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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu kurikulárních dokument� pro 

gymnázia z hlediska mechorost� a následn� p�ipravit botanickou exkurzi na území 

Národní p�írodní památky (dále NPP) Bore�ský vrch s vhodnými didaktickými 

materiály. U�ebnice byly srovnávány podle n�kolika kritérií – druhová �etnost 

zastoupených mechorost�, obrazová dotace, informace o ekologii a významu 

mechorost� pro ekosystém a �lov�ka, nám�ty na exkurzi a pracovní �innost. Z 

Rámcového vzd�lávacího programu pro gymnázia byla vybrána témata, která se týkají 

plánované exkurze.  

Nejd�íve jsou v práci uvedeny souhrnné informace o vybrané lokalit� NPP 

Bore�ský vrch, kterou jsem navštívila v srpnu 2012 a v únoru 2013. Následuje pr�zkum 

a botanické zhodnocení lokality. Celkem bylo ur�eno osm stanoviš�, na kterých budou 

studenti plnit stanovené úkoly. Obsahem kapitoly Návrh exkurze jsou vytvo�ené 

didaktické materiály pro exkurzi – charakteristika vybraných druh� rostlin, 

charakteristika druh� mechorost� uvedených v klí�i, klí� pro determinaci mechorost� na 

lokalit� a p�i laboratorních pracích, pr�vodce trasou pro u�itele, pracovní listy student�.  

Vytvo�ené materiály byly ov��eny studenty p�i laboratorních pracích v b�eznu 

2013 a exkurzi realizované pro nep�íze� po�así až v dubnu 2013. Výsledky ov��ování 

jsou diskutovány v sedmé kapitole.  
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Abstract  
 

The aim of the present paper is to analyze the curricula for secondary schools in 

terms of mosses and subsequently prepare a botanical excursion to the NNL Bore�ský 

Hill with appropriate didactic materials. Textbooks were compared according to several 

criteria – the frequency of species of mosses, visual aid, information on the ecology and 

significance of mosses to ecosystem and human well-being, ideas on field trips and 

work activities. Topics relating to the planned excursion were selected from the 

Framework Education Programme.  

At first, the paper summarizes information about the selected location NNL 

Bore�ský Hill which I visited in August 2012 and February 2013. Then an exploration 

and evaluation of botanical sites follow. There are eight designated sites where the 

students would perform set tasks. The Chapter: Excursion Proposal contains educational 

materials created for the excursion – characteristics of selected plant species, 

characteristic species of bryophytes listed in the field guide, the field guide to 

bryophytes used on location as well as during laboratory work, route guide for teachers, 

student worksheets.  

The materials were tested by students in laboratory work in March 2013 and 

during the postponed excursion (due to bad weather) in April 2013. The results of the 

verification are discussed in Chapter Seven.  
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1. ÚVOD 

Téma exkurze ve výuce botaniky jsem si vybrala proto, že kvalitních nám�t� a 

materiál� pro jejich realizaci je stále málo, a to i p�es všeobecn� zd�raz�ovaná pozitiva 

exkurzí. Diplomová práce se zabývá exkurzí jako formou výuky, která umož�uje 

student�m p�ímý kontakt s p�írodou, využití v�domostí a dovedností a vytvo�ení 

mezip�edm�tových vztah�. Nezanedbatelný význam mají exkurze do p�írody i na 

formování postoj� a hodnot student�. 

Cílem práce je analyzovat zp�sob zpracování tematického celku mechorost� 

v sou�asných gymnaziálních u�ebnicích, na základ� zjišt�ných skute�ností navrhnout a 

vytvo�it exkurzi, která by vhodným zp�sobem doplnila nedostatky analyzovaných 

u�ebnic a vytvo�it pro tuto exkurzi u�ební materiály s p�ihlédnutím k mechorost�m, 

nebo� klí�� a odborné literatury na téma mechorosty vhodných pro studenty je málo. 

Mechorosty jsou zajímavou, ale opomíjenou skupinou rostlin, jejichž za�azení do 

exkurze je vhodné i proto, že je lze demonstrovat po celý rok, p�ekážku tvo�í pouze 

sn�hová pokrývka. 

 Práce je �len�na do osmi tématických celk�: V kapitole Lokalita NPP Bore�ský 

vrch je uvedena podrobná charakteristika území. Kapitola Mechorosty obsahuje 

informace o stavb�, fyziologii, ekologii a významu mechorost�. Na záv�r jsou 

za�len�ny pokyny pro správný sb�r a herbarizaci.  

V podkapitole 2.3 Exkurze ve výuce botaniky je na základ� rešerže literatury 

specifikován význam a úkoly exkurzí do p�írody, mezip�edm�tové vztahy, p�íprava 

exkurzí a jejich realizace. Následující kapitola Mechorosty v kurikulárních dokumentech 

gymnázií obsahuje analýzu Rámcov� vzd�lávacího programu pro gymnázia, nebo� 

exkurze na n�j musí navazovat. Zde jsou uvedeny vzd�lávací p�edm�ty, tématické 

okruhy, pr��ezová témata a jejich o�ekávané výstupy, které plánovaná exkurze obsáhne. 

Dále tento celek obsahuje analýzu používaných u�ebnic z hlediska informací o 

mechorostech a p�ítomnosti nám�t� na exkurzi a pracovní �innost.  

Ve �tvrté kapitole Botanicko – bryologický pr�zkum lokality je popsáno mapování 

vybrané lokality, na jehož základ� byl vytvo�en seznam determinovaných druh� 

mechorost� a jejich shoda s druhy uvedenými v u�ebnicích. Výb�r probíhal podle 

kritérií, jako je dostupnost lokality, dostatek nám�t�, ur�itá exkluzivita lokality. Vybraná 



9 
 

lokalita NPP Bore�ský vrch umož�uje demonstrovat na malém území r�zná stádia 

vývoje rostlinných spole�enství, zm�nu jejich druhové pestrosti a vliv abiotických a 

biotických faktor� prost�edí, výjime�nost jí dodávají ventaroly.  

Kapitola 5 Exkurze na NPP Bore�ský vrch, v �ásti 5.2 obsahuje Pr�vodce trasou 

pro u�itele, který byl vytvo�en jako metodická p�íru�ka poskytující u�iteli informace o 

zajímavostech stanoviš�, možnostech demonstrace p�írodnin a r�zných zajímavých 

jev�. P�edstavu o umíst�ní jednotlivých stanoviš� umož�uje p�iložená mapa trasy. 

V Pracovních listech jsou otázky a úkoly pro každé stanovišt� vytvo�eny tak, aby 

navazovaly na témata uvedená v Pr�vodci trasou a podporovaly pozorování, post�eh a 

mezip�edm�tové vztahy. K determinaci mech� slouží jednoduché klí�e (P�íloha III a 

IV). D�vodem k jejich vytvo�ení je nedostatek bryologických klí�� v �eském jazyce 

vhodných pro studenty. Bližší informace o vybraných druzích rostlin a mechorost� 

obsahují  informa�ní listy, které také mohou sloužit jako kontrola správné determinace 

mech�. Exkurzi vhodn� dopl�uje praktické cvi�ení zam��ené na téma determinace 

mech� podle mikroskopických znak�. Dále je rozpracována p�íprava u�itele a student� 

na exkurzi, popis realizace exkurze a pracovního cvi�ení s ov��ením a vyhodnocením 

didaktických materiál�. Ov��ování se zú�astnili studenti prvního ro�níku SZŠ b�hem 

b�ezna a dubna 2013. 

Diplomovou práci ukon�uje kapitola Záv�r, ve které hodnotím spln�ní stanovených 

cíl� – navrhnutí a realizaci botanické exkurze na NPP Bore�ský vrch a vytvo�ení 

odpovídajících u�ebních materiál�. 
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2. ���	��
������ 

 Lokalita NPP Bore�ský vrch 2.1

Bore�ský vrch se nachází u obce Režný Újezd. Již v roce 1951 byl vyhlášen 

p�írodní rezervací a v roce 1992 Národní p�írodní památkou (dále NPP). V sou�asnosti 

je za�azen jako evropsky významná lokalita do soustavy Natura 2000 (Krištof et al. 

2010).  

Na území Bore�ského vrchu vede od roku 1981 okružní nau�ná stezka. Trasa 

za�íná v osad� Režný Újezd a má celkem osm zastavení (informa�ních tabulí). 

Vzhledem k výskytu ventarol je trasa zajímavá i v zim�. 

2.1.1 ��������� 

Bore�ský vrch je vulkanického p�vodu. V mladších t�etihorách proniklo magma 

druhohorními sedimenty, krystalizovalo a ješt� ve stejném období bylo díky vodní erozi 

odkryto, takže dnes �ní Bore� nad okolní erodovanou krajinu na hranici Milešovského 

st�edoho�í a Klapské tabule. Jeho nadmo�ská výška �iní pouhých 448 m n. m., p�íkré 

svahy však mají sklon tém�� 35° a jsou pokryty zejména na severní stran� balvanovými 

proudy a sut�mi. V minulosti bylo na severním a západním svahu n�kolik lom�, ty 

v sou�asnosti zar�stají vegetací (Krištof et al. 2010).  

Z geologického hlediska se jedná o vypreparovaný lakolit tvo�ený trachytem, 

který je prostoupený množstvím puklin. Tyto pukliny, nazývané ventaroly, mají otvory 

jak p�i úpatí, tak na vrcholu kopce a vzduch, který jimi prochází, vytvá�í zajímavý 

p�írodní úkaz. V lét� se vzduch v puklinách ochlazuje a ven vystupuje chladný vzduch 

na bázi kopce (u ledové jámy), v zim� se zah�ívá a stoupá vzh�ru. Rozdíl v teplot� 

vzduchu vycházejícího z ventarol m�že být oproti teplot� okolí až 20 °C (Kuncová 

1999). 

2.1.2 ����� 

Bore�ský vrch je tém�� celý pokryt p�evážn� p�irozenými listnatými porosty, 

dále su�ovými lesy, ve kterých se nachází lípa, javor, jasan. Zastoupení d�evin je krom� 

podloží závislé na poloze stanovišt� v��i sv�tovým stranám, na jižních svazích najdeme 
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teplomilné doubravy a bohaté ke�ové patro, na severní stran� ob�asn� pokrývá sut� 

sm�rem od úpatí vzh�ru líska, je�áb a b�íza. V nejnižší �ásti na jižní stran� byl vysázen 

nep�vodní mod�ín (Kuncová 1999).  

Doubravy rostoucí na vlh�ím a mén� kyselém jižním úpatí jsou druhov� pestré. 

Na ja�e zde rozkvétá hrachor jarní (Lathyrus vernus), sasanka prysky�níkovitá 

(Anemone ranunculoides), jaterník podléška (Hepatica nobilis), pak následuje 

medovník medu�kolistý (Melittis mellissophyllum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon). 

Z d�evin je zastoupen p�edevším dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus 

betulus), lípa srd�itá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre) a javor klen (Acer 

pseudoplatanus). Na holém trachytovém odkladu jsou rostlinná spole�enství chudší 

(Krištof et al. 2010).  

Na Bore�ském vrchu se díky mikroklimatickým podmínkám vyskytuje u 

vyúst�ní ventarol játrovka bore�ka vzácná (Targionia hypophylla), která je svými 

nároky vázána na st�edomo�í a nesnáší pokles teplot pod 0 °C (Kuncová 1999). 

 

 
 

 

Pestrá spole�enstva jsou na sutích a �áste�n� zalesn�ných skalnatých svazích. 

Z ohrožených a vzácných d�evin zde roste endemit �eského st�edoho�í - je�áb �eský 

(Sorbus bohemica), který vznikl k�ížením je�ábu dunajského (Sorbus danubialis) a 

je�ábu b�eku (Sorbus torminalis), je�áb �eský je siln� ohroženým druhem (Hejný, Slavík 

1992). 

Dále na Bore�ském vrchu rostou d�ín obecný (Cornus mas), skalník celokrajný 

(Cotoneaster integerrimus) a dub šípák (Quercus pubescens), z b�žn�jších druh� kalina 

tušalaj (Viburnum lantana), je�áb muk (Sorbus aria), je�áb pta�í (Sorbus aucuparia), 

Obr. 1: Bore�ka vzácná (Targionia hypophylla) – habitus a detail (foto autorka) 
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líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea). Ze vzácných druh� 

bylin se tu nachází nap�. koniklec otev�ený (Pulsatilla patens), hvozdík pyšný 

(Dianthus superbus), b�lozá�ka liliovitá (Anthericum liliago), kosatec bezlistý (Iris 

aphylla), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), pomn�nka úzkolistá (Myosotis 

stenophylla), �i �e�išni�ník skalní (Cardaminopsis petraea).  

Díky zna�né diverzit� biotop�, nap�. severním a západním svah�m, skalám a 

zeminou pokrytým sutím, se setkáme na Bore�ském vrchu s kvetoucími rostlinami od 

jara až dokonce léta (Krištof et al. 2010). 

2.1.3 Fauna 

Výskyt živo�ich� je taktéž ovlivn�n specifickými mikroklimatickými 

podmínkami. Z pták� vázaných na lesní porosty a k�oviny se zde nachází slavík obecný 

(Luscinia megarhynchos), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), bramborní�ek 

hn�dohlavý (Saxicola rubetra), brhlík lesní (Sita europaea), šoupálek krátkoprstý 

(Certhia brachydactyla), strakapoud velký (Dendrocopos major), �uhýk obecný 
(Lanius collurio) a výr velký (Bubo bubo) (Krištof et al. 2010).  

V míst� ventarol, kde ani v zim� není sn�hová pokrývka, se vyskytuje mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra).  

Nejvíce informací k dispozici je o rozší�ení bezobratlých živo�ich�, z m�kkýš� 

zde byla nalezena reliktní závornatka drsná (Clausilia dubia) a terikolní skelni�ka 

stažená (Vitrea contracta), z brouk� je významný jako glaciální relikt st�evlík 

Pterostichus negligens (Kuncová 1999). 

2.1.4 Význam lokality z hlediska mechorost� 

Bore�skému vrchu byla v�nována pozornost od po�átku dvacátého století, 

zvlášt� po nálezu játrovky bore�ky vzácné (Targionia hypophylla) L. Šimrem roku 

1928. V rámci bryofloristického výzkumu v roce 1989 (Pujmanová1990) bylo 

zaznamenáno celkem 94 druh� mechorost�, 20 taxon�, uvedených v literárních 

záznamech se nepoda�ilo ov��it.  

Již Z. Pilous se obával o osud bore�ky vzácné, protože v dob� svého objevení se 

hojn� vyskytovala p�i ústí n�kolika ventarol, ale do roku 1956 došlo již k velkému 

úbytku a omezení výskytu bore�ky na plochu n�kolika dm2 u velké ventaroly a n�kolika 
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jedinc� u menších ventarol. Takto omezený výskyt bore�ky vzácné je i v sou�asnosti 

(Pujmanová 1990). Ochran� lokality tohoto druhu je t�eba v�novat pozornost (omezení 

vstupu turist� do jámy s porosty játrovky). 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Pohled na Bore�ský vrch sm�rem od Lovosic (foto autorka) 
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 Mechorosty 2.2

Mechorosty jsou výtrusné rostliny s výraznou rodozm�nou. B�hem životního 

cyklu se st�ídají dv� životní fáze – gametofyt a sporofyt. A�koliv jsou mechorosty 

p�evážn� suchozemské organismy, je oplození možné pouze ve vodním prost�edí.  

Vzhledem k siln� zjednodušenému t�íd�ní mechorost� ve výuce na SŠ uvádím 

v této kapitole základní systém mechorost� podle Ku�ery (Ku�era b.r.). 

 

 

Systém mechorost� 

�íše:   Rostliny (Plantae) 

Odd�lení:  Hlevíky (Anthoceratophyta) 

t�ída:  Anthoceratopsida 

Odd�lení:  Játrovky (Marchantiophyta) 

t�ída:  Jungermaniopsida 

t�ída:  Marchantiopsida 

Odd�lení:  Mechy (Bryophyta) 

t�ída:  Bryopsida 

 Polytrichopsida 

 Sphagnopsida 

2.2.1 ���������������������� !�"#���$�%�

&'��(�� ���)�%��* 

Protonema játrovek tvo�í pouze n�kolik bun�k, stélka gametofytu je bu	 lupenitá 

(frondózní), nebo tvo�í lodyžku s lístky (foliósní). Lístky vyr�stají na lodyžce ve dvou 

�adách, n�kdy je p�ítomna t�etí �ada lístk� je tvo�ena menšími a �asto tvarov� odlišnými 

spodními lístky (amfigastrie). Lístky se skládají z jedné vrstvy bun�k a nemají st�ední 

žebro. Játrovky jako jediné z mechorost� tvo�í sili�ná t�líska. Tyto organely obsahují 

látky, které odpuzují herbivory a které zahuš�ují cytoplazmu, �ímž omezují možnost 

zmrznutí. Sili�ná t�líska mohou být d�ležitá pro správnou determinaci, vysoušením 

však mizí, je proto nejvhodn�jší ur�ovat játrovky �erstvé. V�tšina játrovek je 

dvoudomých, proto vytvá�í velké množství vegetativních �ástic – gem, zajiš�ujících 
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nepohlavní rozmnožování.  

Gemy vznikají bu	 ve specializovaných orgánech  –  pohárcích �i záhybech stélky, 

nebo voln� na fyloidech. Sporofyt je tvo�en št�tem a tobolkou, nemá asimila�ní pletiva, 

je zcela závislý na gametofytu. Tobolka roste ješt� p�ed vytvo�ením št�tu. Št�t za�íná 

velmi rychle r�st až po dozrání spór v tobolce. Tobolka se otvírá podélnými 

prasklinami. Uvol�ování spór napomáhají mrštníky (elatery) svými hygroskopickými 

pohyby.  

Nejznám�jší játrovkou je porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha), má 

frondózní stélku. Na silných stopkách vyr�stají nad stélku specializované útvary –

 anteridiofory a archegoniofory, mající tvar deštní�k�. Na horní ploše anteridioforu se 

vyvíjejí anteridia, na spodní stran� archegonioforu archegonia. P�i dešti jsou sam�í 

pohlavní bu�ky (spermatozoidy) rozst�ikovány do okolí, anteridiofor následn� zaniká. 

Po oplození vají�ka se na archegonioforu vytvá�í zygota i tobolka. Vegetativní 

rozmnožování probíhá tvorbou gem. 

 

        
 

 

 

Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) i další druhy �ádu 

Marchantiales se vyskytují na vlh�ích a stinných místech na b�ezích potok�, lesní p�d� 

nap�. m�ížkovec kuželovitý (Conocephalum conicum), na skalách pate�ín �ty�dílný 

(Preissia quadrata), n�které druhy jsou vodní a vzplývají na hladin�, nap�. trhutka 

plovoucí (Riccia fluitans) nebo nalžovka plovoucí (Ricciocarpos natans), játrovky 

osídlují i antropogenní substráty, ve spárách chodník� vr�stává porostnice mnohotvárná 

(Marchantia polymorpha), na polích trhutka svinutá (Riccia glauca) (Vá�a 2006a). 

Obr. 3: Vlevo foliozní stélka (Lophozia ventricosa) a  vpravo 
frondozní stélka (Marchantia polymorpha) se sami�ími receptakuly 
a gemami (Kolá�ová 2013) 
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2.2.2 Charakteristika odd�lení mechy (Bryophyta) 

Protonema je u mech� dob�e vyvinuté, nej�ast�ji má tvar vláknitý, ale i lupenitý, 

pentlicovitý apod., vytvá�í se na n�m rhizoidy. Gametofyt rozlišujeme na rhizoidy, 

kauloid a fyloidy. Povrch lodyžky v�tšinou pokrývají bu�ky pokožky (epidermis), která 

se nap�. u rašeliník� (rod Sphagnum) skládá z velkých prázdných bun�k – hyalocyt�, 

schopných vázat velké množství vody. Pod pokožkou je korová vrstva dávající rostlince 

mechanickou pevnost, uprost�ed lodyžky je n�kdy vytvo�en z vodivého pletiva centrální 

svazek umož�ující vedení vody a živin. U ploník� (Polytrichum), je vodivý systém 

nejdokonalejší, vytvá�í centrální válec s bu�kami sloužícími k vedení vody (hydroidy) a 

bu�kami vedoucími asimiláty a živiny (leptoidy). U evolu�n� mladších mech� chybí 

centrální svazek a nejsou p�ítomná vodivá pletiva, došlo k jejich druhotné redukci. 

Vláknité �i lupenité útvary na lodyžce - parafylie pomáhají vedení vody po povrchu 

rostlinky. Lodyžky mohou být vzp�ímené (ortotropní), nebo poléhavé (plagiomorfní). 

Lístky (fyloidy) mech� jsou d�ležitým diagnostickým znakem. U v�tšiny druh� 

jsou pouze z jedné vrstvy bun�k, bez kutinu, a proto mohou p�ijímat vodu celým 

povrchem. Lístky jsou vždy ned�lené, ale mohou mít r�zné tvary (oválné, kopinaté, 

vej�ité apod.), okraje (vroubkované, zubaté apod.), zakon�ení (s chlupem, hrotem, 

zašpi�at�lé apod.), umíst�ní (sbíhavé, objímavé), bez st�edního žebra �i s žebrem r�zn� 

modifikovaným. Stavba, tvar a po�et žeber jsou d�ležitým diagnostickým znakem. 

 

 
Obr. 4: R�zné typy žeber u mech� – zleva: jednoduché, jednoduché krátké, hrotit� vybíhavé, jako 
chlup vybíhavé, dvojité (Plášek 2005) 
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Lístky v�tšinou nasedají na lodyžku ve spirále, mohou k ní p�iléhat, odstávat 

apod. Za sucha se lístky svinují nebo zkrucují a dochází tak n�kdy k výrazné zm�n� 

vzhledu rostlinky. Povrch lístk� m�že být hladký, mamilnatý, nebo papilnatý. Do mamil 

zasahuje bun��ný obsah, papily jsou bez bun��né cytoplasmy a jsou obvyklé u druh� 

preferujících suchá stanovišt�. 

Reproduk�ní orgány (gametangia) p�edstavují sami�í zárode�níky (archegonia) 

lahvicovitého tvaru a stopkaté, kulovité až kyjovité sam�í pelatky (antheridia). U 

n�kterých rod�, nap�. u m��ík� (rod Mnium), �i u ploník� (rod Polytrichum) jsou tato 

seskupení antheridíí a obalných lístk� tak nápadná, že lidem p�ipomínají „kv�ty“. 

V t�chto útvarech se zachycuje deš�ová voda, do níž se uvol�ují zralé spermatozoidy. 

P�i dopadu dalších kapek jsou spermatozoidy rozst�ikovány do okolí. 

Mechy se mohou rozmnožovat i nepohlavn� bu	 pomocí jednotlivých �ástí 

schopných regenerace, nebo pomocí specializovaných útvar� – množilek (gemy). Gemy 

mají r�zné tvary (okrouhlý, hruškovitý apod.), mohou mít na sob� základy lístk� a 

mohou se nacházet kdekoliv na rostlince – na protonematu, kauloidu i fyloidech. Tvar, 

umíst�ní a vývoj gem se liší podle jednotlivých rod� �i druh� mech�.  

 
Obr. 5: Gemy. A) na špi�ce fyloidu (Calymperes richardii), B) u báze fyloid� (Encalypta procera),   
C) na žebru (Syrrhopodon parasiticus), D) v pohárkovitém útvaru z fyloid� (Tetraphis pellucida),     

E) na žebru (Syntrichia papillosa) (p�evzato a upraveno Vá�a 2006a) 
 

Na sporofytu rozlišujeme nohu, št�t a tobolku. Noha (pes) upev�uje št�t 

v gametofytu, m�že mít r�zný tvar – kyjovitý, hlízovitý, kuželovitý. Št�t (seta) nese 

tobolku a v�tšinou ukon�uje sv�j r�st ješt� p�ed tím, než v tobolce dozrají spóry. U 

n�kterých druh� je opravdu dlouhý – až 10 cm u ploníku obecného (Polytrichum 

commune). Št�t bývá p�ímý, r�zn� zohýbaný, nebo ohnutý až do úhlu 180°.  
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Tobolka se rozlišuje na krk, výtrusnici a ví�ko. Krk spojuje št�t s výtrusnicí, ve 

které vznikají haploidní spory. Na okraji výtrusnice jsou zubovité výr�stky (peristom), 

schopné reagovat na vlhkost, otevírat a uzavírat výtrusnici a tak pomáhat rozši�ování 

spór.  

Ví�ko (operculum) má r�zný tvar (zobanitý, kuželovitý, plochý) a nemusí být 

vždy vyvinuto, pokud je však p�ítomno, tak v dob� zralosti spór bu	 zcela odpadá, nebo 

se uvol�uje a z�stává p�ichyceno pouze na st�edním sloupku (kolumela) výtrusnice. 

Kolem ústí výtrusnice je jedna nebo n�kolik �ad bun�k, které mají r�zn� ztloustlé st�ny 

a tvo�í prstenec (annulus), jehož bu�ky se vysycháním stahují a tak odd�lují ví�ko od 

výtrusnice (Vá�a 2006a). 

 

 
Obr. 6: Tobolka ploníku (Polytrichum). A) tobolka s �epi�kou, B) tobolka s ví�kem, C) ví�ko 
odpadává od tobolky, D) obústí tobolky, E) podélný pr��ez tobolkou (p�evzato a upraveno Balabán 
1960)  
 

2.2.3 �%+��������,�(������� 

Doba, za kterou je spora schopna vyklí�it, stejn� jako doba životaschopnosti 

spory závisí na druhu mechorostu a na podmínkách stanovišt�. Játrovky 

(Marchantiophyta) mají spory schopné klí�ení již za jednu až �ty�i hodiny po uvoln�ní, 

n�které druhy mech� však mají spory schopné vyklí�it až za týden, �i dokonce m�síc 

(Polytrichum juniperinum). Životaschopnost spór je delší na suchých stanovištích, u 

rodu Sphagnum to jsou p�ibližn� t�i roky, zatímco u rodu Oedipodium to m�že být až 

dvacet let. Pro vyklí�ení musí být p�íhodné podmínky – dostate�ná vlhkost, sv�tlo a 

teplo. U mech� se hned po prasknutí obalu spory vytvá�í prvoklí�ek. Vlivem rostlinného 

hormonu auxinu vzniká vláknitá struktura s odlišnými bu�kami, z nichž vyr�stá 



19 
 

gametofyt. 

Gametangia se na mechové rostlince vytvo�í v�tšinou až za n�kolik let po 

vytvo�ení gametofytu (s výjimkou jednoletých druh�). Jejich tvorba závisí na vlhkosti a 

teplot� prost�edí. Vývoj sporofytu je ovliv�ován jak rostlinnými hormony gametofytu, 

tak rostoucí �epi�kou (kalyptra). Sporofyt je p�evážnou dobu svého trvání metabolicky 

závislý na gametofytu, je jednoletý nebo víceletý, a m�že trvat až t�i roky, než na n�m 

dozrají tobolky. �epi�ka mechanicky chrání terminální meristém sporofytu, pokud 

dojde k jejímu p�ed�asnému odstran�ní, vyvine se sice št�t, ale již ne tobolka (Vá�a 

2006a). 

 

 VODNÍ REŽIM 

Mechorosty nemají ko�eny, cévní svazky a v�tšinou ani dokonalou kutikulu, 

vodu musí p�ijímat celým povrchem t�la. To mechorost�m umož�uje využít deš�ovou 

vodu, rosu, mlhu nebo vlhký substrát a osídlit tak i sušší biotopy – skály, st�echy, zdi, 

k�ru strom�. Voda je vedena p�edevším vzlínáním po lodyžce. U v�tšiny mechorost� 

tento zp�sob vedení vody p�evažuje, nazýváme je mechy ektohydrické. K lepšímu 

zevnímu vedení p�ispívají vláknité útvary na lodyžce – tzv. rhizoidální vlášení 

(parafylie) a k�ídelné bu�ky na bázích p�evážn� jednovrstevných fyloid� a dále kanálky 

mezi papilami nebo lamelami. V�tší mechy, jako nap�. rod Polytrichum, mají uvnit� 

lodyhy specializované protáhlé bu�ky sloužící k vedení vody – hydroidy a leptoidy. 

Takovéto mechy nazýváme endohydrické, i u nich však najdeme tzv. zevní vedení vody. 

Mixohydrické druhy kombinují oba druhy transportu vody. Na nedostatek vody jsou 

citlivé vodní druhy a druhy žijící ve stinném prost�edí, ale obecn� jsou mechorosty 

známé svou fyziologickou odolností k nedostatku vody. To však platí pouze v p�ípad�, 

že není porušena st�na ani membrána bu�ky b�hem ztráty a op�tovné resorpci vody 

(Vá�a 2006a).  

 

STRATEGIE OMEZUJÍCÍ ZTRÁTY VODY 

Protože p�i nedostatku vody se snižuje �i zastavuje metabolismus, využívají 

mechorosty r�zné strategie pro uchování dostate�ného množství vody. 

Jedním z možných zp�sob� omezení ztráty vody je svinování a kroucení fyloid�. Tím se 

sníží plocha vystavená slune�nímu zá�ení a sníží se i proud�ní kolem lístk�. D�sledkem 
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je snížený výpar vody. Nevýhodou této strategie je nedostate�ná fotosyntéza. 

Další strategií je vytvo�ení voskové vrstvy, siln�ji vyvinuté u mechorost� 

preferujících slunné stanovišt�. Protože mechorosty nemají pr�duchy, nem�že být 

ochranná vrstva p�íliš silná, nebo� by znemož�ovala vým�nu plyn�. Kutinová vrstva je 

však vytvo�ená i na svrchní stran� stélky lupenitých (frondózních) játrovek podt�ídy 

Marchantiopsida, protože chrání jejich dýchací otvory p�ed vodou. 

Jinou strategií je morfologická zm�na lístk�. Tu využívají nap�. foliósní 

(gametofyt z lodyžky a lístk�) játrovky, které vytvá�í listové laloky. K sob� p�itisklé 

ploché laloky tvo�í kýlnatka (Scapania), jiné druhy vytvá�í helmicovité nebo vá�kovité 

útvary (rod Frullania). Díky t�mto stavebním úpravám se na vnit�ní stran� zachycuje 

voda a na vn�jší probíhá vým�na plyn�. U ploník� (Polytrichum) slouží k zadržování 

vody prostor mezi listovými lamelami, prostor mezi pravou a jezdivou �epelí u 

krondlovek (Fissidens), ohnuté okraje lístk� u pározubu (Didymodon) apod. 

 
Obr. 7: Fissidens rufulus – jezdivá �epel (foto autorka) 

 

Dobrou ochranu p�ed ztrátou vody a zárove� dobré vedení umož�ují chlupy a 

bezbarvé špi�ky lístk�. Ochranu poskytují díky tomu, že tr�í do prostoru a tím porušují 

proud�ní vzduchu kolem rostlinky. Chlupy p�edstavují vybíhavé žebro, které m�že být 

velmi dlouhé, hladké, papilnaté, �i zubaté. Bezbarvou špi�ku tvo�í bu�ky bez 

chlorofylu. Chlupy a bezbarvé špi�ky dávají rostlince sivou až b�lavou barvu a tak 

zvyšují množství odraženého slune�ního zá�ení.  

Další �astou adaptací je vytvá�ení papil a mamil. Voda prochází dole mezi t�mito 

útvary, na jejich špi�kách dochází k vým�n� plyn� (Plášek 2005).  
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2.2.4 Tvorba a ú-inky biologicky aktivních látek 

Mechorosty obsahují látky, které je chrání p�ed mikroorganismy a býložravci. 

Jejich lé�ivé vlastnosti využívají hlavn� p�írodní národy. Výzkum t�chto vlastností není 

sice dostate�ný, ale již byly objeveny antimikrobiální látky p�sobící proti gram 

negativním bakteriím (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa apod.), 

houbám (nap�. Aspergillus niger), nebo dermatofyt�m (Candida albigans aj.). N�které 

izolované látky zpomalují r�st leukemických bun�k atd. 

Byl zjišt�n stimula�ní efekt na r�st ko�ínk� a klí�ních rostlinek, ale naopak u 

rod� Sphagnum a Leucobryum jsou prokázány inhibi�ní vlastnosti na r�st cévnatých 

rostlin. Látky s fungicidními ú�inky ovliv�ují také mykorhizu, tak nap�. p�ítomnost 

n�kterých druh� rodu Sphagnum a ploníku obecného (Polytrichum commune) zamezuje 

r�stu semená�k� borovice a smrku a povzbuzuje r�st semená�k� mod�ínu. 

 N�které metabolity odpuzují hmyz a jsou jedovaté pro drobné hlodavce a ryby. 

Byly zaznamenány i p�ípady kontaktních dermatitid u lesních d�lník� zp�sobených tzv. 

laktony. U n�kterých metabolit� byly zjišt�ny protinádorové ú�inky (Vá�a 2006a). 

2.2.5 Ekologické nároky mechorost�  

Mechorosty jsou kosmopolitní organismy, schopné osídlit tém�� všechny 

biotopy. Pat�í k pionýrským rostlinám nových biotop�, m�ní substrát a p�ipravují ho pro 

další osídlování rostlinami b�hem sukcese biotopu. Vydrží na stanovišti i po jeho 

osídlení cévnatými rostlinami, houbami a lišejníky, a�koliv mezi mechy a lišejníky 

m�že docházet k silné konkurenci. Vzhledem ke své velikosti jsou mechorosty 

ovliv�ovány p�edevším mikropodmínkami stanovišt�. Díky ú�inným strategiím 

zadržování vody gametofytem a rozrušováním p�dních kapilár rhizoidy mají vliv na 

život celého spole�enství.  

 Na holé p�d� mohou vyr�stat konkurence neschopné efemery, druhy s krátkým 

životním cyklem, netrvajícím �asto ani jednu sezonu. Mezi efemery pat�í hlevíky 

(Anthocerotophyta), dále nap�. rody nepukavka (Phascum) a prchavka (Ephemerum). 

Ani antropogenní substráty nez�stávají neosídleny. Skalní nebo korové druhy 

mechorost� lze najít na t�chto sekundárních substrátech - na betonových mostech, 

zídkách �i na st�echách. Jsou to nap�. druhy prutník st�íbrný (Bryum argenteum), 
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kroucenec zední (Tortula muralis), rohozub nachový (Ceratodon purpureus), nebo 

zástupci rodu klano�epka (Schistidium). 

Lesní biotopy mohou mít rozsáhlé mechové patro, ale pestrost druh� bývá nízká. 

Smrkové monokultury mohou být zcela bez mechového pokryvu, nebo se jen z�ídka 

nachází b�lomech sivý (Leucobryum glaucum). Ve smíšených a listnatých lesích se 

vyskytuje dvouhrote�ek r�znotvarý (Dicranella heteromala)), ploník zten�ený 

(Polytrichum formosum), rokyt cyp�išový (Hypnum cupressiforme). Tlející d�evo 

pokrývají epixylické druhy jako obh�ebenka r�znolistá (Lophocolea heterophylla), k�ra 

listnatých strom� m�že být osídlena epifyty jako je z mech� rod šurpek (Orthotrichum), 

kade�avec (Ulota), z játrovek rod kovanec (Frullania). Zastín�né skalky hostí epilitické 

mechorosty, nap�. rody rože�ka (Lejeunea) a podho�anka (Porella). Na b�ezích lesních 

potok� lze najít rody pob�ežnice (Pellia), m��ík (Plagiomnium), ba�atka 

(Brachythecium) a další. 

Druhy odolné k vysychání osídlují exponované skály. Úsp�šnost osídlení je 

podmín�na kvalitou horniny – jejím složením, pH, povrchem, zástinem, dostupností 

vláhy. Z druh� osídlujících bazické skály je možno jmenovat hruš�ovku hladkou 

(Orthothecium intricatum), to�ivku to�ivou (Encalypta streptocarpa), játrovku 

vápnomilku p�erušovanou (Pedinophyllum interruptum). Druhy jako št�rbovka skalní 

(Andreaea rupestris), bochánky tvo�ící rod d�rkavka (Grimmia), nebo rody psízubec 

(Cynodontium) a zoubko�epka (Racomitrium) se vyskytují na silikátových skalách.  

Biotopy s dostatkem vláhy (rašeliništ�, mokré louky) hostí druhy rašeliník (Sphagnum), 

ba�inatka (Calliergon), hrubožebrec (Cratoneuron), nebo srpnatka (Drepanocladus). 

Z vodních mechorost� m�žeme v rybnících a vodních nádržích spat�it plovoucí 

stélky játrovky trhutky plovoucí (Riccia fluitans) a nalžovky plovoucí (Ricciocarpos 

natans), v tekoucích vodách druhy rod� b�ehovec (Hygrohypnum), kýlnatka (Scapania) 

a také prameni�ku obecnou (Fontinalis antipyretica) (Plášek 2005). 

2.2.6 Význam mechorost� 

VÝZNAM MECHOROST� V P�ÍROD� 

Mechorosty jsou pro ekosystémy velmi d�ležité, protože mohou pojmout rychle 

velké množství vody a pak ji pomalu uvol�ovat a tak ovliv�ovat vodní režim krajiny. 

Nejvíce se tato schopnost projevuje na rašeliništích. Mechorosty jsou pionýrskými 
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rostlinami, které p�ipravují substrát pro osídlení cévnatými následovníky. Brání erozi 

p�dy, fotosyntetizují, podílí se na dekompozici apod. N�které druhy (nap�. Palustriella 

communata) jsou významnými spolutv�rci travertin�, rod rašeliník (Sphagnum) se 

podílí na vzniku rašeliny (Vá�a 2006 a). 

 

HOSPODÁ�SKÝ VÝZNAM 

V minulosti bylo využití mechorost� �lov�kem mnohem v�tší než dnes. Nejširší 

využití má rašelina, vznikající rozkladem rostlinných t�l, p�edevším mech� rodu 

rašeliník (Sphagnum) za anaerobních podmínek. Po vysušení se používala v 

domácnostech jako palivo, dodnes se takto využívá v severní Evrop� �i Rusku, a to i v 

tepelných elektrárnách. V láze�ství se používá rašelina do lé�ebných koupelí (Vá�a 

2006a) 

V zahradnictví slouží rašelina jako substrát nap�. pro masožravé rostliny, 

rašeliník se díky schopnosti podržet velké množství vody využívá na balení cibulek, hlíz 

a semená�k� b�hem p�epravy. Rašeliník má také antiseptické ú�inky, proto zvlášt� 

v první sv�tové válce nahrazoval obvazy. �ínská medicína používá odvar z mechorost� 

pro lé�bu bronchitidy, anginy, zán�t� apod. I p�i výrob� whisky se využívají mechorosty 

– kou�em ze spalované rašeliny se suší naklí�ený je�men, whisky z n�j vyrobené 

získává typickou v�ni. V kosmetice se používal na vlasy olej z ploníku obecného 

(Polytrichum commune). 

Mechorosty sloužily jako izola�ní materiál ve spárách dom� a lod�k, p�ed 

požárem m�l ochra�ovat vodní mech Fontinalis antipyretika, který se dával kolem 

komín�. V období renesance se stal mech p�edch�dcem toaletního papíru, p�írodní 

národy ho dlouho využívaly i místo d�tských plenek apod., v modern�jší dob� sloužil i 

jako izolace lahví. Dodnes se u nás mechy používají do suchých vazeb, v�nc� a k 

bonsajím, v n�kterých zemích pro transport k�ehkých v�cí a dokonce v N�mecku 

p�etrvává výroba vložek do bot z mechu rašeliníku. Na v�tšinu uvedených p�íklad� 

použití však sloužily p�edevším epifytické mechy (Plášek 2005). 

 

VÝZNAM MECHOROST� JAKO BIONDIKÁTOR� 

N�které mechorosty jsou díky svým vlastnostem dobrými bioindikátory. Díky 

p�íjmu vody a živin celou rostlinkou jsou na zm�ny citlivé epifytické mechy a tém�� 
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všechny játrovky. Díky krátkému životnímu cyklu reagují na zm�ny rychle, nejcitliv�jší 

je protonema. M�že dojít jak k akumulaci látek v mechorostu, �ast�jší reakcí je 

usychání, odumírání jednotlivých bun�k, celých rostlinek až vymizení druhu z lokality. 

a) Stanovištní indikátory 

Stanovištní indikace se nejdéle používá v lesnictví k typologii p�d, nap�. pro 

podzolové p�dy je typický výskyt b�lomechu sivého (Leucobryum glaucum), dále ke 

zjiš�ování specifických substrát� jako jsou t�žké kovy, ložiska m�di a zinku 

(Cephaloziella phyllacantha apod.). Podle sv�telných nárok� se d�lí mechorosty na 

druhy otev�ených a zastín�ných stanoviš�, podle vodních nárok� na hygrofyty a 

xerofyty. Mechorosty reagují i na klimatické zm�ny stanovišt�, nap�. zm�n�né teploty 

vodních tok� a kyselé dešt� zp�sobily úbytek vodních mechorost�. 

b) Indikátory zne�išt�ní ovzduší 

Epifytické mechy jsou velmi citlivé na pr�myslové zne�išt�ní ovzduší, jejich 

úbytek byl zaznamenán i v oblastech bez pr�myslu, což zp�sobuje p�ítomnost imisí 

zanesených v�trem. Citlivost je závislá na stanovišti – nejcitliv�jší jsou druhy rostoucí 

na borce strom� (kortikolní druhy), nejmén� rostoucí na zemi (terikolní druhy) a na 

r�stové form� – nejcitliv�jší jsou druhy s velkou povrchovou plochou, jako nap�. druhy 

tvo�ící velké polštá�e a listnaté játrovky. Z hlediska životního cyklu je na zne�išt�ní 

nejvíce citlivé protonema, u �ady druh� dochází také k infertilit�. 

Ze škodlivin je nejlépe prozkoumán vliv SO2, který zp�sobuje poškození 

chlorofylu, následované zhn�dnutím chloroplast�, bun��nou plazmolýzou, nekrózou 

chloroplast� a zástavou fotosyntézy. Tento proces se na rostlince projeví zblednutím 

okraj� postižených lístk�, blednutí pokra�uje až k bázi rostlinky a sm�rem do st�edu 

mechového polštá�e. Epifyty jsou ke škodlivinám velmi citlivé, v�tšinou tolerují 

koncentraci SO2 do 50 µg/m3. Nejcitliv�jší jsou zástupci rodu šurpek (Orthotrichum), 

kade�avec (Ulota), kroucenec (Tortula), z játrovek druhy rodu kovanec (Frullania). 

Odolnost mechorostu závisí mimo jiné na dob� trvání prvoklí�ku, proto 

nejodoln�jší jsou druhy s krátkodobým protonematem, jako nap�. prutník st�íbrný 

(Bryum argenteum), rohozub nachový (Ceratodon purpureus), paprutka nící (Pohlia 

nutans), kroucenec zední (Tortula muralis) a další. Terikolní druhy navíc mohou 

využívat i pufra�ní schopnost substrátu, do�asnou ochranu sn�hové p�ikrývky, odolnost 

dále zvyšuje omezené vzdušné proud�ní.  
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Z dalších škodlivin byl zkoumán vliv fluorovodíku, který je resorbován a 

porušuje chlorofyl podobn� jako SO2. Velkou rezistenci k fluoru mají terikolní druhy, 

nejcitliv�jší jsou z rodu šurpek druhy Orthotrichum affine a O.lyellii. 

c) Indikátory zne�išt�ní vody 

Vodní mechorosty se mohou využívat jako indikátory organického a chemického 

zne�išt�ní a kyselosti vodních tok�. Monitorování bylo použito p�edevším v N�mecku a 

zemích Beneluxu.  

d) Indikátory akumulace t�žkých kov� 

Mechorosty p�ijímají t�žké kovy ze substrátu i ovzduší a hromadí je ve svých 

t�lech. Jsou schopny p�ežívat p�i šedesátinásobn� v�tší koncentraci kov�, než snesou 

cévnaté rostliny. Zvlášt� gametofory jsou schopny akumulovat vysoké koncentrace 

t�žkých kov�, a to bez poškození fertility. T�chto vlastností využívá mezinárodní 

monitoring t�žkých kov� v evropském životním prost�edí. Vhodnými druhy jsou 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme. 

V �eské republice byly mechorosty kv�li t�žb� uranu využity pro monitorování 

výskytu radionuklid� v okolí Hamru na Jeze�e (Vá�a 2007). 

2.2.7 Sb�r, determinace a herbarizace mechorost� 

Sb�r mechorost� lze provád�t b�hem celého roku, jedinou výjimkou je 

p�ítomnost sn�hové pokrývky. Sbíráme dob�e vyvinuté rostlinky, pokud jsou vytvo�eny 

tobolky nebo gemy, musíme je vzít také. Je pot�eba odebrat tolik materiálu, abychom 

mohli �ást použít na determinaci a preparaci a �ást mohli dát do herbá�e jako doklad o 

výskytu. Obvyklá velikost vzorku je mezi �ty�mi až deseti �tvere�ními centimetry. 

Vzorek je pot�eba o�istit od hlíny, drobných živo�ich� a jiných druh� mechorost�.  

Pokud bychom mohli mechorosty p�i sb�ru poškodit, sbíráme je i se substrátem, 

na kterém rostou, korovité od�ízneme i s kouskem k�ry, skalní seškrábneme. Jsou-li 

mechorosty nasáklé vodou, nebo sbíráme-li vodní druhy, musíme je jemn� stla�it, aby 

p�ebyte�ná voda vytekla. Vzorky vkládáme do papírových obálek, na�ezaného 

novinového papíru nebo do speciální papírové obálky. D�ležitou sou�ástí sb�ru je 

zapsání všech pot�ebných údaj�. Po návratu necháme sebrané mechorosty voln� 

uschnout. 

N�které druhy se nám poda�í ur�it hned na míst� sb�ru pouhým okem nebo 
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pomocí lupy. Všímáme si takzvaných habituálních znak� - v�tvení lodyžky, tvaru lístk�, 

jejich postavení na lodyžce, tvaru tobolky atd. Pokud je rostlinka suchá a zm�nila sv�j 

tvar, m�žeme ji na n�kolik minut namo�it, vrátí se do p�vodního stavu. 

  N�kdy je však determinace obtížn�jší, a proto musíme zhotovit mikroskopický 

preparát pro sledování anatomických a morfologických znak�. Pro determinaci si 

vybíráme dob�e vyvinutou rostlinku. Mikroskopický preparát m�že být �ez lístkem, �ez 

tobolkou apod. K p�íprav� používáme prepara�ní pom�cky – pinzetu, skalpel, žiletku, 

prepara�ní jehly, sklí�ka k mikroskopování a kapátko. Vytvo�ený vodní preparát 

pozorn� sledujeme pod mikroskopem. K ur�ení druhu se využívá i m��ení velikosti 

bun�k a spor, typ obústí, umíst�ní a po�et pr�duch� apod. P�i ur�ování používáme 

ur�ovací klí�e, výhodou je, pokud m�žeme porovnávat naše nálezy s položkami z dob�e 

ur�ené sbírky. 

Po determinaci složíme z bílého papíru obálku, na p�ehyb pak nalepíme schedu. 

Scheda obsahuje v�decké jméno druhu s citací autora popisu, geografický popis 

stanovišt� (dnes se využívá GPS systém), informace o biotopu a substrátu, datum sb�ru, 

jméno sb�ratele. Na schedu m�žeme dopsat dopl�ující informace o stanovišti, 

pr�vodních druzích na lokalit�, informace o plodnosti, nálezu gem. Do obálky m�žeme 

vložit i poznámky k naší determinaci �i samostatn� zabalenou vypreparovanou 

rostlinku.  

Obálky se nezalepují a jen voln� vkládají do herbá�e. Mechorosty nenapadá ve 

sbírkách žádný škodlivý hmyz, nemusíme se tedy starat o preventivní opat�ení (Plášek 

2005). 
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 Exkurze ve výuce botaniky 2.3

Skalková definuje exkurzi1 jako jednu z organiza�ních forem vyu�ování, která se 

realizuje v mimoškolním prost�edí (Skalková 2007). 

2.3.1 ./+ �,��0�1�+! 

Podle Skalkové vzr�stá význam exkurzí v návaznosti na modernizaci 

vyu�ování2. Exkurze m�žeme p�i�adit r�zné cíle – podpo�ení názornosti vyu�ování, 

prohloubení p�írodov�dných znalosti žák�, ukázání praktického významu osvojovaných 

poznatk� a jejich využití, posílení motivace (Skalková 2007). 

�ehák (1967) udává, že exkurze jsou velmi ú�inným prost�edkem p�ímého 

studia p�írody. B�hem exkurzí m�žeme studenty vést k pozorování okolního 

prost�edí, p�emýšlení o vnímaných skute�nostech a k um�ní sd�lit své záv�ry ostatním 

spolužák�m a diskutovat o nich. V p�írod� se student u�í samostatn� pozorovat d�ležité 

znaky r�zných objekt� a používat své p�edchozí v�domosti a dovednosti. Pouze 

v p�írod� si žáci mohou uv�domit provázanost vztah� mezi organismy a prost�edím, 

prom�ny b�hem ro�ních období �i význam pojm� biocenóza, biotop apod.  

Altmann (1972) doporu�uje za�azovat exkurze proto, že na ní p�evládají 

aktivizující vyu�ovací metody, a to pozorování a pokus, je-li student aktivní, d�íve 

získané pojmy se mu propojují, zatímco ve školní u�ebn� získávají studenti v�domosti 

pasivn� v�tšinou posloucháním, nazíráním p�írodnin, nebo p�e�tením z literatury.  

Mimo výhod mají exkurze i nevýhody – jsou �asov� náro�né, n�kdy je 

limitujícím faktorem i cena jízdenky nebo vstupenky, n�kdy je p�eprava delší než 

samotná doba exkurze, n�kte�í u�itelé se obávají káze�ských problém�, exkurze jsou 

náro�né na p�ípravu apod. 

N�které problémy lze snadno odstranit, nap�. provedením exkurze v blízkosti 

bydlišt�, zm�nou rozvrhu na den exkurze, nebo náležitou p�ípravou u�itele na exkurzi 

(Altmann 1972). 

Nebývá výjimkou, že n�kte�í studenti p�istupují k exkurzi jako k výletu, 

                                                 
1 exkurze  - z latinského excurrere, znamená vyb�hnout, vyjít. 
2 Za�azování exkurzí do výuky a provád�t výuku p�írodopisu p�ímo v p�írod� doporu�oval již nap�. J. A. 
Komenský, J. J. Rousseau, L. N. Tolstoj (Altmann 1972). 
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p�edstavují si ji jako p�íjemnou procházku p�írodou, kde nebudou muset vyvinout 

žádnou aktivitu. A je vždy na u�iteli, aby zachoval pracovní nám�t celé exkurze. 

Pro dobrý pr�b�h exkurze je d�ležité vyvarovat se t�chto chyb: p�et�žovat 

výklad podrobnostmi, vykládat dlouho na úkor pozorování, demonstrovat p�írodniny 

bez uvedení jejich poznávacích znak�. U�itel musí myslet na to, že studenti budou p�i 

pozorování živých objekt� rozptylováni více, než ve t�íd�, m�l by proto v�d�t, kdy po 

studentech bude požadovat, aby vnímali vše kolem sebe (využívali rozd�lenou 

pozornost) a kdy se mají zam��it na konkrétní objekt (�ehák 1967). 

Aby exkurze splnila všechny cíle, které si u�itel stanovil, musí se na ni �ádn� 

p�ipravit teoreticky, organiza�n� i emo�n�. Pokud má u�itel možnost projít si trasu o 

den d�íve, lépe si ur�í dobu, kterou v�nuje jednotlivým didaktickým objekt�m, p�ipraví 

si odpovídající úkoly pro žáky a také ví, s �ím m�že na trase po�ítat (�ehák 1967).  

Aktivitu, pozornost i ukázn�nost student� zvyšuje pln�ní r�zných úkol�, stejn� 

jako v�domí, že z exkurze budou v následujících hodinách zpracovávat výsledky. Šance, 

že studenti budou pracovat podle u�itelových požadavk�, se zvyšují, když u�itel dává 

najevo své nadšení pro exkurzi, vhodn� studenty motivuje, stanovuje reálné požadavky 

v souladu se znalostmi i schopnostmi svých student�. B�hem exkurze musí u�itel um�t 

vhodn� pochválit, ale i taktn� studenta upozornit na nevhodné chování (Altmann 1972). 

Musíme brát v úvahu, že n�kte�í žáci se mimo t�ídu mohou chovat jinak, než jsme 

zvyklí (�ehák 1967). 

B�hem exkurze u�itel st�ídá r�zné formy výuky – pozorování, demonstraci 

objekt� spojenou s výkladem, dává  žák�m úvahové a faktologické otázky, podn�cuje 

rozhovor, žáci �eší úkoly, na záv�r provádí u�itel souborné opakování v�domostí. Žáci 

jsou tak nuceni využívat všechny své znalosti, p�emýšlet a vysv�tlovat sledované jevy.  

Pozorovací schopnosti student� jsou ú�inn�ji rozvíjeny na exkurzi, než ve t�íd�, 

navíc pozorování studenty nutí komplexn� využívat získané poznatky. U�itel však musí 

dbát na to, aby studenti nejd�íve pozorovali objekt jako celek a teprve pak se postupn� 

zam��ili na detaily. Pomáhá t�m student�m, kte�í nepracují systematicky a n�které 

d�ležité znaky jim proto unikají. Pokud student�m demonstruje vyu�ující novou 

rostlinu, nebo živo�icha, musí upozornit na jejich rozlišovací znaky.  

Pro upevn�ní zapamatování je musí po studentech chtít vyjmenovat vždy, kdy 

k tomu bude p�íležitost (�ehák 1967). 
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2.3.2 Úkoly exkurzí do p2írody  

P�i výb�ru tematického za�azení exkurze vychází u�itel z toho, co chce podle 

�asového plánu student�m ukázat. N�která témata mohou být sice již probrána, 

k n�kterým vyu�ující teprve dojde, v obou p�ípadech však mohou mít studenti z exkurze 

užitek, protože u starších témat dojde k oživení a prohloubení látky, u budoucích témat 

se bude mít u�itel i student možnost op�ít o zkušenosti a v�domosti z exkurze (�ehák 

1967). 

Exkurze m�že být zam��ena na studium jednotlivých biologických jev� 

(morfologie rostlin, p�izp�sobení organism� abiotickým a biotickým faktor�m apod.), 

na biocenózu vybraného biotopu (louka, mok�iny, b�eh �eky apod.), na studium 

ekologických problém�, nebo na ur�ování rostlin a živo�ich� s využitím klí�e a atlasu.  

P�i exkurzích by se u�itel m�l zam��ovat na to, aby studenti poznali jak rostliny 

a živo�ichy b�žné v okolí, tak regionáln� významné organismy. V pr�b�hu takovéto 

exkurze by studenti m�li poznat jen ur�ité množství nových rostlinných a živo�išných 

druh�, seznámit se s jejich ekologickými nároky. Pozorování by m�lo být zam��eno jen 

na ur�itou vybranou skupinu rostlin nebo živo�ich�. 

Pokud je exkurze zam��ena na poznávání rostlin ur�ité �eledi (mi�íkovité, 

prysky�níkovité apod.), zvolíme na za�átek snadno ur�itelné skupiny, pokud jsou 

studenti vysp�lejší, je možné pustit se do studia obtížn�ji ur�itelných �eledí. 

N�která exkurze m�že sloužit k získání objekt� pro laboratorní práce, výstavky, 

školní koutek p�írody, herbá�e apod. V tomto p�ípad� je pot�eba, aby u�itel m�l 

dostate�né vybavení a znalosti pro sb�r a následné zpracování p�írodnin (Altmann 

1972). 

2.3.3 Mezip2edm�tové vztahy 

Exkurze umož�uje propojení mezip�edm�tových vztah� a spojení izolovaných 

poznatk� do celk�. Studenti si všímají vlivu neživé p�írody na organismy, slu�ují si 

v�domosti z geografie, geologie s v�domostmi z biologie, vidí, jak p�da a horninový 

podklad ovliv�uje spole�enstvo, jaký vliv na organismy má nadmo�ská výška, sv�tlo, 

vlhkost, sm�r v�tru �i sklon svahu k ur�ité sv�tové stran� apod. V p�írod� si studenti 

také lépe uv�domí vliv �lov�ka na p�írodu, a� v pozitivním, �i negativním slova smyslu. 
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Díky vlastním zážitk�m a post�eh�m se u nich m�že nenásiln� vybudovat smysl pro 

osobní zodpov�dnost za stav p�írody (Altmann 1972). 

2.3.4 P2íprava exkurze  

U�itel si promyslí tématické zam��ení exkurze a její za�azení do tematického 

plánu (na za�átku, v pr�b�hu �i na konci tématu) a podle toho vybere vhodnou trasu. 

Pro zdárný pr�b�h exkurze je vhodné, aby si u�itel trasu prošel, protože i kdyby ji znal, 

m�že dojít k podstatným zm�nám, rostliny, které tam rostly, už tam být nemusí apod. 

(Altmann 1972). 

Trasa by nem�la být dlouhá, protože na místech, kde budou studenti pozorovat 

p�írodninu, dojde k �asovým prodlevám. Ur�itý �as je pot�ebný na pln�ní zadaných 

úkol� a také na nezbytnou sva�inu (�ehák 1967). 

P�ed exkurzí u�itel prostuduje dostupnou literaturu ke zvolenému tématu, 

pop�ípad� n�kterou literaturu doporu�í student�m, p�ipraví vhodné klí�e a atlasy, které 

vezme s sebou na exkurzi. P�ed exkurzí pou�í žáky o chování a pravidlech bezpe�nosti 

na exkurzi podle platných vyhlášek a na�ízení. Je t�eba také informovat rodi�e student� 

o chystané exkurzi.  

Studenti musí být pou�eni o vhodném oble�ení do p�írody, vhodných 

potravinách a pití, o dob� odjezdu a p�íjezdu, pom�ckách, které si mají na exkurzi vzít. 

Jízdné je možné vybrat již p�ed exkurzí. Ve výuce ukáže u�itel student�m, jak povedou 

záznamy a zakreslí sledované objekty. D�ležitou �ástí exkurze jsou úkoly zadané celé 

skupin� nebo jednotlivc�m podle jejich schopností a dovedností. Dále u�itel ur�í 

studenty, kte�í ponesou pom�cky, p�ipomene jim zodpov�dnost za sv��ené p�edm�ty a 

ur�í, které pom�cky budou požívat všichni studenti a které bude mít na starost jeden 

konkrétní student, kdy a komu studenti pom�cky vrátí (Altmann 1972). 

2.3.5 Provedení exkurze 

Studenti i u�itel se dostaví v�as na místo srazu, u�itel zkontroluje docházku, 

oble�ení, pom�cky. Po celou dobu exkurze dbá na bezpe�nost žák�. Na stanovišti plní 

studenti zadané úkoly, u�itel mluví pouze k tomu, co student�m demonstruje. 

Rozsáhlejší výklad si m�že ponechat do školy. P�i demonstraci dbá u�itel na to, aby 

demonstrovaný objekt m�li všichni studenti, v p�ípad� vzácného organismu sta�í, aby 



31 
 

jeden objekt doputoval ke všem student�m. P�i pozorování se postaví studenti kolem 

sledovaného objektu do p�lkruhu tak, aby ho všichni vid�li, a teprve pak zahájí u�itel 

pozorování. B�hem exkurze musí být studenti opakovan� upozor�ováni na požadavky 

ochrany p�írody, na p�edpisy regulující sb�r chrán�ných organism� apod. Na konci 

exkurze shrne u�itel spole�n� se studenty výsledky jednotlivých úkol� (Altmann 1972). 

Formou rozhovoru si studenti zopakují výsledky pozorování a nové poznatky, 

zaznamenají si je do svých pracovních sešit�. Záv�rem u�itel zhodnotí i chování 

student�, následuje odchod na stanovené místo rozchodu, odevzdání zap�j�ených 

pom�cek. 

Exkurze za�íná a kon�í ve škole. V následující hodin� u�itel pracuje s poznatky 

a dojmy získanými na exkurzi, kontroluje spln�ní úkol�, referát�. Zda�ilé práce vystaví 

spolu se sebranými p�írodninami (�ehák 1967). 
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 Rámcový vzd�lávací program 3.1

Podle zákona �. 561/2004 Sb. o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším 

odborném a jiném vzd�lávání se vytvá�í kurikulární dokumenty na státní úrovni, tj. 

Národní program vzd�lávání – NPV a Rámcový vzd�lávací program – RVP, na školní 

úrovni pak Školní vzd�lávací program. RVP pro gymnázia je závazný pro všechna 

gymnázia, která podle n�j mají povinnost vytvo�it sv�j vlastní Školní vzd�lávací 

program.  

Z osmi vzd�lávacích oblastí se mnou zpracovávaného tématu dotýká jak oblast 

�lov�k a p�íroda, dále d�lena do p�ti vzd�lávacích obor�, tak pr��ezové téma 

Environmentální výchova.  

Z tématických okruh� jednotlivých p�edm�t� jsem vybrala pouze ty, které se 

váží k exkurzi a jsou d�ležité pro posouzení základních v�domostí a dovedností 

student� a pro vybrání rozši�ujících informací p�i tvorb� didaktických materiál� a 

plánování exkurze, z pr��ezového tématu jsem vybrala tématické okruhy, související 

s charakterem exkurze. Jedná se o u�ivo ur�ené prvním ro�ník�m �ty�letého gymnázia. 

�ásti psané kurzívou pocházejí z díla – Rámcový vzd�lávací program pro gymnázia 

(Balada 2007). 

 

 

 

VZD�LÁVACÍ P�EDM�T: BIOLOGIE 

Tématický okruh: Biologie hub 

O�ekávané výstupy: 

student 

− pozná a pojmenuje (s možným využitím r�zných informa�ních zdroj�) významné  

zástupce hub a lišejník� 

− posoudí ekologický, zdravotnický a hospodá�ský význam hub a lišejník� 
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Správné poznání a za�azování druh� je závislé na dovednosti vid�t rozdíly a 

rozlišit d�ležité determina�ní znaky. P�i exkurzi je možnost tuto dovednost upev�ovat a 

dále rozvíjet tak, že se žáci pokusí rozlišit demonstrované druhy podle stavby a barvy 

stélky, nepojmenovávají je.  

 

Tématický okruh: Biologie rostlin 

O�ekávané výstupy: 

student 

− popíše stavbu t�l rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgán� 

objasní princip životních cykl� a zp�soby rozmnožování rostlin 

− porovná spole�né a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin 

− pozná a pojmenuje (s možným využitím r�zných informa�ních zdroj�)       

významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky 

− zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy a možnosti využití rostlin 

v r�zných odv�tvích lidské �innosti 

− posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlinného t�la 

− zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druh� a možnosti jejich ochrany 

 

P�i exkurzní práci je poznávání rostlin jednou ze základních aktivit. Jejich relativn� 

stabilní výskyt fyzický i �asový dává u�iteli možnost detailní p�ípravy a tvo�í výchozí 

bod k palet� biologických témat omezených jen u�itelovými znalostmi. Práv� 

ekologické nároky rostlin lze ve vybrané lokalit� výborn� demonstrovat, a to i v ro�ním 

období, kdy jsou jiné lokality chudé. 

 

Tématický okruh: Ekologie 

O�ekávané výstupy: 

student 

− používá správn� základní ekologické pojmy 

− objas�uje základní ekologické vztahy 
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V p�írod� lze dob�e objasnit vztahy mezi organismy a prost�edím, i mezi organismy 

navzájem, protože studenti toto ovliv�ování mohou p�ímo pozorovat. Nedochází tak u 

nich ke špatné fixaci nových pojm�, navíc mohou používat své p�edchozí znalosti a 

v�domosti p�i fixaci nových pojm�. 

 

VZD�LÁVACÍ P�EDM�T: GEOGRAFIE 

Tématický okruh: Geografické informace a terénní vyu�ování 

O�ekávané výstupy: 

student 

− používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a  

informací v tišt�né i elektronické podob� pro �ešení geografických problém� 

− orientuje se s pomocí map v krajin� 

− používá s porozum�ním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou  

terminologii 

− vytvá�í a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v  

konkrétním území 

− �te, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje 

− �íselné geografické údaje 

 

V sou�asnosti se ve výuce klade velký d�raz na mezip�edm�tové vztahy a práv� 

exkurze je výbornou metodou, jak propojit jednotlivé, pov�tšinou izolované v�domosti. 

Nejen p�írodov�dec, ale stejn� tak i turista, by m�l um�t pracovat s mapou a orientovat 

se podle ní v terénu. Charakter krajiny umož�uje nácvik orientace i vytvá�ení vlastních 

orienta�ních schémat. 

 

VZD�LÁVACÍ P�EDM�T: GEOLOGIE 

Tématický okruh: Geologické procesy v litosfé�e 

O�ekávané výstupy: 

student 

− analyzuje energetickou bilanci Zem� a p�í�iny vnit�ních a vn�jších   

− geologických proces� 
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− ur�í nerostné složení a rozpozná strukturu b�žných magmatických,   

− sedimentárních a metamorfovaných hornin 

− analyzuje r�zné druhy poruch v litosfé�e 

− využívá geologickou mapu �R k objasn�ní geologického vývoje region� 

 

Vzhledem k vybrané lokalit� se u�itel musí zmínit o jejím vzniku, vývoji a 

složení. Jednak kv�li ventarolám, které jsou unikátním p�írodním úkazem s ur�itým 

vlivem na organismy, jednak kv�li vlivu samotného podloží na rostliny. 

 

PR��EZOVÉ TÉMA: ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Tématický okruh: Problematika vztah� organism� a prost�edí  

Téma: 

− jak ovliv�uje prost�edí organismy, které v n�m žijí, a které abiotické/biotické  

− vlivy na organismus p�sobí 

− jak lze charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy 

− jak probíhá tok energie a látek v biosfé�e a v ekosystému 

 

Vliv abiotických a biotických podmínek na organismy se nejlépe demonstruje 

p�ímo v terénu. Na lokalit� vybrané pro exkurzi m�že u�itel student�m na p�íkladech 

ukázat, jak jednotlivé abiotické faktory ovliv�ují r�st a habitus rostlin, jak biotické 

faktory ovliv�ují druhová spole�enství, studenti také lépe porozumí pojm�m jako 

sukcese, relikt, endemit.  

 

Tématický okruh: �lov�k a životní prost�edí 

Téma: 

− jak ovliv�uje �lov�k životní prost�edí od po�átku své existence po sou�asnost a  

jaké je srovnání t�chto forem ovliv�ování z hlediska udržitelnosti       

− �ím jsou významné organismy pro �lov�ka, jaké jsou p�í�iny vzniku a zániku  

n�kterých rostlinných a živo�išných druh� a jaké jsou formy jejich ochrany 

− jaké jsou nástroje a možnosti �ešení globálních ekologických problém� a jaké 

jsou možnosti zapojení jednotlivce do jejich �ešení   
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Na p�íkladu chrán�ných rostlin – bore�ka vzácná (Targionia hypophylla), 

lomikámen trsnatý k�ehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) apod. (viz kapitola 

5. 2), m�že u�itel objasnit faktory zp�sobující úbytek n�kterých druh� rostlin, �etnost a 

rozsah p�íklad� je závislý pouze na jeho orientaci v dané problematice.  

Exkurze do NPP m�že student�m napov�d�t, jak lze ohrožené druhy chránit, a 

jaká ochrana má smysl. S pomocí u�itele by m�la exkurze p�ivést studenty k zamyšlení 

nad tím, jaká je jejich osobní zodpov�dností za stav p�írody, jak mohou sami p�isp�t 

k její ochran�. 

  Analýza u�ebnic 3.2

Pro p�ípravu exkurze je nutné v�d�t, jaké informace studenti v u�ebnicích najdou. 

Do analýzy jsou za�azeny u�ebnice biologie pro gymnázia vydané po roce 2000 a ve 

kterých auto�i zmi�ují téma mechorost�. V sou�asnosti jsou využívány t�i druhy 

u�ebnic, v p�ehledu uvádím další dva dostupné tituly, které lze ve výuce použít jako 

dopl�ující zdroj informací. 

Literatura používaná ve výuce je v prvním odstavci. Cílem analýzy nebylo 

hodnocení u�ebnic co do hloubky nebo p�esnosti u�iva, ale pouze srovnání informací a 

obrazového materiálu, které u�ebnice student�m poskytují. 

 

3.2.1 :2������� ��%+�$� /(�����1�� 

1: JELÍNEK, J. - ZICHÁ�EK, V. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická �ást). 

9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007 575 s. ISBN 978-80-7182-213-4. 

 

2: KINCL, L. et al. Biologie rostlin. 4. vyd. Praha: Fortuna, 2008 304 s.  

ISBN 80-7168-947-5. 

 

3: KUBÁT, K. et al. Botanika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2003 232 s.  

ISBN 80-7183-266-9. 

 

 



37 
 

4: HAN�OVÁ, H. - VLKOVÁ, M. Biologie v kostce: pro st�ední školy. 1. vyd. Praha:   

Fragment, 2008 176 s. ISBN 978-80-253-0606-2. 

5: ROSYPAL, S. et al. Nový p�ehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003 797 s. 

ISBN 80-7183- 268-5. 

3.2.2 Hlediska hodnocení srovnávaných u-ebnic  

Zástupci: p�ehled uvedených nebo vyobrazených druh� v jednotlivých u�ebnicích. 

Provedení: vytvo�ení p�ehledné tabulky jednotlivých zástupc�. 

 

Systém mechorost�: zjistit rozd�lení mechorost� v systému.  

Provedení: uvedení, jak podrobný je systém v jednotlivých u�ebnicích.  

 

Obrazový materiál: perokresby, fotografie a schémata. 

Provedení: Vytvo�ení p�ehledné tabulky použitého obrazového materiálu. 

 

Rozmnožování a životní cyklus mechorost�: zjistit, jak je v textu popsáno 

rozmnožování a životní cyklus, zda jsou vysv�tleny obecn� �i na konkrétních p�ípadech, 

zda jsou p�ítomna schémata. 

Provedení: uvedení druh� nebo rod�, u nichž jsou rozmnožování a životní cyklus 

popsány v textu nebo formou nákresu. 

 

Ekologie mechorost�: zjistit, zda jsou popsány ekologické nároky zástupc� uvedených 

v textu. 

Provedení: vypsání zástupc� uvedených v textu a jejich ekologických nárok�. 

 

Význam mechorost� pro �lov�ka a v p�írod�: vyhledat údaje o významu mechorost�. 

Provedení: vypsání významu z textu u�ebnic. 

 

Exkurze a laboratorních cvi�ení: vyhledat p�íklady exkurzí a témat na laboratorní 

cvi�ení na téma mechorosty. 

Provedení: uvedení p�íklad� a témat.  
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 Výsledky hodnocení srovnávaných u�ebnic 3.3

 

ZÁSTUPCI UVEDENÝCH NEBO VYOBRAZENÝCH DRUH� 

 

V tabulce je abecední seznam mechorost� zmi�ovaných v u�ebnicích. 

P�ítomnost druhu v u�ebnici ozna�uje znaménko +, shoda s mechorosty nalezenými na 

lokalit� je zvýrazn�na šedou barvou. 

 

Tabulka 1: Zástupci  

Mechorosty (Bryophyta) U�ebnice �. 1 U�ebnice �. 2 U�ebnice �. 3 

Játrovky (Marchantiopsida) 
kapra	ovka sleziníková  
(Plagiochila asplenioides)     + 

porostnice mnohotvárná 
(Marchantia polymorpha) + + + 

Mechy (Bryopsida) 
b�lomech sivý 
(Leucobryum glaucum)   + + 

dvouhrotec chvostnatý 
(Dicranum scoparium)   + + 

m��ík �e�itý 
(Plagiomnium undulatum)     + 

m��ík p�íbuzný  
(Plagiomnium affine) pouze obrázek  +   

paprutka nící 
(Pohlia nutans)     + 

ploník obecný 
(Polytrichum commune) +     

ploník zten�ený 
(Polytrichum formosum)   + + 

prameni�ka obecná 
(Fontinalis antipyretica)   +   

prutník st�íbrný 
(Bryum argenteum)     + 

rašeliník  
(Sphagnum) + + + 

rohozub nachový 
(Ceratodon purpureus)     + 
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Mechorosty (Bryophyta) U�ebnice �. 1 U�ebnice �. 2 U�ebnice �. 3 

travník Schreber�v 
(Pleurozium schreberi)     + 

zkrutek vláhojevný 
(Funaria hygrometrica)   +   

celkem  4 8 11 
 
 
VYHODNOCENÍ:  

V tabulce je seznam všech mechorost�, nalezených ve zmi�ovaných u�ebnicích. 

Šedou barvou jsou zvýrazn�ny ty druhy, které jsem našla p�i pr�zkumu lokality. 

V u�ebnicích auto�i uvádí celkem 15 druh� mechorost� (2 druhy játrovek a 13 druh� 

mech�).  

Mezi jednotlivými u�ebnicemi jsou však významné rozdíly - od �ty� druh� 

v u�ebnici �. 1(Jelínek), po jedenáct druh� v u�ebnici �. 3 (Kubát). Pouze játrovka 

porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) je zmi�ována ve všech t�ech 

u�ebnicích, stejn� jako rašeliník (ale jen jako rod). Pouze �ty�i druhy se nachází zárove� 

ve dvou u�ebnicích, t�ikrát se shodli auto�i u�ebnic �. 2 a 3, a to u b�lomechu sivého 

(Leucobryum glaucum), dvouhrotce chvostnatého (Dicranum scoparium) a ploníku 

zten�eného (Polytrichum formosum), jednou je shoda u autor� u�ebnic �. 1 a 2 u m��íku 

p�íbuzného (Plagiomnium affine).  

Celkem dev�t druh� z celkového po�tu se vyskytuje por�znu jen v jedné 

u�ebnici, ploník obecný (Polytrichum commune) lze najít jen v u�ebnici �. 1, dva druhy 

jsou pouze v u�ebnici �. 2 a šest druh� je jmenovaných pouze v u�ebnici �. 3. 

P�i porovnávání jednotlivých u�ebnic mn� p�ekvapila tak malá shoda v druzích 

vybraných jednotlivými autory.  

 

 

SYSTÉM MECHOROST�: 

U�ebnice �. 1: Odd�lení mechorost� je rozd�leno na t�ídu játrovek a t�ídu mech�.  

 
U�ebnice �. 2: Auto�i zmi�ují t�i t�ídy mechorost�, v textu uvádí pouze dv� – játrovky a 

mechy. 
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U�ebnice �. 3: Odd�lení mechorost� je rozd�leno na t�ídu játrovek a t�ídu mech�. 

 

VYHODNOCENÍ:  

Vzhledem k zastoupení hlevík� v naší p�írod� je uvedené t�íd�ní pro 

st�edoškolské studenty dosta�ující. U�itel by se však m�l zmínit, že se dnes nejedná o 

jedno odd�lení, ale t�i samostatná odd�lení: hlevíky (Anthoceratophyta), játrovky 

(Marchantiophyta) a mechy (Bryophyta). 

 

 

OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

V tabulce je uveden p�ehled zobrazených druh� i typ ilustrace. Zna�ka – 

vyjad�uje nep�ítomnost sledovaného typu ilustrace. 

 
Tabulka 2: Obrazový materiál 

u-ebnice schémata 
rodozm�ny perokresby barevné obrázky fotografie 

u�ebnice  
�. 1 

(Jelínek) 

porostnice mnohotvárná 

ploník obecný 

fyloid rašeliníku 
fyloid m��íku p�íbuzného 
fyloid ploníku obecného 

porostnice mnohotvárná 
m��ík p�íbuzný 
ploník obecný 

rašeliník kostrbatý 

- 

u�ebnice  
�. 2 

(Kincl) 

obecné- nákres rostlinky 

obecné – grafické  

b�lomech sivý 
dvouhrotec chvostnatý 

m��ík p�íbuzný (+ fyloid) 
ploník zten�ený (+ fyloid) 

zkrutek vláhojevný 
rašeliník 

- - 

u�ebnice 
�. 3 

(Kubát) 
obecné- nákres rostlinky 

kapra	ovka  sleziníková 
porostnice mnohotvárná 

b�lomech sivý 
dvouhrotec chvostnatý 

m��ík �e�itý 
paprutka nící 

ploník zten�ený 
prutník st�íbrný 

rašeliník 
rohozub nachový 

travník Schreber�v 

- - 

 
VYHODNOCENÍ:  

Ve všech porovnávaných u�ebnicích jsou uvedena p�ehledná schémata 

rodozm�ny, u�ebnice �. 1 (Jelínek) ji znázor�uje na perokresbách konkrétních druh� 

mechorost� s popisem jednotlivých �ástí rostliny, u�ebnice �. 2 (Kincl) ukazuje 
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rodozm�nu nejd�íve na schematickém nákresu s výrazným ozna�ením pohlavní a 

nepohlavní generace a pak na obecné kresb� mechu zárove� s popisem jednotlivých 

�ástí, výtrusnice je popsána nejpodrobn�ji ze všech u�ebnic, v u�ebnici �. 3 (Kubát) je 

zobrazení rodozm�ny op�t na obecné kresb� s popisem jednotlivých �ástí rostliny.  

Perokresby v u�ebnici �. 1 (Jelínek) se týkají pouze fyloid� a jsou sou�ástí 

obrazové p�ílohy. Ve zbývajících dvou u�ebnicích jsou všechny druhy zachyceny 

perokresbou, Kincl (u�. 2) navíc p�idává u dvou druh� detail fyloid�. Zaujalo m�, že 

v u�ebnici �. 3 nejsou zobrazeny žádné detaily uvedených druh� mechorost�.  

Barevné obrázky mechorost� se nachází pouze v u�ebnici �. 1 (Jelínek), zajímavé je, že 

v textu se hovo�í pouze o t�ech druzích a v obrazové p�íloze jsou zobrazeny druhy �ty�i 

– navíc je m��ík p�íbuzný (Plagiomnium affine).  

Zp�sob vyobrazení je daný celkovou koncepcí, u�ebnice �. 1 má u text� také 

perokresby nebo �ernobílé fotografie a barevné obrázky jsou v tematických obrazových 

p�ílohách (fotografie jsou pouze u tématu Biomy), v u�ebnici �. 2 (Kincl) jsou pouze 

�ernobílé perokresby, pouze výjime�n� dochází k zvýrazn�ní zelenou barvou, podobn� 

je koncipována i u�ebnice Kubáta, ta má sice na konci vloženou obrazovou p�ílohu, ale 

na žádné fotografii není mechorost.  

 

 

	ETNOST ZOBRAZENÝCH DRUH� 

 Tabulka zobrazuje �etnost vyobrazení druh� v jednotlivých u�ebnicích. 

Znaménko + ozna�uje zobrazení daného druhu. 
 
Tabulka 3: P�ehled zobrazených druh� 

 druh 
zobrazení v u�ebnici �íslo 

1 2 3 

Játrovky (Marchantiopsida) 
porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) +  + 

kapra	ovka sleziníkovitá (Plagiochila asplenioides)   + 

Mechy (Bryopsida) 

prutník st�íbrný (Bryum argenteum)   + 

rohozub nachový (Ceratodon purpureus)   + 

dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium)  + + 
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 druh 
zobrazení v u�ebnici �íslo 

1 2 3 

zkrutek vláhojevný (Funaria hygrometrica)  +  

b�lomech sivý (Leucobryum glaucum)  + + 

m��ík p�íbuzný (Plagiomnium affine) + +  

m��ík �e�itý (Plagiomnium undulatum)   + 

trávník Schreber�v (Pleurozium schreberi)   + 

paprutka nící (Pohlia nutans)   + 

ploník obecný (Polytrichum commune) +   

ploník zten�ený (Polytrichum formosum)  + + 

rašeliník (Sphagnum sp.) + + + 

celkem: 4 6 11 

 

VYHODNOCENÍ: 

Ve všech t�ech u�ebnicích studenti uvidí, jak vypadá rašeliník, v u�ebnici �. 1 

(Jelínek) je barevn� zobrazen rašeliník kostrbatý (Sphagnum squarrosum), u Kubáta a 

Kincla perokresbou rašeliník (Sphagnum sp.). Všechny druhy, o kterých se auto�i 

v textu zmi�ují, jsou na perokresbách. V u�ebnici �. 2 (Kincl) chybí vyobrazení 

prameni�ky obecné (Fontinalis antipyretika), p�estože jsou v textu uvedeny její 

stanovištní nároky. 

 

 

ROZMNOŽOVÁNÍ: 

 

U�ebnice �. 1 (Jelínek): Rozmnožování a rodozm�na jsou vysv�tleny v textu jak 

obecn�, tak na p�íkladu játrovky porostnice mnohotvárné (Marchantia polymorpha). 

Nákres životního cyklu je u porostnice mnohotvárné (M. polymorpha) a mechu ploníku 

obecného (Polytrichum commune). 

 
U�enice �. 2 (Kincl): Rozmnožování a životní cyklus jsou vysv�tleny obecn�, schéma 

životního cyklu mechorostu je také obecné. 

 
U�ebnice �. 3 (Kubát): Rozmnožování a životní cyklus jsou vysv�tleny obecn�, schéma 

životního cyklu je obecné. 



43 
 

VYHODNOCENÍ:  

Zobrazení jsou jednoduchá a p�ehledná, v u�ebnici �. 2 jsou vedle sebe 

schematické znázorn�ní rodozm�ny a zárove� pomocí obrázku obecné rostliny spolu 

s popisem jednotlivých �ástí rostliny. Na schematické �ásti je zd�razn�no, co je 

nepohlavní a pohlavní generace, sporofyt a gametofyt a také po�et chromozomálních 

sad. Spojení dvou r�zných zp�sob� znázorn�ní rodozm�ny je nápadité, problémem však 

je, že se p�i „�tení“ schématu postupuje ze shora dol�, takže nejníže je znázorn�ní 

výtrusorodé pletivo, zatímco na obecném schématu celá rostlina s tobolkou. Protože 

jsme zvyklí kreslit rostliny ze zdola sm�rem vzh�ru, ve sm�ru r�stu, tak p�i tomto 

sestupném �azení nám podle schématu nar�stá hypotetická rostlina sm�rem dol� a je 

proto nutné se zam��it na „p�evracení“ této imaginární rostlinky, což st�žuje pochopení 

obrázku. 

 

 

EKOLOGIE MECHOROST�:  

U�ebnice �. 1: V textu je pouze zmín�no, že mechy rostou pospolit�, pokrývají rozsáhlé 

plochy. Z mech� je uveden rod rašeliník (Sphagnum), žijící na mokrých a nevápnitých 

p�dách.  

 
U�ebnice �. 2: Auto�i se o ekologii zmi�ují ší�eji. V textu jsou mechorosty rozd�leny na 

vlhkobytné, vodní a suchobytné rostliny, osídlující jak holou zemi, tak skály, �i borku, 

zmi�ují schopnost mechorost� p�ežívat i v extrémních klimatických podmínkách 

stanovišt�. Játrovka porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) roste na vlhkých 

a stinných místech. Rašeliníky (Sphagnum) osidlují vlhká stanovišt� s kyselým 

podkladem. Na dobrých lesních p�dách rostou m��íky (rod Mnium), na kyselých p�dách 

b�lomech sivý (Leucobryum glaucum). Zkrutek vláhojevný (Funaria hygrometria) 

osidluje staré zdi a spáleništ�. Na mén� úživných lesních p�dách se vyskytuje ploník 

zten�ený (Polytrichum formosum) a dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium). 

�isté vody osidluje prameni�ka obecná (Fontinalis antipyretica). 

 
U�ebnice �. 3: V textu je popsána vazba mechorost� jak na vlhká, tak i na vodní �i 

suchá stanovišt�. Jsou zmín�ny substráty, na kterých se mohou mechorosty vyskytovat 
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(skály, zem, kmeny strom�, zídky, st�echy) a odolnost mechorost� k extrémním 

stanovištním podmínkám. Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) osidluje 

druhotná stanovišt�, nap�. vlhké cesty, kolejišt�, spáleništ�. Rašeliníky (rod Sphagnum) 

osidlují vlhké kyselé p�dy. B�lomech sivý (Leucobryum glaucum) se vyskytuje na 

neúživných kyselých lesních p�dách. Prutník st�íbrný (Bryum argenteum) nacházíme na 

suchých skalách i ve spárách mezi dlažebními kostkami. Paprutka nící (Pohlia nutans) a 

rohozub nachový (Ceratodon purpureus) jsou schopny osídlit r�znorodá stanovišt�. 

 

VYHODNOCENÍ: 

 Mimo u�ebnice �. 1 (Jelínek) jsou všeobecné informace o ekologii dosta�ující, 

navíc v této u�ebnici (�. 1) se o ploníku obecném (Polytrichum commune) dozvíme, že 

je naším nej�ast�jším druhem. V našich lesích je ale hojn�jší ploník zten�ený 

(Polytrichum formosum).  

V u�ebnici �. 3 (Kubát) je ekologie jednotlivých druh� velice stru�ná, u 5 druh� 

je uvedeno jen jejich rodové a druhové jméno, požadavky na stanovišt� jsou 

charakterizovány u t�í druh� a u dvou je uvedeno, že jsou velmi hojné. U�ebnice �. 2 

(Kincl) má u jmenovaných druh� základní informace o stanovištních nárocích.  

 

VÝZNAM MECHOROST� PRO 	LOV�KA A V EKOSYTÉMU:  

U�ebnice �. 1: Mechorosty chrání p�du p�ed erozí, ovliv�ují vodní režim krajiny. 

Rašeliníky poskytují rašelinu. 

 
U�ebnice �. 2: Ukazatelem lesních p�d s p�íznivými vlastnostmi jsou m��íky (rod 

Mnium). Polštá�e b�lomechu sivého (Leucobryum glaucum) zna�í zhoršené p�dní 

pom�ry a p�ítomnost kyselého humusu.  

 
U�ebnice �. 3: Auto�i uvád�jí, že v�tšina mechorost� nemá p�ímý hospodá�ský význam. 

 

VYHODNOCENÍ: 

Ani v jedné u�ebnici není dostate�n� vyzdvižen význam mechorost� pro p�írodu 

a pro �lov�ka. Chybí n�jaká zajímavá informace o bývalých �i sou�asných možnostech 

využití mechorost�, která by žáky motivovala k u�ení.   
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EXKURZE A PRACOVNÍ CVI	ENÍ: 

U�ebnice �. 1: Exkurze není uvedena, v pracovním cvi�ení je nám�t pozorování 

chlorofylu v bu�kách lístk� m��ík�, pozorování vn�jší a vnit�ní stavby rašeliníku, je 

popsána teorie i postup a pozorování.  

 
U�ebnice �. 2: Exkurze není uvedena, nám�ty pro pracovní cvi�ení jsou dva -

pozorování vn�jší stavby porostnice mnohotvárné a srovnání stavby lístku rašeliníku. U 

obou nám�t� je pouze název tématu a odkaz na literaturu. 

 
U�ebnice �. 3: Exkurze ani nám�t na pracovní cvi�ení není uveden. 

 

VYHODNOCENÍ:  

V žádné u�ebnici není exkurze na téma mechorosty uvedena, mimo u�. �íslo 3 

jsou uvedeny nám�ty na pracovní cvi�ení, u Kincla (u�. �. 2) ale pouze jako téma 

s odkazem na další zdroj. 

 Diskuse  3.4

Ve všech t�ech u�ebnicích je dostate�né množství informací o stavb� a 

rodozm�n� mechorost�. Velký rozdíl je v �etnosti jmenovaných druh� (�ty�i oproti 

jedenácti) a v zobrazených druzích, pouze �ty�i druhy jsou zobrazeny alespo� ve dvou 

u�ebnicích (u�. 2 a 3). Celkem je zobrazeno 14 druh�, perokresbou 11 druh� a 

barevným obrázkem jen �ty�i druhy. V žádné knize není fotografie mechorost� nebo 

jejich �ástí. Domnívám se, že kvalitní fotografie by u�ebnice prodražily a ty by pak 

neobstály na trhu, navíc v dnešní dob� lze p�i výuce využít moderní po�íta�ové 

technologie a pomocí internetu najít takové obrázky, které vyhovují konkrétní výuce. 

Tyto velké rozdíly mezi jednotlivými u�ebnicemi jsou jist� dány i tím, že dosud není 

stanoveno, co je základní a co rozši�ující u�ivo, každý autor pak pojímá ší�i tématu 

podle svého uvážení. 

Dále se mi jeví ve všech u�ebnicích zcela nedosta�ující informace o významu 

mechorost�, studenti si neuv�domují jejich postavení a d�ležitost v ekosystému, také si 

neum�jí p�edstavit, že je �lov�k mohl využívat a n�kde ješt� využívá k nejr�zn�jším 

denním �innostem. Studenti nechápou, pro� se danou látku u�it.  
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V žádné u�ebnici se auto�i nezmi�ují o mechorostech v rámci exkurze. 

Pochopení významu mechorost� a jejich provázanost s ostatními organismy v p�írod�, 

stejn� jako uv�dom�ní si jejich druhové pestrosti a specifi�nosti student�m uniká, a 

práv� tento nedostatek lze vylepšit exkurzí a tématem pracovní �innosti, v nichž budou 

mít své místo i mechorosty.  

 

Tabulka 4: P�ehled hodnocení u�ebnic 
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4. ����6
����–��	3�5��
��;�:	<9�4'�5���5
�3 

 Pr�zkum lokality 4.1

Výb�r lokality vhodné pro plánovanou exkurzi probíhal podle n�kolika kritérií: 

dostupnost lokality, �asová náro�nost, p�ítomnost jak zajímavých cévnatých rostlin 

(chrán�né druhy, endemity), tak b�žných druh� mechorost�, možnost demonstrovat vliv 

abiotických a biotických faktor� na rostliny a samoz�ejm� možnost využití 

mezip�edm�tových vztah�.  

Vybranou lokalitu jsem navštívila 22. srpna 2012. Do Režného Újezdu se lze dostat 

bu	 autobusem z Lovosic vzdálených t�i km, nebo z vlakové zastávky Malé Žernoseky 

p�šky po žluté zna�ce turistické trasy vedoucí na Koš�ál, �i po modré zna�ce z Lovosic 

p�es obec Vchynice. Tyto fyzicky nenáro�né trasy jsou dlouhé p�ibližn� t�i km a lze je 

doporu�it spíše turisticky orientovaným skupinám. 

Nau�ná trasa i m�j pr�zkum za�íná u kapli�ky ve vesnici Režný Újezd, situované 

pod vrchem Bore�, vede jihozápadn� do kopce kolem požární nádrže a stá�í se mezi 

ploty po zelené zna�ce k zalesn�nému svahu. Zna�ení m� sm��uje vpravo do lesa a 

vzáp�tí doleva k p�írodním sch�dk�m, kde za�íná stoupání do kopce. P�icházím k první 

informa�ní tabuli nau�né stezky území NPP, na okraji svahu, který je tém�� holý, jsou 

náletové d�eviny. Pokra�uji po dále po cest�. P�ibližn� padesát metr� od prvního 

stanovišt� je ve svahu první ledová jáma. Z pukliny vychází opravdu studený vzduch, 

okolí pokrývají  husté porosty jak epilitických, tak i terikolních mechorost� (seznam 

udávám v p�íloze II). Dalším zaznamenaným mechorostem je ploník horský 

(Polytrichum alpinum), který tu má inverzní výskyt. Ze vzácných rostlin je ve stráni nad 

ventarolou rozsáhlý porost lomikámene trsnatého (Saxifraga rosacea). U cesty roste 

jaterník podléška (Hepatica nobilis), ob�as lze spat�it odkvetlou lilii zlatohlavou (Lilium 

martagon). Ješt� stále nenáro�ným terénem p�icházím k  suti z�ásti zarostlé již 

vzrostlými stromy, deskovitý rozpad trachytu je ale stále dob�e viditelný. Pokra�uji dále 

po zna�ení až ke t�etí tabuli, kde se na nau�nou stezku napojuje Tyršova stezka, já však 

pokra�uji vlevo po zna�ce do prudkého kopce. Po n�kolika metrech jsou v prudkém 

svahu vytvo�eny jednoduché schody se zábradlím. Po obou stranách lze vid�t zar�stající 

svah. Na levé stran� jsou šikmo rostoucí stromy, n�kdy bizarních tvar� a malého 
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vzr�stu. Vprost�ed stoupání vyr�stá pod schodem bezvláska vlnkatá (Atrichum 

undulatum). Tém�� na konci schod� se vlevo nachází velký polštá� ploníku zten�eného 

(Polytrichum formosum). V teplém slune�ném po�así, jako bylo p�i mých návšt�vách 

lokality, m�l ploník lístky svinuté. Politím oby�ejnou vodou došlo k jejich postupnému 

rozvinutí a vytvo�ení kontrastu mezi suchými a mokrými jedinci (potvrzení p�íjmu vody 

celým povrchem stélky). 

Hned u cesty jsou kameny pokryté lišejníky s korovitou a lupenitou stélkou. Výstup 

byl i se zastávkou na pr�zkum náro�ný, našt�stí je další stoupání mírn�jší a po n�kolika 

metrech se dostávám na vyhlídku, z které je vid�t do širého okolí. Malá p�estávka p�ijde 

vhod jak m�, tak pozd�ji student�m. Zelené zna�ení m� op�t vede do prudšího svahu, 

schody s d�ev�ným zábradlím našt�stí po chvíli kon�í, stojím na vrcholu ve výšce 448 

m n. m., jak upozor�uje informa�ní tabulka.  

Na vrcholu Bor�e ústí ventaroly, ty velké vypadají na první pohled jako oby�ejná 

„ díra“  do zem�, ty menší zcela zanikají v terénu. V teplém období je na vrcholu vzduch 

nasáván, což je cítit pouze tehdy, pokud k ústí ventaroly p�iložíme ruku. U první a v�tší 

ventaroly na vrcholu kopce, která má být úto�išt�m játrovky bore�ky vzácné (Targionia 

hypophylla), je pátá informa�ní tabule nau�né stezky, u této ventaroly jsem žádnou 

bore�ku nenašla. U druhé ventaroly je nov� umíst�na menší tabulka s  informacemi o 

bore�ce a omezení pohybu v místech ventarol. 

V teplém po�así, jako je dnes, však bore�ka vypadá jako malá �erná „ nudli�ka“ , nic 

na ní vlastn� není – p�ipomíná spíš zbytek n�jaké v�tvi�ky, než játrovku. �árkovitý tvar 

stélky a tmavé zbarvení má bore�ka proto, že p�i nedostatku vláhy se stélka, která má 

�ernou spodní stranu, zavine. Je to ochrana proti vysychání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Bore�ka vzácná (T. hypophylla) v období sucha 
(foto autorka) 
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Od druhé ventaroly vede p�íkrá cesta dol� z kopce, po jižní stran� svahu. Na staré 

plané hrušni naklon�né p�es cestu roste šurpek (Orthotrichum sp.), epifytický mech. Na 

této stran� svahu rostou teplomilné druhy d�evin jako pta�í zob (Ligustrum sp.), kalina 

tušalaj (Viburnum lantana), je�áb b�ek (Sorbus torminalis) apod. Na úpatí kopce se cesta 

stá�í vlevo. Po chvíli vycházím na okraj lesa, p�ede mnou je louka a výhled na Lovosice 

a jejich okolí. Zde je umíst�ná sedmá tabule nau�né stezky. Cesta op�t mírn� stoupá 

severním sm�rem p�es okraj lesa, pak náhle u tabule ozna�ující NPP uhýbá ost�e vlevo a 

po n�kolika metrech jsem u suti na severním úpatí. 

Osmá informa�ní tabule oznamuje konec nau�né stezky. Rozprostírají se tu husté 

koberce mechorost�, bor�v�í a lomikámenu trsnatého (Saxifraga rosacea). Na tomto 

stanovišti jsem ur�ila celkem sedm druh� mechorost� (viz p�íloha II).  

V su�ovém poli jsou ventaroly, podle studeného vzduchu, který z nich vychází, se 

jim �íká ledové jámy. Sta�í u nich chvíli postát a i v horku je jasné, že název je výstižný. 

Odtud vede krátká p�šinka k tabuli ozna�ující území NPP, zatá�ím vpravo, scházím po 

zelené zna�ce zp�t do Režného Újezdu. Na vybraných stanovištích jsem sbírala 

mechorosty pro herbarizaci a využití p�i pracovních �innostech. Se 

správnou determinací mi pomáhala RNDr. Lenka N�mcová, CSc. 

Podruhé jsem lokalitu navštívila 23. února 2013, v dob�, kdy byla sn�hová kalamita 

(b�hem n�kolika hodin napadlo 15 cm sn�hu) a teplota vzduchu se pohybovala 

kolem 0 °C. Velké množství hn�dých skvrn ve sn�hu na vrcholu kopce jasn� ukazovalo 

ústí systémových puklin. U dvou nejv�tších ventarol byl cítit silný proud teplého a 

vlhkého vzduchu, kolem byl zelený pokryv mech�. U jedné ventaroly byl místo 

hn�dých letních nudli�ek bore�ky vzácné (T. hypophylla) zelený pokryv o velikosti 

p�ibližn� 10 x 10 cm. Cesta do kopce i z kopce je kluzká. V zimním období bych tedy 

doporu�ovala navštívit Bore� v holomrazu, aby byl vid�t proud vycházející páry a také 

aby nedošlo ke zran�ním na kluzkém terénu.  

 

 

 

 

 
Obr. 9: Ventaroly a pokryv bore�ky vzácné (T. hypophylla) v zim�. A) malé ventaroly, B) velká 
ventarola, C) pokryv bore�ky vzácné u velké ventaroly. 

C A B 
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 Vyhodnocení 4.2

P�i pr�zkumu lokality jsem si všímala rostlinných spole�enství, p�ítomnosti 

vzácných rostlin a zajímavostí, které lze student�m b�hem exkurze demonstrovat. Vše 

jsem dokumentovala jak písemn�, tak fotograficky, sbírala jsem mechorosty pro herbá� 

a možnost další determinace.  

 Celkem jsem determinovala na p�ti stanovištích osmnáct druh� mechorost�, t�i 

játrovky a patnáct mech�. V tabulce je v abecedním po�ádku seznam determinovaných 

mechorost�, šed� je zvýrazn�na shoda s mechorosty uvedenými v u�ebnicích. P�íloha 

�. I obsahuje abecední seznam determinovaných mechorost� a v p�íloze �. II je uveden 

seznam mechorost� na jednotlivých stanovištích. 

 
Tabulka 5: Seznam determinovaných mechorost� a jejich shoda s u�ebnicemi 

druh 
nález na 

stanovišti 
�íslo 

uvedení v 
u�ebnici �íslo 

zobrazení v 
u�ebnici �íslo 

Játrovky (Marchantiophyta) 
porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) 1 1, 2, 3 1, 3 

brvitec chlupatý (Ptilidium ciliare) 7   

bore�ka vzácná (Targionia hypophylla) 5   

Mechy (Bryophyta) 
bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum) 3   

ba�atka aksamitová (Brachythecium velutinum) 1   

drabík stromkovitý (Climacium dendroides) 7   

dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium) 1, 7 2, 3 2, 3 

rokyt cyp�išový (Hypnum cupressiforme) 1   

šurpek (Orthotrichum sp.) 6   

m��ík bodlavý (Plagiomnium cuspidatum) 1   

m��ík �e�itý (Plagiomnium undulatum) 1 3 3 

trávník Schreber�v (Pleurozium schreberi) 7 3 3 

ploník horský (Polytrichum alpinum) 1, 7   

ploník zten�ený (Polytrichum formosum) 3 2, 3 2, 3 

ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum) 7   

ploník chluponosný (Polytrichum piliferum) 7   

zoubko�epka r�zno�adá (Racomitrium heterostichum) 1   

srpnatka há�kovitá (Sanionia uncinata) 1   
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 Diskuse 4.3

Na lokalit� se vyskytují jak b�žné, tak vzácné druhy rostlin. Demonstrace 

bylinného patra je však závislá na dob�, kdy se exkurze koná, mechorosty lze 

demonstrovat vždy, pokud není sn�hová pokrývka. 

Z osmnácti determinovaných mechorost� je jeden druh chrán�ný (bore�ka 

vzácná) a jeden se na lokalit� vyskytuje v inverzní poloze (ploník horský), ze 

zbývajících patnácti b�žných druh� mechorost� jich je 33 % v analyzovaných 

u�ebnicích, proto se domnívám, že vybraná lokalita je vhodná i z bryologického 

hlediska a do exkurze lze za�adit i poznávání mechorost� studenty.  

 NPP Bore�ský vrch umož�uje svým charakterem vytvo�it komplexní exkurzi, 

studenti mohou využít své v�domosti a dovednosti z r�zných p�edm�t�, propojit je a 

uv�domit si vzájemné souvislosti. K tomu lze využít atraktivní ventaroly, umož�ující 

vznik odlišných mikroklimatických podmínek, na su�ových polích lze demonstrovat 

vliv abiotických a biotických faktor�, vyhlídku do kraje lze využít pro práci s mapou, na 

vybraných stanovištích mohou studenti determinovat nalezené mechorosty. Témata 

environmentální výchovy napl�uje p�ítomnost a ochrana vzácných druh� rostlin. 

Z t�chto d�vod� se domnívám, že vybraná lokalita spl�uje daná kritéria pro realizaci 

exkurze.  
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5. �=�4	9��6��6::���	����;�.	�� 

Po pr�zkumu lokality jsem navrhla osm stanoviš�, na kterých budou studenti 

plnit úkoly v pracovních listech. Exkurze sleduje trasu nau�né stezky, na níž jsou 

umíst�ny informa�ní tabule. Ty lze využít jako další zdroj informací, nebo jako 

nápov�du p�i pln�ní úkol�. Jednotlivá stanovišt� exkurze nejsou vždy totožná s 

umíst�ním  informa�ních tabulí. Pro zamýšlenou exkurzi jsem vytvo�ila následující 

didaktické materiály. 

 Organizace exkurze 5.1

P�íprava na exkurzi 

Ve vyu�ovací hodin� seznámíme studenty s charakteristikou vybrané lokality, 

pravidly chování a s cíli exkurze. Studenti si mohou p�ipravit referáty na toto téma a 

p�ednést je v následující hodin�. Abychom p�edešli nedorozum�ní, sepíšeme veškeré 

organiza�ní pokyny (datum, místo, �as, pou�ení o chování, pot�ebné pom�cky, oble�ení 

atd.) na lístek a necháme ho podepsat zákonnými zástupci, lístky v�as vybereme.  

Studenti si vyzkouší zakreslení demonstrovaných objekt� a zápis pot�ebných 

údaj� do poznámkového bloku. Pak u�itel p�id�lí vybraným student�m pr�b�žné úkoly 

– fotodokumentaci, zápis pr�b�hu exkurze apod. a ur�í studenty, kte�í mu pomohou nést 

pom�cky. 

V pr�b�hu exkurze postupuje u�itel podle Pr�vodce trasou (viz kapitola 4. 2. 2) a 

studenti plní úkoly uvedené v pracovních listech, na záv�r provede spolu se studenty 

zhodnocení exkurze. Na tuto exkurzi navazuje laboratorní cvi�ení, p�i kterém si studenti 

vyzkouší ur�ování mechorost� podle klí�e s využitím mikroskopických diagnostických 

znak� Podle pot�eby, a hlavn� pokud má u�itel pot�ebné druhy mech� ve svém herbá�i, 

m�že po�adí exkurze a praktických cvi�ení zam�nit. 

 

Pom�cky pro exkurzi: 

- pracovní listy 

- Klí� k ur�ování mechorost� na lokalit� Bore�ský vrch (pro každého studenta) 

- Pr�vodce trasou pro u�itele 

- turistická mapa CHKO �eské st�edoho�í 
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- lupy (alespo� jedna do dvojice) 

- obálky pro sb�r mechorost� 

- psací pot�eby 

- zápisník 

- fotoaparát 

- lékárni�ka  

 

Informace pro studenty v p�ípravné fázi 

- oznámit cíl exkurze 

- místo a �as za�átku i konce exkurze 

- p�edpokládanou cenu jízdného 

 

Úkoly pro studenty v p�ípravné fázi 

- p�inést souhlas s exkurzí podepsaný zákonným zástupcem 

- rozd�lení úkol� (fotograf, noviná� pro sepsání �lánku na školní web apod.) 

- p�ednes referát� (NPP Bore�ský vrch, legislativa k ochran� p�írody) 

- p�íprava pom�cek – tužka, notýsek, vhodné oble�ení do p�írody, sva�ina a pití, peníze 

na dopravu 

 

Pr�b�h exkurze 

- kontrola docházky 

- zopakování �asu a místa ukon�ení exkurze, pravidel chování 

- zopakování cíl� exkurze 

- na prvním stanovišti rozdání pom�cek a pracovních list� a sd�lení dopl�ujících 

  informací  

- pr�chod jednotlivými stanovišti s u�itelem a postupné vypl�ování pracovních list�   

  (u�itel kontroluje a pomáhá) 

- na jednotlivých stanovištích u�itel postupuje podle Pr�vodce trasou pro u�itele  

 

Vyhodnocení exkurze 

- studenti sd�lují své dojmy z exkurze 

- studenti vypisují odpov�di na p�ipravené otázky  



54 
 

- u�itel podle situace pokládá další otázky 

- u�itel shrne odpov�di a uzav�e exkurzi 

- vybrání pom�cek od student� 

- v následující hodin� biologie zpracovat zadané úkoly (fotograf, �lánek apod.) 

 Pr�vodce trasou pro u�itele 5.2

Trasa exkurze m��í cca dva km a trvá dv� hodiny. Do Režného Újezdu lze dojet 

z autobusového nádraží v Lovosicích autobusem ve sm�ru na Velemín nebo Vchynice 

b�hem n�kolika minut. Lze se však vydat i p�šky z Lovosic po modré zna�ce a p�es 

vesnice Vchynice a Radostice dojít k Bore�skému vrchu. 

Lokalita vybraná pro exkurzi má od r. 1992 status Národní p�írodní památky3 a 

od roku 2000 pat�í do soustavy Natura 20004.  

V Režném Újezd� vystoupíme na autobusové zastávce na severovýchodním 

úpatí Bore�ského vrchu. Od zastávky jdeme asi 50 m dlouhou cestou vedoucí p�ímo  ke 

kopci, kde se napojíme se na trasu nau�né stezky, nebo se zde sto�íme dol� a podíváme  

se na  historickou kapli�ku na návsi vzdálené jen n�kolik metr�. U kapli�ky je výchozí 

nultý bod nau�né stezky. 

U�itel nejd�íve rozdá pom�cky, ur�ovací klí�e, pracovní listy a upozorní na 

pravidla chování v chrán�ném území. Na území NPP sice zákon umož�uje volný pohyb, 

ale bližší ochranné podmínky ho mohou r�zn� omezovat. Je tedy nutné studenty 

upozornit, že p�jdou pouze po ur�ené trase, nebudou rušit živo�ichy ani je odchytávat, 

nebudou sbírat nebo poškozovat rostliny. V dnešní dob� se vyplatí zopakovat i n�která 

obecná pravidla slušného chování – neodhazovat PET lahve ani jiné odpadky, nek�i�et, 

neni�it informa�ní tabule, nekou�it.  

Exkurze kopíruje trasu nau�né stezky (dále NS), takže v�tšina stanoviš�, na 

kterých studenti plní úkoly z pracovních list�, se shoduje se zastaveními NS. P�i sestupu 

                                                 
3 Národní p�írodní památka je definována podle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 
jako p�írodní útvar menší rozlohy, zejména geologický �i geomorfologický útvar, nalezišt� nerost� nebo 
vzácných �i ohrožených druh� ve fragmentech ekosystém�, s národním nebo mezinárodním 
ekologickým, v�deckým �i estetickým významem. M�že to být i krajina, kterou �lov�k pozm�nil svou 
�inností. Na t�chto územích se brání sukcesi, pro zachování �i zlepšení podmínek chrán�ných organism� 
(�R, MŽPa b.r.). 
4 Soustava Natura 2000 zahrnuje tzv. pta�í oblasti a evropsky významné lokality vyhlašované 
v jednotlivých �lenských státech EU podle jejích právních p�edpis�. Cílem soustavy je zajistit ochranu 
organism�m nejvíce ohroženým, vzácným, nebo vyskytujícím se jen v ur�ité oblasti (�R, MŽPb b.r.). 
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z prudkého kopce nebudou studenti z bezpe�nostních d�vod� plnit žádný úkol u šesté 

informa�ní tabule. Trasa kon�í u osmé informa�ní tabule. 

 

 

 
Mapa 1: Trasa exkurze s vyzna�ením jednotlivých stanoviš
 (ANONa. b.r.) 
 

Stanovišt� �. 1 

Od kapli�ky sm��ujeme kolem požární nádrže po zelené turistické zna�ce 

vpravo mezi ploty, cesta se po n�kolika metrech stá�í vpravo do lesa. N�kolik metr� 

jdeme po vrstevnici a pak po p�írodních schodech stoupáme kolmo do kopce, cesta se 

po chvíli stá�í op�t vpravo a pak s vodárnou po levé ruce zase stoupáme do kopce.  

P�icházíme k sesuvu na severním svahu kopce (tabule �. 1 nau�né stezky). Tady 

seznámíme studenty se vznikem Bore�ského vrchu. Ve t�etihorách probíhala na území 

dnešního �eského st�edoho�í intenzivní sope�ná �innost a tehdy došlo k výlev�m 

magmatu mezi starší sedimenty. Silná eroze rychle vypreparovala toto trachytové t�leso, 

takže dnes �ní nad okolní krajinu. Pokra�ující eroze uvol�ovala z trachytového t�lesa 

r�zn� velké velké balvany, které se na svahu hromadily a p�i podmá�ení podloží 

zp�sobily sesuvy. Tento proces se stále opakuje a zdejší terén má díky tomu stup�ovitý 

charakter. 
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Necháme studenty chvíli pozorovat svah - tam, kde není vytvo�en humózní 

podklad, jsou rozsáhlé porosty lomikámenu trsnatého k�ehkého (Saxifraga rosacea 

subsp. sponhemica), který je v �R vzácným a chrán�ným druhem, nebo� díky svým 

stanovištním nárok�m (nižší teplota, vlhkost) roste pouze na n�kolika lokalitách 

(Kohoutová b.r.). 

 Lomikámen trsnatý k�ehký najdeme na Bor�i u puklinových systém� a na 

mechem pokrytých severních skalnatých sutích, protože zde má dostate�nou vlhkost a 

vhodné teplotní podmínky  

Se studenty zopakujeme, jak probíhá zm�na5 v rostlinných spole�enstvech 

b�hem sukcese6. Zd�razníme, že sukcese je postupná a dlouhodobá vým�na druh� �i 

spole�enstev, je nevratná, samovolná a probíhá pod vlivem m�nících se podmínek. 

Nejd�íve osídlují substrát organismy nenáro�né na stanovištní podmínky a nesnášející 

konkurenci siln�jších druh� – nap�. n�které mechorosty. Postupn� se vytvá�í 

z odum�elých �ástí p�da a na stanovišti se za�ínají objevovat nové, na živiny náro�n�jší 

druhy, které vyt�sní p�edchozí rostliny. Toto st�ídání druh� a spole�enstev pokra�uje až 

do záv�re�ného stadia nazývaného klimax7. V našich podmínkách probíhá sukcese 

rychle, �ádov� v desítkách let. St�ední Evropa a tedy i naše zem� pat�í k vegeta�ní zón� 

listnatých les� mírného pásu a typickým klimaxovým spole�enstvem ve výškách do 500 

m n. m. jsou doubravy, které se liší druhovým složením podle typu geologického 

podkladu a vlhkosti stanovišt� (Kubát 2003). 

Na našem stanovišti vidíme, že spodní �ást suti již zar�stá „ pionýrskými“  

d�evinami – b�ízou b�lokorou (Betula pendula) a je�ábem pta�ím (Sorbus aucuparia), 

zatímco horní �ást svahu je bez pokryvu, nebo se zde vyskytuje lomikámen trsnatý 

(Saxifraga rosacea). 

Studenti plní úkol �. 1. 

 

 

 
                                                 
5 zm�ny – sezónní (probíhají b�hem vegeta�ního roku), sukcesní (probíhají roky až desetiletí), sekulární 
(probíhají tisíciletí), evolu�ní (probíhají milióny let) (Kubát 2003). 
6 sukcese – primární (vývoj probíhá na substrátu, která nikdy nebyl pokryt vegetací), sekundární (vývoj 
probíhá na substrátu, který již n�kdy byl pokryt vegetací) (Kubát 2003). 
7 klimax – pom�rn� stabilní úrove� vývoje ekosystém�, kdy se za daných podmínek ustálí druhové 
složení i kvantitativní pom�ry jednotlivých populací (Braniš 2004). 
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Stanovišt� �. 2 

Druhé stanovišt� je vzdáleno pouhých n�kolik desítek metr� od prvního 

stanovišt�. Sejdeme vlevo z cesty ke kolmému zá�ezu ve svahu. Výše na levém okraji je 

vid�t ventarola (je to jen malý otvor). Studenti si mohou stoupnout k jám�, p�iložit k ní 

ruku, aby ucítili proud studeného vzduchu, který z ní vychází. Vysv�tlíme student�m, že 

tato jáma je sou�ástí puklin vzniklých tuhnutím zn�lcové horniny a funguje na stejném 

principu jako komín: v zim� je chladný vzduch nasáván do otvor� na úpatí kopce, 

pr�chodem puklinami se oh�ívá a na temeni kopce vystupuje z ventarol vlhký, až 16° C 

teplý vzduch. V lét� se proud vzduchu obrátí, teplý vzduch je nasáván do ventarol na 

vrcholu, pr�chodem puklinami se ochladí, p�i výstupu na úpatí kopce tak vytvá�í efekt 

ledových jam.  

 

           
Obr. 10: Ventaroly na úpatí kopce vytvá�ející efekt ledových jam (foto autorka) 

 
 

Na kamenech i jejich okolí jsou bohaté porosty mech�, roste tu nap�. rokyt 

cyp�išovitý (Hypnum cupressiforme), ba�atka aksamitová (Brachythecium velutinum) a 

dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), na dalších kamenech m��ík �e�itý 

(Plagiomnium undulatum) a m��ík bodlavý (Plagiomnium cuspidatum), které však 

nepat�í mezi epilitické8, ale epigeické9 mechy a na kámen s vrstvou humusu „ p�ešli“  

z lesní p�dy. Dále zde roste obecn� se vyskytující játrovka porostnice mnohotvárná 

(Marchantia polymorpha) a na lokalitách s nižší nadmo�skou výškou vzácný ploník 

horský (Polytrichum alpinum), který pat�í k subarkticko – subalpinským druh�m a 

                                                 
8 epilitický – rostoucí na hornin� (Kalina et Vá�a 2005). 
9 epigeický – vyskytující se nad povrchem zem� (Kalina et Vá�a 2005). 
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výskyt na tomto stanovišti mu umož�ují mikroklimatické podmínky vytvá�ené 

ledovými jámami a b�žná porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha).  

Na porostnici mnohotvárné (Marchantia polymorpha) demonstrujeme stavbu 

stélky (lupenitá játrovka) a zopakujeme pohlavní a nepohlavní rozmnožování 

mechorost�. V�tšinou m�žeme ukázat alespo� sami�í receptakula nesoucí na spodní 

stran� „ deštní�ku“  sami�í gametangia, která dlouho vytrvávají a p�i troše st�stí mohou 

být p�ítomny gemy (množilky), které slouží k nepohlavnímu rozmnožování. Studenti si 

celou rostlinu zakreslí do svých pracovních list�.  

 
Obr. 11: Vytrvávající sami�í receptákula a gemy (Marchantia polymorpha) (foto autorka) 

 

Pak studenti zakreslí a popíšou jednotlivé �ásti gametofytu vybraného mechu – 

rhizoidy, kauloid a fyloidy a objasní jejich význam. Pokud bude p�ítomen sporofyt, 

zakreslí i št�t s tobolkou. 

Seznámíme je s novým pojmem – epilitické mechy (viz výše). P�i bližším 

pohledu je patrné, že na kamenech není žádná, nebo jen nepatrná vrsvi�ka p�dy, proto 

kameny obsazují pouze druhy tolerující vysychání. P�ipomeneme student�m možnosti, 

které využívají mechorosty k obran� proti ztrát� vody: polštá�ovitý r�st, vadnutí a 

svinování �i kroucení lístk�, tvorba tenké voskovité vrstvi�ky na povrchu listu, tvorba 

listových lalok�, lamel, záhyb�, hyalinních chlup� nebo bezbarvých špi�ek10 listu, 

papilnatých a mamilnatých výb�žk�. Na lístcích m��ík� ukážeme student�m, jak si mají 

všímat determina�ních znak� – zam��íme se na velikost (velký x malý), tvar (jazykovitý 

x kopinatý), okraj (zoubky v horní polovin� lístku x zoubky až k bázi), žebro (vybíhá 

v špi�ku). Lístky studenti zakreslí do pracovních list�. 

                                                 
10 hyalinní chlupy a bezbarvé špi�ky – zlepšují p�íjem vody z okolí, protože na chlupech kondenzuje i 
voda z horizontálních srážek (mlha, rosa) a stéká k bázím list�, kde je p�ijímána bu�kami, a navíc chlupy 
odstávají od okraje listu, narušují laminární proud�ní a tím odpar vody. Bezbarvé špi�ky umož�ují v�tší 
odraz sv�tla a tepla, tím se lístky mén� zah�ívají (Plášek 2005). 
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M��ík bodlavý 

- lístky s ostrou špi�kou,  

- �epel v horní polovin� s ostrými zuby na okraji 

 
M��ík �e�itý 
- jediný má jazykovité lístky 

- žebro vybíhá v špi�ku 

- p�í�n� pruhované lístky 

- zoubky na okraji až k bázi lístku 

 

Studenti plní úkoly 2a, 2b, 2c, 2d. 

 

 

Stanovišt� �. 3 

Cestou ke t�etímu stanovišti m�žeme vyzkoušet pozorovací schopnosti student� 

- jak poznají, že se nachází na chrán�ném území - míjíme státní znak s ozna�ením území 

a na stromech je �ervený pruh. U tohoto státního znaku se hojn� vyskytuje m��ík �e�itý 

(Plagiomnium undulatum), studenti mohou v rámci opakování zkusit tento mech 

pojmenovat. Dále mohou cestou hledat rostliny, které mají ve svém názvu lidské orgány, 

nap�. jaterník podléška (Hepatica nobilis), plicník léka�ský (Pulmonaria officinalis). 

Jsou to rostliny vytvá�ející jarní aspekt listnatého lesa, doba jejich vegetace kon�í 

s olist�ním strom�, které zp�sobí nedostatek sv�tla v bylinném pat�e. Zeptáme se 

student�, které rostliny ješt� mohou vid�t kvést v listnatých lesích na ja�e? M�že to být 

sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka prysky�níkovitá (Anemone ranunculoides), 

dymnivka dutá (Corydalis cava) a jiné.  

Na t�etím stanovišti (druhá informa�ní tabule nau�né stezky) studenti uvidí 

deskovitý rozpad trachytu a stabilizování svah� náletovými d�evinami (nap�. b�íza 

Betula sp.).  

Upozorníme je, aby si všímali hromad�ní trachytových úlomk�, kdy v�tší a t�žší 

úlomky se hromadí na úpatí svahu, drobn�jší úlomky z�stávají výše. Tyto drobné 

úlomky poskytují lepší podmínky pro uchycení vegetace a následnou stabilizaci svahu, 

než velké balvany na úpatí. U d�evin se zam��íme na jejich druhové zastoupení a 

Obr. 12: Lístky. A) m��ík bodlavý, 
B) m��ík �e�itý (Balabán 1960) 

A 

B 
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kmeny, na jejichž tvar má vliv pohyb suti - svah ujíždí a kmeny nerostou kolmo 

k podkladu, ale ,,ohýbají“  se - rostou stále proti sm�ru gravitace.  

Studenti plní úkol �. 3a, 3b.  

 
Stanovišt� �. 4 

Po zelené zna�ce zamí�íme k su�ovému lesu, své stanovišt� tady má endemit11 
�eského 

st�edoho�í – je�áb �eský (Sorbus bohemica), který je vhodným p�íkladem pro 

zopakování informací o ochran� p�írody, protože se jedná o siln� ohrožený druh. Jak 

jsem uvedla již výše (kap. 4. 1. 1), bez pé�e �lov�ka by je�áb �eský b�hem n�kolika 

desetiletí zcela vymizel. K jeho zmlazování nedochází p�irozenou cestou, všechny 

mladé stromky byly um�le vysazeny, jejich životaschopnost je nízká a bez ochrany jich 

každoro�n� nep�ežije až 30%. 

U tabule nau�né stezky �. 3 se zde napojuje na naši trasu Tyršova nau�ná stezka, 

my odbo�íme vlevo vedeni zelenou zna�kou do prudkého kopce. Upozorníme studenty, 

aby si b�hem výstupu všímali bizarní tvar� strom� rostoucích na suti, které jsou 

zp�sobeny jednak vlivem horších klimatických podmínek (na živiny chudé stanovišt�, 

nižší teplota) a jednak pohyblivým substrátem (viz stanovišt� 3). P�estože tu jsou 

jednoduché „ schody“  s d�ev�ným zábradlím, studenti musí dávat pozor na uklouznutí, 

protože jdeme po trachytových úlomcích. Uprost�ed kopce roste pod jedním schodem 

bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum), sebereme vzorek do papírové obálky pro 

pozd�jší determinaci. Na konci schod� vlevo ve svahu je velký pokryv ploníku 

zten�eného (Polytrichum formosum), na n�m demonstrujeme, jak mechorosty p�ijímají 

vodu celým povrchem t�la: polijeme vodou vybranou plochu ploník� a studenti pozorují 

zm�ny v habitu po 2 a 5 minutách.  

Po provedení pokusu se pro upevn�ní v�domostí student� zeptáme, jak se 

mechorosty mohou bránit ztrát� vody (viz stanovišt� �. 2)? Spln�ní tohoto úkolu je 

závislé na po�así, pokud p�i exkurzi nebudou vhodné podmínky (bude p�íliš vlhké 

po�así), vezmeme si kousek mechu s sebou, necháme ho vyschnout a ud�láme tento 

pokus pozd�ji škole, �ást rostlinek uchováme v herbá�i. 

Na ploníku zten�eném (Polytrichum formosum), který pat�í k našim nejv�tším 

mech�m a bezvlásce vlnkaté (Atrichum undulatum) ukážeme student�m, jakých 

                                                 
11 endemit – vyskytuje se v jednom, nebo n�kolika malých areálech (Kalina et Vá�a 2005). 
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determina�ních znak� si mají všímat. Upozorníme je, aby nejd�íve v�novali pozornost 

celkovému habitu, ten je u obou druh� odlišný - na rozdíl od ploníku zten�eného jsou 

listy bezvlásky vlnkaté nahlou�ené v horní �ásti lodyhy, u ploníku zten�eného jsou 

rovnom�rn� rozložené po celé délce lodyžky. Zd�razníme, že lodyžka je vzp�ímená, 

ukážeme jim tvar lístku ploníku (šídlovitý), délku, okraj (pilovitý), široké žebro 

vybíhající do špi�ky a kon�ící hn�dým chlupem. Pokud bude p�ítomen št�t s tobolkou, 

prohlédneme si pozorn� tobolku, která je �ty�hranná, m�že být kryta rezavou chlupatou 

�epi�kou. Lístky bezvlásky vlnkaté (A. undulatum) jsou kopinaté, p�í�n� zvln�né, 

zubaté a žebro kon�í špi�kou.  

 

 
Obr. 13: Ploník zten�ený – rozdíl ve vzhledu rostlinek za sucha (hn�dé) a za vlhka (zelené)           

(foto autorka) 
 

 Na kamenech rostou lišejníky12 s lupenitou a korovitou stélkou. Zopakujeme se 

studenty základní informace o lišejnících. Jedná se o lichenizované houby – organismy 

vzniklé spojením ur�itého typu hub (v�tšinou v�eckovýtrusných) s �asou �i sinicí 

(nej�ast�ji rodu Nostoc). Lišejníky osidlují extrémní stanovišt�, na kterých není 

konkurence jiných rostlin a zde p�sobí jako významní p�dotvorní �initelé. N�které 

druhy jsou velice citlivé na zne�išt�ní ovzduší a slouží jako bioindikátory13 (Kalina et 

Vá�a 2005). 

 Lišejníky jsou jako bioindikátory zkoumány již dlouho, protože na škodliviny 

v ovzduší reagují ješt� citliv�ji než mechorosty, jednak díky své životní strategii, jednak 

                                                 
12 lišejníky (lichenizované houby) – mají 3 typy stélek, korovitá p�ir�stá celou spodní stranou 
k podkladu, je nemožné ji od n�j odd�lit; lupenitá se rozprostírá do plochy, volné okraje jsou lalo�naté; 
lze ji v�tšinou odd�lit, ke�í�kovitá je v�tvená, vystoupavá a k podkladu p�ir�stá v jednom míst�, lze ji 
snadno odd�lit (Kalina et Vá�a 2005). 
13 bioindikátor – organismus, který svými projevy (�i p�ítomností) reaguje i na malé zm�ny podmínek na 
stanovišti (Braniš et al. 2004). 
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díky obsazování stanoviš� nejvíce vystavených škodlivým vliv�m (nap�. osam�lé 

stromy) (Gráttová 2009). 

Studenti si zde procvi�í pozorovací a rozlišovací schopnosti. Vyberou si t�i 

kameny a zkusí na nich ur�it po�et druh� lišejník� podle stavby a barvy stélky. Pak 

kameny vrátí na p�vodní místo. P�i této p�íležitosti m�žeme studenty upozornit na 

nepravdivé tvrzení, že lišejníky ukazují, kterým sm�rem leží sever, rostou totiž vždy 

tam, kde mají pro sv�j výskyt p�íznivé podmínky. 

 Studenti plní úkoly �. 4a, 4b, 4c. 

 
 
Stanovišt� �. 5 

K dalšímu stanovišti pokra�ujeme již jen kousek mírným stoupáním, je odtud 

krásný výhled na okolní kopce a je to zárove� vhodné místo na zasloužený odpo�inek. 

Nejd�íve si studenti procvi�í práci s mapou a orientaci v krajin�, po spln�ní úkol� bude 

následovat p�estávka, p�i odchodu dbáme na to, aby po nás nez�stala žádná „ památka“  

ve form� zapomenuté PET lahve, p�ípadn� jiných odpadk�. 

Studenti plní úkoly �. 5a, 5b, 5c. 

Stanovišt� �. 6 

Toto stanovišt� se nachází na vrcholu kopce, z vyhlídky k n�mu musíme 

p�ekonat posledních n�kolik metr� prudkého stoupání. Malé ventaroly se nachází po 

celém vrcholu, ale kolem nich projdeme, aniž si jich cestou všimneme. Informa�ní 

tabule nás upozor�uje na velké ventaroly14 a na bore�ku vzácnou (Targionia 

hypophylla), rostoucí na jejich okrajích. Studenti se budou �ídit p�íkazy u�itele a 

nebudou vstupovat na okraje ventarol, aby stanovišt� bore�ky nezni�ili.  

První ventarola je prostorná, u ní budou studenti plnit další úkol podle pokyn� 

u�itele. Nejd�íve si spole�n� p�ipomenou, co se dozv�d�li o stavb� kopce a komínovém 

efektu ventarol: t�etihorní magmatický p�vod, vznik puklin tuhnutím magmatu, zp�sob 

proud�ní vzduchu puklinami. Následn� každý student p�iloží k otvoru ruku a pak vyplní 

odpov�	 v první �ásti tabulky (cítí proud vzduchu nasávaný dovnit�). Ústí ventarol je 

malé, nemusíme mít strach o bezpe�nost student�.  

                                                 
14 velké ventaroly – vznikly tak, že lidé �ást zeminy odstranili, to je dnes zakázáno. 
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Bore�ku demonstrujeme až u druhé ventaroly, kde má v�tší pokryv a je snadno 

dostupná bez rizika pošlapání. Bore�ka vzácná (Targionia hypophylla) m�že v teplém a 

suchém po�así vypadat jako �erné nudli�ky, p�i dostate�né vlhkosti ale budou vid�t 

krásn� rozvinuté zelené stélky. Nezapomeneme se zmínit, že se jedná o relikt15, který 

roste v �R pouze na tomto míst�.  

Pro upevn�ní v�domostí se zeptáme student�, co je stélka (t�lo mechorostu, 

houby a �asy) jakým zp�sobem se mechorosty rozmnožují (pohlavn� a nepohlavn�), 

jaký je rozdíl mezi reliktem a endemitem (viz stanovišt� �. 4)? 

Studenti plní úkol �. 6.  

 
 Obr. 14: Ventarola na vrcholu kopce (foto autorka) 

 

Stanovišt� �. 7 

Nyní už p�jdeme pouze sm�rem dol�, jak bylo prudké stoupání, tak bude prudký 

i sestup, proto upozorníme studenty, aby byli opatrní. Jsme na jižním svahu, kde se 

vyskytují teplomilné d�eviny – dub šípák (Quercus pubescens), pta�í zob (Ligustrum 

vulgare), kalina tušalaj (Viburnum lantana), svída krvavá (Cornus sanguinea) apod. P�i 

sestupu upozorníme studenty, aby si všímali d�evin, které zde vidí. Zeptáme se, zda tu 

rostou stejné druhy, jako na p�edešlých stanovištích a pokud ne, pro� došlo ke zm�n�? 

Studenti zde vidí, jak poloha v��i sv�tovým stranám ovliv�uje rostlinná spole�enstva. 

A�koliv substrát je stejný, jižní strana je teplejší a sušší, je déle vystavena slunci, než 

severní strana, kterou jsme vystoupali na vrchol a to se projevuje na druhovém 

zastoupení d�evin, ke�� a bylin.  

                                                 
15 relikt – druh, rod apod. zachovaný na stanovišti ve zbytcích z minulých geologických období,    
                 taxonomicky nebo územn� izolovaný (Braniš et al. 2004). 
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Sestupujeme jižním svahem, u cesty roste stará planá hruše� s rozsáhlým 

pokryvem epifytických16 mech�, mezi kterými se nachází i druh rodu šurpek 

(Orthotrichum sp.). Je to drobný mech, který má lodyžky tak nahlou�ené u sebe, že 

vytvá�í dojem št�ti�ky.  

Kortikolní (rostoucí na borce) mechy osidlují jednotlivé druhy d�evin podle pH 

borky. N�které druhy mech� rostou na bazické nebo slab� kyselé borce, jakou má javor, 

lípa nebo jasan, n�které druhy preferují kyselou borku borovic, smrk� a b�íz. Borka má 

nízkou pufra�ní kapacitu, proto již p�i malém zvýšení koncentrace SO2 v ovzduší dojde 

ke snížení pH, borka se stává kyselejší a dochází budˇ ke zm�n� druhového zastoupení 

mechorost�, nebo jejich vymizení. Epifytické mechy nechrání v zimním období, kdy 

bývá vysoká koncentrace SO2 v ovzduší, ani sn�hová pokrývka, jsou trvale vystaveny 

všem škodlivinám. SO2 zp�sobuje rozklad chlorofylu a následné odum�ení rostlinky. 

Pro n�které druhy (nap�. druhy rodu šurpek Orthotrichum) mohou být limitující 

hodnoty koncentrace SO2 již 50 µg/m3.  

Vlivem zne�išt�ní ovzduší dochází od 19. století ke snížení druhové rozmanitosti 

mechorost�, v okolí pr�myslových podnik� dochází k úbytku epifyt� (Gráttová 2009).  

Pokra�ujeme z kopce až k informa�ní tabuli �. 7, která je na úpatí kopce. Zde je možné 

ud�lat další p�estávku, dále je to k poslednímu, osmému, stanovišti pouze n�kolik 

desítek metr� po zelené zna�ce. 

Studenti plní úkoly �. 7a, 7b. 

 

 
Obr. 15: Epifytické mechy na starém strom� (foto autorka) 

 

 
                                                 
16 epifytický – rostoucí na jiných rostlinách, neparazitující na nich (Kubát 2003). 
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Stanovišt� �. 8 

Jsme na severním svahu pod su�ovým polem (informa�ní tabule �. 8), kde se 

nachází ledové jámy. Dokon�íme úkol �. 12 ze šestého stanovišt�, studenti si stoupnou 

k vyúst�ní pukliny. Proud vzduchu je silný, takže ho studenti ucítí i z v�tší  vzdálenosti 

od otvoru. Po pr�chodu puklinami je vzduch studený (pokud zde jsme v lét�). Studenti 

zanesou výsledky do tabulky a vysv�tlí pozorovaný jev, tím si zopakují získané 

informace.  

 

 
Obr. 16: Ventaroly na osmém stanovišti (foto autorka) 

 

Na tomto stanovišti je velká pokryvnost mechorost� a lomikamenu trsnatého. 

Nachází se zde sedm druh� mech� (seznam viz p�íloha), mimo jiné i ploník horský 

(Polytrichum alpinum), který jinak roste ve skalních pr�rvách a na kamenech 

v subalpínském a alpínském stupni, zde mu podobné podmínky vytvá�í ledové jámy. 

Zeptáme se student�, zda znají i jiná místa inverzních výskyt� rostlin v našem regionu 

(nap�. hluboké úzké rokle v NP �eské Švýcarsko). U�itel sebere malé vzorky 

mechorost�, rozdá je student�m pro determinaci a zbytek uchová pro herbá�. Studenti 

mají u sebe klí�e k ur�ování mechorost�, podle nich se pokusí determinovat druhy 

nalezené b�hem exkurze. Všímají si hlavních determina�ních znak� – tvaru lístk�, jejich 

okraj�, zakon�ení, zda vybíhají v chlup nebo hrot. U tobolky jejího tvaru (pokud je 

p�ítomna), u lodyžky zda je vzp�ímená �i poléhavá, jakou má barvu atd.  

Studenti dokon�í druhou �ást úkolu �. 6 a plní úkol �. 8a, 8b, 8c. 
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 Vytvo�ené u�ební materiály 5.3

5.3.1 ����������������$%>�� /(����1���������  

Z velkého množství vzácných druh� rostlin jsem pro exkurzi vybrala pouze 

reliktní játrovku bore�ku vzácnou (Targionia hypophylla), siln� ohrožený lomikámen 

trsnatý k�ehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica), které lze demonstrovat po celou 

vegeta�ní sezónu, stejn� jako endemit je�áb �eský (Sorbus bohemica) Dále uvádím 

informace o mechu rodu šurpek (Orthotrichum sp.) jako bioindikátoru zne�išt�ní 

ovzduší.  

 

Bore�ka vzácná (Targionia hypophylla) 

Stélka je jazykovitá, dlouhá kolem 1 cm, široká až 4,5 mm, zelená, s 

nez�etelným žebrem. Okraje stélek jsou tmav� fialové, dýchací otvory jsou jednoduché. 

M�že být jednodomá �i dvoudomá, rozmnožuje se pouze pohlavn�, o nepohlavním 

rozmnožování nejsou d�kazy. B�hem vegeta�ního období jsou stélky díky suchu svinuté 

na ochranu proti ztrát� vody, takže p�ipomínají malé �erné nudli�ky. 

Tuto játrovku objevil v roce 1928 L. Šimr. Bore�ský vrch je jedinou lokalitou 

doloženého výskytu v �R. U nás je bore�ka vzácným reliktem z teplejších období, ale 

b�žn� se vyskytuje v mediteránní oblasti Evropy, teplých oblastech Severní Ameriky, 

v Jižní Americe, Novém Zélandu, Africe, Asii, jihovýchodní Austrálii. Bore�ka se 

vyskytuje pouze u ventarol, které jí zajiš�ují teplo a vlhko i v chladných obdobích roku. 

Pat�í mezi kriticky ohrožené druhy naší bryoflóry (Ku�era b.r.) 

 

Šurpek (Orthotrichum sp.) 

 Mechy �ádu Orthotrichales jsou charakteristické drobnou, 3 – 5 hranou 

lodyžkou, která m�že být poléhavá až vzp�ímená, n�kdy se svaz�it� d�lí. Lístky jsou 

ováln� kopinaté, žebro je silné a kon�í pod špi�kou. U n�kterých druh� kon�í lístky 

chlupem (Orthotrichum diaphanum). Sporofyty rostou bu	 z vrcholu hlavní lodyžky, 

nebo z vrchol� postranních v�tví. Tobolka je oválná až válcovitá, �epi�ka má r�zný tvar. 

�asto je chlupatá. Šurpeky rostou na borce strom� (kortikolní druhy), jsou citlivé na 

zne�išt�ní ovzduší, protože jako epifyty nejsou chrán�ny p�ed nep�íznivými vlivy 
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sn�hovou pokrývkou a proud�ní vzduchu kolem rostlinky není omezováno a borka 

snižuje vlivem zne�išt�ní své pH (nemá žádnou pufra�ní kapacitu, jako nap�. holá p�da 

nebo hornina). Zvýšená koncentrace SO2 p�sobí nekrózu chloroplast�, to se projeví 

postupným blednutím lístk� od vrcholu k bázi, rostlinka odumírá. Toxická je již 

koncentrace SO2 kolem 50 mg/m3 (Vá�a 2006a).  

 

Lomikámen trsnatý k�ehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) 

Je siln� ohroženým druhem a roste jen na n�kolika místech v �eské republice 

(�eské st�edoho�í, �eský kras, skalnaté ka�ony ve st�edních �echách a jihozápadní 

Morav�). Lomikámen trsnatý dosahuje výšky 10-20 (výjime�n� i 30) cm.  

Listy jsou 3 – 5 klanné, vytvá�í p�ízemní r�žici. Lodyha je p�ímá, nev�tvená, jen 

�ídce porostlá listy. Kv�ty jsou bílé nebo zelenav� bílé a tvo�í vrcholi�naté laty. Ke 

kvetení dochází mezi dubnem a kv�tnem. Plodem je tobolka. Lomikámen pat�í 

k vytrvalým rostlinám, roste v trsech na m�lkých nezastín�ných p�dách na okrajích sutí, 

up�ednost�uje bazické výstupu chladného vzduchu z ventarol (Gutzerová b.r.). 

Lomikámen trsnatý rozkvétá na území Bor�e až koncem kv�tna, na výh�evných 

západních svazích kvete již za�átkem jara lomikámen trojprstý (je také siln� ohroženým 

druhem) (Krištof et al. 2010)  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 
 
 
  

Obr. 18: Lomikámen trsnatý 
(Saxifraga rosacea) 

Obr. 17: Šurpek (Orthotrichum 
sp.) 
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Je�áb �eský (Sorbus bohemica Kovanda) 

Jak jsem již uvedla d�íve (viz kapitola 2.2), jedná se o hybridní druh, vzniklý 

k�ížením je�ábu dunajského (Sorbus danubialis) a je�ábu b�eku (Sorbus torminalis).  

Je�áb �eský se vyskytuje jako ke� �i strom a roste do výšky 2 – 6 m. Hladká 

borka má tmavošedou barvu, ve stá�í se odlupuje. Pupeny jsou špi�até, vícemén� lysé. 

Listy jsou jednoduché, �epel m�že být eliptická až vej�itá, dlouhá 4,5 8 cm, široká 3 – 4 

cm. �epel je u báze klínovitá, celokrajná/mohou být i 2-3 oddálené zuby, horní �ást je 

pilovitá a špi�at8 mm. Vytvá�í husté kv�tenství, kališní cípy jsou špi�até, vytrvalé. 

Korunní lístky jsou obvej�ité, žlutobílé. Plodem jsou oranžov� �ervené lesklé malvice. 

Up�ednost�uje xerotermní svahy s bazickými vyv�elinami, mén� �asto se 

vyskytuje na vápencích. Charakteristický je pro n�j výskyt na vrcholcích kopc� (Hejný, 

Slavík 2003). 

Je�áb �eský se vyskytuje pouze v oblasti �eského st�edoho�í. Poprvé byl 

objeven p�ed p�l stoletím na kopci Lovoš. Na 15 stanovištích v �eském st�edoho�í je 

p�ibližn� 800 kus� tohoto endemitu. 

P�i stavb� dálnice p�es �eské st�edoho�í došlo k poškození n�kterých biotop�. 

Náhradou byly vysazeny nové stromky, nebyla však domluvena následná pé�e na 

dalších deset let. Díky aktivist�m z hnutí D�ti Zem� se ji ale poda�ilo dodate�n� zajistit. 

Všechny mladé stromky, které se na území nacházejí, jsou vysazeny, spontánn� 

k zmlazování nedochází a bez další pé�e ro�n� uhyne až 30% mladých stromk�. Podle 

V. V�tvi�ky tak „ zelení“  zachránili �eský je�áb, který by b�hem 30 – 50 let v p�írod� 

vymizel, pokud by se m�l rozmnožovat samosprášením (ANONb. b.r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 19: Je�áb �eský (Sorbus bohemica) 
(p�evzato a upraveno Hejný 2003) 
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5.3.2  Charakteristika  druh� mechorost� uvedených 

v klí-i 

Kv�li nedostatku literatury na téma mechorosty, kterou by mohli studenti využít 

p�i exkurzi, jsem vytvo�ila pro snažší determinaci jednoduché informa�ní listy o 

mechorostech uvedených v klí�ích. U každého druhu je uvedena jeho stru�ná 

charakteristika, perokresba a obrázek s popisem d�ležitých determina�ních znak�. 

Pokud není uvedeno jinak, pochází doprovodné fotografie z archivu autorky práce.  

 

 

Seznam druh� mechorost� uvedených v klí�i 

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. – bezvláska vlnkatá  

Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. – ba�atka aksamitová 

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – drabík stromkovitý  

Dicranum scoparium Hedw. – dvouhrotec chvostnatý 

Hypnum cupressiforme Hedw. – rokyt cyp�išový 

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. J. Kop. – m��ík p�íbuzný 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. –  m��ík bodlavý 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop – m��ík �e�itý 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – travník Schreber�v  

Polytrichum alpinum Hedw. – ploník horský  

Polytrichum formosum Hedw. – ploník zten�ený  

Polytrichum juniperinum Hedw. – ploník jalovcový    

Polytrichum piliferum Hedw. – ploník chluponosný  

Racomitrium heterostichum ([Hedw. ex] Hedw.) Brid. – zoubko�epka r�zno�adá 
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Drabík stromkovitý (Climacium dendroides) 

Pat�í mezi statné mechy (výška až 10 cm), lodyha se stromkovit� v�tví, lístky 

jsou sbíhavé, podlouhle jazykovité, vyduté, na špi�ce nestejn� hrub� zoubkaté. Žebro 

nedosahuje do špi�ky, žlutav� až hn�dav� zelené lístky za vlhka odstávají. Št�ty jsou 

dlouhé až 4 cm, na lodyžce jich je n�kolik. Tobolka je p�ímá, hladká, tém�� válcovitá a 

hn�dá. Ví�ko je krátce zobanité, �epi�ka kápovitá.  

Je to jeden z našich nejb�žn�jších mech�, osidluje sv�tlá až polostinná vlh�í 

stanovišt�, lesní louky, bažiny, b�ehy potok� i ko�eny strom�. Na vlh�ích loukách m�že 

pokrývat velké plochy. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 22: Drabík stromkovitý A) tobolka s �epi�kou, 
B) s ví�kem (Balabán 1960) 
 

A B 

nestejn� zoubkatá 
špi�ka 

žebro nedosahuje 
do špi�ky 

Obr. 21: Drabík stromkovitý A) habitus, 
B) detail špi�ky lístku 

 

Obr. 20:Drabík stromkovitý (Climacium dendroides)  
(Kolá�ová 2013) 

ví�ko 
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Ploník chluponosný (Polytrichum piliferum) 

Je to drobn�jší mech (výška 2 – 3 cm), náš nejmenší ploník. Lodyžka je 

jednoduchá, p�ímá, tuhá, p�tihranná. Lístky jsou kopinaté, hn�dav� zelené, s vehnutými 

okraji. Za sucha k lodyžce t�sn� p�iléhají, za vlhka p�ímo odstálé. Žebro je silné, kon�í 

bílým zoubkovaným chlupem. 

 Št�t je vysoký 2 – 3 cm, dole �ervený, naho�e žlutý. Anteridia jsou ukryta v 

�ervených obalných lístcích. Tobolka je �ty�hranná, tmavohn�dá. Ví�ko ploché, 

s krátkým zobánkem. Žlutohn�dá �epi�ka kryje celou tobolku. 

Ploník chluponosný vyhledává sv�tlá, suchá stanovišt�. �asto ho najdeme na 

volných, nezastín�ných kamenech a skalách.  
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bílý zoubkovaný  
chlup 

viditelné  
chlupy 

A B 

Obr. 23: Ploník chluponosný A) gametofyt se sporofytem, B) lístek s vehnutými 
okraji, C) tobolka s ví�kem, D) tobolka bez ví�ka (Kolá�ová 2013) 

Obr. 24: Diagnostické znaky A) rostlinka s viditelnými chlupy, B) detail chlupu 
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Ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum) 

Lodyžka je vysoká až 10 cm, silná, p�ímá. Lístky jsou kopinaté, šedo až 

modrozelené (barva p�ipomíná jalovec), tuhé, s celistvými, vehnutými okraji. Za vlhka 

lístky p�ímo odstávají, v suchu se rovn� tisknou k lodyžce. Žebro je široké, vybíhá 

v krátký hn�dý chlup. Hn�dá tobolka je podlouhlá, �ty�hranná. B�lavá �epi�ka kryje 

celou tobolku. 

 Roste na sv�tlých suchých místech, u okraj� cest, na pasekách. Nesnáší 

p�ítomnost jiných druh� ploník�, ale roste v p�ítomnosti lišejník� a v�esu. 
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Obr. 25: Ploník jalovcový – habitus 

�epi�ka 

�ty�hranná 
tobolka 

B 
ví�ko 

C 
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Obr. 26: Ploník jalovcový A) lístek, B) tobolka s �epi�kou, C) tobolka s ví�kem, D) 
tobolka bez ví�ka (p�evzato a upraveno Balabán 1960). 
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Ploník horský (Polytrichum alpinum) 

Lodyžka je 4 - 10 cm vysoká. Lístky jsou nevýrazn� šedozelené, až 1 cm dlouhé, 

rovné, �árkovit� kopinaté, za sucha mírn� zak�ivené. Okraje lístk� jsou jemn� zoubkaté, 

zoubky se skládají z 1-3 bun�k. Žebro je silné, vybíhá do špi�ky. 

Typickým znakem jsou zkrácené hn�dožluté listy na spodní �ásti lodyžky. Št�t je 

3 cm dlouhý, mírn� zvln�ný. Tobolka je válcovitá (není hranatá jako u všech ostatních 

ploník�), mírn� zak�ivená. 

 Jedná se o horský druh. Na stanovišti vytvá�í rozvoln�né, tmav� zelené trávníky. 

Up�ednost�uje travnaté a v�esové horské svahy, su�ová pole, skalní �ímsy. Obvykle se 

nachází na nechrán�ných kyselých místech. Vyhýbá se míst�m, kde se drží voda. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Ploník horský (P. alpinum) A) habitus, B) lístek 
(p�evzato a upraveno Smith 2004). 

A 

široké žebro zoubky 

�epi�ka 

podlouhlá 
tobolka 

Obr. 28: Ploník horský – lístek se zuby – mikrofoto 

Obr. 3029: Ploník horský – tobolka 
s ví�kem (Smith 2004) 

B 

Obr. 29: Ploník horský 
tobolka s �epi�kou 
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Ploník obecný (Polytrichum commune) 

Lodyžka je vysoká 15 – 20 cm. Lístky jsou kopinaté, �árkovité, dlouhé až 12 

mm, na okraji zubaté, mají tmavozelenou barvu. Žebro vybíhá v hn�dou špi�ku. Za 

sucha jsou lístky vzp�ímené, ve vlhku odstávají. Spodní �ásti listu objímají lodyžku a 

jsou bezbarvé a lesklé. Št�t je dlouhý až 12 cm, na�ervenalý. Jedná se o vrcholoplodý 

mech. Tobolka je hranatá, s ostrými p�echody jednotlivých stran. Je velmi variabilní. 

Roste v hustých polštá�ích na kyselých a vlhkých p�dách. Up�ednost�uje vlh�í 

stanovišt� - okraje rašeliniš�, louky, jehli�naté lesy, �astý je výskyt v p�ítomnosti 

bor�vky brusnice, v jámách po vývratech a na stanovišti v�tšinou roste bez spole�nosti 

jiných mech�.  

�ast�jší než ploník obecný je ploník zten�ený, rostoucí na sušších stanovištích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Ploník obecný A) gametofyt se sporofytem, B) lístek 
s vybíhajícím žebrem (p�evzato a upraveno Kolá�ová 2013) 
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vybíhající 
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Obr. 31:Ploník obecný A) vzhled rostlinky za sucha, B) lístek, C) tobolka 
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Ploník zten�ený (Polytrichum formosum) 

Pat�í k v�tším mech�m, lodyžka je vysoká až 15 cm, p�ímá, jednoduchá. Lístky 

jsou šídlovité, dlouhé a ploché, s pilovitým okrajem a s ostnitou špi�kou. Odstávají i za 

sucha, za vlhka jsou zp�t odehnuté. Žebro je tlusté, vybíhá až do špi�ky a kon�í hn�dým 

chlupem. Št�t je vysoký 4 – 8 cm, dole �ervenavý, naho�e nažloutlý. Tobolka je tup� 

�ty�hranná, rezav� hn�dá �epi�ka zahaluje celou tobolku. 

Je to náš nej�ast�jší ploník, tvo�í velké souvislé tmavozelené porosty, 

up�ednost�uje st�edn� vlhká zastín�ná stanovišt�, neroste v p�ítomnosti brusnice 

bor�vky (Vaccinum myrtillus) a na pasekách. P�i determinaci je možná zám�na 

s ploníkem obecným (P. commune), který má vyšší lodyžku a roste na rozdíl od ploníku 

zten�eného na vlh�ích stanovištích.  
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Obr. 32: Ploník zten�ený – habitus a jednotlivý lístek 
(p�evzato a upraveno Kolá�ová 2013) 

Obr. 33: Ploník zten�ený za vlhka 
Obr. 34: Ploník zten�ený – tobolka A) s �epi�kou, 
B) s ví�kem (p�evzato a upraveno Balabán 1960) 
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Zoubko�epka r�zno�adá (Racomitrium heterostichum) 

Lodyha je vysoká 2 – 6 cm, poléhavá až p�ímá, s postranními v�tvemi. Lístky 

jsou vej�it� kopinaté, s ohrnutými okraji, vybíhají v dlouhý hyalinní chlup. Žebro je 

široké a ploché. Št�t je dlouhý jen 4 – 8 mm, tobolka hn�dá, podlouhle válcovitá. 

Pat�í k teplomilným druh�m, osidluje suchá, otev�ená až polostinná stanovišt� 

(kyselé silikátové balvany a skály), na kterých vytvá�í rozlehlé tmavozelené a od chlup� 

šedavé porosty. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 35: Zoubko�epka r�zno�adá – habitus a lístek 
(Kolá�ová 2013) 

Obr. 36. Zoubko�epka r�zno�adá – pokryv na stanovišti 
(Schou b.r.) 
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Dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium) 

P�ímá lodyha dor�stá do výšky 10 cm. Lístky jsou dlouze šídlovité (4 – 10 mm), 

mnohem (5 – 10 x) delší než širší, jednostrann� zahnuté, na konci drobn� zubaté. Žebro 

je slabé, kon�í ve špi�ce. Št�t je �ervený, vysoký 2 – 4 cm, vyr�stá jednotliv� na 

gametofytu. Hn�dá tobolka je válcovitá, slab� zahnutá. Ví�ko je �ervené, dlouze 

zobanité, �epi�ka kryje celou tobolku. 

 Je to velmi rozší�ený mech, roste na sv�tlých až polostinných, i velmi suchých 

stanovištích – na skalách, na kamenech, pa�ezech, kmenech strom� a narušených 

p�dách. Nejlepší podmínky k r�stu má v jehli�natých porostech. Tento druh zadržuje 

jen málo vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37: Dvouhrotec chvostnatý 
(p�evzato a upraveno Vá�a 2006a) 

A CB 
Obr. 38: Dvouhrotec chvostnatý – habitus A) za sucha, B) za vlhka, C) detail lístku. 
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Bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum) 

Lodyžka je p�ímá, vysoká až 8 cm. Listy jsou podlouhle kopinaté, nap�í� 

z�eteln� vlnkaté, s dvojit� zubatým okrajem. Listy jsou nahlou�ené v horních �ástech 

lodyhy. Žebro kon�í ve špi�ce. �ervené št�ty, vysoké 2 – 4 cm, rostou na lodyze 

jednotliv�. �ervenohn�dá tobolka je válcovitá, slab� zahnutá. Ví�ko je stejn� dlouhé 

jako tobolka, dlouze zobanité. 

Roste na stinných, mírn� vlhkých stanovištích v jehli�natých i smíšených 

porostech. Je hojná p�i cestách, na pahorcích, vyrýpané zemi z p�íkop�. 
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Obr. 40:Bezvláska vlnkatá A) vzhled lístk�, B) dvojit� pilovitý okraj lístku, C) tobolka s �epi�kou. 

Obr. 39: Bezvláska vlnkatá (Kolá�ová 2013) 
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M��ík �e�itý (Plagiomnium undulatum) 

Pat�í k statn�jším mech�m. Lodyhy jsou vysoké až 15 cm, �asto stromkovit� 

v�tvené. Lístky jsou pr�hledné, bled� zelené, jazykovité, �epel je výrazn� p�í�n� 

vlnkatá. Žebro kon�í se špi�kou. Na lodyžce vyr�stá až 10 sporofyt�.  

Št�t je vysoký 2 – 3 cm, obloukovit� sehnutý. Tobolka je podlouhlá, sklon�ná až 

nící. Najdeme ho na stinných, vl�ích stanovištích v jehli�natých i listnatých lesích, na 

vlh�ích loukách, kolem potok�. 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: M��ík �e�itý – habitus a tvar lístku (Kolá�ová 2013) 

1 – 2 bun��né zuby 
na okraji �epele 

žebro kon�í 
ve špi�ce 

Obr. 42: M��ík �e�itý – na 
lodyžce vyr�stá n�kolik 
sporofyt�  

Obr. 44:M��ík �e�itý – detail lístku Obr. 43: M��ík �e�itý – jazykovitý 
lístek 
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M��ík bodlavý (Plagiomnium cuspidatum) 

Lodyhy jsou asi 4 cm vysoké, vzp�ímené i poléhavé. Lístky jsou p�ímo odstálé, 

vej�ité, v horní polovin� zubaté. Báze lístk� je sbíhavá, špice je hrotitá. Št�t vyr�stá na 

vrcholku vzp�ímených lodyh. Tobolka p�evislá, oválná. 

M��ík bodlavý roste na stinných stanovištích, vyskytuje se na stromech, 

trouchniv�jícím d�evu, na zemi nebo zeminou pokrytých skalách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Obr. 45: M��ík bodlavý A) gametofyt se sporofytem, B) vzhled lístku 
(p�evzato a upraveno Kolá�ová 2013) 

hrotitá špice 

Obr. 46: M��ík bodlavý – výskyt na 
stanovišti 

zuby v horní 
polovin� 

Obr. 47: M��ík bodlavý 
lístek (mikrofoto) 
(Kleinman, Blisard b.r) 
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M��ík p�íbuzný (Plagiomnium affine) 

Roste v rozvoln�ných polštá�ích, plodné lodyhy jsou vysoké 5 – 8 cm v horní 

�ásti lodyžky jsou lístky hustší a v�tší, sterilní lodyhy jsou poléhavé a s rhizoidy. Lístky 

jsou oválné až vej�it� kopinaté, ost�e pilovité, okraje vroubí protáhlé jednovrstevné 

bu�ky. Hladké žebro je na bázi široké, kon�í pod špi�kou nebo až ve špi�ce. Sporofyty 

vyr�stají po 2 – 5, št�t je vysoký až 4 cm, velmi zprohýbaný. Žlutá tobolka je oválná, 

nící. 

U nás je m��ík p�íbuzný hojn� rozší�en, vyskytuje se na stinných a vlh�ích 

stanovištích, roste na kamenech, okrajích potok�, na ztrouchniv�lém d�ev�, na loukách, 

okrajích cest, v lesích. 

              
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48: M��ík p�íbuzný - habitus a lístek 
(Kolá�ová 2013) 

Obr. 49: M��ík p�íbuzný na stanovišti 
(Sovík b.r) 

ost�e pilovitý 
lístek 

Obr. 50. M��ík p�íbuzný – lístek 
je tvo�en jednou vrstvou bun�k 
(mikrofoto) 
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Ba�atka (Brachythecium sp.) 

Rostliny jsou st�ední velikosti, vytvá�í tmavozelené až žlutozelené husté 

polštá�e. Poléhavé lodyhy dor�stají do výšky 4 cm, jsou hust� v�tvené. Postranní v�tve 

jsou asi 4 mm dlouhé, vzp�ímené nebo vystoupavé. Lístky, které rostou na lodyze, 

šikmo až vzp�ímen� odstávají, jsou kopinaté, zoubkaté až pilovité. Žebro dosahuje 

v�tšinou do ¾ listu, na dorzální stran� vybíhá v trny. Lístky postranních v�tví jsou užší, 

výrazn�ji zubaté. Št�t je dlouhý až 2 cm, tobolka je asymetricky vej�itá, nachýlená až 

vodorovná. 

Roste jak na holé p�d�, tak na borce strom�, na zídkách, kamenech a skalách, 

vyhledává stinná stanovišt�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Obr. 53: Ba�atka aksamitová 
(Hlášek b.r) 
 

Obr. 51: Ba�atka aksamitová – habitus a tvar lístku 
(Kolá�ová 2013) 
 

Obr. 52: Ba�atka aksamitová – habitus a 
detail lístku (Mogens b.r) 
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Rokyt cyp�išovitý (Hypnum cupressiforme) 

Tento druh je vzhledov� velice prom�nlivý, v závislosti na substrátu a stanovišti, 

na kterém se nachází. Rostlinky mohou být malé i statné. Lodyžky jsou plazivé, z�ídka 

vystoupavé, vysoké až 10 cm, �asto nepravideln� v�tvené. Lístky lodyžní jsou 

jednostranné, kopinaté, �asto srpovit� zahnuté s ostrou špi�kou, žebro chybí. Št�t je 3 

cm vysoký, �ervený, zak�ivený a vyr�stá z postranních v�tví. Tobolka je válcovitá, 

m�že být vzp�ímená až nachýlená. Ví�ko má dlouhý tenký zoban. 

Rokyt cyp�išovitý je jeden z nej�ast�jších mech�, roste na kamenech, skalách, 

pa�ezech, na zemi, na st�echách dom�, na stromech. Využívá se jako bioindikátor 

akumulace t�žkých kov�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54: Rokyt cyp�išovitý – habitus s detailem lístku a tobolky 
(Kolá�ová 2013). 

chyb�jící žebro  

Obr. 56: Rokyt cyp�išovitý – pokryv na 
stanovišti (Ji�í Kamení�ek – Biolib.cz) 

Obr. 55: Rokyt cyp�išovitý – lístek 
(mikrofoto) 
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Travník Schreber�v (Pleurozium schreberi) 

Pat�í k statn�jším mech�m, dor�stá do výšky 15 cm, lodyhy jsou poléhavé až 

vystoupavé, zpe�ené, hn�do�ervené. Lodyžní lístky se st�echovit� kryjí, jsou široce 

vej�ité, vyduté, v dolní �ásti ohrnuté. Žebro je zakrn�lé. Jedná se o dvoudomý druh. Št�t 

je zak�ivený, �ervený, tobolka je vej�it� podlouhlá, mírn� vyhrblá, ví�ko je zašpi�at�lé.  

Je to druh pokrývající velké plochy, na sv�tlých až mírn� stinných stanovištích. 

Nejlépe prospívá v sušších borových porostech, ale dob�e se mu da�í i ve st�edn� 

vlhkých smrkových lesích. Tvo�í volné polštá�e, které dokáží dlouho zadržovat vodu. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57: Travník Schreber�v – habitus a lístek 
(Kolá�ová 2013) 

Obr. 59: Travník Schreber�v A) habitus, B) detail lodyžky 
 

A 

zakrn�lé 
žebro 

B 

st�echovité krytí 
lístk� 

A 

hn�do�ervená 
lodyha 

st�echovité krytí 
lístk� 

Obr. 58: Travník Schreber�v 
(mikrofoto lístku) 
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5.3.3 ��!-��)���1�-�$# !�$%>�� /(����1���,�(������� 

 Ze seznamu determinovaných mechorost� jsem vybrala b�žné a snadno 

poznatelné druhy a vytvo�ila dva jednoduché klí�e. První klí� je ur�en pro determinaci 

mech� p�ímo na lokalit� Bore�ský vrch a druhý je vytvo�en pro determinaci vybraných 

druh� rodu ploník (Polytrichum) a bezvláska (Atrichum) podle mikroskopických znak�. 

K tomuto klí�i pat�í úvodní charakteristika rodu ploník (Polytrichum). Oba dva klí�e 

jsou sou�ástí práce jako samostatné p�ílohy (III a IV). 

 V levé �ásti klí�� jsou ilustrace se sledovanými determina�ními znaky, následuje 

popis znaku, v pravé �ásti klí�e je bu	 název determinovaného mechu, nebo odkaz na 

další otázku. Klí�e jsou koncipovány tak, aby k ur�ování sta�il nález gametofytu, kde to 

není možné, je použita i charakteristika tobolky. 

 

. 
Obr. 60: Navržený klí� k ur�ování mechorost� 
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 P�íprava, realizace a vyhodnocení exkurze 5.4

P�ÍPRAVA A REALIZACE EXKURZE 

P�íprava na exkurzi probíhala podle metodiky uvedené v kapitole 5.1. 

Celkem se zú�astnilo 25 student� prvního ro�níku. 

 

Up�esn�né údaje: 

datum: 10. 4. 2013 

sraz: 7.00 hod. na vlakovém nádraží 

odjezd z D��ína: 7. 24 hodin  

p�íjezd do D��ína: 14. 32 hodin na vlakové nádraží 

cena: 100 K� na jízdné (vlak 68 K�, autobus jedna cesta 10 K�) 

doba trvání trasy exkurze: 2 hodiny 

 

 Sraz byl na vlakovém nádraží, prob�hla kontrola docházky, p�ipomenutí 

dodržování pravidel školního �ádu, zopakování cíle exkurze a zakoupení jízdenek. 

Protože do Režného Újezdu nejel dopoledne žádný vhodný spoj, naplánovala jsem trasu 

tak, z Lovosic jsme jeli pouze do stanice Vchynice - rozcestí (cca t�i km) a odtud jsme 

pokra�ovali další t�i kilometry p�šky po silnici t�etí t�ídy až do Režného Újezdu, kam 

jsme dorazili v p�l desáté. Následovala krátká p�estávka na odpo�inek a na sva�inu.  

 V úvodu exkurze jsem studenty upozornila na chování v chrán�ném území, na 

zna�ení, které takovou lokalitu vymezuje a rozdala jsem jim pracovní listy, klí�e a lupy.  

 Jednotlivá stanovišt� jsme procházeli podle pokyn� uvedených v Pr�vodci 

trasou pro u�itele, studenti plnili úkoly z pracovních list�. Cesta k prvnímu stanovišti 

byla po zim� ješt� trochu blátivá, ale od druhého stanovišt� jsme šli již po suché p�šin�. 

U druhého stanovišt� byl sice rozsáhlý pokryv mechorost�, ale na játrovce 

porostnici mnohotvárné (Marchantia polymorpha) nebyla receptakula ani gemy. Tento 

úkol tedy vypracují až v hodin� biologie, podle p�edložené fotoprezentace. Z bylin 

zatím rozkvétal pouze jaterník podléška (Hepatica nobilis). Trasu k t�etímu stanovišti 

jsem zpest�ila mimo jiné i tím, že si studenti zkusili ur�it, jaký druh mechu se nachází 

na kameni u cesty. Pracovat s klí�em už studenti um�li z laboratorních cvi�ení, správn� 

ur�ili, že se jedná o m��ík p�íbuzný (Plagiomnium affine). Vyjmenovat byliny, které 
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tvo�í aspekt jarního lesa, jim však �inilo problémy, stejn� jako poznat jaterník podléšku 

(H. nobilis), který pojmenovali jako fialku. P�ed stoupáním ke �tvrtému stanovišti jsem 

studenty upozornila, a� dávají pozor na cestu, nebo� od této chvíle p�jdeme jen po 

nezpevn�ném trachytu. P�i pln�ní úkol� jsem musela studenty navád�t, kterých znak� si 

mají všímat a jak mohou popisovat pozorované lišejníky. Aby si upevnili a procvi�ili 

získané v�domosti, hledali studenti cestou k dalšímu stanovišti další lišejníky a 

popisovali je. Našli jsme i dutohlávku sobí (Cladonia rangiferina), na které jsem 

demonstrovala ke�í�kovou stélku. Na pátém stanovišti jsme si po spln�ní úkol� ud�lali 

p�estávku.  

 U ventarol byli studenti p�ekvapeni, když cítili, že vzduch je opravdu nasáván 

dovnit�. U ventaroly s bore�kou vzácnou (Targionia hypophylla) zase neskrývali 

zklamání, že n�co tak vzácného vypadá úpln� oby�ejn�. O�ekávala jsem na vrcholu 

kopce sníh, ale krom� zbytk� na stinných místech bylo všude sucho. U informa�ní 

tabule nau�né stezky jsme si op�t ud�lali krátkou p�estávku. 

Na osmém stanovišti bylo poznat vyúst�ní puklin podle ledových krápní�k�. 

Vzduch, který z puklin vyv�ral, byl sice studený, ale rozdíl mezi jeho teplotou a 

teplotou okolního vzduchu nebyl tak výrazný, jako v lét�. Ur�ování mech� studenty 

bavilo, stejn� jako neustálé kontrolování teploty vzduchu vycházejícího z ventaroly a 

zkoušení deskovitého rozpadu trachytu.  

 Po dokon�ení úkol� osmého stanovišt� jsme sestoupili na za�átek trasy do 

Režného Újezdu. Zde jsem provedla hodnocení, vybrala jsem od student� zap�j�ené 

lupy, pracovní listy a klí�e. Na záv�r studenti a rozpovídali se o svých dojmech. 

Z p�ítomných student� dosud nikdo NPP Bore�ský vrch nenavštívil, takže ventaroly 

vid�li poprvé, n�kte�í nikdy nevid�li su�ové pole nebo sesuv. Po celou dobu exkurze 

studenti dodržovali stanovená pravidla chování a pe�liv� vypracovávali jednotlivé 

úkoly. Celou trasu exkurze jsme prošli za dv� hodiny, protože jsme však p�edtím 

absolvovali t�íkilometrový pochod, byli všichni unaveni a v klidu �ekali na autobus do 

Lovosic.  

 Následující hodinu biologie jsme vyhodnotili pracovní listy, ur�ení studenti 

p�edstavili fotodokumentaci ve form� prezentace a krátké povídání o exkurzi do t�ídní 

kroniky. Abych m�la zp�tnou vazbu, vyplnili studenti hodnotící dotazník.  
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VYHODNOCENÍ EXKURZE 

A�koliv se exkurze konala brzy po skon�ení zimy, bylo možné vyplnit všechny 

úkoly v pracovním list�, až na nákres rozmnožovacích orgán� podle porostnice 

mnohotvárné (M. polymorpha). Proto došlo k malé úprav� a studenti tento úkol 

dokon�ili v následující hodin� biologie p�i prezentaci správných výsledk�. Plánovanou 

trasu jsme prošli v p�edpokládaném �ase. B�hem exkurze vytvá�eli studenti nej�ast�ji 

dvojice nebo trojice, n�které úkoly vypracovávali sami, p�i ur�ování druh� mech� si 

navzájem ov��ovali správnost svého postupu.  

 

V hodnotícím dotazníku odpovídali studenti na tyto otázky: 

1. Jak obtížné pro tebe byly otázky v pracovním listu (lehké - p�im��ené - t�žké) 

2. Která otázka a pro� pro tebe byla nejt�žší? 

2. Jak se ti pracovalo s klí�em? 

4. Co se ti na exkurzi líbilo?  

 

 

 
Graf 1: Odpov�di na otázku: „Jak obtížné pro tebe byly otázky v pracovním listu?“ 

 
 

Z grafu 1 je z�ejmé, že v�tšina student� hodnotila otázky jako p�im��ené, pouze 

jedna studentka, napsala, že vše bylo moc t�žké. Jedná se o slabší studentku s 

mechanickou pam�tí. 
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Graf 2: Odpov�di na otázku: „Která odpov�� pro tebe byla nejt�žší?“ 

 

Nejnáro�n�jší pro studenty byla otázka �. 4c, která byla zam��ená na 

procvi�ování pozorování a popis, tedy �innosti, které studenti p�i výuce b�žn� 

nevyužívají.  

Na t�etí otázku, jak se student�m pracovalo s klí�em, odpovídali, že to pro n� 

nebyl problém, protože už si postup vyzkoušeli p�i laboratorních pracích.  

 

 
Graf 3: Odpov�di na otázku: „Co se ti na exkurzi líbilo?“ 

 
 

Odpov�di na �tvrtou otázku byly r�znorodé. N�kte�í studenti napsali více 

odpov�dí, proto jejich sou�et neodpovídá po�tu student�. Z grafu je patrné, že 

student�m se exkurze líbila a pomohla jim k pochopení u�iva o vztazích organism� 

v ekosystémech a p�sobení abiotických faktor� prost�edí. 
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 P�íprava, realizace a vyhodnocení laboratorního cvi�ení 5.5

Laboratorní cvi�ení na téma Ur�ování vybraných druh� mech� rodu ploník 

(Polytrichum) a bezvláska (Atrichum) podle mikroskopických znak� následuje po 

exkurzi na lokalitu a nasbírání pot�ebných druh� pro determinaci. Pokud však již tyto 

druhy má u�itel ve svém herbá�i, m�že laboratorní práce exkurzi p�edcházet. 

 

P�ÍPRAVA U	ITELE NA LABORATORNÍ CVI	ENÍ 

Pom�cky: 

- klí� k ur�ování druh� rodu ploník (Polytrichum) a bezvláska (Atrichum)  

- informa�ní listy s charakteristikou vybraných druh� mech� 

- laboratorní protokoly 

- psací pot�eby 

- �isté listy papíru pro pot�eby student� (berou si je dle pot�eby sami) 

- pot�eby k mikroskopování 

- vybrané druhy mech� - bezvláska vlnkatá, ploník horský, ploník chluponosný,  

  ploník jalovcový, ploník obecný, ploník zten�ený 

 

Postup: 

- studenti pracují ve dvojicích 

- rozdání mikroskop� a pom�cek k mikroskopování student�m 

- zopakování postupu práce s mikroskopem  

- rozdání klí��, informa�ních list�  

-rozdání protokol�  

- rozdání mechových rostlinek (dva druhy jedné dvojici) 

- kontrola práce student� a p�ípadná dopomoc u�itele 

- úklid pom�cek 

- zhodnocení výsledk� 

- vybrání protokol� 
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 REALIZACE LABORATORNÍHO CVI	ENÍ 

Poznávání mech� „ in situ“  p�edcházelo ur�ování vybraných druh� mechorost� 

podle charakteristických mikroskopických znak� v naší školní laborato�i. Pro studenty 

jsem p�ipravila jednoduchý klí� (viz p�íloha) k ur�ování rodu ploník (Polytrichum) a 

rodu bezvláska (Atrichum). Dále jsem p�ipravila protokol (viz p�íloha) a pro každý 

ur�ovaný druh jeden informa�ní list zachycující obrázky habitu a mikrofotografie. Podle 

t�chto obrázk� se mohli studenti orientovat a zkontrolovat si, zda druh správn� ur�ili.  

Zkoumané druhy jsem nasbírala již b�hem pr�zkumu lokality a b�hem exkurze. 

Fotografie jsem po�ídila fotoaparátem Canon PowerShot A 470, mikrofotografie 

mikroskopem Bresser Researcher Bino II a kamerou Bresser MicroCam 1,3 Mpix. 

Studenti pracovali se školními mikroskopy, mikrofotografie po�izovali pomocí výše 

uvedeného mikroskopu a kamery. 

Laboratorních cvi�ení se zú�astnilo celkem 42 student� ze dvou prvních ro�ník�, 

rozd�lených do t�í skupin po 12 až 16 studentech. Z organiza�ních d�vod� jsem 

vytvo�ila šest stanoviš�, na každém z nich byl jeden druh k ur�ování a studenti m�li 

postupn� vyst�ídat jednotlivá stanovišt�. N�kte�í studenti prý nikdy nepracovali 

s mikroskopy, proto jsem musela na úvod vysv�tlit, jak s nimi mají zacházet a jak 

p�ipravit preparáty.  

Každý student dostal pracovní list a klí�, listy s charakteristikou mechorost� byly 

spole�né. Studenti si p�ipravili pom�cky a po instrukcích zkusili najít rozlišovací znaky 

na svých mikroskopech, pokud se jim preparát líbil, vytvo�ili snímek pomocí 

mikrokamery. 

M�j p�vodní zám�r, že každý student bude pracovat samostatn� nevyšel, a musím 

p�iznat - bylo to ku prosp�chu v�ci. Studenti zcela spontánn� vytvo�ili dvojice, n�kdy 

trojice a živ� diskutovali, které znaky vlastn� vidí. V první skupin� byly pouze dívky, 

nejd�íve se obávaly, že úkol nezvládnou, protože tomu nerozumí atd. Za�aly jsme tedy 

pracovat spole�n�, jakmile pochopily, že sta�í �ídit se instrukcemi v pracovním list�, 

propadly nadšení a laboratorní práce si pak ješt� o hodinu prodloužily (umožnil to rovrh 

hodin). V této skupin� se povedlo všem ur�it správn� všechny druhy, vytvo�it nejlepší 

preparáty, pe�liv� vyplnit pracovní list a na záv�r i poctiv� uklidit pom�cky. Na 

d�v�atech bylo vid�t, že je toto cvi�ení opravdu baví.  

V druhé skupin� byl jeden chlapec a t�ináct d�v�at, všichni se zapojili do práce, 
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ur�ování podle klí�e jim ned�lalo problémy, ale zpo�átku jsem musela n�kterým 

zd�raznit, že hledají mikroskopické znaky. V této skupin� se v�tšin� povedlo ur�it 

správn� v�tšinu druh�, ale preparáty si studentky p�ipravily pouze u svého prvního 

stanovišt� a u dalšího použily již preparát p�ipravený.  

Ve t�etí skupin� byli t�i chlapci a t�ináct d�v�at. Studenti pracovali se zájmem, 

pot�ebovali však dopomoc p�i p�íprav� preparát� a p�i práci s mikroskopem. I v této 

skupin� ur�ili správn� v�tšinu druh�. 

Na záv�r každého cvi�ení jsme spole�n� zhodnotili výsledky, ujasnili si, co bylo 

lehké, co d�lalo p�i ur�ování problémy a pro�, studenti odevzdali protokoly a uklidili 

svá stanovišt�.  

Každá skupina následn� vyplnila p�ipravený dotazník, který obsahoval n�kolik 

otázek zam��ených na hodnocení prob�hlé pracovní �innosti. 

 

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍHO CVI	ENÍ 

Pracovní �innosti se zú�astnili studenti a studentky prvního ro�níku SZŠ, protože 

na této škole u�ím. Zajímavým zjišt�ním pro m� bylo, že n�kte�í studenti pracovali 

s mikroskopem poprvé (to je ale neov��itelné), dále n�kolik student� pochopilo 

informace z protokolu až po p�evedení do mluveného slova (studenti slabší ve více 

p�edm�tech). P�íjemn� mne p�ekvapil jejich zájem o téma a snaha dojít ke správným 

výsledk�m. Potíže student�m d�lalo vypl�ování pracovních list� – konkrétn� 

zakreslování pozorovaných objekt�. I p�es opakování instrukcí kreslili n�kte�í stále 

stínovan�. Nácviku zakreslování bude pot�eba v�novat více �asu. Abych m�la zp�tnou 

vazbu, odpovídali studenti na tyto otázky:  

1) Ohodno�, jak srozumitelná pro tebe byla práce sklí�em?  

(1 – rozum�l/a jsem bez problém�, 2 – rozum�l/a jsem, ale pot�eboval/a jsem pomoc v 

za�átku, 3 – pot�eboval/a jsem pomoc i v pr�b�hu práce , 4 – spíše jsem nerozum�l/a,  

5  – v�bec jsem nerozum�l/a)  

2) Pomohl ti p�i ur�ování informa�ní list s charakteristikou jednotlivých druh�, jak? 

3) Co ti d�lalo p�i ur�ování mech� potíže? 

4) Co by jsi zm�nil/a? 
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Graf 4: Odpov�di na otázku: „  Jak srozumitelný byl pro tebe klí�?“  

 

Z grafu �. 4 je patrné, že v�tšin� student� ur�ování podle klí�e ned�lalo potíže, 

jedna žákyn� napsala „  bylo to jako nápov�da“ . Sedm student� uvád�lo, že obtížný pro 

n� byl za�átek, pak jim práce s klí�em ned�lala problémy. Pomoc pot�ebovali po celou 

dobu dva studenti a klí�i spíše nerozum�la jedna studentka, Tito t�i studenti do 

dotazníku uvedli, že netušili, co mají s klí�em d�lat. To byli ti, kte�í nebyli schopni 

pracovat podle psaných instrukcí.  

 

 
Graf 5: Využití informa�ních list� 

 

Všichni studenti odpov�d�li kladn� na otázku, zda jim p�i ur�ování pomohly 

informa�ní listy s charakteristikou jednotlivých druh�. Graf �. 5 ukazuje, jak informa�ní 

list s charakteristikou studenti b�hem práce využívali. 

Odpov�di na otázku �. 3 (Co ti d�lalo p�i ur�ování mech� potíže?) byly velice 
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t�žké je rozlišit.  

V otázce �íslo �ty�i studenti odpovídali, že by cht�li více �asu na práci, nebo 

ur�ovat mén� druh�. Nedostatek �asu byl zp�soben tím, že jsem musela opakovan� 

vysv�tlovat zásady zacházení s mikroskopem a zp�sob zakreslování pozorovaných 

skute�ností. 

 Diskuse 5.6

P�vodn� jsem zamýšlela za�adit laboratorní cvi�ení až po exkurzi, kv�li 

nep�íznivému po�así jsem však musela zm�nit jejich po�adí, což bylo možné proto, že 

jsem m�la nasbírané mechy do herbá�e z pr�zkumu lokality. Zm�na po�adí se ukázala 

být výhodnou v tom, že se studenti nau�ili pracovat s klí�em již ve škole a p�i exkurzi 

jsme se mohli zam��it na pozorování p�írody. P�i laboratorních cvi�eních n�kte�í 

studenti neum�li s mikroskopem pracovat, další studenti m�li špatné návyky 

v zakreslování pozorovaných preparát�, nákres neustále stínovali. Z tohoto d�vodu 

považuji za vhodné provést laboratorní cvi�ení zam��ené na nácvik práce 

s mikroskopem a zakreslováním preparátu. 

Na základ� vyhodnocení dotazníku jsem provedla zm�nu v organizaci práce, 

studenti budou pracovat ve dvojicích a na svém pracovišti budou mít pouze dva 

z ur�ovaných druh�. Pokud budou mít druhy ur�ené, mohou si vyzvednout další druh. 

Samotné ur�ování druh� mech� nebylo pro studenty p�íliš složité, spíše byli zasko�eni 

podobností n�kterých druh�. 

P�i exkurzi již studenti používali klí�e bez problém�, ur�ování jim v�tšinou 

ned�lalo potíže. Mechorosty byly v�tšinou dostate�n� vyvinuté, nebyly však ješt� 

vytvo�eny nové št�ty s tobolkou. Pokryv porostnice mnohotvárné na prvním stanovišti 

však byl oproti mému pr�zkumu nevýrazný. Z cévnatých rostlin rozkvétal zatím jen 

jaterník podléška. Pro ur�ování mechorost� toto období vyhovuje, ale pokud chceme 

ukázat student�m i bylinné patro, doporu�uji po�kat s exkurzí na pozd�jší dobu. 

Vzhledem k venkovním teplotám nebyl ani efekt sn�žných jam tak výrazný jako v 

lét� nebo naopak v mrazu.  

Z hodnocení exkurze studenty vyplývá, že se jim nejen líbila, ale n�kte�í si 

zárove� vyjasnili ur�ité pojmy z ekologie.  
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6. ZÁV?R 

V práci jsem analyzovala t�i u�ebnice využívané pro výuku biologie na gymnáziích, 

ve kterých je zpracováno téma mechorost�. Informace o jejich stavb� a rodozm�n� jsou 

ve všech u�ebnicí uvedeny velmi podrobn�, o ekologie mechorost� se nejvíce zmi�uje 

Kincl (u�. �. 2), který ji uvádí u všech jmenovaných druh�. Mezi jednotlivými tituly 

jsou však významné rozdíly jak v �etnosti jmenovaných druh�, tak v obrazovém 

materiálu. V žádné u�ebnici není zmín�n význam mechorost� pro �lov�ka, ani nám�t na 

exkurzi. Dle mého názoru je nedostatkem analyzovaných u�ebnic  malé množství 

obrazového materiálu a nedostate�né zd�razn�ní významu mechorost� v ekosystému a 

pro �lov�ka.  

 Vybrala jsem lokalitu vhodnou pro zamýšlenou exkurzi a po jejím pr�zkumu 

jsem ur�ila osm stanoviš� vhodných pro práci student�. Pro navrhovanou exkurzi jsem 

vytvo�ila Klí� k ur�ování vybraných mechorost� na lokalit� Bore�ský vrch, 

Charakteristiku vybraných druh� rostlin a Charakteristiku vybraných druh� mechorost�, 

Pr�vodce trasou pro u�itele a Pracovní listy. Pro laboratorní cvi�ení jsem vytvo�ila 

laboratorní protokol pro urychlení práce a Klí� k ur�ování druh� rodu ploník 

(Polytrichum) a bezvláska (Atrichum) se stru�nou charakteristikou t�ídy. 

 Výše uvedené materiály jsem ov��ila p�i laboratorním cvi�ení v b�eznu 2013, 

kterého se zú�astnilo 42 student� a studentek prvního ro�níku. Studenti pracovali 

s klí�em bez v�tších problém�, a�koliv takto ur�ovali rostliny poprvé. Práce je bavila a 

n�kte�í projevili zájem o opakování této organiza�ní formy výuky.  

Exkurze do NPP Bore�ský vrch prob�hla v dubnu 2013, zú�astnilo se jí 25 student� 

a studentek, kte�í klí� používali bez v�tších problém�. Obtížnost úkol� v pracovních 

listech hodnotila v�tšina student� jako p�im��enou. B�hem exkurze pracovali studenti se 

zájmem a stejn� jako o laboratorní cvi�ení, projevili zájem exkurzi opakovat.  

Cílem práce bylo p�ipravit a realizovat exkurzi s odpovídajícími u�ebními materiály. 

Tyto cíle byly spln�ny. 
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9. P@ÍLOHY 

P2íloha I - Seznam determinovaných mechorost� 
 
Játrovky 

Marchantia polymorpha.L. – porostnice mnohotvárná 

Ptilidium ciliare (L.) Hampe – brvitec chlupatý  

Targionia hypophylla L. – bore�ka vzácná    

 

Mechy 

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. – bezvláska vlnkatá  

Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. – ba�atka aksamitová 

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – drabík stromkovitý  

Dicranum scoparium Hedw. – dvouhrotec chvostnatý 

Hypnum cupressiforme Hedw. – rokyt cyp�išový 

Orthotrichum sp. – šurpek 

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. J. Kop. – m��ík p�íbuzný 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. – m��ík bodlavý 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop – m��ík �e�itý 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – travník Schreber�v  

Polytrichum alpinum Hedw. – ploník horský  

Polytrichum formosum Hedw. – ploník zten�ený  

Polytrichum juniperinum Hedw. – ploník jalovcový    

Polytrichum piliferum Hedw. – ploník chluponosný  

Racomitrium heterostichum ([Hedw. ex] Hedw.) Brid. – zoubko�epka r�zno�adá 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – srpnatka há�kovitá 
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P2íloha II - Seznam determinovaných mechorost� na 

jednotlivých stanovištích 

Stanovišt� 1 

Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. – ba�atka aksamitová 

Dicranum scoparium Hedw. – dvouhrotec chvostnatý 

Hypnum cupressiforme Hedw. – rokyt cyp�išový 

Marchantia polymorpha L. – porostnice mnohotvárná 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. – m��ík bodlavý 

Plagiomnium undulatum (Hedw.)T. J. Kop – m��ík �e�itý 

Polytrichum alpinum Hedw. – ploník horský  

Racomitrium heterostichum ([Hedw. ex] Hedw.) Brid. – zoubko�epka r�zno�adá 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – srpnatka há�kovitá 

Stanovišt� 3 

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. – bezvláska vlnkatá  

Polytrichum formosum Hedw. – ploník zten�ený  

Stanovišt� 5 

Targionia hypophylla L. – bore�ka vzácná  

Stanovišt� 6 

Orthotrichum sp. – šurpek 

Stanovišt� 7 

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – drabík stromkovitý  

Dicranum scoparium Hedw. – dvouhrotec chvostnatý 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – travník Schreber�v  

Polytrichum alpinum Hedw. – ploník horský  

Polytrichum juniperinum Hedw. – ploník jalovcový  

Polytrichum piliferum Hedw. – ploník chluponosný  

Ptilidium ciliare (L.) Hampe – brvitec chlupatý  
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Zdroj ilustrací: 

Obr. 1) drabík stromkovitý (Climacium dendroides) – habitus (Vá�a 2006a) 

Obr. 2) Polytrichum norvegicum – habitus (Eckehardt J. 2007) 

Obr. 3) ploník jalovcový (P. juniperum) – fyloid (Balabán 1960) 

Obr. 4) bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum) – fyloid (Balabán 1960) 

Obr. 5) ploník zten�ený (P. formosum) – habitus (Frey 2006) 

Obr. 6) ploník zten�ený (P. formosum) – fyloid (Frey 2006) 

Obr. 7) ploník zten�ený (P. formosum) – fyloid (Frey 2006) 

Obr. 8) ploník jalovcový (P. juniperum) – fyloid (Frey 2006) 

Obr. 9) ploník horský (P. alpinum) – zaoblená tobolka (Frey 2006) 

Obr. 10) ploník zten�ený (P. formosum) – hranatá tobolka (Eckehardt J. 2007) 

Obr. 11) zoubko�epka r�zno�adá (Racomitrium heterostichum.) (Kolá�ová 2013) 

Obr. 12) dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium) – fyloidy (Vá�a 2006a) 

Obr. 13) m��ík p�íbuzný (Plagiomnium affine) – fyloidy na lodyžce (Vá�a 2007) 

Obr. 14 a) bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum) – fyloid (Balabán 1960) 

Obr. 14 b) bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum) – tobolka (Balabán 1960) 

Obr. 15) m��ík p�íbuzný (P. affine) – fyloid (Kolá�ová 2013) 

Obr. 16) m��ík �e�itý (P. undulatum) – fyloid (Vá�a 2007)  

Obr. 17) m��ík bodlavý (P. cuspidatum) – fyloid (Vá�a 2007) 

Obr. 18) m��ík p�íbuzný (Plagiomnium affine) – fyloid (Vá�a 2007) 

Obr. 19) Andreaea rupestris – fyloid (Vá�a, 2006a)  

Obr. 20) Ba�atka obecná (Brachythecium rutabulum.) – fyloid (Kolá�ová 2013) 

Obr. 21) rokyt cyp�išovitý (Hypnum cupresiforme) (Balabán 1960) 

Obr. 22) travník Schreber�v (Pleurozium schreberi) (Eckehardt J. 2007) 
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P2íloha IV - Klí- k ur-ování druh� rodu ploník (Polytrichum) a bezvláska  
(Atrichum) 

 
Charakteristika t�ídy: 

Jedná se o výrazn� zelené, vytrvalé rostliny, které jsou vysoké až kolem 50 cm, na 

stanovišti (jsou pozemní i bažinné druhy) vytvá�í bohaté polštá�e. Za sucha mohou být 

lístky bu	 p�ilehlé k lodyze, nebo zkroucené. Listy jsou dlouze kopinaté, odstálé až 

odehnuté, na kauloidu rostou v 6 – 8 �adách, bazální �ást lístku vytvá�í pochvu. Pošvatá 

báze list� chybí u rodu Atrichum.  

Okraj lístku je celokrajný a vehnutý nebo pilovitý. St�edem listu prochází žebro, které je 

�asto mohutné, m�že vybíhat v osinu nebo chlup (P. piliferum). Na žebru se nachází 

lamely – podéln� probíhající lišty bun�k s chloroplasty - jejichž koncové bu�ky mají 

r�zný tvar a slouží proto jako determina�ní znak k rozlišení n�kterých druh�. 

U rodu Atrichum jsou lamely nízké a redukované. V bazální �ásti fyloid� jsou bu�ky 

prodloužené a tenkost�nné, v horní �ásti listu jsou drobné šestiboké nebo �tvercové. Št�t 

je p�ímý, dlouhý a žluto�ervený. Tobolka m�že být p�ímá nebo nachýlená, hranatá nebo 

oblá, �epi�ka je plstnatá (Vá�a 2006b). 
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Zdroj ilustrací 

Obr. 1a) bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum) – habitus (Frey 2006)   

Obr. 1b)  bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum) – fyloid (Balabán 1960)  

Obr. 2) ploník obecný (P. commune) – fyloid (Balabán 1960)    

Obr. 3) ploník jalovcový (P. juniperinum) – fyloid (Frey 2006)    

Obr. 4) ploník zten�ený (P. formosum) – fyloid (Frey 2006)    

Obr. 5) ploník chluponosný (P.piliferum) – fyloid (Frey 2006)    

Obr. 6) ploník jalovcový (P. juniperinum) – fyloid (Balabán 1960)    

Obr. 7) ploník horský (P. alpinum) – tobolka (Eckehardt J. 2007)    

Obr. 8a) ploník obecný (P. commune) – tobolka (Vá�a 2006a)    

Obr. 8b) ploník obecný (P. commune) – detail fyloidu (Frey 2006)    

Obr. 9) ploník obecný (P. commune) – okrajová bu�ka lamely (Vá�a 2006a)  

Obr. 10) ploník zten�ený (P. formosum) – okrajová bu�ka lamely (Frey 2006) 
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P2íloha V - Pracovní list k exkurzi do NPP Bore-ský vrch 

 

Jméno a p�íjmení: 

 

Stanovišt� 1 
 
1) Dopl� podle výkladu a tvého pozorování: 

Trachyt pat�í p�vodem mezi horniny…………………………………. Podléhá 

zv�trávání, nejv�tší úlomky se hromadí…………………………… �ástech 

su�ového pole, protože jsou…………………………………………….. Svah je 

stabilizován …………………………………………………, které se zde uchytily. 

 

Stanovišt� 2 

2a) Zakresli a popiš jednotlivé �ásti pozorované játrovky: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2b) Zkus na játrovce porostnici mnohotvárné najít rozmnožovací útvary, zakresli je a 

napiš, k jakému typu rozmnožování pat�í: 
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2c) Zakresli a popiš jednotlivé �ásti pozorovaného mechu: 

 
 
 
 
 

 
 
 

2d) Zakresli lístky pozorovaných druh� m��íku (m��ík �e�itý, m��ík bodlavý): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Stanovišt� 3 

3a) Jsi na území ozna�eném jako Národní p�írodní památka Bore�ský vrch 

Napiš, jak jsi poznal/a, že jsi na území NPP, a jak se zde budeš chovat: 

 

zna�ení:  

 

 

chování:  

 

 

 

3b)  Jsi na severním svahu, kde zjara kvete nap�. jaterník podléška, plicník léka�ský 

apod. Doba jejich kv�tu kon�í olist�ním d�evin. Který abiotický faktor nejvíce 

ovliv�uje r�st rostlin v bylinném patru listnatého lesa?  
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Stanovišt� 4 

4a) Povšimni si kmen� strom� na su�ovém svahu. Jak tyto pozoruhodné tvary kmen� 

vznikly? Pro� jsou tyto stromy �asto malého vzr�stu? 

 

 

 

 

 

4b) Podle pokyn� u�itele prove	 pokus, který ti mimo jiné ukáže, jak množství 

vláhy ovliv�uje vzhled mechorost�. Údaje zanes do tabulky. 

vzhled rostlinky 

na za�átku: za 2 minuty za 5 minut 

 
 

  

 

 Dopl� v�tu: 

 Tímto pokusem jsme prokázali, že mechorosty p�ijímají vodu …………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4c) Vyber si t�i kameny a zkus podle stélky ur�it, kolik druh� lišejníku na nich roste. 

Pak vra� kameny na p�vodní místo. Po�et a popis druh�:  
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Stanovišt� 5 

Nejen p�írodov�dec, ale nap�. i turista by m�l um�t pracovat s mapou a  
orientovat se podle ní v terénu. S pomocí mapy odpov�z na následující otázky: 

 
5a) Pojmenuj ozna�ené kopce, názvy napiš nad šipky: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5b) Se�a	 pojmenované kopce sestupn� podle jejich nadmo�ské výšky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5c) Co se nachází na vrcholu Milešovky?  
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Stanovišt� 6 

6. Pod vedením u�itele prove	 pokus, který ti oz�ejmí funkci ventarol. Dodržuj 

u�itelovy pokyny! Pak vypl� tabulku. 

Druhou �ást pokusu provedeš na stanovišti �. 8. 

 

Stanovišt� 7 

7a) Vysv�tli svými slovy, co znamená výraz bioindikátor:  

 

 

 

 

 

 

7b) Napiš alespo� dva d�vody, pro� jsou epifyty citlivé na zne�išt�ní ovzduší: 

 

 

 

 

 

 

 

ventarola 
teplota 

vzduchu 
v 

ústí ventaroly 

sm�r proud�ní 
vzduchu 

vysv�tlení sledovaného jevu 

na vrcholu 
kopce 

   
 
 
 

na úpatí kopce 
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Stanovišt� 8 

8a) Jsi u tzv. ledových jam. Zde dokon�íš druhou polovinu pokusu ze stanovišt� 6.  

Pracuj podle u�itelových instrukcí, výsledky zapiš do tabulky (úkol �. 6). 

Tímto pokusem jsme prokázali… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

 

 

 

8b) Jak ovliv�ují ledové jámy výskyt ploníku horského?  

 

 

 

 

 

8c) Zkus podle klí�e ur�it co nejvíce p�ítomných druh� mech�. Zapiš postup ur�ování 

a název ur�eného druhu do pracovního listu (všímej si d�ležitých ur�ovacích 

znak�): 
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Jméno a p�íjmení: 

 

Stanovišt� 1 
 
1) Dopl� podle výkladu a tvého pozorování: 

Trachyt pat�í p�vodem mezi horniny vyv�elé. Podléhá zv�trávání, nejv�tší úlomky 

se hromadí na dolních �ástech su�ového pole, protože jsou nejt�žší. Svah je 

stabilizován rostlinami, které se zde uchytily. 

 

Stanovišt� 2 
 

2a) Zakresli a popiš jednotlivé �ásti pozorované játrovky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2b)  Zkus na játrovkách najít rozmnožovací útvary, zakresli je a napiš, k jakému typu 

rozmnožování pat�í: 

 
 
            
 
 
 
  
 
          pohlavní        pohlavní       nepohlavní      
 

pohárky s gemami 
(rozmnožovacími t�lísky) 

stopka 

plochá (frondózní) 
stélka 

sam�í receptakulum 
(anteridiofor)  
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2c) Zakresli a popiš jednotlivé �ásti pozorovaného mechu: 

 

 

 

 
 
 
 
 

2d) Zakresli lístky pozorovaných druh� m��íku (m��ík �e�itý a m��ík bodlavý): 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stanovišt� 3 

3a) Jsi na území ozna�eném jako Národní p�írodní památka Bore�ský vrch. 

Napiš, jak jsi poznal/a, že jsi na území NPP, a jak se zde budeš chovat: 

 

zna�ení: na stromech jsou �ervené pruhy, cedule se státním znakem a nápisem NPP  

  Bore�ský vrch 

 

chování: budu tiše, chodím jen po vyzna�ené trase, nek�i�ím, nerozd�lávám ohe�, 

  nezahazuju odpadky, netrhám rostliny, nechytám živo�ichy  

 

3b) Jsi na severním svahu, kde zjara kvete nap�. jaterník podléška, plicník léka�ský 

apod. Doba jejich kv�tu kon�í olist�ním d�evin. Který abiotický faktor nejvíce 

ovliv�uje r�st rostlin v bylinném patru listnatého lesa?  

    sv�tlo 

 

lodyžka 

tobolka 

rhizoidy 

št�t 

lístek 

m��ík bodlavý m��ík �e�itý 
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Stanovišt� 4 

4a) Povšimni si kmen� strom� na su�ovém svahu. Jak tyto pozoruhodné tvary kmen� 

vznikly? Pro� jsou tyto stromy �asto malého vzr�stu? 

horší klimatické podmínky (na živiny chudé stanovišt�, nižší teplota)  

pohyblivý substrát 

 

4b) Podle pokyn� u�itele prove	 pokus, který ti mimo jiné ukáže, jak množství 

vláhy ovliv�uje vzhled mechorost�. Údaje zanes do tabulky. 

vzhled rostlinky 

na za�átku: za 2 minuty za 5 minut 

lístky svinuté u lodyžky 
lístky se odklání 

od lodyžky 

lístky maximáln� 
odklon�ny od lodyžky 

(svinutí a rozvinutí lístk� závisí na atmosférické vlhkosti) 

Dopl� v�tu: 

Tímto pokusem jsme prokázali, že mechorosty p�ijímají vodu celým povrchem 

t�la. 

 

4c) Vyber si t�i kameny a zkus podle stélky ur�it, kolik druh� lišejníku na n�m roste. 

Pak vra� kameny na p�vodní místo. Po�et a popis druh�: :     4 druhy  

 

3 druhy mají lupenitou stélku, která jde odd�lit od podkladu 

1 druhy má korovitou stélku – nejde odd�lit od podkladu 

žlutá barva, stélka jde od podkladu odd�lit – lupenitá stélka 

hn�dá barva, okraje se zdvíhají od podkladu – lupenitá stélka- 

sv�tle zelená barva, okraje se zdvíhají od podkladu – lupenitá stélka 

sv�tle šedá stélka, p�itisklá k podkladu – korovitá  
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Stanovišt� 5 

Nejen p�írodov�dec, ale nap�. i turista by m�l um�t pracovat s mapou a  
orientovat se podle ní v terénu. S pomocí mapy odpov�z na následující otázky: 

 
5a) Pojmenuj ozna�ené kopce, názvy napiš nad šipky. 
 
 

 

 
 
 
 
5b) Se�a	 pojmenované kopce sestupn� podle jejich nadmo�ské výšky: 

 
 

Milešovka (837 m n. m.) 
Lipská hora (680 m n. m.) 
Ostrý (553 m. n. m.) 

 
 
5c) Co se nachází na vrcholu Milešovky?  

 
meteorologická stanice, rozhledna 
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Stanovišt� 6 

6) Pod vedením u�itele prove	 pokus, který ti oz�ejmí funkci ventarol. Dodržuj 

u�itelovy pokyny! Pak vypl� tabulku. 

ventarola 
teplota 

vzduchu 
v 

ústí ventaroly 

sm�r proud�ní 
vzduchu 

vysv�tlení sledovaného jevu 

na vrcholu 
kopce 

teplota 
okolního 
vzduchu 

dovnit� 
ventaroly 

teplejší vzduch je nasáván do 
vnit�ního systému puklin 

na úpatí kopce 
mnohem 

chladn�jší 
než okolní 

ven z 
ventaroly 

po pr�chodu puklinami se vzduch 
ochladil  

Druhou �ást pokusu provedeš na stanovišti �. 8. 

 

Stanovišt� 7 

7a) Vysv�tli svými slovy, co znamená výraz bioindikátor:  

 

organismus, který reaguje i na malé zm�ny podmínek na stanovišti 

 

 

 

7b) Napiš alespo� dva d�vody, pro� jsou epifyty citlivé na zne�išt�ní ovzduší: 

 

borka strom� nemá pufra�ní kapacitu (nezvyšuje pH srážek) 

epifyty nechrání sn�hová pokrývka 

epifyty jsou vystaveny v�tšímu množství srážek se škodlivinami než druhy na p�d� 

�i kameni (stékání vody po kmenech a v�tvích) 
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Stanovišt� 8 

8a) Jsi u tzv. ledových jam. Zde dokon�íš druhou polovinu pokusu ze stanovišt� 6.  

Pracuj podle u�itelových instrukcí, výsledky zapiš do tabulky (úkol �. 6). 

Co jsme tímto pokusem prokázali: 

 

komínový efekt ventarol – v teplém období je na vrcholu vzduch nasáván a dole 

vychází ochlazený ven 

 

8b) Jak ovliv�ují ledové jámy výskyt ploníku horského?  

 

dochází ke zm�n� mikroklimatických podmínek, je zde chladný a vlhký vzduch i 

v teplém lét� 

 

8c) Zkus podle klí�e ur�it co nejvíce p�ítomných druh� mech�. Zapiš postup ur�ování 

a název ur�eného druhu do pracovního listu (všímej si d�ležitých ur�ovacích 

znak�): 

1a → drabík stromkovitý  

 

1b, 2b, 4a, 5a → dvouhrotec chvostnatý 

 

1b, 2b, 4b, 7a, 8b → travník Schreber�v  

 

1b, 2a, 3a, �aa, �c → ploník horský  

 

1b, 2a, 3a, �a, �b, �bb → ploník jalovcový  

 

1b, 2a, 3a, �a, �b → ploník chluponosný 
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P2íloha VIII - Laboratorní protokol  

 

Jméno a p�íjmení: 

Téma: 
Ur�ování vybraných druh� mech� rodu ploník (Polytrichum) a bezvláska (Atrichum) 
 

Materiál: 

mechové rostlinky (bezvláska vlnkatá, ploník horský, ploník chluponosný,  

ploník jalovcový, ploník obecný, ploník zten�ený) 

 

Pom�cky: 

mikroskop, kapátko, podložní a krycí sklí�ko, pinzeta, žiletka, d�ev�ná podložka, 

had�ík, psací pot�eby 

 

Postup: 

Pinzetou utrhneme ze zkoumané rostlinky lístek (fyloid) a p�eneseme ho do 

kapky vody na podložním sklí�ku. P�ikryjeme krycím sklí�kem a pozorujeme nejd�íve 

pod menším, pak p�i v�tším zv�tšení.  

Pokud budeme ur�ovat koncové bu�ky žeber, vytvo�íme p�í�ný �ez lístkem. Na 

d�ev�né podložce se�ízneme n�kolik co nejten�ích p�í�ných �ez� lístku, vybereme 

nejten�í �ez a p�eneseme na podložní sklí�ko, zakápneme vodou, p�ikryjeme krycím 

sklí�kem. Pozorujeme p�i r�zných zv�tšeních.  

Pozorovaný lístek zakresli a napiš název ur�eného mechu. 

 

Vypracování: 
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P2íloha VIII 

 Zapiš postup ur�ování a název ur�eného druhu do pracovního listu (všímej si 

d�ležitých ur�ovacích znak�): 

 

pracovní list vypln�né studenty 

P�íloha VIII 

protokol 

 

P�íloha IX  

hodnocení lab 

 

P�íloha X 

hodnocení lab 

P2íloha IX - Laboratorní protokol vypracovaný studenty 
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P2íloha XI - Dotazník k laboratorním pracím vypln�ný studenty 

 



  

Příloha č. 1        
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 

 
 

Závěrečná práce:  

 

Druh práce  

Název práce  

 

Autor práce 
 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady a že úhrada 

nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč.  

 

 

V Praze dne …............………………… 

 

Jméno a příjmení žadatele  

Adresa trvalého bydliště 

 

 

 

 

__________________________________  

                   podpis žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2        
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  

Evidenční list 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

 

1. 

 

    

 

 

2. 

 

    

 

3. 

 

    

 

4. 

 

    

 

5. 

 

    

 

6. 

 

    

 

7. 

 

    

 

8. 

 

    

 

9. 

 

    

 

10. 

    

 

 

 

 


