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Abstrakt 

 

Práce shrnuje dosavadní poznatky o herbářování rostlin a jejich částí. Popisuje 

postup práce od určení kritérií sbíraného materiálu přes samotný sběr a 

techniku lisování až po vytváření jednotlivých herbářových položek. Práce se 

také dotýká historie vytváření herbářů. Cílem práce je vytvoření ucelené 

příručky pro efektivní začlenění  herbářování do výuky na základních a 

středních školách. 

klíčová slova: herbář, laminování, mikrovlnná trouba, lisování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 

This thesis summarises the existing findings in the field of herbarium creation. It 

describes the work process, starting from determining the collected material's 

criteria and collecting the specimen up to the pressing technique and creating 

individual herbarium entries. The thesis also covers the history of herbarium 

creation. The goal of the thesis is the creation of a comprehensive handbook to 

implement herbarium creation into primary and secondary school education. 

 

Key words: herbarium, laminating, microwave oven, pressing 
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1 Úvod 

 

 Tématem bakalářské práce je herbář a herbářování. Veřejnosti je pojem 

herbář znám. Ne už tak herbářování a správné postupy vytváření herbářové 

položky. Nesetkávají se totiž s popisem postupu často. To, jak správně 

herbářovat rostliny, je popsáno jen v několika málo pracovních sešitech pro 

základní a střední školy. Prostudovala jsem větší část pracovních sešitů, které 

se používají na českých základních školách a jen v několika případech jsem 

našla přímo pracovní postup k vytvoření herbáře. Je jasné, že pokud vezmeme 

do ruky pracovní sešit pro osmé třídy, herbář nenajdeme, protože v osmých 

ročnících vyučujeme biologii člověka. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání (platný od 1.9.2013) však herbář zmiňuje a to přesně v 

části Praktické poznávání přírody: 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

Očekávané výstupy 

žák 

 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a 

neživé přírody  

 

Učivo 

 praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem 

(případně dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení 

herbáře a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché 

rozčleňování rostlin a živočichů 

 významní biologové a jejich objevy  

(zdroj:http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-

ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani) 
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 Je tedy více než vhodné začlenit herbář do školních vzdělávacích 

programů a přenést ho tak do výuky. Minimálně ve školním prostředí bychom 

měli nechat žáky nahlédnout do tajů vytváření herbáře hlouběji. Už proto, že to 

je velice stará a tradiční metoda, bez které by se botanický výzkum v minulosti 

ani dnes neobešel. Umění herbaristiky v sobě spojuje ryze vědecké poznatky, 

možnost memorování, názornost i umělecké vyjádření. Pokud je herbář 

vytvořen v cizích zemích, nechává nás představit si vzdálené končiny. 

Odhaluje podmínky ve kterých byl materiál sebrán, a to velice detailně, díky 

popisným štítkům či pokud je doplněn cestovatelským deníkem. Může 

zachycovat abnormality nebo druhy, které jsou vyhynulé či vzácné a ve volné 

přírodě pro nás nedostupné. Můžeme tedy díky němu cestovat nejen 

rozmanitými místy, ale vlastně i časem. Herbář je významným pomocníkem ve 

výuce botaniky, jak si ukážeme v dalších kapitolách této práce.  

 Co tedy myslíme "správným herbářováním"? Není to jen dobře 

vypadající výsledná položka herbáře se správnými schedami. Je to i komplexní 

přístup k přírodě. Je to rozsáhlý postup, který můžeme popsat od rozhodnutí  se 

pro jednu skupinu rostlin, která má být herbářována, přes vhodný výběr 

oblečení a vybavení do terénu až po určení fontu k nadpisu sched. Člověk, 

který se rozhodne herbářovat musí přijmout také určitou část zodpovědnosti za 

sebrané rostliny a zajistit, aby jejich sběr nepřišel nazmar. A to je jedna z 

nejdůležitějších věcí, které bychom měli učit. Zvláště žáky základních škol. V 

následujícím textu se pokusím shrnout vše, co se týká postupu herbářování.  

 

Cíle 

 

 stručné shrnutí historie herbářování 

 popsání postupu herbářování od sběru po vytvoření kompletní herbářové 

položky  

 vytvoření praktického námětu pro školní projekt s tématikou herbářování 
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  Výběr české literatury, týkající se herbářování, není příliš velký. Nicméně 

zásady a postupy jsou v dostupných materiálech velice obdobné. Je tu ale i 

několik novinek, které se pro naše účely skvěle hodí a to je využití mikrovlnné 

trouby při sušení sebraného materiálu a vytváření položek pomocí laminátoru 

nebo samolepicích desek. Technika sušení a lisování v mikrovlnné troubě 

nebyla do roku 2009 popsána v české literatuře. Až po překladu co češtiny a 

vydání knihy Joanny Sheenové Lisování květin v mikrovlnné troubě (2009), kde 

je technika s využitím mikrovln spolu s klasickými technikami popsána. Jednu 

celou kapitolu jsem proto věnovala i tomuto tématu. Jde mi hlavně o návrhy k 

uspoření času při práci na herbáři. I když čas a rozvaha k herbaristice 

neodmyslitelně patří, pro školní děti může být čekání při práci právě ten důvod, 

aby si ji nezamilovaly. Snad jednou tato práce poslouží jako návod k aktivitám 

při výuce, které ji obohatí. Budu se snažit, aby práce byla srozumitelná a 

přínosná vyučujícím na středních i základních školách.  
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2 Historie herbářování 

 

 Celá výzkumná činnost v oblasti botaniky je od nepaměti spojená s 

herbaristikou. V době, kdy nebylo možné zachycovat rostliny fotoaparátem, 

zbývaly výzkumníkům dvě možnosti. A to rostlinu nakreslit, nebo přivézt 

vylisovanou. Podoba herbáře se v průběhu dějin měnila. Nejprve byl pod tímto 

pojmem znám soubor bylin a rostlin jakéhokoliv typu. Dochovaly se nám nejvíce 

bylináře, které popisovaly rostliny využitelné v lékařství a to i v tom domácím. 

Často se jednalo o rostliny jedovaté. To, jak byl herbář chápán na konci 19. 

století je dobře patrné z knihy Český herbář z roku 1899: "V herbáři obsažen 

popis veškerých důležitých rostlin pro průmysl a obchod, jakož i těch, jež jako 

léky užívají se, buď aby se nemoci předešlo nebo nemoc již skutečná se 

odstranila." Tento herbář tedy neobsahuje rostliny sušené, ale jen jejich popis a 

hlavně návod, jak je užívat při nemoci. Abychom si dokázali popis v tomto 

herbáři přestavit, uvedu ukázku z této knihy: "Kozí list (jasmín, Lonicera 

caprifolium) [zimolez kozí list, růže z Jericha], keř s dlouhými větvemi; listy jsou 

vejčité, tupé, celokrajné; květy vynikají na konci větviček, jsou 1½" dlouhé, bílé 

s červeným dolejškem, později žlutavé, libovonné; bobule vejčité jsou jako 

šarlat červené. Roste v zahradách, v plotech, zvláště besídky se jím pokrývají, 

kvete v máji a červnu. Rozeznává se několik druhů, květy užívají se proti 

chorobám očí, krku a katarrhům; bobule ženou na moč; lodyhy čistí krev; listí 

užívá se na rány, vředy za kloktadlo aj."  Tento velice obsáhlý herbář v sobě 

popisuje přes 700 druhů rostlin, uvádí vždy jejich, více či méně podrobný popis 

a vlastnosti, které je možné využít při léčbě nejrozmanitějších chorob a neduhů. 

Dále tato kniha obsahuje výčet léků z nerostů, jako jsou například  otrušník 

(lidově zvaný utrejch), tedy oxid arzenitý. Ten se zdá jako všelék, protože je v 

knize doporučen jako lék proti zimnici, padoucnici, uštknutí hada, kousnutí psa, 

dně a dokonce se používal k odpuzování much. Pekelný kámen (dusičnan 

stříbrný) - na zastavení krvácení, k použití v klystýru a k leptání "zlého masa", 

solík (chlór) - na mírnění zimnice nebo například nafta, která se používala mimo 

jiné proti hysterii. 
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 Z jasných důvodů se nám dochovaly herbáře opatřené kresbami ve větší 

míře než položkové herbáře sušených rostlin. První dochovaný herbář je 

ověnčen těmi nejzvučnějšími jmény. Je to Mattioliho herbář, vydaný roku 1562 

Jiřím Melantrichem z Aventina. Do českého jazyka ho přeložil Tadeáš Hájek z 

Hájku. Jeho výjimečnost je skrytá i v tom, že nebyl psán v latině, ale vyšel v 

mnoha evropských jazycích. Tím se zpřístupnil i laické veřejnosti, která ho s 

oblibou využívala dalších  bezmála dvě stě let. Obsahoval obrazy rostlin s jejich 

popisy a možností využití.  

Už od 17. století se ale výraz "herbář" posouvá blíže k dnešnímu pojetí. Stává 

se z něj v prvé řadě sbírka sušených rostlin. Prvními "Čechy", kteří 

zkompletovali sbírky takového objemu, že se nám dochovaly dodnes byli 

Tadeáš Haenke, Jan František Bečkovský a Jan Nepomuk Boháč. Boháčův 

herbář označujeme jako první regionální a byl z oblasti Klatovska. Haenkeho 

práce je největšího rozsahu, díky výpravám a cestám, které podnikl. (Podle 

Bauer 2005) 

 Zlomový rok pro herbářové sbírky je u nás už rok 1818. Při založení 

Národního muzea byla poptávka i po herbářové sbírce. K  ní přispěli bratři 

Preslovi, Bedřich Brechtold, Kašpar Šternberk, Filip Maxmilián Opiz a další. 

Poslední jmenovaný založil také roku 1819 Výměnný ústav rostlin, který měl 

sloužit laické i botanické veřejnosti k výměně herbářových listů. Byl to první 

ústav svého druhu na světě. (Podle Hoffmannová 1984) 

 Výraznou a obecně celkem známou osobností je Tadeáš Haenke. Jeho 

život a okolnosti jeho práce bych chtěla zmínit podrobněji.  

 Tento všestranně nadaný botanik, který pocházel z Chřibské u České 

Kamenice, se rozhodně nezabýval jen rostlinami. Mezi profese, ve kterých je 

zmiňován patří nejen botanika, ale také lékařství, etnografie, či kartografie. Byl 

mino jiné prvním člověkem, který roku 1784 vypustil na našem území 

horkovzdušný balón. Mnoho let studoval přírodu u nás. Ať už to bylo České 

Švýcarko, tedy oblast jeho mládí nebo expedice do Krkonoš, které se zúčastnil 

spolu s Tobiášem Gruberem či Janem Jiráskem. Tato expedice se stala 

věhlasnou i v zahraničí. (Podle Kocourek 1997) 
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 Na základě svých prací se stal v pouhých dvaceti osmi letech členem 

Královské české společnosti nauk. Původně měl v plánu vydat se na Sibiř, kde 

chtěl zkoumat místní faunu a komplexně popsat tamější podmínky. V roce 1788 

však dostal pozvánku na expedici do Ameriky a Tichomoří. S malým 

zpožděním, kvůli ztroskotání lodi, na které se plavil, se dostal až do Chile. 

Procestoval velký kus Jižní a Střední Ameriky, kde kromě popisu mnoha 

rostlinných druhů a precizní badatelské práce, objevil rostlinu Viktorii 

královskou, kterou popsal, ale nepojmenoval. Na své jméno si musela tato 

rostlina počkat až do roku 1840, kdy ji pojmenoval anglický botanik Lindley. 

Nese jméno královny Viktorie. Hezky je popsaná v knize I. Rystonové: 

"Královna stojatých vod, nejkrásnější květina Ameriky, největší sladkovodní 

rostlina (listy o průměru až 4 m unesou na hladině hmotnost až 50kg, květy mají 

v průměru až 35 cm a zůstávají rozvité přes noc), jedlá semena mají průměr až 

8 mm)" Tento popis ukazuje, jak výjimečnou rostlinu Haenke nalezl. my ji 

můžeme vidět i v našich podmínkách a to díky botanickým zahradám, například 

v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, či v 

Botanické zahradě hlavního města Prahy (Podle Chytrá a kol. 2010). 

  Mezitím však 12. března 1793 Haenke vstoupil jako první Čech na 

kontinent Austrálie. Nejvíce svých zážitků a poznatků z cest sepsal po roce 

1796 po usazení se v Cochabambě. Nebyla to však jen botanika, ke které svým 

pozorováním přispěl. Zásluhy se mu připisují za objevy v oblasti používání 

chilského ledku při výrobě střelného prachu, výzkum v oblasti léčiv, či za 

založení výroby hedvábí ve městě Buxacaxei. Zemřel za neobjasněných 

okolností 31. října 1817. Svým rozsahem lehce připomíná Járu Cimrmana. 

(Podle Dunda 2002) 

 Podle mého názoru historické techniky, jako je tvorba herbáře, 

neodmyslitelně patří do výuky. Měli bychom své žáky motivovat k činnosti, která 

by jim mohla objasnit důležitost a nepostradatelnost systematiky v botanice. 

Motivovat je můžeme i tím, že nahlédnou spolu s námi do starých sbírek, ve 

kterých naleznou rostliny, které na stejném území už sebrat nemohou. Ať už 

kvůli zástavbě nebo kvůli vymizení toho kterého druhu. Můžeme je přivést na 

myšlenku, že pokud seberou dnes rostlinu, která je pro nás běžná a vytvoří 
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položku správně, možná to bude jediná možnost, jak jejich potomci budou moci 

rostlinu spatřit.  
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3 Sběr a postup herbářování 

 

 Jak jsem podotkla v úvodu mé práce, je herbářování velice komplexní 

postup. Nelze říci, který krok je v jeho průběhu ten nejdůležitější, protože 

všechny, jeden za druhým, vedou k vytvoření herbáře jako takového. Žádný z 

těchto kroků nemůže být vynechán. Ještě před nedávnou dobou bychom také 

museli smutně podotknout, že žádný z kroků nelze zrychlit. Měli bychom na 

mysli především sušení rostlin, které dříve trvalo nejméně šest týdnů. Doba ale 

pokročila a my i tento krok dokážeme s úspěchem zrychlit a zefektivnit. 

Vynechat ale nejde žádná část postupu. Postupem mám na mysli vše od 

výběru rostliny po založení herbářové položky do celku herbáře. Já jsem zhruba 

rozdělila postup vytváření herbáře na tři části. Prvním je sběr, druhým lisování a 

třetím vytváření samotné položky. Tyto části však nejsou striktně odděleny. 

Vzhledem k tomu, že položek v herbáři je mnoho a ne všechny se sbírají ve 

stejnou dobu, jsou práce na jednotlivých rostlinách provázány a mnohdy se 

překrývají. Tvůrčí práce končí až svázáním celého herbáře. Do té doby může 

od prvotního rozhodnutí uplynout klidně i několik let. Ne snad kvůli liknavosti 

botanika, ale spíše kvůli tomu, že se vždy nepodaří nasušit všechny rostliny 

určené do herbáře v jedné sezóně. Mohou nastat deštivá období, která 

znehodnotí materiál a ten po vylisování nevypadá podle našich představ. Nebo 

se nedostaneme do oblasti, ve které chceme sbírat tak často jak bychom 

potřebovali a námi vyhlídnutá rostlina nám zkrátka odkvete dříve, než ji 

stihneme sebrat. Na herbářování bychom vždy měli mít dostatek času a také 

žákům ve školách bychom měli dát časovou dotaci, která reálně odpovídá době 

nalezení a usušení zadaných rostlin.  

 

3.1. Sběr  

 

 Zásady sběru zdravého rostlinného materiálu skvěle shrnula ve své knize 

"Jak založit herbář" Eva Hoffmannová. Bez dodržení těchto jednoduchých 

pravidel, nemůžeme dosáhnout skvělého výsledku.  
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Desatero správného sběru podle Evy Hoffmannové (1984): 

Tab. 1 

1. Listy a lodyhy musí být prosty jakéhokoliv hmyzu. 

2. Na listech a uvnitř listových pochev nesmějí být pavučiny ani zámotky s 

pavoukem. 

3. Listy nesmějí být vykousané. proděravělé a zohýbané. 

4. Listy musí být stejnoměrně zeleně vybarveny, nesmějí mít bledé, žluté, 

hnědé a červené skvrny ani mozaikový vzor. 

5. Povrch listů nesmí mít žádné výčnělky a ztloustlá místa.  

6. Listy nesmějí obsahovat hálky. 

7. Listy trav nesmějí být rezavé ani mít podélně se rozpadající pletivo. 

8. Listy ani lodyhy nesmějí být lepkavé (kromě smolničky, rožce a jiných 

lepkavých druhů) a nesmí z nich stékat medovice. 

9. U listnatých dřevin pečlivě prohlížíme rubovou stranu listů a úžlabí hlavních 

žeber. 

10. Nesbíráme rostliny se znetvořenými květy a nerozvíjejícími se poupaty. 

 

 Desatero nám zajišťuje sběr perfektních a typických rostlin, které budou 

jasnou ukázkou zástupců jednotlivých druhů. Abnormalitám a poškozeným 

rostlinám, pokud tedy jde o poškození, které není vyvolané jen jednoduchým 

okousáním hmyzem či zvěřím, ale například poškozením vegetačních vrcholů, 

nemocí rostliny či nabodnutí hmyzem, se nevyhýbáme. Sbíráme je do 

samostatných oddílů herbáře a musíme dbát na to, abychom rostlinu dobře 

popsali a to i s místem výskytu a podmínkami, v jakých rostla. K abnormalitám, 

na které se zaměřujeme patří především fasciace (srostlé ploché lodyhy s květy 

na vrcholu), proliferace (prorůstání jednoho květenství druhým) nebo 

dichotomie (netradičné rozvětvené stonky). (Podle Hoffmannová 1984) 
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Výběr lokality 

 

 Z obecného hlediska je výběr lokality velice závažný a v podstatě určuje 

charakter celého herbáře. Máme tedy dvě možnosti. Předem vybrat rostliny 

podle nějakého klíče a ty pak sbírat. Můžeme například vybrat jednu čeleď či 

seznam určitých zástupců a ty zkompletovat na různých lokalitách. Nebo 

můžeme vytvořit herbář tím, že se zaměříme vždy na jeden druh rostliny, 

sebereme ho na dvou místech a srovnáme jeho znaky, vzrůst a tak dále. Při 

výběru lokality dáváme pozor zejména na to, aby byl sběr rostlin v těchto 

místech povolen. Vynecháváme sběr v chráněných krajinných oblastech, na 

soukromých pozemcích či v parkových úpravách, kde je zakázán vstup mimo 

vyznačené stezky. Z druhého úhlu pohledu však můžeme výběr herbářových 

položek podřídit lokaci, která je kolem nás nebo blízko.  V prostředí školy je 

jednoznačně podřízen výběr rostlin lokaci, protože zadávat na základní škole 

jiný výběr rostlin než z nejbližšího okolí je nesmysl. Žákům tedy zásadně 

zadáváme seznam rostlin, o kterých si jsme jistí, že v blízkosti školy jsou. Je 

vhodnější zadat seznam rostlin, které musí žáci aktivně najít, než zadat prostě 

jen počet položek. I v celoročních či dlouhodobějších projektech počítáme s 

omezenou lokalitou. Musíme si místa kolem školy projít a zjistit si četnost 

jednotlivých námi požadovaných druhů. Žáky pak vysíláme do terénu najisto, 

pokud zadáváme sběr jako samostatný úkol a nepořádáme sběr společný. Ale 

kde je vhodné sbírat? Eva Hoffmannová (Hoffmannová 1984) popisuje správná 

místa takto: "Rostliny sbíráme v lese, na louce, na břehu potoků, řek, rybníků, v 

lesních křovinách, v plotních křovinách, v pobřežních křovinách, po svezení 

úrody na polích, při stojící úrodě na okrajích polích, kolem obytných budov, na 

volných půdách, na opuštěných staveništích, v městské dlažbě, ve starých 

zídkách a s přiměřenou opatrností též na seřazovacích nádražích, kde se občas 

vyskytnou nové cizokrajné druhy, zavlečené železniční dopravní tepnou." 
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Podzemní části rostlin 

 

 S podzemními částmi rostlin přinášíme do herbáře nejvíce nečistoty a je 

tedy velice důležité tuto část již při sběru ošetřit tak, aby nám sbírku 

neznehodnotila a neznečistila. Přes komplikovanou práci s kořeny rostlin, jsou 

tyto části velice důležitou a nepostradatelnou součástí položky Hoffmannová 

(1984) píše: "Správný herbář má obsahovat i podzemní části rostliny. 

Trojrozměrnou hlízu, cibuli nebo tlustý kořen do herbáře vložit nelze. Proto 

pomýšlíme již při sběru rostliny, jak tento úkol zvládnout.". Pokud se jedná o 

rostliny se silnými kořeny, cibulemi nebo oddenky, můžeme žákům navrhnout 

domalování či dokreslení této části na položku. Je to schůdnější cesta než 

prořezávání kořenů nebo jejich oddělené sušení a následné lepení na položku. 

A ve školním prostředí obecně cesta schůdnější. Nenaplníme sice popis 

"správného herbáře", ale práce bude pro naše účely dostatečná. Nicméně 

pokud se rozhodneme poprat se s tímto úkolem, musíme pracovat precizně.  

 Po vydloubnutí rostliny ze země nejprve zhodnotíme stav a znečištění 

kořene. Pokud byla rostlina v suché půdě, oklepáním se zbavíme velké části 

nečistot. Další fází je odstranění zeminy rukou nebo tupou částí nože. Takto 

očištěnou rostlinu uložíme do sběrného sáčku. Čím delší dobu budeme rostlinu 

přenášet, tím méně čistíme kořenovou soustavu. V domácím prostředí pak 

kořeny propereme. Dáme je pod tekoucí vodu, nemneme je příliš hrubě, 

abychom nepoškodili nejtenčí kořínky a zbytečně nenamáčíme stonek s listy. 

Při potřebě ztenčení cibule nebo kořene, tuto část nejprve očistíme suchou 

cestou, tedy štětečkem a ofukováním. Potom teprve řežeme plátek, který dáme 

k lisování. (Podle Hoffmannová 1984). 

 

Transport a čas sběru 

 

 Ideální čas sběru rostlin určených pro herbářování je do jedenácti hodin 

dopoledne, protože "...v jejich pletivech je větší turgor, při transportu nevadnou 

a v herbáři mají dokonalejší vzhled nežli rostliny sbírané v odpoledních 

hodinách." (Hoffmannová 1984). Pro zajištění hladkého přenosu domů nebo na 
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místo, kde budeme s rostlinami dále pracovat potřebujeme vybavení, které není 

nijak náročné na přípravu, ale bez kterého bychom sběr znehodnotili. Teď 

mluvím hlavně o sáčcích, kterých je potřeba větší množství. Dobré jsou různé 

rozměry. Nejen kvůli velikosti sebraných rostlin, ale také proto, že ukládáme i 

několik rostlin do jednoho sáčku v případě, že nejsou znečištěné a jsou suché. 

Není ovšem dobré otevírat sáčky s už nasbíranými rostlinami příliš často. Z 

každého stanoviště, kde sbíráme, ukládáme rostliny do jednoho sáčku. 

Zjednodušuje nám to i zapamatování nebo zapsání stanoviště na pomocný 

lísteček, ze kterého později tvoříme schedu. Mokré rostliny skladujeme ideálně 

zvlášť. Obecně platí, že rostliny se nejlépe uchovají v chladu, vlhku a temnu. 

Pokud budeme mít toto na mysli, nedoneseme rostliny poškozené a výsledky 

lisování budou podle našich představ.  

 Pokud sbíráme s dětmi, je více než důležité dohlédnout právě na tuto 

fázi. Děti často přebíhají, neukládají rostliny pečlivě, pokud mají hezký "úlovek", 

mají tendence ostatním se chlubit a tím má rostlina dost času, aby zvadla a tak 

se znehodnotila. Popisky si tvoříme průběžně a vedeme k tomu i děti. Pokud 

jdeme na exkurzi spojenou se sběrem rostlin s větší skupinkou, přípravu na 

zhotovování popisků každé sebrané rostliny nesmíme podcenit. Na tom závisí 

celý výsledek jejich sbírání. Bez shedy, která je pravdivá a přesná, ztrácí herbář 

smysl. Můžeme si tuto práci zjednodušit tím, že při vymýšlení exkurze 

naplánujeme i místa sběru a předem je žákům napíšeme na kartičky. Ti pak jen 

přiřazují kartičky k sebraným rostlinám. To je vhodné zvláště u nižších ročníků 

ZŠ, kde žáci  nejsou ještě dostatečně systematičtí. 

 

 

3.2 Lisování 

 

 Princip lisování tkví v sušení rostliny, tedy zbavování jejího těla vody a 

současného zploštění všech orgánů ideálně do stejné tloušťky. Tím rostlinu 

zároveň fixujeme v námi zvolené poloze, která je důležitá z hlediska názornosti 

budoucí položky. Polohu rostliny nebudeme moci po jejím usušení měnit. 
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Nenaděláme nic se zdánlivými drobnostmi, které ale mohou zkazit dojem o 

výsledku naší práce. Takovými maličkostmi mohou být přeložené okvětní lístky, 

zlomený stonek, nesouměrně rozložené listy a jiné. Pečlivost je v této fázi velice 

důležitá. Při ostatních krocích můžeme většinou své chyby napravit, ale u 

lisování je to jinak. Pokud jdeme cestou klasického lisování v lisu, nebo pod 

těžkými knihami, trvá vysušení rostliny tak, aby byla použitelná v herbáři i 

několik týdnů. A pokud po takové době zjistíme, že kvůli naší neopatrnosti je 

rostlina znehodnocená, můžeme si na další možnost sběru počkat i celý rok.  

 Další nástrahy na nás čekají v podobě jednotlivých orgánů rostliny, z 

nichž nejsou vždy všechny k lisování vhodné. Mluvíme teď nejen o tvrdých či 

velkých plodech, ale i o kořenech. Takovým příkladem může být smetanka 

lékařská. Je žáky často vyhledávána jako položka do herbáře, ale kořen 

výsledný dojem kazí. V případě tlustého kořene máme dvě možnosti jak s ním 

zacházet. První možností je provést řez kořenem a vylisovat plátek z jeho 

středu či z povrchu. Ten pak naaranžovat v položce tak, aby tvořil jakousi iluzi 

plochého kořene. Druhou možností je kořen usušit volně a přidat ho k položce 

například v mikrotenovém nebo papírovém sáčku. Stejně tak bychom měli 

postupovat, pokud máme ke sbírané rostlině k dispozici plody. V jejich případě 

bych ovšem doporučovala přidávat k položce jen plody suché.  

 A co tedy dělat, pokud chceme mít přímo u položky kořen, či dužnatý 

plod? Jednoduše se dá na položku dokreslit. Je to efektní a názorné, přitom bez 

problémů se sušením. Navíc je tato možnost využitelná i v případě, že je 

rostlina chráněná a  nemůžeme ji ze země vydloubnout celou i s kořenem či 

cibulkou jak je tomu například u bledule jarní nebo sněženky podsněžníku. 

Protože většinu rostlin k herbářování sbíráme v květu je pochopitelně i 

praktičtější a rychlejší plody domalovat.  

 Ve školním prostředí nám tento postup dává příležitost využít 

mezipředmětové vztahy s výtvarnou výchovou. Toto spojení bývá velice 

přínosné. Žáci se tak naučí přistupovat k položce jako k něčemu co je jejich 

dílo. Máme šanci tím zaujmout větší část třídy, protože je pravděpodobnější, že 

alespoň jeden z předmětů žáka baví a zajímá. A samozřejmě čím více času 

stráví nad rostlinou, tím lépe si jí vtisknou do paměti. Jako hezký příklad může 
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sloužit bez černý. Jeho květ a listy se poměrně dobře lisují, vysazuje se i ve 

městech a tak není problém ho žákům zadat jako samostatný projekt. Díky 

kontrastu jeho květů a plodů vypadají domalované plody na položce obzvláště 

dobře a namalovat ho není nijak složité ani pro nižší ročníky základních škol. 

Co se týče kreslících a malířských potřeb, nejvděčnější je tuš. I dětská ruka s ní 

většinou dokáže dobře vystihnout křehkost rostliny, její pohyb, nebo ohyby listů. 

Po zaschnutí se dá obraz kolorovat pastelkami.  

 Žáci bývají fixováni na barvu rostliny. Při sběru v nevhodnou denní dobu 

nebo pokud rostlina už nějakou dobu kvetla, je velice pravděpodobné, že barva 

se ztratí z okvětních lístků zčásti nebo i úplně. Proto je důležité dodržovat 

správný postup sběru. Instruovat k němu žáky, aby potom sami rozpoznali, kdy 

a jaké rostliny sbírat. Pokud budou znát teorii a budou se jí držet, i jejich 

výsledky budou vypadat dobře. To je důležité pro jejich pozdější motivaci. Žáci 

tříd na základních školách a nižším gymnáziu jsou velice náchylní ke ztrátě 

zájmu. Pokud se jim nepodaří vytvořit položku podle jejich představ, musíme je 

motivovat o to více. Proto je dobré doporučit nebo určit žákům rostliny, u 

kterých máme téměř jistotu, že výsledek bude pro žáky pozitivní.  

 V další kapitole bych chtěla popsat práci s klasickým lisem. Práce s ním 

se samozřejmě ve škole uplatňuje běžně. Novinkou je ovšem práce s lisem do 

mikrovlnné trouby. Shrnu oba procesy lisování a určím jejich výhody či 

nevýhody při práci doma a ve škole. Je mezi nimi velký rozdíl, ale cíl je stejný. 

Krásná herbářová položka, která bude sloužit jako názorná pomůcka. Taková, 

která žákům ukáže další možnosti při sledování přírody a pomůže pěstovat 

jejich lásku k ní. 

 

3.2.1 Klasický lis 

 

 Na přípravu klasického lisu pro použití doma nebo ve škole potřebujeme 

dvě překližkové desky, které budou mít tloušťku alespoň 1cm. Rozměr desek by 

měl být v každém případě čtvercový s délkou hrany stejnou, jakou chceme 

velikost výsledné položky. Nicméně klasický lis má rozměr 20x20cm, což je na 
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většinu rostlin dostatečné. V rozích těchto desek  vyvrtáme otvory, kterými se 

budou prostrkovat šrouby. Šrouby by neměly být delší než 7,5cm, protože vyšší 

než šesticentimetrová vrstva rostlin se lisuje špatně. V lisu pak není zachován 

rovnoměrný tlak a může docházet k nevyrovnaným výsledkům.  

 Do lisu vkládáme střídavě novinový papír, savý papír a rostliny. 

Novinového papíru je zapotřebí velké množství. Čím lépe proložíme rostliny, tím 

lepších výsledků dosáhneme. Obecně se doporučuje do lisu vložit novinový 

papír o síle deseti listů, pak jednu vrstvu savého papíru, rostlinný materiál a 

tento postup znovu opakovat. Do lisu můžeme vkládat více rostlin do 

jednotlivých vrstev, ale musíme dbát na to, aby se nepřekrývaly. "Nikdy 

neklaďte květiny v lisu přes sebe, protože na sobě navzájem zanechají stopy, a 

neumisťujte je příliš blízko okraje lisu, protože by se tam vyhnuly tlaku a 

zkroutily by se." (Sheenová 2009). Byliny menšího vzrůstu dáváme k sobě bez 

ohledu na druh. Třídíme je až při tvoření položek. Pravidlo jednoho savého 

papíru s úspěchem použijeme u většiny rostlin. Jsou však výjimky, kdy savého 

papíru potřebujeme více. Je to v případě silnějších a dužnatějších stonků nebo 

květů. "Například malé slunečnice, které vypadají po vylisování velice dobře, 

prokládáme dvěma i třemi vrstvami savého papíru. Jinak hrozí, že při 

nedostatečném odvodu vlhkosti se nám papír na stonky nebo květy přilepí a 

výsledky nebudou podle našich představ." (Sheenová 2009). Pokud rostlinu 

lisujeme i s kořeny, stává se, že v případě tlustého kořene, se nám protlačí do 

dalších vrstev a v nich znehodnocuje další rostliny. Jedním z řešení je v 

takovém případě navrstvit na rostlinu vyšší vrstvu savého a novinového papíru 

než na kořen. Vyrovnáme tím kořen s rostlinou a ten se nám tolik neotiskne do 

vrstev nad ním. Samozřejmě se nám ale nevylisuje do stejné tloušťky jako 

zbytek rostliny. Takovou rostlinu, u které předpokládáme složitější lisování 

jedné části, vkládáme do první vrstvy lisu. Snažíme se jí umístit tak, aby 

problematická část byla co nejvíce u okraje a tak jsme měli v dalších vrstvách 

prostor pro uložení rostlin plochých. Vrstev v lisu můžeme mít zhruba pět až 

sedm. V každé vrstvě jednu, nanejvýš tři rostliny (to u těch opravdu malých, 

například rozrazilu).  K lisu přidáme papír se seznamem rostlin, které jsme do 
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něj vložili a s datem, kdy jsme ho zavřeli. To je důležité zvláště pokud 

zakládáme více lisů v sezóně.  

 Pak prostrčíme šrouby otvory v deskách a stáhneme matkami. Takto 

připravený lis uložíme na vhodné místo. Vhodným myslím místo, kde je malá 

vlhkost, není tam přímé sluneční záření a přesto tam proudí vzduch. Rozdíl 

teplot ve dne a v noci by neměl být velký. Musíme si uvědomit, že lis nebudeme 

otvírat za týden. Budeme proto myslet dopředu a najdeme pro umístění lisu 

takové stanoviště, které i za dva měsíce bude mít stejné vlastnosti jako v době 

zavírání lisu. Pokud sbíráme rostliny v polovině července, kdy jsou teploty 

vysoké i v noci a  celé týdny neprší, rádi dáme lis například do stinné kůlny, kde 

se nám v danou chvíli zdá umístění vhodné a logické. Jenže lis otevřeme 

nejdříve za 6 týdnů. Pokud nespěcháme a máme čas, necháme rostliny lisovat 

8 i více týdnů. Bude tedy místo vybrané v červenci stejně dobré i v polovině 

září? Nebude, protože by lis byl vystaven změnám vlhkosti při srpnových 

bouřkách. Ve školním prostředí jsou podmínky daleko lepší. Se žáky, například 

šestých ročníků, nasbíráme materiál na konci školního roku. Při posledních 

dnech školy rostliny vložíme do lisů a ty pak necháme ve třídách, kde o 

prázdninách nebudou nikomu překážet a v září, po ideálních osmi týdnech, 

budeme mít hotové výsledky a dostatek materiálu pro práci na herbářích ve 

třídě sedmé.  

 Lis není nutné a vlastně ani možné kontrolovat. Proto je nesmírně 

důležité rostliny uložit do správných poloh. Pokládáme je do polohy, která je pro 

ně v přírodě nejpřirozenější. Už v této fázi musíme mít na paměti jejich 

uspořádání na položce. Listy by měly být vidět z obou stran. U květů 

neukazujeme za každou cenu všechny orgány, ale pokud je to možné, 

pokládáme je otevřené směrem k pozorovateli. Jednodušší rozhodování o tom, 

jak květ umístit, je u rostlin, kde na stonku máme více květů. Pokud to jde, 

položíme každý květ maličko jinak. Například u violek nebo macešek jeden květ 

lehce přimáčkneme prstem, aby se trochu rozložil a ten bude pohledový zpředu. 

Další rozvinuté květy a poupata necháme z boku.  Dbát musíme také na to, aby 

okvětní lístky nebyly přeložené. Pokud květ nelze rozložit, nepokoušíme se o to 

násilím. Zbytečně bychom riskovali znehodnocení výsledku naší práce. Pokud 
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přeci jen chceme na položce názorně ukázat jednotlivé části květu, je mnohem 

lepší kompletně rozložit květ před lisováním. Klidně můžeme použít nůžky a 

jednotlivé části květu rozstříhat a nechat je lisovat samostatně. Rozložený květ 

pak přidáme na položku nejlépe na samostatný čtvereček papíru. Každá část 

musí být plně podlepena a může být popsána. Slouží tak jako doplněk k rostlině 

vylisované vcelku.  

 Jemné rostliny vypadají po šesti týdnech velice dobře a jsou dostatečně 

suché pro použití v položkách. Z logiky věci vyplývá, že čím jsou části rostlin 

silnější, tím více času potřebují k dobrému prosušení. Jak už jsem napsala 

výše, je školní rok velice dobře rozložený pro sběr a sušení rostlin do herbáře. 

Osm týdnů by mělo být dostačujících pro usušení sebraných rostlin. Žáci 

mohou po prázdninách navázat na svojí práci a rovnou sebrat její ovoce. 

Připomenou si tak látku z konce předešlého školního roku a lépe se zorientují v 

probírané látce. 

 Srovnatelných výsledků, jako s lisem vytvořeným z překližkových desek, 

můžeme dosáhnout i vložením rostlin do knihy. Tento postup je však vhodný 

hlavně pro domácí využití a malý počet rostlin. Rozhodně bych tento postup 

nerealizovala ve školním prostředí. Jedním z důvodu je, že se rostliny snadno 

ztratí, nebo vypadnou při manipulaci s knihou. Žáci často nedůsledně svoje 

sebrané rostliny označí. Je pak obtížné uhlídat kdo kam rostlinu založil a za dva 

měsíce si málokdo pamatuje, která rostlina byla jeho. Dalším důvodem je i fakt, 

že knihy se při podobném postupu velice snadno zničí. Vlhkost rostlin přechází 

do stránek a při nevhodném sběru, kdy rostliny nejsou dostatečně oschlé, 

mohou knihy plesnivět. Pokud zadáme žákům, aby si rostliny sami nastrkali do 

knih, nemáme kontrolu nad tím, v jakém je tam vkládají stavu. Navíc by se s 

knihami, ve kterých jsou rostliny nemělo po dobu lisování manipulovat a 

takových knih, které nejsou potřeba, ve třídách mnoho nenajdeme.  

                (Sheenová 2009) 
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3.2.2 Lisování v mikrovlnné troubě 

 

 Lis pro použití v mikrovlnné troubě není nijak složitý na výrobu ani 

použití. V dnešní době není ani problém mikrovlnnou troubu ve škole sehnat a 

využít ji ve třídě. Lisování pomocí mikrovlnné trouby je nejlépe popsáno a v 

podstatě poprvé v literatuře zaznamenáno v knize "Lisování květin v mikrovlnné 

troubě" Od Joanny Sheenové, která se zabývá výrobou dekoračních předmětů 

zdobených lisovanými květinami. Aby si práci urychlila a zjednodušila, začala 

využívat právě mikrovlnné trouby, která celý proces sušení zkrátí z několika 

týdnů na několik minut. Její kniha nese podtitul "Nové techniky dokonale 

lisovaných květin", a to přesně vystihuje podstatu textu, který se stal základem 

pro tuto kapitolu. Celá kniha se zabývá hlavně výrobou dekoračních předmětů, 

proto v ní nalezneme kapitoly "Přelakované květiny" nebo "Květiny pod sklem". 

Autorka se také zabývá výběrem rostlin, které ale ve velké většině kupuje v 

květinářství. Výrobky a květiny z obchodu nás ale nezajímají. Podstatné jsou 

pro nás postupy, které autorka zavedla, a které nám pomohou ve vytvoření 

dokonalé položky.          (Podle Sheenová 2009) 

 

Vybavení 

 

  Podle Joanny Sheenové (2009)  budeme potřebovat: 

Tab.2 

2 destičky překližky zhruba 25x20 cm 

5 nebo 6 tlustých elastických pásek o šířce 5 mm 

6 kusů savého papíru o rozměrech 24x19 cm 

 

 Z těchto potřeb můžeme zhotovit jeden lis do mikrovlnné trouby. Postup 

je jednoduchý a následující. Jednu překližkovou desku položíme na stůl nebo 

kuchyňskou linku, položíme na ní jednu vrstvu savého papíru (čím vlhčí je 

rostlinný materiál, tím víc savého papíru použijeme) a na ten položíme rostlinu. 

Vyrovnáme jí pečlivě a přesně tak, jak jí budeme potřebovat mít v položce. 
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Překryjeme jí druhou vrstvou savého papíru a přiklopíme druhou překližkovou 

destičkou. Celý takto vytvořený balíček přetáhneme elastickými páskami, které 

zajistí tlak na rostlinu během sušení. Nemusíme se bát přílišného stažení 

položky. Dalo by se říci, že čím pevnější stlačení, tím lepší výsledek. 

Elastických pásek je zapotřebí velké množství. Po pár použitích praskají a nebo 

ztrácí elasticitu a jsou nepoužitelné. Je ale samozřejmě vhodnější, mít i celých 

lisů připravených víc, abychom mohli sušit jednu várku za druhou a neztráceli 

tak čas, protože rostliny vyjmuté z trouby musí vychladnout pod těžkými 

knihami přímo v lisu. Navíc je jasné, že pokud přijdeme s větším množstvím 

nasbíraného materiálu, je potřeba ho rychle zpracovat, aby nepovadl.  

 Na každém postupu se dá však mnohé měnit a v praxi jsem často zjistila, 

že některé změny mohou být k užitku. Nevýhodou překližky je, že pokud ji 

využíváme opakovaně, zcela se vysuší a může v troubě vzplanout. Tomu 

bychom mohli předejít jejím namáčením mezi jednotlivými použitími. V takovém 

případě se ovšem zase zvyšuje vlhkost rostlinného materiálu a prodlužuje doba 

sušení. Nasaje se od ní savý papír, zkroutí se a výsledkem je pokroucená 

rostlina. Ta se sice dá při rychlém jednání ještě zachránit tím, že jí položíme 

hned po vyjmutí z mikrovlnného lisu pod těžký předmět, například knihu a tam jí 

necháme vystydnout, čímž jí vyrovnáme, ale rozhodně to není postup hladký a 

jednoduchý. Na druhé straně pokud necháme desku suchou a využíváme jí 

často, riskujeme zapálení desek, savého papíru a potažmo i sušené rostliny. 

Místo překližky se mi velice osvědčily nepotřebné keramické dlaždice. Jejich 

rozměr výborně seděl do mikrovlnné trouby a díky jejich váze, nebylo potřeba u 

některých druhů sušených rostlin vůbec lis zpevňovat elastickými páskami. 

Pokud nemáme po ruce savý papír, poslouží dobře papírové ubrousky nebo 

kapesníčky. Problém nastává jen u těch,které na sobě mají vytlačený vzorek. 

Ten se obtiskne do sušené rostliny a je-li sušení úplné, tedy vyndáváme-li 

rostlinu dokonale vysušenou, obtisknutí je nevratné.   
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Vybavení, tedy podle mých zkušeností, může na rozdíl od tabulky výše vypadat 

i takto: 

Tab. 3 

2 dlaždice libovolného rozměru, ale maximálně tak velké, 

aby se vešly do mikrovlnné trouby 

savý materiál bez vytlačeného vzorku, který by se nám 

obtiskl do lisovaného materiálu 

elastické pásky pro stažení položek obzvláště silných 

rostlin 

 

Použití mikrovlnného lisu 

 

 Lis, popřípadě více lisů, bychom tedy měli vytvořené. To nejzásadnější 

nás ale teprve čeká. Nejprve lis naplníme. Vložíme do něj tedy rostlinný 

materiál, určený k vylisování. Rostlinu do lisu vkládáme tak, jak si ji 

představujeme v položce, jak už jsem zmínila výše. Platí tedy stejná pravidla 

jako u klasického lisu. Ten jediný a velký pozitivní rozdíl je, že výsledky našeho 

snažení uvidíme již za zlomek času. Každá mikrovlnná trouba je jiná. 

Nemůžeme se tedy bohužel řídit nějakým univerzálním návodem, podle kterého 

bychom rostliny lisovali. Proto začínáme opatrně a výsledky pokusů si pečlivě 

zapisujeme. Nejen že každá trouba je jiná, ale i každá rostlina se v ní chová 

odlišně. Kolik času a při jakém výkonu potřebuje ten či onen druh, je otázka 

čistě experimentů. Nejvhodnější se však ukázalo, řídit se pokyny zkušených, 

tedy J.Sheenové, která píše: "Nejlepší nastavení na začátku jsou dvě minuty při 

střední teplotě. To je dobrý výchozí stav pro většinu květin a lisů - neměly by se 

spálit a celý proces lisování by měl proběhnout bez problémů." (Sheenová 

2009). Střední teplotou je zde myšlen spíše střední výkon trouby, který je cca 

600W. Při tomto výkonu a při čase dvou minut se mi nikdy nestalo, že by se 

položka hned napoprvé přesušila nebo spálila. Velkou výhodou tohoto postupu 

je, že pokud lis otevřeme po dvou minutách, snadno zhodnotíme, kolik 

dvouminutových cyklů bude rostlina ještě potřebovat. Pokud vidíme, že střed je 
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vysušen nedostatečně, zatímco okraje květů jsou přesušené, necháme rostlinu 

zcela vychladnout a teprve pak postup opakujeme. pokud je celá rostlina ještě 

vlhká, tedy ani okvětní lístky se nám nezdají usušené, můžeme lis vložit do 

trouby na dvě nebo čtyři minuty. Po nich opět zkontrolujeme stupeň vysušení, a 

pokud jsme spokojeni, vložíme celý balíček lisu pod zátěž (těžké knihy nebo 

například hrnec plný vody) a necháme ho zcela vychladnout. Pak máme rostlinu 

připravenou k použití v položce. Pokud potřebujeme lis použít znovu a rostlinu 

uvnitř něj nemáme ještě zcela vychladlou nebo pokud se nechystáme položky 

vytvářet okamžitě, vyndáme z lisu jen savé papíry, mezi kterými je rostlina a ty 

vložíme pod zátěž, tak jich můžeme položit i několik na sebe. Výjimkou jsou 

rostliny s tlustými kořeny, které zatížíme zvlášť, abychom nezdeformovali jiné, 

plošší položky. Průměrné rostlině stačí v mikrovlnném lisu 4-6 minut. Protože 

máme lisů víc, lisujeme v podstatě nepřetržitě. To nám dovoluje teoreticky 

kvalitně vysušit cca 10-15 rostlin za hodinu. Lis se tak dá výborně použít ve 

škole. Děti se střídají u mikrovlnné trouby v krátkých intervalech dvou minut. V 

přestávkách, kdy na nich není řada, se učí hodnotit stav vysušení rostliny, 

všímají si změny barev jednotlivých druhů a popisují typické znaky. Mohou si 

samozřejmě připravovat podklady k položce, protože už na konci hodiny budou 

mít materiál na její zhotovení. 

 

Nevýhody mikrovlnného lisu 

 

 I tento postup má své nevýhody. Ačkoliv se může zdát na první pohled 

nepřekonatelný a bezchybný, jeho velikým nedostatkem je, že nemůžeme 

lisovat velké rostliny. Alespoň ne v celku. Herbářová položka vypadá velice 

dobře ve formátu A4, ještě lépe ve formátu A3. Ale takový formát se jen těžko 

otočí v mikrovlnné troubě. Proto maximální možná položka vytvořená 

jednorázově v troubě je  cca 20x25 cm. Řešením toho to problému může být 

rozstřihnutí rostliny, její lisování postupně, po částech a její slepení na 

herbářové položce při jejím vytváření. V tomto ohledu nemáme při lisování v 

klasickém lisu problém, protože desky si můžeme vyrobit libovolně velké.  
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3.3. Vytváření samotné položky 

 

 Když se řekne položka v herbáři, většina z nás si představí bílý papír, na 

kterém je lepenkou přilepena vylisovaná rostlina a v rohu tohoto papíru je štítek 

s názvem sebrané rostliny, datem a místem sběru. Může se zdát, že při 

vytváření položky není moc prostoru pro výběr či variabilitu.  Skoro bych řekla, 

že opak je pravdou. Na výběr máme při každém kroku v postupu. V této 

kapitole proto popíšu tři, mnou preferované, možnosti tvorby položky. První z 

nich je ta klasická, kterou si vybavíte jako první. Druhé dvě jsou laminované 

položky a použití samolepicích desek, které jsme zatím znali jen z fotoalb. 

Nemohu říci, že jsou to jediné dvě nové možnosti, ale mohu na mnoha 

příkladech doložit jejich přínos z hlediska zlepšení a zrychlení práce. Zvláště při 

herbářování ve škole, ale i jinde. Před tím, než se rozhodneme pro jeden 

postup, kterým přivedeme rostlinu k novému životu, musíme zvážit několik 

aspektů. Jaký je náš motiv pro vytvoření listu do herbáře? Je to práce sezónní, 

dostane jí tedy žák s sebou domů, nebo jí budeme používat jako příklad v praxi 

při vyučování, či jako vzor toho, co po žácích budeme chtít v dalších ročnících? 

Budeme položku vytvářet my sami nebo nám budou žáci pomáhat? Nebude to 

dokonce jejich samostatná práce? A v neposlední řadě se musíme zeptat, kolik 

máme na práci finančních prostředků. Tato otázka je důležitá především proto, 

že tři postupy, které popisuji ve své práci se z tohoto hlediska velice liší.  

 

Náklady 

 

 Klasická položka je samozřejmě nejdostupnější. Cena se víceméně 

rovná ceně čtvrtky a rozdíl je jen ve formátu. Bankovní lepicí páska stojí v 

průměru 30,- a vydrží i několik let při použití ve třídě, protože její spotřeba je 

dva až tři centimetry na položku. Bankovní páska je podle mého názoru a 

zkušenosti jediná možnost čím připevnit rostlinu na položku tak, aby nám tam 

vydržela. Izolepa sice hezky drží přilepená na papíře, ale pokud se pod ní 

dostanou nečistoty, pomalu ale jistě se odlepí. Nedrží také na samotné rostlině 
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a ta se pod ní začne pohybovat a nakonec spadne. To se s bankovní páskou 

nestane, protože drží na všem, rostlinu nevyjímaje. Další její výhodou je to, že 

pokud použijeme bílou barvu pásky na čtvrtce není skoro vidět a tak neruší. To 

jsou tak všechny náklady na klasickou položku.  

 Druhá mnou popisovaná možnost je položka laminovaná. Tady se 

překvapivě cena materiálu v zásadě neliší od čtvrtky. Sto kusů laminovací fólie 

ve formátu A4 stojí mezi dvěma a čtyřmi sty korun a tak se dají se čtvrtkou 

srovnat. Pořizovací cena laminátoru se pohybuje do tisíce korun. Já sama 

používám ve výuce už tři roky jeden z nejlevnějších a problém ještě nenastal.  

Třetí postup, tedy lepicí listy, je z hlediska pořizovaného materiálu nejdražší. 

Jedna položka vychází na deset korun v případě bílého listu a třicet osm korun 

v případě černého. Její výhody jsou ovšem značné a tak bych jí určitě 

nevylučovala.  

 Je na každém, který postup si oblíbí. Jak jsem již předeslala, je mnoho 

kritérií, podle kterých se rozhodovat pro ten či onen postup. V ideálním případě 

můžeme vytvořit ve třídě několik skupin. Každá z nich si pak vybere jednu z 

technik vytvoření položky. Žáci se tak musí zamyslet nad pracností i nad 

výsledným vzhledem položky. Po ukončení práce mohou své výsledky 

prezentovat před třídou. Po představení všech možností mohou žáci  shrnout 

výhody a nevýhody jednotlivých postupů. Práce v jednotlivých skupinkách se 

může prohodit tak, aby si všichni žáci zkusili všechny postupy. To je důležité z 

hlediska samostatného rozhodování. Žáci by měli sami přijít na to, že každý typ 

položky není vhodný pro všechny rostliny.  

 

Ostatní materiál - plody, semena a jiné 

 

 Jako podnět k přemýšlení se hodí otázka jak zacházet s dalším 

materiálem jako jsou plody nebo semena. "Do herbáře dáváme semena a plody 

řádně usušené. I když je suchá rostlina, nemusí být doschlé její plody." 

(Hoffmannová 1984) V neposlední řadě se také musíme zamyslet nad 

připevněním vyčnívajících částí jako je kořen či oddenek. Možností jak 

skladovat tyto materiály je mnoho. Můžeme je uchovávat v krabičkách od 
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zápalek či celofánových sáčcích. Mohou být napevno připevněné k položce 

nebo volně a v takovém případě je potřeba vyřešit jejich označení tak, aby se 

neztratily a nepřeházely (Podle Peciar 2004). Výborně vypadají průhledné 

celofánové sáčky, připevněné k položce oboustrannou lepicí páskou. Podle 

mého názoru je vždy lepší nechat žáky navrhnout jak dosáhnout systému v 

ukládání položek a to včetně uložení ve třídě. Čím více volnosti jim  dáme v 

rozhodování kolem jejich práce, tím více k ní přilnou. Podobný efekt má i 

předvedení práce v jiných ročnících nebo před rodiči. Při svém působení ve 

vesnické malotřídce jsem motivaci "pochlubením se před druhou třídou" zhusta 

a s úspěchem využívala.  

 

3.3.1 Klasické položky  

 

 Klasická položka je tedy ta, jak už jsem předeslala, která se nám vybaví 

jako první. Její vytvoření by se mohlo zdát snadné a pro někoho, kdo je ve 

vytváření herbáře sběhlý, to tak může být. Ale pokud pracujeme s žáky na 

základní škole, musíme myslet na to, že  žádný učený z nebe nespadl a že by 

žáci měli mít možnost seznámit se se základy klasického herbářování.   

Řekněme tedy, že už máme rostlinný materiál, ze kterého chceme vytvořit 

herbářovou položku a tu posléze zabudovat do herbáře s libovolnou tématikou.  

 

Papír 

 

 Je na nás, jaký si zvolíme formát. U klasického herbářování nejsme 

omezeni předem vytyčenými formáty jako u laminování, či při použití 

samolepicích desek. Na klasickou položku používáme kreslící čtvrtku. Pokud 

použijeme čtvrtku 33 x 21 cm, bude se jednat o takzvaný miniherbář. "Do tohoto 

formátu se vejdou malé a středně velké rostliny, z rozměrných rostlin část 

květenství a několik listů. Miniherbář vhodně poslouží pro sbírku květů a plodů 

eventuálně i semen, která vkládáme do celofánových sáčků." Při použití formátu 

46 x 29 cm se bavíme o herbáři vědeckém a formátu muzejním.  Ale pokud 
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použijeme formát o 2cm širší a 1cm delší, vytvoříme formát evropský, který pro 

herbářování vyhovuje nejlépe (Podle Hoffmannová 1984). U všech druhů 

herbářů preferujeme papír dostatečně tvrdý, aby dobře podpíral rostlinu a ta se 

co nejméně pohybovala. Všeho ovšem s mírou. Papír nesmí být příliš silný, 

protože pak by herbář narůstal neúnosně na objemu a špatně by se skladoval. 

Klasickou herbářovou položku vytváříme z jedné strany, proto můžeme použít 

čtvrtku z jedné strany hrubou a z druhé lesklou. 

 

Postup práce 

 

 V této podkapitole bych chtěla popsat postup práce na klasické položce, 

ovšem z pohledu školního vyučování. Vzhledem k tomu, že  v jedné školní třídě 

bývá kolem 25 žáků, je velice důležité nepodcenit teoretický výklad před 

započetím práce, protože není v silách jednoho učitele najednou kontrolovat 

práci všech a všem poradit. Nestačí také žákům ukázat hotovou položku, 

ačkoliv bez názornosti se samozřejmě neobejdeme. Ne nadarmo se říká, že je 

lepší jednou vidět než desetkrát slyšet. Kombinujeme tedy ideálně výklad o 

práci, která žáky čeká s názorným popisem předem vytvořené položky. Je 

vhodné nejprve rozdat veškerý materiál, který bude k práci potřeba. Bude to 

tedy čtvrtka, bankovní páska, kartička na schédu a buďto euroobal nebo 

papírové desky, do kterých se hotová položka uloží. Samozřejmě úplným 

základem je dobře vysušená a vylisovaná rostlina. Rozdávání předem je 

důležité stejně jako upozornění, že každý pracuje na své lavici a rozdělanou 

položku nám nenosí ke zhodnocení. Kvůli roztěkanosti žáků, kteří by museli pro 

jednotlivé potřeby chodit k našemu stolu v průběhu práce by se zvýšil ruch a 

hluk ve třídě, ale také by stouplo riziko poničení položek v důsledku neopatrné 

manipulace.  

 Pokud máme tedy za sebou rozdávání materiálu a poučení o postupu 

práce, mohou se žáci pustit do pravé tvůrčí činnosti, tedy do podstaty 

herbaristiky. Jako první bod by si měli připravit schédu. Tento lístek s plným 

popisem je v podstatě připravován už od sběru rostliny, protože právě při sběru 

si musíme zapsat kde a kdy jsme rostlinný materiál získali, a to včetně popisu a 
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charakteru stanoviště. V případě že netvoříme schédu hned při sběru, musíme 

si tato data o to pečlivěji zapsat a vložit je k lisované rostlině. To, jaký druh 

rostliny máme v rukou většinou poznáme bez větší námahy a jméno toho kdo 

sbíral také není problém zapsat.  

 S vytvořenou schédou mohou žáci vyjmout svou usušenou rostlinu a 

položit ji na list čtvrtky. Je potřeba naaranžovat rostlinu tak, aby byla dobře 

vycentrovaná a samozřejmě aby nevyčnívala přes okraje čtvrtky. Pozor si 

musíme dát také na zachování dostatečného prostoru pro umístění schédy. Její 

umístění se může řídit právě rozložením rostliny, tedy je možné jí umístit do 

jednoho z dolních či horních rohů, stejně jako doprostřed spodního okraje. 

Pokud však vytváříme ucelenou sbírku, kde je více položek, které tvoří herbář s 

jedním motivem, je vhodné umisťovat schédu vždy do stejného místa. Určíme 

tedy žákům například pravý dolní roh. Zjednodušuje to také pozdější orientaci v 

herbáři, protože při listování můžeme přečíst název položky na schédě dřív, než 

otočíme celý list a tím se vyhneme zbytečně hrubé manipulaci s položkou. V 

tuto chvíli, kdy jsme si jisti tím, kam umístíme schédu a rostlinu, můžeme použít 

bankovní pásku a rostlinu na několika místech přilepit na podkladovou čtvrtku. 

Pokud nepřidáváme k rostlině něco navíc, například plody nebo semena, máme 

položku úplně hotovou a nezbývá, než jí vložit do euroobalu nebo desek a 

založit ji do herbáře. 

 

3.3.2 Laminované položky  

 

 Laminování, tedy technika, kterou jsem popsala už v úvodu této kapitoly, 

spočívá v trvalém zafixování vysušené a vylisované rostliny do plastových 

desek, které se k sobě teplem vytvářeným speciálním přístrojem natrvalo 

přilepí. U tohoto postupu nacházím výhody i nevýhody. Pojďme si je proto 

shrnout. 
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Výhody laminování položek 

 

-Nespornou výhodou u takto vytvořené položky je její téměř nezničitelnost. 

-Položku nezničí vlhkost, protože je neprodyšně uzavřena.  

-Pokud je dobře uskladněna, nezmění barvu.  

-Rostlině se neodlomí žádná část, je fixovaná stále stejně bez ohledu na 

způsob manipulace.  

-Obrovskou a unikátní výhodu nám skýtá oboustrannost laminované položky. 

-Rostlina je vidět z obou stran stejně, můžeme jí otáčet a nemusíme tedy při 

vytváření položky myslet na to, jak naaranžovat rostlinu tak, aby byly vidět 

například ruby listů. Pokud má rostlina jeden květ, netrápí nás, jestli ho máme 

na položce umístit ze strany (například kvůli ukázce korunních lístků) nebo 

zpředu. Květ bude zřetelný z obou pohledových stran a tak se zvyšuje 

názornost takto vytvořené položky.  

-Když se nám položka povede a jsme s ní spokojeni, už o ní nepřijdeme. Pokud 

tedy je na rostlině něco typického nebo naopak nějaká abnormalita, kterou 

bychom nemuseli snadno znovu nalézt, můžeme jí předvádět znovu a znovu 

bez obav z jejího poškození. 

 

 

Nevýhody laminování položek 

 

-Rostlina je na transparentním pozadí, proto nemusí být detaily tak zřetelné 

(ačkoliv tuto nevýhodu můžeme lehce eliminovat položením celé položky na bílý 

papír). 

-Není možné zachovat vůni. Tato nevýhoda se dotýká zvláště aromatických 

rostlin, u kterých je vůně typickým znakem. Kvůli neprodyšnosti není možné 

vůni jakkoliv předvést. 

-S položkou není možné hýbat, tedy pokud se nepovede, je nevratně 

poškozena a nelze jí vylepšit. 

-Schedu musíme psát ideálně oboustranně. 

-Také nemůžeme vybrat "hezčí" stranu rostliny, obě budou viditelné. 
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-Není možné laminovat výrazně silné rostliny či plody. 

 

 Uvedený způsob uchování vylisovaných rostlin je vhodným, pokud 

chceme s herbářovými položkami často manipulovat nebo je svěřovat do rukou 

žáků. V takovém případě nám vydrží opravdu dlouho a nemusíme o ně mít 

strach. Stejné trvanlivosti nedosáhneme s žádným jiným postupem, protože 

takto vytvořená položka je omezena jen trvanlivostí plastů. Bez přístupu 

vzduchu rostlina "nestárne", neodlamuje se, nebledne, je zkrátka stoprocentně 

zakonzervovaná v původním stavu. Ovšem současně ztrácí punc historičnosti a 

částečně i dojmu z ručně vytvářeného produktu. Žáky práce s laminátorem 

baví, nadšeně čekají, jak bude položka vypadat a jsou uspokojeni okamžitým 

výsledkem. Limitováni jsme v tomto případě tedy spíše financemi na pořízení 

laminátoru a postupné dokupování laminovacích fólií.   

 

3.3.3 Samolepicí desky 

 

 Jak jsem předeslala v úvodu této kapitoly, postup zahrnující samolepicí 

desky je, ze mnou prezentovaných, ten nejdražší. Jeden list vyjde na zhruba 

deset korun. Zdá se to dost, ale musíme myslet na to, že je to list oboustranný. 

V případě využití obou stran jsme tedy zase na částce kolem pěti korun. Tyto 

desky jsou používány na fotografie a poprvé jsem je viděla právě v tomto 

kontextu. K práci s rostlinami se ale hodí více než jiné podklady. 

 

Vlastnosti a použití samolepících desek 

 

 Obrovskou výhodou těchto samolepicích listů je jejich pevnost. Při 

normálním zacházení se nepoškozují, neohýbají ani jinak nedeformují. Jsou 

také opatřeny otvory pro založení do kroužkových šanonů. To značně 

prodlužuje životnost položky i při časté manipulaci. Kroužkové šanony jsou také 

snadno označitelné, nevytvářejí deskami tlak na uložené listy a mohou být v 

knihovně i ve svislé poloze.  
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 Použití je velice snadné. Odlepíme svrchní průhlednou fólii a zajistíme ji 

odklopenou od lepivé části desek. Řádně vysušenou rostlinu na ně položíme a 

naaranžujeme tak, aby vypadala co nejpřirozeněji. Tady se ukazuje velká 

výhoda této techniky, protože rostlina je podlepena po celé styčné ploše, ale 

zároveň je snadno snímatelná. Proto můžeme manipulovat jen s jednou její 

částí a nemusíme se obávat toho, že bychom posunuli jinou, kterou nechceme. 

Velká výhoda je to u rostlin, jejichž části jsme lisovali odděleně. K tomu dochází 

často při lisování v mikrovlnné troubě, protože desky v ní nemají potřebně velký 

rozměr a tak rostlinu na jednom nebo několika místech rozstřihneme a sušíme 

části zvlášť. Tyto části se na klasickou položku tvořenou na papírovou čtvrtku 

obtížně skládají a musí se na navazujících místech pečlivě slepit izolepou nebo 

podlepit oboustrannou lepicí páskou. Například pokud je vhodné pro lisování 

květu použít jinou techniku než pro lisování stonků a listů, můžeme bez obav 

složit kvetoucí rostlinu až na položce. Na samolepicích deskách rostlinu jen 

přitiskneme v poloze, kterou potřebujeme a přetáhneme zpět fólií. Rostlina je 

tak uzavřená v bezprašném prostoru, přilepená se nehýbe a tak dochází jen 

minimálně k jejímu poškození.  

 Další výhodou, kterou jsem v úvodu zmínila byla pevnost desek. Tato 

vlastnost se ukázala praktická ve chvíli, kdy bylo potřeba přidat k položce 

sušená semena nebo plody. Abychom mohli manipulovat s položkou bez 

omezení, je vhodné na straně desek  nebo v horním rohu vystřihnout ve fólii 

malý obdélník. V těchto místech pak kancelářskou sešívačkou připevníme 

sáček, do kterého můžeme potřebný materiál umístit. Takto připevněný sáček 

nám neomezí manipulaci s fólií a tak zachováme potřebnou flexibilitu položky. 

Jinak by tomu bylo při prošití celých desek. Malá nevýhoda tohoto postupu je 

nevzhledné zakončení kancelářské svorky na druhé, také použitelné straně 

desek. Kvůli tomu ráda umisťuji sáček se semeny do pravé dolní části položky, 

protože v levé dolní části mám umístěnou schédu, která toto perforované místo 

zakryje. Jako nevýhodu či omezení vnímám nemožnost nadepisování položky 

přímo na podklad. Na lepivou část se jednoduše psát nedá. Na fólii, která 

překrývá položku také ne. Jedinou možností jak položku popsat je tedy 

nadepsání schédy na samostatný papír a její vložení pod fólii.  Nemusí vypadat 
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vždy nejlépe, pokud do položky přidáváme další materiál (například rozložený 

květ) a jeho jednotlivé části musíme popisovat na samostatné lístečky a ty pak 

vkládat pod fólii na určená místa. Protože desky nejsou tak bílé jako papír či 

čtvrtka, vždy bude na první pohled poznat, že tam popisky nepatří. Na druhou 

stranu se dají popisky kdykoliv vyjmout, položku můžeme předložit žákům k 

samostatnému popisu nebo dát za úkol umístit lístky na správná místa. 

Nicméně z estetického pohledu tento způsob popisování poněkud ruší. 

 Díky tomu, že nic na takto vytvořené položce není připevněno nastálo, 

můžeme položku doplňovat, vylepšovat nebo měnit. To se nám může hodit při 

výuce, kdy vyžadujeme po žácích poznávání jednotlivých rostlin. Žákům dáme k 

dispozici naše vlastní položky i s popisem a při zkoušení schédy otočíme. Tak 

si můžeme být jistí, že je neztratíme a nebo je žáci mohou použít k 

sebekontrole. Skvěle se ve výuce mohou uplatnit samolepící desky, pokud 

předvádíme ve třídě rostliny s výraznou vůní. Protože pod deskami rostlina 

vyčichá mnohem pomaleji než v klasické položce a díky znovu uzavíratelné fólii 

si žáci mohou k rostlině přivonět bez toho, aby položku poškodili. Poznávání 

rostlin ve vylisovaném stavu je pro žáky, kteří sami herbář nevytvářeli, velice 

obtížné. I u skvěle vylisovaných rostlin musí mít alespoň trochu představu, jak 

se změnily v průběhu lisování. Při vyučování s použitím herbáře je proto vhodné 

doplnit položku s vylisovanou rostlinou také rostlinou čerstvě utrženou. Žáci pak 

mají lepší představu o tom, co se po nich chce. Celkově mám práci se 

samolepicími deskami velice ráda. Skýtají mnoho prostoru pro opravy. Je ale 

pravda, že k tomu, aby výsledek byl skvělý, je potřeba pečlivosti. Nejlépe se ke 

vkládání do desek hodí zcela ploché rostliny s bezproblémovými kořeny. 

Objemnější  kořeny nadzvedávají fólii a ta kolem nich nedrží přichycená všude. 

Vše co chceme k položce dopsat či domalovat musíme vkládat na dalších 

papírech. Vždy musíme myslet na to, že kolem okraje desek musíme nechat 

místo volné, papíry nemohou být umístěny až do krajů, protože by fólie neměla 

na čem držet. Přes všechna tato úskalí je tato metoda u žáků velice oblíbená. Ti 

šikovnější s ní dosahují nadprůměrných výsledků a i ti, které práce z jakéhokoliv 

důvodu nebaví, dokáží bez větší námahy vytvořit položku velice hezkou. 
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Uložení položek  

 

 Celý svazek položek, které mají jeden motiv nebo které nesou stejný 

druh rostliny dáváme do jedněch desek. Ty můžeme vytvořit jednoduše z 

přeložených dvojarchů papíru, které dáme proti sobě a vytvoříme tak jakousi 

kapsu, která položky uchrání před mechanickým poškozením. (B.Křísa,1994) 

Další variantou je uložení položek do takzvaných euroobalů (pokud se jedná o 

miniherbář) a ty pak díky jejich perforaci uložit do šanonu. Podle mě nejvíce 

praktické jsou desky s provázkovou vazbou, které jsou flexibilní svou 

nastavitelnou tloušťkou. V každém případě je podstatné desky popsat. V 

podstatě se jedná o schédu, která je pojatá obecněji. Nesmí na ní chybět název 

herbáře, jméno rostliny popřípadě rostlin, země, místo, okres, nadmořská 

výška, datum sběru, rostlinné společenstvo, počet exemplářů, popis a charakter 

stanoviště a jméno sběratele či sběratelů a specialisty. Podrobně o schédě 

naleznete v kapitole Popis a označení položky. 

 

Popis a označení položky 

 

 Schéda, tedy jakási etiketa přiložená ke každé položce v herbáři je její 

nedílnou součástí. Eva Hoffmannová (1984) popisuje obsah schédy takto: 

"Schédu vypisujeme ke každé herbářové položce, i když rostliny pocházejí ze 

stejného místa. Jestliže se jedná o rostlinu rozdělenou, označíme prvou položku 

římskou číslicí I. a další části rostliny II., III., eventuálně IV.  

Schéda musí obsahovat tyto údaje:  

 "1. Název herbáře - necháme jej zpravidla na schédu vytisknout. Uvádí 

se doprostřed do záhlaví schédy. 

 2. Text - vypisuje se buď česky, anglicky nebo latinsky. 

 3. Jméno rostliny - základem je latinské, čili vědecké jméno rostliny. Pro 

začátečníka je vhodné uvádět i české jméno u rostlin zahradních, u 

pěstovaných dřevin a u rostlin užitkových. Za latinským jménem rostliny se 

uvádí jméno autora buď ve zkratce nebo celé, tak jak je ustáleno v latinské 

nomenklatuře. Autorem rozumíme osobu, která dala rostlině platné jméno. 
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Latinské jméno rodové se píše s velkým začátečním písmenem, latinský 

přívlastek s malým písmenem. České jméno rodové i druhové se píše malým 

písmenem, ale stojí-li české rodové jméno na začátku věty nebo v textu 

samostatně, píšeme je písmenem velkým. Jméno autora nebo zkratka jména 

autora se píší s velkým začátečním písmenem.  

 4. Země - máme-li větší počet položek z jednoho místa, dáme si název 

země na schédu natisknout. Jména místní v cizích zemích označujeme českým 

ekvivalentem, pokud existuje. Například Varšava, Paříž, Vídeň, Novohradské 

vrchy, Vysoké Tatry. Je-li ustáleno jak české jméno, tak i místní jméno v tom 

kterém jazyku, použijeme jmen obou. například ŘEZNO - REGENSBURG, 

CÁCHY - AACHEN, ZHOŘELEC - GÖRLITZ. Je nutno počítat s tím, že v 

herbáři bude hledat cizinec, který se musí orientovat podle mezinárodních 

zeměpisných názvů.  

 5. Místo - označujeme názvem, uvedeným v mapě. Nikdy neuvádíme 

místní názvy, které získáme dotazem u náhodných chodců. U názvů lokality 

využíváme znalostí místních občanů. S odchodem nejstarších pamětníků 

soukromých polností, lesů a luk zanikají mnohé nepodchycené názvy 

zajímavých stanovišť. 

 6. Okres - vyznačujeme vždy u každé lokality. 

 7. Nadmořská výška - je uvedena v turistických mapách. V ostatních 

případech ji určíme odhadem. Evidenci o přesných výškách vede Okresní 

geodézie a Kartografický ústav v Praze. 

 8. Datum sběru - den, měsíc a rok, celý vypsat. Herbáře přetrvávají 

několik století a pokud se nejedná o význačného sběratele, zkratka 80 neříká, o 

které století jde. 

 9. Rostlinné společenstvo - uvádíme dvě až tři původní rostliny s 

nejhustším výskytem. 

 10. Počet exemplářů - používáme stupnici pro přibližné množství, 

jednotně v celé sbírce: 

souvislý porost 

velká kolonie 

malá kolonie 
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jednotlivé exempláře 

3 exempláře 

jediný exemplář 

Namísto slova exemplář lze užít slovo jedinec. U nápadných a vysokých rostlin, 

jež se v ostatním porostu vyskytují jednotlivě, a u keřů a stromů se počet 

jednotlivců udává cifrou. 

 11. Popis a charakter stanoviště - bude uveden druh půdy, vlhkostní 

poměry, expozice a zda jde o stanoviště původní anebo vzniklé v důsledku 

činnosti člověka 

Stupně vlhkosti stanoviště: 

výslunné 

suché 

po většinu dne zastíněné 

vlhké 

mokřinaté 

prameništní 

vodní 

 

Půdní podklad: 

tekoucí voda 

stojatá voda mělká 

stojatá voda hluboká 

vodní hladina 

bahno 

rašelina 

humus mělký (na skalách) 

humus hluboký (v lese, na louce) 

skála vápencová 

 -žulová 

 -buližníková 

 -pískovcová 

 -rulová 

jíl 

ornice 

říční písek 

říční písek s oblázky a valouny 

dlažba ze žulových kostek 
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zídka ze žulových kvádrů 

zídka z opukových kvádrů 

 12. Jméno sběratele a specialisty - LEGIT = sbíral, DETERMINAVIT = 

určil. Jméno se píše čitelně. Specialista, který rostlinu určuje, se na schédu 

podepisuje. Ten, kdo již popsanou herbářovou položku přeurčuje nebo 

přeřazuje do jiného rodu, vkládá na herbářový arch novou, svou vlastní cedulku. 

Je-li určení správné, napíše specialista na svou cedulku pouhý vykřičník (!), což 

znamená "správně určeno". 

 Schédu vypisujeme čitelně v ruce nebo na psacím stroji. Křížence 

označujeme písmenem x před latinským přívlastkem, pakliže kříženec má 

botanické jméno. Jestliže jde o spontánního křížence napíšeme pouze 

Verbascum x a zařadíme rostlinu do druhové obálky na konec abecedy, 

označené Verbascum sps."  

 Takto je tedy vyčerpávajícím způsobem popsána příprava a obsah 

schédy. Ve školních podmínkách nemusíme vytvářet tak vyčerpávající popisy, 

ale například lokalitu a podmínky, ve kterých rostlina rostla bychom opomenout 

neměli. Žáci si na ní dobře uvědomí souvislosti mezi stanovištěm a vzhledem 

rostliny. Protože je kniha, ze které je popis citován stará už 30 let, je vhodné 

tyto obsáhlé informace ještě doplnit o možnosti, které nám umožňuje moderní 

vybavení, tedy například určení přesné polohy nebo nadmořské výšky pomocí 

GPS či aplikací třeba v telefonu.  
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4 Projekt 

 

Projektová výuka ve škole je jedním z mnoha způsobů, kterými  upoutáme 

pozornost dětí k tématu, a kterými můžeme prohloubit jejich schopnost učení. 

"Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování 

určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou." 

(Kratochvílová 2006).  

 Ne každému dítěti totiž vyhovuje výuka výkladem nebo pomocí 

prezentací. Touto další variantou výuky můžeme přivést žáky ještě blíže 

přírodě. Měli bychom mít na paměti, že: "Cílem našeho výchovného působení, 

a to již v rámci předškolní výchovy, by mělo být prvořadě poznání přírody, 

přírodních zákonitostí, probuzení lásky a vztahu k přírodě a prostředí našeho 

života." (Skýbová 2009). 

 

To, jaké rysy má projekt mít, píše ve své publikaci  Jana Coufalová (2006): 

-Projekt vychází z potřeb (potřeba získávat nové zkušenosti, odpovědnosti za 

svou činnost, ...) a zájmů dítěte. 

-Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace, která se neomezuje jen na 

prostředí školy. 

-Projekt je interdisciplinární. 

-Projekt je především podnikem žáka. 

-Práce žáků v projektu přináší konkrétní produkt, tj. výstup, kterým se účastníci 

projektu prezentují. 

-Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině (ale může být i projekt 

individuální). 

-Projekt umožňuje začlenění školy do života obce nebo širší veřejnosti.  

 Je jasné, že stejně jako v jiných sférách života, i při environmentální 

výuce platí, že čím dříve se s ní začne, tím lépe. Jde hlavně o zavedení norem, 

které dětem chceme předat. Děti v mateřských školách jsou k vnímání přírody 

jako celku mnohem otevřenější než děti starší. Jak hezky píše E. Lebová (2012) 

: "Děti předškolního věku mají velkou schopnost empatie. Všechny jejich smysly 
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jsou otevřeny tomu, co do nich bude zaseto. Nemají ještě vytvořený trvalejší 

žebříček hodnot, a tak jsou ve svém nadšení pro věc ochotni slevit z pohodlí, je-

li to třeba." A právě to, jestli žáci umí slevit z pohodlí a vymýšlet nové cesty, 

prověřuje výuka vedená formou projektu. Při ní se nikdo neschová za učebnici 

nebo výpisky. Ta jednoznačně prověří zapálení pro věc a to nejen u 

předškoláků, ale i dětí starších.  

 Svůj projekt jsem koncipovala pro žáky 6. - 9. tříd, ale jsem přesvědčena, 

že s minimálními úpravami by byl vhodný i pro mladší žáky, či pro předškolní 

výuku.  

 

Přírodopisný projekt: Týden s herbářem 

 

Autorka: Klára Uherová, studující na Pedagogické fakultě UK v Praze, 

Biologie-Výchova ke zdraví 

 

Účel a cíl projektu 

 

 - Žáci se v projektu seznámí s postupy a jednotlivými fázemi vytváření 

herbáře a každý krok si vyzkoušet. 

 - Žáci se zapojí do výuky díky prezentaci vlastních výsledků před nižšími 

ročníky a tím si osvojí zásady vystupování před širším publikem a trénovat tak 

vlastní prezentaci. 

 - Projekt rozvíjí spolupráci mezi skupinami žáků, trénovanost a 

disciplinovanost při exkurzích mimo školu, rozvíjí tvůrčí a výtvarné schopnosti 

žáků. 

 

Obsah 

 

 - Seznámení žáků s projektem 

 - Návštěva Botanické zahrady a využití programu "Praktické využití 

rostlin" (program je vhodný pro 6. - 9. třídu ZŠ) 
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Během prohlídky skleníku Fata Morgana se žáci seznámí s nejvýznamnějšími 

druhy rostlin, které člověk v minulosti využíval nebo stále využívá. Od průvodce 

se dozvědí nejednu zajímavost o tropických užitkových rostlinách a vše si 

zaznamenávají do pracovního listu. " (Popis převzatý z webu 

www.botanicka.cz) 

 - Exkurze spojená s vlastním sběrem rostlinného materiálu organizovaná 

jako celodenní výlet. 

 - Lisování rostlin metodou použití mikrovlnné trouby. 

 - Výběr postupu a vzhledu herbářového archu a jeho realizace. 

 - Vytvoření prezentace, která bude předvedena v nižších ročnících. 

 - Závěrečná diskuze, zhotovení fotodokumentace výsledků práce. 

 

 

 

 

Cílová skupina a realizace 

 

 - Projekt je 4 denní. 

 - Je určen žákům šestých a sedmých ročníků ZŠ. 

 - Je vhodné ho realizovat na jaře, například v rámci oslav prvního jarního 

dne, tedy 20.3. 

 - Výstup projektu: prezentace výsledků v nižších ročnících, závěrečná 

diskuze nad různými možnostmi postupů při vyváření herbáře. 

  

1. den projektu: 

 - Krátké seznámení žáků s projektem. 

 - Seznámení s celým čtyřdenním programem. 

 - Návštěva Botanické zahrady v Praze Tróji a využití programu Praktické 

využití rostlin. 

 - Po návratu rozdělit žáky do skupinek, které si připraví krátké vyprávění 

o tom nejzajímavějším, co na exkurzi žáci viděli, co je zaujalo. 
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 - Seznámení žáků s požadavky na další den, zvláště probrat vhodné 

oblečení a vybavení nezbytné pro sběr rostlin. 

 

2. den projektu: 

 -  Výprava do zajímavé oblasti blízko školy. 

 - Vytipování zajímavých exemplářů rostlin s přihlédnutím k tomu, zda 

nejsou chráněné či jedovaté a také zda příliš nepovadnou do druhého dne. 

 - Sběr vybraných druhů, správné uložení při transportu. 

 - Seznámení žáků s nutností neplýtvání rostlinným materiálem. 

 - Po návratu do školy správné uložení rostlin tak, aby nezvadly a daly se 

další den lisovat. 

 

3. den projektu: 

 - Lisování jednotlivých rostlin pomocí mikrovlnné trouby. 

 - Seznámení žáků i s klasickou metodou lisování v arších novin a 

mechanickém lisu. 

 - Srovnání obou metod. 

 - V mezičase společné navržení dlouhodobého projektu zahrnující 

klasické lisování (zahrnujícího například prázdniny jako ideálního časového 

úseku pro správné dosušení rostlinného materiálu). 

 - Vytváření položek herbáře různými metodami, zahrnujícími položky 

klasické, v samolepicích deskách i laminované. 

 

4. den projektu: 

 - Společné vytvoření prezentace nebo programu na interaktivní tabuli s 

využitím fotografií pořízených v předchozích dnech projektu (při návštěvě 

Botanické zahrady, na exkurzi se sběrem i při vytváření položek herbáře). 

 - Předvedení projektu v nižším ročníku, prezentace i vlastních položek. 

 - Společná diskuze o možnostech dalšího využití vytvořených archů a 

prezentace. 
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Závěr a výsledky projektu 

 

 Tento projekt měl za úkol seznámit žáky s různými variantami realizace 

herbáře. Žáci se měli díky zkušenosti možnost zamyslet se nad tím, který 

postup je vhodné volit z hlediska časové náročnosti, konečného výsledku, 

druhu rostlinného materiálu nebo jeho pozdějšího využití. Projekt měl upevnit 

schopnosti žáků spolupracovat nejen v rámci třídy, ale také s nižšími ročníky, a 

to díky prezentaci vlastních výsledku. Díky samostatné práci a prezentaci před 

ostatními, měli žáci okusit sebehodnocení a ověřit si schopnosti vystupování 

před publikem. 
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5 Závěr 

 

 Cíle této bakalářské práce se podařilo splnit. Stručně popisuje historii 

herbářování a informuje o nejvýznamnějších osobnostech tohoto oboru. 

Popisuje vznik herbáře od sebrání biologického materiálu až po vytvoření 

herbářového archu a zkompletování herbáře. V neposlední řadě také předkládá 

návrh projektu, který si dává za cíl využít beze zbytku herbář ve výuce. Téma 

však rozhodně zůstává nevyčerpané. Zvláště z pohledu projektů, je možnost 

využití herbáře ve výuce botaniky téměř nekonečná. Projekty jsou ve výuce 

velice žádané a přínosné ozvláštnění. Pro žáky je to vybočení z klasické výuky 

a také propojení s dalšími předměty v rámci jednoho projektu je důvodem proč 

vynaložit úsilí navíc a realizovat ho. Máme možnost vytvářet herbáře různého 

rozsahu i zaměření. Můžeme téma herbáře zvolit podle lokality ve které se 

materiál sbírá nebo naopak podle druhů a zástupců, které obsahuje. Ale dost o 

jednotlivých druzích. Nejdůležitější na herbáři použitém ve výuce je to, že ho 

můžeme počítat do dlouhé řady inovací a alternativních postupů, jak zaujmout 

žáky při výuce botaniky a jak jim pomoci v pochopení zákonitostí přírody nebo v 

zapamatování jednotlivých rostlin. Dokončený herbář je pak skvělým 

pomocníkem například při zkoušení.  
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