o tato území.
Projednávají a ukládají pokuty za přestupky a protiprávní jednání. Dále vymezují
a hodnotí regionální systém ekologické stability, rozhodují o omezení výkonu práva
myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích, schvalují plány péče o přírodní
rezervace a přírodní památky. Vydávají předchozí souhlasy k činnostem na území
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ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek. Zajišťují záchranné
programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, povolují výjimky
z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
a přijímají oznámem' o vypuštěných zvláště chráněných živočiších ze záchraimé stanice.
Krajské úřady též spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování
ekologické výchovy a vzdělám' (podle Friedla, Zieglera 2004).

2.4.3.3 Pravomocí obecních úřadů
Magistrátv statutárních měst (tzn. Kladno) vykonávají státní správu v ochraně
přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním
úřadům obcí s rozšířenou působností.
K pravomocem obecních úřadů patří povolování kácení dřevin a jsou oprávněny
k pozastavem', omezem' nebo zákazu kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu
(s výjimkou NP). Dále vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích,
stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu.
Pověřené obecm' úřady registrují významné krajinné prvky a vydávají závazná
stanoviska k zásahům v nich, vyhlašují památné stromy a zajišťují jejich ochranu,
popřípadě ji ruší. Vydávají souhlas ke zřizování nebo rušem' cest ad.
Obce s rozšířenou působností (kromě NP a CHKO) hodnotí a vymezují místní
systémy ekologické stability, mohou vyzvat k prokázání původu zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního
stavu, ukládají pokuty za přestupky a protiprávní jednání, pokud se jedná o chráněné
druhy rostlin a živočichů a odebírají nedovoleně držené jedince chráněných druhů
(podle Friedla, Zieglera 2004).

<<

2.4.4 Kategorie zvláště chráněných území
V

rámci zákona 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody se činnost státní

ochrany přírody realizovala budováním a ochranou zvláště chráněných částí přírody.
Ustanovením zákona byly jednoznačně definovány tyto kategorie chráněných území:
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>

národní park (NP)

>

chráněné krajinné oblastí (CHKO)

>

státní přírodní rezervace (SPR)

>

chráněná naleziště (CHN)

>

chráněné parky a zahrady (CHP a Z)

>

chráněné studijní plochy (CHSP)

>

chráněný přírodní výtvor (CHPV)

>

chráněná přírodní památka (CHPP)

V

rámci zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou chráněná

území různých kategorií, podle velikosti, významu ad. základem tzv. úzenmí ochrany
přírody. Dělíme je na velkoplošná (NP, CHKO) a maloplošná (NPR, PR, NPP, PP).
Nyní rozlišujeme (114/1992 Sb.) následující kategorie zvláště chráněných území:

>

národní parky (NP)

>

chráněné krajinné oblasti (CHKO)

>

národní přírodní rezervace (NPR)

>

přírodní rezervace (PR)

>

národní přírodní památky (NPP)

>

přírodní památky (PP)
(Láznička 2005)

Drvotovy naučné stezl^ se týkají následující typy zvláště chráněných území:
2.4.4.1 Chráněný přírodní výtvor
Významný skalm' útvar, pramen, krasové jevy, případně jiné ukázky
geologického či geomorfologického vývoje krajiny. Může jít třeba i o významný strom
či skupinu stromů (Láznička 2005).
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2.4A.2 Přírodní památka
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar,
naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů,
s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který
vedle přírody formoval svou činností člověk (Láznička 2005).

1.4.4.3 Přírodní rezervace
Přírodm' rezervace je v zákoně (114/1992 Sb.) definována jako menší území
soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných
pro příslušnou geografickou oblast. Vyhlásit je může orgán ochrany přírody, stanoví
přitom také jejich bližší ochranné podmínky (Láznička 2005).

Na celém území přírodních rezervací je zakázáno
a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické
rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat
půdní povrch,
b) používat biocidy,
c) povolovat a umisťovat nové stavby,
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních
druhů rostlin a živočichů,
e)

sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a
rybářství či sběru lesm'ch plodů,

f)

měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami
ochrany přírodm' rezervace (Láznička 2005)
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1. NPPBllicho\>kéudí)b'
2. NPP akánský dolík
i. PPNalllavř
4. PPPo(iVeíiťl()\¥m
5. l»PHnidi5iě
6. PP HolJ!Ío\iťkv n-bník
7. PPVeSpcrkoiné
8. PPOsinn ujt-domřlk
9. PP Kalspot
10. PRZápImv
U . PPBohoiLíkova skalka
12. PPKowírskéMránř
13. PRPa.<iMdraha
14. PPOtvovícká skála
15. PPPodieSínská skalní iťhla
16. PPSnK-čcnská rokle
17. PPm*bkJio%ickáolSinka
18. PP Markův mlýn
19- PPPodSibL-iiicí
20. PP \'iiiařická liora
21. PPZraločíaiby
22. CHKO Křivoklátsko

Obr. 5 - ZvIáStě chráněná území v okrese Kladno (Kolektiv autorů 1996)

2.4.5 Přírodní rezervace Záplavy
Vodní plocha Záplavy (Turyňský rybník) leží v katastrech obcí Kamenné
Žehrovice, Tuchlovice a Srby v nadmořské výšce 377 - 380 m. Vznikla poklesem
poddolovaných částí terénu (těžba od roku 1913) a jejich zatopením kvůli povodni na
potoku Kačáku roku 1948. Vytvořily se tak na jeho toku dvě vodní nádrže (tzv. Malé a
Velké Záplavy) a zamokřené břehy, na nichž se vyvinula přirozenou cestou vodní
rostlinná společenstva. Mezi nádržemi prochází na vyvýšeném náspu silnice
z Tuchlovic do Srb (Jančovičová 1980).
•>

Malé Záplavy leží západně od této silnice. Tvoří mokřad kolem koryta Kačáku
s mělkými vodními plochami lemovanými porosty vysokých ostřic a rákosin. Celková
plocha Malých Záplav je přibližně 8 ha. V důsledku dalšího poklesu terénu se bude
plocha v budoucnu pravděpodobně zvětšovat. Podloží je tvořeno svrchnokarbonskými
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arkózovými pískovci s vložkami lupků, které vystupují na východním břehu, na západě
jsou kryty spraší. Půdy jsou glejové, na západním břehu hnědozemě, na východním
chudší hnědé půdy (Brejšková, Volf, Zavadil 2005 a).

Foto 8 - Turyňský rybník (Velké a Malé Záplavy)

Záplavy byly od dob svého vzniku významnou ornitologickou lokalitou,
významným mokřadem na tahové cestě ptactva. Vyvrcholením úsilí kladenských
ochránců přírody v čele s panem Jaroslavem Lorencem, bylo usnesení plenárního
zasedání okresního národního výboru o vyhlášení Záplav 15.L1984. za chráněný
přírodní výtvor (Lorenc 1985).
Roku 1985 byly Záplavy vyhlášeny za přírodní rezervaci. Touto rezervací není
celý Turyňský rybník, jedná se pouze o mělkou část západní a jihozápadní strany
rybníka bohatě zarostlou mokřadní vegetací s pásmem hustých břehových porostů
včetně celého areálu tzv. Malých Záplav a podmáčené louky v západní části území.
Přírodní rezervace má výměru 23,3 ha, ochranné pásmo 57 ha a je významnou
ornitologickou lokalitou (Lorenc 1988 a).
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Obr. 6 - PR Záplavy (Mackovčin, Sedláček 2005)

Tato přírodní rezervace je jednou z mála ukázek, kdy se důsledky důlní činnosti člověka
neprojevily rušivě, ale naopak byly vhodně využity ke zlepšení ekologicky narušené
krajiny.

2.4.6 Přírodní památka Kalspot
Kalspot je mokřadní biotop, který se nachází mezi obcemi Kamenné Žehrovice a
Doksy. Je vklíněn mezi les a koryto potoka Kačáku a má rozlohu 3,57 ha. Lokalita
představuje jednu z mála přirozených Zachovalých mokřadních stanovišť s výskytem
významných rostlinných druhů, obojživelníků a vodm'ho ptactva. Okresním národmm
výborem byl 15.12.1986 vyhlášen za chráněný přírodní výtvor (Lorenc 1988 b) a po
vzniku zákona č. 114/1992 Sb. přejmenován na přírodm' památku. Mokřad spadá do
soustavy Natura 2000. Za evropsky významnou lokalitu byl vyhlášen pro zajištění
ochrany čolka velkého (Brejšková, Volf, Zavadil 2005 b).
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\

\

Kamenné
Žehrovice

\
\
250 m
Obr. 7 - PP Kalspot (Mackovčin, Sedláček 2005)

2.5 Drvotova naučná stezka
2.5.1 Vznik Drvotovy naučné stezky
Etapa rozvinuté socialistické společnosti 80. a 90. let byla charakteristická
vysokým tempem rozvoje ekonomiky, která se na Kladensku měřila vyprodukovanými
tunami železa, oceli, vytěženými tunami uhlí, nebo příznivými hektarovými výnosy.
Intenzivní průmyslová a zemědělská výroba sice zvyšovala životní úroveň obyvatelstva,
ale přinášela s sebou řadu negativních faktorů, které nepříznivě působily na životní
prostředí a zdraví člověka. Této skutečnosti si byli vědomi i pracující největšího hutmho
podniku ve středočeském kraji POLDI SONP Kladno a zvláštní iniciativy v rámci
svého sociálního programu vybudovali společně se zástupci Českého svazu ochránců
přírody a se členy Okresního aktivu státní ochrany přírody v Kladně Drvotovu
naučnou stezku Povodím středního
Kačáku. K vhodnému výběru místa pro stezku
«•
ochránce inspirovalo malebné okolí Turyňského rybm'ka nedaleko Kladna, který leží
právě na středním toku Kačáku (Loděnice). Naučná stezka se měla původně jmenovat
Povodím středního Kačáku, nakonec však byla pojmenována po konzervátorovi státm'
ochrany přírody, nadšeném budovateli stezky a strážci rezervace Záplavy, Václavu
Drvotovi, který v průběhu prací na stezce tragicky zemřel (podle Panocha 1982).
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Důvodem vzniku naučné stezky byla potřeba lidí většího a bezprostředního kontaktu
s přírodou související s rostoucí technizací života. Pohyb ve zdravém prostředí lidem
navracel nejen fyzické síly, ale především byl psychickým uklidněním v již tehdy
rychlém životmm tempu (podle Fiala 1982).
Drvotova naučná stezka byla otevřena 28. 5.1982 u příležitosti Dne hutmiců.

2.5.2 Místopis Drvotovy naučné stezky
StezJca se nachází přibližně 5 km západně od Kladna. Rozkládá se na katastru tří
obcí - Srby, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, je okružm' a měří 11 kilometrů. Je dobře
dostupná kladenskou městskou integrovanou dopravou či vlakem.
Prochází z větší části mírně členitým lesnatým terénem, který je doplněn největší
vodní plochou Kladenska, Turyňským rybm'kem neboli Záplavami. Obsahem naučných
tabulí si stezka klade za cíl seznámit návštěvm'ky s přírodou v okolí Kladna, seznámit
je, či jim připomenout historii kraje a především je informovat o nutnosti chránit živou a
neživou přírodu konkrétně zde, v místech s kdysi velmi rozšířenou průmyslovou a
zemědělskou čirmostí. Stezka měla původně jedenáct zastavení, po rekonstrukci v roce
1995 má nym' zastavem' dvanáct.

2.53 Renovace naučné stezky v roce 1995
Jak už jsem zmínila, naučná stezka měla při svém vzniku v roce 1982 jedenáct
zastavení. Po třináctiletém fungování prošla v roce 1995 renovací, kdy byl obsah
některých tabulí aktualizován, některé tabule byly zrušeny, přidány či přejmenovány.
Změnil se též výchozí bod naučné stezky, zatímco původně stezka začínala a končila
v lese u vlakového nádraží Kamenné Žehrovice, nyní začíná a končí u Turyňského
rybníka v obci Srby, kde je možnost využití autobusové dopravy. Podávám zde výčet
tabulí z roku 1982 a po úpravě z roku 1995.
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1982

1995

. Koněspřežka

1
2.
3.
4.
5.

1. Ekologické minimum - nově
2. Rákosiny Velkých Záplav
3. Důl Vaňkovka - přejmenováno
4. Turyňský rybník
5. Kalspot
6. Borovice na pískovci - nově
I. Pískovcové lomy
8. Mrákavy
9. Leknínové jezírko
10. Německá lhota
II. Koněspřežka
12. Malé Záplavy

Malé Záplavy
Rákosiny Velkých Záplav
Loděnice - zrušeno
Důl Nejedlý II - přejmenováno
6 . Turyňský rybník
7. Kalspot
8 Pískovcové lomy
9. Mrákavy
10. Leknínové jezírko
11. Německá Lhota

.

(podle Panocha 1982)
(podle Lorenc 2001)

Foto 9 - Úvodní tabule Drvotovy naučné stezky
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2.6 Charakteristika jednotlivých zastavení
2.6.1 Ekologické minimum
Tato zastávka se skládá ze šesti dílčích naučných tabulí, u kterých se má
návštěvník seznámit s významem slova ekologie. Tyto tabule byly veřejnosti prvně
představeny v červnu 1985 při příležitosti Dne hutníků, svátku pracujících Poldi SONP,
který byl pravidelně spojován s akcemi směřovanými k otázkám životního prostředí
(Fiala 1985). Tabule jsou označeny a zaměřeny následovně:
lA Ekologické minimum

ID Funkce lesa

IB Čistota ovzduší

lE Rostliny a živočichové

1C Koloběh vody

IF Odpady

iB . Č i s t o t a o v z o u S f

1 A . E K O L O G IC K É M IN IM U M
V š ic h n i b y c h o m m ě li z n á t

je základ životních podmínek nail

*

planety. Kvalita vzduchu podmiAuja

' sm ysl ekologické rovnováh y

ro zv o í v ie c h rostlin i živočichu

- základní druh y pffrodnin. které nás

včetné člověka, škodlivé látky se do

obklopuji'

ovzduší dostávají ne|en z průmyslových

- jak se má člověk v přírodě chovat

plynu a výfukových splodln automobilu,
ale např. í spalováním domovního
odpadu v kamnech.

M ě li b y c h o m d o d ržo va t
' ohleduplnost k přírodě jako celku

T z v . "kyselé deitě", které ničí

•zásady ochrany vftech druhu rostlin

le»y, winikajf v dujiedku nedokonalé

a zvířat

filtrace plynů, vinikelicích

p»i h o ře m

fo.ilnfch peliv. 2hor*.n( k ».li«v
N e m ě li byc h o m

ovzduti poruiui« n . n . i i p l.n .« »
-kologickou ro»nov*hu-

• rozdělávat oheA v lese
- v přírodě odhazovat odpadky

O c h r.n . o v .d u iiie povinno, ti
t>mtd4ho z n*»-

■ h lu k e m r u i it z v ě ř a h n íz d íc í p ta c tv o

- trhat rostliny a poftkozovat stromy

Foto 10 - Ekologické minimum A

Foto 11 - Ekologické minimum B
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1 D ..£ y ^ C E LESA
1C . K O L O B Ě H V O D Y
K a ž d é tři v te řin y n e n á v ra tn é
v přlroiM je vAzán na sluneční

m i z í v in o u Č lo v é k a je d e n h e k ta r lesa.

energii, na všechny vodní plo ch y a na
R o z tii> u jí se p o u t t é , p la n e t a z t r á c í

rostlinstvo. K atdy rybník, m okřad

ú r o d n o s t . K a t a s t r o f á l n í v li v n a la s y

nebo prameniité je přirozeným vodn ím
P

u n á s m a jí p r ů m y s lo v é e x h a la c e , ale

rezervoárem a m i v kra|inné ek olo g ií

' t a k é n a p ř . n e p r o f e s io n á ln í z p ů s o b

nezastupitelnou funkci. Bez vody nelze
pěstovat rostliny ani cokoliv vyráb ét.

p ě s t o v á n í le sa (v ý s a d b y m o n o k u lt u r ,

Kvalitu vody zh o riu je např.:

n e i e t r n á t é t b a ) . L e s p r o d u k u je

• neodborné používání chem ických

k y s lík , c h rá n í p u d u p ře d e r o z í,

látek v zem ědělství

z p o m a lu je o d t o k v o d y z k r a j i n y , je

•v yp o u ltě n í prům yslových vod do

U t o č i i t é m p r o m n o h o d r u h ů r o s t lin

vodních toků

a ž i v o č i c h u . N e z a n e d b a t e ln ý je je h o

• uniky olejů ei jiných pohonných hmot

r u v ý z n a m p r o p o b y t č lo v ě k a v pi^írod é.

- v yp o u itě n í odpadních vod

§

z dom ácností bez e iité n í

V a ž m e si n a í l c h le s ů a n i k d y je

lOú m y s ln é

M orální povinností katdé h o z nás
ie proto nepřetržitě o vo dn í z d ro j,

n e p o J k o z u j m e . M é jm e na

(jO

m y s li, že k a ž d ý n o v é v y s a z e n ý s tr o m

pelovat.

n e b o k e ř p o m á h á u d rže t na Z e m i ž iv o t.

Foto 12 - Ekologické minimum C

Foto 13 - Ekologické minimum D

1E. R O S T L I N Y A Ž I V O Č I C H O V É

h

1F. ODPADV

P ř ib liž n é 8 5 % v é e c b d r u h u

f

ž iv o č ic h u a ro s tlin je na n a ií p la n e té

I

o h r o ž e n o n e r o z u m n ý m c h o v á n ím

Krajinu velmi ohrožují komunální,
prům yslově a jiné odpady. Jejich

\

člo vé ka . O c h u ze n ím p říro d y o m n o žs tv í

I

do chá zí ke zh ro u ce n í celých ekosystém u

likvidace, uložení £i d a lií v yu žiti je
velice složitou záležitostí a vyžaduje

a t ím k o h r o ž e n í v i e h o ž iv o t a . P r o t o

profesionální přístup. Oivokě skládky

p ři ro z v o ji IH s k é s p o le č n o s ti n e s m ím e

Isou vizitkou nekulturnosti nás viech.
Odhazovaní odpadků ve volné pffrodé

d o p o u é t é t m iz e n i r o s t li n n ý c h

odhaluje pouze n a ^ e d o k o n a lo s t .

a ž lv o č iin ý c h d ru h u . N ik d y ta k é

Přemýilafte o e i s t o » svého okolí.
n e v ím e k č e m u je b u d e m e

Produkce odpadu ve spoleínosti

v b u d o u c n o s ti p o tře b o v a t. Z tě c h to

•tale roste. I vy můžete omezit

d ů v o d ů je n u t n é v y t v á ř e t s íf

negativní vliv odpadu na přírodu.
V yuilvejte možnosti vracet odpady

c h r á n ě n ý c h ú z e m í a t ím z a b e z p e č it

do výkupen d ru h o tn ^h surovin nebo
ro zm n o žo v á n í o h ro že n ý c h d ru h ů .

do nádob na třídíné Idpa dy. Dávojte
přednost nákupu zboiil ve vratných
obeUch.
^

Každý druh ja nenahraditelný.
V přfrodě nelze rozliiovat druhy
iltodlivé • užitečné.

Foto 14 - Ekologické minimum E

Foto 15 - Ekologické minimum F
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2.6.2 Rákosiny Velkých Záplav
Naučná stezka vede po pěšině na levém břehu Turyňského rybníka. Na
protilehlé straně nádrže se rozprostírají rozsáhlé rákosiny s vrbami a kanadskými
topoly. Rákosiny obývala velká kolonie racka chechtavého. V době vzniku naučné
stezky zde hnízdilo 150 párů, později se rackové přemnožili na 2000 párů. V rákosinách
jsou též patrné kupky, stavby ondater (podle Panocha 1982).
Na základě dohody s oddělením ochrany přírody Ministerstva kultury ČSR zde
byla provedena regulace hnízdní populace racka chechtavého, jejímž cílem bylo uměle
vyrovnat narušený ekosystém. V důsledku zřízení centrální skládky pevných
domovních odpadů v Libušině vznikla totiž tomuto ptačímu druhu optimální potravní
základna. Racek chechtavý je všežravec a jeho potravu tvořily z velké části potravinové
odpadky ze zmíněné skládky. Tato skutečnost se projevila na mimořádném rozvoji
kolonie, kde na ploše asi 50 ha hnízdilo již zmíněných přibližně 2000 párů. Přemnožení
mělo tragický dopad na ostatní běžné ptačí druhy chráněného území. Koncentrované
množství racků mělo za následek jejich nepřirozenou nesnášenlivost a agresivitu vůči
ostatním druhům. Docházelo i k usmrcování mláďat jiných chráněných ptáků. Protože
všechny ostatní pokusy o snížení počtu racků v rezervaci zcela selhaly, bylo rozhodnuto
ptáky poplašit střelbou a část jich odlovit. O zásah bylo tehdy požádáno myslivecké
sdružení Kačák Kačice (Lorenc 1988 c).
Po zrušení skládky v roce 1997 kolonie racka chechtavého Záplavy opustila a
vyskytuje se zde pouze několik jedinců.

Foto 16 - Rákosiny Velkých Záplav
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2.6.3 Loděnice
Loděnice bylo rekreační zařízení Poldi SONP Kladno. Naučná tabule ho měla
vyzdvihnout jako příklad toho, jak je možné devastovaná místa (původně zde byla
skládka) v krajině společensky zhodnotit. Tato tabule byla se zánikem rekreačního
zařízem' odstraněna (podle Panocha 1982).

2.6.4 DůlVaňkovka
Důl byl založen pražskou železářskou společností v roce 1913 a původní
pojmenování Wannieck dostal po jednom ze členů správm' rady této společnosti. Jméno
dolu se často vyskytovalo v počeštěné podobě „Vaněk“ či zlidověle „Vaňkovka“ a
mylně bylo ztotožňováno se jménem nálezce hlavm' kladenské sloje Janem Váňou.
V hloubce 422 m byla nalezena uhelná sloj o mocnosti 4 m. V roce 1915 byl důl
Wannieck propojen s dolem Schfieller (později Nejedlý I). V roce 1946 byl
přejmenován na důl generála Svobody a ve druhé polovině padesátých let mu bylo dáno
jméno Nejedlý IL V roce 1981 byl uzavřen (Panocha 1982).
Naučná tabule Důl Nejedlý II byla v roce 1995 přejmenována na „ Vaňkovka“.
Tato tabule má ryze informativní charakter, návštěvník má možnost vidět za zarostlým
plotem pouze část vodní plochy v místě zavezeného dolu.

Foto 17 - Důl Vaňkovka
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2.6.5 Turyňský rybník
Tato naučná tabule se nachází na hrázi Turyňského rybníka, který je svou
rozlohou téměř 80 ha největší vodní plochou kladenského okresu. Jeho hladina se
rozkládá na katastru tří obcí a největší je na katastru obce Kamenné Žehrovice.
Místo se nazývá zřejmě podle slovanského boha války Tura. V prostoru kotliny
nebýval vždy rybník. V pohanských dobách našich slovanských předků sloužila lučinatá
kotlina jako shromaždiště ke slavnostem a vojenským hrám na počest tohoto
pohanského boha války. Z dob pohanského kultu boha Tura zůstal místní název Turyň.
Ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. a ve 14. století za panování Karla IV. byly
v Čechách ve velké míře zakládány rybníky a s nimi i Turyňský rybník. Ve středověku
patřilo toto území do oblasti křivoklátského panství, které bylo majetkem českých králů
a celé území se nazývalo „Království“. V těch dobách také rybník nesl jméno
Královský. Na počátku 17. století měl rybník pojmenování Žehrov. Na hrázi rybníka
stál mlýn, který byl později přestavěn na parní pilu, která později vyhořela a na Turyni
zůstaly jen domky. V roce 1853 byl rybník zrušen a v kotlině byly obnoveny louky,
pastviny a polní cesty. Podzemí však skýtalo sloje černého uhlí, které byly objeveny
a v blízkých dolech těženy. Po proboření hráze při povodni na Kačáku na jaře roku
1948 se luka zaplavila, ale kvůli poklesu poddolovaného území se nedala už odvodnit,
a tak po několikaletých pokusech o odvodnění zde byl v roce 1956 po zregulování hráze
a přestavění stavidla rybník opět obnoven a lidově nazván Malé a Velké Záplavy
(Lorenc J. a kol. 1987). Poklesy terénu však dále pokračovaly a ovlivňovaly profil dna,
je zde tedy značná rozmanitost hloubek. Z toho důvodu se nádrž ukázala jako
nevylovitelná a bylo rozhodnuto, že bude využita pouze pro sportovní rybaření.
Vodní nádrž je hluboká pouhé 3 m, průtočná, nevypustitelná a usazováním
a samočištěním zlepšuje kvalitu vody celého středního a dolního toku Kačáku (Drábek
2005).
Rybník vytváří výborné podmínky pro sportovm' rybaření a je v užívání Českého
rybářského svazu. Voda v nádrži však není vhodná ke koupání. V 80. letech vznikaly
plány na široké rekreační využití rybníka, jelikož je to místo pro příměstskou rekreaci
přímo ideální. Realizaci bránila a brání nedobrá kvalita vody. Podle pravidelných
měření OHS Kladno se pohybuje v rozmezí třetího a čtvrtého stupně, což znamená, že
voda není vhodná ke koupání. V minulosti byly prováděny různé pokusy podporující
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čištění vody. Jedním z pokusů byla instalace areátorů, které zlepšily okysličovám' vody,
což mělo pfíznivý vliv na ryby. Kolem areátorů v zimě nezamrzala voda. Biologická
účinnost ryb pro zlepšení čistoty vody byla však nevýrazná a areátory byly z finančních
důvodů po letech odstraněny (ústně Víta 2009). Vyčištění dna se ukázalo jako velmi
složitý a náročný problém. Slánský Agrostav zpracoval návrh na vyčištění pomocí
vodních rostlin. O pomoc při tom byl požádán výzkumný ústav a fakulta meliorací ČZU
v Praze. Dále probíhalo budovám' čistíren odpadních vod a kanalizací v místech, z nichž
odtokové vody ústí do Tuchlovického a Loděnického potoka. Ke zlepšení kvality vody
měla přispět i zvýšená kapacita čistírny odpadních vod ve Stochově a v plánu bylo
vybudovat čistírnu a kmenovou stoku v Srbech a obdobně v Čelechovicích. Studie
k dovybavení stochovské čistírny byla zpracována, ale na realizaci chyběly peníze
i stavební kapacity. V Srbech se plánované akce nerealizovaly z důvodu poddolovám'.
Tuchlovickým národním výborem zde však byla uskutečněna prověrka nedovoleného
vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace, z níž se splašky dostávaly do Záplav
(Krejčí 1989).
Plány rekreačm'ho využití rybníka byly následující: Tělovýchovná jednota
POLDI SONP Kladno na břehu rybm'ka v Srbech postavila pěknou loděnici
s parkovištěm, kde se naskýtala i šance pro veřejné táboření. Pláž pod rekultivovanou
výsypkou měla být vybavena Stánkem pro občerstvem', převlékámou a záchodky.
Podnik Kamenouhelné doly Kladno zde uvažoval o stavbě rekreačmho a školícího
zařízení. Zfmančmch důvodů se tehdy zastavilo budovám' autokempu, ten měl být
v lese za plaveckým areálem. Dalším záměrem byla dopliiková zařízení pro veslařský
sport s využitím asi kilometru vodm' plochy pro závody. Pro tyto účely měl být zřízen
sklad lodí, ochozy pro diváky a věž pro rozhodčí. ‘To znamená že v roce 1995 se
budeme koupat v nezávadné vodě a využívat všech rekreačních možností uvedené
oblasti“ (podle Krejčí 1989). Z důvodu změny politického režimu se tyto plány
neuskutečnily (ústně Víta 2009).
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1

4. T U R Y Ň S K Ý R Y B N ÍK
R ybnik má rozlohu té m é ř 8 0 ha
a i e n e jv é tií vo d n í ploch ou
kladenského okresu. Je p rů to č n ý ,
tak že usazuje p řité k a jíc í n e čis to ty
a to má význam pro spodní rekreačn í
úsek Kačáku. I k d y i se jeho plo c h a
díky poklesům o k o lí z v é tiu je , je jeho
nejvétftí nam dřená h lo u b k a 3 m .
V důsledků pokleslého dna vzh lede m
ke sta vidlu nelze ryb n ik v y p u s tit,
a tak jeho ryb o lo vn ýtM M ra k te r je
čisté sp o rto v n í. N á ze v T u ry ň s k ý
rybník je odvozen od dávných slavnosti
na po če st po h ansk éh o boha v á lk y
T u ra . Te p rv e v p a d e sá tý ch le te c h ,
k d y b yl po záplavách z d e jiíc h lu k
obnoven, získal název Z á p la v y .

V

C»ln*k mafy
K « p r o b «c n v

Foto 18 - Turyňský rybník

2.6.6 Kalspot
Kalspot je mokřadní biotop, který se nachází mezi obcemi Kamenné Žehrovice a
Doksy. Je vklíněn mezi les a koryto potoka Kačáku a má rozlohu 3,57 ha. Lokalita
představuje jednu z mála přirozených Zachovalých mokřadních stanovišť s výskytem
významných rostlinných druhů, obojživelníků a vodního ptactva. Okresním národním
výborem byl 15.12.1986 vyhlášen za chráněný přírodní výtvor (Lorenc 1988 b).
Původní mokřad se postupem času změnil na velkou tůň velice bohatou na vodní
živočichy a rostliny. Průměrná hloubka kolem 70 cm byla velice příhodná pro život
obojživelníků. Žáby tu nacházely velice vhodné prostředí pro svoji reprodukci a v létě
zde bylo možno vidět hejna pulců. Žije tu také mnoho čolků (čolek obecný, velký,
horský) a užovka obojková. Z rákosí se ozývají hlasy hnízdících ptáků. Okolní louky
jsou bohatě květnaté a je zde tedy možné spatřit překrásnou scenérii typické české
krajiny (podle Panocha 1982).
V

80. letech byly velké problémy se zemědělskou půdou. Každý kousek pole se

zemědělci snažili obdělat a zúrodnit a byl vyvíjen velký tlak na znovunavrácení
neobdělávaných ploch a zúrodnění všech mokřin a podobných lokalit. Tehdy se začalo
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provádět prohloubení koryta Kačáku v úseku mezi obcemi Kamenné Žehrovice a
Doksy, což mělo zajistit obdělávání okolních luk a dokonce zúrodnění, tedy zavezení,
rybníka Kalspota. Ochránci přírody tomu zabránili a Kalspot byl zachován (podle
Drvoty 1981).
Velmi suchá období posledních let měla na Kalspot co by hlubokou tůň
nepříznivý vliv. V dnešní době po tůni zbyl už jen mokřad hustě porostlý rákosinami a
podmínky rozmnožování obojživelníků začaly být natolik kritické, že v rámci plánu
ochrany Kalspotu byly v mokřadu uměle vyhloubeny tři menší tůně, které poskytují
obojživelníkům prostředí pro rozmnožování. Podle výzkumu se podařilo biodiverzitu
obojživelníků na Kalspotu díky tůním úspěšně zachovat (ústně Víta 2009).

Foto 19 - Kalspot
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2.6.7 Borovice na pískovci
Současná stanoviště s přirozeným výskytem borů jsou výsledkem vývoje
přibližně 10 000 let v poledovém období. Borovice byla společně s břízou v ranné době
poledové nej rozšířenější dřevinou zaujímající polohy od nížin do hor. S postupným
rozvojem půd se v krajině stále více uplatňovaly stromy listnaté, eventuelně smrk a
vytlačovaly borovici na lokality, které nemohly samy osídlit (skalnaté ostrožny, oblasti
minerálně chudých písčitých půd, rašeliniště). Toto místo, kde se borovice nachází je
jedmm z nich. Podloží je tvořeno křemitým pískovcem, na kterém vznikají písčité půdy,
propustné, vysychavé, silně kyselé. Nepříznivé podmínky se projevují v menším vzrůstu
borovic s častými růstovými poruchami jako je troubovitost kmene. Prvořadou funkcí
těchto porostů je chránit půdu před vodm' a větrnou erozí (Lorenc 2001).

2.6.8 Pískovcové lomy
Mezi Kamennými Žebrovicemi a Doksy se nachází lokalita výborného
pískovcového kamene, ložisko postupuje až k blízké obci Doksy. Toto naleziště bylo
známé dlouhá staletí. Kámen nažloutlé a bílé barvy se vyznačoval značnou tvrdostí,
obsahoval zrnka jemného písku a šupinky slídy. Byl dobře opracovatelný. Ve
středověku za vlády Karla IV. se vozil kámen ze žehrovických lomů na stavbu
Svatovítského chrámu, byl používán při stavbě Pražského hradu i hradeb, v Praze se
zněj stavěly měšťanské domy, brány, věže a kostely. Byl kladen i do základů
Národního divadla. Je ve zdech hr^du Křivoklátu, zámku ve Smečně, ale i ve zdech
mnohých domů v Rakovmku, Slaném i v Kladně. Vytvářela se z něho i umělecká díla sousoší Kalvárie na Svaté hoře u Příbrami, originální socha svátého Václava na koni
z roku 1678, která je v depozitáři Národní galerie. Pískovec sloužil i pro výrobu mnoha
předmětů denní potřeby - mlýnské kameny, mezníky, schody, válce na pole, byl použit
i na pražce pod koleje koněspřežky. Práce v lomech bývala předm'm zdrojem obživy
mnoha rodin. Byla to práce těžká,^ nebezpečná a navíc provázená nemocemi jako je
silikóza. Sláva pískovcového kamene „žehrováku“ byla zatlačena na rozhraní
19. a 20. století tvrdší žulou a výrobou betonu (Lorenc J. a kol. 1987).
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Na místě této naučné tabule užje jen hustý les, lom není vidět, proto má tato tabule
funkci pouze informativní.

^ 7 , PlSKOVqpVÍiiPfm^^
N a c h á z íte se v c e n tru mi7
lo m u k v a litn íh o p ís k o v c e zva

yl

" Ž e h r o v á k ". je h o ž n a le z iit
zn á m o již m n o h á s ta le tí,
k v a litm f d ík y tvrdosti,.«>W sahu
k ře m e n e a d o b ré o b jp i^ U e ln o s tí se
stal m ístní kám en vrfíttdnvm stavebním
m a te riá le tn st^ÉjjK^^ékých sta vite lů .
B yl n a p ř. p o u É | r p ř i s ta vb d ch rá m u
s v . V íta , i M | ^ k é h o h ra du č i zám ku
v e S m e J ^ K B y l k la d e n i d o zák la du
N á r o ^ j H o d iv a d la v Pra7e. S lo u ž il
t a H ^ ^ ^ ý r o b d í ^ o h a u ž itn ý c h

‘" V á ť c u na p o le a td.

Foto 20 - Pískovcové lomy

2.6.9 Mrákavy
U hájovny Mrákavy je stromořadí starých chráněných dubů. Stará hájovna
dostala pravděpodobně název podle temných, hustých lesů, které tu kdysi rostly.
Východně od hájovny rostou dva mohutné stromy - severoamerické jedle douglasky.
V okolí hájovny lze na několika místech spatřit chráněnou rostlinu zimostrázek
alpinský, která je někdy zaměňována s brusinkou (Panocha 1982). Na její západní
straně je lom na pískovec, dnes zatopený vodou, na jehož obnažených stěnách je možné
vidět geologický průřez masivem skály a kvalita kamene (Lorenc 2001).

V těchto místech začíná také samostatná okružní naučná stezka Mrákavy.
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8. M R A K A V V
K háiovné M rákavy i.t e p řiili
.tro m o řa d ím m oh utných dubu při
cesté od hostince "N a p lu tku ".
Stará le .o v n a M rákjivy dostala
pr,avdépodobně nálev podle tem ných
lesu, které zde kdysi rostly. Na )eji
západní straně ie lom na pískovec,
dnes zatopený vodou. Na ieho
obnažených s tín á c h je m ožné vidét
ge olo gick ý prů ře z m asivem skaly

£007 , 9 _ ^' 1.
■.

r*

Foto 21 - Mrákavy

2.6.10 Leknínové jezírko

v okolí

Kladna je řada pékných zákoutí s bezodtokovými rybníčky. Jsou to

vétšinou lesní jezírka, kterým dala vznik předešlá těžba pisku nebo lámání kamene.
TiMcy teď slouží k napájení zvéře. Byl zde uméle vysazen trs leknínu bělostného
odebraný ze vzniklé tůné v místech dolu Nejedlý II (Vailkovka) (Panocha 1982). Je to
velmi malebné lesní zákoutí, které je vhodné i pro odpočinek. Nachází se zde velké
množství vodních i lesních rostlin ajezirko je velmi bohaté na vodní živočichy včetnč
žab. V okolí jezírka by se méla nacházet chránéná rostlina zimostrázek alpinský, který
roste jen v západní polovině Čech, nepodařilo se míjej však spatřit.
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Foto 22 - Leknínové jezírko

2.6.11 Německá Lhota
Na miste této zastávky, v lese mezi vlakovým nádražím Kamem>é Žebroviee a
silniel „a Doksy se nacházela osada Némecká Lhota. Zpustla v prflbéhu 30-ti leté války
následkem průchodu vojska a podle nékterřch údajů v důsledku morové epidemie.
Přesto, ie se v pramenech připomíná poprvé za vlády císaře Zikmunda, napovídá její
název založení vsi podle tzv. némeckého zákupního práva, udélovaného v Cechách od
13. století nejprve cizim kolonistům, pozdéji i domácímu obyvatelstvu. Nové
archeologické výzkumy datují vznik isi na p«eátku 14. století. Jméno Lhota, obvyklé u
řady ieských vsi, vyjadřovalo Ihům, většinou osmiletou, po kterou byly tyto nově
budované osady podle německého zákupního práva osvobozeny od feudálnich dávek
(Panocha 1982).
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Dnes jsou na tomto místě patrné pouze lesní rokliny, které jsou pozůstatky
základu jednotlivých chalup a rekonstruovaná lesní studánka, která stála uprostřed vsi
(Lorenc 2001).

Foto 23 - Německá lhota

2.6.12 Koněspřežka
Zastávka Koněspřežka poukazuje na zbytek náspu koněspřežné železnice,
který by měl být vidět v pozadí naučné tabule. Koněspřežná železnice PrahaLány byla druhou železnicí tohoto druhu po dráze Budějovice-Linec. Její
stavbou se od roku 1925 zabývalo šlechtické kolegium. Vlastní práce byly
zahájeny 30. 7. 1827 a provoz byl zahájen 14. 9. 1830. Trasa v délce 60 km
vedla z Prahy-Brusky v Dejvicích do Lán, později až k pile na Píni u potoka
Klíčavy v křivoklátských lesích. Koněspřežka sloužila k dopravě dřeva,
později uhlí a železa, zvláště ze železáren knížete FUstenberga. V pozdější
době se přidružila i doprava osob (Panocha 1982).
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v dnešní době je

násep zcela porostlý náletovými dřevinami a pro návštěvníka

není rozeznatelný. Tato tabule plní účel ryze informativní.

11. K O N Ě S P Ř E Ž K A
U t e to Z 8 s ta v k y s i v p o *« d *
v ilm n é t e z b y tk u n á s p u k o n é s p ř e ž n e
že rc K n ic e P ra h a ■ L a n y . k te r á b y la
d ru h o u z e le z n ic i t o h o t o d r u h u p o
'd r a r e B u d é )o v ic e - L in e c . J e jí s ta v b o u
se od r o k u 1 82 5 zabyva»© š le c h tic k é
k o le g iu m , v la s tn i p ra č e b y ly z a h á /e n y
3 0 . 7. 1827 a p r o v o z b y l z a h á je n
14. 9 . 1830. R o z p o č e t n a s ta v b u é in il
35 tis . z la tý c h , aíe s k u te č n e n á k la d y
b y ly 2 2 5 t is . z la tý c h . T ra s a v d e íc e
60 km ved»a z Prahy • B ru sky v De^victch
d o L á n , p o z d é ji až k p ile n a P in i
u p o to k a K h č a v y v k ř i v o k lá t s k ý c h
le s íc h . K o n ésp ře žka s lo u ž ila k d o p ra v é
d ře v a , p o z d ě ji i u h it a ¿eJeza, z v lá s té
ze ž e le z á re n k n íž e te F u r s te n b e r k a P o z d ě ji s e p ř id r u z iia í d o p ra v a o s o b .
P r o v o z p ř in á š e l ř a d u e k o n o m ic k ý c h
i te c h n ic k ý c h p r o b lé m u , d rá h a
n ě k o lik r á t z m é n iía m a jite te a te p r v e
p ř e s ta v b a na p a r n í p r o v o z v le te c h
1 8 6 6 *6 7 z n a m e n a la j e j í r o z v o j. T a to
pře sta vb a p o d s ta tn é z m ě n ila a z k r á tila
tra s u p ů v o d n í k o n ě s p ře ž k y d o dne šn í'
p o d o b y.

Foto 24 - Koněspřežka

2.6.13 Malé Záplavy
C is t

Turyňského rybnika tzv. Malé Záplavy jsou nejzajímavějšl a ornitologicky

nejbohatSi zastávkou celé naučné stezky. Je to rozsáhlý n,okM smenSim rybníkem.
V okolí rybníka jsou bahnité ostrůvky a rozsáhlá rákosiStě. Roste m rada druhu

mokřadních rostlin. Celá

je od bfezna do listopadu osídlena ptactvem. Nejvíce
,J
a oodzimního tahu. Pro návštěvníky tu byla
ptáků můžeme vidět v období jamiho a poazimn
. , ,
. x.,-xu, ze které lze Malé Záplavy přehledně pozorovat (podle
lo k a lita

vybudovana pozorovací věžička, ze ki
Panocha 1982).
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12. MALÉ ZÁPLAVY
D o š li js t e k p o z o r o v a c í v é i i č c e
u M a lý c h Z á p la v , k te r á ¡e z á ro v e ň
p o s le d n í z a s tá v k o u s te z k y . Z v ě ž ič k y
p ř e h lé d n e te u n ik á t n í č á s t p ř í r o d n í
r e z e rv a c e - r o z s á h lý m o k ř a d . C e lá
l o k a l it a j e o d b ř e z n a d o lis t o p a d u
b o h a tě o s íd le n a p ta c tv e m . N e jv íc e
p tá k ů se z d e v y s k y tu je v d o b ě je jic h
ja r n íh o a p o d z im n íh o ta h u . P r o le t u jí
tu d y p o č e tn á h e jn a k a c h e n , b a h ň á k ů ,
p ě v c ů a le d n o t l iv ě t v z á c n í d r a v c i,
ň a d a d r u h ů zd e p r a v id e ln ě h n íz d í
(la b u ť v e lk á , k a c h n y , ly s k y , č e jk a
c h o c h o la t á , k u lí k ř fč n í, c h ř á s t a l
v o d n í, v o la v k a p o p e la v á , r á k o s n í c i,
c v r č i lk y , r a c e k c h e c h t a v ý a d a lS í).
O lie a v r b y o s íd lu je k o lo n ie k v íč a l.
N a d h la d in o u p ř e le t u je le d ň á č e k ,
p is í k a s tr n a d r á k o s n í . N a d v o d o u
o b č a s z a k r o u ž í o r lo v e c ř í č n í
a n ě k te r ý z m o tá k ú . J a k o v e lk á
v z á c n o s t z d e b y li p o z o r o v á n i č á p
č e r n ý , h u s ic e l i i č í a v o la v k a
s tř íb ř itá .

Foto 25 - Malé Záplavy

2*7 Omitologie
2.7.1 PR Záplavy SO.léta
Území Turyňského rybníka vždy bylo bohatou ornitologickou lokalitou. Je to
tím, že je od jihu a jihozápadu zcela otevřeno teplému proudění a slunečnímu záření a
ze severu je naopak chráněno zalesněným svahem Džbánské křídové tabule. Bohatá
mokřadní vegetace i neschůdná blata v důlních propadlinách poskytují protahujícím i
hnízdícím ptákům bezpečný úkryt a potřebnou potravu.
Území bylo vyhlášeno za přírodní rezervaci z důvodu ochrany avifauny. Podle
soustavného inventarizačního průzkumu prováděného do konce osmdesátých let bylo
území zjištěno 176 druhů ptáků, z toho 60 druhů hnízdících.
V

období jarního a podzimního tahu tu vždy nacházely útočiště tisíce ptáků

táhnoucích tímto okresem. Pravidelně zde bylo možno spatřit řadu velmi vzácných
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druhů jejichž existence závisí na záchraně podobných bažinatých území. Na Záplavách
se vždy zastavovaly vzácné kachny, bahňáci a potápky, čápi, volavky, divoké husy,
orlovci říční, motáci, ledňáčci apod. Řada vzácných druhů zde hnízdila a některé stále
hm'zdí. Za zmínku stojí moudivláčci, chřástali, rákosníci a cvrčilky, ťuhýci šedí, pisíci
a kulici. Pravidelně tu také hnízdily lysky, potápka roháč, slípky zelenonohé a všechny
druhy běžných divokých kachen. Jako velká vzácnost zde byli pozorováni čáp černý,
husice liščí, volavka stříbřitá a dokonce i pelikán bílý. Do roku 1997 zde hnízdila v
rákosí kolonie racka chechtavého, která čítala více než tisíc párů. Po zrušení skládky
v Libušině, která byla rackům významným zdrojem potravy, rackové ze Záplav odtáhli.
Dále v nejbližším okolí vyváděly mláďata také čejky, křepelky a kvíčaly. Nedocenitelný
význam mají zdejší rákosové porosty pro přežití tisíců vlaštovek, jiřiček, rorýsů i jiných
drobných pěvců v době náhlých poklesů teplot na jaře a na podzim. Je tu totiž vždy
dostatek létavého hmyzu. Na podzim v rákosí nocuje tisíce špačků (podle Lorenc 1988
b).

2.7.2 PR Záplavy dnes
Populace ptactva na Záplavách dnes už nejsou zdaleka tak bohaté a mnohem
chudší je i druhová diverzita. Příčin je mnoho. Od roku 1983 vysazují myslivci z MS
Kačák Kačice na Malých Záplavách polodivoké kachny březňačky. Přímo v chráněném
území jsou pořádány hony. Přítomnost těchto ptáků a neustálé vyrušování personálem
zajišťujícím péči o polodivoké kachny je pravděpodobně jedním z faktorů, které
přispěly k ochuzení území. Další z příčin snížení diverzity je botulismus, který
v minulých letech doslova zdecimoval populace divokých kachen (ústně Lepič 2009).
Biotop

vodních

ptáků

je

navíc

soustavně

poškozován

neúměrnou

a nekontrolovatelnou rybí obsádkou, z toho důvodu je v současné době především
hladina Velkých Záplav z hlediska avifauny druhově i kvantitativně chudá. Hranice
chráněného území prochází nádrží yelké Záplavy, Různé části téže nádrže tedy
podléhají rozdílnému režimu ochrany. Rybáři teoreticky nesmějí využívat pro lov část
v rezervaci, ale běžně se to děje (Brejšková, Volf, Zavadil 2005 a). Přítomnost velkých
sumců v rybm'ku je příčinou, že zde již dva roky nehnízdí potápka roháč, pro kterou
není rybmTc bezpečný, u jednoho z ulovených sumců byla potápka roháč nalezena
v žaludku. V roce 2008 nevyhmzdily labutě, pravděpodobně samice jediného páru se
našla mrtvá (ústně Lepič 2009).
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území vzniklo v důsledku lidské činnosti, současný stav je způsoben řadou
faktorů - výstavbou rybmTca, těžebm' činností, zájmovým využíváním rybníka atd.
Dlouhodobým cílem by mělo být zachování a vytvořem' vhodných podmínek pro ptáky
hmzdící a protahující a přiblížit podmínky stavu sedmdesátých a osmdesátých let
minulého století. Drastický pokles hnízdní početnosti ptáků, který je zde pozorován od
začátku osmdesátých let minulého století, nelze přičítat jen negativním změnám
v chráněném území. U řady druhů (bahňáci, vrubozobí, rákosník velký) došlo ke sm'žení
početnosti i v mnohem širším měřítku (Brejšková, Volf, Zavadil 2005 a). Na Záplavách
už se nevyskytuje ani moudivláček lužm', pan Lepič ho naposledy kroužkoval v roce
1998.

2.73 Stav ptactva na Záplavách v roce 2008
Seznam ptactva z roku 2003 upraven o údaje týkající se hnízdění z roku 2008
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budm'ček větší (Phylloscopus trochilus)
Čížek lesní (Carduelis spinus)
Čejka obecná (Vanellus vanellus)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Chřástal vodní {Rallus aquaticus)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konopka obecná (Carduelis cannabina)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)

Labuť velká (Cygnus olor)

břehové porosty
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hmzdí
kolem ZCHÚ
olšové porosty kolem
zima, jaro
ZCHÚ
mokré louky v okolí
zřídka na tahu
Malých Záplav
břehové porosty
hojně hnízdí
především podél
v břehových
porostech
Malých Záplav
rákosiny Malých
hnízdí, zimuje
Záplav
vodní plocha Velkých
hnízdí
i Malých Záplav
na tahu
břehy ZCHU
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
vodm' plocha Velkých
zastaví se na potulce
Záplav
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
rákosiny a břehové
rozmnožuje se
porosty podél ZCHÚ
2008 1 jedinec nevyhnízdily
vodm' plocha Velkých
Březen 2009 3
i Malých Záplav
jedinci
hnízdí
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Ledňáček není (Alcedo atthis)

pravidelný výskyt

břehy ZCHÚ
břehové porosty
na tahu
kolem ZCHÚ
rákosiny Malých i
hnízdí více párů
Velkých Záplav
na potulce, hnízdění břehové porosty
se nevylučuje
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
okraje vodní plochy
na tahu, v 2005 i
Malých i Velkých
v hnízdní době
Záplav
hnízdí pravidelně
rákosiny Malých i
minimálně 2 páry
Velkých Záplav
vodní plocha Velkých
hnízdí
i Malých Záplav
rákosiny a vodní
hnízdí 1-2 páry
plocha Velkých i
Malých Záplav
břehové porosty a les
hnízdí
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
hnízdí v topolech na břehové porosty
břehu
podél Malých i
Velkých Záplav
hnízdí v topolech na břehové porosty
břehu
podél Malých i
Velkých Záplav
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
rákosiny Malých i
hnízdí
Velkých Záplav
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ

Lejsek čemohlavý (Ficedula hypoleuca)
Lyska čemá (Fulica atra)
Mlynank dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)

Pěnice čemohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice slavíková (Sylvia horin)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Pochop rákosní (Circus aerugiosus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná {Pica pica)
Strakapoud malý (Dendrocopos minor)

Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Sýkora babka (Parus ater)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní {Parus montanus)
Sýkora modřinka (Parus careuleus)
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břehové porosty
kolem ZCHÚ
Hnízdí - březen
vodní plocha Velkých
2009 -9 jedinců na 7 Záplav
hnízdech
břehové porosty
hnízdí
kolem ZCHÚ
hnízdí v topolech na břehové porosty
břehu
podél Malých i
Velkých Záplav

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

nocuje

Volavka popelavá (Ardea ciñera)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Žluna zelená (Picus viridis)

Druhy, které se v roce 2008 v PR Záplavy nevyskytují
2003 -nepravidelně
hnízdí
2003 -hnízdění min.
2 páry, tahová
zastávka

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)

jívové porosty na M. i
V. Záplavách
vodní plocha Velkých
i Malých Záplav

Další druhy z roku 2008, které seznam z roku 2003 neuvádí
Brhlík lesní (Sitta europaea)

hnízdí

Cvrčilka nční (Locustellafluviatilis)

Jaro - zpěv

Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Jaro - zpěv

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

hnízdí

Čírka modrá (Anas querquedula)

Malé Záplavy

Dlask tlustozobý (Coccothraustes
léto
Coccothraustes)

Konipas bílý (Motacilla alba)

hnízdí

Konipas horský (Motacilla cinerea)

hnízdí

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

poletuje

Orel mořský (Haliaeětus albicilla)

ojediněle na potulce

Orlovec říční (Pandion haliaětus)

ojediněle na potulce Velké i Malé Záplavy

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

hnízdí

tůň Velkých Záplav

Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Rákosník obecný (Acrocephalus
hnízdí

scirpaceus)

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) hnízdí
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

Velké záplavy

58

pravidelně se

Slípka zelenonohá (Gallínula chloropus)

vyskytuje
Soupálek krátkoprstý (Certhia

hnízdí

brachydactyla)

Volavka bílá (Casmerodius albus)

jaro

Malé Záplavy

Zluva hajní (Oriolus oriolus)

Jaro - zpěv

Malé Záplavy

Tab. 4 - Stav ptactva na Záplavách v roce 2008 (Lepič, Ševčík 2008; Plesník, Hanzal, Brejšková
2003)
Vysvětlení zkratek: ZC H Ú - zvláště chráněné území
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3 Praktická část
3.1 Předběžné Setření mezi učiteli a SirSí veřejností tvkaiící se
spokojenosti se stávající stezkou
Hlavním cílem předběžného šetření bylo získání názorů na stávající Drvotovu
naučnou stezku z pohledu vyučujících přírodopisu a biologie, dále pak získání souboru
návrhů na změny, které by vyučující uvítali ve prospěch zatraktivnění stezky a její
využitelnosti ve výuce. Šetření jsem doplnila o hodnocení běžných návštěvníků, tj.
několika rodin s dětmi o nichž vím, že stezku navštívily a mých vrstevníků. Na těchto
iiďormacích jsem založila koncept tvorby tabulí naučné stezky.
Předběžné šetření mezi učiteli jsem provedla na pěti kladenských základních
školách a dvou gymnáziích. Zvolila jsem metodu strukturovaného rozhovoru, který se
skládal ze čtyř otázek a čtyř podotázek týkajících se návštěvovanosti stezky osobní,
profesní, zhodnocem' stezky a naučných tabulí a dále návrhů na zlepšení tabulí po
obsahové i formálm' stránce. Toto šetření jsem uskutečnila během měsíců září, října
a listopadu roku 2007 a rozhovor jsem provedla s deseti vyučujícími přírodopisu na ZŠ
a čtyřmi vyučujícími biologie na SŠ.
Druhou skupinou, které jsem se dotazovala, nym' už jen na atraktivitu stezky
z pohledu běžného návštěvmka, byla skupina šesti mých vrstevníků, kteří navštěvují
naučné stezky a dvou rodin z našeho domu. Metodou získávání informací u této skupiny
byl též rozhovor, nyní již nestrukturovaný. Šetření jsem uskutečnila rovněž na podzim
2007.

Předem jsem si stanovila 4 hypotézy.
H 1; Dotazovaní budou spokojeni s prostředím naučné stezky.
H 2: Většina dotazovaných nebude spokojena s délkou naučné stezky.
H 3: Většina dotazovaných nebude spokojena s obsahem naučných tabulí.
H 4: Většina učitelů navštívila naučnou stezku s žáky v rámci školy pouze jednou.
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Výsledky mého šetřem' potvrdily tři ze čtyř hypotéz. Všem dotazovaným se líbí
prostředí, jímž naučná stezka prochází - okolí rybníka, mokřady, jezírka a smíšené lesy.
Domnívají se, že na takové místo naučná stezka určitě patří. První hypotéza tedy byla
potvrzena.
Co se týče druhé hypotézy, s délkou naučné stezky (11 km) nebyla skutečně
spokojena většina dotazovaných. Stezku považuje za příliš dlouhou dvanáct učitelů,
čtyři z nich ji prošli celou pouze jednou osobně, s žáky ani jednou, při exkurzi stezku
zkrátili o tabuli 6 a 7. Dva učitelé prošli stezku celou i s žáky, ale pouze jednou,
neosvědčilo se to jak z důvodu časové náročnosti, tak po obsahové stránce některých
tabulí. Při další návštěvě si stezku zkrátili, opět o tabule 6 a 7, které považují za
zbytečné . Dvěma učitelům se stezka zdála přiměřeně dlouhá, ale navštívili ji s žáky
pouze dvakrát, stezka jim po obsahové stránce nevyhovovala. Širší veřejnost považuje
stezku za dlouhou a špatně značenou, tabuli Č.6 vůbec nenašli a tabule č.7 a 11 je pouze
informační, okolí je hustě zarostlé náletovými dřevinami a to, na co tabule poukazují,
není vidět.
Třetí hypotéza týkající se obsahu naučných tabulí se také ukázala jako správná.
Všichni učitelé by ocenili, kdyby stezka byla zaměřena více biologicky a ekologicky,
trasa stezky nabízí více, než je tabulemi avizováno a tabule jsou zaměřeny příliš
historicky. Deset učitelů uvedlo, že jsou tabule velmi malé a pro návštěvu vícečlenné
skupiny nevyhovující. Jedenáct z nich poukázalo na neatraktivnost naučných tabulí jak
pro ně samotné, tak pro žáky. Respondenti širší veřejnosti zhodnotili tabule především
za vzhledově neatraktivní, některé hodnotí jako zbytečné z důvodu zastaralých
informací. Stezku navštívili jednou či dvakrát.
Čtvrtá hypotéza se nepotvrdila, i když skutečnost se neukázala o mnoho lepší.
Šest učitelů stezku navštívilo pouze osobně, s žáky stezku nenavštívili. Stezku považují
pro výuku za obsahově neatraktivní, zanedbanou, tabule jsou příliš malé pro větší
skupinu a stezka příliš dlouhá. Zbytek učitelů stezku s žáky navštívilo dvakrát až třikrát,
poté již ne, kvůli výše zmíněným důvodům. Pět z nich uvedlo, že si k exkurzi museli
připravovat vlastní materiály, protože je obsah informační tabulí nedostatečný. Ocenili
by připravené výukové materiály.
Na základě výsledků předběžného šetření jsem získala náhled na vmmání stávající
Drvotovy naučné stezky veřejností a dále pak inspiraci, kterou jsem využila při tvorbě
návrhů nových naučných tabulí a pracovních listů.

61

3.2 Metodika
3.2.1 Charakteristika naučné stezky
Naučná stezka vzniká zpravidla na lokalitách zajímavých pro veřejnost.
Zajímavosti se nejčastěji týkají hlediska biologického, historického, geografického či
kulturního a návštěvník se s nimi seznamuje prostřednictvím naučných tabulí,
rozmístěných po celé trase naučné stezky.
Naučná stezka je tedy vytyčená trasa vedoucí nejčastěji přírodou, dophiěna
o informativní, neboli naučné tabule a plnící výchovně vzdělávací fimkci. Trasa naučné
stezky může být okružní či lineární.

3.2.2 Důvody návrhu rekonstrukce naučné stezky
•

Jedním z faktorů je technický stav naučných tabulí stávající naučné stezky.
V případě Drvotovy naučné stezky je několik stávajících plastových tabulí
rozbito, olámáno, jiné jsou znehodnocené popsáním propiskou, fixy či barevným
sprejem.

•

Technický stav trasy naučné stezky. Stávající naučná stezka postrádá na
několika místech na stromech orientační znáčem' směru trasy naučné stezky,
návštěvmk je tedy odkázán sám na sebe. Okolí stávajících naučných tabulí je
neudržované a tabule jsou mnohdy překryty vzrostlými keři.

•

Důležitým kritériem naučné stezky je její přitažlivost pro návštěvníky. Stávající
naučná stezka, dle předběžného šetření mezi učiteli a širší veřejností, není příliš
poutavá. Mezi výtky patří jednotvárné ztváměm' tabulí ( strohý text zabírající
celou tabuli, některé tabule obohaceny o černobílý obrázek). Dále pak nevyužitý
přírodovědný potenciál lokality, jíž stezka prochází (stezka je zaměřena
převážně historicky, což ubírá na její přitažlivosti a návštěvm'ci bývají
zklamáni.)

•

Důležitým faktorem pro návštěvnost naučné stezky je také její délka. Trasa
stávající okružm' naučné stezky je dlouhá 11 km, její absolvování je časově
náročné a z šetření vyplynulo, že celou stezku projde jen menšina návštěvm'ků,
většina si trasu stezky zkracuje.
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3.2.3 Jak by měla vypadat pro veřejnost poutavá naučná stezka
•

Je nutné, aby prezentované objekty a jevy byly pro návštěvníka přitažlivé a
zaměřené na široké spektrum témat, které může dané místo poskytnout (Vítová
2008).

•

Důležitým prvkem pro tvorbu a výběr naučné stezky je

názornost

prezentovaných témat, tj. výklad na tabuli musí mít návaznost na reálnou
skutečnost (Vítová 2008).
•

Zastavení u jednotlivých tabulí by mělo splňovat podmínky pro případné
shromáždění většího počtu osob (Vítová 2008).

•

Trasa naučné stezky by měla být přiměřená z hlediska časové a fyzické
náročnosti, aby mohla být navštěvována návštěvníky napříč věkovým spektrem.

3.2.4 Návrhy panelů Drvotovy naučné stezky
Při promýšlem' renovace obsahů naučných tabulí jsem se rozhodla ponechat
naučné stezce přírodovědně - historický charakter. Lokalita má velice zajímavou
historii, ať už jde o těžbu černého uhlí, pískovce, vznik Turyňského rybníka, který je
známý na celém Kladensku. Ve spojem' s jeho názvem kolují historky pojednávající o
zatopeném hřbitovu, o zatopeném dole a jeho veliké hloubce aj. Historickou náplň
tabulí v těchto zajímavých bodech považuji za atraktivní a na tuto naučnou stezku jistě
patří. Vyčerpávající historický obsah původm'ch tabulí jsem se snažila zkrátit, ale
zároveň neubrat na obsahové hodnotě. Zdlouhavé jsem zkonkretizovala a v některých
případech jsem text obohatila o informace, které jsem považovala za stěžejní. Ryze
historický charakter mají z nově navržených dvě tabule, a sice „Pískovcový lom
Mrákavy“ a „Těžba uhlí na Kladensku“. Z původních historických tabulí jsem zrušila
tabuli „Koněspřežka“, nepovažovala jsem ji za přitažlivou, tabule poukazovala na místo
koněspřežné dráhy, která se nacházela přímo před našima očima, kde se však nym'
rozprostírá pouze hustý les. V okolí tabule nebylo z biologického hlediska nic
zajímavého, co bych mohla na novou tabuli dát ani v kombinaci s historickými údaji a
oživit ji tak, proto jsem ji do svého návrhu rekonstrukce již nenavrhla.
Ostatní tabule, z celkových třinácti, jsou zaměřeny buď zcela přírodovědně,
nebo je jejich náplň kombinací přírodovědně - historickou.
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Do obsahu tabulí jsem se snažila zahrnout co nej širší spektrum toho, co trasa
nabízí a tabule navrhnout tak, aby byly přitažlivé nejen obsahově, ale i vzhledově, což
považuji za důležité. Obsah většiny tabulí má vysoce edukativní ráz. Tabule obsahují
obrázky či fotografie a názvy velkého počtu rostlin, hub a živočichů, které návštěvníci
mohou vidět, či nalézt v bezprostřední blízkosti dané tabule, dále mnohdy uvádím
rozlišovací znaky některých rostlin, hub, živočichů aj., uvádím též cyklus vývoje žáby,
klíč pro určovám' žabích snůšek aj., čili informace, které, jak se domnívám, mnoho
návštěvníků neví a přispějí tak k jejich vědomostnímu obohacení.
Jak už jsem zmínila, snažila jsem se do obsahu tabulí zahrnout co největší
přírodovědné spektrum informací. Původní naučnou stezku jsem tedy doplnila zcela
novými tabulemi týkající se hub, kvetoucích bylin, zkamenělin a určování listnatých
stromů. Další z tabulí se týkají ryb, ptáků, obojživelníků, fauny a flóry mokřadů, fauny
a flóry lesního jezírka.
Tabule jsou koncipovány tak, aby se informace na nich neopakovaly, přestože se
některé z nich nachází u podobných biotopů (př. mokřad).
Takto obsahově navržené naučné tabule považuji za vhodné pro školní exkurze a
doufám i zajímavé pro širokou veřejnost.

3.2.5 Návrh trasy Drvotovy naučné stezky
Stávající trasa naučné stezky měří 11 km. Mezi zastavením 5 (Kalspot) a 8
(Mrákavy) je vzdálenost 3 km. Tento úsek trasy vede náročnějším lesnatým terénem,
který je mimo jiné, na rozdíl od zbytku trasy, velmi špatně sjízdný na kole. Šesté
zastavem' „Borovice na pískovci“ nem' značeno turistickou značkou a naučnou tabuli
naleznete až po vytrvalém hledání. Sedmé zastavení, „Pískovcový lom“, poukazuje na
bývalý pískovcový lom, který má být v okolí naučné tabule, ale je tu jen hustý porost
z náletových dřevin a ničím jiným místo zajímavé není. Pro návštěvníka, který sem
vážil vcelku náročnou a dlouhou cestu, je tato část stezky zklamáním. Z těchto důvodů
jsem výše zmíněná stanoviště vynechala a zastavení Č.5 propojila přímo se zastavením
Č.8, čímž se stezka zkrátila ve prospěch všech dříve zmíněných faktorů na 8 km. Kromě
této změny má naučná stezka trasu shodnou s trasou původní.
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3.2.6 Pro koho je naučná stezka koncipována
Trasa vede zcela nenáročným terénem, je schůdná ve všech ročmch období.
Svou náplní, délkou, okružním charakterem a především umístěním je vhodná pro
školní exkurze základních i středních škol z Kladna a přilehlých obcí. Kladno je
vzdáleno 5 km od obce Srby, kde stezka začíná i končí. Obec je dobře dostupná
kladenskou městskou integrovanou dopravou. Školy mohou

ke školním exkurzím

využít pracovní listy, které jsem ke stezce vytvořila a exkurzi tím o to více zefektivnit.
Využívat stezku mohou nejrůznější zájmové organizace, kroužky a v neposlední
řadě turisté a to všech věkových kategorií.

3.2.7 Doba vhodná pro návštěvu Drvotovy naučné stezky
V

případě Drvotovy naučné stezky nelze jednoznačně říci nejlepší měsíc k

uskutečnění exkurze. Z přírodovědného hlediska jsou nejvhodnější měsíce květen
a červen, v této době kvete nejvíce rostlin, ale jarní květenu nalezneme již v dubnu. Pro
pozorovám' obojživelm'ků je vhodný duben, kdy samičky kladou vajíčka a můžeme
pozorovat žabí snůšky. V červnu už jsou vylíhlí pulci ve stádiu růstu zadmch nohou,
což je pro demonstraci žákům dobré vědět. Co se týče hub, jsou stěžejní měsíce konec
srpna, září a říjen. K pozorování hnízdění labutí a jiných ptáků je nejvhodnější měsíc
duben.
Nejmalebnější je stezka v květnu a červnu. Navštěvovat ji lze vzhledem
k historickému aspektu po celý rok.

3.2.8 Práce s naučnou stezkou pro školy a zájmové organizace
V

případě výukových exkurzí by se měl učitel či vedoucí kroužku předem

seznámit s obsahem naučných tabulí a vytipovat měsíc, který bude nejvhodnější pro
návštěvu stezky v případě, že se chce s žáky zaměřit na určité téma. Doporučuji použít
vytvořené pracovní listy ke stezce, žáky to zaměstná a prohloubí jejich vědomosti.
Vychovatel si též může připravit další výukový materiál, který během cesty na stezce
využije. Vhodné je vzít s sebou atlasy rostlin, stromů, keřů a hub. Vychovatel by si měl
promyslet metodiku vedení exkurze, práci s naučnou tabulí a doprovodným materiálem.
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3.2.9 Metodika práce s pracovními listy
Pracovní listy jsou koncipovány jak pro 2.stupeň ZŠ, tak pro SŠ. Měly by sloužit
jako zdroj rozšiřujících informací k exkurzi po Drvotově naučné stezce. Listy se
nevztahují pouze k obsahu naučných tabulí, ale obsahují úkoly, které by měly
prohloubit znalosti žáků či studentů z oblasti přírodopisu, biologie a ekologie, lze je
tedy využít i při jiných příležitostech, než je návštěva této stezky. Pracovm' listy
obsahují 41 úloh. Velké množství úloh má své opodstatnění. Je odvozeno od myšlenky,
že vyučující budou mít k dispozici pracovní listy v elektronické podobě a každý
vyučující si z nabídky úloh sestaví vlastm' pracovní listy, které budou odpovídat věku a
schopnostem dané skupiny žáků, jak z hlediska náročnosti na vědomosti, tak z hlediska
schopnosti kooperace ve skupině či hlediska časového. Pokud by vyučující měl
v úmyslu navštívit jen tabule zaměřující se k právě probírané učební látce, může si
z listů vybrat pouze odpovídající úlohy.
Na vyučujícím také závisí, jaký zvolí způsob práce s pracovními listy. Zda bude
každý žák vyplňovat samostatně svůj pracovní list, či bude práce kolektivní. Další
možností je vyplňovám' jednoho kusu pracovních listů ve skupinách, čehož lze využít
k vyhlášem' soutěže mezi skupinami a zvýšit tím snahu kooperace všech členů.
K pracovním listům je k dispozici autorské řešení, pojaté místy vyčerpávajícím
způsobem, aby bylo zdrojem rozšiřujících informací a umožňovalo vyučujícímu
rozvinout s žáky případnou diskusi.

3.3 Botanicko - zoologicky průzkum
Během jara, léta a podzimu roku 2007 a 2008 jsem provedla botanickozoologický průzkum lokality, abych zjištěným faktům mohla přizpůsobit věcný obsah a
umístění navrhovaných tabulí. Determinaci rostlin, stromů, keřů a hub jsem prováděla
přímo v terénu s pomocí atlasů, objekty jsem též fotografovala a jejich určení ještě
konzultovala. Zoologické objekty jsem fotografovala a určovala s pomocí atlasů a
internetu doma, případně konzultovala. Co se týče ornitologického průzkumu,
zaznamenala jsem zejména vodní ptactvo. Úplný seznam ptactva hnízdícího či
vyskytujícího se na Záplavách v roce 2008 mi poskytli omitologové, pan Stanislav
Lepič a Libor Ševčík, uvádím ho v

teoretické části. Z oblasti batrachologie jsem

využila informace získané ústně od pana Ing. Radovana Víty, vedoucího odboru
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životního prostředí magistrátu města Kladna, jehož odbor se sčítáním a ochranou
obojživelníků na Kladensku zabývá.

3.3.1 Vlastní průzkum
Okolí tabule 1 a 2 - „Ochrana přírody“, „Houby naučné stezky“
Byliny
hluchavka bílá - Lamium album L.
hluchavka nachová - Lamium Purpureum L.
chvojka klášterská - Juniperus sobina L.
kakost lučm' - Geranium pratense L.
kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L.
kostival lékařský - Symphytum qfficinale L.
lopuch plstnatý - Arctium tomentosum MILL.
okřehek trojbrázdý - Lemna trisulca L.
*orobinec širolistý - Typha latifolia L.
orsej jarní - Ficaria věrna HUDSON
penízek rolm’ - Thlaspi arvense L.
podběl lékařský - Tussilago farfara L.
pomněnka rolní - Myosotis Arvensis (L.) Hill
pryskyřmic zlatožlutý - Ranunculus auricomus L.
rákos obecný - Phragmites australis (CAV.) TRJN.
rakytník řešetlákový - Hippophaě rhamnoides L.
sítina rozkladitá - Juncus effiisus L.
svízel přítula - Galium aparine L.
šmel okoličnatý - Butomus umbellatus L.
vlaštovičm'k větší - Chelidonium majus L.
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Dřeviny
borovice čemá - Pinus nigra ARNOLD
buk lesní - Fagus sylvatica "Pendula" L.
cypřišek Lawsonův - Chamaecyparis lawsoniana (MURRAY) PARL.
dřišťál obecný - Berberis vulgaris L.
hloh obecný - Crataegus laevigata /POIR/ DC.
jedle bělokorá - Abies alba MILLER
modfín opadavý - Larix decidua MILLER
olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) GAERTN.
smrk omorika - Picea omorica (PANČIČ) PURKYNĚ
smrk pichlavý - Piceapungens "Glauca" ENGELM.
šeňk obecný - Syringa vulgaris L.
tis červený - Taxus baccata L.
vrba bílá - Salix alba L.
vrba křehká - Salixfragilis L.
zerav západní - Thuja occidentalis L.
zlatice převislá - Forsythia suspensa (THUNBERG) VAHL
Houby
čirůvka dvoubarvá - Lepista saeva (Fr.) P.D.ORTON
čechratka podvinutá - Paxillus involutus (BATSCH EX FR..)
hnojník obecný - Coprinus comatus (O.F.MÜLL.) GRAY'
pečárka ovčí - Agaricus arvensis (SCHAEFF EX FR..)
Živočichové
ještěrka obecná - Lacerta agilis L.
labuť velká - Cygnus olor GMELIN
lovčík hajní - Pisaura mirabilis CLERCK
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pěnkava obecná - Fringilla coelebs L.
racek chechtavý - Larus ridibundus L.
ruměnice pospolná «Pyrrhocoris apterus L.
slíďák hajní - Pardosa lugubris WALCKENAER
volavka popelavá - Ardea cinerea L.
lyska čemá - Fulica atra L.

Okolí tabule 3 - „Byliny Velkých záplav“
Byliny
hadinec obecný - Echium vulgare L.
hrachor luční - Lathyrus pratensis L.
jetel ladní - Trifolium campestre SCHREB.
jetel luční - Trifolium pratense L.
jetel plazivý - Trifolium repens L.
komonice lékařská - Melilotus qfficinalis (L.) LAM.
kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L.
kosatec žlutý - Iris pseudacorus L.
mochna plazivá - Potentilla reptans L.
opletník plotní - Calystegie sepium (L.) BROWN
orobinec širolistý - Typha latifolia L.
orsej jamí - Ficaria věrna HUDSON
rákos obecný - Phragmites australis (CAV.) TRIN.
rožec rolní - Cerastium arvense L.
růže šípková - Rosa canina L.
řebříček obecný - Achilea millefolium L.
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štírovník růžkatý - Lotus corniculatus L.
trnovník akát - Robinia pseudoacacia L.
třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum L.
vikev ptačí - Vida ceacca L.
vlaštovičník větší - Chelidonium majus L.
Dřeviny
olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) GAERTN.
vrba křehká - Salix fragilis L.
Živočichové
kachna divoká - Anas platyrhynchos L.
vrbař čtyřtečný - Clytra quadripunctata L.

Okolí tabule 6 - „Orobincové jezírko“
Byliny
jahodník obecný - Fragaria vesca L.
kosatec žlutý - Iris pseudacorus L.
orobinec širolistý - Typha latifolia L.
ostřice sp. - Carex sp.
rákos obecný - Phragmites australis (CAV.) TRIN.
Dřeviny
břÍ2a bradavičnatá - Betula péndula ROTH
olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) GAERTN.
topol osika - Populus trémula L.
vrba jíva - Salix Caprea L.
Živočichové
skokan zelený - Rana esculenta L.
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Okolí tabule 8 - „Mokřad Kalspoť*
Byliny
černýš luční - Melampyrum pratense L.
jahodník obecný - Fragaria vesca L.
jetel prostřední - Trifolium medium L.
kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L.
kosatec žlutý - Iris pseudacorus L.
orobinec širolistý - Typha latifolia L.
ostružiník ježim'k - Rubus caesius L.
ostřice ostrá - Carex acutiformis EHRH.
pcháč bahemu - Circium palustre (L.) SCOP.
ptačinec bahenní - Stellaria palustris RETZ.
sítina rozkladitá - Juncus effusus L.
srha říznačka - Dactylis glomerata L.
svízel bahenní - Galium palustre L.
vikev ptačí - Vida ceacca L.
vrbina penízková - Lysimachia nummularia L.
žabník jitrocelový -y4/wwúí plantago-aquatica L.
Houby
outkovka pestrá - Trametes versicolor (L.) LLOYD 1921
bedla vysoká - Macrolepiotaprocera (SCOP. EX FR..) RUMM.

Živočichové
žlabatka dubová (duběnka) - Cynips quercusfolii L.
kachna divoká - Anas platyrhynchos L.
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Okolí tabule 10 a 11 - Leknínové jezírko
Byliny
bolševník velkolepý - Heracieum mantegazzianum, SOMMIER & LEVIER
borůvka čemá - Vaccinium myrtillus L.
bršlice kozí noha - Aegopodium podagraria L.
dvouzubec trojdílný - Bidens Tripartita L.
hluchavka bílá - Lamium album L.
kapraď samec - Dryopteris fllix-mas (L.) SCHOTT
kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L.
kosatec žlutý - Iris pseudacorus L.
leknín bělostný - Nymphaea candida PRESL
lupina mnoholistá - Lupinus polyphyllus LINDLEY
nalžovka plovoucí - Ricciocarpos natans (L.) CORDA
náprstník červený - Digitalis purpurea L.
netýkavka nedůtklivá - Impatiens Noli-Tangere L.
ostružiník obecný - Rubus fruticosus L.
podběl lékařský - Tussilago farfara L.
pomněnka bahenní - Myosotis palustris (L.) THORNAN.
ptačinec trávovitý - Stellaria gramínea L.
rozrazil rezekvítek - Verónica chamaedris L.
řeřišnice hořká - Cardamine amara L.
svízel bahenní - Galium palustre L.
violka vonná - Viola odorata L.
vrbina penízková - Lysimachia nummularia L.
vřes obecný - Calluna vulgaris L.
zběhovec plazivý - Ajuga reptans L.
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žabník jitrocelový - Alismaplantago-aquatica L.
Dřeviny
borovice lesní - Pinus silvestris L.
bhza bradavičnatá - Betula péndula ROTH
dub zimní - Quercus patraea (MATT.) LIEBL.
jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia L.
modřín opadavý - Larix decidua MILLER
smrk ztepilý - Picea abies L.
trnovník akát - Robinia pseudoacacia L.
Živočichové
okružák ploský - Planorbarius corneus L.
plovatka bahenm' - Lymnaea stagnalis L.
skokan hnědý - Rana temporaria L.
potápník vroubený - Dytiscus marginalis L.
splešťule blátivá - Nepa cinerea L.
bruslařka obecná - Gerris lacustris L.
vodoměrka štíhlá - Hydrometra stagnorum L.
žlabatka dubová (duběnka) - Cynips quercusfolii L.

Okolí tabule 12 - „Lesní studánka“
Byliny
jahodník obecný - Fragaria vesca L.
kakost smrdutý - Geranium robertianum L
kapraď samec - Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT
kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L.
kuklík městský - Geum urbanum L.
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ostřice lesní - Carex sylvatica HUDS.
rozrazil rezekvítek - Veronica chamaedris L.
šťavel kyselý - Oxalis acetosella L.
Dřeviny
dub zimní - Quercus patraea (MATT.) LIEBL.
habr obecný - Carpinus betulus L.
hloh obecný - Crataegus laevigata /POIR/ DC.
jasan ztepilý - Fraxinus excelsior L.
javor klen - Acer pseudoplatanus L.
javor mléč - Acer platanoides L.
jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia L.
třešeň ptačí - Prunus avium L.
Houby
třepenitka svazčitá - Hypholomafasciculare (HUDS.) P. KUMM.

Okolí tabule 13 - „Ptáci Malých Záplav“
Byliny
kosatec žlutý - Iris pseudacorus L.
kyprej vrbice - Lythrum salicaria L.
orobinec širolistý - Typha latifolia L.
orsej jamí - Ficaria věrna HUDSON
podbél lékařský - Tussilago farfara L.
přeslička rolní - Equisetum arvense L.
rákos obecný - Phragmites australis (CAV.) TRIN.
rozrazil rezekvítek - Veronica chamaedris L.
violka vormá - Viola odorata L.
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Dřeviny
borovice lesní - Pinus silvestris L.
bhza bradavičnatá - Betula péndula ROTH
dub zimní - Quercus patraea (MATT.) LIEBL.
jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia L.
modřín opadavý - Larix decidua MILLER
olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) GAERTN.
smrk pichlavý - Picea pungens "Glauca" ENGELM.
smrk ztepilý - Picea abies L.
tis červený - Taxus baccata L.
vrba jíva - Salix Caprea L.
Živočichové
čírka modrá - Anas querquedula L.
kachna divoká - Anas platyrhynchos L.
labuť velká - Cygnus olor GMELIN
lyska čemá - Fulica atra L.
mandelinka nádhemá - Chrysolina fastuosa var. speciosa L.
polák chocholačka - Aythya fuligula L.
volavka popelavá - Ardea cinerea L.
žlabatka dubová (duběnka) - Cynips quercusfolii L.
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3.4 Návrh Drvotovy naučné stezky
3.4.1 Plánovaná trasa okruhu

Obr. 8 - Plánovaná trasa okruhu (www.mapy.cz)

Navržená naučná stezka má od tabule č.l - 8 stejnou trasu, jako stezka stávající.
Začíná na témže místě - u rybníka, vpravo od restaurace Racek v obci Srby, nedaleko
od autobusové zastávky. Pouze několik metrů od sebe stojí tři naučné tabule - úvodm’
tabule s charakteristikou stezky, dále pak tabule první „Ochrana přírody“ a tabule druhá,
nově zařazená, „Houby naučné stezky“, v blízkosti které rostou druhy hub uvedené na
naučné tabuli. Cesta pokračuje několik minut podél rybm'ka kzastavem' č.3 „Byliny
Velkých Záplav“, kolem které se rozprostírá květnatá louka. Toto místo jsem určila za
nejvhodnější pro umístění tabule zaměřující se na květenu. Je to další nově zařazená
tabule. Po několika minutách dojdeme k zastavení č. 4, malému velmi pěknému jezírku,
či mokřadu s rákosem, orobincem a chráněným kosatcem žlutým, kde jsem nově
navrhla naučnou tabuli „Orobincové jezírko“. Nachází se několik metrů od břehu
rybm'ka a je velmi pěkné. Trasa pokračuje podél rybníka k zastavením č.5 a č.6, které se
nacházejí v místech bývalého čemouhelného dolu Wannieck, lidově nazvaného
„VafUcovka“. Zde se několik metrů od sebe nachází tabule „Těžba uhlí na Kladensku“,
která je obnovená a má historický charakter a nová tabule „Rostlinné zkameněliny“,
která se také váže k těžbě uhlí. Tabule č.l - 6 jsou rozmístěny v úseku přibližně Ikm.
Další trasa, dlouhá přibližně 1,5 km, vedoucí po břehu rybníka, nás zavede k tabuli č. 7
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„Turyňský rybník“, která se nachází na hrázi rybníka již v obci Kamenné Žehrovice.
Obsah tabule jsem pouze poupravila. Je zaměřena na historii vzniku rybníka a sportovní
rybaření. Dále trasa pokračuje do mírného krátkého kopečka po štěrkové cestě vedoucí
k hlavní silnici spojující Kamenné Žehrovice a Velkou Dobrou. Silnici přejdeme na
opačnou stranu a vlevo směrem z vesnice pokračujeme několik desítek metrů, až
zabočíme ulicí doprava kolem rodinné zástavby. Ulice končí u lesa. Zde se nachází
zastavem' č. 8 „Mokřad Kalspot“, který je významný především z hlediska
batrachologického a je téměř celý porostlý orobincem. Zde je původní trasa přerušena
a tak zkrácena o 3 km, jak jsem již uvedla. Ze stanoviště č.8 se vrátíme zpět přes
rodirmou zástavbu k hlavm' cestě, kterou přejdeme a z kopce podél ní dojdeme ke
křižovatce na Kladno. Silnici na Kladno opět přejdeme a vydáme se doprava lesem, do
kopce podél silnice směrem na Kladno. Přibližně po 700 m odbočíme po cestě doleva.
Lesem pokračujeme k zastavení č.9 „Pískovcový lom Mrákavy“. Obsah tabule na tomto
místě jsem renovovala, původm' krátký text, zmiňující se o původu názvu Mrákavy jsem
rozšířila o těžbu pískovce a přesunula na toto místo tak obsah tabule, která stála na
místě, o které jsem stezku zkrátila. Z lomu Mrákavy cesta pokračuje dále lesem směrem
na Kladno. Musíme přejít silnici na Srby a jít několik desítek metrů podél ní, než
zabočíme doprava do lesa a ocitneme se u nejkrásnějšího zastavení stezky, u lesm'ho
jezírka. Fauna a flóra jezírka a jeho okolí je natolik pestrá, že jsem se rozhodla,
navrhnout zde dvě tabule. Tabuli č. 10 „Faima leknínového jezírka“ a č. 11 „Flóra
leknínového jezírka“. Toto místo je vhodné k delšímu odpočinku na trase. Od lesm'ho
jezírka pokračujeme dále lesem směrem na Kladno, až dojdeme k železniční trati,
u železniční tratě se dáme vlevo a podél ní dojdeme až k zastavení č.l2 „Lesm'
studánka“. Tabuli Lesní studánka jsem ponechala historický ráz týkající se vesnice
Německá Lhota, která v těchto místech stávala, ale obohatila jsem ji o poznávám'
listnatých stromů, které se nacházejí v blízkém okolí. U této zastávky jsou imiístěny
dřevěné lavice a stůl, je tedy opět vhodná k odpočinku. Pokračujeme dále podél trati,
přejdeme silnici a po asfaltové cestě mezi lesy směřujeme zpět do obce Srby. Projdeme
téměř celou svrchní částí obce, než odbočíme z kopce dolů směrem k rybm'ku. U hlavní
cesty se dáme ostře vpravo podél ne příliš frekventované cesty na Kačici. Přejdeme ji,
vejdeme do lesa a po několika metrech chůze se před námi objeví vyhlídková věž, která
nám umožní výhled na celé Malé Záplavy. Nacházíme se u posledního zastavem' č. 13

77

„Ptáci Malých Záplav“. Odtud se stejnou cestou vrátíme zpět k silnici na Kačici, po ní
doprava směrem k rybníku a k autobusové zastávce v Srbech.

3.4.2 Seznam navržených tabulí
0 - Úvodní tabule
1 - Ochrana přírody

2 - Houby naučné stezky
3 - Byliny Velkých Záplav
4 - Orobincové jezírko
5 - Těžba uhU na Kladensku
6 - Rostlinné zkameněliny
7 - Turyňsl^ rybník
8 >Mokřad Kalspot
9 - Pískovcový lom Mrákavy

10 - Fauna leknínového jezírka
11 - Flóra leknínového jezírka

12 >Lesní studánka
13 - Ptáci Malých Záplav
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3.4.3 P orovnání trasy stávající a navrhované naučné stezky

Obr. 9 - Stávající trasa okruhu (Odbor výpočetní techniky a informatiky, Magistrát města Kladna)

Obr. 10 - Navrhovaná trasa okruhu (Odbor výpočetní techniky a informatiky, Magistrát města
Kladna)
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Drvotova naučná stezka
„Povodím středního Kačáku“

%
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Vážení návštěvníci, právě se nacházíte
v přírodní rezervaci Záplavy u úvodní
tabule Drvotovy přírodovědně - historické
naučné stezky
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„Povodím středního Kačáku“.
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Drvotova naučná stezka byla poprvé otevřena >
28.5.1982.0 její vznik se zasloužili
h {' *
zaměstnanci Poldi Kladno společně s
kladenskými ochránci přírody. Důvodem vzniku
naučné stezky byla potřeba lidí většího a
bezprostředního kontaktu s přírodou, který by
I
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jim navracel síly v době průmyslového vrcholu Kladenska, ale především potřeba poukázat na krásy
přírody, které je třeba chránit.

Stezka byla pojmenována po ochránci pnrody, nadšeném budovateli stezky a strážci rezervace Zápl
Václavu Drvotovi, který v průběhu prací na stezce tragicky zemřel a otevřeni se nedožil.
Stezka byla poprvé rekonstmována v roce 1995 a nyní máte možnost shlédnout rekonstrukci po
dalších 14. letech fungování z roku 2009 obohacenou o nové informace i nové naučné tabule.

Okružní naučná stezka ie dlouhá přibližně 8 km. prochází malebnou krajinou, ve které se u 1
zastaveních můžete seznámit s ieiími přírodními krásami i ieií historií.
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Ochrana pnrody
Turyňský rybník u něhož se nacházíte, neboli tzv. Záplavy
byly od dob svého vzniku významnou ornitologickou
lokalitou, významným mokřadem na tahové cestě ptactva.
Ptáci se zde nejen zastavují na svých tazích, ale mnoha
druhům mokřad na protilehlém břehu a na Malých Záplavách
poskytuje vhodné podmínky pro hnízdění.
Mokřad je ptákům ochranou a poskytuje dostatek stavebního
materiálu na hnízda, rybník poskytuje dostatek potravy.

Ohraničení přírodní rezervace Záplavy

Díky kladenským ochráncům přírody, v čele s panem Jaroslavem Lorence
který se o Záplavy celý život staral, byly Záplavy 15.1.19S4. vyhlášeny za
chráněný přírodní v ^ o r a roku 1985 za přírodní rezervaci (PR). Touto
rezervací není celý Turyňský rybník, jedná se pouze o mělký mokřad poros
mokřadní vegetací (rákos obecný, orobinecC,doutníky‘) a celé Malé Záplavy
___________podmáčenými loukami v jeho okolí. Přírodní rezervace má výměru 23,3 ha.
Kosatec žlutý

Při cestě po naučné stezce můžete v letních měsících vidět chráněné rostliny
jako je např. kosatec žlutý, dále dojdete k chráněnému mokřadu Kalspot, který
vždy byl a je velmi významným a důležitým místem pro druhově bohatý výskyt
chráněných obojživelníků, kteří se zde úspěšně roannožují.
Skokan hnědý

A proč je důležité přírodu chránit? Abychom to, co máme, uchovali i pro další generace, aby
zachovali prostředí, kde se bude ptákům bezpečně hnízdit a v klidu vyvádět mladé, aby chrá
rostliny, kterých je málo, někdo neotrhal, aby nevyhynuli ohrožení obojživelníci a my tak ne
jednou ochuzeni o letní sborové kvákání žab.
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Houby naučné stezky
Na této naučné tabuli se m ůžete seznám it s
několika houbam i, které v letních a
podzim ních m ěsících rostou ja k v blízkosti
této tabule, tak i jinde kolem stezky.
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Bedla vysoká (jedlá)
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Stavba
' piodnic
hub

Outkovka pestrá
(choroš, na pařezech, ne

Clruvka dvoubarvá (jedlá)

Čírůvky jsou výbomé
jedlé houby.Často je
najdeme v tzv.
čarodějných kruzích v
místech, kde je dostatek
volné travnaté plochy.

čechratka podvinutá
(jedovatá)

Muchomůrka zelená

Pečárka ovčí (žampion)

Pečárka ovčí (žampion) je jedlá houba. Smrtelné
nebezpečí hrozí při záměně s muchomůrkou zelenou.
Houby odlišuje pochva na bázi třené, kterou má
muchomůrka, žampion nikoli. 5 g muchomůrky zelené
po jakékoli tepelné úpravě je smrtelně jedovatých, jed
způsobuje rozpad jater.

Čechratka podvinutá je
jedovatá houba. Látky,
které obsahuje můžou až
nenávratně poškodit
ledviny a játra. Rozkládají
červené krvinky.

^

Hnojník obecriý
Oedlý)

Třepenitka svazčitá
(na pařezech a kmen
jedovatá)

Hnojník obecný
houba. Jedovatý
stává po požití a
zejména piva. Os
druhy hnojníku jso
nejedlé.
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Byliny Velkých Záplav
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S e zn am te se s bylinami, které v
jarních a letních m ěsících rostou v
blízkém okolí této naučné tabule.
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Orsej jarní
(brzyna jař0)

Io;

Rožec rolní

Vlaštovičník vétší

<
Hrachor luční
(popínavý, úponky na konci
ilstů)

Štírovník růžkatý
(nízký, listy podolané
Jeteii)
Opletník plotní

Komonice lékařská
Mochna plazivá

Řebříček obecný
Jetel luční

Jetel ladní
Jetel plazivý

Hadinec obecrQ/
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Orobincové jezírko

I

N ac h ázíte se na břehu m okřadu, ve kterém jsou
dominantou porosty o ro b in c e š iro lís té h o , ale

o

vidět m ůžete i jiné typicky m okřadní rostliny a
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Orobinec úzkolistý

Palice na sebe
NENASEDAJÍ, me
2-3 cm holé vřete

stromy. M okřad je závislý na srážkách, proto ho
během roku m ůžete spatřit jako m alebné jezírko,
nebo té m ě ř vyschlý.
Mezi typicky mokřadní rostlinstvo, které zde můžete
spatřit patří orobinec širolistý, rákos obecný, chráněný
kosatec žlutý a tráva ostřice. Z dřevin, které se vyskytují
v blízkosti vod je zde zastoupen topol osika a vrba jíva.

Listy jsou širolcé

Kvete v červnu a
červenci

Orobinec širolistý

Palice na sebe p
NASEDAJÍ

Listy jsou širolťé

Kvete v červenci

Co jsou to vlastně ty lidové „doutníky“?
Květenství orobince. Květenství je složené ze dvou palic horní samčí a dolní samičí. Horní samčí brzy po opylení
opadává a zůstává sam ičí tmavě hnědá palice.
Plody orobince jsou nažky s chmýrem, které jsou
rozšiřované větrem.
Jak rozeznáte orobinec širolistý a úzkolistý?
Orobince se od sebe rozeznávají podle vzájemné
pozice samčí a samičí palice a podle šířky listů, jak
napovídá název.

Kvetoucí orobinec

»

Vnitřek palice květy = budoucí
plody

Rákos obecný
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Těžba uhlí na Kladensku

Nacházíte se u plotu, který ohraničuje areál
bývalého dolu Vaňkovka.
Vznik uhlí

a.
fe

V prvohorách, konkrétně v karbonu před 300
miliony iety, bylo úzenní Kladenska ponořeno ve
vodách sladkovodního jezera, v jehož nnočálech
rostly stromové kapradiny, plavuně a přesličky.
Z jejich těl zapadlých do močálu se za nepřístupu
vzduchu vytvořily během milionů let mohutné

Hlavní kladenská sloj

V březnu 1846 začal Jan Váňa hloubit kutací j
a 1. listopadu 1846 bylo jeho úsilí korunováno
úspěchem - objevil hlavní kladenskou uheln
sloj. Tato sloj je z celkových pěti kladenských
pro těžbu hospodářsky nejvýznamnější, má
největší plošné rozšíření, mocnost až 14 m,
nejčastěji však 2-8 m. Uhelné ložisko slojí je
uloženo v hloubce O - 600 m pod povrchem.

vrstvy černého uhlí.
První nález uhlí
V roce 1775 Václav Burgr a Jakub Opit z Buckova
učinili na úbočí vrchu Vysoký u Vrapic nález uhlí a
objevili tak pn/ní výchoz uhelných slojí. Zatím šlo jen
o povrchová ložiska, která většinou ani nedávala
kvalitní surovinu. Přesto jsou 70. léta 18. století v
historii dolování na Kladensku významným
mezníkem.

Důl Wannieck, neboli lidově Vaříkovka, jehož

název však nesouvisí s Janem Váňou, byl zalo
roku 1913. V hloubce 422 m byla nalezena uhe
sloj o mocnosti 4 m. V roce 1946 byl důl
přejmenován na důl generála Svobody a v
padesátých letech mu bylo dáno jméno Nejed
V roce 1981 byl důl uzavřen a zasypán.

Na Kladensku bylo založeno přes 30 dolů, bezmála 230 letá těžba v tomto regionu skončila 29.6
uzavřením posledního dolu, dolu Scholler u Libušina.
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Rostlinné zkameněliny
Stromová plavuň
Lepidodendron

v souvislosti s těžbou černého uhlí
bychom se měli zmínit i o
paleobotanických nálezech uhelných
dolů.

Leoi<ioot>vňoides Oisty)

Poté, co stromovité plavuně, přesličky
a kapradiny napadaly do močálů, jejich
těla miliony let uhelnatěla a stalo se z
nich černé uhlí. Avšak povrch rostlin
nechal svůj otisk v okolních horninách.
Hledáním a určováním zkamenělých
organismů se zabývá věda
paleontologie. Hledáním a určováním
zkamenělých (fosilních) rostlin či jejich
otisků se zabývají vědci paleobotanici.
Nalézt celou rostlinu či otisk celé
rostliny je vzácností, už proto, že byly
vysoké až 30 m, dále se kvůli
geologickým procesům rostlina mohla
rozpadnout aj. Nejčastěji se tedy najde
pouze část rostliny či otisk pouze části
rostliny. Z toho důvodu má každá část
rostliny své pojmenování, odvozené z
latinského názvosloví.

Přeslička
Sphenophyllum

BowTTianites
(výtmsný k b s)

|

U každého dalšího druhu plavuně se
části jmenují vždy jinak. Toto platí pro
všechny fosilní rostliny.

Stromová kapradina
Psaronius

ŠDhenoohvSSum fUs

/

Pecoptem
(list)
i Psaronius
I (kmen)

1

Pecopteris

Zkameněliny
kladenských
jsou uloženy
sbírkách
Národního m
v Praze.
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Turyňský rybník
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Tato naučná tabule se nachází na hrázi
Turyňského rybníka, který je svou rozlohou téměř
80 ha největší vodní plochou kladenského
okresu.
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Jeho název je odvozen od dávných slavností na
počest pohanského boha války Tura. V těchto
místech vždy rybník nebýval. V roce 1853 byl rybník
zrušen a v kotlině byly obnoveny louky a pastviny.
Podzemí však skýtalo sloje černého uhlí, které byly
objeveny a uhlí blízkými doly těženo. Díky poddolování
Dno však nadále klesalo až pod úroveň sta
území docházelo k poklesům půdy a po proboření
rybník tedy nelze vypustit. Jeho největší
hráze při povodni na Kačáku (Loděnicí) na jaře roku
naměřená hloubka je 3 m. Je průtočný, us
1948 se luka zaplavila, tím byi rybník obnoven a
se v něm přitékající nečistoty a zlepšuje se
lidově nazván Záplavy.
kvalita vody celého rekreačního středního
dolního toku Kačáku. Kvůli zhoršené kva
vody není rybník vhodný ke koupání a s
pouze ke sportovnímu rybaření.
Candát obecný

Kapr obecný

štika obecná

Sumec velký

Cejnek ma|ý
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Mokřad Kalspot
Nyní se před vám i rozprostírá m okřadní biotop
s názvem Kalspot. M okřad je vklíněn mezi les a
koryto potoka K ačáku a m á rozlohu 3 ,5 7 ha. Lokalita
představuje jednu z m ála přirozených Zachovalých
m okřadních stanovišť s výskytem význam ných
rostlinných druhů a obojživelníků.

15.12^.1986 byl vyhlášen za chráněný přírodní
výtvor.

Skokan hnět^

Skokan zelený
Skokan skrehotavý

Ropucha obecná
Kuňka obecná

Užovka obojková

Ropucha zelená

Ondatra pižmová

Rákosové kupy

Kalspot býval 70 cm hlubokou tůní,
bohatou na vodní živočichy a rostliny.
hloubka byla také příhodná pro život
obojživelníků, žáby tu nacházely velice
vhodné prostředí pro svoji reprodukci.
Hloubka tůně se vždy během roku měn
velmi suchá období posledních let vša
na Kalspot nepříznivý vliv. V dnešní d
po tůní zbyl už jen mokřad hustě po
rákosinami (rákos obecný, orobinec
úzkolistý) a podmínky rozmnožování
obojživelníků začaly být natolik kritické
v rámci plánu ochrany Kalspotu byly v
mokřadu uměle vyhloubeny tři menší t
které poskytují obojživelníkům vhodné
prostředí pro rozmnožování. Bohatě zd
roste chráněný kosatec žlutý. V rákos
můžete vidět stavby ondatry pižmové
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Pískovcový lom Mrákavy
N acházíte se u hájovny í\/lráí<avy. Stará hájovna dostala
pravděpodobně název podle temných, hustých lesů,
které tu kdysi rostly. Na její západní straně je pískovcový
lom, dnes zatopený vodou. Na jeho obnažených stěnách
je možné vidět geologický průřez masivem skály a
kvalitu kamene.

Lom je výjimečný svoji rozloliou, iiloub
chráněnou vegetacf. Lom má i svá taj
Údajně, dle vyprávění seniorů, na dně
skončilo ke konci války neurčité množ
Činnost lomu byla ukončena okolo rok

Meá Kamennými Žehrovicemi a Doksy se nacházela a nachází
lokalita výborného pískovcového kamene zvaný „žehrovák“ .
Toto naleziště bylo známé dlouhá staletí. Kámen nažloutlé a bílé
barvy se vyznačoval značnou tvrdostí a byl dobře obrobitelný.

Ve středověku za vlády Karla IV. se vozil kámen ze Žehrovický
lomů na stavbu Svatovítského chrámu, byl používán při stavb
pražského hradu i hradeb, v Praze se z něj stavěly měšťanské
brány, věže a kostely. Byl kladen i do základů Národního diva
ve zdech hradu Kí^ivoklátu, zámku ve Smečně, ale i ve zdech
mnohých domů v Rakovníku, Slaném i v Kladně. Vytvářela se z
umělecká díla jako je originální socha svátého Václava na ko
z roku 1678, která je v depozitáři Národní galerie.
Pískovec „žehrovák“

Práce v lomech bývala předním zdrojem obživy mnoha rodin. Byla to práce těžká a nebezpečná. Slá
pískovcového kamene „žehrováku“ byla zatlačena na rozhraní 19. a 20.století tvrdší žulou a výrobou
betonu.
Nedaleko začíná samostatná dendrologická naučná stezka „Mrákavy“
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Fauna leknínového jezírka
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Zastavili jste se na nej m alebnějším m ístě naučné
stezky. N ach ázíte se u jednoho z opuštěných
pískovcových lomů, kde se těžil kvalitní pískovec
zvaný „Žehrovák“. V prohlubni vzniklo
bezodtokové lesní je zírko ,ke kterém u se chodí
napájet lesní zvěř, a které je bohaté na vodní

st

6. Dospélec (
pohlavní zralost až
\ . w e 3 letech

faunu i floru. Jeho hloubka je závislá na ročních
srážkách.

4. Z
stář
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V jarních a letních měsících lze v jezírku spatřit bujarý život
vodních živočichů. Na vodních rostlinách můžete zahlédnout
vodní plže, jako je okružák ploský či plovatku bahenní. Z řádu
brouků ve vodě plave potápník vroubený, z hmyzu splešťule
blátivá, na hladině pak bruslí bruslařky a vodoměrky. Již v
dubnu bývá hladina hustě poseta velikými snůškami žabích
vajíček, v červnu je již jezírko obydleno tisíci již většími pulci
žab, které nelze přehlédnout.

Přeiftií mhy, plíce, přechod
konec přeměny -stáří
Cmalé žatika)

1c

Tvary snůšek

Vajíčka kuněk
Vajíčka
Vajíčka skokanů
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Potápník vroubený

Okružák ploský
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Plovatka bahenní
Splešťule blátivá

Bruslařka

Vodoměrka
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Flóra leknínového jezírka
Do jezírka byl kdysi uměle vysazen trs leknínu
bělostného. Leknínu se zde daří a kvést ho zde můžete
vidět od července do srpna. Z významějších rostlin se v
okolí jezírka nachází vzácný zim osirázek alpinský,
který kvete od dubna do května, dále jedovatý až 2 m
vysoký náprstník červený (Digitalis purpurea) a jeho
bílá forma. Z běžných rostlin pak modrý vlčí bob
mnoholistý, světle modrá pomněnka lesní, tmavě
modrý rozrazil rezekvítek (tzv „bouřka“). V říjnu je
hladina rybníčku zcela pokryta nalžovkou plovoucí rostlinu si můžete splést se známým okřehkem, avšak
zatímco okřehek je vytrvalá plovoucí bylina, nalžovka
patří mezi játrovky, čili do skupiny mechorostů. V
blízkosti informační tabule se nachází 1 - 5 m vysoký
bolševník velkolepý (květen), nedotýkat se. způsobuje
pigmentaci, puchýře a záněty.

Bolševník velkolepý
Zimostrázek alpinský
Náprstník červený
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Lesní studánka
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Na místě této zastávky v lese mezi vlaltovým nádražím
Kamenné Žebroviee a silnicí na Doksy se nacházela osada
Německá Lhota. Zpustla v průběhu 30leté války následkem
průchodu vojska a podle některých údajů v důsledku morové
epidemie. Archeologické výzkumy datují vznik vsi na počátek
14.století. Jméno Lhota, obvyklé u řady českých vsí,
vyjadřovalo lhůtu, většinou osmiletou, po kterou byly tyto nově
budované osady podle německého zákupního práva
'
osvobozeny od feudálních dávek.
Dnes už jsou na tomto místě, zejména v brzkém jaře, patrné
pouze lesní rokliny, co by pozůstatky základů jednotlivých
chalup a rekonstruovaná lesní studánka, l^erá stála
uprostřed vsi.

Seznamte se s listnatý
stromy, které rostou v o
této zastávky

Dub letní
(krátký řapík listu, žaludy
na dlouhé stopce)

^^ozezney^

Dub zimní
(delší řapík listu, žaludy
přisedlé k větévce)

Dub čer
(na pod
zčerven

Jasan ztepilý
Hloh obecný (ker)

Javor babyka

Javor klen

Javor

0o1
íO*
«
JV
I

3
&

i
rs
S"
"S
U

Ptáci Malých Záplav

Došli jste k pozorovací věžičce u Malých Záplav, která je zároveň poslední zastávkou naučné stezky
věžičky před sebou uvidíte rozsáhlý mokřad, který je součástí přírodní rezervace Záplavy. Na tét
lokalitě můžete především od března do listopadu pozorovat vodní i jiné ptactvo. Nejvíce ptáků se z
vyskytuje v době jejich jarního a podzimního tahu. Proletují tudy početná hejna kachen, pěvců a jedn
vzácní dravci.
Řada druhů na Malých i Velkých Záplavách pravidelně hnízdí a můžete je tedy vidět - labuť velká,

divoká, polák velký, polák chocholačka, lyska černá, volavka popelavá, čírka modrá, vzácně m
zahlédnout i kormorána velkého nebo racka chechtavého. Pokud budete mít štěstí, můžete spatř
lovu ryb kroužit nad vodou dravce orlovce říčního či motáka pochopa, který hnízdí v rákosí. V rák
hnízdí také řada menších ptáků, například chřástal vodní či strnad rákosní. Při troše štěstí uvidíte
hladinou létat ledňáčka říčního, který se také živí lovem ryb. Jinak se zde vyskytují i běžné druhy p
(sýkory, budníčci, pěnice, stehlík, konopka, zvonek), dále pak strakapoudi, žluna, sojka, straka aj.)

--a*
Kachna divoká

Lyska černá

Polák
chocholačka

—

41

Polák velký
Volavka
popelavá

Racek
chechtavý

Strnad
rákosní

Kormorán velký
Čírka modrá
Moták pochop

Orlovec říční

Labuťvelká s

3.5 Pracovní iistv
Pracovní listy jsou koncipované pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a jsou samoobslužné. Na
základě zprostředkování listů učitelům v elektronické podobě si každý učitel sestaví
pracovní listy dle aktuální potřeby. Více uvádím v metodice.

PM S9Vlh4

STEZCE

Milí žáci, vážení studenti. Pracovní listy, které držíte v ruce, byly vytvořeny pro vás jako
zdroj rozšiřujících informací k exkurzi po Drvotově naučné stezce. Listy se nevztahují
pouze k obsahu naučných tabulí, ale obsahují úkoly, které prohloubí vaše znalosti
přírodopisu, biologie a ekologie, umožní vám spojit to, co už znáte s novými
informacemi a získat tak nadhled nad chodem přírody.

Vyplňte u tabule č .l
1.

V zákonu, který by si mel každý přírodovědec pamatovat - zákon
114/1992 S b.. o ochraně ořírodv a kraimv. jsou rozdělena chráněná
území různých kategorií, a sice podle velikosti či významu. Dělíme je na
velkoplošná chráněná území (NP, CHKO) a maloplošré (NPR. PR, NPP,
PP). Záplavy jsou přírodní rezervací, která se značí PR.
o) Napište názvy ostatních chráněných území podle zkratek:
NP CHKO NPR NPP PP b) Co byste v chráněných oblostech neměli jako návštěvníci určitě
dělot? Vymyslete co nejvíc zakázaných činností a tím se po
zbytek výletu na této stezce řiďte!
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Vyplňte u tabule č.2
2 . Uvedené zástupce hub roztřiďte na houby, které mají na spodní straně
klobouku lupeny, neboli houby lupenité (L) a na houby, které mají na
spodní straně klobouku rourky, neboli houby rourkaté (R), bále
roztřiďte houby na jedlé (J), nejedlé (N) a jedovoté (JED).
L/R

J/ N/ JED

muchomůrka zelená
žampion ovčí
hřib žlučník
hřib satan
klouzek obecný
ryzec pravý
kozák březový
bedla vysoká
hnojník obecný
hadovka smrdutá

3 . Ve svém okolí můžete slyšet, jak někdo mluví o mochomůrce a někdo o
muchomSrce. Který název je správný a věděli byste proč?

4 . Poznáš podle popisu, o jakou skupinu hub se jedná?
Tyto houby mají velký klobouk, třen (noha) na první pohled není vidět,
ale přesto ho mají. Vyskytují se na živých i odumřelých stromech, na
pařezech i větvích. V mládí jsou měkké a některé jedlé, ve stáří jsou
velmi tvrdé.
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5 . Od pozdního léto do pozdního podzimu je houbařská sezóna.
a) Řada lidí houby sice sbírá, ale nejí je. Prý jsou moc , těžké". Ve
kterém orgánu po pozření působí těžce? Víte čím a proč je to
zpfisobeno?

............................................................................................

b) Některé houby by lidé rádi sebrali, ale zjistí, že už je někdo
předběhl. Pochutnat si na nich mohla divoká prasata, veverky či lesní
zvěř, kteří houby na svém jídelníčku vítají. Ale Často plodnice
najdeme okousané Či provrtané chodbičkami. Z nabídky vyberte a
podtrhněte 2 živočichy, které tedy houbaři nemají příliš v lásce.
A slimák popelový

larvy mouchy domácí

B plzák lesní

larvy mušky bedlobytky

c) S houbami se setkáváme nejen v lese, ale třeba i v domácnosti.
Napište příklady kde všude?
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Vyplňte u tabule č.3

6 . Na jaře dovedou modré, žluté, bílé či fialové květiny v některých
místech pokrýt zemský povrch souvislým kobercem svých květů
(sasanky, plicníky, orseje, jaterníky atd.). Říká se tomu jarní aspekt.
Zkuste přijít na to, proč tyto barevné koberce, především v lese,
můžete najít pouze na jaře?

7 . Na louce za vámi si vytyčte pomocí provázku, nebo je-li tráva vysoká
pouze od oka, čtverec o rozměrech 2 x 2 metry a s pomocí atlasu
určete 10 rostlin, které zde rostou. Jejich názvy napište a barvu květu
křížkem zaznamenejte do tabulky.

barva
rosttina

bílá až
žlutá modrá
narůžovělá

fialová,
červená

( 7 .) V atlase najděte a seznamte se s následujícími běžnými druhy rostlin,
které během jarních a letních výletů a procházek přírodou
pravděpodobně potkáte. Do tabulky zaznamenejte křížkem, jakou má
rostlina barvu květu.
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barva

rostlina
bílá až narůžovélá

žlutá modrá

fialová, červená

mák vlčf
zvonek rozkladitý
jetel plazivý
podběl obecný
kostival lékařský
hluchavka nachová
pryskyřník prudký
svlačec rolnf
řeřišnk» luční
hadinec obecný

8 . t>o kroužku v obrázku napište čísla rostlin, pro které by byly vhodné
uvedené biotopy. Každé číslo použijte jen jednou.
1. rákos obecný
2. tužebník jiln\ový
3. rdesno hadí kořen

4, jahodník obecný
5. blatouch bahenní
6. mateřídouška časná

7. orobinec širolistý
8. rozchodník bílý
9. kostival lékařský

suchá stráA

9 . Na následujících obrázcích rostlin k sobě nepotři květy (nebo
květenství) o listy. Doplňte do tabulky k uvedeným rostlinám písmeno
správného květu (květenství) a Číslo správných listu, aby květina
vypadala tak, jak vypadat má.
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rostlina

písmeno
květu
(květenstvQ

číslo
listů

blatouch bahenní
kopretina bílá
smetanka lékařská
heřmánek pravý

10.

Které z téchto tvrzení je správné? Zakroužkuj písmeno.

a) Luční ekosystémy jsou v našich oblastech původní. Tam, kde je
hospodářsky nevyužíváme, není nutné je obhospodařovat, abychom
udrželijejich druhové bohatství
b) Luční ekosystémy nejsou v našich oblastech většinou původní Tam,
kde je hospodářsky nevyužíváme, je nutné je obhospodařovat
(kosením, spásáním), abychom udrželi jejich druhové bohatství Jinak
časem zarostou náletovými dřevinami
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Vyplňte u tabule ČA

11.

Tyto dvě rostliny jsou časté na březích rybníků i pomalu tekoucích
vod. Napište pod ně jejich rodová I druhová jména

a )......................................b ).....................

Vyplňte u tabule č.5
12.

V následujících větách najděte názvy čtyř hornin:

Pláž u lanového mostu se nám všem líbila...........................
bej jí lopatu, ať může začít pracovat.

....................

Poznáš ten druh lípy?

....................

Spí se k ránu nejlépe?

....................

a) Která hornina je nejpevnější?

....................

b) Která hornina se ve vodě nejsnáze rozpadne?

___

c) Která z hornin se využívá jako topivo? ................
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Vyplňte u tabule č.6

13.

Dokladem vývoje rostlin a živočichů jsou zkameněliny (fosilie).

a) Knázvu zkameněliny přiřaďte číslo obrázku
Otisk listu kapradiny
Schránka amonita
Trilobit
Korálový vápenec
Otisk kůry plavuně
Mlž Inoceramus
Plž Turritella

Vyplňte u tabule č.7
14.

Porovnejte ekosystémy vod stojatých jako je rybník a tekoucích
jako je řeka (připište písmeno S u vod stojatých a písmeno T u vod
tekoucích).
Stoupá rychleji teplota vody

___

Klesá rychleji obsah kyslíku

___

Větší schopnost samočiŠtění

___

Rychlejší rozklad organických látek

___

Větší obohacení vzdušným kyslíkem

___
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15. Nadbytkem «živin" se ve vodních nádržích v letních měsících
přemnoží siníce a řasy, vznikne tzv. vodní květ, voda zezelená a
neměli bychom se v ní koupat. Proč? Protože sinice vylučují jedovaté
látky (toxiny), které mohou vyvolat alergie jako jsou vyrážky a
zarudlé oči, ale i slabší otravy projevující se průjmy, zvracením až
poškozením jater. Toto přemnožení je způsobeno především splachem
hnojiv (ony živiny) z okolních polí a celý proces se označuje pojmem
eutrofízace.

V tajence je chemický prvek, který je obsožen v hnojivech o
který se na eutrofizaci nejvíce podílí.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

16.

Jak
se říká hálkám na listech dubu?
v
Zába s bradavičnatou pokožkou.
Ještěrka se zakrnělýma nohama, podobná hadu.
Sýkora s tmavým temenem hlavy.
Hmyz létající nad vodou.

Jaký význam má občasné vypouštění rybníků, tzv.zimování?
Uveďte tolik příkladů, kolik vymyslíte.
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Vyplňte u tabule č.8

17.

Březen až květen jsou měsíce žabích námluv. Všude tam, kde se
vyskytuje vhodné prostředí, poskakují nebo důstojně kráčejí samičky
i samečci, příroda je plná jejich kuňkání či skřehotání.

a) Jaké prostředí potřebují žáby pro své rozmnožování?...................

b) Jak a kde přezimují žáby?

c) Mívají žáby se svým rozmnožováním nějoké problémy? Pokud ano
tak jaké a co by s tím Šlo udělat? Napoví vám předchozí otázka.

18.

Žáby patří mezi obojživelníky.

a) Co tento pojem znamená? Otázka 16. vám napoví............................

b) Zokroužkujte, kteří živočichové ještě patří mezí obojživelníky.
ještěrka zelená

slepýš křehký

čolek velký

19.

mlok skvrnitý
užovka obojková

Obojživelníci jsou velice citliví na změny ekologických faktorů (na
obsah chemických látek ve vodě apod.). Výrazné změny početnosti
obojživelníku v určité oblasti ukazují na stav životního prostředí
v dané lokalitě, proto jsou velmi důležití.
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Obojživelníci se proto označují jako:
a)
b)
c)
d)

bioinformátory čistoty životního prostředí
bioindikótory Čistoty životního prostředí
biokonzultanty čistoty životního prostředí
biodiverzanty čistoty životního prostředí

2 0 . Samice mloka skvrnitého (je možno více odpovědí):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

21.

Které tvrzení platí pro čolky (je možno více odpovědí):

a)
b)
c)
d)
e)

22.

klade vejce s kožovitým obalem do vlhké lesní hrabanky
lepí vejce s vápenitou skořápkou na listy olŠe lepkavé
klade živé larvy do vody
klade živé larvy do vlhké až mokré půdy
dospélec žije na souši a dýchá plícemi
dospélec žije ve vodě a dýchá žábrami

kladou vajíčka do vody
kladou vajíčka do lesní hrabanky
dospělci žijí na souši a dýchají plícemi
dospělci se živí vodními bezobratlými živočichy
dospělci žijí ve vodě a dýchají plícemi

Vyberte pravdivé tvrzení o ještěrce obecné:
a) má vajíčka s kožovitým obalem a zahřívá je vlastním tělem
b) má vajíčka s kožovitým obalem a zahrabe je do písku na souši
c) má vajíčka s vápenitou skořápkou a klade je do vody
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23.

Spojte Čarami názvy vodních hlodavců se
správným zástupcem na obrázku
ondatra pižmová
hryzec vodní
bobr evropský

Vyplňte u tabule č.9
24 .

Nacházíte se v lese. Jistě už jste se setkali, ať v televizi, nebo
v rádiu, s pojmem monokultura. Co tento pojem znamená v lesním
hospodářství a jaká s sebou přináší rizika? Nacházíte se právě
v monokultuře?

25.

Už jste se seznámili s ekosystémem rybníka, ekosystém louky,
mokřadu a nacházíte se v ekosystému lesa. Samostatným
ekosystémem může být ale i strom, v tomto případě dub. Na
obrázcích jsou druhy trvale nebo příležitostně žijící na dubech. Ke
jménům organismů připište čísla, která jsou v kruhových
obrázcích.
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... choroše
... křižák obecný
... larvy tesaříka obrovského
... netopýr ušatý
... obaleč dubový
... plch velký
... puštík obecný
... roháč obecný
... sojka obecná
... strakapoud velký
... sýkora modřinka
... šoupálek dlouhoprstý
... tesařík obrovský
... veverka obecná
... žlabatka listová
Vyplňte u tabulí č.lO a 11

26.

5 pomocí následujícího obrázku doplňte text
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Na jaře putují všechny zdby k ........................založit nové potomstvo.
Samička vypouští do vody několik tis íc .............................v rosolovitém
obalu. Z nich se pak líhnou...................neboli.......................... kteří se
podobají malým rybkám. Mají dlouhý.................a dýchcýí......................
.. Postupně jim narůstají nejdříve................... končetiny, potom___
........ končetiny a o ca s............................K dýchání se jim vytvoří..........
.............. a tak vystupují z ....................n a ..............

27.

Některé žáby pečují o vajíčka nebo i mláďata. V následujícím textu
vyberte a podtrhněte správné řešení. Je to obtížné, paní učitelka vám
jistě ráda poradí.
Samec / samička ropušky starostlivé nosí šňůry / chomáče vajíček
omotané kolem předních / zadních nohou a v noci je chodí máčet do
vody / ve dne je chodí zahřívat na slunce.

28.

Vývoj pulců (larev) obojživelníků se u jednotlivých skupin ( bezocasí žáby / ocasatí - mloci, čolci) liŠí. K následujícímu vývoji pulce

napište, zda patří mezi ocasaté, nebo mezi žáby.

a) Ocas, se kterým se pulec vylíhne, zůstává po celý život jedince. Tři
páry vnějších žáber zůstávají zachovány delší dobu. Jako první se
objevují přední končetiny.....................................................................
b) Pulec se líhne s ocasem, který se postupně zmenšuje, až úplně zmizí.
Vnější žábry se rychle mění na vnitřní. Viditelné jsou nejdříve zadní
končetiny, teprve později přední..........................................................

29. Z uvedených chráněných živočichů vyberte o podtrhněte ty, kteří
potřebují k rozmnožování vodu:
slepýš křehký

vydra říČní

ještěrka obecná

mlok skvrnitý
ropucha obecná
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30.

V rybníčku nebo na jeho břehu může růst celd řada rostlin. Pokuste
se je určit, a to tak, že k šipce obrázku rostliny napište příslušné
číslo rostlinného druhu.
1 blatouch
2 lakušník
3 leknín 4 okřehek
5 orobinec
6 rákos
7 rdest
8 sítina
9 vodní mor

31.

V rybníčku také žije velké množství živočichů či jejich larvy.
Přiřaďte názvy živočichů ke správným obrázkům a připište číslo, kde
se v rybníčku tito živočichové pohybují (př. špaček 1).
vážka

buchanka

potápník
bruslařka
plovatka
splešťule

znakoplavka

1 ve vzduchu 2 na hladině 3 pod hladijiou 4 na dně 5 na rostlinách
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32.

Doplňte křížovku. Pojmenujte živočichy, kteří žijí v prostředí lesních
jezírek, V tajence je ukryt název organismu, který stojí na rozhraní
rostlinné a živočišné říše. Diskutujte nad tím, proč asi.
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(g)0 0 0 0 0 0 0 0 0

Který z živočichů k ostatním určitě nepatří a proč?..............
Který z živočichů žije spíše v řece než v rybníce a rybníčku?
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Vyplňte u tabule č .l2

33.

Na obrázcích jsou listy, případně květy a plody našich běžných lesních
dřevin. Jistě víte, že plody, nejen dřevin, ale i bylin, jsou roznášeny
do okolí, aby pak mohli zakořenit a mohla z nich vyrůst nová rostlina.
Roznášeny jsou různými způsoby a těmto způsobům jsou plody
přizpůsobeny. Vaším úkolem je pojmenovat stromy, jejichž Části
jsou zobrazeny na obrázcích a určit, kterým způsobem se šíří
jejich plody. (Pozor, v nabídce je více druhů stromů, než obrázků)

javor klen
olše lepkavá
jeřáb obecný
dub letní

javor mléč
buk lesní
bříza bradavičnatá
dub zimní

javor babyka
líska obecná
habr obecný
jasan ztepilý

Plodv mohou bvt Šířeny pomocí: živočichů, kteří je snědí a nestrávené
vyloučí, větru který je odvane
nebo vody, která je odnese
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34.

Jistě už jste se někdy podivovali při pohledu na list dubu, či na
šípkový keř nad novotvary, které tam vyrostly. X o to tam je?" „To
tam asi nepatří." „Co to může být?" Larvy některého hmyzu žijí v
rostlinných pletivech, jejich působením zde vznikají charakteristické
novotvary tzv. hálky, schránky, ve kterých se larva vyvíjí a je tak
chráněna, larvy některých druhů v hálce přezimují. Jsou různé druhy
hálek a každou vytváří jiný hmyz. Vaším úkolem je přiřadit k názvu
hmyzu písmeno příslušného obrázku a Číslo hálky/ lek, které
vytváří.
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žlabatka (listová, růžová) ............................
bejlomorka b u k ová......................
korovnicc sm rk ová......................
Jak se nazývají krásně Červené hálky na dubu?

35.

Lesní porost a spolu s ním i ostatní organismy žijící v lese tvoří jeden
celek. Uvedené organismy roztřiďte a zařaďte do příslušného lesního
patra.
jaterník podléška
kapraď samec
bělomech sivý

borovice lesní
violka vonná
buk lesní

ploník obecný
líska obecná
hloh obecný
4. stromové

3. keřové

2. bylinné

l.mechové
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Vyplňte u tabule č .l3

36.

Ptáci jsou asi nejnápadnější skupinou obratlovců v naŠí přírodě.
Setkáme se s nimi v lese, na poli, či na louce, u vody, na vesnicích i ve
městech. Spousta ptáků na zimu od nás odlétá pryČ, někteří
zůstávají.

a) Které ptáky pozorujete i v zimě ať v přírodě nebo z okna?

b) O kterých ptácích víte, že na zimu odlétají?

c) Proč ptáci na zimu odlétají? A věděli byste kam?

d) Víte, jak se ptáci při svých často velmi dlouhých výpravách orientují?

37.

Kjaru patří nárůst aktivity různých organismů - končí zimní spánek,
přilétají druhy, které trávily zimní období v teplejších krajinách,
živočichové i rostliny se začínají zajímat o to, jak zabezpečit přežití
svého druhu. To se týká i ptáků. Pokud nežijí v párech na celý život, tak
se teď začínají párovat, hledat si svůj protějšek, začínají si obsazovat
a hájit budoucí domovy a jejich okolí, budují hnízda, aby mohli vyvést
mladé. Nejčastější způsob, jak se ptáci dorozumívají je hlasový
projev. Ptáci dovedou vydávat řadu různých typů zvuků.

114

a) Zamyslete se - za jakými všemi účely ptáci vydávají zvuky?

b) Pozorovali jste u ptáků někdy, především na jaře, jiné dorozumívací
techniky než je zpěv? A jejich důvod?

c) Přijdete na nějaký druh ptáka, který nevydává zvuky, u kterých jsme
u ptáků zvyklí?............................................................................................
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38.

Kteří ptáci patří ke kterému hnízdu? K nózvum ptáku v tabulce
připište číslo jejich obrázku a písmeno jejich hnízda. (Pozor > ptáci
ani hnízda nejsou zobrazeni v poměrné velikosti.)

6

B
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číslo
obrázku
ptáka

jméno ptáka

Dísmeno
obrázku
hnízda

čejka chocholatá
vlha pestrá
sýček obecný
moták pochop
stehlík obecný
rákosník zpěvný

39.

Přiřaďte rodové Jméno ptáka k Jeho hnízdu:
ledňáček,

moudivláček

datel

rákosník

žluva

potápka

bažant

pěnkava

\f? C :
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40.

V předchozích otázkách jsme si řekli, že ptáci hnízdí = staví hnízdo,
sedí na vajíčkách a starají se o mláďata nejčastěji na jaře.
a ) Věděli byste proč právě na ja ř e ? ........................................................

b)

ICrivka obecná, kterou můžeme vidět především v jehličnatých
lesích, však hnízdí velice časně, v hluboké zimě. Zkuste v atlase
ptáků zjistit, proč to dělá? Obrázek vám napoví.
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A na závěr příklad ze života
V následujícím textu udělal vypravěč hned dvě chyby, podtrhněte je a
napište zdůvodnění, proč bylo jeho jednání nesprávné:
Minulý víkendjsem si udělal vycházku do přírody, abych něco vyfotil Hned
za domem sedělo na zemiptačí miádě a pípalo, otevíralo zobáček a třepetalo
křídly Na nízké větvi seděljeden z rodičů, byla to pěnkava. Mládě zřejmě
vypadlo z hnízda a rodiče teď nevědí, jak ho dostat zpátky. Chtěljsem
mládě zachránit, a tak jsem ho vzal domů s tím, že ho dokrmím.
Pakjsem vyrazil znovu ven. Na okraji lesajsem viděl otisky srnčích kopýtek
a po chvíHjsem našel daíŠíopuštěné mládě ~ ve vysoké trávě se choulilo
srnče. Jemně jsem ho hladil a konejšH, ale ono ani nezvedlo hlavu. Protože
ale vím, že máma se k srnčeti často vrací až za několik hodin, nechaljsem
ho na místě, jen jsem si ho vyfotil

Chyba první:

Zdůvodnění:

Chyba druhá:

Zdůvodnění:

KONEC
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3.6 Ověření v praxi
Ověření navržené naučné stezky a pracovních listů jsem provedla na třech
skupinách žáků.
Ověření se žáky ZŠ mi umožnila škola, na které působí má matka. První
skupinou bylo 15 žáků osmé třídy, se kterými jsme společně s jejich vyučující
přírodopisu navštívili stávající naučnou stezku v době odpoledního vyučování. Jak již
bylo řečeno, pracovní listy jsou koncipované pro 2.stupeň ZŠ a SŠ. V listech jsou
zařazeny úlohy různé obtížnosti a je na volbě učitele, které zvolí za vhodné pro skupinu
žáků, se kterou chce stezku navštívit. Výběrem úkolů si vytvoří vlastm' pracovm' listy.
Spolu se zmíněnou vyučující, která má přehled o vědomostech a schopnostech žáků,
jsme vybraly šestnáct úloh, od každého stanoviště jednu až dvě, které jsme považovaly
za optimální co do obtížnosti, tak časové náročnosti pro danou skupinu. Konkrétně se
jedná o úlohy la, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 31, 33, 37 a závěrečnou úlohu.
Vynechaly jsme pouze úlohu ke stanovišti týkajícího se zkamenělin, tuto látku žáci
zatím neprobírali. Ještě ve škole se žáci dle své volby rozdělili do tří skupin a každá
skupina obdržela atlasy, které na stezce využije. Na místě byly rozdány desky
s pracovními listy a vytištěnými tabulemi navržené naučné stezky. Na každém zastavení
jeden z žáků přečetl obsah stávající tabule, jelikož všichni na malou tabuli nedohlédli.
Druhý žák poté přečetl obsah tabule navržené. Vždy jsem se ptala, která tabule se jim
líbí více a proč. Poté vyplnili úkol daného stanoviště v pracovním listu a pokračovali
jsme dále. Skupiny se bez pobídnutí intuitivně separovaly a vyplňovaly listy odděleně.
Jelikož začalo slabě poprchávat a po předešlých deštivých dnech bylo v lesích bahno,
dohodly jsme se s vyučující, že by bylo rozumné obejít rybník, tedy osm stanovišť,
a tím exkurzi ukončit Navštívili jsme ještě poslední stanoviště této okružní stezky
„Ptáci malých Záplav“ a uchýlili jsme se do restaurace Racek v blízkosti rybníka, kde
jsme počkali na autobus a skupiny zatím samostatně dokončily úkoly v pracovních
listech. V autobuse jsme pracovní listy společně zkontrolovali a paní učitelka slíbila
všem jedničku za práci. Žáci měli problémy s otázkou č. 14, přiřazení charakteristik
k tekoucím a stojatým vodám, dvě skupiny nevěděly, jaké problémy mívají žáby
s rozmnožováním (otázka 17 c), obojí jsem jim vysvětlila při závěrečné diskusi. U
otázky č. 21 žádná skupina nezatrhla odpověď e), že čolci dýchají plícemi. Dvě skupiny
nevěděly, jaká rizika hrozí lesním monokulturám, též jsme si vysvětlili v diskusi.
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Ostatní úlohy vypracovali správně, občas se ozvalo známé: „Vidíte, a to jste mi nechtěli
věřit.“
Druhou skupinou byli žáci 6. třídy. Opět jsem dostala k dispozici dvě hodiny
odpoledního vyučování. Naneštěstí začalo dopoledne pršet, a tak jsme se museli uchýlit
k náhradnímu řešem'. Stezku jsme simulovali v tělocvičně. Abychom slíbený výlet
žákům alespoň trochu vynahradily, postavily jsme s vyučující přírodopisu v tělocvičně
překážkovou dráhu. Vytištěné navržené naučné tabule jsme schovaly na různá místa,
aby je žáci neviděli. Uprostřed tělocvičny stál stůl s atlasy, které mohli žáci využívat.
Na začátku hodiny jsem se třídy ptala, kdo navštívil Drvotovu naučnou stezku, s kým,
jak se jim líbila. Poté jsem jim oznámila, proč jsem přišla a co bude jejich úkolem. Žáci
se rozdělili do čtyř skupin po čtyřech žácích, dostali pracovm' listy a byli „ vypuštěni do
terénu.“ Aktivita proběhla bez problémů. Děti pobíhaly po tělocvičně, pokřikovaly na
sebe při hledání tabulí, ale při vyplňování listů byli žáci tiší a střežili své odpovědi
v listech. Tato skupina žáků si k nám často chodila pro radu. Poté, co byli všichni
hotovi, jsme listy s vyučující vybraly, ohodnotily, nejlepší skupinu odměnily věcnými
cenami a zbytek třídy dostal jedničku. Pracovní listy jsem sestavily z otázek č.lb, 3, 5c,
9, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 26, 31, 35, 36 a, b, c a doplnily o závěrečnou úlohu. Žáci měli
potíže s otázkou č. 3 (mochomůrka/muchomůrka), dvě skupiny odpověděly špatně,
u otázky č. 12 nenašly dvě skupiny v textu slovo žula a nevěděly, jak vypadá. V otázce
č. 22 si všechny skupiny myslely, že ještěrka svá vajíčka zahřívá a u otázky č. 25 žáci
neznali některé organismy (plch, obaleč, šoupálek, žlabatka). V křížovce č .l5 měly tři
skupiny problém s poznáním slepýše, co by ještěrky a duběnkami, co by hálkami
žlabatky dubové. Žáci si k nám chodili pro radu jednak v průběhu práce a problémy
jsme si vysvětlili i při závěrečné diskusi. S ostatními úkoly si s pomocí atlasů či
vlastním úsudkem poradili dobře.
Třetí skupinou bylo deset studentů 2. a 3. ročníku gymnázia. Vzhledem
k nabitému tématickému plánu biologie na gymnáziu mi nebylo umožněno ověřit stezku
v některém z ročníků. Se skupinou zmíněných deseti studentů se osobně znám
a domluvili jsme se, že se na stezku vypravíme o víkendu. Prošli jsme celý okruh
navržené naučné stezky, porovnávali tabule původní a nové, diskutovali nad nimi
a studenti dle přám" ve trojicích a čtveřici vyplnili plnou verzi pracovních listů, proto se
vycházka protáhla na 3,5 hodiny. Při menším rozsahu pracovních listů, bychom stezku
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prošli pomalým tempem, s biologickými zastávkami po cestě, přibližně za 3 hodiny.
Problémy s pracovními listy jsme diskutovali průběžně. Někteří měli problém s otázkou
zkamenělin, jiní ji zvládli bez problémů. Vysvětlit jsem jim musela, proč jsou houby po
pozřem' „těžké“ a jaký význam má zimování rybmiců. Též je zaujalo řešení otázky 27
o samečkovi ropušky starostlivé. Problémem bylo také přiřazem' ptáků k jejich hmzdům.
S ostatními otázkami neměli tito studenti větší problémy.

4 Diskuse
Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh rekonstrukce naučné stezky, která
vznikla v roce 1982 z iniciativy zástupců Českého svazu ochránců přírody a členů
Okresního aktivu státm' ochrany přírody v Kladně. V době vzniku byla naučná stezka,
díky těžkému životu lidí na průmyslovém Kladensku a propagaci stezky jejími
zakladateli v denním tisku, velmi žádaným místem pro trávení volného času a
navštěvovalo ji nezměrné množství lidí. Po třinácti letech úspěšného fungování prošla
stezka v roce 1995 rekonstrukcí, i tehdy ji navštěvovalo kolem tří tisíc lidí ročně. Nyní
uplynulo od rekonstrukce dalších 14 let a stav naučných tabulí této době odpovídá.
Nejen že nejsou v dnešní době, kdy jsou naučné stezky velmi žádaným turistickým
artiklem a jejich množství a kvalita roste, vzhledově atraktivní, ale celá stezka je
celkově zanedbaná. Některé tabule zarostlé, některé znehodnocené vandaly a místy
chybí znáčem' stezky. Stezka je historicko - přírodovědná, z velké části má však
charakter historický a nevyužívá tak potenciál přírody, jíž prochází. Šetření mezi
širokou veřejností a učiteli přírodopisu a biologie ukázalo, že mají ke stezce vesměs
stejné připomínky jako jsem uvedla. Stezka je nyní koncipována spíše pro skupinu
seniorů a střední generace. Ti nemají vysoké nároky na atraktivitu tabulí a historii si
přečtou rádi. Při mých častých návštěvách stezky v rámci teréimích příprav na psaní
diplomové práce jsem nepotkala ani jednoho turistu, spíše seniory věnčící psy.
Generace mých vrstevníků a generace mladší jsou však již náročnější a od naučné
stezky vyžadují více.
Stezka není, dle průzkumu mezi vyučujícími, na rozdíl od jiných stezek, ničím
přizpůsobena školním exkurzím. Učitelé uváděli, že by stezku využívali rádi, jelikož ji
mají velmi blízko, ale že tabule jsou neatraktivní jak po stránce vzhledové tak obsahové
a především jsou malých rozměrů, což je pro návštěvu vícečlenné skupiny
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problematické. Učitelé by ocenili tabule větších rozměrů, barevně ztvárněné a obsahově
twhatší, především po přírodovědné stránce. Též by uvítali pracovní listy, které by při
exkurzi mohli použít, a které jiné stezky nabízí. Z šetření též vyplynulo, že si
návštěvmci cestu často zkracují o dvě naučné tabule, kvůli délce stezky spolu s
neatraktivností těchto dvou tabulí.
Ve své práci jsem se tedy opřela o výsledky zmíněného šetření a snažila se
stezku navrhnout dle připomínek. Stezku jsem otxshatila o mnoho přírodovědných
poznatků a propojila je s historickými fakty lokality, které k Drvotově naučné stezce
vždy patřily a patří. Tabule jsem navrhla v programu PowerPoint a jejich koncepce
naznačuje plán větších rozměrů. Naučnou stezku jsem též zkrátila a sice z 11 na 8 km,
vynecháním dvou zmíněných stanovišť. Docílila jsem toho, že je stezka nym' časově
přizpůsobena školním exkurzím a především možnosti návštěvy všech generací ve
všech ročních období včetně cykloturistiky. Vynechaný úsek vedl výškově náročnějším
terénem, který byl za deště nesjízdný. K využití stezky školami jsem navrhla pracovní
listy koncipované pro ZŠ i SŠ, které z části korespondují s obsahem naučných tabulí,
ale lze je využít i při jiných příležitostech než je návštěva stezky. Jsou samoobslužné,
kdy si vyučující může vybrat z vícero úloh a sestavit pracovní list pro danou skupinu
žáků či studentů dle svého uvážení. Listy si kladou za cíl obohatit žáky a studenty o
vědomosti z oblasti biologie a ekologie.
Ověření navržených naučných tabulí pracovních listů v praxi. Ověřování v praxi
je pro studenta, který není na žádné škole v pracovním poměru problematické. Dle
zkušeností nejsou školy a učitelé příliš otevřeni tomu, ztrácet drahocenný čas, kterého
mají mnohdy sami málo, ve prospěch diplomantů vysokých škol. Z tohoto důvodu se mi
nepodařilo stezku vyzkoušet na reprezentativním vzorku z gymnázia, ale pouze na
skupině deseti studentů, se kterými se osobně znám a byli ochotni jít na stezku o
víkendu. Na základní škole jsem byla přijata lépe z důvodu působení jednoho z rodičů.
Samotné ověření, které proběhlo během března 2009 bylo problematické z důvodu
nepřízně počasí. S jednou skupinou žáků jsme stezku neprošli celou, ale její okruh a
vypracování listů jsme díky vytištěným navrženým tabulím dokončili v blízké
restauraci. S druhou skupinou jsme kvůli dešti byli nuceni zůstat na poslední chvíli
v tělocvičně školy a stezku improvizovat. Co se týče zhodnocem' ověření na ZŠ,
proběhlo bez problémů a splnilo očekávání. Z diskusí s žáky vyplynulo, že se jim
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navržená stezka velmi líbí. S vybranými úlohami do pracovních listů si poradili dobře,
téměř ve všech skupinách spolupracovali všichni členové a vášnivě diskutovali nad
problémovými úlohami. Žáci osmé třídy ocenili, že si upřesnili množství informací, o
kterých měli povědomí, jelikož jsou známé, ale spíše okrajově. Stezka a pracovní listy
jim mnoho věcí upřesnily a dovedly je k pochopení. Žáky šesté třídy aktivita
v tělocvičně velmi zaujala, na naučné stezce se jim líbilo velké množství obrázků a
vyplňování pracovních listů je bavilo, vybrané úlohy zvládli. S žáky gymnázia jsme
prošli stezku celou. Z rozhovoru o stávající stezce, vyplynuly víceméně výtky, které
jsem již uváděla. Nově navržená stezka se jim líbila, ocenili přiměřené množství textu a
především velké nmožství obrázků organismů, které korespondují se zástupci
zmíněnými v textu. Na mnoha stezkách bývá v textu uvedeno velké množství zástupců,
ale jsou doloženy pouze několika málo fotografiemi či obrázky, což návštěvníky, kteří
nemají o biologii větší povědomí a pod názvy si nic nepředstaví, příliš neobohatí.
V pracovních listech je nejvíce bavily obtížnější úlohy, nad kterými se museli zamyslet,
přiřazování k obrázkům, křížovky a byli nadšeni, kolik nových informací se z listů
dověděli.
Splnila jsem tedy a ověřila v praxi oba cíle, které jsem si stanovila
Terénní průzkum lokality jsem prováděla v jarních až podzimních měsících
roku 2007 a 2008. Sběr dat týkající se lokality a naučné stezky jsem prováděla též
v letech 2007, 2008. Se sběrem dat jsem byla odkázána na Okresní archiv v Kladně.
Vydané publikace ktéto problematice se týkají pouze stručné charakteristiky naučné
stezky a přírodní rezervace Záplavy, v minimálních obměnách, či výčtu obsahu
jednotlivých tabulí. Kladenští ochránci přírody v době do roku 1989 často publikovali v
denním tisku, ze kterého jsem získala cenné informace. Pan Lorenc, zakladatel stezky,
ochránce přírody a omitolog, který se celý život zabýval lokalitou Záplav a její
avifaunou, vydával časopis Ochrana přírody, který mi byl též cenným zdrojem
informací. PR Záplavy je ornitologickou lokalitou. Sčítáním ptactva se celý život
zabýval, jak už jsem zmínila, pan Lorenc, který bohužel nedávno zemřel. Kontaktovala
jsem tedy omitology, kteří tuto oblast monitorují. Byli velmi ochotní a poskytli mi údaje
z jejich pozorování. V teoretické části tedy uvádím aktualizovaný seznam hnízdního
ptactva z roku 2008. Všechny, kteří mi poskytli cenné informace a materiály
k diplomové práci uvádím v poděkování.
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5 Závěr
Cílem diplomové práce bylo navrhnout novou tvář Drvotovy naučné stezky na
Kladensku, která zde stojí již 27 let, a přeměnit ji do podoby hodné 21. století, aby
mohla konkurovat jiným stezkám a mohla se opět těšit velké návštěvnosti, jako tomu
bylo na počátku.
Jelikož se stezka nachází 5 km od Kladna v oblasti, v jejíž blízkosti je mnoho
obcí, bylo druhým cílem diplomové práce přizpůsobit ji potřebám školm'ch exkurzí.
Vytvořila jsem tedy nejen návrhy nových naučných tabulí, které jsem rozšířila o další
informace z oblasti biologie a ekologie za současného ponechání historického rázu
stezky, ale přizpůsobila jsem exkurzím i délku trasy a vytvořila ke stezce pracovní
listy, které by mohli při školních exkurzích využívat žáci druhého stupně základní školy
a studenti školy stfedm'.
Vhodnost vytvořených materiálů jsem si ověřila v praxi na ZŠ i SŠ, ukázala
jsem návrhy několika lidem širší veřejnosti a setkala se jen s kladnými ohlasy. Dříve
než jsem začala tvořit diplomovou práci, informovala jsem se na Odboru životmho
prostředí Magistrátu města Kladna o případné realizaci rekonstrukce naučné stezky.
Kvůli nedostatku finančních prostředků mi nebyla rekonstrukce přislíbena, přesto zájem
o můj návrh Magistrát projevil. V případě realizace bych jednala s Magistrátem o
vzniku brožury s přehledem

jednotlivých tabulí a mapou stezky, která by byla

k dispozici nejen turistům, ale i učitelům. Dále bych navrhla zřídit webovou stránku
této stezky a umístila na ni pracovní listy, aby mohly sloužit samoobslužně, jak jsem
nastínila v metodice.
Naučné stezky jsou velmi cenné pro své přírodovědné zaměření, slouží ke
zvýšem' environmentálm'ho vzdělání a podporují zájem společnosti o přírodu.
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Přílohy

Autorské řešení k pracovním listům
y.YR!Řtfi.y.tQkyhAl
1. a)
NP -

národní park

CHKO - chráněná krajinná oblast
NPR -

národní přírodní rezervace

NPP -

národní přírodní památka

PP -

přírodní památka

b) nerozděiávat oheň, neodhazovat odpadky, netrhat květiny, nechovat
se hlučně... neničit žádné zařízení stezky

2.
L /R

J /N /J E D

L

JEĎ

žampion ovČí

L

J

hřib žlučník

R

N

hřib satan

R

JEĎ

klouzek obecný

R

J

ryzec pravý

L

J

kozák březový

R

J

bedla vysoká

L

J

hno.iník obecný

L

J po alkoholu JEĎ

nemá

J jen mladá

muchomůrka
zelená

hadovka smrdutá

3. Muchomůrka - dříve se používala pro lapání much
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4. Choroše
5.
d) V žaludku. Buněčné stěny hub jsou tvořeny chitinem, tedy látkou,
která tvoří vnější kostru korýšů, pavoukovou nebo hmyzu. Díky tomu
jsou pro lidi houby obtížně stravitelné a jsou v žaludku dlouho.
e) Okousané - slimák popelový
Červivé - larvy mušky bedlobytky
f) Plísně - na špatně uskladněných potravinách, na vlhkých zdech.
Ďřevokazné houby - likvidace trámů a dřevěných výrobků.
Houbové choroby (mykozy) - na člověku.
Potravinářské plísně - plísňové sýry.
Kvasinky - droždí, pivo, víno.

6. Na počátku jara nemají listnaté stromy ještě listy a tak proniká na
zemský povrch hodně slunečního záření a to vyhovuje jarním květinám.

(7.)
8.

Suchá stráň - 4,6,8
barvo

rostlina
bíló GŽ narůžovělá

žlutá

modrá

fialová, červená

mák vlčí

X

zvonek rozkladitý

X

je te l plazivý

X

podběl obecný

X

kostival lékařský

X

hluchavka nachová

X

pryskyřník prudký

X

svlačec rolní

X

řeřišnice luční

X

hadinec obecný

X
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X

Vlhká louka-2 ,3 ,5 ,9
Břeh rybníka - 1,7

9.
písmeno květu
(květenství)

číslo listů

blatouch bahenní

A

2

kopretina bílá

D

3

smetanka lékai^ká

B

4

heřmánek pravý

C

1

rostlina

10. b)

11. a) rákos obecný
b) orobinec širolistý

Vyplňte u tabule č.5

'Íz7'zv\a
Jíl
Uhlí
Písek
d) žula
e) písek (pískovec)
f ) uhlí

Vyplňte u tgb^^^
13.
Otisk listu kapradiny

7

Schránka amonita

3

Trilobit

4

Korálový vápenec

6

Otisk kůry plavuně

1

Mlž Inoceramus

5

Plž Turritella

2
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Vyplňte u tabule č, 7
14.
Stoupá rychleji teplota vody

S

Klesá rychleji obsah kyslíku

S

Větší schopnost samočiŠtění

T

Rychlejší rozklad organických látek

S

Větší obohacení vzdušným kyslíkem

T

15.
1.
R

2.

0

P

3.
4.

U

H

5.

16.

D

U

B

U

CH

A

S

L

E

L

N

í

e

V

Á

Ž

K

A

É

N

K

E

P

Ý

Š

E

K

Y

Provzdušnění rybničního dna, netvoří se bahno
Likvidace mezihostitelů rybích parazitů
Likvidace nežádoucích porostů

VyplAtfi.y..t9.^.yMÁ-.§.
17.
d) vodu
e) v lese, v dírách v zemi Či pod kameny ve stavu strnulosti, jsou to
studenokrevní živočichové, neudržují tělesnou teplotu
f ) Žáby dělí mezi vodním prostředím, kde se rozmnožují a místem, kde
žijí zbytek roku, např.les. Často silnice. Při jarních migracích k vodě
tedy hrozí, že je přejedou auta. Na jejich záchranu se ve
vytypovaných místech natáhnou podél silnice ploty a umístí sklapovací
pasti. Ochranáři i dobrovolníci chodí pasti kontrolovat a žáby
přenášejí na druhou stranu silnice. Jednodušším řešením, které už
někde funguje, je vybudování podchodů pro žáby pod silnicemi, to je
však velmi finančně náročné.
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18.
c) Ve svém životě jsou vázáni na souš i na vodu, každý obojživelník však
jinak (hledisko rozmnožování, vývoje larev, život dospělce,
přezimování)
d) mlok skvrnitý, čolek velký
19. b)
20. c) e)
21. a) d) e)
22. b)
23.

ondatra pižmová
hryzec vodní
bobr evropský

VY5JÁtA.yJ9.^.y.l?.Á:P.
24.

Monokultura je

porost tvořený jedním druhem dřeviny vysázený

člověkem. Nejčastěji jsou to smrkové lesy, protože smrk roste rychle
a to se člověku hodí. Hrozbou jsou polomy za silného větru, smrk má
mělké kořeny a snadno se vyvrací, les se může zničit jako domino.
Druhou nevýhodou je rychlé šíření škůdce, který napadá smrky, např.
kůrovec, ve smíšených lesích se tak nerozmůže.
25.
14 choroše

4 sojka obecná

10 křižák obecný

5 strakapoud velký

15 larvy tesaříka obrovského

I

2 netopýr ušatý

12 šoupálek dlouhoprstý

7

obaleč dubový

I I tesařík obrovský

6

plch velký

3 veverka obecná

8

puštík obecný

9

13 roháč obecný
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sýkora modřinka

žlabatka listová

26'
Na jaře putují všechny žáby k vodě (rybníku, jezírku^založít nové
potomstvo. Samičko vypouští do vody několik tisíc vajíček v rosolovitém
obalu. Z nich se pak líhnou larvy neboli pulci , kteří se podobají malým
rybkám. Mají dlouhý ocásek a dýchají žábrami. Postupně jim narůstají
nejdříve zadní končetiny, potom přední končetiny a ocas zaniká. K dýchání
se jim vytvoří plíce a tak vystupují z vody na souš.

27. Samec / samička ropušky starostlivé nosí šňůry / chomáče vajíček
omotané kolem předních / zadních nohou a v noci je chodí máčet do
vody / ve dne je chodí zahřívat na slunce.
28. a) ocasatí
b) bezocasí
29. mlok skvrnitý, ropucha obecná
30.
8 sítina
5 orobinec

plovatka 5

9 vodní mor

vážka 1
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potápník 3

32.

Doplňte křížovku.
1. užovka

6. perloočka

2. krab

7. plovatka

3. vážka

8. Čolek

4. rosnička

9. okružák

5. buchanka

10. úhoř

Tajenka - krásnoočko - má zelené barvivo chlorofyl jako rostliny, je

tedy schopno fotosyntézy, ale ostatní projevy má jako prvok, čili

živočich (pohyb bičíkem, rozmnožování dělením, příjímání potravy
ústním otvorem ) Dnes je řazeno do říše prvoků, do samostatného

kmene a třídy krásnoočka (dříve kmen bičíkovci)
K terý z živočichů k ostatním u rč itě nepatří a proč? k rab , ž ije ve
slané vodě

Který z živočichů žije spíše v řece než v rybníce a rybníčku? úhoř

33.

bříza bradavičnatá

habr obecný

olše lepkavá

v ítr

v ítr

voda

líska obecná
živočichové

buk lesní
živočichové

jasan ztepilý
vítr

jeřáb obecný
živočichové

dub zimní
živočichové

javor klen
vítr

34.
žlabatka (listová, růžová) B

4, 2

bejlomorka buková

A

3

korovnice smrková

C

1

Jak se nazývají krásně Červené hálky na dubu? duběnky
35.
4. stromové - borovice lesní, buk lesní
3. keřové - líska obecná, hloh obecný
2. bylinné - jaterník podléška, kapraď samec, violka vonná
1. mechové - ploník obecný, bělomech sivý
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3ó'a)
lidská sídla (parky, zahrady)
•

sýkora koňadra - všeobecně známý pták u krmítek

•

sýkora modřinka - menší než koňadra s jasně modrou "čepičkou"

•
•
•
•

pěnkava obecná - v zahradách, sbírá potravu často na zemi
zvonek zelený - často v hejnech, zaietuje na krmítka
kos černý - všeobecně známý (samička tmavě hnědá)
vrabec domácí - všeobecně známý

•

vrabec polní - na rozdíl od vrabce domácího má hnědou hlavu a tmavou skvrnu pod okem

•
•
•

hýl obecný - "baculatý" pták s Černou hlavou. Často u krmítek
hrdlička zahradní - světlá, hnědošedá, černý proužek na krku
strakapoud malý - o málo větší než vrabec, v zahradách, šplhá po větvích i po stvolech
silnějších bylin

•

kavka obecná - ve městech, živí se odpadky

pole, louky
poštolka obecná - na vrcholcích stromů, na sloupech el. vedení
káně lesní - v zimě k nám zalétají káňata ze severu
koroptev polní - menší hejno u zásypů o na okraji obcí
bažant obecný - všeobecně známý
ťuhýk šedý - na vrcholcích stromů, keřů, na drátech el. vedení
zvonek zelený - často v hejnech, remízky, stromořadí
strnad obecný - často v hejnech i v blízkosti obcí
stehlík obecný - hejna na bodlácích, úhorech, podél cest
vrabec polní - u zásypů, v zahradách, v menších hejnech

°

hýl obecný - "baculatý" pták s černou hlavou, stromořadí (jeřáby)
drozd kvíčala - stromořadí (jeřáby). Často velká hejna přilétající k nám ze severu
vrána obecná - všeobecně známá
havran polní - často velká hejna přilétající k nám ze severu
straka obecná - černobílá, velikosti holuba, dlouhý ocas
lesy
strakapoud velký - zalétá i ke krmítkům, v lese "kovárny" (místa, kde vybírá semena ze šišek
datel černý - velikosti vrány (daleko slyšitelné "klié, klié")
brhlík lesní - zalétá i ke krmítkům, krátký ocas, pohyb po kmeni i havou dolů
šoupálek dlouhoprstý - drobný ptáček, šplhá po kmeni vždy směrem vzhůru
sýkora uhelníček - nejčastěji ve větvích jehličnatých stromů
sýkora parukářka - výrazná chocholka
králíček obecný - drobný ptáček, ve větvích jehličnatých stromů
střízlík obecný - drobný, krátký ocas, stále nízko nad zemí, hromady větví, vývroty
čížek lesní - hejno drobných ptáků no olších
křivka obecná - občasný "invazní" výskyt (závisí na úrodě šišek)
krkavec velký - černý, velký jako káně, klínovitě zakončený ocas
sojka obecná - všeobecně známá, často u zásypů
ořešník kropenatý - menší než sojka, hlas má podobný
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jestřáb lesní - velikosti káně, zalétá lovit i do lidských sídel
krahujec obecný - velikosti poštolky, zalétá lovit i do lidských sídel

potoky
ledňáček říční - nízký let nad vodou, jasně modrá barva
skorec vodní - velký jako kos, bílá náprsenka
střízlík obecný - drobný, krátký ocas, stále nízko nad zemí v pobřežních porostech
čížek lesní - hejna drobných ptáků na olších
rackové, lysky, kachny, labutě

b) Předpoklad nejčostějŠích odpovědí : špačci, skřivani, holubi,
rackové, rehek domácí, rákosníci, cvrčilky, čápi, kukačky,
vlaštovky, jiřičky, havrani, ťuhýk obecný, křepelka....
c) Můžete s žáky rozvést diskusi na téma tahu. Využít můžete
informace z následujícího článku ČSO:
V
podstatě je možné druhy rozdělit na druhy táhnoucí ve dne a v noci. Ptáci
táhnoucí ve dne isou ve většině případů semenožravci. Při tahu se orientují podle
polohy Slunce, reagují také ale na magnetické pole Země. V poslední době se
objevují i důkazy o tom, že některé druhy (např. holubi) dokáží reagovat na obsah
vonných látek ve vzduchu. Ptáci táhnoucí v noci jsou ve většině případů
hmvzožravci. Orientují se podle polohy hvězd a Měsíce, opět reagují na na
magnetické pole Země. Zásadním faktem zůstává, že pro obě skupiny je
nej důležitější jakýsi "vnitřní kompas", který ptáky naviguje.
Ptáci mohou táhnout iednotlivě (např. někteří dravci), v malých skupinách (např.
vlaštovky) nebo v obrovských heinech (např. havrani). Ptáci táhnoucí v noci táhnou
jednotlivě nebo ve velmi volných hejnech. K usnadnění orientace slouží ptákům
významné krajinné prvky (údolí řek, hory, mořská pobřeží a průlivy). Některé druhy
táhnou přímo a všechny překážky v cestě (hory, moře, pouště) přeletují. Některé
druhy se naopak významným překážkám vyhýbají. Např. evropští čápi bílí {Ciconia
ciconiá) obletují Středozemní moře (východní cestou přes Blízký východ nebo
západní cestou přes Gibraltar), protože jsou závislí na teplých vzdušných proudech,
které vznikají nad pevninami. Poměrně významná část ptačích druhů táhne na jaře
přímo nej kratší cestou zpět, i když na podzim některá území oblétala. Takovému
způsobu
tahu
se
říká
tah
oklikou.
Někteří ptáci táhnou pomalu, přeletují denně nevelké vzdálenosti (např. ťuhýk
obecný). Některé druhy jsou schopné za jedinou noc urazit několik stovek kilometrů
(např.bahňáci).
Tah představuje pro ptáky velké zatížení zejména z hlediska energetického. Proto
musí být před tahem v dobré tělesné kondici, musí mít dostatečné tukové zásoby a
musí mít také v pořádku opeření. Značná část ptáků na tahu hyne v důsledku
nedostatku potravy, klimatických vlivů nebo predace.

151

Proč pŤQci na zimu odléta jí? A věděli byste kam?
Proč? ptáci reagují na zásadní klimatické vlivy a s tím spojené vlivy
potravní (dostatek potravy na zimovištích a nedostatek potravy
na hnízdištích, především pro hmyzožravé ptáky) - táhnou za
potravou, vajíčka snášejí na Jaře u nás

Kom? Většina našich tažných ptáků odlétá na podzim na zimoviště do okolí
Středozemního

moře

(Španělsko.

Francie.

Itálie,

severní

pobřeží AfrikyV Drtivá většina táhne směrem jihozápadním (špačci,
skřivani,

holubi,

rackové), jen

velmi málo

druhů pak

směrem

jihovýchodním (např. rehek domácí). Druhou nejvýznamnější oblastí je

Afrika, jižně od Sahary. Sem táhnou např. rákosníci, cvrčilky, čápi,
kukačky. Zimoviště se mohou u jednotlivých ptáků v průběhu let měnit,
mohou být odlišná pro ptáky staré a mladé.

d) Víte, jak se ptáci při svých často velmi dlouhých výpravách orientují?
Ve dne - podle polohy Slunce, podle magnetického pole Země, podle
vonných látek ve vzduchu.
V noci - podle polohy hvězd a Měsíce, magnetického pole Země.

Zásadním faktem zůstává, že pro obě skupiny je nejdůležitější jakýsi
"vnitřní kompas", který je geneticky daný. Orientaci usnadňují také
krajinné prvky (údolí rek, hory, mořská pobřeží a průlivy)
37.

d) Zvukové projevy - zpěv - vyznačují své teritorium; vábení - lákají
samičky svého druhu; varování - upozorňují ostatní na potenciální
nebezpečí
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e) Čechrání peří, naparování se - v době hnízdění - vábení samičky, pták
ukazuje , že právě on je ten nejh ezčí a nej vhodnější, se kterým by se
měla spářit
f ) Čáp - jeho jediným zvukovým projevem je klapání zobáku

38.

jméno ptáka
čejka chocholatá
vlha pestrá
sýček obecný
moták pochop
stehlík obecný
rákosník zpěvný

číslo
obrázku
ptáka
2
1
5
4
3
6

písmeno
obrázku
hnízda
D
B
C
E
A
F

39.
a) datel

e) potápka

b) rákosník

f ) žluva

c) moudivláček

g) pěnkava

d) bažant

h) ledňáček

40.
c)

Kvůli většímu množství potravy, především hmyzu, který v zimě
není, ale í semen a plodů, které Jsou v zimě pod sněhem, ryby
pak pod ledem. Druhým důvodem Je příznivá teplota.

d)

Křivka je vázána na je h lič n a té lesy. J e jí hlavní zd ro j potravy jsou
semena šišek, především pak šišek smrku. K dobývání semen je
přizpůsoben je j í jedinečný zobák. Hnízdí v prosinci až květnu, v té
době dozrávají právě semena smrku a zd ro j potravy je nejbohatší.

A na závěr příklad ze života
Minulý víkend Jsem si udělal vycházku do pnrody, abych něco vyfotil. Hned
za domem sedělo na zemi p ta č í mládě a pípalo, otevíralo zobáček a třepetalo
křídly. Na nízké větvi seděljeden z rodičů, byla to pěnkava. Mládě zřejm ě
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vypadlo z hnízda a rodiče teď nevědí. Jak ho dostat zpátky. Chtěl jsem
mládě zachránit, a tak jsem ho vzal domů s tím, že ho dokrmím.
Pakjsem vyrazil znovu ven. Na okraji lesa jsem viděl otisky srnčích kopýtek
a po chvili jsem našel další opuštěné mládě - ve vysoké trávě se choulilo
srnče. Jemně jsem ho hladil a koneJšH. ale ono ani nezvedlo hlavu. Protože
ale vím, že máma se k srnčeti často vrací až za několik hodin, nechaljsem
ho na místě, jen jsem si ho vyfotil

Chyba první: neměl brát ptáče z místa
Zdůvodnění: rodiče by ho dokrmili i na zemi (apod. odpovědi)
Chyba druhá: neměl se srnčete dotýkat
Zdůvodnění: zanechal pachovou stopu, která může u savců samici odradit a
o mládě se přestane starat

KONEC
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šetření mezi učiteli přírodopisu, biologie na ZŠ a SŠ
Metoda: Strukturovaný rozhovor

Drvotova naučná stezka „Povodím středního Kačáku“ začíná v obci Srby u Kladna,
vede kolem Turyňského rybníka - „Záplavy“, pokračuje přes Kamenné žehrovice a dále
lesem kolem vlakového nádraží Kamenné Žehrovice a její okruh končí opět v obci Srby
u Malých Záplav.
1. Navštívil/a jste někdy soukromě Drvotovu naučnou stezku?

ANO - NE

a) Pokud ne, proč?

2. Prošla/šel jste celý její okruh, nebolí všech 12 naučných tabulí? ANO - NE
a) Pokud ne, proč?

3. Navštívil/a jste a dále navštěvujete tuto stezku se svými žáky? ANO - NE
a) Pokud ne, nebo již ne, tak proč?

4. Uvítal/a byste, aby stezka prošla nějakým druhem úprav, nebo jste se stezkou
v této podobě spokojen/a?
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Fotodokumentace naučné stezky

Foto 26 - Tabule zarostlé keři (l.zastavenO

Foto 27 - Tabulka bez znaku Přírodní
rezervace

Foto 28 - Hnízda volavky popelavé
(Velké Záplavy)

Foto 29 - Pohled na VZ ze silnice dělící VZ a
MZ

Foto 30 - Labuť s mladými (VZ 2007)

Foto 31 - Potok Kačák (Loděnice)
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Foto 32 - Orobincové jezírko (březen)

Foto 33 - Orobincové jezírko (červen)

Foto 34 - Kvetoucí orobinec širolistý
(orobincové jezírko)

Foto 36 - Zastavení u Dolu Vaňkovka

Foto 35 - Orobinec širolistý

Foto 37 - Zarostlé pískovcové lomy (zrušené
zastaveno
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Foto 38 - Kalspot

Foto 39 - Kalspot (pohled od naučné tabule)

Foto 40 - Kalspot, žábník jitrocelový

Foto 41 - Leknínové jezírko

Foto 42 - LJ - plovatka bahenní
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Foto 43 - LJ - snůška skokana hnědého

Foto 44 - LJ - pulci skokana hnědého

Foto 45 - Odpočinkové posezení u lesní studánky
(vlevo v pozadO

Foto 46 - Malé Záplavy

Foto 47 - Pozorovací věžička u Malých Záplav
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Foto 48 - Kachna divoká (VZ 2007)

Foto 49 - Polák chocholačka (MZ 2007)

Foto 5 0 - Ještěrka zelená (VZ)

Foto 51 - Vrbař čtyřčetný (VZ)

Foto 52 - Mandelinka nádherná (VZ)

Foto 53 - Lovčík hajní (VZ)
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