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Abstrakt:  

 Cílem bakalářské práce je návrh a rozpracování modelu školní přírodovědecké 

exkurze, s využitím CHKO Český kras jako oblasti, v níž by se měla uskutečnit. Dále 

vytvoření souboru pracovních listů a metodických doporučení pro hladký průběh exkurze. 
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Abstract: 

 The aim of this bachelor thesis is the design and development of natural science model 

school excursion, using the „Český kras“ as an area in which it would take place. Also, 

creation of the worksheets and methodological recommendations for a smooth running of the 

excursion. 
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1. Úvod 

           Dnešní moderní doba, plná technických a informačních výdobytků jako jsou počítače, 

„chytré“ telefony, všudypřítomný internet a sociální sítě, nějakým způsobem ovlivňuje 

každého. Žáky základních a středních škol vídám na čerstvém vzduchu v přírodě stále méně 

často, což je podle mě škoda. Školní exkurze se mi jeví jako jedinečná příležitost, jak, kromě 

praktického seznámení se s učivem, dostat žáky do přírody a ukázat jim nové zajímavé věci. 

           Rozhodnutí o výběru Českého krasu, jako cílového území pro přírodovědeckou 

exkurzi, bylo definitivní již na začátku. Velkou roli hrála skutečnost, že se Český kras nachází 

hned za hranicemi Prahy, a to proto, že je zde mnoho škol, jejichž žáci by tuto exkurzi mohli 

absolvovat, a že je výborně dopravně dostupný. Důležitým ale stále zůstávalo hledisko 

přírodovědných hodnot. V tom se mi zdál právě Český kras ideální. Na poměrně malém 

území mohou žáci za jediný den poznat mnoho zajímavých míst a dozvědět se o nich nové 

informace. Abych tedy vyhověl těmto základním požadavkům, zvolil jsem trasu vedoucí 

z Loděnice, přes Solvayovy lomy, svatý Jan pod Skalou, Hostim až do Srbska. Další důležitá 

kritéria, která jsem musel při výběru trasy zohledňovat, byla časová a fyzická náročnost. 

Trasu jsem koncipoval jako jednodenní. Ranní příjezd vlakem do Loděnice, cesta o celkové 

délce 11 kilometrů s 6 poučnými zastávkami a odjezd vlakem ze Srbska do Prahy je reálně 

zvládnutelný. Při tvorbě jednotlivých zastavení, jsem využíval instalované fototabule 

naučných stezek. Jejich umístění, informační obsah a kvalita provedení mi v tom vyhovovaly. 

Věřím, že je ocení i žáci a učitelé, kteří tuto exkurzi v budoucnu absolvují.  

           Témata, kterým se zastavení věnují, znalce Českého krasu asi nepřekvapí. Prvním 

tématem je převládající typu hornin, tedy vápence. Jejich vznik, vlastnosti, vazby na 

rostlinnou a živočišnou říši a v neposlední řadě konfrontace s člověkem, na příkladu těžby a 

následného využití. Z živočichů je dán prostor syslovi, netopýrovi a obyvatelům ekosystému 

lužních lesů. Rostliny jsou pak zastoupeny zkamenělými pozůstatky a živými druhy ve 

společenstvech xerotermních stepí a suťových a lužních lesů. Nechybí ani poznání středověké 

historie v podobě legendy o poustevníkovi svatém Ivanovi. 

 

2. Cíle práce 

(1) Vytvořit funkční model přírodovědecké exkurze v oblasti Českého krasu. 

(2) Stanovit trasu exkurze tak, aby nebyla pro žáky příliš fyzicky náročná, aby byla časově 

optimální a aby vedla místy s velkou přírodovědeckou a estetickou hodnotou.  

(3) Vytvořit k jednotlivým zastavením pracovní listy, při jejichž vyplňování budou žáci 

nuceni se zamyslet a uvědomí si jedinečnost Českého krasu z hlediska historického, 

geologického, faunistického a floristického. 

(4) V případě realizace dát žákům možnost strávit příjemný den v přírodě. 
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3. Charakteristika CHKO Český kras 

 Název „Český kras“ poprvé použil a prosazoval badatel Jaroslav Petrbok (CÍLEK 

1992). V roce 1972 byla tato oblast nacházející se mezi Prahou a Berounem vyhlášena, 

výnosem Ministerstva kultury ČR, za chráněnou krajinnou oblast. Jedná se o plošně 

nejrozsáhlejší vápencovou (krasovou) oblast v Čechách. A právě specifika vápencového 

podkladu, zachovaná společenstva skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů v kontextu 

s historickým osídlením člověka, jsou důvodem k ochraně. Zvláště je pak chráněno 19 

maloplošných chráněných území - národních přírodních památek, přírodních památek, 

národních přírodních rezervací a přírodních rezervací (obr.č.1). Kromě toho se zde ještě 

nachází 8 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (AOPK ČR oficiální web český 

kras, 2014). Celosvětovému věhlasu a významu vděčí Český kras dalšímu významnému 

badateli, Ivo Chlupáčovi, který přesvědčil Mezinárodní komisi pro stratigrafii o tom, že návrší 

Klonk u Suchomast je vhodné pro stanovení prvního mezinárodního stratotypu pro hranici 

silur/devon. Stalo se tak v roce 1972 na XXIV. mezinárodní konferenci v Montreálu 

(CHLUPÁČ 1986).  Tyto dva prvohorní útvary jsou v Českém krasu zastoupeny břidlicemi, 

vápenci a produkty podmořského vulkanismu.  

 Osu Českého krasu tvoří řeka Berounka, největší vodní plocha v oblasti. Na vodní 

plochy je Český kras, ostatně jako jiné krasové oblasti v Evropě, chudý a to z důvodů 

relativně malého množství srážek a propustného vápencového podloží. Vápenec jako surovina 

pro výrobu vápna a cementu je dnes těžena na 9 schválených dobývacích lokalitách. Ty 

zabírají asi 7% rozlohy Českého krasu (AOPK ČR oficiální web český kras, 2014). 

 

              

           

  

Obrázek č.1: Mapa CHKO Český kras (zdroj:http://ceskykras.ochranaprirody.cz/) 
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3.1 Geologie 

 Český kras je součástí geologicky významné struktury – Barrandienu. Název má podle 

významného francouzského vědce Joachima Barranda, který se věnoval výzkumu právě této 

oblasti. Jedná se o oblast přibližně elipsovitého tvaru táhnoucí se od Prahy jihozápadním 

směrem až k Plzni. Nejstaršími horninami v ní jsou sedimenty předprvohorního moře 

(prachovce, droby, břidlice, slepence, buližníky, vulkanické horniny), které se pravděpodobně 

usazovaly v blízkosti pásu vulkanických ostrovů. Tvoří přímý podklad mladších sedimentů a 

mají mocnost kolem 10 kilometrů (CHLUPÁČ 2011). Na ně pak po časové pauze 

sedimentovaly horniny kambria, které dnes nalezneme v pánvích Jinecké a Skryjsko-

Týřovické. V nich lze nalézt hojné zkameněliny především známých trilobitů, jejichž často 

úplné a nepoškozené krunýře Barrandien celosvětově proslavily. Po další časové pauze, kdy 

byla tato oblast vynořena a vystavena erozi, ji opět zaplavilo moře, tentokrát ordovické. 

Hlavním sedimentačním prostorem byla sv. - jz. směrem protažená úzká lineární deprese 

označovaná jako pražská pánev. V ní se střídalo ukládání hornin písčité (křemence, pískovce, 

droby) a jílovité (zejména tmavé břidlice, reprezentující hlubší, klidné prostředí) facie, což je 

dnes interpretováno jako důsledek kolísání mořské hladiny. Hojně jsou zastoupeny i produkty 

komárovského vulkanického komplexu (CHLUPÁČ 1992). Na severozápadě se ordovické 

sedimenty noří pod českou křídovou pánev a ve svém středu jsou překryty mladšími 

sedimenty siluru a devonu (obr.č.2). A právě tyto sedimenty tvoří podklad CHKO Český kras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2: Geologická mapa Barrandienum (zdroj: geologie.vsb.cz; podle Chlupáče 1988) 
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 Počátek siluru je typický celosvětovou událostí – ukládáním především černých 

graptolitových břidlic, vznikajících v mořském prostředí s nedostatkem kyslíku. Postupně ale 

sedimentace graptolitových břidlic přechází ve vápnité břidlice, vápence s břidličnými 

proplástky a nakonec jen ve vápence. Jedním z důvodů pro konečné převládnutí vápencové 

sedimentace byl posun kontinentu Gondwany, na jejímž severním okraji jsme se nacházeli, 

směrem na sever do tropických zeměpisných šířek, kde přibývalo množství vápencotvorných 

organismů (především vápnitých řas). Stejně jako v ordoviku, i v siluru byla sedimentace 

doprovázena vulkanickou činností. V okolí dnešního svatého Jana pod Skalou vznikl 

podmořský vulkán, který nakonec dosáhl až nad hladinu (CHLUPÁČ 1992). Produktem 

tohoto vulkanismu byly sopečné vyvrženiny a lávy, chemicky odpovídající bazaltům, tradičně 

označovaným jako „diabasy“(CHLUPÁČ 2002). 

Mořská vápencová sedimentace nepřestává ani v následujícím útvaru devonu. V tu 

dobu se naše území nacházelo asi na 10-20° jižní zeměpisné šířky, tedy v teplých tropických 

mořích, kde mohli útesotvorné organismy v příhodných (změlčených) místech budovat útesy, 

jako je například náš u Koněprus (CHLUPÁČ 1993). Na paleogeografické mapce (obr.č.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3: Paleogeografická situace ve středním devon, legenda: X – pozice jádra Českého 

masivu, G – Gondwana, Ch – Čína, K – Kazachstania,  LR – Laurussia, S – Siberia       

(zdroj: Chlupáč 2011) 

 

vidíte, jak se přibližuje kontinent Gondwana s Laurussií. Naše území, označené písmenem X, 

se nachází přímo v kolizním pásmu těchto dvou kontinentálních desek. Tato srážka vyvrcholí 

na našem území ve středním devonu, moře ustoupí a začne se zde vytvářet pohoří. O tomto se 

mluví jako o hercynském/variském vrásnění, jehož důsledkem je mimo jiné synklinální tvar 

výplně pražské pánve. 

 Následující útvary (obr.č.4) karbon, perm, trias a jura nejsou v Českém krasu 

zastoupeny žádnými horninami. Všechny, pokud zde byly usazeny, podlehly erozi. 

 V křídě zalilo Český masiv (variským vrásněním sjednocená a zpevněná kra 

z původně oddělených částí) moře. To zde zanechalo mocné vrstvy opuk a pískovců, ale 

během následujícího období třetihor byla většina těchto sedimentů z Českého krasu odnesena. 
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Jsou zde zachovány jen v tzv. 

„krasových kapsách“. Ve větším 

rozsahu se uchovaly jen 

v severovýchodní části Českého krasu a 

samozřejmě dále severním směrem v 

české křídové pánvi.  

Čtvrtohory jsou známé střídání 

dob ledových a meziledových. Řeka 

Berounka se v těchto dobách střídavě 

zařezávala anebo vytvářela širší údolí, 

dnes vystupující jako tzv. terasy, na 

nichž zanechala vrstvy štěrkopísků. 

V tomto období se vyvinul reliéf do 

podoby, jakou známe dnes. 

                                                      Obrázek č.4: Stratigrafická tabulka (zdroj:geology.cz) 

3.2 Geomorfologie a krasové jevy 

 CHKO Český kras spadá do geomorfologické jednotky Karlštejnská pahorkatina, která 

je součástí většího celku Brdská vrchovina. Základem pro budování současného reliéfu byla 

denudační plošina v nadmořské výšce kolem 400m, která je zachovaná především na pravém 

břehu řeky Berounky (VOŽENÍLEK 2002). Tato plošina byla právě Berounkou a jejímí 

přítoky rozrušena. Vytvořila se tak typická krasová údolí, z nichž nejhlubší vytvořil potok 

Loděnice (Kačák). Dalším významným geomorfologickým prvkem jsou terasové plošiny. 

Nachází se po obou stranách řeky Berounky a jsou dokladem jejího periodického zařezávání 

do skalního podkladu. Na některých místech vytvořila voda svoji erozní silou 

geomorfologicky hodnotná skalní defilé, jako například Šanův kout, Svatojánskou stěnu, či 

skály nad Suchomastským potokem. 

 Krasové procesy jsou výrazně ovlivněny hned několika faktory. Malým množstvím 

srážek, silným zahliněním bránícím především vzniku povrchových krasových tvarů 

(DEMEK 1987a), velkou pestrostí ve složení hornin a množstvím poruch, které naopak 

usnadňují prostupnost krasových vod. Počátek krasovění vápenců je kladen již na konec 

třetihor. Důkazem pro to jsou výplně krasových kapes a jeskynní, v nichž byly objeveny 

křídové sedimenty a kosti zvířat, jež žila v období třetihor (STÁRKA 1984). Český kras je 

tedy z hlediska geologického krasovou oblastí velmi starou, překročila již vrchol svého 

vývoje a nachází se v počáteční fázi zániku (STÁRKA 1984). Mezi nejznámější krasové jevy 

v Českém krasu patří bezesporu jeskynní systémy, z nichž nejznámější jsou Koňepruské 

jeskyně. Je to vůbec nejdelší jeskynní systém v České republice (2km) s typickou krasovou 

výzdobou plnou stalagmitů, stalagnátů a dalších sintrových útvarů. Dalšími známými 

jeskyněmi v Českém krasu jsou jeskyně Barrandova, Na Chlumu, Ve vratech, Jelínkův most, 

Děravá jeskyně, Koda. Ty patří mezi ty větší. Dalších, drobnějších, bylo objeveno přes 400 

(VOŽENÍLEK 2002). Nesmíme zapomenout na vápence znovuvytvořené. Kromě již 

zmíněných jeskynních sintrů to jsou pěnovce, vznikající ze sladké vody bohaté na rozpuštěný 

vápenec poté, co je z ní odebrán oxid uhličitý. V dobách, které byly bohatší na srážky, se 

pěnovce tvořily více. Dnes se v Českém krasu tvoří jen v údolí Bubovického potoka a 
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v Císařské rokli, Kodské rokli a u krasového vývěru v Nesvačilech (AOPK ČR oficiální web 

český kras, 2014). 

3.3 Paleontologie 

 Český kras je významný právě nálezy fosílií. Bohatství druhů a dlouhý nepřerušený 

(ordovik – střední devon) sled fosiliferních hornin, v nichž můžeme sledovat evoluční vývoj a 

také změny v tehdejších ekosystémech, jsou toho důkazem. 

 Již v 19. století francouzský 

inženýr a paleontolog Joachim 

Barrande, při výkopech na stavbě 

koněspřežné železnice údolím 

Berounky zjistil, že horniny, ve 

kterých měla železnice vést, jsou plné 

fosílií. Nadchli ho především trilobiti. 

Zbytek života strávil systematickým 

výzkumem Barrandienu. O dávné 

zvířeně silurského moře napsal 

ohromné dílo o 22 svazcích, 6000 

stranách a 1160 tabulích velkého 

formátu (obr.č.5);(FEJFAR 1980). 

V jeho práci pak pokračovali další 

badatelé z vědeckých a osvětových 

institucí, hlavně z Národního muzea 

v Praze a Univerzity Karlovy. Kromě 

nejznámějších trilobitů kambrických, 

které však neleží na území Českého 

krasu, jsou nejhojnější nálezy 

v útvarech siluru a devonu. Jde o 

mořské organismy uložené převážně 

ve vápencích. Dochovaly s nám hlavně          Obrázek č.5:Kresba Joachima Barranda  

jejich pevné části – lastury, ulity, krunýře                     (zdroj:wikimapia.org)                            

a podobně. Někdy jsou vápnité schránky mlžů tak dobře zachovány (silicifikovány), že lze 

pozorovat struktury už od velikosti 0.2mm (MERGL 2010). Zajímavými a vzácnými nálezy 

jsou například části obrovských (2m) členovců, pancířnatých ryb a zástupců nejstarších 

suchozemských rostlin. Nejbohatší společenstvo, co do počtu druhů, se nachází 

v koněpruském útesovém komplexu, kde bylo nalezeno a popsáno kolem 500 druhů 

zkamenělin (CHLUPÁČ 2011). Období přelomu třetihor a čtvrtohor nabídlo ke studiu 

kosterní pozůstatky želv, šavlozubého tygra, slona lesního a opice makak, které byly nalezeny 

v krasové kapse ve stěně Císařského lomu na Zlatém koni (STÁRKA 1984). Ze čtvrtohor  se 

v jeskynních sedimentech nalezly kostry například bizonů, sobů, koní, jeskynních lvů, 

medvědů a hyen, rosomáků a také známých mamutů a srstnatých nosorožců (DIEDRICH & 

ŽÁK 2006).  
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3.4 Půdní poměry 

 

Vliv vápenců, jako mateční horniny pro vývoj půd, je velmi výrazný. Vznikají tak 

rendziny, nebo vápnité hnědozemě, jejichž mocnost závisí na místě, kde se tvoří. Lesní půdy 

jsou mocnější a brání vzniku povrchových krasových tvarů. Naopak na strmých stráních, či 

skalních hranách souvislejší půdní pokryv chybí. Brání tak vzniku souvislejšího lesního. Na 

těchto místech se uplatňují formace skalních stepí. V omezenějším rozsahu, vázaném 

především na dna roklí, se vyskytují podmáčené půdy – gleje (AOPK ČR oficiální web český 

kras, 2014). 

 Na některých místech se nachází fosilní půdy vzniklé v třetihorním tropickém 

prostředí, označované jako „terra rosa“.  

 

3.5  Podnebí 

 

 Podnebí Českého krasu, s průměrnou roční teplotou 8 – 9°C, patří mezi mírně teplé až 

teplé (podle Quitta 1971), přičemž teplá oblast se vine údolím Berounky k Berounu, kde se 

stáčí a pokračuje několik kilometrů proti proudu Litavky. Zbytek Českého krasu patří oblasti 

mírně teplé. Průměrný roční srážkový úhrn dosahuje 530 mm s maximem v červenci. V zimě 

je srážek minimum. Velká část srážek je infiltrována do půdy a poté odtéká jako podzemní 

voda puklinovým systémem přímo do Berounky. Z hlediska dlouhodobého specifického 

odtoku je tedy Český kras klasifikován jako oblast se zvýšeným odtokem podzemních vod 

(AOPK ČR oficiální web český kras, 2014). Díky pestrosti reliéfu, hlubokým údolím a 

exponovaným skalním hranám, má významný vliv mikroklima, které dává vzniknout velkému 

množství biotopů na relativně malé ploše. 

 

3.6 Flóra 

 

 CHKO Český kras spadá, podle fytogeografického členění, do samostatného okresu 

Český kras, patřícího xerotermní panonské flóře (STÁRKA 1984). Na toto vymezení, a 

současný stav vegetačního pokryvu, mělo vliv několik faktorů. Vápencový podklad a půdy 

typicky na něm vzniklé, podmiňují výskyt některých rostlin vyžadujících zvýšené množství 

vápníku v půdě, například pěchavy vápnomilné (Sesleria albicans). Dalším důležitým 

faktorem je tvar krasového reliéfu, opět svázaný s půdním pokryvem. Strmé, především k jihu 

exponované skalní srázy až stěny, bez, nebo jen s nepatrným půdním pokryvem, nabízejí 

vhodný životní prostor jen některým rostlinným druhům, například na jaře žlutě kvetoucí 

tařici skalní  (Aurinia saxatilis) či ohroženému konikleci lučnímu českému (Pulsatilla 

pratensis subsp. bohemica). Naproti tomu dna stinných roklí, jimiž protéká říčka, hostí 

množství vlhkomilných rostlin, nižších či vyšších, mechů, nebo stromů typických pro lužní 

lesy, vrb, topolů, olší, jasanů, jilmů. Ale nachází se zde i javor a lípa a samozřejmě byliny 

s typickým jarním aspektem – orsej jarní (Ficaria bulbifera), jaterník podléška (Hepatica 

nobilis) a dymnivka dutá (Corydalis cava);(VOŽENÍLEK 2002). Většina Českého krasu je 

ale sušší oblastí, a tak se na místech s hlubšími půdami, vlivem odlesnění a pravidelného 

spásání v nedávné minulosti, vyvinuly suché trávníky, v nichž dominují statné trávy jako 
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např.: kavyl Ivanův (Stipa joannis), valečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), sveřep 

vzpřímený (Bromus erectus). V případě, že se tyto obhospodařované louky již dále 

neobhospodařují, postupně zarůstají křovím a mění se pozvolna v les. Tuto situaci lze 

v Českém krasu pozorovat na mnoha místech. Lesy dnes pokrývají 38% rozlohy CHKO. 

Kvůli zdejšímu podnebí ale nejsou vhodné pro hospodářské účely, a tak tu můžeme na 

některých místech nalézt lesy téměř přirozené. Nejrozšířenější jsou habrové doubravy 

s bohatým podrostem bylin, z nichž nejvzácnější jsou, lilie zlatohlavá (Lilium martagon), 

medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), 

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a další 

(AOPK ČR oficiální web český kras, 2014). Jako nejzajímavější lesní porost jsou často 

zmiňovány šípákové doubravy. Vytvářejí zakrslé a rozvolněné porosty na velmi mělkých 

půdách. Český kras je již dlouho dobu cílem botanických výzkumů. Za tu dobu se odsud 

podařilo popsat celou řadu nových druhů, například kavyl Ivanův (Stipa joannis), či rozrazil 

rakouský zubatý  (Veronica austriaca subsp. dentata). Endemitem Českého krasu je jeřáb 

krasový (Sorbus eximia). 

 

3.7 Fauna 

 

 Co se týče zvířeny, jsou zde žijící obratlovci vcelku shodní s jinými oblastmi středních 

Čech (srnec obecný (Capreolus capreolus), liška obecná (Vulpus vulpus), prase divoké (Sus 

strofa), ještěrka obecná (Lacerta agilis), skokan hnědý (Rana temporaria), užovka obojková 

(Natrix natrix)). Vzhledem k většímu množství přirozených úkrytů, skalních říms, dutin a 

jeskyní, nachází se zde některé druhy hojněji než jinde. Z těchto například sedmnácti druhy 

(VOŽENÍLEK 2002) zastoupení netopýři, z nichž nejraritnější je netopýr velký (Myostis 

myostis), který byl u nás pozorován jen v Českém krasu a je zařazen na červeném seznamu 

ohrožených druhů (IUCN 2013a). Další obratlovec, který je zařazen na červeném seznamu 

jako ohrožený, je sysel obecný (Spermophilus citellus);(IUCN 2013b). V Českém krasu žije 

jen na „PP Syslí louky“.  

Další druhově bohatší skupinou, na rozdíl od okolních oblastí, jsou ptáci, a to i přes to, 

že zde chybí rozsáhlejší vodní plochy pro potřeby vodního ptactva. K roku 1999 zde bylo 

zastiženo 174 druhů ptáků, z nichž 125 jich zde hnízdilo (AOPK ČR oficiální web český kras, 

2014). Z lesních druhů je zajímavější datel černý (Dryocopus martius), včelojed lesní, (Pernis 

apivorus), nebo vzácně ostříž lesní (Falco subbuteo). Stepními ptáky jsou zde například 

křepelka polní (Coturnix coturnix), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), či dudek 

chocholatý (Upupa epops). Na skalnatý terén jsou vázány kavka obecná (Corvus monedula), 

poštolka obecná (Falco tinnunculus) a výr velký (Bubo bubo). Za zmínku stojí též zvýšený 

výskyt jezevce lesního (Meles meles), který nachází úkryt v malých vápencových dutinách.  

 Druhově nejbohatší jsou jednoznačně bezobratlí, avšak dosud některé skupiny nejsou 

prozkoumány vůbec, nebo jen nedostatečně. Větší prozkoumanosti se těší motýli, jichž je zde 

evidováno kolem 2200 druhů, brouci a blanokřídlý hmyz, který je zde zastoupen například 

různými druhy samotářských včel. Nejucelenější poznatky jsou u skupiny měkkýšů. Ti jsou 

pro vědu důležití především jako fosilní, pro rekonstrukci vývoje ekosystémů. Vápencový 

podklad měkkýšům, tedy hlavně plžům s ulitami, velmi vyhovuje. Pro tvorbu svojí vápenité 
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schránky nemusejí chodit daleko pro materiál. Kromě nejrozšířenějšího hlemýždě zahradního 

(Helix pomatia), žije na území Českého krasu více než 70 většinou drobných druhů 

(VOŽENÍLEK 2002). Opět je zde několik vzácných druhů známých v ČR jen z Českého 

krasu, například vřetenatka lesklá (Bulgarica nitidosa), zrnovka žebernatá (Pupilla sterrii), či 

teplomilná žitovka obilná (Granaria frumentum).  

 

4. Exkurze 

 

 Školní exkurze je jednou z možností, jak žákům představit teoretické znalosti získané 

během vyučovacích hodin tak, aby jim byly co možná nejbližší a aby si je co nejlépe 

zafixovali. Případně, aby se dozvěděli i některé nové informace a skutečnosti a získali s nimi 

praktickou zkušenost. Pro žáky mohou být vítanou změnou a zpestřením výuky (ŠVECOVÁ 

2012, SKALKOVÁ 2007). 

 

4.1 Forma a průběh exkurze  

 

 Exkurzi, jako organizační formu výuky, jsem zvolil z důvodů své osobní dobré 

zkušenosti s ní. V ideálním případě by měla tato exkurze probíhat následovně. Začíná ranním 

srazem účastníků, tedy žáků a učitele/ů, buď před školou, nebo rovnou na nádraží. Poté 

odjezd vlakem do stanice Loděnice, kde jsou žákům po výstupu z vlaku připomenuty základní 

pokyny o chování na školní exkurzi a o chování v chráněné krajinné oblasti. Následuje již 

vlastní exkurze, kde se skupina přesouvá od zastavení k zastavení, na nichž učitel žákům 

předá informace týkající se problematiky dané zastávky, a žáci poté vyplní pracovní list. Po 

úspěšném splnění všech úkolů a projití celé trasy exkurze, se celá skupina dopraví vlakem ze 

stanice Srbsko zpět na místo odjezdu. Tím je exkurze ukončena. 

 

4.2 Pravidla chování na školní exkurzi a v CHKO 

 

 Žáci musejí být seznámeni s pravidly školního řádu týkajícího se školních exkurzí a 

dodržovat je.    

 Žáci musejí respektovat zákazy a nařízení správy CHKO Český kras. 
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4.3 Doporučení pro vyučovací hodinu předcházející exkurzi 

 

 Bylo by dobré poslední vyučovací hodinu věnovat oblasti Českého krasu. Stručně 

zhodnotit jednotlivé problematiky – geologii, faunu, flóru a na mapě jasně ukázat geografické 

umístění Českého krasu. Také je možnost každému žákovi tyto základní informace z kapitoly 

3 vytisknout nebo umístit na školní internetové stránky, aby si je mohl doma, případně pak 

cestou ve vlaku, přečíst.  Nejideálnější by bylo žáky motivovat tak, aby se na exkurzi těšili. 

 

4.4 Doporučené vybavení pro učitele 

(1) Lékárnička  

(2) Pevná obuv – především na sestup z vyhlídky U kříže 

(3) Vytištěné pracovní listy pro všechny studenty 

(4) Kladívko k zastávce č.4(není nezbytně nutné, lze sbírat jen v suti) 

(5) Cedník s bílou miskou k zastávce č.5(není nezbytně nutné, lze jen obracet kameny) 

 

4.5 Doporučené vybavení pro žáky 

 (1) Pevná obuv 

 (2) Svačina, pití 

 (3) Podložka a věci na psaní či kreslení 

            (4) Vhodné oblečení podle počasí 

4.6 Pilotní exkurze 

          Dne 21.-23. června 2013 se uskutečnila pilotní exkurze do CHKO Český kras. 

Účastnilo se jí 8 vybraných žáku 1. ročníku střední školy. Tato práce byla v té době ve svých 

úplných počátcích, a tak jediným úkolem, který tito žáci měly, bylo kriticky zhodnotit 

atraktivitu dvou vybraných variant trasy přírodovědecké exkurze. První zamýšlená varianta 

vedla ze Srbska, přes Tetín, Koněpruské jeskyně, lom Kosov do Berouna. Druhá varianta pak 

vedla z Loděnice, přes Solvayovy lomy, svatý Jan pod Skalou, Hostim do Srbska. Po 

absolvování obou variant se všichni účastníci vyjádřili v tom smyslu, že druhá varianta trasy, 

z Loděnice do Srbska, je jednoznačně atraktivnější. Variantě první vytýkali především dlouhý 

nezajímavý přechod z Tetína ke Koněpruským jeskyním. K druhé variantě se vznesla jen 

jedna námitka osobního charakteru, a to souvislost bolavého kolena s relativně náročnějším 

sestupem z vyhlídky U kříže do svatého Jana pod Skalou. I pro tyto reakce jsem nakonec 

zvolil trasu Loděnice – Srbsko.                                                         
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4.7 Trasa exkurze - mapa  

 (Obrázek č.6) 

 Legenda: 

        trasa exkurze 

  

       zastavení 

 

 (zdroj: mapy.cz) 
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4.8 Zastávky 

 

 Jsou místem, kde učitel podá žákům informace o problematice dané zastávky a nechá 

je vyplnit pracovní list. 

 

4.8.4 Zastavení č.1 – PP Syslí louky  

 GPS: N 49°58.97900', E 14°9.80858' 

 

       Je prvním klidným místem pro úvodní slova. Nachází se na modré turistické značce, 

mezi „Loděnicemi – žst.“ a „Špičatým vrchem“. Je zde poslední výskyt sysla obecného 

(Spermophilus citellus) v Českém krasu. PP Syslí louky vznikla v roce 2010. 

 

4.8.4.1 Metodický text pro učitele 

 

         Na PP Syslí louky se dostanete po modré turistické značce, která vede po silnici 

směřující na Bubovice, hned za nádražím. Silnice je využívána, proto by bylo dobré po 

výstupu z vlaku tuto skutečnost patřičně zdůraznit. Značka vede kolem stále fungující 

cementárny, kde se v minulosti vyrábělo nejen vápno, ale také uznávaný umělý mramor, 

fosfor-vápencové hnojivo, vápencová moučka pro sklárny a podobně (RAK a kol. 2011). 

Kousek za ní uhýbá cesta doprava mezi zarůstající louky, pak opět překračuje silnici. Tam už 

začíná přírodní památka Syslí louky. Po asi 300 metrech cesty do kopce (modrá) je příhodné 

místo na zastavení a úvodní slova. 

         Český kras, je od roku 1972 veden jako chráněné krajinné území. Studenti by se tedy 

měli chovat podle nařízení správy CHKO, být s ním řádně seznámeni a také by měli mít na 

paměti, že musí respektovat školní řad, který platí i na školních exkurzích. 

         PP Syslí louky jsou v Českém krasu jediným biotopem, kde můžeme potkat sysla 

obecného (Spermophilus citellus), který je od roku 1992 veden jako kriticky ohrožený 

živočich. Početnost zdejší populace se v roce 2008 odhadovala na 50 jedinců (MATĚJŮ a kol. 

2008). Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých, velikostí je s veverkou srovnatelný, 

ale na rozdíl od nich si syslové hloubí systémy nor dlouhé až 6m a v hloubce i kolem 80cm. 

Jsou denními živočichy. Přes zimu hibernují, to znamená, že s připravenými tukovými 

zásobami se uchýlí do nory a zpomalí svoje fyziologické funkce (především teplotu). Takto 

přečkají až do jara. Jejich přirozeným biotopem jsou mezofilní ovsíkové louky s převahou 

kulturních druhů trav a bylin (stepi) v oblastech jihovýchodní Evropy, malé Asie a na 

Kavkaze. Českou republikou prochází západní hranice jejich areálu. Tato skutečnost společně 

se změnami polního hospodaření v 2. polovině 20. století z něj učinila kriticky ohrožený druh. 

V současnosti nalézá tento druh vhodné podmínky pouze na několika málo přirozených 

stanovištích, dále na sportovních letištích, tábořištích, golfových hřištích a jiných podobných 

místech, kde je pravidelně sečena tráva. 

 

 

 



- 17 - 
 

4.8.1.2 Pracovní list: PP Syslí louky                                      Jméno: 

 

 
Rozšíření Sysla obecného. Zeleně je vyznačeno rozšíření Sysla obecného mezi lety 1950-1960, 

červenými body stav v roce 2000. 

1) Na mapce zakroužkuj PP Syslí louky. Pozorně si všimni rozdílu v rozšíření syslích 

populací a hlavně let, ze kterých tyto údaje jsou. Co myslíš, že mohlo být důvodem k tak 

drastickým změnám (pokles rozšíření o 90%)? 

 

 

 

 

2) Popiš prostředí, ve kterém sysel žije. Vysvětli, proč by nemohl žít v jiném prostředí. 

 

 

 

 

 

3) Zimu přečkává sysel tzv. hibernací. Vysvětli, co to je. Znáš některá další zvířata, která 

takto tráví chladná období roku? 
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4.8.2 Zastavení č.2– Solvayovy lomy  

 GPS: N 49°58.40245', E 14°8.89312' 

 

         Na této zastávce si žáci mohou prohlednout skanzen věnující se historii těžby vápence 

v Českém krasu. Jsou zde rozmístěny různé těžební stroje starších, či mladších dat, některé 

stále provozuschopné, například úzkorozchodná lokomotiva, která za poplatek povozí děti i 

s rodiči. Dále je tu nově zřízená venkovní expozice hornin, typických pro Český kras, 

s informační tabulí pojednávající o geologické minulosti Českého krasu a historii těžby 

vápence. 

 

        

4.8.2.1 Metodický text pro učitele 

 

Ke druhému zastavéní v Solvayových lomech se ze Syslích luk dostanete z větší části 

po modré turistické značce, která stále vede do kopce až k rozcestníku „Špičatý vrch“. Ten 

vás navede na polní cestu směřující na západ k Solvayovým lomům. Po pravé straně cesty se 

nachází opuštěné louky, které se pravidelně nekosí a jsou dnes již v pokročilé fázi sukcese, 

zarostlé náletovými dřevinami a trnkovými a šípkovými keři (Foto č.2). Po asi 700 metrech 

vás polní ceste přivede na křižovatku, kde modrá turistická značka odbočuje vlevo. Vy se ale 

vydáte vpravo kolem závory, kde vás již navigační cedule občanského združení Barbora, 

které skanzen vytvořilo a spravuje, zavedou do Solvayových lomů 

Celý areál je řešen jako muzeum ve volné přírodě, tedy jako skanzen. K většině 

vystavených strojů existuje tabulka s detailnějším popisem a technickými údaji. Také 

jednotlivé budovy nesou tabule s informacemi o jejich bývalém využití. U budovy muzea 

(bývalých kanceláří) naleznete mapu areálu společně s informačním panelem pojednávajícím 

stručně o historii lomu. V jižní části je pak umístěna expozice hornin Českého krasu, kde jsou 

větší bloky hornin se stručnou, ale zajímavou chrakteristikou podanou v 1. osobě, tedy jako 

by promlouval sám kámen. K této expozici se váže tabule, kde je z jedné strany informační 

část o geologii Českého krasu a jeho vývoji, a z druhé o historii těžby vápence. Tam se mimo 

jiné dozvíte, že zde těžený vápenec se používal na výrobu vápna, chemických produktů a 

stavebního kamene a to mezi lety 1916 – 1964 (JANČAŘÍKOVÁ 2011). 

Občanské združení Barbora nabízí, po předchozí domluvě, pro větší skupiny, možnost 

60-80 minutové exkurze po skanzenu, jejíž součástí je odborný výklad, prohlídka muzea 

(geologie, speleologie, lomařství), štoly a okružní jída úzkorozchodnou lokomotivou. Tuto 

„zážitkovou“ variantu doporučuji. Konec prohlídky pak časově spadá na dobu oběda, ideálně 

u expozice hornin, kde je pro to příhodný prostor. Žáci se nenuceně s expozicí seznámi, načež 

budou vypracovávat pracovní list, který byl vytvořen autory expozice a je vázán na práci 

s naučnou tabulí.. Aktuální informace, o otevírací době, ceně exkurze, kontaktech a pokynech 

pro návštěvníky, lze nalézt na internetových stránkách www.solvayovylomy.cz . Další 

možností je volná prohlídka areálu (ten je celoročně volně přístupný) s následným obědem a 

vyplněním pracovního listu. Pracovní list naleznete v příloze. 

 

 

http://www.solvayovylomy.cz/
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4.8.3 Zastavení č.3 – Svatý Jan pod Skalou                                                        

GPS: N 49°58.12802', E 14°8.05125' 

 

         Je situováno u krasového pramene „Ivan“ na jihozápadní straně kostela Sv. Jana 

Křtitele. Zde se zároveň nachází i tabule „Geologické naučné stezky“ a „Svatojánského 

okruhu“, které pojednávají o celosvětově jedinečném profilu ve sladkovodních vápencích 

(pěnovcích) a v krátkosti o poustevníkovi Ivanovi a historii kostela a přilehlého 

benediktínského kláštera.  

 

        

4.8.3.1 Metodický text pro učitele 

 

             Do obce Svatý Jan pod Skalou se ze Solvayových lomů dostanete po naučné stezce 

Svatojánský okruh. Právě proto, že jde o okruh, máte možnost vydat se oběma směry a vždy 

dojdete do svatého Jana pod Skalou. Já osobně doporučuji atraktivnější variantu, vedoucí přes 

vyhlídku „U kříže“. Ale pozor, jedná se o exponovanou skalní vyhlídku a je tedy nutno dbát 

zvýšené opatrnosti. Cestou budete míjet velmi dobře zpracované panely naučné stezky, které 

pojednávají o tématech: Společenstva v lomu Paraple (součást Solvayových lomů), Světlé 

teplomilné doubravy, Suchomilná travinná společenstva, Skalní stepi U kříže, Suťové lesy. 

Text na nich je psán dostačně populárně, v rozumném rozsahu a je doplněn kvalitními 

kresbami rostlin a živočichů, jež se v okolí vykytují. K nalezení jsou na internetových 

stránkách (http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/svatojansky-

okruh/ ). V případě, že si se svými žáky přes vyhlídku netroufáte, nabízí se alternativní cesta 

opačným směrem přes údolí Propadlých vod, kde se, jak již název napovídá, nenachází 

povrchový vodní tok (jen při vydatných deštích). Voda zde protéká pod povrchem ve 

vápencích, kde vytvořila 175 metrů dlouhou, nedávno objevenou (1995)  jeskyňi Arnika 

(KADLEC a kol. 2013). Voda z ní je jedním ze zdrojů „léčivého“ krasového pramene „Ivan“, 

který je dnes již uměle sveden a vytéká v klenutém prostoru na jihozápadní straně kostela. 

          Po relativně náročnějším sestupu z vyhlídky, či cestou údolím Propadlých vod, se 

ocitnete v blízkosti bývyalého Benediktínského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele, z kterého 

je přístup do naší nejmladší a největší jeskyně v travertinech (CÍLEK 1998). Tu právě na 

konci 9.století obýval poustevník sv. Ivan (STÁRKA 1984). Přístup do kostela ,a zároveň i do 

jeskyně, je bohužel možný jen o víkendech od 1.dubna do 31.října. O prázdnínách je 

přístupný celý týden. 

          Využijte léčivého pramene k osvěžení a doplnění zásob vody. Můžete poznamenat, že 

voda z tohoto pramene byla na počátku 20. století stáčena, sycena oxidem uhličitým a 

prodávana jako sodovka pod jménem „Ivanka“. Přečtěte, případně převyprávějte žákum 

legendu o svatém Ivanovi. Najdete ji například na stránkách www.svatyjan.cz . Dejte jim čas 

k pročtení naučných tabulí pojednávajících o holocéních sladkovodních vápencích 

(pěnovcích) a nechte je vypracovat pracovní list. 

 

 

 

http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/svatojansky-okruh/
http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/svatojansky-okruh/
http://www.svatyjan.cz/
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4.8.3.2 Pracovní list: Sv. Jan pod Skalou                Jméno: 

 

1) Poustevník svatý Ivan je tak populární, že po něm pojmenovaly jednu typickou trávu 

Českého krasu z čeledi lipnicovitých, dříve prodávanou pod názvem „vousy svatého 

Ivana“. Napište její jméno. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           (        ) 

  

                                                                               2) Na časovou osu zakreslete: 

           Ukládání vápenců Českého krasu 

                                                                                               Obývání jeskyně svatým Ivanem 

                                                                                               Dobu existence dinosaurů 

                                                                                               Dobu existence trilobitů  

                                                                                               Doby ledové 
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4.8.4 Zastavení č.4 – Hostim   GPS: N 49°57.50158', E 14°8.06582' 

 

      Nachází se na trase naučné stezky Karlštejn a zároveň na žluté turistické značce, pod 

serpentinami silnice vedoucí z Hostimi do Srbska. Potok Kačák zde opouští kaňon v tvrdých 

devonských vápencích a vstupuje do nápadně rozšířené údolní nivy, tvořené měkčími 

flyšovými sedimenty srbského souvrství, aby mohl opět pokračovat kaňonem až do Berounky. 

A právě zde si žáci mohou zblízka prohlédnout horniny obsahující zbytky staré suchozemské 

flóry a uvědomit si, že ne všechny horniny jsou stejně tvrdé a to, jak se tato skutečnost odráží 

na výsledném tvaru zemského povrchu.  

 

4.8.4.1 Metodický text pro učitele 

 

      Tato zastávka je situována v blízkosti výchozu sedimentů srbského souvrství (střední 

devon, 380 milionů let), ve kterých lze s trochou štěstí nalézt zuhelnatělé zbytky rostlin. 

Pravděpodobně se bude jednat buď o Protopteridium hostimense jednoho z prvních zástupců 

kapradin (na obrázku je nápadný poznávací znak- tvar listu podobný kapradinám a circinátní 

vernace), nebo Barrandeina dusliana.  Ta bývá většinou řazena mezi plavuňovité, ale někteří 

autoři ji s opatrností řadí již mezi první ginkgovité (listy podobné jinanům);(SEWARD 2011). 

Nejpravděpodobněji ale najdete vrstevnaté plochy, kde bude neidentifikovatelná rostlinná drť, 

případně pár centimetrů dlouhé větvičky 

(obr.č.7). Zdůrazněte, že jsou to opravdové 

zkameněliny rostlin, a že takto staré jsou u 

nás vzácné. Horniny ve výchozu jsou zde 

reprezentovány vrstvami roblínskými ze 

srbského souvrství. Oproti mladším vrstvám 

kačackým (15m) mají mocnost až 250 

metrů a typický flyšový vývoj. To znamená, 

že se střídají převládající zelenošedé 

laminované prachovce s vložkami jílových 

břidlic, a šedé drobové pískovce 

v nepravidelných rytmech centimetrových 

až decimetrových řádů (CHLUPÁČ 1998). Rozšíření srbských vrstev v Barrandienu 

je převážně vázáno na dvě hlavní synklinály – Holyňsko-Hostimskou a Srbsko-Mořinskou. 

Vyplňují jejich střed a oproti ramenům synklinály, tvořenými pevnými vápenci, jsou flyšové 

vrstvy mnohem méně odolné. Tento fenomén lze názorně vidět právě v okolí Hostimi. Údolí 

Kačáku protíná Holyňsko-Hostimskou synklinálu a při vstupu do srbského souvrství se 

nápadně rozšiřuje. Následně se vrací do vápenců a opět vytváří kaňon pokračující až 

k soutoku s Berounkou.  

        Cesta od poslední zastávky ve svatém Janu pod Skalou vede po silnici. Není sice 

z nejfrekventovanějších, a řidiči jsou zde na chodce ve vozovce zvyklí, ale je vhodné žákům 

skutečnost, že se pohybují po silnici, připomínat. Doplňující informace týkající se geologie a 

geologického vývoje této oblasti naleznete například v publikacích (CHLUPÁČ 1992,1999, 

2011)  

Obrázek č.7:Větvička (foto: F.Pekarovics) 
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4.8.4.2 Pracovní list Hostim                                   Jméno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologická mapa okolí Hostimi 1:25000, Stratigrafická legenda k devonu, Geologický řez.  

 

1)  S pomocí geologické mapy a legendy zkuste příjít na to, proč právě v okolí Hostimi je 

údolí Kačáku tak nápadně rozšířené. 

 

 

 

 

 

2) Geologické řezy jsou vítaným pomocníkem při studiu geologie. Zde za povšimnutí 

stojí vrásové struktury (synklinály, antiklinály), zlomy, podle nichž se sousední kry 

vzájemně pohybují, a také zbytky křídového původně souvislého platformního pokryvu. 

Pomocí geologické mapy a řezu rozhodněte, zda červená linie reprezentuje synklinálu 

nebo antiklinálu. 
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3) Pozorně si prohlédněte obě rekonstrukce rostlin, které před 380 miliony lety rostly 

nedaleko a pokuste se je alespoň přibližně systematicky zařadit.  

 

 

 
Protopteridium hostimense                                                       Barrandeina dusliana 

 

 

 

4) Vyberte ty živočichy, kteří nemohli obývat tehdejší okolí. 
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4.8.5 Zastavení č.5 – Údolí Kačáku   

GPS:  N 49°57.13575', E 14°7.78508' 

 

        Je situované při břehu potoka Kačáku (Loděnického potoka), u panelu naučné stezky 

Karlštejn s pořadovým písmenem J. Studenti se zde názorně seznámí s přírodním prostředím 

lužního lesa, některými jeho obyvateli a vztahy mezi nimi. 

 

4.8.5.1 Metodický text pro učitele 

          Hlavní část lužního lesa, s relativně širší údolní nivou, se nachází v prostoru mezi 

opětovným vstupem potoka do kaňonu a panelem J naučné stezky Karlštejn, kde je krátký 

informační text s obrázky některých rostlin a živočichů vázaných na tento biotop. Proto by 

bylo dobré žáky při poslední zástavce v Hostimi krátce seznámit s obsahem následující (této) 

zastávky, aby při cestě věnovaly náležitou pozornost lužnímu lesu, jímž budou procházet. 

          Lužní lesy jsou specifickým biotopem vázaným na přítomnost řeky či potoka, jejich 

periodickém (jarním) rozvodnění, a s tím související zvýšenou hladinou podzemní vody, která 

zasahuje až do kořenového systému stromů. To je také důvodem typického zastoupení 

stromů, které mohou v takto podmáčené půdě růst. U nás jsou to především vrby, topoly, olše, 

jasany a jilmy. Zvýšená hladina podzemní vody má dále vliv na utváření půd, které se řadí 

mezi půdy glejové. Jsou to půdy chudé na kyslík a bohaté na nerozloženou organickou hmotu, 

což vyhovuje některým vlhkomilným rostlinám a živočichům, které pak tvoří biotu typickou 

pro lužní lesy. Nesmíme zapomenout na druhově bohatou skupinu ptáků, kteří zde nachází 

množství potravy (hmyz a drobné rybky), vodu a prostor na hnízdění. V neposlední řadě také 

na ryby žijící ve vodě a hmyz, který je na vodní prostředí vázán jen částí životního cyklu a to 

larválním stádiem. Z těchto zaslouží zmínku larvy jepic a larvy chrostíků, kteří si v potoce na 

spodní straně kamenů staví „domeček“ ze slepených drobných kamínků. Doporučuji před 

žáky vylovit z vody pár větších kamenů. Doslova každý kámen se ze spodní strany hemží 

životem. Nebo si s sebou můžete vzít cedník a bílou misku. Proceďte sedimenty ze dna 

potoku a zcela jistě nachytáte hned několik druhů vodních organismů, které budou na bíle 

misce velmi dobře pozorovatelné. Některé zde žijící druhy jsou zobrazeny na naučné tabuli. 

Kdyby se žákům nedařilo žádné živočichy objevit, odkažte je právě na naučnou tabuli.  

        Další informace týkající se lužních lesů jsou například v publikaci (ŠTORCH & SÁDLO 

1999) 

        Po necelých 400 metrech je po levé straně cesty opuštěný vápencový lom, kde si žáci, 

v případě dostatku času, mohou znovu osahat vápencové horniny, případně se najíst. Další 

možností je zastávka geologické naučné stezky s pořadovým číslem 10 (lom v Kozle), která je 

před vstupem do lomu po levé straně a je na ni ilustrován skalní ohlaz vzniklý pohybem dvou 

sousedních skalních bloků podél zlomu. Tímto zlomem také stoupaly nasycené vodní roztoky, 

které daly vzniknout kalcitovým žílám a krasovým kapsám. Další zajímavostí je jeskyně Nad 

Kačákem, která je ve svahu nad vámi a byla osídlena člověkem neandertálským na hranici 

středního a mladšího paleolitu (kolem 40000 let př.n.l.);(PŘIBYL a kol. 1992).  
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 4.8.5.2 Pracovní list – Údolí Kačáku                       Jméno: 

 
1) Pozorujte stromy, byliny a živočichy, typické pro tento lužní les a napište jejich 

jména. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Z Vámi objevených druhů rostlin a živočichů sestrojte potravní řetězec. (Vztahy mezi 

kořistí a predátorem naznačte šipkami a zakreslete jednotlivé živočichy do obrázku. 

Zapřemýšlejte, co všechno mohou stromy a byliny živočichům nabídnout, a jak se tento 

biotop mění během různých ročních období. (množství vody – jaro, aktivita živočichů – 

zima, atd.)) 
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4.8.6 Zastavení č.6 – Barrandova jeskyně   

         GPS: N 49°56.70885', E 14°7.81618' 

 

         Nachází se na levém břehu řeky Berounky u panelů naučných stezek (Geologická 

naučná stezka 11, NPR Karlštejn naučná stezka L) na cyklostezce mezi Srbskem a Berounem. 

Žáci se zde dozvědí něco o tom, jak působí voda na vápence, o její ničivé i tvořivé schopnosti.  

        

4.8.6.1 Metodický text pro učitele 

 

           K tomuto zastavení se z údolí Kačáku dostanete tak, že půjdete dál až k soutoku 

s Berounkou, dáte se do leva, přejdete lávku, a po asi 500 metrech stanete pod skálou, ve které 

se nachází Barrandova jeskyně, o které je pojednáno na naučné tabuli. Na cestě podél řeky, po 

které půjdete, vede žlutá turistická značka a cyklostezka, která je zvláště o slunných dnech 

hojně využívána a to obousměrně. Naštěstí je před naučnými tabulemi dostatečný prostor pro 

seskupení celé třídy tak, aby nepřekážela. 

           Pojmem „kras“ označujeme oblast s množstvím osobitých tvarů a jevů, vázaných na 

schopnost podložních hornin se při styku s vodou rozpouštět. Podle silně zjednodušené 

rovnice CaCO3 + H2O + CO2 <=>Ca(HCO3)2  se voda při styku se vzduchem sytí oxidem 

uhličitým, ten se v ní rozpouští a vytváří slabou kyselinu uhličitou, která je schopná chemicky 

leptat krasové horniny. Mezi ně patří, kromě nejrozšířenějších vápenců, také  další horniny 

jako například dolomit, sádrovec nebo halit. Při dostatečném dlouhém působení je pak tato 

„kyselá“ voda, při protékání puklinovými systémy, schopna jejich prostory rozšiřovat, až 

vzniknou rozsáhlé podzemní prostory – jeskyně. V nich se pak za příhodných podmínek může 

vytvořit krasová výzdoba. Výše uvedená chemická rovnice totiž funguje i obráceně. 

V případě, že je vodě odníman oxid uhličitý, ať už činností mikroorganismů, rostlin, nebo 

prostou difůzí při styku se vzduchem (prosakování stropem jeskyně), tak se vápenec opětovně 

vysráží a vytváří některé typické krasové útváry. Nejznámější z nich jsou: stalaktit, stalagmit 

a stalagnát. Tyto pojmy žáci jistě znají, ale ne všichni je budou schopni správně přiřadit. 

Existuje jednoduchá poučka.  StalakTit roste ze sTropu, kdežto stalagMit roste ze zeMě. 

Podrobnější informace o těchto a dalších krasových útvarech a fenoménech lze nalézt 

například (STÁRKA 1984, DEMEK 1987b, PŘIBYL a kol. 1992). 

           Další možností by mohlo být povídání o obyvatelích podzemních prostor, které jim 

svými  podmínkami, stálou teplotou a vlhkostí, a absencí světla, poskytují velmi specifický 

životní prostor. Vhodný informační materiál naleznete na internetových stránkách 

www.prirodovedci.cz/magazin/malo-znami-obyvatele-jeskyni . 

           Po této poslední zastávce už jste na dohled od obce Srbsko, ze které se dostanete 

vlakem zpět do Prahy. Cestou ale uvidíte ještě jednu zajímavou věc. Je jím dochovaný bunkr 

lehkého opevnění vzor 37, který byl postaven v roce 1937, jako součást tzv. „Pražské linie“. 

Ta vedla od Mělníka přes Kladno, Beroun až k obci Slapy a měla zpomalit postup nepřítele a 

znemožnit dělostřelecké bombardování Prahy. Za doby protektorátu byly tyto objekty zničeny 

nebo znehodnoceny. Ten který bude cestou do Srbska míjet byl právě prvním znehodnoceným 

(LÁŠEK 1995). Byl zavezen kameny a zabetonován. 

 

http://www.prirodovedci.cz/magazin/malo-znami-obyvatele-jeskyni
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4.8.6.2 Pracovní list: Barrandova jeskyně                   Jméno: 

 

 

1) Které významné krasové oblasti v České republice znáte? 

 

 

 

2) V Českém krasu se nachází největší jeskynní systém v republice. Napište který to je. 

 

 

 

3a) Jeskynní prostory skýtají ideální úkryt pro jediného existujícího létavého savce.  

Napište který to je a co o něm víte. (např.: co jí, kdy je aktivní, jak se orientuje apod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b) Na obrázku máte 3 skupiny obratlovců, kterým se během evoluce přeměnily přední 

končetiny v křídla. Napište, o které skupiny se jedná. 
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4) Na následujícím schématu, které zachycuje základní krasové tvary a jevy, doplňte 

příslušná čísla do prázdných koleček. 
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5. Závěr 

 „Návrh přírodovědecké exkurze Českým krasem pro vyšší gymnázia“ se zabývá 

možností využití CHKO Český kras jako prostoru pro vytvoření komplexní přírodovědecké 

exkurze. 

 Byla zhodnocena různá kritéria, a na základě nich pak vymyšlena optimální trasa 

s místy vhodnými pro demonstraci přírodovědných poznatků. K nim byly vytvořeny pracovní 

listy a metodická doporučení pro učitele. 

 Pilotní exkurze několika vybraných žáku 1. ročníku střední školy sice v té době 

hodnotila pouze trasu, ale shledali ji jako atraktivní. Měli možnost ji porovnat s původním 

návrhem exkurze, vedoucí ze Srbska přes Tetín a Koněpruské jeskyně do Berouna. I na 

základě jejich doporučení jsem nakonec zvolil variantu údolím Kačáku.  

 Přál bych si, aby žáci, kteří tuto exkurzi možná někdy absolvují, odjížděli s tím, že 

strávili hezký den a dozvěděli se nové a zajímavé informace o Českém krasu. 
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7 . Přílohy 

7.1 Autorská řešení 

4.8.1.2 Pracovní list: PP Syslí louky                               Jméno: F. Pekarovics 

 

  
 Rozšíření Sysla obecného. Zeleně je vyznačeno rozšíření Sysla obecného mezi lety 1950-

1960, červenými body stav v roce 2000. (zdroj: Vesmír 82, 519, 2003/9; Miloš Anděra) 

1) Na mapce zakroužkuj PP Syslí louky. Pozorně si všimni rozdílu v rozšíření syslích 

populací a hlavně let, ze kterých tyto údaje jsou. Co myslíš, že mohlo být důvodem k tak 

drastickým změnám (pokles rozšíření o 90%)? 

 

-Změny v zemědělském hospodaření za dob komunismu. 

 

2) Popiš prostředí, ve kterém sysel žije. Vysvětli, proč by nemohl žít v jiném prostředí. 

 

- Travnaté plochy, které jsou pravidelně sečeny, případně mají přirozeně nízký travní pokryv. 

- Protože jiné prostředí mu nevyhovuje. Musí mít rozhled po okolí (panáčkuje), aby měl 

přehled o případných predátorech. Zároveň může z podzemí ožírat kořínky trav. 

 

3) Zimu přečkává sysel tzv. hibernací. Vysvětli, co to je. Znáš některá další zvířata, která 

takto tráví chladná období roku? 

- Snížení metabolismu, aby zbytečně nespotřebovával energii. Přečkává tak nepříznivá 

období-zimu. 

- Medvěd, netopýr, ježek 
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4.8.3.2 Pracovní list: Sv. Jan pod Skalou                Jméno: F. Pekarovics 

 

1) Poustevník svatý Ivan je tak populární, že po něm pojmenovaly jednu typickou trávu 

Českého krasu z čeledi lipnicovitých, dříve prodávanou pod názvem „vousy svatého 

Ivana“. Napište její jméno. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           (       kavyl Ivanův        ) 

                 (zdroj:www.guh.cz) 

                                                                               2) Na časovou osu zakreslete: 

           Ukládání vápenců Českého krasu 

                                                                                               Obývání jeskyně svatým Ivanem 

                                                                                               Dobu existence dinosaurů 

                                                                                               Dobu existence trilobitů  

                                                                                               Doby ledové 

                                                                                  

 

 

               (zdroj:www.wikipedia.cz; upraveno)     
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4.8.4.2 Pracovní list Hostim                                   Jméno: F. Pekarovics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologická mapa okolí Hostimi 1:25000, Stratigrafická legenda k devonu, Geologický řez.  

(zdroj: www.geospeleos.cz, upraveno) 

1) S pomocí geologické mapy a legendy zkuste příjít na to, proč právě v okolí Hostimi je 

údolí Kačáku tak nápadně rozšířené. 

 

 

- Protože v okolí Hostimi jsou měkké horniny (oproti ostatním), a tak je potok Kačák vymlel. 

 

 

2) Geologické řezy jsou vítaným pomocníkem při studiu geologie. Zde za povšimnutí 

stojí vrásové struktury (synklinály, antiklinály), zlomy, podle nichž se sousední kry 

vzájemně pohybují, a také zbytky křídového původně souvislého platformního pokryvu. 

Pomocí geologické mapy a řezu rozhodněte, zda červená linie reprezentuje synklinálu 

nebo antiklinálu. 
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3) Pozorně si prohlédněte obě rekonstrukce rostlin, které před 380 miliony lety rostly 

nedaleko a pokuste se je alespoň přibližně systematicky zařadit.  

 

 

 
Protopteridium hostimense                                                       Barrandeina dusliana 

 

           Kapradiny                                                                       Jinanovité / Plavuňovité 

(zdroj:www.spektrum.de)                                                   (zdroj:geologická naučná stezka č.9) 

4) Vyberte ty živočichy, kteří nemohli obývat tehdejší okolí. 
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4.8.5.2 Pracovní list – Údolí Kačáku                       Jméno: F. Pekarovics 

 
1) Pozorujte stromy, byliny a živočichy, typické pro tento lužní les a napište jejich 

jména. 
 

- jasan 

- olše 

- topol 

- vrba 

- ledňáček říční 

- skorec vodní 

- hmyz 

- rybky 

 

 

 

 

 

2) Z Vámi objevených druhů rostlin a živočichů sestrojte potravní řetězec. (Vztahy mezi 

kořistí a predátorem naznačte šipkami a zakreslete jednotlivé živočichy do obrázku. 

Zapřemýšlejte, co všechno mohou stromy a byliny živočichům nabídnout, a jak se tento 

biotop mění během různých ročních období. (množství vody – jaro, aktivita živočichů – 

zima, atd.)) 
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4.8.6.2 Pracovní list: Barrandova jeskyně                   Jméno: F. Pekarovics 

 

 

1) Které významné krasové oblasti v České republice znáte? 

 

- Český kras, Moravský kras 

 

2) V Českém krasu se nachází největší jeskynní systém v republice. Napište který to je. 

 

- Koněpruské jeskyně 

 

3a) Jeskynní prostory skýtají ideální úkryt pro jediného existujícího létavého savce.  

Napište který to je a co o něm víte. (např.: co jí, kdy je aktivní, jak se orientuje apod.)  

 

 

- Netopýr. Létá v podvečer a v noci, kdy loví hmyz. Používá při tom echolokaci, pomocí ní 

se i orientuje. Přes zimu hibernuje. Den tráví v jeskyni, zavěšen na stropu. 

 

 

 

 

 

3b) Na obrázku máte 3 skupiny obratlovců, kterým se během evoluce přeměnily přední 

končetiny v křídla. Napište, o které skupiny se jedná. 

 

 

 

 

 

      -  Ptakoještěři 

 

 

 

 

 

      - Letouni (netopýří) 

 

 

 

 

      - Ptáci 
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4) Na následujícím schématu, které zachycuje základní krasové tvary a jevy, doplňte 

příslušná čísla do prázdných koleček. 
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7.2 Fotodokumentace 

 

Foto č.1: PP Syslí louky (F.Pekarovics)  

 

Foto č.2: Zarůstání bývalých luk náletovými dřevinami (F.Pekarovics) 
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Foto č.3: Návštěvní řád Solvayových lomů (F.Pekarovics) 
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(Foto č.4: Popisek budovy, F. Pekarovics) 
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Foto č.5: Exponát – nákladní automobil (F.Pekarovics) 

 

Foto č.6: Popis exponátu (F.Pekarovics) 
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Foto č.7: Popisky hornin v expozici (F.Pekarovics) 

 

Foto č.8: Projížďka úzkorozchodnou lokomotivou (F.Pekarovics) 
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Foto č.9: Vyhlídka U kříže (F.Pekarovics) 

 

Foto č.10: Benediktínský klášter, kostel sv. Jana Křtitele a Svatojánská stěna (F.Pekarovics) 
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Foto č.11: Výchoz hornin, zastávka č.4 (F.Pekarovics) 

 

Foto č.12: Zuhelnatělé zbytky rostlin (F.Pekarovics) 
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Foto č.13: Lužní les v údolí Kačáku (F.Pekarovics) 

 

Foto č.14: Larva jepice (F.Pekarovics) 
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Foto č.15: Obydlí larvy chrostíka (F.Pekarovics) 

 

Foto č.16: Skalní ohlaz a krasové kapsy (F.Pekarovics) 
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Foto č.17: Řeka Berounka (F.Pekarovics) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Pracovní list k zastavení č.2 - Solvayovy lomy 

(zdroj: http://ceskykras.ochranaprirody.cz/res/data/097/013739.pdf?seek=1) 
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