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ABSTRAKT: 

Předkládaná diplomová práce charakterizuje v oblasti města Bíliny a jeho okolí tři 

vybrané lokality (Bořeň, Zámecký park a údolí Bezovka, Lázeňský park) pro terénní 

výuku (exkurze) přírodovědy, biologie a geologie a předkládá ucelené edukační 

podklady pro uskutečnění této výuky za každého ročního období. Exkurze jsou určeny 

pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, případně jsou v hodné i pro členy 

přírodovědných organizací, popř. mohou sloužit i jako podklad pro pedagogickou práci 

v oblasti EVVO. Exkurzní průvodce obsahuje popis metodiky, pracovní listy, 

didaktické hry a další pomocné materiály. Exkurze do lázeňského parku Kyselka byla 

testována na třech dětských kolektivech ve věku 8 až 17 let. Na testovacích datech bylo 

prokázáno, že terénní výuka pozitivně ovlivňuje proces učení. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

edukační materiály, terénní výuka, exkurze, botanika, geologie, zoologie, Bílina   



ABSTRACT: 

The master thesis presents characteristics of the three localities around the Bílina town, 

i.e. Bořeň Hill, Bílina Castle park with Bezovka Walley and Bílina Spa garden, as an 

objects of field education focusing on general natural science, biology and geology. It 

includes integrated didactic materials that are suitable for realization of the field 

excursions during every season. The excursions are designed to be applicable for pupils 

of second grade of elementary school, eight–years gymnasium, eventually for free time 

activities of child leaded by natural history oriented organizations. The materials can be 

also used as the base of the pedagogical work within the “Environmental Training, 

Education and Culture” system. The suggested excursion guides include methodological 

description, worksheets, didactic games and other supporting materials. As a case study 

the excursion to Bílina Spa garden has been evaluated by three pupils’ groups in the age 

interval from 8 to 17 years. The obtained results prove that field education positively 

influence a learning process. 
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 Úvod 1.

 Cílem diplomové práce je navrhnout, vytvořit a z hlediska funkčnosti otestovat 

exkurzní průvodce po třech lokalitách v okolí města Bíliny. To by mělo pomoci 

pedagogům v nelehkém úkolu vzbudit u žáků pozitivní vztah k oblasti Bílinska. Práce 

předkládá pedagogům materiály a návody, jak žákům přiblížit krajinu, ve které žijí 

nejúčinnější možnou formou, a to přímo v terénu. Žákům aplikace této formy výuky 

pomůže porozumět zákonitostem přírodních procesů a užitečnosti přírodovědného 

poznání při aplikaci v praktickém životě. Pochopí, že přírodní prostředí je propojený 

systém a že pokud do něho vstupuje člověk, ovlivní v tomto systému nejen to, co 

ovlivnit chtěl. Žáci si v terénu při praktických činnostech budou rozvíjet i pracovní, 

komunikativní a sociální kompetence. 

 Aplikaci terénní výuky umožňuje tvorba nových vzdělávacích programů, 

průběžná možnost jejich úprav, možnost výběru volitelných předmětů na školách i 

existence mimoškolní činnosti. Reformní kroky vedoucí české školství od roku 

2004/2005 k odklonu vzdělávání na základě centrálně vydávaných jednotných školních 

osnov k realizaci vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, které jsou tvořeny 

v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (RVP) příslušného oboru a stupně 

vzdělání, umožnily škole a učitelům vytvořit si své vlastní školní vzdělávací programy 

(ŠVP). RVP, které stanovují pouze obecné cíle vzdělávání (očekávané výstupy), 

základní obsah výuky (učivo) a souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti (klíčové 

kompetence), musí být na každé škole doplněny o ŠVP, kde jsou mimo jiné 

rozpracovány výstupy a učivo jednotlivých vzdělávacích oblastí do podrobných a 

konkrétních učebních osnov a učebních plánů (kurikul). Školská reforma přinesla 

podporu tvořivosti učitelů při výběru a zařazení učiva i nových metod a forem práce, ale 

také mnohem náročnější přípravy, permanentní osobní vzdělávání, hledání nových 

aktivizujících forem a metod výuky a vysokou míru odpovědnosti za jejich zavádění. 

Většina pedagogů výzvu k vytvoření si své metodologie výuky vyslyšela a stereotypní 

vyučovací metody nahradila za nové moderní metody výuky, které mohou lépe a 

kladným směrem ovlivnit učení (Kalhous & Obst, 2002). Mění i organizační formy 

výuky, které ve spojení s metodami výuky vytváří základní předpoklady pro úspěšný 

průběh vzdělávání. Existuje však mnoho dalších determinantů, které vstupují 

do edukačních procesů, s nimiž se musí učitel seznámit a naučit se s nimi pracovat. 
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Široká škála těchto determinant tedy klade vysoké nároky na profesní vybavenost 

učitelů a v průběhu učitelské praxe zapříčiňuje také vysokou pracovní zátěž (Průcha, 

2005). 

 Z výše uvedeného vznikl konkrétní záměr vypracovat exkurzního průvodce 

na třech bílinských lokalitách: Bořeň, lázeňský park Kyselka a Zámecký park s údolím 

Bezovka, které jsou vhodné nejen pro seznámení s okolím místa bydliště, ale především 

k naplnění vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kde je prioritou 

příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, 

působí na sebe a ovlivňují se. Ze sedmi v autorčině bakalářské práci (Machová, 2013) 

podrobně charakterizovaných lokalit v okolí města Bíliny a ve městě samotném jsou 

v diplomové práci vytvořeny podklady pro přírodovědné exkurze na lokalitě Bořeň, 

Kyselka a Bezovka se Zámeckým parkem. Exkurzní průvodce by měl být nápomocen 

především k naplňování očekávaných výstupů a k vybavení žáků klíčovými 

kompetencemi ve vzdělávacím oboru Přírodopis na 2. stupni základní školy a 

vzdělávacího oboru Biologie a Geologie na gymnáziu. Žáci se budou učit zkoumat 

změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých 

místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání 

ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje (RVP ZV& 

RVP ZV-LMP & RVP G, 2007). 

 Zpracování teoretické části a konkrétních edukačních materiálů vyžaduje 

posouzení jejich použitelnosti, proto k záměrům diplomové práce patří i otestování 

provedení exkurze na konkrétních dětských kolektivech. Podmínky města Bíliny 

umožňují otestování provést na heterogenním souboru žáků ZŠ, žáků ZŠ praktické i dětí 

z přírodovědně-turistického oddílu. 

 Diplomová práce navazuje na autorčinu bakalářskou práci (dále BP) z roku 2013 

(Machová, 2013), kde byly přehledně shrnuty základní přírodní poměry Bílinska 

od geologických poměrů, přes klimatické podmínky a základní botanické 

charakteristiky až po historický vývoj lidského osídlení a jeho dopady na krajinu. 

Při zpracování podkladů a návrhů exkurzí byly ve značné míře využity dlouholeté 

zkušenosti členů Bílinské přírodovědné společnosti, zabývající se v Bílině a okolí 

přírodovědným vzděláváním, prací s dětmi a ochranou přírody.  
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 Historická a demografická specifika oblasti Bílinska 2.

 V Bílině je možné dlouhodobě sledovat významný vliv historických událostí 

na život a složení obyvatelstva, potažmo na jejich vztah k místu, kde žijí. Mnohým 

lidem zde chybí pozitivní vazba na místo, kde žijí. 

 Od konce 17. století začíná v Bílině převažovat německé obyvatelstvo. Když se 

za průmyslového rozmachu na konci 19. století stěhují do severočeských měst 

z vnitrozemí za prací české rodiny, Bílinu nevyjímaje, vznikají mezi většinovým 

německým obyvatelstvem a českým obyvatelstvem konflikty. V r. 1880 tu vedle 4732 

německých obyvatel žilo 244 obyvatel hlásících se k českému jazyku. Tři roky trvaly 

spory o zřízení české školy. Nakonec se v r. 1889 otevřela první soukromá a v r. 1897 

první veřejná česká škola. V r. 1918 se město přihlásilo k samostatné provincii 

Deutschböhmen. Po vyhlášení republiky bylo město obsazeno českým vojskem. 

Na bílinské radnici se však vzhledem k poměru Němců (6000 osob) a Čechů (3000 

osob) úřadovalo německy až do r. 1945. Bílina, až do okupace německou armádou, žila 

bohatým kulturním životem. Ve městě se zakládaly různé české i německé spolky. 

Do lázní přijížděli známé osobnosti. Ve městě se konaly velkolepé slavnosti, koncerty, 

sportovní akce. Město mělo svoje muzeum. Po 2. sv. válce se muselo v tzv. divokém 

odsunu vystěhovat 867 osob a v dalších organizovaných transportech pak bylo odsunuto 

2005 osob. Majetek byl konfiskován a do města přišli čeští reemigranti z Volyně, 

Slováci a Češi z vnitrozemí. Počet obyvatel po válce rostl, ale s ním přišla i velká 

migrace (Kocourek & Kocourková, 2001). 

 V dnešní době zažívá Bílina opět velkou migraci jeho obyvatel. Mnoho sociálně 

slabých rodin se dnes stěhuje do velkých sídlišť postavených v sedmdesátých letech 

20. století pro obyvatele obcí zlikvidovaných při těžbě hnědého uhlí. Volné byty 

se objevily po r. 1989, kdy došlo k jejich privatizaci. První úspěšní lidé se z těchto bytů 

odstěhovali záhy po r. 1989, kdy byly byty zprivatizovány. Po obsazení několika bytů 

nepřizpůsobivými občany nastala první vlna odchodu starousedlíků z takovýchto 

sídlištních domů. Mnoho vzdělaných lidí se do devastovaných bytů v sídlištích nechce 

po studiu vracet a své rodiny zakládá mimo Bílinu, potažmo Ústecký kraj. 

 Velká kriminalita, zdevastovaná příroda, špatné ovzduší nepřispívá k utváření 

kladného vztahu k městu a jeho okolí.  
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 První změnu k lepšímu jsme zaznamenali ve zlepšení životního prostředí, i když 

k ideálu to má ještě daleko a při zahlazování stop po důlní činnosti se udělalo mnoho 

chyb. Delší a těžkopádnější proces nás ovšem čeká v oblasti společenských vztahů. 

 Jediné, co tento trend může změnit je výchova nové generace. Generace, která 

naváže na dobré tradice tohoto města, bude se o město a jeho okolí zajímat, budou své 

město chápat jako svůj domov, místo se kterým se identifikují a svými každodenními 

aktivitami budou toto místo zvelebovat. 

 Identifikovat se s územím, ochraňovat a uchovávat to, co vytvořily minulé 

generace a svými činy navázat na to dobré, co nám zanechaly, není samozřejmostí. 

Pokud o městě, ve kterém žiji, nebudu mít správné či pramalé informace, je velmi těžké 

vytvořit si k něčemu co neznám, o co se nezajímám kladný vztah. 

 Je tedy především na rodině a škole, aby u dětí vypěstovala kladný vztah k městu, 

ve kterém žijí. Aby využila dětskou zvídavost k objevování, poznávání místa z jeho 

nejrůznějších aspektů. Jedině tak se může v člověku vypěstovat kladný vztah k místu, 

ve kterém žije a díky kterému se bude rád do svého rodného města vracet. Bude mít 

potřebu ho rozvíjet, zviditelňovat a propagovat. 

 Jako první píší o přírodním potenciálu Bílinska ve svých dílech přírodovědci – 

geologové, balneologové a lékaři Franz Ambros Reuss (1761–1830) a jeho syn August 

Emanuel Reuss (1811–1873). Gustav Laube pražský univerzitní profesor, paleontolog a 

geolog žijící v letech 1839–1923 se specializoval na geologii Krušných hor a 

lázeňských oblastí. Zajímal se o třetihorní plazy, ryby a obojživelníky. V současné době 

se o přibližování přírody Bílinska snaží především Bílinská přírodovědná společnost. 

Účelem existence společnosti je vytvoření sítě zájemců o přírodní vědy z oblasti Bíliny 

s cílem sjednotit jejich snažení o dosažení lepšího životního prostředí na Bílinsku, 

pozdvihnutí celkové vzdělanosti bílinských občanů a zvýšení obecného povědomí 

o městě Bílině jako takovém. Společnost chce navázat na tradici historických osobností 

Bíliny – otce a syna Reussových – významných přírodovědců své doby 

(http://priroda.sdas.cz). Diplomová práce by měla být pedagogům, žákům i široké 

veřejnosti k tomuto porozumění nápomocna. 

 Diplomová práce se zaměřuje na objevování a poznávání přírody v Bílině a okolí. 

Tak jak byla přírodě Bílinska zasazena nejedna rána lidskou činností, tak jí bylo dáno 

do vínku i zvelebení krajiny lidskou rukou a to co můžeme především obdivovat je její 

nevšední rozmanitost.   
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 Teoretická část 3.

 Ze závěru BP Příměstské lokality města Bíliny - objekty terénní výuky botaniky a 

geologie (Machová, 2013) vyplývá, že nejvhodnější lokality pro přírodovědné exkurze 

v oblasti Bílinska pro žáky ZŠ, gymnázií, SŠ, dětí sdružujících se v přírodovědných 

kroužcích i pro širokou veřejnost jsou z hlediska bezpečnosti, dostupnosti a časové 

náročnosti NPR Bořeň, lázeňský park Kyselka a údolí Bezovka spolu se Zámeckým 

parkem. 

 Exkurze jsou postaveny jako komplexní přírodovědné s využitím 

mezipředmětových vztahů. Každá exkurze v sobě zahrnuje více témat: biologii rostlin, 

biologii živočichů, ekologii, geologii. 

 V teoretické části diplomové práce jsou informace čerpány především 

z autorčiny BP a literatury v ní uvedené (Machová, 2013) a z literatury zabývající se 

problematikou exkurzí a didaktikou: Altmann (1975), Pavlasová (2013), Švec, Maňák 

(2003) a další. Náměty pro praktické činnosti konzultovala autorka s členy Bílinské 

přírodovědné společnosti. 

 Pro opakování a procvičování poznatků získaných na exkurzích jsou vytvořeny 

pracovní listy a atlasy běžně dostupných dřevin, bylin a živočichů na lokalitách. 

Pro testování znalostí je možné využít i soubor v příloze Testové otázky.pdf. 

 Specifikace lokalit vybraných pro terénní výuku 3.1

 Na lokalitě NPR Bořeň je základním kognitivním cílem nabytí znalostí o geologii 

lokality a o chráněných biotopech. Poznatky získané na exkurzi by také měly pomoci 

zformovat postoje žáků k chráněným lokalitám i k přírodě jako takové. Žáci budou 

diskutovat lidské zásahy v chráněných lokalitách. Budou debatovat na základě 

získaných informací o možnostech ochrany životního prostředí. Žáci se seznámí 

s geologickou mapou, naučí se v mapě zorientovat a vyčíst potřebné informace. 

Psychomotorické cíle budou plnit při získávání dat pro výpočty velikosti sloupcových 

bloků vzniklých sloupcovou odlučností. Samotný výstup na horu Bořeň bude 

pro některé zúčastněné spojen i s výraznou fyzickou námahou. 

 Metodika i pracovní listy pro tuto lokalitu jsou zaměřeny především pro žáky 

vyšších tříd ZŠ a žáky gymnázií, kteří již prošli výukou geologie a mineralogie nebo se 

touto problematikou právě zabývají. Zvolením vhodných stanovišť a úkolů 
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v pracovních listech je možné, aby tuto lokalitu navštívily v rámci exkurze i nižší 

ročníky. 

 Samotná exkurze trvá cca 3 hodiny. Při zařazení didaktických her a fotografické 

soutěže se tato exkurze prodlouží. I s cestou na lokalitu musíme tedy počítat celkem 

se 4–5 hodinami. 

 Exkurze na lokalitě lázeňský park Kyselka je naopak koncipována pro získávání 

poznatků, změn v postojích a hodnotové orientaci i změn v psychomotorických 

dovednostech pro všechny ročníky II. stupně ZŠ a pro všechny ročníky gymnázia a 

dalších středních škol. Metodika i pracovní listy jsou zaměřeny na osvojení poznatků 

z historie lázeňství, pochopení vzniku a užitné hodnoty minerálních vod. Na exkurzi se 

žáci učí pojmenovat a poznat různé druhy dřevin a ptactva. Využijí při tom poznatků 

nabytých ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Přírodopisu 

(2. stupeň ZŠ) a Biologie a Geologie (gymnázium). Prakticky si vyzkouší měření 

velikosti stromů a budou se učit o důležitosti starších dřevin pro zvýšení biologické 

různorodosti. 

 Lokalita je velmi vhodná i svou polohou mimo veškerou dopravu. Z hlediska 

bezpečnosti je to lokalita pro exkurzi nejvhodnější. 

 Délka této exkurze je cca 3 hodiny. Dle výběru stanovišť se však může 

pohybovat od 1 hodiny, kdy se např. zaměříme jen na poznávání jehličnatých dřevin 

nebo na vyhledávání pobytových stop zvířat až po 4 hodiny, kdy využijeme všechna 

připravená a popsaná stanoviště. 

 Exkurze v údolí Bezovka se Zámeckým parkem mají svá stanoviště vybraná spíše 

pro 2. stupeň ZŠ a stanoviště, které je vhodné absolvovat především s žáky gymnázií a 

dalších středních škol. Stanoviště Radovesická výsypka je zaměřena na problematiku 

rekultivační činnosti, o kterou vedou spory i významné osobnosti zabývající se ekologií. 

Žáci by se tedy měli naučit nahlížet na tuto problematiku prostřednictvím diskuzí, 

debat, měli by se naučit aktivně získávat poznatky, měli by se naučit naslouchat 

názorům ostatních zúčastněných. Toto stanoviště tedy doporučuji spíše pro gymnázia a 

SŠ a naopak stanoviště, kde se poznávají druhy stromů a pobytové stopy různých 

živočichů je vhodná pro žáky nižších ročníků 2. stupně. Řešení potravních řetězců 

na poslední lokalitě včetně výroby píšťalky je spíše zaměřena pro žáky vyšších ročníků 

2. stupně. Změnou stanovišť i náplně na jednotlivých stanovištích lze však vytvořit a 

zaměřit exkurzi prakticky pro žáky jakéhokoli ročníku. 
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 Délka této exkurze je tedy velmi variabilní při použití různých stanovišť, různých 

činností a s ohledem k velikosti skupiny, která se exkurze zúčastní. S běžnou skupinou 

nižších tříd 2. stupně trvá tato exkurze cca 2 hodiny. Na exkurzi vyšších ročníků 

gymnázií počítejme s vyšší časovou dotací 3–5 hodin. 

 Exkurze budou pomáhat žákům utvářet a rozvíjet kompetence na úrovni, kterou 

předkládá RVP ZV, RVP ZV – LMP i RVP G. 

 V metodice pro jednotlivá území jsou jednotlivá stanoviště označena symbolem 

ročního období, ve kterém je nejvhodnější nebo možné stanoviště zařadit a dalšími 

symboly pro rychlejší orientaci v metodice. Symboly jsou samozřejmě pouze orientační, 

protože při brzkém nástupu jara nebo pozdním příchodu zimy nebo zimy bez sněhové 

pokrývky, která by zakryla např. geologické zajímavosti, se stávají tyto symboly 

bezpředmětné. 

Legenda k symbolům 

 podzim, zima 

 jaro, léto 

 informace 

otázka 

úkol 

ukázka 

rozšíření pro žáky střední školy 

zajímavost, zábava 

PL – pracovní list 

 Výukové metody terénní výuky 3.2

 Terénní výuka (exkurze) je jedna z organizačních forem výuky přírodovědy. Jde 

o výukovou formu, která v sobě zahrnuje různé výukové metody (obr. č. 1). Při exkurzi 

se uplatní klasické, aktivizující i komplexní výukové metody. Bude to především 

předvádění a pozorování, výklad, popis, ale i diskuze, rozhovor, vyprávění, práce 

s atlasem, pracovními listy a další (Švec & Maňák, 2003). Terénní výuka je přirozenou 

součástí vzdělávacího procesu v přírodovědných předmětech a její efektivita je 

prověřena řadou studií, např. Terénní výuka s pohybovými aktivitami (Hofmann & 

Korvas, 2008) a studie Learning biology and mathematics outdoors: effects and 

attitudes in a swedisch high school context (Fägerstam & Blom, 2012). Dá se tedy říci, 
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že je formou nenahraditelnou. Umožňuje praktické poznávání okolní krajiny a 

organismů v krajině se vyskytujících. Zakládá se kladný vztah k nejbližšímu regionu. 

Umožňuje poznávat rozmanitost a proměnlivost přírody. Na základě poznávání 

přírodních pochodů a zákonitostí umožňuje zamyslet se nad možností a schopností 

člověka přírodu chránit, ale i využít pro trvale udržitelný rozvoj. Pod správným 

vedením umožňuje nenásilnou formou spojit teoreticky nabyté vědomosti ve škole 

s reálným životem, uplatňuje aktivizující metody výuky, rozvíjí samostatnost žáků 

(Pavlasová, 2013). Pedagog pozná třídu mimo školu. Může lépe poznat charakterové 

vlastnosti žáků. Umožňuje plné zapojení všech smyslů: zraku, sluchu, chuti, hmatu, 

čichu ve výuce a zahrnuje všechny tři oblasti učení: kognitivní, afektivní i motorické. 

 

  

1. Klasické výukové metody 

 1.1. Metody slovní 

 1.1.1. Vyprávění 

 1.1.2. Vysvětlování 

 1.1.3. Přednáška 

 1.1.4. Práce s textem 

 1.1.5. Rozhovor 

 1.2. Metody názorně-demonstrační 

 1.2.1. Předvádění a pozorování 

 1.2.2. Práce s obrazem 

 1.2.3. Instruktáž 

 1.3. Metody dovednostně-praktické 

 1.3.1. Vytváření dovedností 

 1.3.2. Napodobování 

 1.3.3. Manipulování, laborování a experimentování 

 1.3.4. Produkční metody 

2. Aktivizující metody 

 2.1. Metody diskusní 

 2.2. Metody heuristické, řešení problémů 

 2.3. Metody situační 

 2.4. Metody inscenační 

 2.5. Didaktické hry 

3. Komplexní výukové metody 

 3.1. Frontální výuka 

 3.2. Skupinová a kooperativní výuka 

 3.3. Partnerská výuka 

 3.4. Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků 

 3.5. Kritické myšlení 

 3.6. Brainstorming 

 3.7. Projektová výuka 

 3.8. Výuka dramatem 

 3.9. Otevřené učení 

 3.10. Učení v životních situacích 
 

                 Obr. č. 1 Dělení výukových metod (Švec & Maňák, 2003) 
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Výzkumy zapamatování a učení dokazují, že si zapamatujeme: 

 10 % z toho, co slyšíme, 

 15 % z toho, co vidíme, 

 20 % z toho, co současně vidíme a slyšíme, 

 40 % z toho, o čem diskutujeme, 

 80 % z toho, co přímo zažijeme nebo děláme, 

 90 % z toho, co se pokoušíme naučit druhé (Kopecká, 2011). 

V neposlední řadě terénní výuka zakládá možnost uvědomit si závislost člověka 

na přírodních zdrojích, vliv lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. 

 Při přípravě exkurze a vedení exkurze je důležité držet se didaktických zásad: 

zásada vědeckosti, výchovné vyučování, spojení školy se životem, zásada názornosti, 

soustavnosti a postupnosti, zásada spojení teorie s praxí, srozumitelnosti, uvědomělosti, 

trvalosti, vedoucí úlohy učitele a samostatné činnosti žáků, individuálního přístupu 

k žákům, respektování vnitropředmětových a mezipředmětových vztahů, hygieny a 

bezpečnosti výuky biologie (Pavlasová, 2013).  

 Exkurze v oblasti Bílinska jsou koncipovány jako polodenní či celodenní. 

Jednotlivé exkurze jsou zpracovány tak, aby pedagogům z podstatné části odpadla 

příprava exkurze, která musí zahrnovat tyto části: 

 výchovně vzdělávací cíl, 

 výběr vhodné lokality, 

 dosažení lokality, 

 stanovení trasy, 

 časový plán, 

 stanovení délky exkurze, 

 vybavení (výstroj, pomůcky: lupa, dalekohled, pracovní listy, …), 

 seznámení s pravidly a zásady bezpečnosti, 

 činnost učitele (motivace žáků, použité didaktické metody: výklad, vyprávění, 

demonstrace, popis, rozhovor, …), 

 činnost žáků na jednotlivých stanovištích (stanovení úkolů, práce jednotlivců, 

práce ve skupinách, pozorování, sběr materiálu, didaktické hry, …), 

 zhodnocení. 

 Před každou exkurzí je nutné seznámit žáky s: 

 trasou a cílem exkurze, 
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 časovou náročností, 

 výběrem vhodného oblečení a obutí, 

 vybavením pomůckami a materiálem, 

 pravidly a zásady bezpečnosti. 

 Exkurze je třeba zabezpečit z hlediska hygieny a bezpečnosti práce. 

Před samotnou exkurzí je třeba děti seznámit a poučit o chování během exkurze, a to 

z hlediska respektování ochrany životního prostředí, chování v přírodních rezervacích, 

ale i z hlediska hygieny a bezpečnosti práce. Každá i velmi dobře připravená exkurze 

v sobě nese riziko zranění. Je nutné zopakovat základní pravidla první pomoci, 

upozornit na možnost vyvolání alergií u citlivých jedinců. Vyvarovat se při sběru 

přírodnin jedovatých rostlin i uhynulých zvířat. Pedagog musí po celu dobu exkurze 

věnovat žákům maximální pozornost a při setkání s novým nebezpečím průběžně žáky 

upozorňovat a zajistit poučení o možných nebezpečích. 

 Pedagog musí před každou exkurzí zajistit další organizační a administrativní 

záležitosti: 

 povolení vedení školy, 

 písemný souhlas rodičů, 

 seznámit se se zdravotním omezením žáků, 

 zajistit náhradní výuku pro žáky, kteří se exkurze ze zdravotních či jiných 

důvodů nemohou zúčastnit, 

 zajistit výměnu hodin s kolegy při zásahu exkurze do rozvrhu školy. 

Vlastní průběh exkurze má tyto základní body: 

 sraz (kontrola prezence, organizační pokyny, zopakování úkolů, rozdání 

výukových materiálů), 

 cesta na lokalitu (lze využít k pozorování okolí, orientaci podle mapy, případně 

sběru přírodnin), 

 práce na lokalitě a její průběžná kontrola učitelem, 

 návrat z lokality (Pavlasová, 2013). 

 Po každé exkurzi je třeba provést zhodnocení, případně ověření nově nabytých 

znalostí. Krátké zhodnocení exkurze je možné provést ihned po ukončení exkurze 

na místě v terénu. Podrobnější zhodnocení exkurze je lépe provést ve škole ve spojení 

s vyhodnocením a doplněním zadaných úkolů. Žáci by měli zpracovat (vytvoření 

herbáře, konzervace, vytvoření katalogových karet, založení výstavky, zpracování údajů 
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formou tabulek či grafů, …) nasbíraný materiál. Pro hlubší vyhodnocení exkurze 

vyzveme žáky, aby se k exkurzi vyjádřili v diskuzi. Zároveň by měli žáci předložit 

výsledky své práce a svou práci by měli ať už ve skupinách či jednotlivě obhájit. 

 Každá exkurze vede ke splnění určených výchovně vzdělávacích cílů, které se 

výběrem kombinací úkolů, terénních prací a činností pedagoga a žáků může měnit. 

Cílem by mělo být získání konkrétních znalostí, dovedností a postojů. 

 Postup praktického ověření exkurzních podkladů a vlastního průběhu 3.3

exkurze 

 Postup ověření použitelnosti exkurzních podkladů a vlastního průběhu exkurze 

lze rozdělit do tří samostatných etap. 

 První etapa – zjišťování žákovských prekonceptů.  

 Druhá etapa – příprava a realizace exkurzní výuky. 

 Třetí etapa – zjištění účinnosti exkurzní výuky. 

 Ke zjišťování žákovských prekonceptů se jako nejvhodnější jeví využití 

navržených pracovních listů, které budou žákům předloženy ke zpracování bez jakékoli 

přípravy před započetím exkurze. Zpracované pracovní listy budou obodovány. 

 Vlastní příprava exkurzní výuky spočívá v naplánování termínu exkurze 

pedagogem ve spolupráci s vedením školy, formálně právní zajištění průběhu exkurze, 

příprava materiálů v počtu adekvátní velikosti skupiny a předběžnému ověření 

podmínek na lokalitě pedagogem. Realizace pak spočívá ve vlastní návštěvě lokality 

s žáky, postupu dle navrženého exkurzního průvodce v modifikaci podle sezóny a 

okamžitých klimatických a dalších podmínek. 

 Účinnost terénní výuky se následně ověří s několika denním časovým odstupem 

opětovným zpracováním pracovních listů žáky a jejich následným bodovým 

ohodnocením. Těsně po ukončení exkurze budou žáci dotázáni na jejich subjektivní 

dojem z průběhu exkurze formou stručného dotazníku. 
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 Exkurzní průvodce 4.

 V diplomové práci jsou zpracovány 3 lokality pro terénní výuku přírodopisu, 

biologie a geologie, z nichž lokalitu Zámecký park a údolí Bezovka lze rozdělit 

pro časovou náročnost do dvou částí (tak jak diplomová práce navrhuje) nebo tuto 

exkurzi ponechat jako jeden celek. 

 O každé lokalitě je možné načerpat rozšiřující informace v BP Příměstské 

lokality města Bíliny – objekty terénní výuky botaniky a geologie (Machová, 2013). 

Informace týkající se NPR Bořeň se v BP nachází na straně 27–33, informace 

o lázeňském parku na straně 34–38 a Zámecký park a údolí Bezovka je popsána 

na stranách 45–48 a 54–56. BP vymezuje exkurzní lokality v mapových podkladech 

pro NPR Bořeň na straně 27, pro lázeňský park Kyselka na straně 34 a pro Zámecký 

park a údolí Bezovka na stranách 54 a 45. 

 Exkurze: Bořeň a jeho okolí 4.1

Tématem této exkurze je ochrana přírody, pochopení její nutnosti. Téma se rozpadá 

na 4 logické celky, které lze na lokalitě odděleně studovat. 

A. Geologická stavba a složení Bořně 

B. Poznávání hornin 

C. Zvláště chráněná území (Natura, NPR, CHKO) 

D. Biotopy a jednotlivé druhy rostlin a živočichů typických pro daný biotop. 

Ke každému celku jsou vytvořeny pracovní listy. 

 Bořeň a jeho okolí (informace o oblasti pro pedagogy) 4.1.1

A. Geologická stavba a složení Bořně 

 znělcová hora (skalní suk) vypínající se do výšky 539,3 m n. m., produkt sopečné 

činnosti v době oligocénu (třetihory), stáří hory se odhaduje na 27–30 miliónů let  

 není součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří, náleží pouze 

pod její správu 

 Národní přírodní rezervace Bořeň (NPR Bořeň), vyhlášena v roce 1977 na rozloze 

23,24 ha, se nachází těsně za hranicí CHKO České středohoří, vyhlášené v r. 1976 

 ochrana byla zavedena z důvodů botanických zoologických, geomorfologických, 

geologických a krajinářských 
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 v roce 2005 je Bořeň s jeho bezprostředním okolím zařazen mezi evropsky 

významné lokality (EVL) v soustavě Natura 2000 za účelem ochrany přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Vznik Bořně (obr. č. 2) 

 Na křížení zlomů začalo v třetihorách (paleogén) k povrchu pronikat mezi 

křídovými sedimenty – slínovci z období druhohor (mezozoikum) a rulami 

krystalinického podloží z období starohor (proterozoikum) znělcové magma, které se 

na své cestě k povrchu setkávalo v místě puklin s podzemní a později i povrchovou 

vodou. Podložní rula byla nadzvednuta a rozlámána. Při reakci s vodou docházelo 

k explozím přehřáté páry. Okolní horniny se díky explozi rozrušily, část se jich propadla 

do větších hloubek za postupného vytvoření nálevkovitého útvaru – diatrémy. Útvaru, 

který se ve vrchních partiích rozšiřoval do kráteru (tzv. maaru), ve kterém se mohlo 

nacházet jezero. Po přetrvávajícím tlaku magmatu, které na povrch pronikalo 

rozdrcenou výplní diatrémy, došlo nakonec k jeho rozlití na povrch, kde začalo 

pozvolné chladnutí tělesa trvající přibližně 10 000 let. 

 

 

Obr. č. 2 Vznik Bořně. A – počáteční fáze vzniku – freatomagmatická exploze. B – následný vznik 

maaru s jezerem. C – výlev znělcového magmatu a jeho postupné chladnutí. D – současný stav po erozi. 

(Mach, 2011) 

Stavba Bořně 

 Těleso mělo po výlevu houbovitý tvar, který chladl nejrychleji od stěn diatrémy. 

Stropní část tělesa chladla díky pokrývce porézní brekcií a pemzou (ztuhlá napěněná 

láva) pomaleji. Po utuhnutí začalo těleso intenzivně zvětrávat a erodovat. Větrání a 

následná eroze nejrychleji zasáhla několik desítek metrů svrchní pemzový a brekciový 

A 

B 

C 

D 
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materiál, který byl nejprve přeměněn na směs jílových minerálů (kaolinitu a 

montmorillonitu) a poté odnesen do okolí. Ze samotné diatrémy i z okolí byly 

oderodovány také křídové slínovce. Jižní úpatí hory směrem k Liběšicím bylo 

v minulosti známo výchozy křídových slínovců s nálezy zbytků mořské fauny, 

například rejnočích zubů. Odnos erozního materiálu urychlil tok řeky Praohře, jehož 

koryto později převzala řeka Bílina. Obě řeky se tak podílely na vytvoření hlubokého 

údolí v podložní rule západně od Bořně. Ve čtvrtohorách (kvartér) byla ještě hora 

tektonickými pohyby porušena zlomy, což mělo za následek zrychlení eroze, která trvá 

dodnes. 

 Podle výskytu sloupcovité odlučnosti znělce (obr. č. 3), kterou můžeme na Bořni 

pozorovat, lze předpokládat, že během vzniku dosáhl horní okraj tělesa tehdejšího 

zemského povrchu. Sloupcovitá odlučnost vzniká při chladnutí lávy, kdy dochází 

ke zmenšování jejího objemu vlivem krystalizace minerálů a na povrchu vznikají 

pukliny (podobně jako se s úbytkem vody smršťuje bahno). Vznikající sloupky pak 

připomínají včelí plástve (v příloze na CD Karty geologie). 

   

Obr. č. 3 Sloupcovitá odlučnost 

znělce na Bořni. (Machová, 2011)  
Obr. č. 4 Deskovitá odlučnost znělce 

na Bořni. (Machová, 2011) 

 Deskovitá odlučnost znělce (obr. č. 4) vzniká podél ploch stejně orientovaných 

krystalů živců během tuhnutí magmatu, ale i pozdějším vlivem erozních procesů 

(změny objemu horniny vlivem teplotních výkyvů a působením mrznoucí vody). 

Horninové složení 

 Hora je tvořena jedním typem horniny – sodalitickým znělcem (též sodalitický 

fonolit). Fonolit je magmatická hornina vzniklá ztuhnutím magmatu (křemičitanová 
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tavenina). Poměrně vysoký obsah SiO2 zapříčinil vyšší viskozitu ( magma hůře teče). 

Mikroskopické krystaly minerálů způsobují vysokou pevnost. Znělec se na čerstvém 

lomu jeví na pohled i na omak jako mastný. Název znělec je odvozen od zvonivého 

zvuku při vzájemné srážce úlomků horniny. 

 Ve znělci převládají oxid křemičitý, oxid hlinitý a oxidy sodíku a draslíku. 

Ve znělci jsou také vyšší obsahy radioaktivních prvků, jako je thorium a uran. Hodnoty 

radioaktivního záření jsou však hluboko pod hygienickými limity. 

 Z minerálů je zastoupen světle zbarvený, pouhým okem viditelný alkalický živec 

(sanidin). Na místo živců při nedostatku SiO2 vznikají sodalit a nefelin. Tmavé zbarvení 

horniny způsobuje alkalický pyroxen a zeolity. 

B. Poznávání hornin 

 Horniny jsou základní stavební složkou Země a jiných planet. Jsou to zpevněné či 

nezpevněné akumulace různých minerálů = horniny anizotropní (různorodé) 

Horniny (obr. č. 5): 

1) vyvřelé (magmatické) – vznikají utuhnutím a krystalizací magmatu (v zemi) a láv 

(na zemském povrchu) 

 hlubinné – hrubozrnné krystaly, všesměrná stavba 

 žilné – porfyrická struktura, jemnozrnná základní hmota 

 vyvřelé – jemnozrnné až sklovité struktury 

2) přeměněné (metamorfované) – vznikají přeměnou hornin vyvřelých, sedimentárních 

i již jednou přeměněných účinkem tlaku a teploty 

3) usazené (sedimentární) 

 klastické – vznikají usazováním pevných částic jak ve vodním prostředí, tak na 

souši 

 chemogenní – vznikají vysrážením látek z roztoků 

 biogenní – vznikají činností organismů 
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Obr. č. 5 Horninový cyklus  

Přehled hornin na lokalitě Bořeň  

Ortorula – metamorfovaná hornina (přeměněná žula též granit) 

vznik – teplotní a tlaková přeměna žuly 

složení – usměrněné krystaly křemene, živců a slíd 

stáří – svrchní proterozoikum (před 1 950 miliony lety) 

výskyt – strmé svahy údolí řeky Bíliny, údolí Lukovského potoka (Bezovka), 

údolí potoka Syčivky (Čistců, dnes Žižkovo údolí). Na rulovém ostrohu stojí 

bílinský zámek. 

Ruly vzniklé z vyvřelin se nazývají ortoruly, ruly vzniklé metamorfózou 

sedimentů jsou pararuly. 

Třetihorní (oligocenní) vulkanické činnosti 

Čedič (bazalt) – výlevná magmatická (vyvřelá) hornina, jemnozrnná šedočerná hornina  

vznik – roztavením hornin ve svrchním plášti vznikne čedičové magma, které 

utuhne těsně pod povrchem nebo na povrchu 

složení – nízký obsah Si, a Al, vysoký obsah Mg a Fe  

Alkalické čediče můžeme rozdělit na čediče s olivínem a čediče bez olivínu. 

Olivín je jedním z mála minerálů, který je možný v čediči rozeznat pouhým 

okem. Olivín tvoří žlutozelené krystaly (vyrostlice) se skelným leskem. 

Ve zvětralé hornině se olivín změní v rezavé skvrny. 

stáří – 40 až 25 mil. let 

výskyt – Chlum, Kostrlík, Šibeniční vrch 
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Znělec (fonolit) – výlevná magmatická (vyvřelá) hornina, barva světlešedá 

vznik – původně čedičové magma, které cestou na povrch částečně nataví a 

vstřebá horniny ze svého okolí, změní své chemické složení; výsledkem takového 

vývoje magmatu může být trachyt nebo znělec (fonolit). 

složení – převládají oxid křemičitý, oxid hlinitý a oxidy sodíku a draslíku. 

Ve znělci jsou také vyšší obsahy radioaktivních prvků, jako je thorium a uran. 

Sodnodraselný živec (sanidin), nefelin, pyroxen, magnetit. 

stáří – 40 až 25 mil. let 

výskyt – Bořeň 

(Raprich, 2012)  

Kvartér (čtvrtohory) – pleistocén (starší období čtvrtohor) 

Uloženiny kvartéru najdeme v zámeckém parku v podobě štěrkopísků a v okolí hory 

Bořeň (obr. č. 6). 



24 
 

 
Obr. č. 6 Geologická mapa Bílinska s kvartérními útvary. (Mach, 2012 – nepublikováno, 

odvozeno z Kopecký et al., 1991): 1 – holocén, fluviální štěrkopísky hlíny, 2 – holocén, deluvio 

fluviální sedimenty, písčitohlinité usazeniny, 3–7 – pleistocén (3 – würm, deluvioeolické 

písčitohlinité sedimenty, 4 – wurm-riss, proluviální písčité štěrky, 5 – würm, spraše a sprašové 

hlíny, 6 – deluviální  sedimenty, 7 – deluviální  sedimenty s úlomky hornin, 8–13  – fluviální 

písčité štěrky (terasy: 8 – mladomindelské, 9 – staromindelské, 10 – mladogünzské, 11 – 

starogünzské, 12 – pliocenní nižší, 13 – pliocenní vyšší), 14 – spodní miocén, holešické až 

duchcovské vrstvy jíly, písky, uhelná sloj, 15 – spodní miocén nerozlišený, 16–21 – oligocén, (16 

– čediče olivinické, 17 – tefrity, 18 – bazanity, 19 – bazické tufy, 20 – trachyandezity, 21 – 

fonolity), 22–24 – svrchní křída, organodetritické vápence, slínovce, jílovité vápence (22 – střední 

až spodní turon, 23 – svrchní až střední turon, 24 – spodní coniak až svrchní turon), 25 – svrchní 

proterozoikum – ortorula.  
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C. Chráněná území (NATURA, NPR, CHKO) 

 Územní ochrana (obr. č. 7) je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 7 Schéma chráněných území ČR 

Natura 

 Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit 

ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou 
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z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 

výskytem jen na určitou oblast (endemické). 

 Do soustavy Natura 2000 se navrhují pouze nejcennější území s výskytem 

nejpočetnějších populací vybraných chráněných druhů a nejzachovalejších přírodních 

stanovišť na základě doložených aktuálních vědeckých poznatků. 

 V České republice za přípravu soustavy Natura 2000 odpovídá Ministerstvo 

životního prostředí. Na základě jeho pověření zodpovídá za naturové oblasti Agentura 

ochrany přírody a krajiny. 

 Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území: 

 Ptačí oblast (PO) – ochrana volně žijících ptáků dle směrnice Rady 2009/147/EC, o 

ochraně volně žijících ptáků (SPA – Special Protection Areas) 

 Evropsky významná lokalita (EVL) – ochrana přírodních stanovišť volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin dle směrnice Rady 92/43/EHS. Směrnice 

rozlišuje dva typy území, a to Site of Community Importance (SCI; lokalita 

významná pro Společenství) a Special area of conservation (SAC; zvláštní oblast 

ochrany). ČR používá pro oba typy území označení evropsky významné lokality 

(EVL). 

 Než se NATURA 2000 vyhlásí proběhne několik kroků (obr. č. 8). 

1. Mapování – odborníci zjistí kde, v jakém množství a kvalitě se nacházejí přírodní 

stanoviště a druhy, předepsané směrnicí o ptácích a směrnicí o stanovištích 

2. Vymezení – odborníci navrhnou vymezení budoucích území soustavy NATURA 

2000 

3. Projednání návrhů území a návrhy plánů péče s partnery – vlastníky, nájemci, 

obcemi, zájmovými sdruženími, atd. 

4. Zaslání seznamu lokalit Evropské komisi 

5. Po schválení bude následovat vyhlášení zvláště chráněných území 

Po vyhlášení 

1. Pravidelná řízená péče o území (management) se zřetelem na výskyt konkrétních 

druhů živočichů a rostlin a přírodních stanovišť, uvedených ve směrnicích. 

2. Stát v souladu s vypracovanými plány péče a v součinnosti s vlastníky zajistí 

financování a realizaci potřebné péče a její kontrolu. 
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3. Stát sleduje, jak jsou ochranná opatření úspěšná a jak se projevují na celkovém 

stavu populací jednotlivých chráněných druhů a přírodních stanovišť 

(www.nature.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní přírodní rezervace (NPR) 

 Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf 

s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním 

či mezinárodním měřítku (www.mzp.cz). 

 Národní přírodní rezervace Bořeň (NPR Bořeň) se nachází jižně od města Bíliny 

těsně za hranicí chráněné krajinné oblasti Českého středohoří (CHKO České středohoří 

– vyhlášena 1976). NPR Bořeň byla vyhlášena roku 1977 na rozloze 23,24 ha. Ochrana 

Směrnice o ptácích Směrnice o stanovištích 

Lokality zařazeni do  
národního seznamu (pSCI) 

pSCI = potential Sites of Community Interes 

Lokality v národním seznamu 
schváleny evropskou komisí – 

evropský seznam (SCI) 

Péče o lokality 

Seznam lokalit ptačích oblastí 
(SPA) 

 

Lokality z evropského seznamu (SCI) 
budou označeny za SAC do šesti let 
od zařazení do národního seznamu 
po: 
1. vyhlášení na národní úrovni 
2. zajištění ochrany 
3. stanovení ochranných opatření 
 

Ptačí oblast (SPA) 
+ evropsky významná lokalita (SAC)  

= soustava NATURA 2000 

obr. č. 8 Schéma postupu při vyhlašování soustavy NATURA 2000 

http://www.mzp.cz/
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byla zavedena z důvodů botanických zoologických, geomorfologických, geologických a 

krajinářských (Cajz et al., 1996). 

 NPR Bořeň je hojně navštěvována běžnými turisty, ale i horolezci, kterým 

znělcové bloky poskytují výjimečný horolezecký terén. Dochází zde tak ke střetu zájmů 

horolezců se zájmy ochrany přírody. Správa CHKO tedy určila podmínky za jakých je 

možno horolezectví v NPR provozovat. Kompromisním řešením je regulace 

horolezectví formou konkrétních omezení pro horolezce v některých vybraných 

oblastech. Tato omezení najdeme v rozhodnutí správy CHKO České středohoří, které 

na základě žádosti Českého horolezeckého svazu udělilo výjimku podle které je možno 

provozovat horolezectví v NPR Bořeň. Výjimka platí do konce roku 2015 a vztahuje se 

na všechny horolezce, i ty neorganizované (AOPK ČR, správa CHKO České středohoří, 

2011).  

Chráněná krajinná oblast (CHKO) 

 Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým 

reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních 

porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami 

historického osídlení. 

CHKO České středohoří 

 Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá po obou březích dolního 

toku české části řeky Labe. Reliéf Českého středohoří je výsledkem třetihorní 

vulkanické činnosti. Následující denudační procesy probíhají dodnes. Specifické 

přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5 °C, průměrné roční úhrny srážek 470-

800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří řazeno 

mezi druhově nejbohatší území v České republice. Charakteristická jsou teplomilná 

stepní společenstva a společenstva sutí s výskytem několika desítek druhů, které jsou 

v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. V oblasti se nachází desítky 

maloplošných zvláště chráněných území. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo 

České středohoří velmi brzy osídleno člověkem. Chráněná krajinná oblast České 

středohoří byla vyhlášena v roce 1976 na ploše 1063 km
2
 (Miko et al, 2003).  

Hlavní zásady návštěvního řádu CHKO České středohoří: 

1. Pořádání všech hromadných akcí mimo sídliště a místa k tomu určená musí být 

předem projednáno se správou CHKO.  



29 
 

2. Táboření, stanování a bivakování i rozdělávání ohňů ve volné přírodě je povoleno jen 

na vyhrazených místech a řídí se provozními řády veřejných tábořišť. 

3. Jízda motorovými vozidly je povolena pouze po veřejných komunikacích nebo 

cestách k tomu určených. Výjimka platí pro motorová vozidla, která mají zvláštní 

povolení a vozidla zvláštního určení. 

4. Vstup do státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť a chráněných přírodních 

výtvorů je dovolen pouze po značených stezkách a veřejných cestách. Zkracování cest a 

stezek je zakázáno. 

5. Veškeré průzkumné práce, sběr chráněných rostlin a živočichů lze provádět jen po 

předchozím souhlasu ministerstva kultury ČR. 

6. Není dovoleno jakékoliv znečišťování, ničení nebo poškozování přírodního prostředí. 

Používání technických zdrojů hluku mimo sídliště je nepřípustné. 

7. Je zakázáno rušit křikem a jiným hlukem volně žijící živočichy, pronásledovat je 

narušovat hnízdění, ničit hnízda ptáků a vybírat mláďata, přibližovat se v zimním 

období ke krmelcům, zásypům a jiným zařízením sloužícím péči o zvěř. 

8. Za vážný přestupek se považuje brodění a mytí motorových vozidel ve vodních 

tocích, nádržích v jejich blízkosti i jiné znečišťování vodních toků. 

9. Na celém území CHKO platí zákaz vstupu do lučních a polních kultur a zahájených 

částí lesa. Není dovoleno poškozování a ničení rostlinstva a zavádění nových druhů 

rostlin a živočichů do volné přírody. 

10. Je zakázáno poškozování a ničení kulturních památek, dopravních, orientačních a 

turistických značek, označení chráněných území a dalších ploch. 

11. Není dovoleno kouření v lesích, vypalování trávy, rákosin a křovin. 

 Nedodržení ustanovení návštěvního řádu a ostatních předpisů lze postihnout 

podle charakteru a stupně protiprávního Jednání jako přestupek, přečin nebo trestný čin. 

D. Biotopy a jednotlivé druhy rostlin a živočichů typických pro daný biotop 

 Biosféra je část horninového (litosféry), vodního (hydrosféry) a vzdušného 

(atmosféry) obalu Země, na kterém se vyskytují formy života. Zahrnuje také vztahy 

živých organismů navzájem i vztahy organismů s neživou částí prostředí. Biosféra 

zaujímá v různých částech Země různých hloubek a výšek. Např. v mořích, mohou žít 

bakterie až v hloubkách 9 km, sup krahujový neboli nádherný (Gyps rueppellii) dokáže 

vzlétnout do výšky 11 km. 
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 Biotop také habitat (stanoviště) je soubor veškerých živých (biotických) a 

neživých (abiotických) činitelů, které vytvářejí životní prostředí určitého organismu 

nebo organismů. Pojem biotop se vždy vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu 

(soubor jedinců různých druhů žijících na jednom místě.). Pro rostliny se používá i 

pojem ekotop. Pro jednotlivé populace (skupina jednotlivců téhož druhu žijících 

současně na jednom místě) se užívá pojem demotop. 

 Pojem habitat se v metodice mapování biotopů soustavy Natura 2000 používá 

také pro evropsky významný typ přírodního stanoviště uvedený v příloze I směrnice 

o stanovištích č. 92/43/EHS (obr. č. 9). 

 

Kód 
biotopu 

Název biotopu 

Kód typu 
přírodního 
stanoviště 
(habitatu), 
*prior. typ 

Název typu 
přírodního stanoviště 

(habitatu) 

K1 Mokřadní vrbiny   

K2.1 
Vrbové křoviny hlinitých a písčitých 
náplavů 

  

K2.2 
 

Vrbové křoviny štěrkových náplavů 
3240 

 

Alpínské řeky a jejich 
dřevinná vegetace s 
vrbou šedou (Salix 
elaeagnos) 

K3 
 

Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny   

K4A 
Nízké xerofilní křoviny, primární křoviny 
na skalách s druhy rodu Cotoneaster 

40A0* 
Kontinentální opadavé 
křoviny 

K4B 
Nízké xerofilní křoviny, sekundární 
porosty s mandloní nízkou 
(Prunustenella) 

40A0* 
Kontinentální opadavé 
křoviny 

K4C 
Nízké xerofilní křoviny, ostatní 
sekundární porosty 

  

Obr. č. 9 Biotopy. (Zdroj: www.nature.cz) 

 

 Biocenóza (společenstvo) je soubor populací (demos) žijících v určité chvíli 

v určitém prostředí s jeho specifickými podmínkami. Živočišné populace tvoří živočišné 

společenstvo tedy zoocenózu, rostlinné společenstvo se jmenuje fytocenóza, 

společenstva bakterií nazýváme bakteriocenózy a hub mykocenózy. Je to živá část 

ekosystému. Tvoří se svým prostředím funkční ekologický systém zvaný ekosystém. 

 Ekosystém je ucelenou částí biosféry, která komunikuje s ostatními částmi 

přírody skrze koloběh látek a tok energie v těchto látkách obsažené. Výměna látek a 

energie je podmíněna sluneční energií. Tok energie probíhá prostřednictvím potravních 

řetězců od procudentů, kteří produkují organický materiál přes konzumenty, kteří jej 
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dále zužitkovávají až k reducentům, kteří jej přivádějí zpět do výchozí anorganické 

podoby.  

 Biosféru tedy můžeme rozdělit na ekosystém listnatého lesa, smíšeného lesa, 

louky, rybníku, … 

 Mezi jednotlivými populacemi společenstva existují různé mezidruhové vztahy 

tvořící vazby mezi populacemi. Může to být neutralismus, kdy se populace neovlivňují, 

protokooperace, kdy je soužití prospěšné, komensalismus, kdy jedna populace má 

negativní a druhá pozitivní význam, mutualismus, který je přínosem pro obě populace, 

kompetice, kdy strádají obě populace, amensalismus, kdy vztah může končit smrtí jedné 

z populace, a nakonec známá predace a parazitismus. 

 Ve společenstvech se v průběhu společného soužití vyvinuly u jednotlivých 

druhů rozdílné životní strategie, které napomáhají organismům se za daných podmínek 

uplatnit. R-stratégové (R = rychlost růstu) volí velké množství potomstva s rychlým 

růstem a K-stratégové (K = nosná kapacita prostředí) mají méně početné, ale více 

životaschopné potomstvo (Štorch & Mihulka, 2000). 

 Na počátku života na planetě Zemi, před 3,5 miliardou let, měl globální 

ekosystém jednostranný tok. Existovali zde pouze reducenti, kteří získávali energii 

heterotrofním způsobem bez přítomnosti kyslíku. Po miliardě let se vyvinuli první 

producenti, kteří využili jako zdroj energie světelné záření, které přeměnili v energii 

chemickou, hromadící se v podobě sacharidů, lipidů a proteinů (Pavlasová, 2009). 

Teprve vznikem konzumentů se jednostranný tok v ekosystému změnil v koloběh, který 

je základním předpokladem vyváženosti ekosystému. Konzumenti prvního řádu 

(býložravci) se živí autotrofními organismy, tedy producenty, konzumenti druhého 

řádu, živící se konzumenty prvního řádu, tedy býložravci a konzumenti třetího řádu 

(masožravci) živící se konzumenty druhého řádu. Všichni konzumenti jsou zároveň 

sekundárními producenty, protože u nich dochází k chemické přeměně organických 

látek z fotosyntézy na jiné organické sloučeniny. Dekompozitoři (bakterie, houby, 

saprofágové) pak získávají organické látky, které neumí vyrobit a ani využít z živého 

organismu z mrtvých částí těl organismů a z výkalů. 

 Podstatou ekosystému tedy nejsou živiny, ale v nich obsažená zásoba energie. 

Původem této energie je Slunce, ze kterého jsou schopny tuto energii díky chlorofylu 

zachytit, zužitkovat a uložit než se vytvoří složité látky potřebné k životu (bílkoviny, 

sloučeniny fosforu) jen zelené rostliny. Stabilní ekosystém zajišťuje dynamická 
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rovnováha, která nevykazuje nepřiměřenou nadprodukci, tak jak se o to mnohdy snaží 

člověk např. při pěstování svých vysoce produktivních monokultur (Reichholf, 2002). 

 Každý biotop prochází od prvopočátku sukcesí tj. vývojem druhového 

zastoupení. Primární sukcesí rozumíme proces např. na nově vzniklém ostrově či 

moréně po ústupu ledovce nebo po sopečné aktivitě, kde chybí i půdní pokryv. 

Prvotními organismy, které tento prostor kolonizují, jsou většinou autotrofní bakterie. 

Vítr pak přináší spory lišejníků a mechů. Vlivem zvětrávání hornin a rozkladem těl 

prvních organizmů vznikne půda, která umožní život i vyšším rostlinám, jejichž semena 

sem zanese vítr nebo zvířata. Tento proces může trvat stovky až tisíce let. Každá 

sukcese je v optimálním případě dovršena klimaxem. Klimax je stabilní systém, jehož 

vývoj je z pohledu krátkosti lidského života ukončen. Změny, které v klimaxovém 

společenství probíhají, jsou totiž velmi pomalé a během délky lidského života 

nepostřehnutelné. Důkazy o tom, že v klimaxovém společenství probíhají změny, nám 

poskytují např. analýzy pylových zrn z dávné minulosti v lesních ekosystémech. 

Sekundární sukcese nastane při zničení existujícího společenstva při zachování půdy 

např. při rozsáhlém požáru. 

 Činitelem, který ovlivňuje diverzitu na určitém území, je také disturbance 

s následnou sukcesí. Disturbance znamená mechanické poškození nebo úplné 

odstranění porostu např. na sečených loukách nebo oraných polích (Chytrý et al, 2007). 

 Kolonizace a následné zastoupení druhů závisí na podmínkách, které v biotopech 

panují. Můžeme tedy říci, že podle vyskytujících se druhů lze určit biotop a opačně 

podle biotopu můžeme předvídat, jaké druhy se v biotopu mohou vyskytovat. Biotopem 

bledule jarní jsou vlhká místa kolem potoků. Charakteristické podmínky splňuje biotop 

listnatého lesa. 

  Území, kde se jednotlivé biotopy překrývají, nazýváme ekotony, které se 

vyznačují rozmanitějším druhovým složením než v jednotlivých sousedících biotopech, 

ne tak relativní početností jednotlivých druhů. 

 Na lokalitě Bořeň můžeme různá stadia všech těchto procesů i různé biotopy 

pozorovat. Lokalita Bořeň je z botanického hlediska jedna z nejvýznamnějších lokalit 

v celé České republice. 

 Na lokalitě Bořeň a to především v její vrcholové části jsou zachovány rozsáhlé 

plochy primárního bezlesí s vegetací skalní stepy. Ochranářsky nejcennější je travino-

bylinná vegetace na jižních svazích s xerotermními druhy (suchomilné a zároveň 

teplomilné). 
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Přírodní biotopy Bořně 

1. Vysoké mezofilní a xerofilní (suchomilné) křoviny 

Pojmem mezofilní se označují stanoviště, které mají střední hodnoty některých 

ekologických ukazatelů (teplota, vlhkost, …). 

2. Nízké xerofilní křoviny – porosty bez skalníků a bez mandloně 

3. Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) 

Acidofilní rostliny vyžadují nebo snášejí kyselé půdy o pH v rozmezí 3–6,4. 

Bořeň – Evropsky významná lokalita (CZ040026; EVL, SCI) 

 Hlavním předmětem ochrany je pět stanovišť (vyjmenovaných níže), živočichové 

ani rostliny nejsou předmětem ochrany soustavy NATURA 2000. 

Naturové biotopy Bořně 

1. Kontinentální opadavé dřeviny o rozloze 1,705 ha 

Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.) 

Vřesoviště a křoviny mírného pásu. Tvrdolisté křoviny. 

2. Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) o rozloze 5,1149 ha 

Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 

3. Středoevropské silikátové sutě o rozloze 5,1149 ha 

Pohyblivé sutě silikátových hornin 

4. Chasmofytická vegetace (rostliny rostoucí ve štěrbinách skal, vyplněných sypkým 

materiálem) silikátových skalnatých svahů o rozloze 5,1149 ha 

Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 

5. Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích o rozloze 12,908 ha 

Suťové lesy (Jaroš & Stalmachová, 2014) 

Les 

 Lesní vegetace na lokalitě Bořeň je tvořena mozaikou hercynských dubohabřin a 

suťových a roklinových lesů. V menším rozsahu jsou zastoupeny i acidofilní teplomilné 

doubravy. 

 Druhově bohatá lesní společenstva dubohabřin pokrývají nižší části svahů a patu 

Bořně v jeho severní části. Dubohabřiny jsou lesy s převahou habru obecného 

(Carpinus betulus), dubu zimního a letního (Quercus petraea s. l. a Q. robur) a častou 

příměsí lípy srdčité (Tilia cordata). V keřovém patře se vyskytuje např. líska obecná 
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(Corylus avellana) a zimolez obecný (Lonicera xylosteum). Významnou indikační 

hodnotu má v bylinném patře jaterník podléška (Hepatica nobilis). Hojně se zde 

vyskytují hájové druhy bylin jako např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), jestřábník 

zední (Hieracium murorum), lecha jarní (Lathyrus vernus), lipnice hajní (Poa 

nemoralis). Mechové patro je vyvinuto spíše sporadicky. Hercynská dubohabřina se 

vyskytuje na svazích nebo na rovinách živinami bohatých a hlubokých kyselých i 

zásaditých půdách. 

 V horní části svahů se na severní straně vyskytuje suťový les s převahou dubu 

letního (Quercus robur) a s menším zastoupením jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). 

V této lokalitě se dále nachází javor mléč (Acer platanoides), bříza bělokorá (Betula 

pendula), třešeň ptačí (Prunus avium), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer 

campestre) a habr obecný (Carpinus betulus). 

Tato lokalita je velmi významná pro pozorování předjarního a jarního aspektu. Složení 

bylinného patra závisí na složení půdy, klimatických podmínkách, ale také 

na světelných poměrech. V různých lesních společenstvech najdeme různou intenzitu 

osvětlení. V jarním období je půda v lese pokryta velkým množstvím bylin jako jsou 

sasanky, dymnivky, jaterníky, které využívají doby, kdy stromy ještě nejsou olistěny a 

na zem tak dopadá dostatek slunečního záření pro jejich růst. Hojně se vyskytuje 

ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Následně se rozvinou listy keřů, které by 

po olistění stromů ve spodních patrech trpěly nedostatkem světla. V keřovém patře 

převládají hlohy (Crataegus sp.), javor babyka (Acer campestre), líska obecná (Corylus 

avellana), jilm drsný (Ulmus glabra), rybíz alpský (Ribes alpinus), zimolez obecný 

(Lonicera xylosteum) a další. Ve stromovém patře začnou rašit první květy na stromech, 

což pokračuje spolu s olistěním stromů i v létě. V létě už barevnost v bylinném patře 

klesá spolu s klesáním intenzity světla sem dopadajícím. Výjimkou je lilie zlatohlávek 

(Lilium martagon). Hojně se vyskytuje netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). 

 V plném létě pak v bylinném patře nacházíme houby jako např. bedla vysoká 

(Macrolepiota procera), suchohřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron), 

muchomůrka růžovka (Amanita rubescens), ucho jidášovo (Auricularia auricula-judae), 

pestřec obecný (Scleroderma citrinum), pýchavka hruškovitá (Lycoperdon pyriforme), 

hvězdovka límečková (Geastrum striatum), bělokosmatka polokulovitá (Humaria 

hemisphaerica), krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa), hnojník třpytivý (Coprinellus 

micaceus), hnojník inkoustový (Coprinopsis atramentaria), holubinky, penízovky, 

špičky, helmovky a z chorošovitých pstřeň dubový (Fistulina hepatica), troudnatec 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id60477/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id59817/
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kopytovitý (Fomes fomentarius), sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus), 

outkovka pestrá (Trametes versicolor), březovník obecný (Piptoporus betulinus). 

 Zajímavostí je jméno muchomůrka, které tato houba dostala, protože se u nás 

rozmačkaná ve sladkém mléce dříve hojně používala proti mouchám. Jinde se zase 

do domácnosti proti hmyzu zavěšovaly svazečky vratiče. 

 Bedly, žampiony, pýchavky a čirůvky mají velkou schopnost akumulace 

cizorodých látek. Houby proto sbíráme mimo chráněná území raději daleko od silnic a 

městských lokalit. 

Na podzim a v zimě je pak tato lokalita zajímavá pro poznávání dřevin podle 

listů, pupenů a kůry i pro poznávání některých hub. 

 Na západních a jihozápadních svazích pod Bořněm (převážně výsadby 

geograficky a ekologicky nevhodných dřevin, křovin, částečně i degradované fragmenty 

suťových lesů a teplomilných doubrav) byla nevhodně vysazena např. borovice černá 

(Pinus nigra), smrk ztepilý (Picea abies) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 

V jehličnatém lese kde je i na jaře nedostatek světla, byliny jarního aspektu chybí. 

Směrem od hlavní komunikace Most – Teplice se šíří synantropní druhy (rostliny 

rozšířené vlivem člověka) jako např. trnovník akát (Robinia pseudacacia.) či bez černý 

(Sambucus nigra). 

 Z živočichů najdeme v lesním porostu velmi často chrobáka hladkého 

(Trypocopris vernalis), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), mravence 

lesního (Formica rufa), různé druhy plžů, strakapouda velkého (Dendrocopos major), 

brhlíka lesního (Sitta europaea), sýkory. Ze savců je možné zahlédnout srnce obecného 

(Capreolus capreolus), myšici lesní (Apodemus flavicolis). Běžně se zde vyskytují 

netopýři, liška obecná (Vulpes vulpes), kuna skalní (Martes Foina), plch velký (Glis 

glis) a drobní hmyzožravci jako např. rejsek obecný (Sorex araneus). Mnoho z těchto 

zvířat jsou však aktivní především v noci a proto je při exkurzi pravděpodobně 

neuvidíme. 

Skály a sutě 

 Skály i sutě jsou pro rostliny extrémní stanoviště. Na skalách a sutích se většinou 

nevyskytuje půdní pokryv. Typické jsou velké výkyvy teplot způsobené rozdílem mezi 

dnem a nocí, mezi místy osluněnými a stinnými i mezi teplotami během roku. Trvalému 

nedostatku vláhy a narušování skály činností exogenních činitelů (voda, vítr, slunce, 

mráz) jsou schopny se přizpůsobit jen určité druhy. 
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 Sutě vznikají při úpatí hory, když se po mechanickém a chemickém zvětrávání 

skála láme a v podobě štěrku i větších balvanů se na úpatí hromadí. Na vzniku sutí 

(kamenná moře) se podílely zejména kryogenní procesy, především mrazové zvětrávání 

a erozní aktivita řeky Ohře (Praohře), která se zdvihem Krušných hor ve čtvrtohorách 

odklonila a její místo zaujal přítok, řeka Bílina. I na sutích můžeme pozorovat rozdílné 

teploty během dne. Jejich povrch se přes den ohřívá a v noci prudce ochlazuje, zatímco 

ve vnitřní části suti jsou teploty stále nízké a je zde vyšší vlhkost. 

 Typickými bylinami na skalách jsou tařice skalní (Aurinia saxatilis), kosatec 

bezlistý (Iris aphylla). Na nedostatek vláhy se adaptovaly např. rozchodníky. Přímo 

na holých skalách a sutích se vyskytuje mapovník zeměpisný (Rhizocarpon 

geographicum). 

 Na stinných i slunných skalních útvarech vlastního znělcového útvaru (vegetace 

skalkové stepi) se zachovala společenstva s pozdně glaciálními prvky. Tato 

společenstva jsou relikty (pozůstatky) z období pozdního glaciálu (würm), který byl 

vystřídán postglaciálem před 12 tisíci lety př. n. l., kdy došlo k ústupu alpinského a 

pevninského ledovce a na našem území započalo oteplování. Mezi reliktní 

chladnomilné druhy patří: koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), 

typické skalní byliny tařice zastoupené poddruhem tařinka horská pravá (Alyssum 

montanum subsp. montanum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kostřava sivá 

(Festuca pallens), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), smělek jehlancovitý (Koeleria 

pyramidata), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) a nejbohatší populace 

hvězdnice alpské (Aster alpinus) v České republice (obr. č. 10). Dále se zde vyskytuje 

hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) i kartouzek pravý (Dianthus carthusianorum 

subsp. carthusianorum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), jestřábník bledý 

(Hieracium schmidtii), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), rozrazil klasnatý 

(Pseudolysimachion spicatum), mochna písečná (Potentilla arenaria), kosatec 

bezlodyžný (Iris aphylla), řebříček panonský (Achillea pannonica), řebříček štětinolistý 

(A. setacea), zvonek jemný (Campanula gentilis), ostřice drobná (Carex supina), 

skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), mák časný (Papaver confine), jeřáb 

dunajský (Sorbus danubialis), žluťucha menší (Thalictrum minus). Z kapradin tu roste 

papratka samičí (Athyrium filix-femina) a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). 

Z lišejníků je rozšířena terčovka skalní (Parmelia saxatilis), terčovka bublinatá 

(Hypogymnia physodes), která se používá jako bioindikátor kyselých plynů v ovzduší. 
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Obr. č. 10 Hvězdnice alpská (Aster alpinus). (Machová, 2007) 

 Na osluněných skalních útvarech je z živočichů k vidění saranče modrokřídlá 

(Oedipoda coerulescens), saranče obecná (Chorthippus paralellus), saranče proměnlivá 

(Gomphocerippus rufus), saranče hnědá (Chorthippus brunneus). Motýli jsou 

zastoupeni především otakárkem fenyklovým (Papilio machaon) a otakárkem ovocným 

(Iphiclides podalirius). 

 Na suťovém podkladě vykvétá pravidelně divizna sápovitá (Verbascum 

phlomoides) a dobromysl obecná (Origanum vulgare). Entomologicky jsou pohyblivé 

sutě velmi cenné výskytem reliktního střevlíka (Leistus montanus kultianus), hrobaříka 

(Choleva lederiana). 

Sekundární trávníky a vřesoviště 

 Místa obnovujících se pastvin na jihu a jihovýchodě od Bořně (xerotermní a 

mezofilní trávníky bývalých pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a skupiny 

vzrostlých stromů především na agrárních snosech) roste kozinec dánský (Astragalus 

danicus), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemika), ostřice nízká 

(Carex humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), mochna písečná (Potentilla 

arenaria), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), hlaváček jarní (Adonis vernalis), 

světlík tatarský (Euphrasia tatarica), smldník jelení (Peucedanum cervaria), hlaváč 

šedavý (Scabiosa canescens), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), vikev hrachovitá (Vicia 

pisiformis) (podrobně viz Jaroš, 2008). Na lokalitě je možné pozorovat celou řadu 

motýlů jako např. modrásky, okáče, babočky, bělásky, perleťovce a vřetenušky. 

Významný je např. výskyt hnědáska černýšového (Melitaea aurelia). Dalšími zástupci 

hmyzu tu jsou kobylky a sarančata. 
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 Na sušších loukách roste lipnice, srha říznačka se snadno pozná podle květenství 

– nahloučené drobné laty stojí na koncích nitkovitých větévek. Psárka luční má přímá 

stébla s válcovitým květenstvím. Psárce je podobný bojínek, který se od psárky liší tím, 

že jeho květenství nemůžeme prsty sdrhnout. 

  Na lokalitě Bořeň bylo v roce 2005 zjištěno 85 druhů ptáků, z nichž řada je 

uvedena v seznamu zvláště chráněných druhů. Lokalita je např. historickým hnízdištěm 

výra velkého (Bubo bubo). Z dalších významných obratlovců zde žijí např.: ropucha 

zelená (Bufo viridis), užovka hladká (Coronella austriaca). Nejméně známá, i když 

druhově daleko nejpočetnější, je fauna bezobratlých. Měkkýšů zde bylo nalezeno 

celkem 12 druhů. 

 Na lokalitě můžeme pomocí metod bioindikace a biomonitoringu vysledovat 

změny a diagnostikovat změnu v ekosystému nebo najít i příčinu této změny. Výskyt a 

stav některých druhů živých organismů – bioindikátorů nám pomůže v diagnostice 

stavu ovzduší, složení půdy i na geologické podloží. Kvalitu ovzduší jsme schopni 

diagnostikovat podle nejrůznějších forem lišejníků (korovité, lupenité, keříčkovité). 

Znakem nejlepší kvality ovzduší je výskyt lišejníku provazovky. Znakem kvality je ale i 

smrk se sedmi a více ročníky (pět a méně ročníků je známka pro zhoršenou kvalitu) 

jehličí nebo nápadné černé skvrny na javorech způsobené houbou svraštělkou 

javorovou. Ovzduší je také znečištěné na místech, kde nenajdeme klouzky, lišky a 

ryzce, které reagují na zvýšení koncentrace SO2 a NOx. Zde musíme brát ovšem v úvahu 

i další vlivy prostředí. Chemickým rozborem mechorostů a hub bychom mohli stanovit 

zatížení prostředí těžkými kovy pro jejich vysokou schopnost akumulace těžkých kovů 

a také zatížení radioaktivním spadem. Největší množství cizorodých látek akumuluje 

bedla a žampion. Mechorosty mohou indikovat i okyselení půd a vod. O přirozenosti a 

původnosti lesních společenstev vypovídá i výskyt určitých druhů brouků. 

 Bořeň a jeho okolí – jaro, léto (doporučená pozorování) 4.1.1.1

 V jarním období je možné pozorovat především jarní aspekty listnatého lesa. 

V letním období pak vyzdvihneme zastínění lesního podrostu širokou korunou 

olistěných stromů. V horkých dnech je možné demonstrovat schopnost lesního porostu 

zmírňovat rozdíly v teplotě vzduchu. Seznámíme žáky s biotopy a s jednotlivými druhy 

živočichů a rostlin typických pro daný biotop. 
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Jarní aspekt listnatého lesa 

 V lesích představují jarní květiny tzv. bylinné patro. Poté následuje rozkvetení 

křovinného a nakonec stromového patra. Většina jarních bylin je vytrvalých. 

U některých bylin po odkvětu zůstávají nadzemní části (např. u plicníku, šťavelu, violky 

vonné, jaterníku podléšky), u jiných nadzemní část odumře (např. u sněženky 

podsněžníku, bledule jarní, křivatce žlutého, dymnivky duté, orseje jarní, sasanky hajní) 

a rostliny v tak v krátkém vegetačním období vykvetou, utvoří plod a vytvoří si zásobní 

látky na příští rok – rostliny efemérní. Již počátkem léta tyto rostliny omezují své 

životní pochody na minimum a teprve s příchodem podzimu si začnou zakládat pupeny 

a nové kořínky. Po zimním nuceném klidu pak vyrazí ze země jako první. Sílu pro růst 

čerpají z oddenků (sasanka hajní, prvosenka vyšší, jaterník podléška, violka vonná, 

kokořík mnohokvětý, jitrocel větší), hlíz (dymnivka dutá, orsej jarní) a cibulí (sněženka 

podsněžník, bledule jarní, křivatec žlutý), které jsou zásobní ústroje obsahující škroby, 

cukry, tuky, bílkoviny i vodu. Ústrojné látky vznikají asimilací v listech, a pokud je 

rostlina nevyužije k růstu nebo jako zdroj energie pro životní pochody, ukládají se 

v oddencích, hlízách a cibulích do zásoby. Tyto, většinou podzemní ústroje jsou tak 

ochráněny před zimou a vyschnutím. Na začátku vegetačního období čerpají 

obnovovací pupeny z těchto zásob ještě před vyvinutím listů ústrojné látky. Oddenky 

jsou zásobní ústroje, prýty, s prodlouženým a ztloustlým stonkem s krátkými články, 

vytrvalé, rostoucí neomezeně do délky; zásobní látky se ukládají ve ztloustlé stonkové 

části. Hlízy jsou zásobní ústroje vznikající ztluštěním kořene (= kořenové hlízy u orseje 

jarní), stonku (= stonkové hlízy u dymnivky duté) nebo obou; rostou do délky omezeně 

a většinou jsou dvouleté; zásobní látky se ukládají v kořenové nebo stonkové části. 

Cibule jsou zásobní ústroje, prýty, které mají zkrácený stonek a dužnaté listové útvary 

(listeny nebo spodky asimilačních listů); v nich se ukládají zásobní látky. 

 Na jaře je možné pozorovat klíčící rostliny ze semen. Plody nebo semena 

některých raných lesních bylin (vilky vonné, dymnivky duté, sněženky podsněžníku) 

jsou rozšiřovány mravenci, kteří požírají jejich olejnatý nebo škrobovitý přívěšek. 

Největší část semene tvoří jedna, dvě nebo několik děloh plných výživných látek, které 

jsou součástí zárodku (klíčku). V teplé a vlhké zemi si klíček otevře bobtnající dělohy a 

roste směrem do země, kde se postupně změní v kořínek s vlášením. Vrchní část 

zárodku ukončený pupenem se zvětšuje a po zakořenění semene vyzdvihne hypokotyl 

(nejspodnější článek stonku mezi kořínkem a děložními lístky) dělohy k povrchu nebo 
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nad povrch půdy. Z pupenu nad dělohami začnou rašit děložní lístky, které spustí 

fotosyntézu. 

 Obnovovací pupeny na povrchu půdy (hemikryptofyt) má jaterník podléška, 

prvosenka vyšší, kopytník evropský. Většina hemikryptofytů má dlouhé vegetační 

období. Jejich nadzemní části odumírají až na podzim (lodyhy hrachoru jarního, 

přízemní listy plicníku lékařského) a listy jaterníku podléšky, kopytníku evropského, 

violky vonné, šťavele kyselého vytrvají přes zimu. Obnovovací pupeny jsou ukryty 

v půdě (geofyt) u sasanky hajní, dymnivky duté, sněženky podsněžníku. Většina 

geofytů má krátké vegetační období (2–4 měsíce) – sasanka hajní, orsej jarní, dymnivka 

dutá, křivatec žlutý, sněženka podsněžník. Tyto byliny přetrvávají v zemi nejen zimu, 

ale také léto a podzim. 

 Pupeny bylin jsou většinou nahé, ukryté v půdě nebo v listí a trávě. Pupeny 

na větvích stromů a keřů jsou chráněny obalovými šupinami, základy starších listů, 

některé jsou dokonce pokryty lepkavou pryskyřicí, aby odolaly nepřízni počasí 

v zimním období. 

 Bořeň a jeho okolí – podzim, zima (doporučená pozorování) 4.1.1.2

 Období podzimu a zimy využijeme především k výuce geologie. Holá vegetace 

umožní pohled na znělcové bloky, skalní věže, sloupy, štíty, jehly, skalnaté hřebeny, 

mrazové sruby a srázy, puklinové pseudokrasové jeskyně, gravitační rozsedliny, zřícené 

bloky, pukliny, suťová pole (kamenná moře), ale i na celistvý tvar Bořně, který z každé 

světové strany vypadá zcela jinak, i když nejznámější je pohled severní, kdy Bořeň 

připomíná ležícího lva. Budeme se zabývat geologickou stavbou a složením Bořně. 

Popíšeme vznik Bořně dle nejnovějších poznatků podpořených experimentálním 

modelováním. Naučíme se poznávat horniny na této lokalitě a řekneme si něco o jejich 

vzniku. V tomto období bude také více času na historii společenského dění. 

  Vrch Bořeň (539,3 m n. m.) je významnou krajinnou dominantou. Je to 

intruzivní těleso fonolitu vypreparované erozí řeky Praohře. V okolí jsou břidličnaté 

dvojslídné ortoruly překryté slínovci teplického souvrství. Skalní masiv Bořně je 

narušen systémem zlomů (tektonických poruch), ve kterých se lépe zadržuje voda a 

dochází zde tak k rychlejšímu narušování horniny, kterou urychluje i bujná vegetace, 

která zde lépe zapouští kořeny. Drobnější puklinové systémy jsou tvořeny čtyřmi typy 

rozpukání: sloupcovitá a deskovitá odlučnost, radiální a nepravidelná puklinatost. 

Zajímavá je morfologie na západě a severozápadě Bořně. Nachází se zde Bilanina 
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jeskyně, která není přístupná po turistické cestě. Suťové svahy jsou většinou porostlé 

lesem. Nad nimi se vypínají znělcové útesy. Na východním svahu jsou pak otevřená 

suťová pole. V okolí Bořně je také několik pramenů, které se lépe hledají v čase, kdy 

není rozbujelá vegetace. 

 Na východním svahu v suťovém poli můžeme být v zimním období svědky 

zajímavého jevu – stoupání páry, který je spíše známý z lokality Boreč. Porézní suť 

na prudkých svazích umožňuje v zimě pohyb teplého vzduchu suťoviskem vzhůru, což 

se může projevit místním táním sněhu, nebo viditelným stoupáním páry (Mach & 

Závada, 2011). 

  Na severním úpatí se v lese vyskytuje řada druhů hub. Z nejhojnějších je to ucho 

jidášovo, které můžeme najít i v chladnějších obdobích.  
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 Bořeň a jeho okolí – metodika 4.1.2

Tématem je: 

A. Geologická stavba a složení Bořně. Touto problematikou se budou žáci zabývat 

na stanovišti č. 3, 4, 6. Úkoly pro toto téma jsou v PL č. 4 úloha 4 a v PL č. 6 úloha 

1 a 2. 

B. Poznávání hornin bude probíhat na stanovišti č. 3. Úkoly pro toto téma jsou v PL 

č. 2., č. 4. 

C. Zvláště chráněná území (Natura, NPR, CHKO) se žáci naučí rozpoznávat 

na stanovišti č. 1. Úkoly pro toto téma jsou v PL č. 1. 

D. Biotopy a jednotlivé druhy rostlin a živočichů typických pro daný biotop budou žáci 

poznávat během celé exkurze. Budou na ně průběžně upozorňováni. Konkrétní 

úkoly a pozorování budou probíhat na stanovišti č. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Úkoly pro toto 

téma jsou v PL č. 4 úloha 1, 2, 3 a v PL č. 5 úloha 1 a v PL č. 7, 8, 9. 

 Všechny zmiňované pracovní listy (PL) týkající se exkurzního průvodce 

na lokalitu Bořeň jsou v příloze DP Pracovní listy Bořeň v počtu 10 listů a na CD 

v digitální podobě pod názvem souboru PL_Bořeň.pdf. Pracovní listy rozdáme žákům 

na 1. stanovišti. 

Cíle: 

1) Pochopí způsob vzniku Bořně a definuje hlavní doklady vzniku. 

2) Rozliší 3 základní vzorky hornin: čedič, znělec, rula. 

3) Vysvětlí pojem zvláště chráněné území a rozdíl mezi pojmy CHKO, NPR, EVL 

– Natura 2000. 

4) Vyjmenuje a stručně charakterizuje 3 základní biotopy v okolí Bořně a 

vyjmenuje typické zástupce porostu a živočichů.  

 Rozšíření pro žáky střední školy: 

5) U každého biotopu vyjmenuje typické zástupce porostu a živočichů a základní 

geologické, klimatické a hospodářské předpoklady pro vznik biotopu.  

6) Popíše správné zásady péče o chráněné území. 

7) Ze získaných informací odhalí největší rizika pro chráněné území. 

Bezpečnost 

 Pedagog zkontroluje vybavení žáků (vhodná obuv a oblečení). Žáky musíme 

upozornit před samotnou exkurzí na bezpečné chování během výstupu a sestupu 
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na Bořeň. Před výstupem na vrchol Bořně upozorníme na ohleduplné chování a 

zakážeme vstupovat na okraje vrcholu. Žáky dále upozorníme na to, že se budou po 

celou dobu exkurze pohybovat v přírodní rezervaci, kde je na celém území zakázáno: 

a) uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a 

živočichů, 

b) provozovat horolezectví,  

c) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, 

d) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, 

e) těžit nerosty, 

f) pohybovat se mimo značené cesty. 

 Pedagog by měl být informován o žácích, kteří mají nějaká omezení (např. 

alergické děti nebo děti s omezením fyzické námahy, atd.). 

Trasa exkurze (obr. č. 11) 

 Výchozím bodem samotné exkurze je turistická chata Pod Bořněm. Z centra 

města Bíliny přístupný po zelené turistické značce ve vzdálenosti cca 2,5 km s délkou 

chůze přibližně 40 minut. Samotnou exkurzi je možné ukončit ve výchozím bodě 

u turistické chaty. Zde by mohli především žáci gymnázií a středních škol dokončit 

diskuzi o managementu na jednotlivých biotopech a chráněných územích a vypracovat 

PL č. 10. S mladšími ročníky je lépe ukončit exkurzi na stanovišti č. 10 a sejít do města 

nejbližší lesní stezkou. Celková délka exkurzní trasy je 3 km. 

 S žáky se pedagog vrací společně do města nejlépe na místo srazu před exkurzí 

(např. budova školy, náměstí, autobusová zastávka). 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 2 500 m, 40 minut chůze 

ZŠ Aléská – 2 200 m, 30 minut chůze  

ZŠ Lidická – 2 600 m, 40 minut chůze 

ZŠ praktická – 2 000 m, 30 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 4 000 m, 60 minut chůze 

Názvy stanovišť s časovou dotací pro výklad a vypracování úloh v pracovních listech: 

1. Turistická chata Pod Bořněm – 15 min. – chráněná území – PL č. 1  

2. Suťové pole – 5 min. – geologie – bez PL   

3. Výchoz ruly – 25 min. – geologie – PL č. 2, 3 (geologická mapa)  
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4. Rozcestí pod vrcholem – botanika, geologie – 20 min. – PL č. 4 

5. Liběšická stráň – 20 min. – botanika, zoologie – PL č. 5 

6. Znělcové varhany – 25 min. – geologie – PL č. 6, 7  

7. Vrchol Bořně – 15 min. – bez PL 

8. Tábořiště – 35 min. (včetně svačiny) – botanika, zoologie – bez PL 

9. Pastviny – 15 min. – ekologie – PL č. 8 

10. Suťový les, listnatý les – 20 min. – botanika, ekologie – PL č. 9, 10   

 Takto označené stanoviště je vhodné navštívit i v zimním období.  

 Délku i nosné téma exkurze si pedagog volí sám dle vybraných stanovišť a úkolů, 

které budou žáci během exkurze vypracovávat. 

 Poznámka: Penzum a hloubku informací volit dle vyspělosti žáků. Proloženě jsou 

označené základní informace pro žáky z nižších ročníků. 

 

Obr. č. 11 Exkurze Bořeň – trasa. Zdroj: "Mapy.cz". 

Didaktické hry 

Sázka na vědomosti 

 Hrajeme s menším počtem žáků, kteří sedí v kruhu. Žákům rozdáme 10 žetonů 

(kuličky, víčka od PET lahví, hrací peníze). Uprostřed kruhu jsou připravené otázky 

(v příloze v souboru Testové otázky), či přírodniny, na které není vidět. Žák, který 
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začíná hru, vsadí nejvíce 10 a nejméně jeden žeton na svou správnou odpověď. Pedagog 

přidá stejný počet žetonů, které vsadil žák. Žák si vybírá otázku. Pokud správně odpoví, 

bere dvojnásobek toho, co vsadil (tj. i žetony pedagoga). Pokud je jeho odpověď špatná 

žetony bere pedagog. V sázce a výběru otázky pokračuje další žák. Vítězí žák 

s největším počtem žetonů. 

Kámen, nůžky, papír 

 Žáky rozdělíme do dvou skupin. Skupiny stojí proti sobě, žáci v řadě za sebou. 

První žáci z řady jsou od sebe vzdáleny 7–10 m. První žák z každé skupiny se vydává 

co nejrychleji naproti žákovi z druhé skupiny. V místě setkání si žáci tzv. stříhnou 

(kámen, nůžky, papír). Vítězný žák má právo položit otázku. Pokud na ní druhý žák 

odpoví správně, pokračuje do cíle, tj. k protilehlé skupině. Pokud odpoví špatně, 

pokračuje naopak v cestě žák, který položil otázku. Skupina, ze které je žák, který 

pokračuje v běhu, vysílá do boje dalšího žáka. Opět si žáci vzájemně stříhnou a vítěz 

položí otázku. Vítězí skupina, které se jako první podaří přemístit všechny své členy 

na opačnou stranu. 

 Žáci nemusí vždy pokládat otázky. Stačí se např. dohodnout, že žák vyřkne druh 

rostliny, živočicha, horniny, která se na lokalitě vyskytuje a odpověď může být 

jednoslovná ano nebo ne. 

Stanoviště 

1. Turistická chata Pod Bořněm  

Pojmy: Bořeň, NPR, NATURA 2000, EVL, CHKO, ochrana přírody. 

 Nacházíme se na hranici území NPR Bořeň u chaty Pod Bořněm, která byla 

zbudována německým horským spolkem během let 1924 a 1925.  

Znělcová hora Bořeň, jejíž stáří se odhaduje na 27–30 mil. let. Vznikla sopečnou 

aktivitou ve třetihorách v době zvané oligocén společně s dalšími neovulkanity v okolí. 

Výška hory je 539,3 m n. m.  

NPR Bořeň se v roce 2005 rozšířilo zařazením Bořně s jeho okolím do soustavy 

NATURA 2000 jako EVL.   

 Zeptáme se, zda žáci vědí, z jakého důvodu se rezervace vyhlašují. Poté je 

seznámíme s historií lokality a vysvětlíme pojmy NPR, NATURA 2000, EVL, CHKO. 
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 NPR Bořeň byla vymezena již před 2. světovou válkou a zahrnovala celý znělcový 

vrch. Rezervace byla zřízena na ochranu typického krajinného prvku a jako naleziště 

vzácných rostlinných druhů – zejména dealpinských
1
 a jejich zachovalých společenstev 

na skalách, sutích a stráních. První písemné poznatky o květeně na této lokalitě ovšem 

spadají již do 18. století. V 19. století pak své poznatky sepsal i bílinský rodák 

A. E. Reuss; mineralog, geolog, paleontolog a lékař, který se stal profesorem na pražské 

i vídeňské univerzitě. V roce 1977 byla lokalita vyhlášena státní přírodní rezervací a 

v roce 1992 byla vyhláškou MŽP ČR změněna kategorie ochrany území na národní 

přírodní rezervaci. V roce 2005 byl Bořeň s jeho bezprostředním okolím zařazen mezi 

evropsky významné lokality (EVL) v soustavě Natura 2000 za účelem ochrany 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. EVL Bořeň 

představuje rozšíření stávající NPR. NPR Bořeň není součástí CHKO, ale patří pod její 

správu. 

 NPR jsou menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf 

s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním 

či mezinárodním měřítku. CHKO jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 

významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, 

s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického 

osídlení. Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území 

všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů 

živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 

nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 

(endemické). Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území: 

a) Ptačí oblast (PO) – ochrana volně žijících ptáků 

b) Evropsky významná lokalita (EVL) – ochrana přírodních stanovišť volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

Úkol: Vyzveme žáky, aby v PL č. 1 sestavili schéma chráněných území ČR. 

  

                                                           
1
 druhy, které v poledové době ustoupily do vysokohorských poloh a v níže položených oblastech se 

udržely jen na izolovaných stanovištích (stinné a chladnější prostředí) jako relikty (druh přežívající jako 

pozůstatek z dřívějších období, jejichž areál se výrazně zmenšil) 
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2. Suťové pole nebo také kamenné moře  

Pojmy: suťové pole. 

 Nacházíme se v dolní části suťoviště, které se táhne až téměř k vrcholu Bořně. Délka 

tohoto suťového pole je cca 200 m. 

Přečtením informační tabule, kterou zde instalovali členové Bílinské přírodovědné 

společnosti, se dozvíte, čím jsou tato suťová pole zajímavá. 

 Na východním svahu v suťovém poli můžeme být v zimním období svědky 

zajímavého jevu – stoupání páry. Porézní suť na prudkých svazích umožňuje v zimě 

pohyb teplého vzduchu suťoviskem vzhůru, což se může projevit místním táním sněhu, 

nebo viditelným stoupáním páry. 

3. Výchoz ruly – vyhlídka do údolí řeky Bíliny  

Pozn.: toto stanoviště je určeno především pro 9. a vyšší ročníky vzhledem k informacím 

týkající se geologie a mineralogie. 

Pojmy: mineralogie, geologie, ortorula, žula, křemen, živec, slída, čedič, břidličnatost, 

metamorfóza. 

 Představme si, že jsme se dostali do období před 1,95 miliard let. Na povrchu se díky 

horotvorné činnosti vytvářely hory na způsob Himalájí v Asii nebo Kordiller v Americe 

a v hloubce minimálně 20 km pod povrchem za vysokých tlaků a teplot probíhala 

přeměna původní žuly (vzorek si nese pedagog s sebou) na rulu. Působením 

metamorfózy se původní minerály (křemen, živec a slída –ukážeme žákům na vzorku 

žuly) v hornině přeskupily a překrystalizovaly a jsou nyní usměrněny na rozdíl 

od původní žuly, kde byly orientovány všemi směry. 

Myslíte si, že tato hornina byla vystavena po svém vzniku ještě nějakým dalším 

horotvorným tlakům a pohybům? 

Žáci by měli odvodit z toho, že je nyní rula na povrchu, že k horotvorným pohybům a 

tlakům docházelo. 

 Hornina byla vystavena dalším horotvorným tlakům i později. To je zřejmé z toho, 

že se nyní nachází na zemském povrchu, přesto, že vznikla velmi hluboko a také z toho, 

že je silně popraskána – na výchozu jsou dobře patrné rovné pukliny (geologové je 



48 
 

nazývají zlomy), podle kterých se hornina vylamuje. Geologové dokáží měřením 

usměrnění minerálů (tzv. břidličnatosti) zjistit směr působícího tlaku  během procesu 

přeměny horniny (metamorfóza). Naopak vyhodnocením orientace později vzniklých 

zlomů v této hornině je možné určit, jakými silami byla hornina namáhána během 

následných horotvorných procesů. Nejmladším geologickým procesem, který můžeme 

na místě pozorovat je větrání – hornina se na povrchu rozpadá na drobné úlomky, 

někdy až na jednotlivá minerální zrna. Při pohledu do údolí řeky Bíliny je také patrná 

síla říční eroze – řeka zde do ruly vyhloubila poměrně úzké kaňonovité údolí. Šířka i 

hloubka údolí je jedním z dokladů toho, že ještě před pár desítkami tisíců let tekla 

těmito místy mnohem větší řeka. Geologové zjistili, že tudy tekla původně řeka 

PraOhře (v období čtvrtohor), která dnes protéká městem Louny a v Litoměřicích ústí 

do Labe. Řeka Bílina je jedním z původních přítoků Ohře a koryto řeky Ohře převzala. 

Úkol: Pokuste se s pomocí lupy odlišit v hornině jednotlivé minerály. 

Úkol: Vyzveme dva žáky (podle počtu žáků ve skupině), aby se vydali přes cestu 

směrem k Bořni a přinesli kousek horniny. 

 Žákům horninu ukážeme a vyzveme je k porovnání s rulou. Prozatím žákům 

neprozradíme název horniny. Shodneme se pouze na tom, že se nejedná o rulu. 

 Předložíme žákům geologickou mapu ČR a ukážeme jim, jak geologové různé typy 

hornin do map zakreslují. 

Úkol: Vyzveme žáky, aby v geologické mapě Bílinska (v PL č. 3) našli místo, kde se 

právě nachází a do PL č. 2 zapsali s použitím mapy název horniny, kterou donesli jejich 

spolužáci a název horniny, kterou jsme před chvílí popisovali. 

 K hornině, jejíž název jste vyhledali v geologické mapě, se vrátíme na jednom 

z dalších stanovišť. 

Vyzveme žáky, aby si ještě povšimli při odchodu z vyhlídky, jaký les se 

pod výchozem ruly nachází a co všechno v tomto lese roste.  

Počet rostlin pod borovicemi si můžeš poznamenat do PL č. 2 do úlohy 3.  

 K PL č. 2 se ještě vrátíme na konci naší exkurze.  
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4. Rozcestí  

Pojmy: geologická období, magma, znělec, borovice černá, brachyblast. 

 Nacházíme se na rozcestí, kde máte poslední možnost vzdát se krásného výhledu 

z vrcholu Bořně a vrátit se nejkratší cestou přes les do města Bíliny. Kdo se výstupu 

na 539,3 m. n. m vysokou horu nebojí, bude postupovat vzhůru po zelené turistické 

značce. Lépe fyzicky vybavenější by mohli zvolit jednu z horolezeckých tras. Ale to až 

někdy jindy. Na tomto místě tedy využijeme čas k nabrání sil před výstupem povídáním 

o době, kdy tato nádherná a ojedinělá hora vznikala.  

Vzpomeneme si na stanoviště na rulovém ostrohu, kde jsme se ocitli v době starohor 

(svrchní proteriozoikum). Zkoumali jsme rulu, která vznikla přeměnou žuly (granitu). 

 Zkoumali jsme dvojslídnou (biotit-muskovitická) ortorulu, s velmi nápadnou 

stébelnatou strukturou, která vznikla lineárním protažením původních minerálů 

při intenzivní deformaci žul během metamorfózy. 

 O průběhu geologické historie prvohor na Bílinsku nemáme žádné informace, 

protože se zde žádné horniny z této doby nenacházejí. Klima zde bylo teplé a suché a 

krajina měla pouštní ráz. V mezozoiku (druhohorách) – trias, jura zůstává zpočátku 

oblast Bílinska stále souší. Ve svrchní křídě se do oblasti Bílinska dostává moře, 

ve kterém se usazují jílovité vápence. 

 Ukázka vzorku jílovitého vápence. 

 Tuto horninu kolem Bořně najdeme jen pod jeho úpatím, neboť z úrovně, kde se 

nacházíme, byla dalšími procesy odstraněna. V kenozoiku (třetihory) se vlivem 

alpinského vrásnění začínají pohybovat zemské kry. Objevuje se vulkanická činnost. 

Dochází k lámání ker, k výzdvihům a k poklesům. V jedné takové poklesové zóně 

(oherský rift) leží Bílinsko. V areálu oherského riftu trvala vulkanická činnost zřejmě 

15 mil. let a právě během této doby se tu objevila hora Bořeň i celé České středohoří. 

Na výstup Krušných hor budeme čekat ještě 30 mil. let. Magma, které se tlačí 

na povrch, má různé složení od čedičů až po znělce. 

 V okrajových částech riftu se objevují především bazické (zásadité – dle obsahu 

SiO2 menšího jak 52 %) vulkanity – různé typy alkalických čedičů, kdežto v centrální 

části jsou vulkanity středního složení (více jak 52 % a méně než 63 % SiO2) – znělce a 

trachyty. 
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Bořeň je tvořen znělcem přesněji sodalitickým fonolitem. Vrchy Chlum a Kostrlík 

v Bílině jsou z čediče. Stáří hory Bořeň lze odhadnout na 27–30 miliónů let. 

 Vzorek, který jsme našli na stanovišti č. 3, porovnáme se vzorkem čediče. 

Vysvětlíme a ukážeme (poklepem 2 úlomků znělce o sebe), z jakého důvodu dostala 

hornina název znělec. 

 Jak přesně hora vznikala, naposledy zkoumali geologové K. Mach a P. Závada a 

v roce 2011 vydali knihu Bořeň očima geologa, kde tuto záležitost popisují a vysvětlují. 

Vy se dnes také dozvíte, jak hora vznikla, ale až na jednom z dalších stanovišť, kde se 

ocitneme mezi skalními stěnami.  

Tady si ještě povšimneme porostu a vzpomeneme si, kde jsme tyto stromy již viděli. 

 O jaký druh stromu se jedná? 

 Jedná se o borovici černou. V ČR je nepůvodní, avšak v třetihorách se běžně 

vyskytovala. Její nejsevernější přirozený výskyt je v Rakousku. Daří se jí na slunných 

stráních na živiny chudé vápnité půdě. Je odolná vůči větru a suchu. Nevadí jí 

průmyslově znečištěné lokality. V CHKO České středohoří i v NPR Bořeň je však 

dřevinou, kterou je třeba eliminovat z důvodu ochrany původních druhů. 

 Brainstorming na téma borovice černá. 

Ve skupinách změřte hloubku spadaného jehličí a údaj zapište do PL č. 4. V PL 

v úloze 2. zapište počet rostlin pod borovicí a v úloze 3. opravte text popisující borovici 

černou. 

 Místo můžeme využít u mladších ročníků k soutěži hodu šiškou na cíl. 

 Šišky mají i jiná použití než házení na cíl. 

 Napadá vás i jiné využití?  

Zátop, „vlhkoměr“ (hydrometr). 

 Jedle, smrky i borovice chrání svá semena před deštěm uzavřením. Semena pak 

zůstanou suchá. Dáš-li šišku do vody, můžeš pozorovat, jak se za několik hodin uzavře. 

Když ji necháš uschnout, zase se otevře. Vlhkoměr (hydrometr) je přístroj měřící 

vlhkost. Když je vzduch vlhký, většinou se blíží déšť. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99etihory


51 
 

5. Liběšická stráň  

Pojmy: botanika, biotop, abiotické faktory, glaciál, interglaciál, relikt, introdukované 

rostliny, druhy rostlin a živočichů chráněné zákonem, bořeňská astra, deskovitá 

odlučnost. 

 Nacházíme se na nejvýznamnější botanické lokalitě Bořně. Má charakter tzv. 

primárního bezlesí, neboť se jedná o vegetaci, která se samovolně udržuje v nelesním 

stavu a to díky stanovišti, které je pro lesní společenstvo nevhodné. Vlevo od cesty však 

můžeme vidět, že zde již k zarůstání dochází a to nejprve keři a v nižších polohách i 

stromy. 

Pozn.: V pracovním listě č. 5 budou žáci přiřazovat názvy těchto rostlin a zvířat: 

otakárek fenyklový, otakárek ovocný, saranče modrokřídlá, hvězdnice alpská, koniklec 

luční, mochna písečná, violka trojbarevná. 

Pokud nebudeme moci žákům ukázat tyto druhy živě, využijeme k ukázce PL č. 5. a 

obrázky živočichů ( příloha Karty živočichové – složka Bořeň). 

 Vyzveme žáky, aby se zamysleli nad tím, které abiotické faktory brání v horní části 

zarůstání a které abiotické faktory naopak zarůstání v dolní části podporují a umožňují. 

 Tomu, aby se zde rozvinula stromová vegetace, brání především nedostatek vláhy, 

absence půdy a její eroze a nestabilita substrátu. Místu s jednotným prostředím a 

obývaným stejnorodým souborem organismů (biocenózou) se říká biotop. My se 

nacházíme u pestré mozaiky biotopů skalních stanovišť. Vegetace, která je nejlépe 

přizpůsobena horku a suchu na slunných stráních. Vegetace je většinou nízká přisedlá 

ke skalnímu podkladu. Příkladem jsou různé druhy rozchodníků. Typickými druhy 

pro tento biotop jsou: kostřava sivá, česnek chlumní horský, tařice skalní, jestřábník 

bledý, chrpa latnatá, modřenec tenkokvětý, rozchodník velký, pryšec chvojka, violka 

trojbarevná, hvozdík sivý, tolita lékařská, pelyněk ladní, smolnička obecná, strdivka 

sedmihradská, rozrazil klasnatý, sléz velkokvětý. Nejznámějším druhem biotopu skal a 

drolin na Bořni je hvězdnice alpská (Aster alpinus), též bořeňská astra. Bořeň je jednou 

z pěti lokalit v ČR, kde se hvězdnice alpská přirozeně vyskytuje. Hvězdnice alpská 

spolu s hvozdíkem sivým a lomikamenem trsnatým křehkým patří mezi pamětníky doby 

ledové (glaciální relikty). Když se po pleistocénu, ve kterém se střídala chladná období 

– glaciály (doba ledová) s teplejšími – interglaciály (doba meziledová) začalo klima 

oteplovat (období pozdního glaciálu 9 000–8 000 let př. n. l.) rostly ve štěrbinách 
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sopečných skal teplomilné a suchomilné byliny, které přetrvaly dodnes. Stepní 

charakter krajiny nahrazovala lesostep, až nakonec došlo k zalesnění. Na skalních 

stanovištích s nedostatkem vláhy a živin k zalesnění nedošlo a proto se zde vedle sebe 

dochovaly jak chladnomilné druhy rostlin, tak teplomilné druhy rostlin, které tu rostly 

během střídání interglaciálu a glaciálu. 

 Od 80. let 20. stol. se hojnost hvězdnice alpské, hvozdíku sivého i lomikamenu 

trsnatého snižuje. 

 V červeném seznamu silně ohrožených druhů a zákonem chráněn je i koniklec luční. 

Kvete v březnu až květnu nícími (= k zemi skloněnými) květy. Chlupatá lodyha nese 

jeden květ. Po odkvětu pozorujeme stříbřité chomáče na konci s dozrávajícími nažkami. 

V půdě je vodorovný vytrvalý oddenek (pozměněný prýt). Listy, které nad zemí 

asimilují, mají pod zemí podobu blanitých šupinek. Stříbřité lesklé chloupky chrání 

rostlinu před nadměrným osluněním a snižují výpar vody. Stříbřitý lesk pozorujeme 

na dutých chloupcích vyplněných vzduchem. Krycí chloupky jsou produktem krycího 

pletiva a většinou vznikají prodloužením jedné buňky. 

 V tomto prostoru se nachází např. biotop skalní vegetace s kostřavou sivou. Biotop 

efemérní
2
 vegetace a sukulentů s rozchodníky, huseníčkem rolním, osívkou a violkou 

jarní. Biotop silikátových
3
 skal a drolin s hvězdnicí alpskou. Biotop nízkých xerofilních 

(suchomilných) křovin s hojně zastoupeným skalníkem celokrajným. Biotop suchých 

vřesovišť nížin a pahorkatin s vřesem obecným, bělozářkou liliovitou a koniklecem 

lučním českým a další. 

 Dokázali byste odvodit název biotopu na 2. a 3. stanovišti? 

 Na 2. stanovišti to byl biotop pohyblivých sutí a na 3. stanovišti to byl les 

s nepůvodními jehličnatými stromy. Borovice černá je původní na vápnitých půdách 

na jihu Evropy. Její opad se ale jen pomalu rozkládá a ničí bylinnou vegetaci. 

 Řekli jsme si, že vegetace skalních stanovišť na J a JZ trpí suchem a horkem, 

nedostatkem kvalitní půdy. Co bude limitovat a ovlivňovat růst vegetace 

na pohyblivých sutích? 

                                                           
2
 Drobné jednoleté rostliny kvetoucí brzy z jara za dostatku světla s velmi krátkou dobou vegetace.  

3
 Silikáty (křemičitany) tvoří nejpočetnější třídu, kam patří asi 1/3 všech minerálů zemské kůry. Mnohé 

silikáty jsou nejdůležitějšími horninotvornými minerály. 
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 Na pohyblivých sutích je důležitým faktorem pohyb kamenitého materiálu, 

neschopnost substrátu zadržet vláhu a živiny, absence půdy, proudění studeného 

vzduchu po svahu, nedostatek světla. Na takových místech roste květena poskrovnu. 

 Na Liběšické stráni naše oko nepotěší jen barevné květy, ale i pestře zbarvený 

otakárek ovocný a otakárek fenyklový. Motýlům vyhovuje slunná skála, skalní stepi a 

lesostepi. Živná rostlina pro housenky otakárka ovocného jsou hlohy a slivoně a 

pro housenky otakárka fenyklového jsou to miříkovité rostliny a v teplých oblastech 

třemdava bílá. Oba druhy motýlů jsou v ČR chráněné. Svou modrou barvou křídel nás 

při letu překvapí saranče modrokřídlá. V klidu však saranče splývá s podkladem, neboť 

jeho barva těla je značně proměnlivá od žluté, přes hnědou až po tmavě šedou a často si 

ho všimneme, až když nám odskočí pod nohama. Sarančata mají na rozdíl od kobylek 

krátká tykadla a jsou býložravá. Rovnokřídlí hmyz používá zvukové dorozumívání tzv. 

stridulaci. Saranče láká samičku třením krytek o zadní stehna nebo o zadeček. 

U kobylek a cvrčků vzniká stridulace třením krytek. 

 Sluchové ústrojí kobylek se nachází na holeni prvního páru nohou. O kobylkách se 

tedy dá říci, že poslouchají kolenem. 

 Vrátíme se ještě na chvilku k rostlinám. Řekli jsme si, že zdejší biotop není vhodný 

pro přirozený růst stromů. Na tabuli naučné stezky najděte důvod, proč se tu tedy 

nachází borovice černá. 

 Před odchodem ze stanoviště žáky upozorníme na rozpukání znělce přímo v cestě 

vysekané do skály. Znělec je zde rozpukán na desky, strmě ukloněné směrem 

k Liběšicím. Tento poznatek budeme potřebovat zdůraznit na dalším stanovišti. 

6. Znělcové varhany  

Pojmy: sopka, magma, diatréma, zlom, sloupcovitá odlučnost, deskovitá odlučnost. 

 Jak bylo předznamenáno na stanovišti č. 4 na rozcestí, u skalních stěn, kde se právě 

nacházíme, se dozvíte, jak hora vznikala ( příloha Karty geologie, foto VB1.jpg, 

VB2.jpg)  

 Kdo si vzpomene a popíše, jak to tu asi vypadalo ve třetihorách (paleogén) a co 

důležitého z geologického hlediska probíhalo? 
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 Vlivem alpinského vrásnění docházelo v části Evropy ke zdvihům a poklesům ker 

zemské kůry a ke vzniku zlomů a hlubokých zlomových pásem. Po vyklenutí Českého 

masivu došlo v jeho oslabené severozápadní části k postupnému vzniku poklesové zóny 

(příkopu) – podkrušnohorského prolomu neboli oherského riftu. 

 „Tenká“ kra v oblasti riftu byla místem, kde se magma mohlo dostat ze 40 km 

hloubek snáze k povrchu. V oligocénu (období třetihor) před 27–30 miliony lety začalo 

na místě, kde stojíme pronikat mezi křídovými sedimenty a rulami znělcové magma, 

které se ještě pod povrchem setkávalo s podzemní a posléze i s povrchovou vodou. 

Místo, kde se magma s vodou setkalo, explodovala přehřátá pára. Exploze ještě více 

rozrušovaly okolní horniny. Horniny se díky tomu zahlubovaly a vznikl útvar v podobě 

nálevky – diatrema. Na povrchu měla pravděpodobně formu kráteru s okolním 

prstencem (maar) vyvrženého tufového materiálu. V kráteru se mohlo nacházet jezero. 

Jakmile vystupující magma začalo k povrchu stoupat rychleji, vytlačovalo k povrchu 

explozemi rozdrobenou porézní výplň diatremy. Magma se za rozšiřování horní nálevky 

diatremy rozlilo na povrch do prostoru maaru a vytvořilo houbovitý útvar. Znělcové 

magma má sice nízký obsah SiO2  dobře teče, ale vysoký obsah krystalů minerálů 

fonolitů zapříčinil, že magma teklo pomaleji a hůře. Únik sopečných plynů způsobil 

zpěnění povrchu výlevu za vzniku pemzové brekcie. 

V PL č. 6 očíslujte obrázky tak, jak si myslíte, že hora vznikala a poté doplň text 

v úloze 1. 

 Tekuté magma vylité na povrch země postupně krystalizuje a tuhne. Při postupném 

chladnutí už v tuhém stavu zmenšuje stejně jako většina tuhých látek objem. Chladnutí 

probíhá od povrchu tělesa směrem dovnitř, rychlostí, která je úměrná rychlosti, jakou je 

teplo odváděno do okolí. Zmenšování objemu vyvolává v tuhém materiálu pnutí, která 

vyvolávají vznik trhlin. Proces chladnutí je pak v tělese doprovázen vznikem 

sloupcovité odlučnosti – kamenných varhan. 

 Celý proces funguje podobně, jako když na dně vysychající kaluže dochází 

ke smršťování bahna ( příloha Karty geologie, foto B1.jpg, B2.jpg) pod vlivem 

úbytku objemu vypařováním vody (unikající voda působí podobně jako unikající teplo 

u magmatu). Na povrchu bahna nejprve vznikne polygonální síť rovných mělkých trhlin. 

Během dalšího vysychání bahna se trhliny prohlubují až na dno vysychající vrstvy 
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bahna. Obdobně síť trhlin v tuhnoucím magmatu postupuje od povrchu dovnitř tělesa 

souběžně s únikem tepla. Do hloubky postupující trhliny pak v tuhé hornině vytvoří 

dlouhé sloupy. Směr sloupů pak ukazuje směr chladnutí (tuhnutí) horniny. Tloušťka 

vznikajících sloupů je řízena složením magmatu a rychlostí chladnutí. 

 Jakým směrem probíhalo tuhnutí magmatu na stanovišti? Kterým směrem unikalo 

teplo? Mohlo teplo unikat i jiným směrem? 

 Vzhledem k tomu, že stojíme blíže k vrcholu hory a ve středu tělesa, je 

nejpravděpodobnější únik tepla nahoru směrem do atmosféry, na základě fyzikálních 

zákonitostí (teplo se šíří směrem do chladnějšího prostředí). 

Popište, jaký je nejčastější tvar (průřez sloupů), kde jste se s podobnou strukturou 

setkali? Změřte tloušťku sloupců na několika přístupných příkladech a spočítejte 

průměrnou hodnotu do PL č. 7. 

Co všechno by nám mohlo prozradit, pokud bychom změřili směry sloupcové 

odlučnosti po celé hoře?  

Zjistili bychom tvar hory v době, kdy došlo k vylití magmatu. 

Navrhněte způsob měření směru sloupů v prostoru.  

K měření můžeme použít vodováhu, olovnici, úhloměr, kompas, měřické přístroje jako 

např. teodolit, GPS. 

 Tipovací soutěž. Zkuste odhadnout, jak dlouho probíhalo tuhnutí znělcového tělesa 

Bořně. 

Celková doba chlazení fonolitového tělesa z počátečních 1100°C na 20°C trvalo asi 

10 000 let. 

 Na vrcholu varhan, ale i v úrovni našich očí, jsou patrné další struktury. Větrání 

odhalilo vnitřní uspořádání horniny – krystalky minerálů a jejich shluky jsou 

usměrněny. Kresba na povrchu horniny ukazuje, jak hornina tekla během výlevu. 

Krystalky se uspořádaly podle směru tečení. Přednostní orientace destičkovitých 

krystalků minerálů (hlavně živce) pak mění pevnostní vlastnosti horniny v různých 

směrech a při silovém namáhání vlivem mrazu nebo naopak přehřívání horniny 

na slunci dochází k jejímu druhotnému rozpukání do podoby desek. Směr tohoto 

deskovitého rozpukání pak tedy ukazuje směr tečení magmatu při erupci. 
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 Jakým směrem probíhalo tečení magmatu na stanovišti. V jakém vztahu je tento 

směr vůči směru tuhnutí? 

 Co znamená fakt, že krystalky minerálů jsou v hornině tečením zorientovány 

z hlediska doby jejich vzniku? Jaký je nejpříhodnější tvar krystalků minerálů pro to, aby 

se v tekoucím magmatu zorientovaly po proudu. Jak se liší orientace znělcových desek 

od posledního stanoviště? Co bychom pravděpodobně zjistili, pokud bychom změřili 

směr deskovité odlučnosti po celém povrchu hory? 

 Sopečné horniny jsou většinou produkty tuhnutí magmat složených převážně z oxidu 

křemičitého a oxidů dalších prvků. Podle obsahu SiO2 fonolit (znělec) s obsahem 5% -

7% řadíme k horninám středního složení. Tím se liší od hornin bazických – například 

čedičů, které mají obsah SiO2 podstatně nižší a od hornin kyselých (třeba žuly), který jej 

mají naopak vyšší. Znělec je od běžných hornin řady – čedič – žula významný také 

velmi vysokým obsahem alkalických kovů – draslíku a sodíku. To způsobuje dvě 

výjimečné vlastnosti horniny. Jednak se hornina taví při nižších teplotách, než jiné 

horniny. To se využívá při využití znělce jako tavící přísady do skla, která nám snižuje 

množství energie, kterou musíme na výrobu skla vynaložit. Znělec se ale nebude 

na chráněném Bořni, nikdy těžit. Využívá se ložisko na sousedním Želenickém vrchu a 

v Českém středohoří je mnoho dalších podstatně méně atraktivních znělcových útvarů. 

Druhou výjimečnou vlastností je vysoká radioaktivita horniny ve srovnání s okolními 

geologickými útvary. Ta ale není způsobena jen radioaktivními prvky jako je uran, 

thorium nebo rádium, ale hlavně právě vysokým obsahem draslíku, který kromě 

stabilního má i přírodní radioaktivní izotop. 

Navrhněte, jak byste přítomnost znělcových útvarů odhadovali třeba na Marsu nebo 

na nepřístupných místech země, aniž byste jako geolog museli odebrat přímo na místě 

vzorek horniny. Jak se obecně nazývají minerály s obsahem SiO2. Který minerál je 

složen jen z SiO2. Musíme se radioaktivity znělce bát? 

7. Vrcholová kóta Bořně  

Pojmy: Bílina, uhlí, elektrárna, výsypka, čistota ovzduší, lázně, F. A. Reuss. 

 Před vámi na tomto vrcholu stál i německý přírodovědec a cestovatel Alexander von 

Humboldt (v r. 1791). Básník Johann Wolfgang Goethe spolu s geologem a lékařem 

F. A. Reussem (v r. 1813). Tito dva pánové se poznali při studiu na hornickém učilišti 
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Hornické univerzity ve Freibergu.  Bílinu navštívil i Ludwig van Beethoven a Karel 

Havlíček Borovský. 

Výhled do krajiny 

S – město Bílina, komín a chladící věže elektrárny Ledvice, teplický vodojem, Krušné 

hory  

SV – Radovesická výsypka, obec Kučlín s PR Trupelník, v pozadí vrchol Pařezu, na 

jehož vrcholu vidíme rozhlednu, která ovšem stojí na nejvyšší hoře Českého středohoří 

Milešovce 

V – vrch Syslík s PR Dřínek, obec Razice 

JV – obec Hrobčice 

J – obec Chouč, obec Mirošovice 

JZ – Želenický vrch s kamenolomem, vrch Zlatník, obec Želenice, rozhledna Hněvín 

v Mostě (všechny kopce jsou fonolitovými tělesy) 

Z – údolí řeky Bíliny, vrch Kaňkov (fonolitové těleso), obec Braňany 

SZ – lázně Kyselka, hnědouhelný lom Bílina 

Pohled na město Bílina a průmyslem zasaženou krajinou na severu. SV Radovesická 

výsypka  

 První zmínka o Bílině je z roku 993. První osídlení Bílinska se datuje již od mladší 

doby kamenné. Název města byl pravděpodobně odvozen od řeky s bílou vodou nebo 

z přídavného jména „bílý“ (staročesky bielý) a termín „Bielina“ měl označovat bílé, 

tedy bezlesé místo. Řeka Bílina, která městem protéká, pramení v Krušných horách 

na jihovýchodním svahu hory sv. Anny, protéká středem Mostecké pánve a vlévá se 

do Labe. Praslovanské jméno Bílina, dostala řeka podle bílé vody, kterou za jarních 

povodní způsoboval splavený kal z kaolínových ložisek, který do řeky přinášely její 

přítoky (Szaffner et al., 1982). Historické centrum města Bíliny s 15 901 obyvateli je 

obestavěno třemi velkými panelovými sídlišti, která byla budována postupně od roku 

1958 jako náhrada domů pro obyvatele zlikvidovaných obcí kvůli postupu těžby 

hnědého uhlí i pro nově příchozí zaměstnance dolů (Kocourková & Kocourek, 2011). 

 Nejníže položeným místem na území Bílinska je v současné době dno 

hnědouhelného dolu s pouhými 20 m n. m. 

 Severozápadně od města Bíliny se tyčí komín elektrárny Ledvice, jejíž výstavba 

probíhala v letech 1966–1969. Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie 
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zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí. Nyní probíhá dokončování 

nového efektivnějšího 600 MW bloku s vysokým kotlem a chladící věží. 

 Wikipedie: "Já vím všechno!" Google: "Já najdu všechno!" Facebook: "Já znám 

všechny!" Internet: "Beze mě byste nebyli nic." Elektřina: "Tak se uklidníme?!" 

 V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí, které je dopravováno pásovými 

dopravníky ze sousední úpravny uhlí Ledvice. Pásovými dopravníky se dostává uhlí 

do úpravny z jednoho z největších uhelných lomů ve střední Evropě. 

 Jak uhlí vzniklo? Proč těžíme uhlí? Uhlí je obnovitelný nebo neobnovitelný zdroj 

energie? Jaké jiné zdroje energie znáte? Jaké mají obnovitelné zdroje energie výhody a 

jaké nevýhody?  

 Na severovýchodě se rozprostírá Radovesická výsypka navršená v sedmdesátých a 

osmdesátých letech 20. století na území zaniklých obcí Radovesice, Hetov a Dřínek. 

Radovesickou výsypku tvoří třetihorní nadložní zeminy z lomu Bílina. Písku a jílu 

z nadloží uhelné sloje bylo do širokého údolí potoka v okolí bývalých Radovesic 

za období od roku 1974 do roku 2003 přesunuto 680 milionů m
3.

 V některých místech 

dosahuje mocnost výsypky až 125 m. 

Porovnání průmyslové krajiny na severozápadě se zemědělskou krajinou na jihu. 

 Průmyslová oblast v podkrušnohorské pánvi byla a je zdrojem obrovského 

znečištění, které má dopad nejen na floru a faunu, ale také na člověka. Uhelné lomy, 

chemický a energetický průmysl zapříčinil v minulých letech opakující se 

několikanásobné překračování limitů látek znečišťujících ovzduší. Právě v podzimních 

a zimních měsících docházelo při inverzních situacích k „uzavření“ těchto látek v celé 

oblasti podkrušnohoří, což mělo za následek vyhlašování smogových situací. Celou 

oblast zahalila hustá nažloutlá mlha s velkou koncentrací SO2. I když se po roce 1989 

situace zlepšila především díky odsíření uhelných elektráren, k ideálu to má ještě 

daleko. V současné době velké koncentrace SO2 nahradily zvyšující se koncentrace 

oxidu dusíku především díky lokálním topeništím a stále se zvyšují koncentrace 

polétavého prachu. 

 Na severovýchodě blíže k Bořni se nachází obec Kučlín s přírodní rezervací 

Trupelník. Významné paleontologické naleziště paleogenní (svrchní eocén) 
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diatomitové
4
 mikroflory a makroflory. Významné naleziště zkamenělin členovců a 

obratlovců. Z bezobratlé fauny převládá hmyz, z obratlovců to jsou ryby, které žily 

v kučlínském jezeře v období, kdy byla průměrná teplota v nejteplejších měsících přes 

23°C a v nejchladnějších 6-13 °C (Kvaček, 2002). Chráněn je i rozsáhlý zbytek 

teplomilných společenstev s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. 

hlaváček jarní, len žlutý, bělozářka větevnatá, sasanka lesní, hvězdnice chlumní). 

V lomu u Kučlína jsou doklady o vývoji v druhohorách (obnažená stratigrafická hranice 

mezi svrchním a středním turonem). 

 PR Dřínek na východě byla vyhlášena v roce 2002 pro ochranu suchomilných a 

zároveň teplomilných rostlin (xerotermní) např. kavyl úzkolistý, kavyl Ivanův, koniklec 

luční český, hlaváček jarní, bělozářka liliovitá. 

 V kamenolomu na Želenickém vrchu se těží fonolit, který se používá ve sklářství 

tam, kde nemusí být sklo bezbarvé a v keramické výrobě se používá především 

na výrobu dlaždic a elektroporcelánu. Dříve se přidával i do cementu. 

 Na Zámeckém vrchu v Mostě stojí rozhledna Hněvín a v místě bývalého hradu stojí 

restaurace Hrad Hněvín. 

 Léčivé účinky kyselky využívali už Přemyslovci, kteří odpařováním vody získávali 

léčivou sůl. Vyčištěním pramenů v roce 1712 započala dlouhá éra lázeňství, která byla 

ukončena v roce 1989. Léčivé účinky kyselky zkoumal a potvrdil F. A. Reuss, který 

působil v lobkovických lázních jako lékař. V 18. století se kyselka rozvážela do Ruska, 

Anglie, Německa, ale i do dalekého Ria de Janeira v hliněných džbáncích zalitých 

voskem. 

8. Tábořiště (louky a pastviny A)  

Pojmy: zemědělství, pastevectví, management, náletové rostliny. 

 Nacházíme se na místě, kde došlo asi k největším změnám v druhové skladbě rostlin. 

Po II. sv. válce byla území východně a jihovýchodně od Bořně, využívána především 

k zemědělství. Území bylo rozděleno na menší políčka nebo pastviny. Po opuštění půdy 

zemědělci začala tato území zarůstat keři a náletovými stromy. V posledním období se 

zde náletové dřeviny kácí (provádí se management), některá místa se stala opětovně 

                                                           
4
 Diatomit – křemité břidlice 
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pastvinou, na jiných místech je pestrá mozaika bylin, křovin a sušších trávníků. 

Všechny tyto biotopy si při zpáteční cestě ukážeme. 

Co znamená slovo management? 

Management je pravidelná řízená péče o území. 

 Často je složité upravit management tak, aby vyhovoval daným druhům a nedošlo 

k druhovému ochuzení a zániku sukcesí. 

Na loukách a pastvinách jsou člověkem podmíněná rostlinná společenstva, která silně 

poškozuje: 

a) plošné kosení nebo špatný termín kosení, 

b) vynechané kosení, 

c) nevhodné hnojení, 

d) vysévání geograficky nepůvodních travních směsí, 

e) nadměrná nebo nedostatečná pastva, 

f) nevhodná zvířata na pastvě (některá zvířata spásají rostliny i s kořínky). 

Tato prosluněná místa plná pestrých květů jsou pastvou nejen pro skot, ale i pro motýly, 

sarančata a další hmyz. 

 Již v březnu můžeme pozorovat první přezimující motýly babočku kopřivovou, 

žluťáska řešetlákového, paví oko a další. Babočka admirál a babočka bodláková se 

u nás nerozmnožují a přilétají na jaře. V březnu se mezi prvními motýly objevuje i 

bělásek. Po usednutí vždy skládá svá křídla tak, aby co nejlépe splynul s okolím. 

Bělásek si volí svou polohu křídel tak, aby na ně dopadalo světlo shora a nevytvářel se 

stín. Křídla běláska fungují jako kompas. Ráno směřují křídla k východu, v poledne 

k jihu a večer na západ. 

Utvořte dvojice a pokuste se do svých mobilních telefonů zachytit, co možná nejlépe 

jakýkoli druh hmyzu. Doma si pak vyhledáte veškeré důležité informace o druhu, jako 

je jméno, potrava, životní podmínky, rozmnožování, atd. a vytvoříte krátkou prezentaci, 

či vytisknete referát. 

 Ze všech fotografií vytvoříme ve škole soutěžní výstavu. 
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9. Pastviny (louky a pastviny B)  

Pojmy: přirozený ekosystém, nepůvodní druhy, management, vandalismus. 

 Před vstupem do listnatého lesa pohovoříme o managementu, tedy o všech zásazích 

člověka do biotopu. Člověk od nepaměti obhospodařoval své pozemky. Kosil louky, 

vypaloval meze, kácel dřevo, pásl dobytek.  To vše je možné označit za management. 

Cílem managementu je ochrana přirozeného života ekosystému. Správně zvoleným 

managementem se zamezuje hlavně šíření expanzivních a invazivních druhů, eutrofizaci 

(zvyšování obsah živin v půdě i vodě) a sukcesi (vývoj a změny ve složení společenstev 

v ekosystému). 

Porovnejte druhovou skladbu a estetičnost pastviny, vykácených a prosvětlených 

míst, křovin, trávníků. Zamyslete se ovšem především nad tím nejdůležitějším – kde je 

nutné zasahovat a kde je možné, aby si příroda poradila sama a zavést tzv. bezzásahový 

režim. 

 Biotopy NPR Bořeň jsou ohroženy vandalismem. Negativní roli zde hraje vysoká 

návštěvnost a horolezectví. Bořeňská step zarůstá křovinami. Klesá populace hvězdnice 

alpské. Objevují se tu i nepůvodní druhy dřevin (smrky, borovice černá, trnovník akát). 

Travnaté stráně zarůstají plevelnými rostlinami. Zde všude by nějaký druh vhodně 

zvoleného managementu určitě pomohl. 

Vypracuj v PL č. 8 úlohu 1. 

 Pro indikaci stavu půdy jsou půdní organismy (edafon). Pomocí vegetace 

rozpoznáme zvýšený výskyt dusíku nebo vápníku v půdě. Když najdeme na lokalitě: 

podběl – půda byla před nedávnem obnažena, 

kopřivu, lebedu, bez černý, šťovík – vysoký obsah dusíku, 

hluchavku bílou – svěží až vlhká půda, 

jitrocel větší, mochnu husí – půda je sešlapávána, 

kostřava ovčí, bika hajní – půda je kyselá, 

vřes obecný – půda bez obsahu vápníku 

bělozářku liliovitou, třemdavu bílou – zásaditá půda, 

sleziník, lomikámen – vápnité půdy 

Pokuste se zjistit stáří pokáceného stromu. 

Počítání letokruhů  
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10. Listnatý les  

Pojmy: fotosyntéza, podrost listnatého lesa, kvalita půdy, význam lesa. 

Změřte hloubku opadu listí a zapište si hodnotu do PL č. 9 do úlohy 1. Vzpomeňte si, 

jaké rostliny rostly pod jehličnatými stromy na stanovišti číslo 3. Vypracujte v PL č. 9 i 

úlohu 2 a 3. 

 Teprve až žáci sami odhalí důvod druhové pestrosti v listnatém lese, poukážeme 

na jarní aspekt listnatého lesa. Seznámíme žáky s jednotlivými druhy rostlin a 

živočichů. Zmíníme přirozenou obnovu lesa, důležitost rozkladných procesů. 

Upozorníme na problémy v lesích (listnaté, jehličnaté, suťové, v nížinách i na horách) 

s monokulturou, s nepůvodními druhy, s výškou lesa, s nedostatkem doupných stromů, i 

na problém s myslivci. 

Ochránci přírody dnes preferují světlé a pestré (druhově, strukturou i věkem), 

ekologicky stabilní a přírodě blízkou druhovou skladbu lesa. 

Pozorování (Tato pozorování je možné využít i na lokalitě Bezovka – zámecký park) 

Dymnivka dutá, kvetení březen – květen 

 dutá hlízka se vyvine z hypokotylu (podděložního článku hlavního stonku) 

 květy jsou nachové, bílé nebo růžové s ostruhou na konci ohnutou do pravého 

úhlu 

Jaterník podléška, kvetení březen – květen 

 rostlina s oddenkem s přízemní listovou růžicí, které se daří v humózních, 

živinami bohatých půdách 

 okvětní lístky mohou mít zbarvení bílé, růžové, modré i fialové s různými 

odstíny  

 zbarvení je způsobeno antokyanem, barvivem rozpustným ve šťávách 

pokožkových buněk květů 

 květy mají podle podmínek k životu šest, sedm nebo i dvanáct okvětních lístků, 

které se v případě nutnosti mohou vyvinout z tyčinek 

 květy nevylučují nektar, ale mají hodně pylu připravený především pro brouky 

 oddenky rostou šikmo vzhůru, až se dostanou na povrch 

 v lese jsou tyto oddenky chráněny proti vyschnutí, ale jaterníky vysazovány 

v zahradách často díky tomu, že se oddenky dostanou na povrch, uschnou 

 listy si ponechává po celý rok a asimiluje někdy i v zimě 
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 listy se používaly při chorobách jater a jméno podléška ve staročeštině podlíščka 

naznačuje, že roste především pod lískou 

Kopytník evropský, kvetení březen – květen 

 plazivý oddenek, lesklé tmavé listy  přizpůsobení na stinná místa 

 část listů vytrvá i přes zimu 

 květy vyrůstají pod úrovní listů, a proto jsou často přehlédnuty 

 lodyha, listy jsou chlupaté tak jako trojcípé vně zelené a uvnitř červenohnědé 

květy 

 součástí semena je bílé masíčko, které vyhledávají mravenci, kteří tak přispívají 

k šíření kopytníku (myrmekochorní rostlina) 

 jedovatá rostlina – vyvolává prudké zvracení a průjem 

Křivatec žlutý, kvetení březen – duben 

 rostlina vypařuje velké množství vody a po utrhnutí rychle uvadá 

 v dolní části okvětního lístku se leskne kapička nektaru 

 květy se na večer a za špatného počasí zavírají 

 vnější strana okvětního lístku je zelená a ve stáří je zelená barva intenzivnější 

 zelené okvětní lístky asimilují i poté, co se začne vyvíjet plod (= podpůrná 

asimilace), protože z malé cibule vyráží na povrch jen jeden asimilační úzký list 

s výraznou kápovitou špičkou 

Lilie zlatohlávek, kvetení červen – červenec, chráněná 

 zimu přečkává pouze cibule, která se pomocí tažných kořenů zatahuje hlouběji 

do půdy 

 nicí načervenalé květy  

 na vápenitých půdách 

Plicník tmavý, kvetení březen – květen 

 vrcholová lodyha vyrůstá z oddenku jako první a nese květy 

 postranní lodyha má jen listy 

 nadzemní část rostliny je řídce chlupatá, z nichž některé jsou ukončeny paličkou, 

jiné se podobají štětinám a na svrchní straně listů mají podobu ostnů 

 okvětní lístky jsou nejprve růžové, postupně červenají, po několika dnech 

fialový a při odkvětu má barvu modrou 
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 barvoměnu u květu způsobuje barvivo antokyan, který reaguje na buněčnou 

šťávu jako lakmus (v kyselém roztoku zčervená, v neutrálním je fialový a 

v zásaditém zmodrá) 

 používá se proti zánětům dýchacích cest a trávicího ústrojí a na zvýšení 

srážlivosti krve 

 možná záměna s plicníkem lékařským, který má na listech bílé skvrny 

Orsej jarní, kvetení březen – květen 

 bylina se žlutými květy, kterým dodává lesk olej v pokožkových buňkách 

okvětních lístků 

 u báze lístků jsou nektaria  

 málokdy se rozmnožuje semeny 

 intenzivní rozmnožování probíhá především pomocí nadzemních dvouletých 

hlízek ve tvaru válečků (ztloustlé části kořenů nebo stonků), které mají i zásobní 

funkci 

Prvosenky – prvosenka jarní, kvetení duben – květen, chráněná 

 latinsky Primula, což znamená první (první mezi jarními květy) 

 z léčivých listů se vyrábějí čaje (vysoký obsah vit. C) 

 český název petrklíč vzniklo překladem z latiny „clavis sancti Petri“ – staří 

Čechové věřili, že klíče svatého Petra otvírají na jaře zemi k novému životu 

 květenství prvosenky (okolík) je skloněno na jednu stranu, což připomíná svazek 

klíčů 

Sasanka hajní, kvetení březen – květen  

 vytrvalá bylina s plazivým rovným oddenkem, který na zadním konci odumírá, 

na předním vyrůstá každý rok květonosná lodyha  rostlina se neustále 

vzdaluje od svého původního stanoviště 

 vláskovité kořínky na oddencích sahají do hloubky až 15 cm 

 květ je na vnitřní straně bílý, vnější strana je narůžovělá nebo nafialovělá 

 květy jsou různě velké a mají různý počet okvětních lístků (4-10) 

 šťáva lodyhy pálí a dráždí sliznici, po usušení jedovatost ztrácí 

Sasanka pryskyřníkovitá, kvetení březen – květen 

 květy jsou žluté oboupohlavné, snadno opadávají 

 jedovatá rostlina  
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 jedovatá šťáva vyvolává podráždění; otrava se projeví bolestí břicha, průjmem, 

zánětem ledvin 

Violka vonná, kvetení březen – duben 

 ze všech violek vykvétá nejdříve 

 vytrvalá bylina s tlustým a krátkým oddenkem, který roste vzhůru 

 z oddenku vyrůstá listová růžice a květní stopka s květem 

 z úžlabí letošních listů vyrůstají šlahouny, kterými se violka rozmnožuje 

 nová rostlinka se na konci šlahounu objeví druhým rokem 

 violka si ponechává listy po celé vegetační období a i přes zimu 

 dolní korunní plátek směřuje dolů a vzadu přechází v ostruhu 

 postranní plátky mají jemné chloupky 

 květ je souměrný podle jedné osy a plátky jsou nesouměrně zbarveny 

antokyanem 

 dolní velký lístek je opatřen oranžovými sbíhavými čárkami směřující 

k tyčinkám – ukazují cestu hmyzu do ostruhy plné nektaru 

 pro zajištění dostatečného rozmnožování vytváří violka na dlouhých šlahounech 

na konci léta drobné přisedlé květy, které na rozdíl od těch jarních mají okvětní 

lístky v podobě bledých šupinek, poupata se neotvírají, nevytváří nektar a 

nevoní, ale jsou schopny bez přispění hmyzu opylit sami sebe a vytvořit plody – 

tobolky plné klíčivých semen 

 stopka, na které tobolka visí, se postupně prodlužuje, až dosáhne půdy, ve které 

semena dozrají 

 V okolí Bořně se můžete setkat ještě s violkami, které nevoní a rozpoznat je 

můžete jen po bližším prozkoumání:  

Violka lesní, kvetení duben – červen 

 květy jsou bledě fialové s tmavě fialovou špičatou dlouhou ostruhou 

 střed květní korunky je bílý s temně fialovými čárkami 

Violku srstnatou a violku Rivinovu hledejte na prosvětlených sušších stanovištích. 

Violka Rivinova, kvetení duben – květen, červen 

 bledě fialová barva květů, ve středu korunky bílé ústí 

 postranní korunní plátky mají dlouhé bílé chloupky a spodní plátek je ukončen 

bělavou tupou ostruhou 

 kvete ještě v červnu a semena jsou rostlinou vymršťována do okolí 
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Violka srstnatá, kvetení březen – květen 

 bledé modrofialové květy, růžově nafialovělá ostruha je zakřivená vzhůru  

 korunní plátky jsou kolem středu žluté 

 na řapíku listu měkké špičaté chlupy (Šula, 1976). 

 Semena violek jsou také rozšiřována mravenci, kterým chutná olejnatý nebo 

škrobový přívěšek na semeni (Sysojev, 1990). 

 Okraje některých listů stromů jsou zoubkované. Zoubky na okraji čepele pomáhají 

k ochlazování listu a zlepšují výměnu plynů mezi vnitřkem listu a vnějším prostředím, 

protože se díky nim zvětšuje povrch listu. Žilnatina listu pak slouží k přivádění živin a 

zároveň list vyztužuje. Hlavním úkolem listů je však výroba cukrů z oxidu uhličitého a 

vody procesem zvaným fotosyntéza. Pro správný průběh fotosyntézy je nejdůležitější 

zelená barviva chlorofyl a pomocné barvivo fotosyntézy chlorofyl b. Na podzim však 

většina listnatých stromů své listy ztrácí. 

 Proč se tak děje? Co všechno musí strom v zimním období pro své přežití zajistit a 

jak to dělá? 

 Nesmí dopustit: 

a) zlomení větví 

b) ztrátu vody, která je pro strom v zimě ze zmrzlé půdy nedostupná 

c) ztrátu živin, které obsahují listy. 

Holé větve bez listí znamenají menší plochu, na které se může držet sníh a námraza, a 

také nekladou tak velký odpor větru. Strom tak výrazně zmenší riziko polámání větví. 

S vodou, kterou v zimě ze zmrzlé půdy obtížně přijímá, musí šetřit a nemůže dopustit 

ztrátu vypařováním vody z listových průduchů. Než listy na podzim opadnou, všechny 

látky potřebné k životu z listů uloží v ostatních částech svého těla a naopak do listů 

uloží odpadní látky, které obohatí půdu. Postupným rozkladem zeleného barviva 

chlorofylu začnou v listu převažovat ostatní přítomná barviva, jako jsou žluté xantofyly 

a oranžové karotenoidy (chrání před účinky silného osvětlení). Červené až purpurové 

barvivo antokyan se v listech začne tvořit v pozdním létě a na podzim, ale např. 

u okrasných buků je barvivo přítomno již na jaře. Barvivo antokyan se vyskytuje i 

v květech a plodech. Hnědé zbarvení listů způsobuje tvořící se melanin.  
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 Listy tedy na podzim nežloutnou, ale odzeleňují se. Aby to nebylo tak jednoduché. 

Chlorofyl vlastně „není zelený“. Chlorofyl absorbuje modrou a červenou část 

světelného spektra a zelenou odráží. Tím se nám jeví jako zelený a udává tak základní 

barvu všem fotosyntetizujícím rostlinám. 

 Proč neopadává i jehličí? 

Životnost jehlicovitých listů (jehličí), na rozdíl od listů listnatých stromů, je až deset 

let. Nadměrnému odpařování vody z jehličí brání v zimním období pevná pokožka 

opatřena navíc voskovou vrstvičkou. 

Snadné oddělení listů od stonku je způsobeno snížením produkce růstového hormonu 

auxinu. Ten po celé vegetační období zajišťuje soudružnost buněk jinak navzájem 

oddělitelných v místě, kde je řapík listu napojen na stonek. Tam, kde je produkce 

hormonu tak malá, že se buňky od sebe oddálí, list odpadne. Urychlení opadu listů, ale i 

jejich stárnutí nebo dozrávání plodů stimuluje plynný hormon etylén. 

 Stromy v znečištěném prostředí oxidy síry a dusíku jako je na území 

severozápadních Čech výrazně trpí. Vysoké koncentrace oxidu siřičitého způsobují 

usychání listů i jehlic. Oxid siřičitý společně s oxidy dusíku okyseluje půdu, které vede 

k vyplavování vápníku a hořčíku (součást chlorofylu). Vyšší obsah dusíku vede 

k velkým přírůstků stromů, ale dřevo je nevyzrálé, křehké a náchylné k poškození. 

Závěr exkurze 

 Před ukončením exkurze si připomeneme stanoviště, kterými jsme prošli. 

Zopakujeme nejdůležitější informace, které jsme se dozvěděli a exkurzi společně s žáky 

krátce zhodnotíme. 

Žáci vyšších ročníků mohou pokračovat k turistické chatě, kde vypracují PL č. 10. 

Mladším ročníkům je možné zadat PL č. 10 ve škole v rámci opakování. 

 Bořeň a jeho okolí – pomůcky, vybavení 4.1.3

Pedagog: vzorek žuly, čediče, jílovitého vápence, pracovní listy, psací potřeby, lupy, 

geologická mapa ČR, geologická mapa Bíliny, 40 cm pravítka, odměny za aktivitu a 

správné odpovědi na otázky, digitální přílohy na CD: 

 adresář Atlasy 

  soubory: Atlas bylin.pdf 
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       Atlas dřevin.pdf 

       Atlas živočichů.pdf 

 adresář Karty geologie 

  soubory: B1.jpg, B2.jpg, VB1.jpg, VB2.jpg 

 adresář Karty živočichové 

  složka: Bořeň  

Žáci: sportovní a pohodlnou výstroj, psací potřeby, dalekohled (není nutný), fotoaparát 

(mobilní telefon) při zařazení fotografické soutěže, svačina, pití. 

 Bořeň a jeho okolí – pracovní listy 4.1.4

 Pracovní listy jsou v příloze diplomové práce v digitální podobě na CD ve složce 

Pracovní listy v souboru PL_Bořeň.pdf. 

Seznam pracovních listů a úloh, které jsou vhodné i pro vypracování ve škole v rámci 

opakování: 

PL č. 1 – chráněná území (schéma chráněných území v ČR) 

PL č. 4/3 – borovice černá 

PL č. 5 – rostliny a živočichové 

PL č. 6/1, 2 – vznik Bořně 

PL č. 8/1, 2 – biotopy, management 

PL č. 10 – biotopy, management 

 K případnému testování znalostí jsou připraveny testovací otázky v příloze na CD 

Testové otázky.pdf. 
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 Exkurze: Zámecký park a údolí Bezovka 4.2

Tématem této exkurze je hospodářské využití krajiny v souladu potřeb člověka a 

přírody. Exkurze se člení na pět celků, kterými je možné se zabývat samostatně nebo je 

různým způsobem kombinovat: 

A. Základní geomorfologické pojmy souvisejícími především s vodní erozí a 

akumulací (říční údolí, říční terasa, …) 

B. Základní vodohospodářské a rybářské pojmy 

C. Středoevropské X introdukované druhy stromů v parcích, lesích a rekultivačních 

výsadbách. Význam starých stromů v krajině 

D. Pobytové stopy lesních živočichů 

E. Rozdíl mezi lesnickým hospodařením na těžbou nezasažené ploše a rekultivací 

výsypky 

 Zámecký park a údolí Bezovka (informace o oblasti pro pedagogy) 4.2.1

A. Základní geomorfologické pojmy souvisejícími především s vodní erozí a 

akumulací (říční údolí, říční terasa, …) 

 Údolí Bezovka začíná v Litoměřické ulici a pokračuje východním směrem 

cca 1 km až do místa, kde je přehrazeno Radovesickou výsypkou. Údolí je zbytkem 

původního údolí Lukovského potoka. Lukovský potok patří k povodí řeky Bíliny, 

do které se vlévá jako pravostranný přítok. Povodí Bíliny je povodí řeky 2. řádu a je 

součástí povodí řeky Labe – povodí 1. řádu, které náleží úmoří Severního moře. Horní 

část Lukovského potoka byla při budování výsypky přeložena do potoka Mukovského, 

který se vlévá do Syčivky.  

 Erozní a akumulační činností Lukovského potoka během čtvrtohor (kvartéru) 

bylo obnaženo podloží údolí Bezovky, které je tvořeno výhradně svrchno-

proterozoickými rulami (starohory – před 2,5 miliardami až 542 milióny let). 

Jednotvárné muskovit-biotické ortoruly krušnohorského krystalinika tvoří prudké svahy 

údolí většinou porostlé lesem, štěrkové a hlinité sedimenty potoka tvoří ploché dno 

kaňonovitého údolí. Spodní části svahů mají suťový charakter. Na začátku údolí 

(lokalita Hradiště) je zajímavostí nevelký výchoz třetihorní žíly silně přeměněné 

(kaolinizované) čedičové horniny, známý výskytem pozoruhodné modifikace minerálu 

kaolinitu zvané anauxit a pseudomorfózami jílových minerálů, po augitu. Oba dva 

minerály jsou dnes ztotožňovány s kaolinitem (Svejkovský et al., 2012). 
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 Díky erozní síle vodního toku došlo k rozrušení podloží, transportu uvolněného 

materiálu a postupnému zahlubování do podloží, čímž si Lukovský potok začal vytvářet 

své koryto. Tato aktivita vedla nakonec ke vzniku kaňonovitého údolí.  Koryto (řečiště) 

Lukovského potoka, pramenícího jižně od obce Lukov je dnes prakticky po celé délce 

výrazně pozměněno. Horní část Lukovského potoka byla přeložena do Mukovského 

potoka, který se vlévá do Syčivky. Syčivka protéká v Bílině Žižkovo údolím a jako 

pravostranný přítok se vlévá do řeky Bíliny. Změna přirozeného režimu některých toků 

byla provedena kvůli potřebě odvodnit území před založením Radovesické výsypky. 

 Voda z podloží Radovesické výsypky je odváděna gravitační odvodňovací štolou 

ústící do vodní nádrže Bezovka v zadní části údolí. Tato nádrž slouží především 

k zachycení a sedimentaci jílových částic přicházejících z podloží výsypky. Do této 

nádrže je zaústěn i další odvodňovací příkop z Radovesické výsypky – příkop „F“. 

Voda je pak přes nádrž Bezovka sváděna do zbytku původního koryta Lukovského 

potoka. Lukovský potok je od ústí do města zakryt a jeho vodu můžeme spatřit až těsně 

před místem, než se jako pravostranný přítok vlije do řeky Bíliny. Průtoky ve zbytku 

Lukovského potoka jsou tedy ovlivňovány především Radovesickou výsypkou a její 

sedimentační nádrží Bezovka na konci údolí. 

 Tekoucí voda ve vodních tocích se výrazně podílí na reliéfu krajiny. Vodním 

tokem se označuje voda tekoucí v korytě ohraničeném dnem a břehy, kterým se odvádí 

srážková voda z určitého území, nebo podzemní vody vyvěrající do toku. Vodní tok 

v krajině může být přirozený (bystřina, potok, řeka, veletok) nebo umělý (kanál, náhon). 

V Bezovce dnes převládá právě umělá varianta. 

Geomorfologické vlastnosti údolí a koryt vodních toků 

 Protáhlá a převážně úzká křivolaká sníženina zemského povrchu protékaná trvale 

nebo občas vodou se nazývá údolí. Probíhá-li v ní odtok periodicky nebo epizodicky, 

nazývá se suché údolí, probíhá-li trvale, označuje se názvem říční údolí. Údolí je 

tvořeno následujícími částmi: 

1. údolní dno – nejnižší část údolí, bývá různě široké 

2. údolnice nebo údolní osa – myšlená čára spojující nejnižší části údolního dna 

3. záplavové (inundační) území – místo, kde se v době vysoké vodnosti může voda 

z řečiště vylévat, v širších inundačních územích se na úsecích s malým sklonem 

údolního dna zaneseného říčními usazeninami vytvořily údolní nivy 

(akumulační roviny podél vodního toku) s výrazně vyvinutými břehovými valy 
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podél aktuálního řečiště, mohou být doprovázené bažinami a mrtvými říčními 

rameny – údolní nivy jsou tvořeny nekonsolidovanými sedimenty (písky, štěrky, 

povodňové hlíny) transportovanými a usazenými vodním tokem, ke kterým 

dochází uvnitř zákrutů a meandrů vodních toků 

4. údolní svahy – mají velmi rozmanitý sklon, výšku i vlastnosti povrchu, které 

ovlivňují odtok vody říčním korytem, mohou se zde vytvořit říční terasy – 

bývalé údolní nivy proříznuté vodním tokem, pokud převažuje podélná eroze 

nad vývojem svahů, vzniká soutěska. 

Tvar údolí je výsledkem interakce mezi erozí vodního toku a vývojem svahů, v zásadě 

lze rozlišit: 

 soutěsky – převažuje eroze vodního toku nad vývojem svahů, šířka horní a dolní 

části je zhruba stejná (kaňony – hluboké soutěsky), 

 údolí typu V – eroze vodního toku a vývoj svahů je v rovnováze, 

 neckovitá údolí (údolí ve tvaru “ U“) – boční eroze převažuje nad hloubkovou, 

svahy jsou strmé, zpravidla skalnaté, 

 úvalovitá údolí – široké dno pozvolna přechází do mírných svahů (Ruda, 2013). 

B. Základní vodohospodářské a rybářské pojmy 

 Údolí Bezovka je rekreačním a odpočinkovým prostorem nejen díky lesnímu 

porostu, ale i díky vodnímu toku a umělým nádržím, které tento prostor obohacují 

z hlediska biologického, kulturního, zdravotního, estetického i hospodářského. Hlavní 

funkcí těchto vodních ploch je však především zlepšování mikroklimatu města. V rámci 

revitalizace povodí Lukovského potoka byly v údolí obnoveny dva rybníky – Dřínecký 

a Radovesický s celkovou plochou 1,01 ha (Územní plán města Bílina, 2012). 

 Původní přírodní koryto Lukovského potoka v Bílině je dnes omezeno pouze 

od místa vyústění z nádrže Bezovka ke křížení ulic Horská a Bezovka (obr. č. 12 šipky), 

kde už jsou břehy koryta vybetonovány. 
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obr. č. 12 Mapa údolí Bezovka. Mezi šipkami vyznačené přírodní koryto Lukovského potoka. 

Z http://www.mapy.cz/s/blDi. 

 V údolí Bezovka se nacházejí tři vodní nádrže: nádrž Bezovka, Radovesický a 

Dřínecký rybník. Rybníky nejsou určeny ke koupání a nemají ani retenční funkci. 

 Rybník je uměle vytvořené hospodářské dílo (resp. vodní nádrž) určené 

především k chovu ryb. Rybník má přírodní dno a zařízení k regulaci vodní hladiny 

včetně jeho vypuštění. 

 Rybníky se dělí podle způsobu zásobení vodou na nebeské (plněné dešťovou 

vodou), pramenité, říční a potoční. 

 Rybník má v krajině mnoho funkcí: rezervoár vody, místo pro chov ryb, 

rekreační, estetickou, ovlivňuje klima v bezprostředním okolí, místo výskytu mnoha 

druhů rostlin a živočichů vázaných na tento biotop. 

 V chovném Radovesickém rybníku jsou tyto druhy ryb: kapr obecný (Cyprinus 

carpio), amur bílý (Ctenopharyngodon idella), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys 

molitrix), štika obecná (Esox lucius), candát obecný (Sander lucioperca), cejn velký 

(Abramis brama), plotice obecná (Rutilus rutilus) a perlín ostrobřichý (Scardinius 

erythrophthalmus) (Pilař, 2012). Rybářům slouží i rybník Dřínecký a Bezovka. 

 Ve vhodném období je možné na rybnících vidět lakušník vzplývavý 

(Batrachium fluitans), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) a rdest vzplývavý 

(Potamogeton natans). U Dříneckého rybníku roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 

Rákos obecný (Phragmites australis) se rozšířil i u rybníku Bezovka. Z živočichů 

můžeme pozorovat všežravou kachnu divokou (Anas platyrhynchos). Její hlavní 

potravou je hmyz a vodní i suchozemské rostliny. Kolem rybníku v letních měsících 

uvidíme poletovat vážky, šídla a šidélka. 

 Dřínecký rybník byl pojmenován podle obce Dřínek, která musela ustoupit 

budované Radovesické výsypce. Obec Dřínek dostala své jméno pravděpodobně podle 

http://www.mapy.cz/s/blDi
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dřínu obecného (také svídy), jehož plody se v obci zpracovávaly do kompotů, na džemy 

a sirupy s vysokým obsahem vitamínu C (Bolliger, 1998). 

 Pro lov ryb v těchto rybnících je třeba stát se členem Českého rybářského svazu. 

Podmínkou je absolvovat test a získat Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání 

prvního rybářského lístku, na jehož základě vydává obecní úřad rybářský lístek. Poté je 

třeba si zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské 

revíry. Rybníky patří do mimopstruhových revírů. Povolenky mají buď 

celorepublikovou a celosvazovou platnost nebo jsou vydávány územní povolenky či jen 

místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. 

 Každý rybář se musí řídit Rybářským řádem ČRS podle ustanovení zákona 

č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší 

podmínky výkonu rybářského práva. 

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona 

1. Lov ryb 

2. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb 

v rybářském revíru 

3. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru 

4. Doby hájení ryb v rybářském revíru 

5. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich 

užití v rybářském revíru 

6. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje 

7. Přístup na pozemky 

8. Oprávnění rybářské stráže 

 Které druhy ryb budou v těchto rybnících, záleží také na míře znečištění vody. 

Při rozpoznání kvality vod nám pomůže výskyt a složení řas a sinic. Eutrofizace 

(zvyšování obsahu živin) se většinou velmi rychle odrazí ve změnách druhového složení 

řasové flóry. Přemnožené sinice indikují eutrofizaci. Okyselení vody poznáme podle 

hojně rostoucích mechů. Výskyt jepic, chrostíků, blešivců, korýšů a mlžů je známkou 

vysoké kvality vody. 

 Ve stojatých vodách (lentické vody) rozlišujeme pleuston – organismy žijící 

na vodní povrchové blance (brouci vírníci, ploštice vodoměrky a rostliny okřehky). 

Organismy pak dělíme na epineustické druhy – využívají povrchovou blanku jako 

podklad, po kterém běhají nebo kloužou (vodoměrky) a na hyponeustické druhy – 

http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_1
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_2
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_2
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_3
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_4
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_5
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_5
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_6
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_7
http://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&fromIDS=#rybarsky_rad_zalozka_1_8
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na povrchovou blanku se zespoda zavěšují (larvy a kukly komárů). Některé druhy 

vodního hmyzu využívají povrchovou blanku jako odkladiště pro svá vajíčka, která 

na ní plavou až do vylíhnutí larev. Bentos – organismy žijící u dna nebo na dně (červi, 

měkkýši, žížalice, chrostíci). Nekton – organismy volně plující ve sloupci vody, mají 

plovací orgány (ryby, vodní brouci). Plankton – organismy, které se pasivně vznášejí 

ve vodě (vířníci, řasy, drobní korýši). 

 Umělý ekosystém rybníků v Bezovce je nestabilní a druhově chudý. Velké 

množství chovaných ryb nedovoluje přežití mnoha druhům hmyzu. I tak lze nastínit 

všechny části funkčního ekosystému, který musí obsahovat biotop se souhrnem 

abiotických faktorů, producenty, konzumenty a dekompozitory. Mezi producenty, kteří 

si pomocí fotosyntézy vyrobí dostatek energie, patří sinice a řasy (fytoplankton), 

pobřežní rostliny (orobinec, rákos), vodní rostliny (okřehek, stulík, lakušník, vodní 

mor), ale i stromy, který snášejí zamokření. Mezi konzumenty 1. řádu (býložravci) patří 

zooplankton (vířníci, perloočky, buchanky), býložravý hmyz (vodomil), měkkýši 

(okružák), pulci žab, býložravé ryby (plotice, tolstolobik, amur). Konzumenti 2. řádu 

(masožravci a všežravci) jsou kaprovité ryby a mezi konzumenty 3. řádu (masožravci) 

řadíme štiku, potápku, volavku, kormorána, ondatru, ale i dravý hmyz (larva potápníka 

a vážky). Rozkladači jsou především vodní plísně a bakterie. Parazité (pijavice, 

kapřivec). 

C. Středoevropské X introdukované druhy stromů v parcích, lesích a rekultivačních 

výsadbách. Význam starých stromů v krajině. 

 Geograficky nepůvodním (introdukovaným) druhem je druh, který se dostal 

z areálu přirozeného výskytu na území, kde se dříve nevyskytoval. Na novém území se 

může stát druhem invazivním, neboť naruší původní ekosystém. Problematika 

introdukovaných dřevin se dnes velmi diskutuje. Prvotním důvodem introdukce bylo 

pravděpodobně okrasné využití, kdy mnozí cestovatelé přiváželi nové zajímavé druhy 

stromů ze svých cest. Panovníci si vysazovali do svých okrasných parků jednu raritu 

za druhou. Později to byl i peněžní zisk, kdy se dovážely rychle rostoucí stromy využité 

v průmyslu. Nové dřeviny také nahrazovaly původní druhy na poškozených plochách, 

např. náhradní výsadba na Krušných horách na imisních holinách nebo výsadba dřevin 

na Radovesické výsypce. Dopady na přirozený původní ekosystém jsou pak většinou 

negativní. Introdukované druhy se mohou na nových územích nekontrolovatelně šířit. 

To je případ borovice vejmutovky (Pinus strobus), která je původem ze Severní 
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Ameriky. Oproti naší borovici lesní (Pinus sylvestris), která má ve svazku dvě jehlice 

jich má vejmutovka pět. Velmi rychle se šíří na chráněných územích pískovců na severu 

Čech, kde brání růstu ostatních druhů a vytváří tak monokulturu, která je na hony 

vzdálená přirozeně vypadajícímu lesu. Potlačení domácích druhů a snížením 

biodiverzity je znám trnovník akát (Robinia pseudoacacia) původem ze Severní 

Ameriky. Akát vypouští do půdy inhibiční a toxické látky a tak pod akátem najdeme 

zpravidla jen kopřivu a bez černý. Akát byl u nás vysazován pro jeho velmi pevné a 

odolné dřevo, které mělo široké využití. Bohužel stejně odolné nejsou druhy, které 

v blízkosti akátu rostou. Na druhou stranu je akát ceněn jako medonosná rostlina. 

K narušení chemizmu půdy, především jejímu okyselení přispívají modřín evropský 

(Larix decidua), který se původně vyskytoval v ČR jen v oblasti Nízkého Jeseníku, 

smrk pichlavý (Picea pungens), se kterým jsme se mohli dříve setkat také jen 

v horských oblastech a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) ze Severní Ameriky. 

 Smrky a borovice se v našich lesích objevily především kvůli rychlému zalesnění 

holin a rychlému využití k hospodářským účelům. Tyto monokultury jsou však 

náchylné k polomům, jak můžeme vidět i v Bezovce. Nevhodně vysazené dřeviny 

na místa, kde by se přirozeně nevyskytovaly, vede také k jejich náchylnosti k napadení 

škůdci vyplývající z jejich oslabeného stavu. V místě těchto holin dochází následně 

k erozi půdy a sesuvům. Abychom dosáhli v lese přirozeného, tedy ideálního stavu, je 

nutné vyhnout se monokulturám a do skladby lesa zařadit co možná nejpůvodnější 

druhy jako je buk, dub, habr, bříza, jedle, lípa, olše. 

 To se v poslední době daří i při rekultivacích na Radovesické výsypce. Některá 

místa na výsypce se dnes ponechávají i tzv. sukcesy, kdy holé narušené místo 

na výsypce zarůstá bez zásahu člověka. Taková místa jsou pak nejméně náchylná 

k nějakým katastrofám, jako jsou polomy či napadení škůdci. Rostliny, které se 

přirozeně na takových místech uchytí, netrpí nedostatkem živin pro ně důležitých. Péče 

o území také nevyžaduje prakticky žádné finanční prostředky. Druhová skladba je 

oproti jiným lokalitám pestrá a stabilní. 

 V lese je také nutné ponechat i starší stromy, které vyhledávají doupní ptáci jako 

je např. strakapoud, sýkora, žluna. Stromy s dutinami jsou útočištěm i pro velké 

množství bezobratlých, ale i pro celou řadu mechů, lišejníků a hub. Tyto houby však 

nenapadají zdravé dřevo, ale osidlují jen stromy staré a zastávají tak zde nezastupitelnou 

přirozenou ochranu lesa. Není vhodné se zbavovat křovin, které zachytávají nárazy 

větru a kde hnízdí např. pěnkavy. Listnaté stromy svým opadem obohacují půdu oproti 
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jehličnatým stromům, jejichž opad se velmi dlouho rozkládá a znemožňuje růst 

jakéhokoli podrostu. 

 Ve zdravém lese bychom tedy měli najít širokou druhovou skladbu zvířat i 

rostlin, stromy staré i mladé, velké i malé vzrůstem. Pak může dojít k rovnováze 

v lesním ekosystému, který má v krajině mnoho funkcí. V hospodářském lese naopak 

najdeme stromy s minimálním výškovým odstupem, což umožní jednodušší kácení bez 

nutnosti probírky. Takový les je nestabilní a nekvalitní a slouží jen k produkci dřeva. 

Dnes už ale mnoho lidí ví, že mimoprodukční funkce lesa je důležitější a při zachování 

principu trvale udržitelného hospodaření nemusí být produkční a mimoprodukční 

funkce ve vzájemném rozporu. 

 V přední části údolí projdeme pásmem smíšeného lesa s javory, trnovníky akáty, 

dubem zimním, dubem červeným, modříny, smrky. Nad tímto smíšeným lesem je háj 

borovice lesní a černé. Na pás smíšeného lesa navazuje pás jehličnanů s převahou 

smrků a sporadickou borovicí lesní. Následuje pruh dubohabřiny, který se střídá opět 

s pruhem smrkové monokultury. Závěr údolí je porostlý dubohabrovým lesem místy 

s příměsí jeřábu ptačího, borovice lesní. 

 V bývalém zámeckém parku roste jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen 

(Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípa velkolistá (Tilia 

platyphyllos), habr obecný (Carpinus betulus), trnovník akát (Robinia acacia), borovice 

černá (Pinus nigra), tis červený (Taxus baccata), smrk ztepilý (Picea abies), jedlovec 

kanadský (Tsuga canadensis). 

 Na svazích obrácených k jihu roste světlomilný dub zimní (Quercus petraea), 

který oproti dubu letnímu (Quercus robur) nesnáší mokré půdy. Dobře roste na půdách 

suchých a kyselých, nevadí mu ani skalnatý podklad. Dub letní má dva ekotypy. Jeden 

ekotyp má velké nároky na vláhu, roste hlavně v lužních lesích, druhý ekotyp roste 

na v létě vysýchavých půdách (Úradníček et al., 2009) 

 Na nasypaném tělese okraje Radovesické výsypky uzavírajícím údolí je výsadba 

rozmanitých druhů dřevin, jako jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix 

caprea), topol osika (Populus tremola), modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní 

(Pinus sylvestris), hlošina úzkolistá (Eleaegnus angustifolia) neboli česká oliva, svída 

krvavá (Cornus sanguinea). 

 Podél Lukovského potoka převažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba bílá 

(Salix alba). 
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D. Pobytové stopy lesních živočichů 

 Pobytové stopy (obr. č. 13) jsou důkazy přítomnosti živočichů. Bystrý 

pozorovatel může při pobytu v přírodě slyšet různé zvuky, objevit stopy, najít trus, 

požerky okusy, úkryty, hnízda, nory, dutiny hálky, lože, svlečky, skořápky, peří, 

parohy, loupání, vytloukání, malovánky, kaliště, nebeská znamení, zálehy, vývržky,… 

 

Roh – turovití Paroh – jelenovití 

kamzík, muflon, koza, 
zubr 

jelen, srnec, los, daněk, 
jelenec 

samec i samice samec 
celoživotně rok 
roste zdola roste shora 
nejstarší část nahoře nejstarší část dole 
původem z ektodermu původem z mezodermu 
rohovina kost 
dutý plný 
nevětvený větvený 

Požerky datla, myšice, veverky Rozdíly mezi rohem a parohem 

Obr. č. 13 Pobytové stopy (Machová, 2014) 

E. Rozdíl mezi lesnickým hospodařením na těžbou nezasažené ploše a rekultivací 

výsypky   

 Dřínecký a Radovesický rybník byly pojmenovány podle obce Dřínek a 

Radovesice, které musely ustoupit budované Radovesické výsypce. Další obce, které 

zanikly z důvodu sypání výsypky, byly Chotovenka zanikla v roce 1985, Hetov zanikl 

v roce 1968, Lyskovice zanikly v roce 1970. O založení Radovesické výsypky bylo 

rozhodnuto vládou ČSSR v roce 1967 spolu s rozhodnutím o vybudování Dolu Maxim 

Gorkij v Bílině. V roce 1968 se zahájilo vysypávání třetihorních nadložních 

sedimentárních hornin z hnědouhelného Dolu Maxim Gorkij (dnes Doly Bílina), které 

bylo ukončeno v roce 2003. 

 Příčin vzniku Radovesické výsypky bylo několik. Prvním a zásadním důvodem 

byla udržitelnost objemu těžby na Dole Maxim Gorkij. Dalším důvodem byla objemná 

skrývka, nízká výrubnost při hlubinné těžbě, vysoký koeficient nakypření skrývkového 

materiálu a nutnost ukládat skrývkovou zeminu mimo důl a mimo plochu ložisek 

surovin (Mach & Vaněk, 2007). 

 Historie budování výsypky započala rokem 1966 zpracováním projektu. 

Za období od roku 1974 do roku 2003 bylo do širokého údolí potoka v okolí bývalých 

Radovesic přesunuto 680 milionů m
3
 písku a jílu z nadloží uhelné sloje na dole Bílina. 
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V některých místech v původní ose údolí dosahuje mocnost výsypky až 125 m. 

Výsypka přehradila údolí a za tímto valem se hromadila část vody z původního povodí 

potoka. Odvedení vody z předpolí výsypky se muselo řešit vybudováním podzemní 

štoly. Ústí štoly se nachází ve východním svahu údolí. Štola je téměř 2 km dlouhá a je 

vyhloubena v podložních rulách (Dvořák et al., nepublikovaná dokumentace SD a.s.). 

Vody sbírané drenážemi do této štoly jsou dnes jedním zdrojem vody pro zbytek 

Lukovského potoka, který dříve tekl právě v ploše, kde je dnes výsypka. K rychlejší 

obnově půdních horizontů, které na výsypce zpočátku zcela chybí a jejich vznik trvá 

velice dlouho, přispělo selektivní odklizení úrodných zemin, které byly posléze 

umístěny na povrch výsypky. V případě Radovesické výsypky byly ve velkém 

odtěžovány i křídové horniny z podloží. Ty byly použity na základní půdní melioraci 

fytotoxické výsypkové zeminy. 

 Při rekultivaci tj. zahlazení stop po devastující činnosti člověka se většinou 

kombinují rekultivace lesnické, zemědělské, vodohospodářské a ostatní. Ostatní 

rekultivace zahrnují úpravu ploch do podoby parků, příměstské zeleně, sportovišť a 

jiných rekreačních ploch. Rekultivace znamená především aktivní obnovu a tvorbu 

půdního fondu v oblasti devastované průmyslovou činností (Štýs & Helešicová, 1992). 

Do 60. let 20. století se rekultivace devastovaných pozemků po těžbě prováděla 

jednoduchým obnovením původního terénu a jeho obděláním. Náročnější technické 

úpravy se začaly provádět až koncem 80. let, kdy bylo třeba zrekultivovat nejen plošně 

malá území přímo zasažená těžbou, ale i rozsáhlé plochy výsypek. Předpokladem 

pro realizaci rekultivace na tak rozlehlém území v tomto případě 1 100 ha (Luxa et al., 

1997), bylo provádět stavbu výsypky tak, aby tvarem, uložením zemin a vodními 

poměry byla připravena pro rekultivaci a nedocházelo k narušování stability výsypky. 

 K obnovení vodního režimu pro budoucí živou složku výsypky bylo nutné 

provést hydromeliorační úpravy, které znormalizovaly mechanické, fyzikální a 

chemické vlastnosti substrátu, jehož nevyrovnanost je dána různorodostí materiálu 

pocházejících z různých vrstev. Hydrotechnické úpravy spočívaly v založení vodních 

toků po obvodu výsypky, několika záchytných a sedimentačních vodních nádrží, dále 

v technických úpravách svahů a ve  výstavbě komunikací (Štýs & Helešicová, 1992). 

Poslední biotechnickou částí rekultivace spočívající v oživení výsypky rostlinným 

pokryvem se završí rekultivační cyklus. 
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 Zemina na výsypce je zprvu bez mikroorganismů, semen, výtrusů i živočichů 

(Zelený, 1999). Primární, sekundární sukcesí a rekultivační činností člověka dochází 

během několika let k velmi výrazným změnám. 

 Pionýrskými rostlinami, které se na výsypku dostaly pomocí tzv. anemochorie, 

endozoochorie, popřípadě hydrochorie, byly podběl obecný (Tussilago farfara), vrbka 

úzkolistá (Chamerion angustifolium). Z dřevin je to bez černý (Sambucus nigra). 

Později se objevují starček lepkavý (Senecio viscosus), lebeda lesklá (Atriplex 

sagittata), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia) a další především jednoleté druhy. 

Z vytrvalých druhů se objevily mezi prvními srha laločnatá (Dactylis glomerata), třtina 

křovištní (Calamagrostis epigejos), bodlák obecný (Carduus acanthoides), pcháč rolní 

(Cirsium arvense). Prvotní společenstvo však bylo po několika letech nahrazeno jiným, 

kde převládal pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), komonice bílá (Melilotus alba) a 

lékařská (Melilotus officinalis), orobinec širolistý (Typha latifolia), rákos obecný 

(Phragmites australis), sítina článkovaná (Juncus articulatus). Po dvacátém roce 

sukcese, se může z dřevin uplatnit bříza bělokorá (Betula pendula) či ostružiník sivý 

(Rubus caesius). 

 K primární a sekundární sukcesi pak člověk přispěl směskami trav a jetelovin, 

které jsou důležité pro obnovu půdní struktury a stabilizaci povrchu. Stromy se sázely 

ve svažitých úsecích v druhové skladbě běžné pro okolní území (autochtonní). 

Výjimkou byla výsadba prováděná již v 80. letech minulého století, kdy byly 

vysazovány některé introdukované jehličnaté dřeviny se zvýšenou odolností proti 

exhalacím. Mezi běžně vysazované původní druhy patří lípa srdčitá (Tilia cordata), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol černý (Populus nigra), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), habr obecný (Carpinus betulus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a borovice 

lesní (Pinus sylvestris). K introdukovaným druhům patří smrk pichlavý (Picea pungens) 

a modřín opadavý (Larix decidua). 

 V nejvyšších polohách Radovesické výsypky byly ponechány dvě plochy 

k přirozené sukcesi. I když je zřejmé, že vývoj na těchto plochách dříve či později dojde 

do stádia lesa, sukcesní plochy patří z biologického hlediska k tomu nejhodnotnějšímu, 

co se na výsypce nachází. Biodiverzita je zde mnohem vyšší, než na sousedních 

plochách. Důvodem je obrovská pestrost stanovišť, substrátů, orientací svahů, míry 

zavodnění terénu. 

 Mnoho přírodovědců zde zkoumá a sleduje první formy života, které se 

na výsypce usídlí. Kromě již zmiňovaných rostlin se na výsypkách v prvních letech 
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usídlí z obojživelníků ropucha zelená (Bufo viridis). V „nebeských jezírkách“ najdeme 

skokana skřehotavého (Rana ridibunda), čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a 

velkého (Triturus cristatus), blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus). Z ptáků hnízdí 

na výsypkách jako první rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a konipas bílý 

(Motacilla alba). V dalších letech přilétá bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), linduška 

úhorní (Anthus campestris) či skřivan polní (Alauda arvensis). Po šesti letech k nim 

přibyl bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), 

linduška lesní (Anthus trivialis) a luční (Anthus pratensis), strnad zahradní (Emberiza 

hortulana) a slavík modráček středoevropský (Luscinía svecíca cyanecula). 

K nejhojnějším patří ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), 

bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), kos černý (Turdus merula), pěnkava 

obecná (Fringilla coelebs) (podrobně viz Vaněk, 2007). 

 Přirozená sukcese je nejjednodušší a nejlevnější způsob obnovy krajiny (Prach, 

2006), ale následná rekultivace na územích dotčených těžbou nerostných surovin je 

pro těžební organizace povinná stejně tak jako vytváření finanční rezervy na rekultivace 

již během těžby. V současné době se vedou diskuze o tom, jak změnit stávající 

rekultivační postupy k postupům přírodě bližším s ohledem na co možná nejvyšší míru 

biodiverzity (Řehounek et al, 2010). 

 Tzv. technické rekultivace se zahajují souběžně s nasypáváním. Po dosypání se 

provádí terénní úpravy a zakládají se vodohospodářské systémy a komunikace. Poté se 

zahajují meliorační práce, které spočívají ve výzkumu možného zúrodnění, přípravě 

půdního substrátu a protierozních opatřeních. Skrytá ornice před zahájením nasypávání 

se naváží z míst, kde byla po dobu sypání deponována. Před nasypáním výsypky se 

na několika místech těžil vápenec. Jílovité vápence a slínovce (pozůstatek mořských 

sedimentů svrchní křídy) byly těženy od roku 1987 do roku 2002 jako surovina, která 

měla zlepšit chemismus nasypaného kyselého tělesa výsypky a pomoci tak 

při rekultivaci (Dvořáková & Dvořák, 2010). Dalším krokem je biologická rekultivace, 

kdy se provádí výsadba a výsev prvních rostlin, o které se musí i nadále pečovat. 

 Do takto připraveného povrchu jsou vysazovány dřeviny a zakládány louky – 

lesní a ostatní rekultivace. O dřeviny je potřeba nadále pečovat. Např. vyžínáním, aby 

se zamezilo zarůstání na živinami bohatém substrátu, bujně rostoucích plevelných druhů 

rostlin, jako je třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), pýr plazivý (Elytrigia repens), 

pcháč rolní (Cirsium arvense) pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) a postřikem proti 

okusu vysoké zvěře, která se ve velké míře na výsypkách vyskytuje. Na melioraci 
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povrchu se často používá organický materiál jako je štěpka či drcená kůra, kompost, 

papírenské kaly, na louky se deponuje spraš
5
. 

 Zemědělské rekultivace zajistí trvalý travní porost. Při melioraci se místo zaváží 

ornicí, jejíž chemismus se zlepšuje zapracováním slínovce
6
. Následuje výsev 

zúrodňovacích plodin a pravidelná péče jako je sečení a orba. 

 Ostatní rekultivace se používají pro sportovní a rekreační účely. V rámci této 

rekultivace se budují rekreační a sportovní zařízení, cyklostezky, motokrosové areály, 

golfová hřiště a další. 

 Vodní (hydrické) rekultivace znamená např. zatopení prostoru bývalého lomu 

vodou. Na takových místech většinou vznikají místa pro rekreaci, jako zatopený lom 

Barbora v Oldřichově nebo Kamencové jezero v Chomutově. 

 Na výsypce se dnes vysazuje spíše les s ochrannou funkcí lesa. Hospodářské 

zásahy by zde měly být minimální, protože účelem lesa je ochrana přírodního prostředí. 

Les totiž roste na mimořádně nepříznivém stanovišti a jeho zásadním cílem je ochrana 

před erozí. Les plní i funkci hydrickou – zachycování velkého množství srážek a 

zpomalení odtoku vody z území, funkci půdní ochrany – znemožnění větrné či vodní 

eroze a sesuvy půdy. Bude ovlivňovat vlhkostní i teplotní podmínky a rychlost větru. 

V neposlední řadě bude plnit funkce zdravotní – produkce kyslíku a záchyt oxidu 

uhličitého včetně záchytu velkého množství prachových částic a hluku, rekreační – 

místo určené k odpočinku i ke sportu a estetickou – obnova zničené krajiny. Rekreační 

funkce lesa může být někdy pro les spíše zničující a to v případě, že bude docházet 

návštěvníky k jeho znečišťování a poškozování nebo že bude docházet k rušení zde 

žijící zvěře, popř. jeho nezákonný odchyt. 

 Naproti tomu v Bezovce jsme mohli vidět především les původně určený 

k hospodářskému účelu. Z minulých dob najdeme nevhodně vysázené dřeviny v podobě 

monokultur. V hospodářských lesích byla dříve při těžbě uplatňována tzv. holoseč. 

Dnes je možné se s takovým způsobem hospodaření stále ještě setkat, ale lesní zákon 

stanoví, že velikost holoseče nesmí přesáhnout 1 ha a dává vlastníkovi za povinnost 

takto vzniklou holinu do 2 let zalesnit. 

                                                           
5
 Spraš je úlomkovitá usazená hornina navátá větrem (klastický sediment eolického původu). Hlavní 

složkou je jemný křemitý prach (křemen, živec, slída) s příměsí uhličitanu vápenatého, vytvářejícího 

sražené hrudky („cicváry“), a jílu. Spraše jsou velmi propustné a srážky se na nich z velké části vsakují 

do hloubky, stejně snadno se však díky kapilární vzlínavosti může voda vracet k povrchu a vyživovat 

rostliny. Je-li postupně uhličitan vápenatý vyluhován ze svrchních poloh do hloubky, dochází k přeměně 

povrchové spraše na sprašovou hlínu. Spraše vynikají jako úrodná zemědělská půda 
6
 Vápnitá hornina. Hornina řady jíl (jílovec) – vápenec. Procentuální hranice složení jsou různými autory 

obměňované. 
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 Hospodářské lesy mají tedy především funkci produkční, přičemž jejich ostatní 

funkce nesmí být porušeny, především funkce ekologická. 

 Poslední kategorií je les zvláštního určení, kam spadají lesy v ochranných 

pásmech vodních zdrojů a léčivých vod, lesy lázeňské, a další. Tyto lesy se podílí 

na doplňování zásob podzemních vod, usměrňují odtok srážkové vody a kolem 

vodárenských nádrží mají především funkci hygienické bariéry. 

 Zámecký park a údolí Bezovka – jaro, léto (doporučená pozorování) 4.2.1.1

 Brzy na jaře upozorníme na význam lesa při zachycení přebytku vody při tání a 

znemožnění tak sesuvu půdy na příkrých svazích. Důležitost olše lepkavé rostoucí 

na březích Lukovského potoka, která může zabránit vymílání břehů potoka. Olše 

lepkavá (Alnus glutinosa) snese zamokření, velkou kyselost půdy i dosti znečištěné 

ovzduší. Na kořenech olše se vyskytují hlízky plné bakterií, které získávají ze vzduchu 

dusík. Půda pod olší je pak bohatší na živiny. Olše má lepkavé pupeny i listy. Šištice 

vydrží na stromě přes zimu a opadávají až na jaře. Z olšových šišek se dříve vyráběl 

inkoust. Dřevo z olše bylo ceněno především pro jeho tvrdost a dlouhověkost, zvláště 

když se namočilo do vody. 

 Pod korunami listnatých stromů v bývalé zámecké zahradě nebo v jehličnatém 

lese v horních partiích údolí najdeme mnoho semenáčků – klíční rostlinky vyrostlé 

ze semen listnatých a jehličnatých stromů. Pod stromy v hustém jehličnatém lese 

semenáčky nenajdeme nebo jen málo. Snadno se rozlišují semenáčky listnatých 

od semenáčků jehličnatých stromů. U některých listnatých zůstávají dělohy v semeni 

v zemi a podle prvních listů, které vytvoří, se dá poznat druh stromu. U dalších listnáčů, 

kde stonek vynáší dělohy ze semen nad povrch země, se druh stromu pozná až poté, co 

nad dělohami teprve vyrostou první skutečné listy. To, že listnáče patří mezi 

dvouděložné, poznáme podle dvou děloh na semenáčku. U semenáčků jehličnanů, které 

patří mezi nahosemenné rostliny, najdeme různý počet děložních lístků (Dobroruková, 

Dobroruka, 1989). 

 Semenáček smrku má 5–10 trojhranných, ostrých děloh a teprve ve druhém roce 

se objeví normální jehlice, zatímco děložky opadají. 

 Jedle má 5–6 děloh se světlejšími proužky na líci, na spodu leskle zelených. Je to 

tedy právě obráceně než u normálních jehlic, které mají stříbřité proužky na rubu. Již 

v prvním roce najdeme na semenáčku pod středním pupenem kruh kratších jehlic. 

 Borovice má na červeném stonku (na hypokotylu) 4–7 trojhranných děloh. 
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 Modřín má 6 modrozelených trojhranných děloh a hned v prvním roce vyhání 

přes 10 cm dlouhou lodyhu s bočními pupeny. 

 Jediný tis má ze všech našich jehličnanů dvě dělohy s tupou špičkou. Tis roste 

velmi pomalu. 

 Dub má semenáčky odlišné od všech ostatních. V prvním roce vytváří 5–8 

načervenalých primárních lístků a pak se objevují listy normálního tvaru, jen trochu 

menší. Nepatrné dělohy zůstávají v zemi. 

 Buk má veliké ledvinité, zelené, naspodu bělavé dělohy, mezi nimiž vyrůstají 

první pilovité lístky. 

 Habr má tlusté vejčité dělohy, ostatní lístky jsou již stejné jako u dospělé rostliny. 

 Jasan má dvě dlouhé jazykovité dělohy, první lístky nedělené a v druhém páru 

třídílné lichozpeřené. 

 Lípy mají pěti i vícelaločné dělohy a první lístky vejčité. 

 Javory mají dlouhé jazykovité dělohy. První lístky jsou srdčité. Semenáčky 

javoru a klenu jsou si velmi podobné, zato babyka má dělohy kratší, se třemi 

souběžnými nervy. 

 Jilm má dělohy velmi drobné a první lístky na rozdíl od všech ostatních jsou 

souměrné. 

 Měkké listnáče jako jsou topoly, vrby jívy a břízy můžeme také rozmnožovat 

vegetativně – pomocí řízků. Tyto dřeviny velmi snadno zakořeňují. Tyto stromy 

najdeme v zadní části údolí před Radovesickou výsypkou. 

 Již vzrostlé stromy ovlivňují podmínky pro růst stromů nových. Koruny smrků se 

většinou spojují do souvislé klenby, tvoří hustý zápoj, který propouští daleko méně 

světla než řidší koruny listnatých stromů. Stromy ovlivňují i půdu. Opadlé jehličí se 

rozkládá velmi pomalu, dlouho leží na povrchu půdy. Rozpadem jehličí vzniká kyselý 

humus, který dále zvyšuje půdní kyselost. Naopak listí se rozkládá rychle a vzniká z něj 

humus, který zlepšuje vlastnosti půdy a spoluvytváří lehké a kypré půdy. Podmínky 

v bylinném patře jehličnatého lesa jsou tedy špatné a bylinné patro chudé. Vyskytují se 

zde jen kapradiny, některé trávy a na světlinách borůvky. Keře najdeme jen na okrajích, 

kde je dostatek světla. Podmínky jsou naopak dobré pro druhy mechového patra 

(mechy, lišejníky). Světlý listnatý les naopak poskytuje dobré podmínky pro rozvoj 

bylin a keřů. Bezlisté koruny v jarním období nebrání přístupu světla, což využívají 

jarní byliny i některé keře, které kvetou brzy z jara (líska, vrba jíva). Záplava spadaného 

listí zde neprospívá mechům a lišejníkům. 
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 Pozorovat můžeme tvar koruny stromů, podle kterého můžeme určovat stromy 

na dálku. Co zůstává utajeno, je uspořádání kořenového systému. Ten se nám odhalí 

například při vývratu. Kůlový kořen dubu nebo borovice dorůstá 5–6 m délky, proto 

tyto rostliny mohou osídlit i sušší stanoviště. U buku, javoru, jasanu, topolu, modřínu 

nebo jedle většinou kůlový kořen zastavuje růst, rozšiřuje se do tvaru srdce a vyrůstají 

z něj postranní kořeny do hloubky přibližně 1,5 m. Plošné – talířovité kořeny se vytvoří 

v případě, že postranní kořeny rostly vodorovně jen do hloubky půl metru. Bývá to 

především u smrku, osiky, břízy, jeřábu a právě tyto druhu jsou nejvíce ohroženy 

vývratem. 

 Již od května je možné v blízkosti rybníků zaslechnout žáby. K hlasovým 

projevům slouží samcům rezonanční měchýřky, u skokanů dva po stranách hlavy 

u některých ropuch jeden nepárový měchýřek pod hrdlem. Tento vzduchem naplněný 

měchýřek pak zesiluje žabí hlas.  

 V dubnu se rodí ježci. Samička vrhá pět až deset mláďat po 35 dnech březosti. 

O malá (okolo 19 g), slepá a bezzubá mláďata pečuje výhradně samice, která je krmí 

hmyzem, hlemýždi, myšmi, žábami, ještěrkami, ale i čmeláky. Měkké bodliny začnou 

růst po několika hodinách. 

 Veverka vrhne 4 až 6 malých (8 g) slepých mláďat. Před jejich narozením vyžene 

samce z doupěte, proto se ani zde samec na výchově mláďat nepodílí. Veverka může 

vyvést mladé až třikrát do roka. Jejich doupě je ale často plné parazitů jako jsou klíšťata 

a blechy. Proto někdy veverka své potomstvo stěhuje do nově připraveného doupěte. 

 Mravenci se živí živočišnou i rostlinou potravou. Při lovení hmyzu používají 

kyselinu mravenčí, kterou hmyz omráčí. Zbytky jejich potravy, kterou do mraveniště 

donesou, se pak rozkládají a obohacují půdu v okolí o velké množství fosforu a 

draslíku. 

 Nenahraditelným hmyzem jsou včely medonosné, které určitě zahlédneme 

na hrázi u rybníku Bezovka. Dělnice – samičky, které díky stravě, která jim byla 

podávána v larválním stadiu, nemají vyvinuté pohlavní orgány, sbírají nektar a pyl, 

ze kterého vyrábí med. Ve voleti přináší asi 45 miligramů nektaru, do kterého 

přimíchává výměšky slinných žláz. Květy hledají pomocí čichu a zraku. 

 Čmelák s delším sosákem než včela navštěvuje květy s dlouhou květní trubkou, 

jako má např. jetel a dymnivka. Čmelák sbírá nektar pro svoje larvy, ale protože 

přezimují jen jednotlivé dělnice, nemusí tvořit a střádat na zimu med. 
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 Ve stojaté vodě rybníků se vyvíjejí šídla. Živí se dravě a svou kořist loví v letu. 

Vážky mají robustnější tělo než šídla a nelíhnou se z kukly, ale nymfy. Procházejí tedy 

proměnou nedokonalou. Nymfa, která žije ve vodě, se již částečně podobá imagu – 

dospělci. Vážka ponechává svá křídla při usednutí rozložena. Štíhlá drobná šidélka 

poznáme podle toho, že mohou složit křídla na zadeček, což šídla ani vážky nemohou. 

 Koncem června dozrávají různé lesní plody. V Bezovce můžeme ochutnat 

jahody, maliny, souplodí ostružiníku i borůvky. Červené malvice jeřábu obecného chutí 

připomínají brusinky. Jsou vhodné k zavařování. Malvice obsahují kyselinu jablečnou a 

citrónovou, vitamín C a třísloviny. Semena obsahují 22% oleje. 

Mechy 

 Pozorování mechové rostlinky. U mechů je nepohlavní fáze velice krátká. Je to 

období, kdy ze zeleného mechového polštáře vyroste štět s tobolkou. Po dozrání 

v tobolce se výtrusy vysypou a ve vlhkém prostředí vyklíčí v prvoklíček, ze kterého 

vyroste dospělá rostlinka – stélka mechu, které nesou na vrcholu pohlavní orgány. 

Po dozrání pohlavních orgánů se za dešťů samčí spermatozoidy ve vlhkém prostředí 

za pomoci vody vydávají za samičími stélkami, které nesou zárodečníky. Po oplodnění 

ze zárodečníku vyroste na vrcholu stélky štět s tobolkou. Tobolka je uzavřena víčkem a 

kryta čepičkou. Čepička je pro biology důležitým rozpoznávacím znakem druhů mechů. 

Po uzrání výtrusů čepička odpadá, víčko se otevírá a uvolňují se výtrusy. Na vlhkém 

podkladě vyklíčí zelený vláknitý prvoklíček, který vytvoří řasovitý povlak. Z vláken 

vyrůstají pupeny a z nich lodyžky s lístky. 

Kapradiny 

 Kapradiny najdeme v zadní části Bezovky ve svazích nad Lukovským potokem. 

Listy vyrůstají z podzemního oddenku a v mládí jsou spirálovitě stočené, aby ochránily 

vrchol, který by po poranění nebyl schopen dalšího vývoje. V letním období je možné 

na spodní straně pozorovat kupky výtrusnic, které jsou u každého druhu uspořádané 

typickým způsobem. K postupnému uvolňování  výtrusů z výtrusnic dochází za sucha, 

za vlhka se výtrusnice uzavírá. Za suchého počasí je větší šance, že se výtrusy dostanou 

dál od původní rostliny. Výtrus vyklíčí a vyroste v srdčitý útvar prokel, na kterém jsou 

obojí pohlavní orgány. Na proklu také dojde k oplodnění a ze zárodečníku vyklíčí 

budoucí dospělá rostlina. Dospělé kapradiny jsou tedy nepohlavní a nelze je dělit 

na samičí a samčí. Otvírání a zavírání výtrusnic můžeme pozorovat i pomocí kvalitní 

lupy.  Pokud budeme uzavřenou výtrusnici osvětlovat silnou lampou, vysuší se a otevře. 

Po zakápnutí vodou můžeme pozorovat, jak se uzavírá. 
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 Druhá skupina, přesličky, má název odvozený od uspořádání listů, které vyrůstají 

na dutých lodyhách v pravidelných přeslenech. V Bezovce najdeme na vlhkých místech 

přesličku lesní, která má tenké a jemné listy, které se sklánějí dolů. Jarní lodyha je 

nezelená na konci s výtrusným klasem. Postupně se vyvíjí v letní lodyhu vývinem listů. 

Po uvolnění výtrusů výtrusný klas odpadá. Na suchých místech roste přeslička rolní. 

Hnědožluté jarní lodyhy po uzrání výtrusů zaschnou. Ze stejného oddenku později 

vyrazí zelené letní lodyhy s nevětvenými listy. Uvolněné výtrusy přesliček se do sebe 

zaplétají svými dlouhými pentlicovitými výběžky a vytvoří tak shluky. Ze skupinky 

výtrusů pak vyrůstají zelené laločnaté lupínky – prokly, na kterých vznikají pohlavní 

orgány a po oplození na místě proklu vyrostou nové rostliny. 

 Výtrusnou rostlinou je také lišejník. Tělo je tvořeno z řasy a houby. Řasa se 

zeleným barvivem chlorofylem uskutečňuje asimilaci a poskytuje houbě výživu 

organickými látkami. Houba zase přivádí k řase vodu nutnou k asimilaci a chrání řasu 

svými pletivy. Korovitý lišejník jako např. lišejník zeměpisný jen stěží seškrábneme 

od podkladu, ke kterému je pevně přichycen. Lupenité lišejníky jsou větší a jejich stélka 

přirůstá k podkladu jen střední částí – terčovka zední. Keříčkovité lišejníky – např. 

dutohlávky jsou nejsložitější a dorůstají větších velikostí. Lišejníky jako první působí 

na zvětrávání hornin a podílí se na změně skal v úrodnou půdu. 

 Zámecký park a údolí Bezovka – podzim, zima (doporučená 4.2.1.2

pozorování) 

 Na podzim a v zimě je příhodná doba pro studium geomorfologie a historie 

území. Vzhledem k tomu, že exkurze startuje v bývalém Zámeckém parku bílinského 

zámku, je možné zmínit něco málo z jeho historie. 

 Původní stavbou na místě dnešního zámku byl hrad, který nechal ve 13. století 

postavit Ojíř z Frýdberka v době krále Václava I. Se stavbou započal východně vedle 

staršího přemyslovského hradiště. S výstavbou hradu se rozvíjelo i přilehlé městečko. 

 Zbytky opěrných zdí vinic, kde se pěstovalo víno několik století, jsou patrné 

na stráních v údolí Bezovka pod pohádkovým lesem, ale i na svazích v Žižkově údolí. 

13. července 1421 dobyli hrad husité. Po vystřídání několika majitelů se v 16. století 

pouští do přestavby hradu Děpolt z Lobkovic. Z původních zdí tak zbylo jen pramálo. 

V 17. století se hrad přestavěl na barokní zámek a podoba původního hradu zcela 

zmizela. Lobkovicové vlastnili zámek až do roku 1945. V dalších letech bylo na zámku 
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zřízeno městské muzeum a později zde sídlily státní statky. Lobkovicové po roce 1989 

po opětovném získání majetku, zámek prodali. 

 Po pár metrech od zámecké zdi se dostaneme na místo původního 

přemyslovského hradiště chránícího v 10. století stezku vedoucím ze Saska směrem 

na Prahu. Uvnitř hradiště se nacházely srubové stavby a pohřebiště. Hradiště bylo 

založeno na rulovém ostrohu, ohraničené údolím Syčivky na jihu a Lukovským 

potokem na severu. 

 Kolem zámku se nachází zanedbaný Zámecký park, kde se můžeme věnovat 

dávno vysazeným stromům. Poznávat stromy podle kůry a pupenů. Všímat si a měřit 

jejich výšky a můžeme porovnávat obvody kmenů. Stanovovat stáří stromu dle 

letokruhů, sondováním nebo počítáním pater stromu (přeslenů). Spočítání přeslenů 

přichází v úvahu pouze pro smrk, jedli a borovici, které přesleny každoročně vytvářejí a 

to pouze v mladším věku (do 20–30 roků), protože později spodní přesleny odumírají a 

odpadávají. K počtu přeslenů je nutno vždy přidat ještě počet roků (1–2), po kterých byl 

nasazen prvý přeslen, respektive počet let potřebných k tomu, aby strom dosáhl výšku 

k nejspodnějšímu přeslenu. Můžeme vyhledat stromy nejstarší a nejmladší. Můžeme 

porovnávat druhové zastoupení. Můžeme určovat stromy podle klíče. 

 Po cestě k Horské ulici najdeme valouny křemene. Ty nám napovídají, že se 

nacházíme na jedné z kvartérních říčních teras řeky Praohře, která později přenechala 

své koryto řece Bílině. Nejmladší (kvartérní) říční terasu bychom objevili na nádvoří 

dnešního zámku a třetihorní (pliocén) říční terasu na místě dnešních sadů nad údolím 

Bezovka. 

 Na konci Horské ulice najdeme výchoz třetihorní žíly přeměněné čedičové 

horniny s výskytem minerálu cimolitu. 

 Na místě hradiště, ale i v dalších úsecích lesa se můžeme seznámit s pobytovými 

stopami zvěře, především okusů šišek. Na kmenech stromů, hlavně akátů, najdeme 

kovadliny strakapouda a pod stromy požerky od veverek. 

Pobytové stopy 

 Veverka obecná (Sciurus vulgaris) šupiny vytrhává nebo odkousává tak, že 

zůstane holé vřeteno se zbytkem šupin na vrcholu šišky. Veverka šišku odkousne 

od větve, uchopí jí do předních tlapek a začne šupiny odhryzávat od stopky. Vřeteno 

zůstane roztřepené. Na místě, kde si veverka na semenech pochutnávala, se kromě 

vřeten najde hromádka šupin. 



88 
 

 Myšice lesní (Apodemus flavicollis) nebo norník rudý (Clethrionomys glareolus) 

odkousávají šupiny těsně u vřetene, protože nemají takovou sílu jako veverka, která je 

může i odtrhávat. Zbytek po okusu je velmi podobný zbytku od veverky, jen je vřeteno 

hladší. 

 Strakapoudi si šišku odnáší k nějaké štěrbině, kam si šišku pevně zaklesnou 

špičkou ven. Často využívají popraskanou borku na kmeni stromu nebo pařez. 

Takovému místu se říká kovadlina. Ostrým zobákem ze šišky semena vysekávají. Šiška 

je pak nepravidelně roztřepená. 

 Křivka obecná (Loxia curvirostra) je další pták, který se živí semeny šišek. 

Na konci překřížený zobák jí umožňuje podpůrnou šupinu rozštípnout v půli, vyvrátit a 

dostat se tak k semeni. Zobák pracuje jako kleště (Dobroruková & Dobroruka, 1989). 

 Stopy zvířat často najdeme v zimním období na sněhové pokrývce nebo jindy 

během roku především za deštivého počasí, kdy zvířata zanechají své stopy v bahnitém 

terénu. 

 Do našlapovacích polštářků psů ústí pachové žlázy, jejichž sekret zanechává 

ve stopě specifický pach. U kočkovitých šelem nenajdeme otisk drápků, protože jsou 

při chůzi zataženy. Nohy ptáků nemají víc než čtyři prsty. Jeden prst (palec) směřuje 

dozadu a ostatní čtyři prsty opatřeny drápky dopředu (Bouchner, 1999). 

 Zvířata po sobě nezanechávají jen otisky končetin a zbytky potravy, ale i trus, 

srst, peří i svá obydlí. 

 Mnoho savců si také rádo pochutnává na houbách. Často najdeme houbu, jejíž 

klobouk je ohlodán do té míry, že původní zbarvení klobouku nelze rozeznat. 

Na klobouku najdeme jen hustou řadu rýh od hlodavých zubů. Většinou to jsou stopy 

po okusování norníka rudého nebo myšice lesní. Houby požírají i slimáci, kteří v houbě 

zanechají mělké jamky. Veverka si houby odnáší na strom, kde je z různých stran 

ohlodává nebo si je napichuje na větvičky a zaklesává kloboukem do vidlice. Tyto 

houby jí pak slouží jako sušené zásoby. 

 Dravci svou kořist musí nejprve upravit tak, aby pro ně byla stravitelná. Často 

proto najdeme místa, kde jsou chuchvalce srsti nebo hromady peří. Dravci škubou 

z ulovených ptáků tužší pera z ocasu a křídel po jednom a v místě sevření zobáku pak 

můžeme najít vmáčknutou rýhu. Šelmy ukousávají několik per najednou a pera jsou tak 

často překousnutá. 

 Na místě, kde koncem února najdeme chomáče liščí srsti, se odehrával boj 

o právo na rozmnožování. 
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 Tvar trusu je pro jednotlivé skupiny zvířat typický a souvisí s poslední částí 

tlustého střeva, kde se formuje. Trus býložravců je odvodněný a má kulovitý nebo 

válečkovitý tvar s patrnými rostlinnými zbytky. Masožravci mají trus protáhlý, 

provazovitě zkroucený a často je zakončen tzv. „ocáskem“. Jeho konzistence je 

kašovitější, najdeme v něm zbytky srsti, kostí, peří a výrazně zapáchá. U ptáků je trus 

vyměšován společně s močí. Moč je hustá, kašovitá, bíle zbarvená především 

u masožravých ptáků. Semenožraví, hmyzožraví a všežraví ptáci mají trus tužší 

tvarovaný do válečků nebo kapkovitých útvarů. 

 Stop po přítomnosti zvířete si můžeme všimnout i na kmíncích stromů, kde si 

otírá své parůžky srnec nebo zde nalezneme zbytky bahna a štětin od drbajícího se 

kance. Od vysoké zvěře pak můžeme najít i okusy. 

 Zajíci v zimě okusují kůru mladých stromků. Jsou aktivní především v noci. 

Zajíci se ale především stávají kořistí. Většina jeho nepřátel je schopna vidět pouze 

pohybující se kořist, často vidíme zcela nehybného zajíce, který čeká, až nebezpečí 

pomine. Pokud se tak nestane, zachraňuje se útěkem. I veverka se ve svém vysoko 

vybudovaném hnízdě může stát kořistí kuny. Drobounké stopy jako perličky na sněhové 

pokrývce patří rejskovi. Ten se brání proti nepřátelům, jako je např. liška, páchnoucí 

látkou, kterou vylučují speciální žlázy. Rejskem tak nepohrdnou pouze draví ptáci se 

špatným čichem, kterým páchnoucí rejsek nevadí. 

 Na kmeni stromů najdeme hnízda ptáků hnízdících v dutinách. Dutinu 

datlovitých ptáků poznáme podle toho, že jejich vchod je kruhový, pečlivě uhlazen a je 

vždy vytesán vysoko nad zemí. Přirozené dutiny obsazují sýkorky. V křoví a 

na stromech si ze suchých stonků a stébel staví hnízda kos černý a drozd zpěvný. 

Pěnkava obecná si hnízdo vystýlá mechem. Na zemi si své hnízdo staví strnadi, 

budníčci, skřivani. Kachna divoká si mezi rostlinami na kraji vodní plochy vykrouží 

hlubší důlek, do kterého nahrne okolní rostlinný materiál. Vajíčka pak balí 

do prachového peří, které si vytrhává z hrudi. 

 Při zmínkách o lesním hospodaření informujeme o tom, kdy je nejlépe dřevo 

kácet a to že kácení podléhá zákonům. U mnoha stromů s měkkým dřevem jako je lípa, 

bříza a většina jehličnanů se v zimě přeměňuje škrob na olej a na jaře olej opět na škrob. 

Díky tomu, že je olej v buněčné tekutině rozptýlen do jemných kapiček, snižuje její bod 

mrazu. Olejem prosycené buňky jsou tedy odolnější vůči nízkým teplotám. Lesníci i 

podle toho organizují kácení stromů. Dřevo pokácené v zimě obsahuje olej, je proto 



90 
 

odolnější proti dřevomorným houbám a je výhřevnější než dřevo poražené na jaře 

(Dobroruková & Dobroruka, 1989). 

 Svahy na levém břehu Lukovského potoka využijeme k poznávání a popisu 

borovice lesní a černé, smrku ztepilého. Popíšeme tvar údolí. Všimneme si ptačích 

budek. 

 Cestou najdeme výchozy ortoruly, přeměněné žuly (Pararula vzniká z jílů.). 

Minerály křemen, živec a slída (biotit i muskovit) byly horotvornými tlaky v sopečné 

hornině – žule přeuspořádány a usměrněny za vzniku ortoruly. Lomy vzniknou v křehké 

hornině, na kterou začnou působit síly jiných směrů při pozdějších procesech. Trhliny 

vzniknou až po vychladnutí horniny. 

  V rybnících klesá množství kyslíku a světlo se díky ledu a sněhu dostává 

do vodního světa pomálu. Rostliny, které klesly ke dnu a tlejí, se také podílí na spotřebě 

vzácného kyslíku. Obohacení kyslíkem dosahují rybáři prosekáním otvoru v ledu. Led a 

sníh ovšem také brání promrznutí vody do hloubky a umožňuje tak přežít vodním 

živočichům. Voda dosahuje své největší specifické hustoty při 4C. Při této teplotě je 

nejtěžší a drží se u dna. V této vrstvě tedy mohou živočichové a rostliny přežít. V písku 

a bahně, které na dně také nezamrzá, přežijí měkkýši i obojživelníci. Nad touto těžkou 

vrstvou je voda chladnější. Teplota pod 0C umožňuje vzniknout ledovým krystalům, 

které vyplouvají na hladinu, kde přimrzají a vytváří souvislý led. Ledová vrstva tedy 

přirůstá odspodu. Ryby sice mají za nízkých teplot menší spotřebu kyslíku, ale 

u každého druhu je spotřeba rozdílná. Karasi, kapři a líni mají spotřebu menší a zdržují 

se v jámách, zatímco dravé štiky, candáti a okouni se zdržují ve vrstvě, kde je kyslíku 

více. 

 Brouci potápníci klesnou na dno a zavrtají se do bahna. Larvy vážek, komárů 

mohou v ledu zamrznout, ale při tání zase obživnou. U druhů tolerujících zmrznutí 

(hmyz, měkkýši, kroužkovci, hlísti) dochází k rychlému zmrznutí extracelulárních 

tekutin (hemolymfy) tak, že nedojde k poškození buněčných struktur. Intracelulární 

tekutina nezamrzá (Kočárek, 2005). 

 Podél Lukovského potoka si všimneme olše lepkavé, jejíž listy na podzim 

nežloutnou, ale opadávají zelené. Poznáme ji snadno podle charakteristických šištic, 

které opadávají až další rok na jaře. Olšové dřevo ve vodě ztvrdne a vydrží velmi 

dlouho. V porostu dubů, habrů a buků si povšimneme, že mladé stromky si ponechávají 

své listy i přes zimu. Na konci zimy můžeme porovnat tlení listů různých druhů stromů. 

Upozorníme na mnohem delší tlení listů u buků. 
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 Zámecký park a údolí Bezovka – metodika 4.2.2

Tématem jsou: 

A. Horniny tvořící údolí a základní geomorfologické pojmy souvisejícími 

především s vodní erozí a akumulací (říční údolí, říční terasa, …). Touto 

problematikou se budou žáci zabývat na stanovištích č. 1, 9, 10 trasy A a 

na stanovištích 5, 6, 7, 8 trasy B. Úkoly pro toto téma jsou v PL č. 1 úloha 1 a 2., 

v PL č. 5 úloha 3 a 4 trasy A.  

B. Základní vodohospodářské a rybářské pojmy vyslechnou na stanovišti č. 6, 7, 8, 

9 trasy B. Pojmy mohou procvičovat v PL č. 6. 

C. Středoevropské X introdukované druhy stromů v parcích, lesích a rekultivačních 

výsadbách. Význam starých stromů v krajině. Téma, které se může zmínit 

na většině stanovištích. Téma je procvičováno v PL č. 2, 3A, 3B a 5 v úloze 2 

trasy A. PL č. 2 a 3 trasy B. 

D. Pobytové stopy lesních živočichů budeme vyhledávat jak v zámeckém parku, 

tak u zámku i na cestě králů. K procvičení pobytových stop je připraven PL č. 1 

trasy A a PL č. 4 trasy B. 

E. Rozdíl mezi lesnickým hospodařením na těžbou nezasažené ploše a rekultivací 

výsypky. Ekologie.  Řešení ekologických témat je připraveno na stanovišti č. 4 a 

5 trasy B. PL č. 3 úloha 2 a PL č. 4 a 5 trasy B. 

 Všechny zmiňované pracovní listy (PL) týkající se exkurzního průvodce 

na lokalitu Zámecký park a údolí Bezovka  jsou v příloze DP Pracovní listy Bezovka – 

A v počtu 6 pracovních listů a Pracovní listy Bezovka – B v počtu 7 pracovních listů. 

Pracovní listy jsou i na CD v digitální podobě pod názvem souboru PL_Bezovka_A.pdf 

a PL_Bezovka_B.pdf. Pracovní listy rozdáme žákům na 1. stanovišti exkurze. 

Cíle: 

1) Vysvětlí pojem eroze, říční údolí, říční koryto, niva. 

2) Vysvětlí pojem rekultivace, vyjmenuje základní typy rekultivací (zemědělská, 

lesnická, vodní, ostatní). Pochopí rozdíl mezi pojmem rekultivace a sukcese. 

3) Vysvětlí pojem lesnictví. Ukáže v krajině výsledky lesního hospodaření. Dokáže 

odlišit park od lesa. Vysvětlí na konkrétním případě nevhodnost využití 

monokultury v lesním hospodářství. Pochopí smysl zachovávání starých stromů 

v krajině. 

4) Rozliší původní a introdukované druhy dřevin. 
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5) Naučí se poznávat základní pobytové stopy lesních živočichů (strakapoud, 

křivka, veverka, divoké prase, zajíc, vysoká zvěř, dřevokazné druhy hmyzu) 

6) Rozpozná v krajině přírodní a umělé jevy ve vodní síti a v okolí vodních ploch 

7) Vysvětlí pojem rybářský revír, chovný rybník. Pozná základní druhy užitkových 

ryb. 

8) Pochopí důvod vzniku Radovesické výsypky a funkci odvodňovací štoly 

pod výsypkou 

Bezpečnost 

 Na svazích údolí jsou upravené hliněné cesty, centrem údolí vede asfaltová 

silnice. Na březích rybníků je cesta vysypána jemným štěrkem. Na exkurzi není nutná 

žádná zvláštní výbava. S automobilovou dopravou se můžeme setkat jen v centru údolí 

při cestě z exkurze a to jen ve velmi nízké frekvenci. Všechna stanoviště jsou umístěna 

mimo tuto silnici. Pedagog před exkurzí zkontroluje vybavení žáků (vhodná obuv a 

oblečení) a upozorní je na bezpečné chování na strmých svazích údolí a u vodního toku 

a rybníků. 

Trasa exkurze A (obr. č. 14) 

 Exkurze Zámecký park a údolí Bezovka je sice rozdělena a připravena jako 

exkurze s trasou A (délka 1,5 km), která je vhodná i v zimním období a exkurze s trasou 

B (délka 3 km), která je vhodná spíše pro letní období, ale tak jako v ostatních 

připravených exkurzích je možné stanoviště i trasy kombinovat podle zvoleného tématu 

a časové dotace, či výukového cíle, kterého chceme dosáhnout. Trasa A a B se potkávají 

na okraji zámeckého parku. Při celodenní akci je možné dokonce i obě trasy spojit a 

projít všechna stanoviště jak trasy A tak trasy B. Vzhledem k délce exkurze doporučuji 

jen pro přírodovědné kroužky nebo skupiny dospělých zajímajících se o přírodu. 

 Údolí Bezovka je z centra města dosažitelná do 10 minut po městských 

chodnících. Výchozím bodem samotné exkurze je v případě trasy A Žižkovo údolí 

u plavecké haly, v případě trasy B je to Litoměřická ulice za zimním stadionem.  

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 15 minut chůze na začátek trasy A i B 

ZŠ Aléská – 15 minut chůze na začátek trasy A, 20 minut na začátek trasy B 

ZŠ Lidická – 20 minut chůze na začátek trasy A i B 

ZŠ praktická – 10 minut chůze na začátek trasy A, 15 minut na začátek trasy B 

ZŠ Za Chlumem – 10 minut chůze na začátek trasy B, 20 minut na začátek trasy A 
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Názvy stanovišť s časovou dotací pro výklad a vypracování úloh v pracovních listech – 

trasa A: 

1. Žižkovo údolí (rula) – 15 min. – horniny – PL č. 1  

2. Dubový les – 15 min. – dřeviny – PL č. 2 

3. Vinné terasy – 5 min – historie – bez PL  

4. U zámku – 20 min. – dřeviny – PL č. 3A, 3B 

5. Zámecká zahrada – 15 min. – dřeviny – PL č. 4/1 

6. Pobytové stopy – 15 min. – PL č. 4/2,3 

7. Přemyslovské hradiště – 10 min. – historie – PL č. 5/1  

8. Soubor největších bílinských stromů – 15 min. – středoevropské a 

introdukované dřeviny – PL č. 5/2 

9. Sad (třetihorní říční terasa) – 10 min. – geologie oblasti – PL č. 5/3  

10. Horská ulice – 15 min. – horniny, minerály – PL č. 5/4.  

 Takto označené stanoviště je vhodné navštívit především v zimním období.  

 Délku i nosné téma exkurze si pedagog volí sám dle vybraných stanovišť a úkolů, 

které budou žáci během exkurze vypracovávat. 

 Poznámka: Penzum a hloubku informací volit dle vyspělosti žáků. Proloženě jsou 

označené základní informace pro žáky z nejnižších ročníků. 

 

Obr. č. 14 Exkurze Bezovka trasa B. Zdroj: "Mapy.cz". 
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Didaktické hry 

Les 

Skupinám žáků přiřadíme názvy stromů, např. dub, tis, lípa, jedle, jinan. Žáci sedí 

v kruhu, jeden stojí uprostřed kruhu. Ten, kdo je uprostřed, patří do jedné ze skupin. 

Žák uprostřed řekne název jedné nebo více skupin, vyvolaní hráči se musí vyměnit 

místa. Prostřední se snaží některé místo obsadit. V dalším kole vyvolává žák, na něhož 

nezbylo místo. Pro ztížení vyvoláváme i skupiny dřevin jako jsou: 

 jehličnaté – místa si vymění žáci, kteří patří do skupiny tis a jedle 

 listnaté 

 opadavé 

 dvoudomé 

 původní 

 les – na tento povel si musí vyměnit místo všichni žáci ze všech skupin. 

Pravda a lež 

 Žáci se rozdělí do dvou skupin (např. na děvčata a chlapce). Postaví se proti sobě 

do dvou řad. Pedagog sděluje pravdivé a nepravdivé výroky. Pokud je výrok pravdivý, 

honí děvčata chlapce, pokud nepravdivý honí chlapci děvčata. 

Lípa je náš národní strom. Rozhodněte, který výrok o něm je pravdivý a který pravdivý 

není. 

Příklady výroků: 

 Listy lípy mají tvar srdce 

 Dřevo lípy se dříve používalo k výrobě kol 

 Největší lípa v Bílině roste na Radovesické výsypce 

 Lipový květ nám pomáhá při léčbě dýchacích cest 

Na stromy 

 Žáci se pohybují volně na určeném území. Pedagog zavolá název stromu. Kdo se 

tohoto stromu dotkne poslední nebo strom nenajde, vypadává ze hry. 
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Stanoviště 

1. Žižkovo údolí (plavecká hala)  

Pojmy: geologická období, ortorula, žula, minerál, hornina. 

 Ve svazích Žižkova údolí (dříve Čistce) narazíme na přirozené výchozy krystalinika
7
. 

Krystalinikum je zde zastoupeno muskovit-biotickou ortorulou. Je to nejstarší hornina, 

kterou v Bílině najdete. Tvořila se v období proterozoika (starohor) u nás ve svrchním 

proterozoiku (prekambriu) před 700–900 mil. lety před současností. Byla to doba, kdy 

se začaly rozšiřovat mnohobuněčné organismy jako žahavci, červi, první měkkýši a 

řasy. 

 Které období předcházelo proterozoiku a které období následovalo? 

Ortorula je hornina přeměněná (metamorfovaná). 

 Jak dochází k metamorfóze hornin? 

 Ukázka žuly – kyselá hlubinná magmatická hornina složená z křemene, živců, 

biotitu, muskovitu, amfibolu a dalších minerálů. Přeměnou žuly, vznikla ortorula. 

Prozkoumejte pomocí lupy horniny. Identifikujte stejné minerály v žule a v ortorule. 

Na krystalinikum se v mezozoiku (druhohorách) usazovaly mořské sedimenty. 

Poznamenej si zjištěné informace do PL č. 1 (trasa A) úlohu č. 1. 

 Jaké může být složení mořských sedimentů? 

 Co je příčinou, že zde mořské sedimenty nevidíme? 

 Vypracuj otázku č. 2 na PL č. 1. 

2. Dubový les  

Pojmy: dub letní, dub zimní, javor klen, javor babyka, javor mléč. 

Vysadit správný strom na správné místo není jednoduché, a pokud člověk zasahuje 

do přírody, měl by o ní něco vědět. Nacházíme se v poměrně svažitém terénu, který je 

navíc v letních měsících vysušován prudkým sluncem. 

                                                           
7
 komplex krystalických, většinou metamorfovaných a magmatických hornin 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metamorfovan%C3%A1_hornina
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Přečtěte si informaci o dubu letním v PL a rozhodněte podle získaných informací i 

podle toho v jaké jsou stromy podle vás kondici, zda se sem tento druh dubu hodí a 

řekněte proč. 

Zde byl vysazen dub letní. Je to dřevina světlomilná, má silný kůlový kořen, je schopen 

žít na v létě vysýchavých půdách a odolává imisím. 

 Pedagog ukáže semena javoru, klenu, mleče, babyky. 

Porovnej semena dubu a javoru. 

 Čím se liší? Jak se jmenuje semeno javoru mléče, javoru klenu nebo např. lípy? Proč 

semeno dubu a buku má své jméno? Jak se budou v přírodě tato semena rozšiřovat? 

 Pro semena javorů nebo lip lidé žádná jména nemají. To, že lidé dali semenům dubu 

a buku jména určitě souvisí s jejich nápadností, ale i s dříve hojným využíváním 

při krmení domácích prasat. 

 Jaké budou mít semena v počátcích nároky na svůj vývoj? Jak se tyto nároky 

budou lišit u semene dubu a buku oproti semenům lípy, javoru, vrby, topolu. 

 Dub zcela určitě naplňuje pořekadlo „Kdo si počká, ten se dočká“. Semena dubů ale 

i buků jsou oproti většině dalších semen výrazně větší. Znamená to, že je v nich uložena 

zásoba živin pro klíčící rostlinku. Rostlinka by tak mohla prudce narůstat a přemoci tak 

souboj o místo na slunci s ostatními stromy. Dub má jinou strategii. Klíčící žalud 

nejprve pevně ukotví v zemi vyvinutím hlubokého kůlového kořenu, zatímco nadzemní 

část roste velmi pomalu. Pár lístečků nad zemí jakoby nemohlo konkurovat již 

olistěnějším a vzrostlejším druhům jako je vrba, topol, bříza. Klíčící rostlinky těchto 

druhů jsou však mělce zakořeněny a jsou více než duby vystaveny mrazu, větru a 

tekoucí povrchové vodě. Tyto rychle rostoucí stromy nemohou mít tak kvalitní dřevo a 

brzy dochází k jejich stárnutí. Jejich mělké kořeny jsou často postiženy vyvrácením. 

A to je doba, na kterou dub může čekat i několik let. Vyvrácené a zhroucené stromy 

uvolní prostor pro nastartovaný dub. Teď už mu nic nebrání v přístupu k dostatku světla 

i živin. 

Druhy dubů si procvič v PL č. 2 (trasa A). 
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3. Vinné terasy  

Pojmy: vinice, terasa 

 Víno ze zdejších vinic se již ve 13. století rozváželo do okolí. Jedním z odběratelů 

byl řád německých rytířů z Chomutova. 

 Popřemýšlejte, z jakého důvodu se terasy staví? 

4. U zámku  

Pojmy: listnaté stromy, borka, pupeny, listy. 

 Jsme na místě, kde se potkávají různé druhy listnatých stromů. Na první pohled se 

zdá, že v zimě jsou stromy bez listí jeden jako druhý. Ale nejen listy a plody se od sebe 

stromy liší. I v zimním období můžeme stromy určovat a to podle borky stromů a podle 

pupenů. Vypadá to velice těžké, ale až se podíváme zblízka, uvidíte, že některé druhy 

stromů mají tak rozdílné pupeny a borku, že určování pro vás nebude časem vůbec 

složité. 

 Nezaměnitelné jsou například pupeny jasanu ztepilého, které si vzhledem k jejich 

černé barvě určitě nespletete s pupeny z jiného stromu (je to prostě jasné). 

 Pokud budeme chtít určovat stromy podle pupenů, nebudeme si všímat jen barvy, ale 

i vzájemného postavení pupenů, tvaru pupenů a důležité je i to jak vypadá vrcholový 

pupen. 

název dřeviny rozpoznávací znaky na pupenech  

jasan vstřícné (protistojné) pupeny, větší počet šupin, listové jizvy se 3–9 stopami 

javory vstřícné, listové jizvy 3 stopy 

 mléč, jasanolistý    červené, přitisklé 

 klen    zelené, odstálé 

 babyka    hnědé, odstálé 

buk střídavé, špičaté 

dub střídavé, ostře zakončené, na konci nahloučené 

habr střídavé, přiklánějící se k červenohnědé, lysé větvi, s bělavými lenticelami 

jilm střídavé, malé, šikmo nad ledvinovitou až srdčitou jizvou se 3 stopami 

lípa střídavé, vejčité, tupé, hnědé nebo načervenalé, větve s lenticelami 

Rozdělte se do skupin a pomocí popisu, které máte v pracovních listech 3_A, 

se pokuste určit druh stromu, který si v tomto prostoru vyberete. Název stromu, borku, 

list a pupeny si poznamenejte do PL č. 3_B. 



98 
 

5. Zámecká zahrada  

Pojmy: listnaté a jehličnaté stromy, původní a nepůvodní dřeviny. 

 Nacházíme se v místě bývalé zámecké zahrady. Zde si můžeme vyzkoušet, co jste si 

zapamatovali o poznávání stromů bez listí. 

 Na jaké části stromu se při poznávání druhů zaměříme? 

 Barva a zbrázdění borky; barva letorostů popř. výskyt lenticel; barva, postavení, 

velikost a tvar pupenů; poměr a velikost postranního a vrcholového pupenu; tvar listů 

pod stromem. 

Ukázka habru, lípy, jasanu, trnovníku, javoru mléče, javoru klenu (příloha atlas stromů). 

Názvy stromů, které jsi viděl, si poznamenej do PL č. 4 do cvičení 1. 

6. Pobytové stopy  

Pojmy: strakapoud, veverka, křivka, lýkožrout smrkový, lýkožrout borový, bělokaz 

dubový, okusy, trus, stopy, požerky. 

 Na tomto místě se nachází velké množství pobytových stop. Pod jehličnatými stromy 

najdete spousty šišek, které jsou různou měrou a různým způsobem poškozeny. 

Najděte alespoň 2 šišky, které jsou takto poškozené. 

 Na přinesených požercích demonstrujeme, jak se k semeni v šišce dostane veverka, 

strakapoud, křivka, myšice. 

 Veverka uchopí šišku do předních tlapek a s okusováním začíná od jejího tupého 

konce. První šupiny, které nedrží příliš pevně, odtrhne. Pevnější šupiny dále od stopky, 

které nejdou odtrhnout spíše odhryzává. Zpod šupin si vybírá olejnatá semínka. Ze šišky 

zbyde chlupaté vřeteno, na jehož špičce zůstává několik neodhryzaných šupin. 

Strakapoud šišku zasune do skuliny v kůře a zobákem je roztlouká, aby se dostal 

k semenům. Šišky zpracované strakapoudem jsou jen částečně rozbité zobákem. Šupiny 

jsou jakoby rozcuchané a zpřelámané. 

Křivka šupiny šišek svým překříženým zobákem připomínající kleště přestřihne v půli. 

Myšice okusuje jednotlivé šupiny. Vřeteno je pak holé. 

Zkuste se i vy dostat k semenům smrku a borovice.  
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 Ke kterým semenům se dostanete snáze? 

 Na kmenech stromů můžeme najít i zasunuté ořechy či šišky – kovárna strakapouda 

nebo zasunuté žaludy, což je práce sojky. Všimněte si, že si strakapoud vybírá často 

kmen akátu, kam se mu do silně rozbrázděné kůry semena dobře zasouvají. 

Soutěž. Komu se podaří najít šišku zpracovanou od strakapouda, veverky i myšice. 

V PL č. 4 v úloze 2 si procvič přiřazení zvířat k požerkům. 

7. Přemyslovské hradiště  

Pojmy: Přemyslovci, hradiště, Bílina. 

 Jsme na místě, kudy se ubíraly nejstarší dějiny obyvatel města Bíliny. První písemná 

zmínka o Bílině pochází z r. 993. Území kolem Bíliny bylo osídleno lidmi již od mladší 

doby kamenné. Val, který je před námi, však pochází z 10. století. Je to zbytek 

přemyslovské hradiště chránícího stezku vedoucím ze Saska směrem na Prahu. Uvnitř 

hradiště se nacházely srubové stavby a nad valem je pohřebiště, u kterého byl možná i 

kostel. Pokud byste se pustili do kopání, zajisté byste našli lidské ostatky tehdejších 

obyvatel, tak jak se to podařilo archeologům, kteří zde prováděli archeologický výzkum 

od roku 1952. Hradiště mělo výbornou polohu, díky které snadno odolávalo vpádům 

nepřátel. Jsme v místě rulového ostrohu mezi Lukovským potokem a Syčivkou. Úloha 

hradiště byla nejen obranná, ale i vojenská a v neposlední řadě mělo hradiště i funkci 

centra bílinské provincie podřízené pravděpodobně přímo pražskému knížeti. 

Doplň text v PL č. 5 (trasa A) úloha 1. 

8. Největší bílinské stromy  

Pojmy: jedlovec kanadský, lípa velkolistá, jasan ztepilý, trnovník akát. 

 Stojíme u dvou exemplářů dlouhověkého jedlovce kanadského, též nazývaného 

tsuga. Jedlovec není původní dřevinou. Pochází ze Sev. Ameriky a Asie. Daří se mu 

na stinných vlhkých místech s dobře propustnou hlinitou půdou. Jehlice jsou ploché, 

tmavě zelené, vespod se dvěma proužky. Malé šišky jsou složené z okrouhlých šupin. 

Měkké dřevo slouží k výrobě papíru. 

Toto místo však není zajímavé jen exotickými jehličnany, ale najdeme tu i jiný důvod, 

proč jsme se zastavili právě zde. 
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Rozhlédněte se kolem sebe a zkuste na ten důvod přijít. (Nápověda: „Všímejte si 

především kmenů stromů.“) 

 Ano, někteří z vás si všimli, že stromy v tomto místě jsou neobyčejně mohutné, což 

samozřejmě souvisí i s jejich stářím (Upozorníme i na to, že výška a tloušťka stromu 

ovšem nemusí být vždy vodítkem k porovnávání stáří jednotlivých druhů.). 

Stojíte u nejmohutnějších stromů ve městě a v jeho okolí. Je tu mohutná lípa, jasan a 

akát. Je tu ale i další druh dubu, dub červený, který ovšem není původní. Vyznačuje se 

podzimním červeným zbarvením listů u mladých stromů a osinkatými laloky na listech. 

Listy, které jsou pevné a špatně se rozkládají, zamezují klíčení ostatních rostlin. 

Pod dubem červeným je proto bylinné patro chudé. 

O významných stromech v Bílině byla napsána kniha, kterou vydala Bílinská 

přírodovědná společnost. Pod křídly této společnosti funguje přírodovědný kroužek 

Bílinské sojky, do kterého se můžete přihlásit i vy. 

Porovnejte obvod kmene lípy s lípou rostoucí na Kyselské ulici. Obvod a stáří lípy 

vyčtete z knihy. 

 Pedagog rozdá knihy „Významné dřeviny města Bíliny.“ 

Výsledky porovnání obvodu lípy zapiš do PL č. 5 do úlohy 2. 

9. Sad (třetihorní terasa)  

Pojmy: Praohře, říční terasa. 

 Do chodidel vás budou na cestě sadem tlačit zaoblené valouny. 

 Myslíte si, že jsou původní, nebo je sem někdo přivezl, aby zde cestu vytvořil? Kde 

se takové oblé kameny tvoří? 

Děti by měly vědět, že štěrk ohladila tekoucí voda. 

 Dětem ozřejmíme, že se nacházíme na třetihorní terase řeky Praohře, která tudy v té 

době tekla, když se po výzdvihu Krušných hor odklonila a koryto po Praohři převzala 

voda řeky Bíliny. 

Získané informace si poznamenej do PL č. 5 do úlohy 3. 
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10. Horská ulice  

Pojmy: čedič, anauxit, cimolit. 

 I v Horské ulici najdeme geologickou zajímavost. Na začátku údolí (lokalita 

Hradiště) je výchoz třetihorní žíly silně přeměněné čedičové horniny (zjílovělé sopečné 

horniny), známý výskytem pozoruhodné modifikace  minerálu kaolinitu zvané 

anauxit (perleťově lesklý) a cimolitu, což je pseudomorfóza po krystalu augitu. 

Minerály jsou zarostlé do jílové matrix, ze které jsou lehce vyjmutelné. 

V PL. č. 5 v úloze 4 rozděl horniny a minerály. 

Trasa exkurze B (obr. č. 15) je trasa vhodná především v jarním a letním období. Tato 

trasa je náročnější na čas oproti trase A. 

Názvy stanovišť s časovou dotací pro výklad a vypracování úloh v pracovních listech – 

trasa B: 

1. Zimní hala – 10 min. – zoologie – PL č. 1  

2. Cesta českých králů – 20 min. – poznávání dřevin a bylin – PL č. 2  

3. Borovicový les s ptactvem – 20 min. – les, ptactvo – PL č. 3/1  

4. Typy lesů – 15 min. – typy lesů, funkce lesa – PL 3/2 

5. Okraj Radovesické výsypky – 10 min. žáci nižších ročníků – PL č. 4/1, 25 min 

žáci středních škol – PL č. 4, PL č. 5 – ekologie  

6. Radovesická štola – 10 min. – voda v krajině – PL č. 6/1  

7. Rybník Bezovka – 5 min. – bez PL 

8. Lukovský potok – 20 min. – PL č. 6/2  

9. Dřínecký a Radovesický rybník – 30 min. – PL č. 7 

 Takto označené stanoviště je možné navštívit i v zimním období. 

 

Obr. č. 15 Exkurze Bezovka trasa B. Zdroj: "Mapy.cz". 
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Stanoviště 

1. Zimní stadion (srnec obecný)   

Pojmy: srnec obecný, paroh, roh. 

 V ohradě u zimní haly je srnec obecný. Pohovoříme o vysoké zvěři z hlediska 

ekosystému (škodlivost, užitečnost). Porovnáme roh a paroh. Najdeme rozdíly. 

Procvič si znaky rohů a parohů v PL č. 1 (trasa B). 

2. Cesta českých králů (poznávání stromů)  

Pojmy: buk lesní, bučiny, jarní byliny. 

 Během cesty českých králů poznáváme jednotlivé druhy stromů, upozorňujeme 

na jejich nejdůležitější znaky k poznávání. 

 V jarním období si všímáme bylin v podrostu. Složení druhů podobné jako 

na lokalitě Bořeň – listnatý les (pozorování viz popis u exkurze NPR Bořeň str. 64–67). 

 Polož modře kvetoucí bylinu do mraveniště. Pozoruj. 

 Působením kyseliny mravenčí se barvivo antokyan, jehož zabarvení se mění 

v závislosti na pH, změnilo z modré (zásaditý roztok) na červenou (kyselý roztok). 

Cestou najdeme jediné místo v Bílině, kde je shromážděno větší množství buků. 

Upozorníme na pevné, špatně rozložitelné listy, které pod stromy vydrží déle než listy 

z ostatních stromů. 

 Jak se nazývá les, kde se vyskytují jen buky? 

 Můžeme zjistit, který buk je nejstarší? Jaké jsou předpoklady pro srovnávání stáří 

jednotlivých stromů? 

Jedná se o jeden druh, který roste na stejném stanovišti za stejných biotických a 

abiotických podmínek. 

 Proč mají stromy ve svahu ohnuté kmeny? 

Kdo najde nejstarší buk? 

Druhy javorů procvičíme v PL č. 2. 
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3. Borový les s ptactvem  

Pojmy: borovice lesní, borovice černá, strakapoud, ptačí budky, bory. 

Listnaté stromy vystřídali stromy s jehličím. 

 Jaký je rozdíl mezi listem listnatého stromu a jehličím u jehličnatého stromu? 

Společně vyvodíme, že jehlice je přeměněný list a že plní stejnou funkci. 

 Jak se nazývají stromy, které tu rostou? 

Žáci by neměli mít problém s určením, že je to borovice, ale možná si všichni 

nevšimnou, že se tu nachází borovice lesní a borovice černá. 

 Jak se nazývá les, kde rostou jen borovice? 

Vyzveme žáky, aby rozhodli, zda jsou všechny borovice stejné. Po zjištění, že tomu 

tak není, budou mít za úkol najít všechny rozdíly. 

Po krátké rekapitulaci, kdo co zjistil, zapíší do tabulky v PL č. 3 popis borovice černé a 

borovice lesní. 

 Poslední otázka v PL č. 3 v úloze 1 byla, zda tvoří borovice nějaké výmladky. 

Borovice jsou stromy, které mají dlouhý kůlový kořen. Mohou tak růst na suchých 

chudých půdách a netrpí vývraty, ale díky tomu zase nemohou tvořit výmladky. 

 V těchto pestře střídajících se lesních porostech žije řada ptáků. Pokud se 

zaposloucháte, uslyšíte křik strakapouda, při přeletu ze stromu na strom. Žije tu mnoho 

sýkor, přehrabovat se v hrabance možná uvidíte kosa, na vysokých bukových stromech 

je možné zahlédnout sedícího holuba hřivnáče a další. Strakapoud je dutinový pták a 

ke svému hnízdění potřebuje dutinu starého stromu. Sýkora si také hledá dutinu, ale 

nepohrdne ani hromadou dříví. Největší z holubů ve střední Evropě – holub hřivnáč, 

kterého můžeme rozlišit díky bílé skvrně po stranách krku a na přední části křídel, si 

staví mělké chatrné hnízdo ze suchých větviček vysoko v koruně stromů. V  nejbližším 

okolí je rozmístěno několik ptačích budek. 

Najděte nejbližší ptačí budky. Rozhodněte, pro které ptáky je budka určena. 

Strakapoud má své hnízdo v dutině stromů Pokuste se hnízdo strakapouda nebo jiného 

dutinového ptáka objevit. 

 Čím je tento les důležitý pro ptactvo? 
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4. Typy lesů  

Pojmy: druhy lesů, funkce lesa, polom. 

 Kromě borového lesa a bukového lesa, kterým jsme dnes procházeli, existují další 

lesní typy, které se odlišují podle převládajícího druhu stromu, ale také podle chemismu 

půdy, podle výškového stupně na dubový, bukodubový, dubobukový, jedlobukový, 

smrkobukový, bukosmrkový, smrkový a kleč. 

U nás se v minulosti často vysazovaly smrkové monokultury, které jsou ohrožovány 

vývraty a polomy. 

 Dokáže někdo vysvětlit, co znamená slovo monokultura a vývrat a polom? (Smrk má 

mělké kořeny a křehké dřevo proto je ohrožen vývratem.) 

V Bezovce došlo k jevu, který nazýváme polom. 

 Co znamená slovo polom a které stromy asi bude ohrožovat. (Stromy s křehkým 

dřevem nebo vysokou a hustou korunou jsou ohroženy polomy smrk, jedle, topoly, 

osika, bříza, olše.) 

 Lesy se dělí i s ohledem na jejich funkční zaměření z hlediska požadavků 

společnosti. 

Lesy se podle převažujících funkcí člení na 3 kategorie: 

1. Lesy ochranné 

A. lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě), kamenná moře, svahy, 

  strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly, výsypky 

B. vysokohorské lesy na exponovaných stanovištích – hřebenech 

C. lesy v klečovém lesním vegetačním stupni 

2. Lesy zvláštního určení – jsou lesy, které nejsou ochrannými a nachází se: 

A. v pásmech higienické ochrany vodních zdrojů I. stupně 

B. v ochranných pásmech zdrojů léčivých a stolních minerálních vod 

C. na územích národních parků a národních přírodních rezervací 

Do této kategorie se můžou zařadit i lesy v CHKO, PR, PP, lázeňské lesy a příměstské 

lesy apod. 

3. Lesy hospodářské – jsou všechny ostatní lesy, které nebyly zařazeny do dvou 

předchozích kategorií 

Lesy mají ovšem i jiné funkce. Les produkuje především velké množství kyslíku, který 

je nezbytný nejen pro život člověka. Pohlcuje škodlivé plyny a produkuje látky, které 
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mají příznivý vliv na zdraví člověka. Např. fytoncidní látky (brání růstu 

mikroorganismů, mají antibiotický účinek) v borovicovém lese pomohou k lepšímu 

dýchání lidem s nemocemi horních cest dýchacích. 

Funkce lesa vypiš do PL č. 3 do úlohy 2. 

5. Okraj Radovesické výsypky  

Pojmy: těžba, skrývka, výsypka, ekologie, rekultivace. 

 Radovesickou výsypku tvoří třetihorní nadložní zeminy z dolu Bílina, které se sem 

pomocí pásových dopravníků sypaly bezmála 30 let. Takto zdevastovanou krajinu 

musely Doly Bílina ze zákona upravit a oživit. Tomuto procesu se říká rekultivace. 

Rekultivace se dělí na technické, lesní, zemědělské, vodní a ostatní. 

 Vymyslete, co bude součástí jednotlivých druhů rekultivací. 

 Procesu, kdy se na upravení zdevastované krajiny člověk nepodílí, se říká sukcese. 

 Jak si takovou sukcesi představujete? 

Do PL č. 4 (trasa B) vypracuj úlohu 1. 

 Rekultivační činnost je během roku různorodá. Některé činnosti se nedají dělat 

během celého roku. V zimě například nebudeme do zamrzlé půdy vysazovat nové 

stromky. 

Představte si, že jste lesní inženýři. Naplánujte do PL č. 4 a 5 opakující se 

rekultivační činnost na jednotlivá roční období. 

6. Radovesická štola  

Pojmy: vodní rekultivace, výsypka, podloží, štola. 

Radovesická štola souvisí s vodní rekultivací. Na výsypce, která je v určitých místech 

až 125 m mocná, se vyskytuje velké množství povrchové i podzemní vody, které jsou 

doplňovány vodou srážkovou. Všichni si umíme představit, jakou silou akumulovaná 

voda může udeřit (např. povodně, rychlé tání sněhu). Vodu je tedy nutné z celého 

prostoru výsypky odvádět. Děje se tak pomocí povrchových kanálů, drenáží a pomocí 

této štoly. Štola je téměř 2 km dlouhá a je vyhloubena v podložních rulách. Vody 

sbírané drenážemi do této štoly jsou dnes jedním zdrojem vody pro zbytek Lukovského 

potoka, který dříve tekl právě v ploše, kde je dnes výsypka. 
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Získané informace o radovesické štole si poznamenej do PL č. 6 do úlohy 1. 

Odeber do nádoby vzorek vody. Pomocí lakmusového papírku urči pH. 

7. Rybník Bezovka  

Pojmy: rybník, sedimentace. 

Tento rybník slouží především k zachycení a sedimentaci jílových částic přicházejících 

z podloží výsypky. Rybník je ale také plný ryb. Vzhledem k počtu ryb je výskyt 

vodního hmyzu dosti omezen. 

Pomocí lakmusového papírku zjisti kyselost vody vytékající přímo ze štoly a kyselost 

vody v rybníku Bezovka. 

8. Lukovský potok  

Pojmy: pramen, potok, řeka, Lukovský potok, přítok, terasa, erozní činnost, přirozené 

koryto, niva, meandr, sediment. 

 Údolí Bezovka je zbytkem původního údolí Lukovského potoka. Pohovoříme obecně 

o vodním toku: fáze toku, tvorba teras, akumulační a erozní činnost atd. Voda 

Lukovského potoka je dnes převedena před Radovesickou výsypkou do Syčivky. 

Ostatní voda z výsypky vytéká štolou a plní původní koryto Lukovského potoka, které 

je na konci údolí Bezovky zakryto betonovými panely a potok můžete spatřit až 

před supermarketem v Sídlišti u Nového nádraží. Ve svazích na pravém břehu potoka 

jsou zbytky po terasách, kde se pěstovalo víno, ale v současné době jsou svahy známé 

především jako „pohádkový les“. Geologická stavba údolí je definována specifickým 

podložím, tvořeným výhradně svrchno-proterozoickými rulami obnaženými erozní 

akumulační činností Lukovského potoka během kvartéru (čtvrtohor). Ruly tvoří prudké 

svahy údolí většinou porostlé lesem, štěrkové a hlinité sedimenty potoka tvoří ploché 

dno kaňonovitého údolí, využívané k  rybníkářství. Ve spodní části jsou suťové svahy. 

Teorii vodního toku procvičíte v PL č. 6 v úloze 2. 
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9. Radovesický rybník a rybník Dřínek    

Pojmy: potravní řetězec, druhy ryb, ekosystém. 

 Rybníky jsou sladkovodní ekosystémy vytvořené člověkem většinou k chovu ryb. 

Rybníky však plní i celou řadu dalších funkci vodohospodářských, ekologických, 

klimatických či krajinných. 

 Jaké jsou podle vás hlavní funkce těchto dvou rybníků? 

Tyto rybníky nemají retenční funkci, slouží k chovu ryb a především zlepšují městské 

klima. Jsou významným krajinným prvkem. 

 Ekosystém je celek tvořený živými organismy a prostředím. Organismy a prostředí 

se navzájem ovlivňují. Samostatný funkční ekosystém musí tedy obsahovat biotop se 

souhrnem abiotických faktorů, producenty, konzumenty a dekompozitory. 

 Obrázky s živočichy vyskytujících se v blízkosti vody (v příloze ve složce Karty 

živočichové soubor Bezovka). 

Rozdělte se do 5 skupin. Ze souboru kartiček (v příloze v souboru Kartičky_potravní 

řetězec) si 1. skupina vybere pouze producenty, 2. skupina konzumenty 1. řádu, 3. 

skupina konzumenty vyšších řádů, 4. skupina vybere rozkladače a 5. skupina parazity. 

Nyní vytvořte potravní řetězec. 

 Dřínecký i Radovesický rybník je plný kaprů, amurů, tolstolobiků, štik, candátů, 

cejnů, plotic a perlínů. 

Původně byl všežravý kapr říční rybou osídlující velké teplé a tažné řeky (typicky řeka 

Dunaj). Amur likviduje přebytečné rostlinstvo a vyhovují mu mělké přehřáté vody, 

proto snese i nízký obsah kyslíku. U nás nepůvodní tolstolobik je schopen na svých 

žábrech pomocí filtrace z vody oddělit i jednobuněčné řasy, které stojí na samém 

základu potravní pyramidy. I proto je jeho maso zatížené nejmenším obsahem 

škodlivin. Jeho tenké střevo je asi 7x delší než tělo. Štika obecná je dravá ryba, u které 

se vyskytuje kanibalismus a i proto nedojde většinou k jejímu přemnožení. Candát je 

dravá ryba. Oči s vysoce odrazivou vrstvou jsou přizpůsobeny k životu ve špatných 

světelných podmínkách a při pohledu na ně vypadají, jakoby vyzařovaly světlo. Cejn 

má svoje ústa umístěna velmi nízko proto, aby mohl vyhledávat svou potravu 
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v usazeninách na dně. Svoje ústa je schopen jakoby vytahovat do měkkého bahna. 

Většina jedinců všežravých plotic má červeně zabarvenou duhovku. Perlína 

ostrobřichého poznáme podle červených ploutví na spodku těla (Terofal, 1997). 

 Ukázka druhů ryb (v příloze ve složce Karty živočichové soubor Bezovka). 

Snažte si zapamatovat co nejvíce druhů ryb. Za malou chvilku si zahrajeme 

na rybáře. 

 Správný rybář musí znát druhy ryb, jejich míry pro lov, ale musí mít koupenou 

povolenku a při rybaření se chovat podle určitých pravidel. 

 Napadají vás některá pravidla, které je potřeba dodržovat? 

Rozdělte se do 4 skupin. Každá skupina si vylosuje 2 obrázky ryb a 2 obrázky 

s živočichy vyskytující se v blízkosti vody a pojmenuje je. Řekněte, co o nich ještě víte. 

Vypracuj úlohu 1 v PL č. 7 (trasa B). 

Podle návodu v PL č. 7 si vyrob píšťalku. 

Nejlépe se dělají píšťalky na jaře, kdy jsou větvičky jeřábu nebo lísky plné mízy. 

Závěr exkurze 

Před ukončením exkurze si připomeneme stanoviště, kterými jsme prošli. Zopakujeme 

nejdůležitější informace, které jsme se dozvěděli a žáky necháme exkurzi zhodnotit. 

 Zámecký park a údolí Bezovka – pomůcky, vybavení 4.2.3

Trasa A 

Pedagog: lupy, psací potřeby, pracovní listy, krejčovské metry, pásmo, kniha 

„Významné stromy Bíliny“, vzorek žuly, semena javoru mléče, klenu, babyky nebo 

jejich lisy či obrázky, digitální přílohy na CD: 

 adresář Atlasy 

  soubory: Atlas bylin.pdf 

       Atlas dřevin.pdf 

       Atlas živočichů.pdf 

Žáci: psací potřeby (obyčejná tužka, propiska), svačina, pití, pohodlné oblečení a obuv 
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Trasa B  

Pedagog: lupy, pracovní listy, psací potřeby, kapesní nožík, lakmusové papírky, 

digitální přílohy na CD: 

 Kartičky_ potravní řetězec.pdf 

 adresář Atlasy 

  soubory: Atlas bylin.pdf 

       Atlas dřevin.pdf 

       Atlas živočichů.pdf 

 adresář Karty živočichové 

  složka: Bezovka  

Žáci: psací potřeby (obyčejná tužka, propiska), kapesní nožík, svačina, pití, pohodlné 

oblečení a obuv. 

 Zámecký park a údolí Bezovka – pracovní listy 4.2.4

 Pracovní listy jsou v příloze diplomové práce v digitální podobě na CD ve složce 

Pracovní listy v souboru PL_Bezovka_A.pdf. pro trasu A a v souboru 

PL_Bezovka_B.pdf pro trasu B. 

Seznam pracovních listů a úloh, které jsou vhodné i pro vypracování ve škole v rámci 

opakování: 

Trasa A 

PL č. 2/3 – poznávání druhu dubů 

PL č. 4/1 – dřeviny na lokalitě Zámecký park a údolí Bezovka 

PL č. 4/2, 3 – pobytové stopy 

PL č. 5/1 – historie osídlení 

PL č. 5/3,4 – geologie, mineralogie 

Trasa B 

PL č. 1 – rozdíly mezi rohem a parohem 

PL č. 2 – druhy javorů 

PL č. 3/1 – borovice černá a lesní – rozdíly 

PL č. 4/1 – význam slov sukcese a rekultivace 

PL č. 4/2 – příprava rekultivace –  Pro žáky SŠ 

PL č. 8/1 – plánování rekultivačních prací –  Pro žáky SŠ 

PL č. 6/1 – radovesická štola – význam 
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PL č. 6/2 – vodní tok 

PL č. 7/1 – rybníky v údolí Bezovka 

 K případnému testování znalostí jsou připraveny testovací otázky v příloze na CD 

Testové otázky.pdf. 
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 Exkurze: Lázeňský park 4.3

Tématem exkurze je trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, obecná 

dendrologie, seznámení s parkovým ptactvem. Téma se rozpadá na 3 logické celky, 

které lze na lokalitě odděleně studovat. 

A. Vznik bílinské kyselky, historie a současnost jejího využívání  

B. Návaznost lázeňství na krajinotvorbu 

C. Parkové dřeviny a ptactvo 

 Exkurzi je vhodné pro dětský kolektiv rozdělit např. na poznávání a studium 

listnatých dřevin v době vegetačního období a dřevin jehličnatých v době vegetačního 

klidu.  

 Lázeňský park (informace o oblasti pro pedagogy) 4.3.1

A. Vznik bílinské kyselky, historie a současnost jejího využívání  

 Základ bílinskému lázeňství dala minerální voda, kterou poprvé zmiňuje ve své 

kronice Václav Hájek z Libočan (r. 1541), když popisuje spor z roku 761 o zvláštní 

Bílinskou solnou vodu. První písemná zmínka o využívání bílinské kyselky je datována 

rokem 1607. Ještě počátkem 18. století se minerální voda odebírala pro běžnou domácí 

potřebu kvůli nedostatku pitné vody. Prameny pro léčivé účely zakoupila v roce 1710 

od města kněžna Eleonora Lobkowitz. Poté, co byly prameny v roce 1712 vyčištěny a 

upraveny k používání, započal dlouholetý rozvoj lázeňství. Léčivé účinky Bílinské 

kyselky potvrdil ve svém díle „Natturgeschichte der Biliner Sauerbrunnen in Böhmen“ 

z roku 1788 Franz Ambros Reuss, který působil v lobkovických lázních jako lékař. 

Věhlas léčivých pramenů se záhy dostal i za hranice a ve 2. pol. 18. století se kyselka 

rozvážela do Ruska, Anglie, Německa, ale i do dalekého Ria de Janeira v hliněných 

džbáncích zalitých voskem. V letech 1786–1790 byly založeny kolem pramenů sady, 

postavena hrnčírna a pec na výrobu džbánů. V roce 1855 byl zbudován rozsáhlý 

lázeňský park. Lázeňské budovy i stavba zřídelního závodu, které zůstaly dodnes, jsou 

dílem architekta Sablicka z let 1875–1900. Lesní kavárna sem byla přesunuta ze zemské 

jubilejní výstavy v Praze konané v roce 1891. Po politickém převratu v roce 1989 byl 

provoz lázní ukončen. Lázně s přilehlým lázeňským parkem a stáčírnou minerální vody 

byly v roce 1992 v restituci vydány Lobkowiczům. Následný prodej soukromé firmě 

pak znamenal pokračování provozu stáčírny minerální vody, ale uzavření lázní. 
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  Výskyt minerálky je vázán na puklinové systémy v rulovém masivu 

proterozoického stáří (Hurník, 2001), který zde v údolí vytvarovaném pravěkou Ohří a 

dnešní řekou Bílinou vystupuje na povrch. Puklinový systém je hlubinného založení a 

jeho vznik souvisí s třetihorní tektonikou oblasti a s vulkanickou činností. Voda, jejímž 

zdrojem jsou terasové a nivní štěrky řeky Bíliny a hlavně rozsáhlé povrchové povodí 

svahu vrchu Mnichovce,  proniká již miliony let do puklin  rul a je vystavena opačnému 

proudu unikajícího CO2. Tento plyn se ve vodě rozpouští, částečně ji disociuje a vytváří 

z ní slabou kyselinu, která rozpouští živce a slídové minerály v rule.  Za vysoké 

koncentrace CO2 a neustálého tlaku vodního sloupce se z rozpouštěných minerálů 

uvolňují do vodního roztoku různé ionty, především alkalické kovy (Na
+
, K

+
) a kovy 

alkalických zemin (Ca
2+

, Mg
2+

), ale také řada dalších prvků a iontů (Cl
-
, F

-
, SO4

2-
, Li, 

Al, Fe). Bílinská kyselka patří mezi přírodní, alkalické, hydrogenuhličitanové kyselky 

s vysokou koncentrací minerálních látek (5–7 g/l) a volného CO2, který dodává nápoji 

přirozenou perlivost. Teplota vyvěrající vody je mezi 17–20 °C. Dlouhodobé využívání 

povrchového pramenu kyselky snížilo její hladinu natolik, že musí být dnes čerpána z 

hloubky ze zdroje BJ 6 – vrtu hlubokého 190,6 m, který se nachází jižně od hlavní 

budovy lázní a do stáčírny je čerpán podzemním potrubím. Aby byla dlouhodobě 

udržena stálá hladina minerálky a nedocházelo k jejímu mísení se znečištěnými  

povrchovými vodami (hlavně vodami z řeky Bíliny) je její současné čerpání omezeno 

limitem 35 litrů za minutu tedy téměř 18 milionů litrů za rok. 

 Mezi blahodárné účinky Bílinské kyselky patří: neutralizace žaludeční kyseliny, 

mukolytický účinek, protizánětlivý účinek, sekundární stimulace žaludeční sekrece, 

protektivní účinek na slinivku břišní, zvýšení tlumivého účinku moče na tvorbu 

oxalátových konkrementů, ovlivnění metabolismu kyseliny močové. Pomocí Bílinské 

kyselky se léčí onemocnění dýchacích orgánů, zánětlivá onemocnění horních a dolních 

cest dýchacích, choroby žaludku a tenkého střeva, střevní divertikulózy, chronické 

záněty slinivky břišní, nemoci ledvin a močového měchýře, působí jako prevence 

tvorby urátových a oxalátových kamenů, léčí žlučníkové a střevní dyspepsie, poruchy 

metabolismu kyseliny močové (dna) a pomáhá při podpůrném léčení recidivující 

vředové choroby (zdroj: http://bilinskakyselka.cz). 

B. Návaznost lázeňství na krajinotvorbu 

 Lázeňský park, jehož založení se datuje rokem 1855 Václavem Skalníkem 

(1776–1861) v tehdejší době uznávaným botanikem a dendrologem, členem Botanické 
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společnosti v Řezně (Regensburg), který zakládal i další lázeňské parky v Čechách, je 

dnes evidovaný jako významný krajinný prvek. Park původně pojatý v anglickém stylu 

s přechody do běžného hospodářského lesa je dnes zajímavý především 

z dendrologického hlediska. Na rozdíl od lesů a městské zástavby se zde zachovaly i 

stromy starší jak 100 let. Literatura s popisem dřevin v parku (Boršiová & Mach, 2008) 

byla Bílinskou přírodovědnou společností, věnována každé bílinské škole. Lázeňský 

park,  

C. Parkové dřeviny a ptactvo 

 Hlavní přístupová cesta z centra města Bíliny k lázeňskému areálu Kyselskou 

ulicí je lemována kombinovanou alejí z jírovců maďalů a lip srdčitých. Jírovce však 

budou vzhledem ke svému nedobrému stavu, na kterém se podílí stáří a neblahý vliv 

klíněnky jírovcové po dlouhých letech nahrazeny třešní pilovitou (Prunus serrulata) 

tzv. sakurou.  

 V okolí hlavní lázeňské budovy se nachází jedlovec kanadský (Tsuga 

canadensis), 100 let stará borovice vejmutovka (Pinus strobus). V těsném sousedství 

nalezneme jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), primitivní nahosemennou dřevinu, která 

se na naší planetě vyskytuje plných 200 milionů let, jediný exemplář v Bílině. Strom, 

který byl pravděpodobně zasazen s dostavbou hlavní lázeňské budovy, je liliovník 

tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Liliovník tulipánokvětý pochází ze Severní 

Ameriky, kde dorůstá výšky 30 m. Stromu se vpravo od lázeňské budovy viditelně daří, 

jelikož dorostl do výšky 20 m a pravidelně kvete a plodí. To, že byl tento liliovník 

vyhlášen v roce 2006 státem chráněným památným stromem, jen podtrhuje jeho 

význam z hlediska stáří, exotického původu a botanického zařazení k primitivním 

krytosemenným rostlinám magnoliovitým. Významným stromem vlevo od hlavní 

lázeňské budovy je nízký rozložitý strom zasazený pravděpodobně někdy v první 

polovině 20. století javor dlanitolistý (Acer palmatum), jejímž přirozeným domovem je 

Japonsko. V parčíku s vodotryskem a pramenem (příloha, foto č. 4), z něhož se kdysi 

odebírala minerální voda za hlavní lázeňskou budovou, je možné obdivovat mohutnou 

lípu velkolistou (Tilia platyphylos). Nachází se zde také několik exemplářů zeravu 

řasnatého neboli obrovského (Thuja plicata ´Zebrina´), které patří jako kultivary 

´Zebrina´ v Čechách k těm nejstarším, více jak 100 let starým. Blahodárný stín v letním 

období poskytuje hustě rostlý tis červený (Taxus bacata). V malém parčíku zvaném 

růžový vedle budovy inhalatoria najdeme v Bílině ojedinělou skupinku tří douglasek 
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tisolistých (Pseudotsuga menziesii) a jedli ojíněnou (Abies concolor), jejichž stáří 

se odhaduje na 40–50 let. Jehlice jsou ojíněné, modrošedé a srpovitě prohnuté. Po 

rozemnutí voní citronem. Šišky jsou prosáknuté pryskyřicí a stojí na větvích jako svíce. 

Šiška se rozpadá již na stromě, a proto na zemi najdeme jen vřetena. V okolí lesní 

kavárny je možné se obdivovat krásně rostlému, mohutnému buku lesnímu (Fagus 

sylvatica ´Pendula´) v převislé variantě. Strom ční do výšky 23 m, šířka koruny je 25 m 

a obvod kmene má 190 cm. Roste zde také kaštanovník setý (Castanea sativa), který 

pravidelně kvete a plodí. Jeho jedlá semena však nejsou dostatečně vyvinuta. 

S kaštanovníkem jsme se mohli na Bílinsku setkat i v třetihorách, což nám dokládají 

nálezy listů a dřeva v usazeninách z této doby. Jedním z nejstarších stromů v Bílině 

bude jeden ze tří exemplářů dubu červeného (Quercus rubra), který je původem 

ze Severní Ameriky a v blízkosti lesní kavárny byl pravděpodobně zasazen v době 

jejího přesunu ze Zemské výstavy v Praze v roce 1892. Jižně od lesní kavárny roste 

mohutný jilm vaz (Ulmus laevis). V části parku zvaném „osmička“ zapadá v okolním 

porostu jerlín japonský (Sophora japopnica). Vzácným kultivarem jinak běžného 

stromu na „osmičce“ je javor mléč (Acer platanoides ´Cucullatum´). Od původního 

javoru se výrazně odlišuje svým tvarem listů, který není ostře pětilaločnatý, ale má 

vějířovitý tvar s nevelkými dvanácti laloky. V zimě k nerozeznání od běžného jasanu 

ztepilého (Fraxinus excelsior) zde roste jeho kultivar ´Diversifolia´. Najdeme zde i 

v ČR málo rozšířený javor velkolistý (Acer macrophyllum), jehož listy mohou dorůst až 

60 cm. V dalších částech lázeňského areálu je možné vidět topol šedý (Populus x 

canescens), který je nalézán i v třetihorních usazeninách, jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior) a dub letní (Quercus robur). Duby mají hluboké kořeny, a proto je nevyvrátí 

ani vichřice. Dřevo je tvrdé a odolává houbovým chorobám. Kůra je léčivá a pupeny, 

listy a dokonce i hálky s larvou žlabatky (blanokřídlý hmyz), které najdeme na listech, 

mají vysoký obsah tříslovin. Žaludy, které si často různí živočichové ukládají pod zem 

jako zásobu na zimu a na které často zapomenou, na jaře vyklíčí. Na různá místa si 

často žaludy ukrývá sojka obecná. Na místa s výskytem dubů je vázán vývojem roháč 

obecný. Larvy roháče obecného žijí na trouchnivějících dubech a pařezech. Tento 

chráněný druh se v Bílině objevil po mnoha letech.  

 Borovice, které najdeme převážně mezi přírodním divadlem a minigolfem, při 

každém poranění roní velké množství pryskyřice. Jehlice rostou ve svazečku po dvou u 

borovice lesní a černé nebo po pěti u borovice vejmutovky. Množství jehlic ve svazku a 

jejich délka je specifická pro každý druh. Samičí šištice jsou před dozráním vzpřímené, 



115 
 

později se začnou sklánět a nakonec zůstanou převislé. Semena dozrávají druhým 

rokem, ale vypadávají až po dvou letech po opylení. U nás roste domácí druh borovice 

lesní a uměle se vysadila vejmutovka a borovice černá. Borovice lesní má jehlice rovné, 

šedozelené 2,5 až 7 cm dlouhé. 

Ptactvo na jaře 

 Většina ptáků přilétá ze západní Evropy nebo ze Středomoří. Je to např. konipas, 

drozd, červenka, pěnkava, špaček. Ve střední Africe přezimují cvrčilky, pěnice, moták. 

Až na jih Afriky odletí na zimu kukačky, lelkové, rorýsi, vlaštovky a jiřičky.  

 Rychlost, s jakou ptáci létají, je rozdílná. Vrána dosáhne 45 km za hodinu, špaček 

75 až 90 km za hodinu, ale rychlý rorýs dosahuje rychlosti až 140 km v hodině.  

 V lázeňském parku na Kyselce žije pěnice černohlavá, pěnice slavíková, pěnice 

pokřovní, pěnice hnědokřídlá, pěvuška modrá, červenka obecná, sýkora modřinka, 

sýkora koňadra, šoupálek dlouhoprstý, králíček nejmenší, strnad, krutihlav obecný, 

rehek zahradní, kos černý. Kolem řeky Bíliny byl v poslední době viděn i ledňáček 

říční. Běžně se dá zahlédnout pěnkava obecná, strakapoud velký, brhlík lesní, vrabec 

polní. 

 Lázeňský park – jaro, léto (doporučená pozorování) 4.3.1.1

 Již v druhé polovině února se jako první vracejí z teplých krajin pěnkavy, 

skřivani a špačkové. Dále přilétají konipasové, červenky, drozdi, ale i kachny a dravci. 

Kachny můžeme na řece Bílině vidět i v zimním období. 

 Po zimním klidu nastává u rostlin období růstu neboli vegetační doba. Vegetační 

doba není u všech rostlin stejně dlouhá. V březnu kvete líska, olše a vrba. Rozvírají se 

pupeny jírovce maďalu.  

 Vrabci si hledají místo k stavbě hnízda. Hnízdí většinou v dutině stromů a často 

používají jednu dutinu po celý život. Sýkory a brhlíky slyšíme v plné intenzitě. Strnad 

v zimě paběrkuje spolu s vrabci na silnicích. V zimě je od vrabce k nerozeznání. Teprve 

na jaře se začne u strnadích samečků měnit barva do žluta. Po odletu havranů přilétají 

první pěvci – špaččí samci. Většinou se tak děje v posledním únorovém nebo v prvním 

březnovém týdnu. Brzo přilétá i skřivan. Na vysokých stromech si krkavci staví nové 

hnízdo nebo upravují hnízdo staré. Už za mrazu sedí samička na vejcích, zatímco samec 

nosí potravu v podobě mršin nebo drobného hlodavce. Nepohrdne ani slimákem, 

žížalou, ale pochutná si i na vejcích jiných ptáků.  
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 Začátkem dubna je možné porovnat v místě mezi hlavní lázeňskou budovou a 

Růžovým parčíkem dříve kvetoucí javor mléč vedle ještě nekvetoucího javoru klenu. 

Květy javoru mléčného rozkvétají před rašením listů, kdežto javor klen nasazuje 

na květy i listy zároveň. V druhé polovině dubna raší listy břízy, habru a modřínu.  

 Koncem dubna přilétají kukačky, vlaštovky a počátkem května se objeví 

lejskové, slavíci, rorýsi a žluvy. Slavík si své hnízdo staví na zemi z listí, stébel a 

kořínků na hromádce suchého listí.  

 Proti parazitům v hnízdě, jako jsou blechy nebo klíšťata, se ptáci brání pomocí 

různých bylin, které si nosí do hnízda. Zápach pelyňku, který si do hnízda nosí vrabci 

nebo máty a česneku, kterým dává přednost špaček, mnoho parazitů odpudí.   

 Počátkem května raší listy buků, dubů a jasanů. V polovině května raší smrk, 

jedle, borovice. V květnu kvete buk lesní, trnovník akát. 

 I rychlost růstu se u stromů liší. Bříza, olše rostou v prvním roce života velmi 

rychle na rozdíl od jedle, smrku a dubu. V pozdějším období se u břízy, olše, osiky a 

akátu růst zpomaluje a rychleji rostou především stromy, které mají větší světelné 

nároky, aby přerostly ostatní podrost. V určitém období se ale růst stromu zastaví. 

V našich podmínkách dorostou jehličnany do výšky 30 až 50 m a listnáče dosahují 

25 až 30 m výšky. Tisy, naše nejstarší jehličnaté stromy, se dožívají přes 1 000 let, 

některé naše duby, jilmy a lípy jsou 500 let staré. Stáří u mladých jehličnanů lze spočítat 

pomocí počtu přeslenů. Bezpečně určíme stáří stromů podle letokruhů. Tmavý proužek 

přírůstku ze zimního období a světlejší proužek z letního období tvoří vždy jeden 

letokruh.    

 Břízy, olše a topoly mají mladé listy lesklé, což je způsobeno směsí pryskyřic, 

které je chrání před jarními prudkými výkyvy počasí.  

 Lázeňský park – podzim, zima (doporučená pozorování) 4.3.1.2

 Na podzim ochabuje v listech látková výměna a nastávají změny vedoucí 

k rozpadu buněk a k rozkladu zeleného barviva chlorofylu. Objeví se žlutý xantophyl a 

červené karotenoidy v podzimních listech stromů a keřů.  Než začne listí opadávat, 

potřebné látky obsažené v listech se uloží do stonků, větví a kořenů a do listů se 

před opadem shromáždí látky pro rostlinu v zimě nepotřebné nebo dokonce škodlivé. 

Mezi řapíkem listu a lodyhou nebo větvičkou se z odumřelých buněk vytvoří 

odlučovací vrstva z tenkostěnných buněk. V místě této vrstvy dojde k oddělení listu, 
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dojde k ucpání cév a povrch rány zkorkovatí. Tvar těchto jizev je pro rostliny typický a 

slouží jako jeden z určovacích znaků. Vítr samozřejmě opad listí uspíší.  

 První žluté listy se objeví na vrcholu břízy, lípy, javoru a lísky. Olše lepkavá 

shazuje listí, aniž by se změnila jeho barva. Nepřebarvují se ani listy jasanu ztepilého. 

Topol osika se barví oranžově až červeně, jasan je jasně žlutý, duby jsou hnědožluté a 

listy javorů září od žluté po červenou. 

 Kůra je krycí pletivo, které se vytváří na starších stromech a keřích. Nahrazuje 

ochrannou funkci pokožky, která se při tloustnutí dřevin trhá. Vnější část kůry přestává 

být postupně zásobována živinami a buňky v ní odumírají. Zakládají se nové vnitřní 

vrstvy a vnější korové vrstvy praskají a vzniká rozbrázděná borka. Borka je dalším 

z charakteristických znaků, podle kterých můžeme dřeviny bezpečně poznat i v zimním 

období. Některé dřeviny mají na kůře nápadné tmavé tečky nebo čárky. To jsou místa 

spojení vnitřních pletiv s okolním prostředím. Mají funkci průduchů a říkáme jim 

čočinky neboli lenticely.    

Smrk, jedle a tis nemají jehlice na brachyblastech. 

  Viditelné změny na dřevinách jsou doprovázeny i změnami uvnitř rostlin. 

Na podzim, po opadu listů se v těle dřevin přeměňují různé látky tak, aby rostlina co 

nejlépe přečkala zimní období. U stromů s měkkým dřevem jako jsou lípy, břízy a 

u většiny jehličnanů se v zimě přeměňuje škrob na olej a na jaře olej opět na škrob. 

Buňky prosycené olejem jemně rozptýleným v buněčné tekutině jsou odolnější vůči 

nízkým teplotám. Olej totiž snižuje bod mrazu buněčné tekutiny. 

 Brzy na podzim uvidíme opět kvetoucí pampelišky.  

 Nad hlavami se nám budou houfovat ptáci připravující se k odletu. Již na konci 

srpna odletěli kukačky, rorýsi a žluvy. Koncem září končí tah vlaštovek, počátkem října 

odletí rehkové, budníčci, konipasi. Během října se vydají na cestu skřivani, špačci, 

drozdi a kosi černí. Kosy, vrabce, sýkory i strakapoudy však můžeme pozorovat i 

v zimě. 

 Strakapoud vyhledává hmyz v hlubokých škvírách dlouhým zvlhčeným jazykem 

s lepkavou slinou s ostrými, dovnitř zahnutými zoubky. V zimě u nás zůstává i sojka, 

která se živí žaludy, ořechy, ale i semeny zralých šišek. Brhlíci hledají v kůře kukly a 

larvy nebo se živí semeny stromů. Semena zůstávají v zimě na jasanu. Malvice jeřabin 

mají rádi drozdi, kosi a sojky. Jehličím borovic, které obsahuje 6 krát více vitamínu C 

než citron, se živí, jelen, srnec a další lesní zvířata.  V listopadu začíná páření divokých 

prasat. Selata můžou být kladena již od ledna, ale zpravidla se selata rodí až v březnu. 
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 Lázeňský park – metodika 4.3.2

Tématem je 

A. Vznik bílinské kyselky, historie a současnost jejího využívání. Tato 

problematika je popsána na stanovišti č. 1, 2, 5. Informace o minerální vodě 

využijí při řešení úloh v PL č. 7. 

B. Návaznost lázeňství na krajinotvorbu. Toto téma souvisí s vyskytujícími se 

dřevinami a živočichy, včetně zásahů člověka (lázeňské budovy, technické 

budovy ke stáčírně minerální vody). Téma je možné procvičovat v PL. č. 5, 6, 7. 

C. Parkové dřeviny a ptactvo. Studium parkových dřevin a ptactva se prolíná 

prakticky celou exkurzí. I mezi jednotlivými stanovišti je možné studovat a 

poznávat mnoho zajímavých dřevin. K procvičování jsou připraveny PL č. 1, 2, 

3, 4, 8, 9, 10. 

 Všechny zmiňované pracovní listy (PL) týkající se exkurzního průvodce 

na lokalitu Lázeňský park Kyselka jsou v příloze DP Pracovní listy Kyselka v počtu 

10 pracovních listů a v příloze na CD v digitální podobě pod názvem souboru 

PL_Kyselka.pdf. 

Cíl: 

1. Vysvětlí pojem minerální voda, kyselka. 

2. Popíše vznik bílinské kyselky a geologické předpoklady jejího vzniku. 

3. Bude znát možnosti využití kyselky k léčebným účelům. 

4. Vysvětlí pojem balneologie a význam bílinských balneologů Reussových 

pro rozvoj bílinských lázní. 

5. Pochopí důležitost a smysl parku v krajině. 

6. Pozná nejméně 10 druhů dřevin nacházejících se v lázeňském parku 

7. Pochopí význam ptactva v podmínkách parku a lesa. Pozná podle životních 

projevů nebo pobytových stop nejméně 5 druhů ptáků (brhlík, sýkora koňadra, 

pěnkava, strakapoud, káně, vrabec, kos, hýl). 

8. Na konkrétních případech vyvěšených ptačích budek vysvětlí chyby v jejich 

konstrukci a pozná komu je budka určená.  
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Bezpečnost 

 Celá exkurze probíhá v lázeňském parku. Žáci nejsou ohrožení automobilovou 

dopravou. Žáci nemusí mít žádnou zvláštní výstroj. Během exkurze se prochází 

po asfaltových či upravených kamenitých cestách. 

 Před exkurzí je nutné žáky poučit o nebezpečnosti jedovatých rostlin. V jarním a 

letním období je důležité získat informace o alergických žácích. 

Trasa exkurze (obr. č. 16) 

 Lázeňský park je z centra města vzdálen přibližně 1,5 km a cesta trvající 

20 minut vede po asfaltové komunikaci. Celková délka exkurzní trasy je 1,5 km. 

Dosažení lokality z jednotlivých bílinských škol: 

Gymnázium – 800 m, 10 minut chůze 

ZŠ Aléská – 1 000 m, 15 minut chůze  

ZŠ Lidická – 600 m, 8 minut chůze 

ZŠ praktická – 800 m, 10 minut chůze 

ZŠ Za Chlumem – 2 300 m, 30 minut chůze 

Názvy stanovišť s časovou dotací pro výklad a vypracování úloh v pracovních listech: 

1. Reussova ulice (památník) – 10 min.  

2. Altánek – 15 min.  

3. Růžový parčík – 30 min.  

4. Pod Lesní kavárnou – 10 min. 

5. Osmička – 20 min. 

6. Lesní kavárna – 15 min. 

7. Cesta k přírodnímu divadlu – 15 min.  

8. Přírodní divadlo – 15min.  

 Takto označené stanoviště je vhodné navštívit i v zimním období. 

 Délku i nosné téma exkurze si pedagog volí sám dle vybraných stanovišť a úkolů, 

které budou žáci během exkurze vypracovávat. 

 Poznámka: Penzum a hloubku informací volit dle vyspělosti žáků. 
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Obr. č. 16 Exkurze lázeňský park Kyselka. Zdroj: 

"Mapy.cz". 

Didaktické hry 

Puzzle 

 Dvojicím žáků rozdáme rozstříhané fotografie (v příloze v souboru Puzzle) 

významných budov v lázeňském parku. Žáci mají za úkol složit puzzle a připravit si pět 

vět s informacemi o budově. Vítězí dvojice žáků, která jako první složí puzzle 

za předpokladu sdělení informací o budově pomocí pěti vět. 

Co k sobě patří 

 Žáci stojí (sedí v kruhu). Jeden z žáků vyřkne rodové jméno dřeviny, byliny, 

živočicha, ale může i jméno osobnosti spojené s lázeňským parkem. Žák stojící vedle 

něho musí doplnit správné druhové jméno nebo příjmení osobnosti a přidává rodové 

jméno nebo jméno osobnosti pro svého souseda. Žák, který do 5 sekund nevyřkne 

správné druhové jméno nebo příjmení osobnosti nebo nevymyslí jméno rodové, 

vypadává ze hry.  

 Obdobně mohou žáci přiřazovat šišku k větvičce apod. 
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Najdi svůj strom 

 Žáky rozdělíme do dvojic. Jeden z dvojice si zaváže oči a druhý z dvojice ho 

nepřímou cestou opatrně dovede k určenému druhu stromu. „Slepý“ žák si strom 

ohmatá, aby byl schopen tento strom znovu najít. Spoluhráč dovede „slepce“ opět 

oklikou nazpět. Žák se po rozvázání očí pokusí najít svůj strom. Poté si žáci úlohy 

vymění. 

Stanoviště 

1. Reussova ulice – památník 

Pojmy: balneologie, lázeňství, F. A. Reuss 

 Naše exkurze začne u památníku zakladatele balneologie Franze Ambrose Reusse 

žijícího na přelomu 18. a 19. století. F. A. Reuss (indicie do křížovky v PL č. 7) 

vystudoval Hornické učiliště na akademii ve Freibergu a stal se císařským a královským 

hornickým radou. Kromě těžby uhlí se však zajímal o přírodu severních Čech. Jako 

první popsal léčivé účinky Bílinské kyselky a je považován za zakladatele balneologie 

(z lat. balneum = lázeň), což je nauka o léčbě lázeňskými metodami. Byl to tedy právě 

on, kdo se zasloužil o vznik bílinských lázní spolu s rodem Lobkovitzů, který lázně i 

prameny vlastnil. F. A. Reuss se stal v lázních lékařem tak jako později i jeho syn 

August Emanuel Reuss. A. E. Reuss pracoval v Bílině jako lékař, ale později přednášel 

mineralogii a geologii na pražské univerzitě (dnes UK) a ve Vídni byl jmenován 

profesorem. 

 Začleňme období života F. A. Reusse do historického kontextu. Co se děje v této 

době v Evropě a v Čechách? 

 V největší evropské mocnosti tehdejší doby – Francii probíhá Velká francouzská 

revoluce. Francie se stává republikou. Čechy prožívají dobu osvícenského absolutismu 

v habsburské monarchii. Představitelé osvícenství chtějí opustit církevní učení a řády a 

usilují o rozumové poznání světa a přírodních zákonů včetně změny společenských 

pořádků. 

 I panovník císař Josef II. (syn Marie Terezie) byl velký osvícenec. Z obavy zničení 

lesů kvůli výrobě dřevěných rakví nařídil používat na každé farnosti pro přepravu 
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nebožtíka na hřbitov jednu rakev. Zemřelý se měl poté pohřbít jen v zašitém plátně a 

rakev tak mohla dál sloužit pro převozy dalších nebožtíků. Tento nápad na šetření lesů 

se lidu nelíbil a císař rozmrzelý málo osvíceným lidem, nařízení zrušil. 

 Prameny kyselky samozřejmě lidé využívali dávno předtím, než byl znám jejich 

léčebný účinek jako obyčejnou pitnou vodu. O léčivé vodě se již v 2. polovině 18. stol. 

dozvěděl prakticky celý svět. Kyselka se rozvážela do Ruska, Anglie, Německa, ale i do 

dalekého Ria de Janeira v hliněných džbáncích zalitých voskem, které se zde vyráběly a 

jejich střepy budete objevovat po cestách, kudy dnes povede naše exkurze. 

Celý lázeňský areál se nachází v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů. 

Za pomníkem vidíte budovu, kde se kyselka stáčí do lahví, a tak jako v minulosti se 

vyváží do celého světa. 

Budova naproti pomníku je hlavní lázeňská budova, kam se kvůli léčebné kyselce 

sjížděli hosté z celého světa. Pamětní desku má na vedlejší budově i J. W. Goethe. 

 Cestou k altánku ukázka jalovce obecného, jalovce čínského a jinanu dvoulaločného 

– v PL č. 1 obrázek části jalovce obecného, jinanu dvoulaločného a liliovníku 

tulipánokvětého. 

Jalovec obecný má listy (jehlice) na spodní straně s jedním bílým pruhem v trojčetných 

přeslenech. Dříve rostl zpravidla na horských a podhorských pastvinách. Okusem díky 

svým pichlavým jehlicím a vysokému obsahu aromatických olejů netrpěl. Zůstával 

často po spasení ostatních rostlin na pastvině v převaze. Pastviny takto zarostlé byly pro 

pastvu nevhodné – jalové. Odtud název. Jalovec je dvoudomá dřevina. Tento 

osamocený exemplář proto neplodí. 

 Zná někdo užití jalovčinek (jalovcová šištice)? 

 Využití mají jako koření nebo v lékařství proti revmatismu a proti zánětům 

močových cest. Vyrábí se z nich alkohol, např. jalovcová borovička a gin. 

 Hned vedle jalovce obecného roste jalovec čínský s výraznými vonnými silicemi a 

dvojím typem listů – jehlice a šupiny. Je jedovatý. Silice může vyvolat podráždění kůže. 

Jinan dvoulaločný je opět dvoudomá, primitivní nahosemenná dřevina vyskytující se 

na planetě již před 200 mil. lety. Tento exemplář je samec, který tvoří samčí jehnědovité 

šištice. Pokud by zde rostl i samičí exemplář dočkali bychom se na podzim silného 
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zápachu po dozrání dužnatých obalů semen, které připomínají plod třešně (peckovici) – 

obrázek v PL č. 1. Při styku s kůží mohou látky v obalu semen vyvolat alergickou 

reakci. Hned vedle lázeňské budovy můžeme srovnat tentokrát s primitivní 

krytosemennou dřevinou liliovníkem tulipánokvětým. Jinan dvoulaločný (Ginkgo 

biloba) je využíván v lékařství při poruchách paměti a krevního oběhu. Pro tyto účely se 

sbírají listy. 

2. Altánek 

Pojmy: minerální prameny, kyselka, lesopark tis červený, javor dlanitolistý, zerav 

obrovský. 

 Spolu s altánkem, kde v dobách největší lázeňské slávy vyhrávala kapela, se zde 

nachází ještě kruhová budova, která chrání jeden z vrtů (190,6 m hlubokého), ze kterého 

se čerpá minerální voda, která se pak dostává potrubím do budovy stáčírny. 

 Žáci vyšších ročníků, kteří prošli výukou mineralogie a geologie by měli umět 

odpovědět na následující otázku. 

Proč právě název kyselka a jak se ve vodě objevily minerály (proto také minerální 

voda) ve složení, které pomáhají při mnoha nemocech? 

Obecně se čisté vodě z přírodních zdrojů říká minerální voda. Jedná se tedy o vodu 

podzemní, ve které jsou rozpuštěny různé minerály. Někdy se do takové vody dostane i 

volný plyn oxid uhličitý (CO2) a to minimálně 1 g/l, který způsobí přirozenou perlivost. 

Taková voda je pak označena jako kyselka. Kyselka, tedy neznamená kyselá voda, ale 

přirozený obsah kysličníku (oxidu) uhličitého. Bílinská kyselka pomáhá dobrému 

trávení, neutralizuje žaludeční kyseliny (účinná proti tzv. pálení žáhy), snižuje tvorbu 

ledvinových kamenů, pomáhá i při onemocnění dýchacích cest. 

Výskyt kyselky právě zde souvisí s tektonickou a vulkanickou činností v dávné době 

zvané terciér (třetihory = paleogén + neogén). 

 Jak se nazývá geologické období před terciérem a po terciéru? 

Mesozoikum (druhohory) se 3 periodami: trias, jura, křída (před 251–65,5 mil. lety). 

Po mesozoiku přichází kenozoikum, které zahrnuje útvary paleogén, neogén (tvoří 

dohromady terciér) a kvartér (čtvrtohory). 
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 V této geologicky neklidné době se v rulovém masivu proterozoického stáří 

(starohory) vytvořily pukliny, do nichž se dostala voda z řeky Bíliny a z povrchového 

povodí vrchu Mnichovec, ležícím severovýchodně od parku. Voda, která po miliony let 

proniká do puklin, se v nich setkává s CO2, který proudí opačným směrem, tedy 

k povrchu. Plyn se v puklinové vodě rozpustí a tato nasycená voda pak zase působí 

na okolní rulovou horninu, ze které se uvolňují především alkalické kovy (Na
+
, K

+
) a 

kovy alkalických zemin (Ca
2+

, Mg
2+

), ale také řada dalších prvků a iontů (Cl
-
, F

-
, SO4

2-
, 

Li, Al, Fe). Množství alkalických prvků řadí bílinskou kyselku na první místo ve střední 

Evropě. 

 Ukázka ortoruly. 

 Důkazem, že bílinská kyselka vzniká hluboko pod zemí, je její vyvěrající teplota, 

která se pohybuje mezi 17–20 °C. 

 Ochutnávka bílinské kyselky. 

 Dalším reliktem, tentokráte třetihorním, je tis červený (list i míšek na obrázku v PL 

č. 1). Dnes chráněná, ale také jedovatá rostlina. Jediné, na čem byste si mohli pochutnat, 

je červený dužnatý sladký obal (míšek) kolem semene. Tis roste velmi pomalu a i proto 

má kvalitní husté dřevo, které bylo dříve používáno k výrobě luků. Tento jehličnatý 

domácí druh má měkké jehlice a oproti většině jehličnanů mu chybí pryskyřičné 

kanálky. Počátkem března je zajímavé pozorovat množství uvolňovaného pylu 

(větrosprašnost). 

V PL č. 7 už budeš znát některé informace do křížovky. 

 javor dlanitolistý, zerav obrovský 

Na cestě k dalšímu stanovišti po levé straně dub letní, po pravé straně jírovec maďal a 

douglaska tisolistá. 

 U mladého dubu letního zůstávají listy na stromě i přes zimu. Informace o opadu 

listí. Porovnáme list a žaludy dubu letního a dub zimního. Upozorníme na oblibu žaludů 

u sojky a jejich šíření. 

 Na pravé straně jírovec maďal (kaštan koňský). Před rašením listů upozorníme 

na jednoduché poznávání podle jizvy na větvích ve tvaru koňské podkovy. 
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 Douglaska tisolistá. Snadno ji lze poznat podle typických trojcípých krycích šupin. 

Díky kořenovému systému je odolná vůči větru, dřevo se používá v nábytkářství. Starší 

jedinci jsou odolní vůči požáru. 

 Porovnáme pupeny jírovce maďalu s pupeny buku (smuteční kultivar), který roste 

ve svahu na cestě do růžového parčíku. Ukážeme tím, že nejen podle listů je jednoduché 

poznávat druhy dřevin. 

3. Růžový park 

Pojmy: jedle bělokorá, jedlovec kanadský, smrk pichlavý, smrk omorika, smrk ztepilý, 

borovice vejmutovka, borovice černá, douglaska tisolistá, zerav obrovský, šiška, 

nahosemenné rostliny, rostliny jednodomé (borovice, smrk), rozmnožování 

nahosemenných rostlin, introdukované dřeviny, epifyt. 

 Růžový park je místo, kde se dendrologové při zakládání parku vyřádili. Otáčením 

na patě se skrze poznávání stromů dostaneme do celého světa. Před námi jedle bělokorá 

(středoevropské pohoří), ze které nenajdete nikdy šišku, protože se rozpadá již 

na stromě, na kterém roste vzpřímeně. Pokud se podíváte pod strom, najdete jen 

samostatné šupiny. 

 Vedle jedle roste největší smrk pichlavý v Bílině a borovice vejmutovka s tenkými 

dlouhými jehlicemi. Naproti malý jedlovec kanadský. Všechny druhy pochází 

ze Severní Ameriky. 

Ve svahu rostoucí borovice černá má původ na jihu Evropy a v Asii. Ještě víše než 

borovice černá roste severoamerická douglaska tisolistá a smrk omorika, který má své 

„kořeny“ v horských lesích na Balkáně. 

 Co je to vlastně šiška? 

 Popis šišky. Pojmy šištice (šiška), vřeteno, zdřevnatělé šupiny dozrálých šištic, 

samičí a samčí šištice, semena s blanitými křidélky. 

Rozmnožování nahosemenných rostlin. 

Na větvích vyrůstají samčí a samičí šištice. 

o samčí šištice – s tyčinkami s velkým množstvím pylu 

o samičí šištice – tvořeny semennými šupinami s dvěma nechráněnými vajíčky 
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Opylení je pomocí větru (větrosnubné). Po oplození se vajíčka přeměňují v křídlatá 

semena, samičí šištice dřevnatí, vzniká šiška. Za sucha se šiška rozevírá, uvolňují se 

zralá semena, která se pomocí křídel rozšiřují do okolí. Z vyklíčených semen vyrůstají 

semenáčky. 

V růžovém parčíku a jeho nejbližším okolí najdi všechny možné druhy části 

nahosemenných rostlin, kde jsou ukrytá semena. Části rostliny netrhej, sbírej jen to, co 

je spadlé na zemi. Každý byste měl přinést minimálně 6 druhů takových částí. 

V atlase stromů vyhledej podle těchto částí nahosemenných rostlin jejich názvy. Názvy 

napiš velkým tiskacím písmem na kartičku (nebo žáci pokládají na již připravené 

kartičky s názvy, které jsou v příloze v souboru Kartičky s názvy dřevin.pdf). 

Podle počtu žáků ve skupině hledají buď jednotlivě, nebo v tříčlenných skupinách. 

 Pedagog podá informace, které pomohou při pozdějším určování stromů. 

Popis jehlic borovice černé a borovice vejmutovky. Ukázka počtu jehlic ve svazku 

na brachyblastu. Spodní strana jehlic tisu červeného, smrku omoriky. Pichlavé jehlice 

smrku pichlavého. Citrusová vůně rozemnutých jehlic jedle. Porovnat husté obrůstání 

větve jehlicemi u omoriky s větví douglasky tisolisté popřípadě jedlovce kanadského. 

Pokuste se zapamatovat z kartiček názvy stromů. Po pěti minutách vyzveme žáky 

nebo skupinu žáků, aby na své hromádce kartičky přeházeli a přešli k hromádce jiné 

skupiny. Úkolem žáků nebo skupin žáků je vrátit kartičky ke správné části 

nahosemenné rostliny. 

 Všimněte si ve svahu rostliny, která vypadá, že parazituje na stromech. Jedná se 

o břečťan, který využívá kmen stromu jen k opoře, ale ne k odsávání živin, jak to dělají 

parazité. Takovým rostlinám se říká epifyty. 

Přiřaď k obrázkům v PL č. 1 číslo větvičky a celý název stromu. 

4. Pod Lesní kavárnou 

Pojmy: lípa velkolistá, lípa srdčitá, trnovník akát, kaštanovník setý, magnolie, katalpa. 

 Magnolie (šácholan) je jednou z nejstarších kvetoucích rostlin. Magnoliím příbuzné 

rostliny se objevily v druhohorách. Do parků se vysazuje pro krásné brzy rozkvétající 

květy. Dobře snáší znečištěné ovzduší. 
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 Katalpa vysazuje se do měst, protože neobsahuje alergeny a kvete velkými květy. 

Velké srdčité listy jsou zespodu krátce chlupaté. 

 Kaštanovník setý 

 Ponecháme žákům možnost, aby sami určili, o jaký strom se jedná. 

 Zmíníme využití a stanoviště, které je pro kaštanovník nevhodné. 

 Lípa srdčitá a lípa velkolistá – v zimním období si budeme všímat především pupenů 

a borky. V letním období popíšeme rozdíl mezi listy. 

 Opět by měli žáci sami poznat, o kterou rostlinu se jedná. 

 Žákům předložíme listy a plody obou druhů. 

Vyzveme žáky, aby našli rozdíly mezi druhy lip. 

 Lípa velkolistá 

Srdčitý list je na líci matně zelený, na rubu světle zelený na omak chlupatý. Okraje listů 

lehce ohnuté dolů. Na spodu v paždí žilek bílé chloupky. Plod – 3 žebernaté ochlupené 

1 cm velké oříšky s dřevnatou skořápkou. 

 Lípa srdčitá 

Srdčitý list na spodu v paždí žilek rezavé chloupky. Okraje listů směřují šikmo vzhůru. 

Květenství umístěno nad listy. Plod – měkce skořápkové oříšky. Snáší větší zastínění a 

chladnější stanoviště než lípa velkolistá. 

Úkol k tomuto tématu je v PL č. 3. 

 Trnovník akát – ukázka přeměny listů v trny (palistové trny). Výrazná hřebenitá 

popraskaná borka. Využívá strakapoud.  

Jedovatá invazivní rostlina, která do půdy vylučuje látky, díky kterým jsou ostatní 

rostliny vyhubeny. Žije v symbióze s hlízkovými bakteriemi, které vážou vzdušný 

dusík. Akát byl v minulosti často vysazován pro své tvrdé dřevo, které se využívalo 

v kolářství a jeho květy v dlouhých převislých hroznech, jsou výbornou pastvou 

pro včely. 

V zimním období se zaměříme na poznávání dřevin podle pupenů. 
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5. Osmička 

Pojmy: javor klen, javor mléč, javor velkolistý, lípa velkolistá, jerlín japonský, buk 

lesní, jírovec maďal, roháč obecný. 

V zimním období řadíme poznávání stromů podle pupenů a borky. Úkoly k tomuto 

tématu jsou v PL č. 4. 

Určování stromů podle atlasu. 

Určování výšky stromů. 

Určování stáří mladých jehličnanů. 

 Stáří lze určit spočítáním přeslenů větví s přičtením 4–5 let. V průměru vyrůstá 

u jehličnatých stromů první přeslen větví ve 4. až 5. roce života a pak každý rok přirůstá 

jeden přeslen. Tuto metodu lze použít jen do určitého věku, dokud bezpečně rozeznáme 

spodní přesleny, alespoň podle zbytků větví. 

 Rozdíly mezi druhy javorů a dubů. Špičaté pupeny buku. Borka stromů. 

 Zahraj si na archeologa. Pokus se najít střepy starých kamenných džbánků, 

do kterých se plnila Bílinská kyselka. Střepy můžeš nacházet po zbytek dnešní exkurze. 

V PL. č. 2 přiřaď list a kůru ke správnému názvu stromu. Tam, kde si nebudete jisti, 

vyčkejte dalších stanovišť, kde budeme stromy opakovat. 

6. Lesní kavárna 

Pojmy: ptačí budky, pobytové stopy (okusy, trus, stopy), krkavec velký, pěnkava 

obecná. 

Posezení u Lesní kavárny můžeme využít mimo vegetační období k opakování a 

procvičování poznávání stromů podle pupenů, které jsme nasbírali během průchodu 

předešlých stanovišť. 

Žáci hledají pobytové stopy, ptačí budky. 

 Informace o konstrukci ptačích budek. Vysvětlení plíšků kolem vletového otvoru. 

K vypracování pracovních listů využijeme lavic a stolů u Lesní kavárny. 
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Zde je vhodné vypracovat pracovní listy o pobytových stopách a ptactvu – PL č. 6, 

8/2, 9. 

7. Cesta k divadlu 

Pojmy: dub červený, dub letní, habr obecný, jilm vaz, jasan ztepilý, javor mléčný, javor 

klen, javor babyka, dendrotelmy. 

Dub červený, dub letní a další listnaté stromy a keře. 

Nevhodně vysazené cypřiše 

Dendrotelmy se semenáčky dřevin 

 

 

 

V PL č. 3 dokresli plody a přiřaď k nim správné listy a název stromu. 

8. Přírodní divadlo 

Pojmy: topol šedý, borovice lesní, borovice černá, mahónie cesmínolistá, azalka, 

pobytové stopy, kovárna strakapouda velkého, veverka obecná, křivka obecná, šoupálek 

krátkoprstý, brhlík lesní. 

Určování ptáků: pěnkava obecná, brhlík lesní, šoupálek krátkoprstý, sýkora koňadra, 

strakapoud velký,… (v příloze ve složce Karty živočichové, v podsložce Kyselka). 

Pobytové stopy veverky, strakapouda, křivky. Ukázka a vysvětlení jak se jednotlivá 

zvířata dostávají k semenům šišek. 

Najdi šišky, na kterých si pochutnával strakapoud, veverka a křivka. 

Zopakujte si, co jste se dověděli o ptácích a vypracujte PL č. 8/1, 10 a doplňte si 

informace, které vám ještě chybí. V PL č. 5 už budete umět přiřadit zvířeti jejich 

oblíbenou potravu. 

Závěr exkurze 

 Před ukončením exkurze si připomeneme stanoviště, kterými jsme prošli. 

Zopakujeme nejdůležitější informace, které jsme se dozvěděli. Vyzveme žáky 

ke krátkému zhodnocení exkurze. 

Počet děloh u semenáčků 

smrk jedle borovice modřín tis 

5-6 5-6 4-7 6 2 
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 Lázeňský park – pomůcky, vybavení 4.3.3

Pedagog: vzorek ruly, pracovní listy, psací potřeby, lupy, dalekohled, pásky na oči 

(pro polovinu účastníků exkurze), atlas dřevin, bylin (v příloze na CD ve složce Atlasy 

pod názvem souboru Atlasy dřevin.pdf a Atlasy bylin.pdf), kartičky s názvy dřevin 

(vpříloze pod názvem Kartičky s názvy dřevin.pdf), obrázky s druhy ptáků (v příloze 

ve složce živočichové, v podsložce Kyselka), rozstříhané obrázky pro didaktickou hru 

(v příloze ve složce Puzzle), láhev Bílinské kyselky s kelímky, odměny za aktivitu a 

správné odpovědi na otázky. 

Žáci: pohodlné oblečení a obuv, psací potřeby, dalekohled (není nutný), svačina, pití. 

 Lázeňský park – pracovní listy 4.3.4

 Pracovní listy jsou v příloze diplomové práce v digitální podobě na CD ve složce 

Pracovní listy v souboru PL_Lázeňský park.pdf. 

Seznam pracovních listů a úloh, které jsou vhodné i pro vypracování ve škole v rámci 

opakování: 

PL č. 1 – jehličnaté stromy – poznávání 

PL č. 2 – listnaté stromy – poznávání 

PL č. 3 – plody listnatých stromů 

PL č. 4/1 – poznávání dřevin podle pupenů  

PL č. 4/2 – poznávání dřevin podle popisu 

PL č. 5, 6 – pobytové stopy 

PL č. 7 – křížovky 

PL č. 8, 9, 10 – ptactvo 

 K případnému testování znalostí jsou připraveny testovací otázky v příloze na CD 

Testové otázky.pdf. 
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 Ověření didaktických materiálů v praxi 5.

 Metodika 5.1

 Vytvořené materiály a postupy byly ověřovány na kolektivech žáků bílinských 

škol a dětí z přírodovědně-turistického oddílu. Žáci měli za úkol vypracovat pracovní 

listy určené k exkurzi Lázeňský park Kyselka před samotnou realizací exkurze (pretest). 

Po absolvování exkurze dostali žáci pracovní listy k opětovnému vypracování (posttest). 

První pracovní listy byly vyplněny cca 1 týden před provedením exkurze. Druhý 

pracovní list vyplnili žáci 4 až 7 dní po exkurzi. 

 Pracovní listy vypracované před a po exkurzi byly vyhodnoceny pomocí 

shodného bodovacího systému a následně podrobeny další analýze. Výsledky byly 

sestaveny do tabulek v programu MS Excel a následně vyhodnoceny do podoby grafů. 

 S jednou ze skupin byl vzápětí po exkurzi navíc proveden dotazníkový výzkum, 

jehož účelem bylo zjistit subjektivní dojem žáků z exkurze. 

 Ověřování se zúčastnila VI. třída ZŠ praktické (březen 2015), VIII. třída 

ZŠ praktické (březen 2015), VII. třída ZŠ a děti z přírodovědně-turistického oddílu 

„Bílinské sojky“ (listopad 2014). Z důvodu malé početnosti VI. třídy byly pro účely 

vyhodnocení VI. a VIII. třída ZŠ praktické sloučeny do jedné skupiny a exkurze s nimi 

byla provedena společně (tab. č. 1). 

Exkurze č. Kolektiv Počet žáků* Termín exkurze 

1.  Turisticko-přírodovědný oddíl Bílinské sojky 13 (15) 16.10.2014 

2.  
VI. třída ZŠ praktické 8 (11) 

19.3.2015 
VII. třída ZŠ praktické 11 (11) 

3.  VII. třída ZŠ 23 (26) 23.3.2015 

Tab. č. 1 Počet účastníků jednotlivých exkurzí. 

*poznámka: počet uvedených účastníků v závorce představuje počet skutečně 

zúčastněných dětí na prováděné exkurzi, číslo před závorkou ukazuje počet těch dětí, 

které se zúčastnily exkurze i obou etap testování výsledků  

 VI. třída ZŠ praktické se sestávala z 8 žáků, z toho 4 dívky a 4 chlapci. VIII. třída 

ZŠ praktické měla 11 žáků, z toho 3 dívky a 8 chlapců. Kolektiv složený z těchto dvou 

tříd tedy představoval skupinu, která vyžaduje speciální přístupy ke vzdělávání. Jejich 

motivace k získávání nových poznatků je krátkodobá. VII. třída ZŠ byla složena 

z 23 žáků, z toho 11 dívek a 12 chlapců. Tato skupina představuje hlavní vzdělávací 
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proud v ČR, a tudíž jsou tito žáci zvyklí na běžné vzdělávací metody. Přírodovědný 

oddíl „Bílinské sojky“ se zúčastnil testování 13 členy (5 dívek a 8 chlapců). Tato 

skupina byla tvořena dětmi různého věku od 8 do 17 let. Většinou se jednalo o studenty 

gymnázia v Bílině. Pro tuto skupinu je charakteristické, že terénní forma výuky v okolí 

města Bíliny u nich tvoří zhruba 60% jejich zájmové činnosti v rámci oddílu. Ve škole 

jsou tyto děti vzdělávány většinou obdobně jako děti ze ZŠ. Vzhledem k tomu, že 

většina dětí byla zároveň studenty gymnázia, byl zde předpoklad, že se mezi nimi 

vyskytuje větší podíl dětí s lepšími studijními předpoklady.  
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 Výsledky 5.2

 Výsledky vyhodnocení pracovních listů všech skupin z hlediska úspěšnosti žáků 

při řešení úkolů v pracovních listech jsou shrnuty do skupiny grafů níže. 

 

Graf č. 1 Průměrné bodové hodnocení pracovního listu jednoho žáka vyplněného před a 

po exkurzi vyjádřené podílem z maximálního dosažitelného počtu bodů. 

 Graf č. 1 ukazuje rozdíly v bodovém hodnocení pracovního listu průměrného 

žáka po jednotlivých skupinách vyjádřený v poměru k maximálnímu možnému 

dosažitelnému počtu bodů hodnocené části pracovního listu (celkem 97 bodů). Z grafu 

je zřejmý výrazný rozdíl mezi jednotlivými skupinami žáků odlišnými příslušností 

k různým vzdělávacím programům. Nejlepších výsledků dosahuje skupina dětí 

z přírodovědného kroužku, následuje skupina žáků ZŠ a nejhorší výsledky jsou patrné 

u žáků ZŠ praktické. U všech skupin je zřejmé zlepšení úrovně znalostí po absolvování 

exkurze, přičemž toto zlepšení je nejvyšší u skupiny žáků ZŠ. 
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Graf č. 2 Průměrné zlepšení bodového hodnocení jednoho žáka po exkurzi, vyjádřené v % 

bodového zisku z pracovního listu vyplněného před exkurzí. 

 Graf č. 2 popisuje míru zlepšení bodového hodnocení žáků jednotlivých skupin 

vyjádřené v procentech bodového zisku z pracovního listu vyplněného před exkurzí. 

Relativní zlepšení je mnohem vyšší u skupin žáků, které se přírodovědným vzděláváním 

nezabývají mimo školní vzdělávací plány než u skupiny dětí z přírodovědného oddílu, 

kde přírodní vědy tvoří podstatnou náplň jejich mimoškolní činnosti. 

 

Graf č. 3 Průměrné zlepšení bodové hodnocení jednoho žáka po exkurzi vyjádřené v počtu 

bodů. 

 Graf č. 3 vyjadřuje zlepšení bodového ohodnocení žáků v absolutním vyjádření 

(rozdíl mezi průměrným ziskem bodů v pracovním listě před exkurzí a po ní. Z grafu je 

zřejmé, že absolutně nejvyšší nárůst znalostí po absolvování exkurze vykazuje skupina 

žáků ZŠ, zatímco absolutní nárůst bodového zisku dětí ZŠ praktické a přírodovědného 

oddílu je podstatně nižší, skoro shodný. 
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Graf č. 4 Průměrné bodové hodnocení pracovního listu jedné dívky vyplněného před a 

po exkurzi vyjádřené podílem z maximálního dosažitelného počtu bodů. 

 Graf č. 4 ukazuje rozdíly v bodovém hodnocení pracovního listu průměrného 

žáka obdobně jako graf č. 1 s tím, že do grafu jsou zahrnuty pouze dívky. Z grafu je 

opět zřejmý výrazný rozdíl mezi jednotlivými skupinami dívek odlišnými příslušností 

k různým vzdělávacím programům. Nejlepších výsledků dosahují i zde sice dívky 

z přírodovědného oddílu, v bodovém zisku po exkurzi je ale téměř dohnala skupina 

dívek ZŠ, která prakticky zdvojnásobila svoje bodové ohodnocení. Nejhorší výsledky 

vykazuje skupina žákyň ZŠ praktické. 

 

Graf č. 5 Průměrné zlepšení bodové hodnocení jedné dívky po exkurzi vyjádřené v % 

bodového zisku z pracovního listu vyplněného před exkurzí. 

 Graf č. 5 popisující míru zlepšení bodového hodnocení dívek jednotlivých skupin 

vyjádřené v procentech bodového zisku z pracovního listu vyplněného před exkurzí, 

ukazuje daleko nejvyšší míru zlepšení u žákyň ZŠ, ale výrazné je i relativní zlepšení 

žákyň ZŠ praktické. Naopak dívky z přírodovědného oddílu vykazují zlepšení 

minimální. 
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Graf č. 6 Průměrné zlepšení bodové hodnocení jedné dívky po exkurzi vyjádřené v počtu 

bodů. 

 Graf č. 6, který vyjadřuje zlepšení bodového ohodnocení dívek v absolutním 

vyjádření (obdobně jako graf č. 3) ukazuje, že i v tomto případě nejvyšší relativní 

zlepšení vykazují dívky ZŠ. Naopak absolutní zlepšení znalostí dívek ZŠ praktické a 

dívek z přírodovědného oddílu je podstatně nižší a srovnatelné. 

 

Graf č. 7 Průměrné bodové hodnocení pracovního listu jednoho chlapce vyplněného před 

a po exkurzi vyjádřené podílem z maximálního dosažitelného počtu bodů. 

 Graf č. 7 ukazuje rozdíly v bodovém hodnocení pracovního listu průměrného 

žáka obdobně jako graf č. 1 s tím, že do grafu jsou zahrnuty pouze chlapci. Z grafu 

vyplývá výrazný rozdíl mezi jednotlivými skupinami chlapců odlišnými příslušností 

k různým vzdělávacím programům. Nejlepších výsledků dosahují i zde chlapci 

z přírodovědného oddílu, nižší, zhruba poloviční bodový zisk má skupina chlapců ZŠ, 

nejnižšího bodového zisku před i po exkurzi dosáhli chlapci ze ZŠ praktické. 
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Graf č. 8 Průměrné zlepšení bodové hodnocení jednoho chlapce po exkurzi vyjádřené v % 

bodového zisku z pracovního listu vyplněného před exkurzí. 

 Graf č. 8 popisuje míru zlepšení bodového hodnocení chlapců obdobně jako grafy 

č. 2 a č. 5. Graf ukazuje v tomto případě nejvyšší relativní míru zlepšení u žáků 

ZŠ praktické, o něco nižšího zlepšení dosáhli chlapci ze ZŠ a nejnižší relativní zlepšení 

se projevilo u chlapců z přírodovědného oddílu Bílinské sojky. 

 

Graf č. 9 Průměrné zlepšení bodové hodnocení jednoho chlapce po exkurzi vyjádřené 

v počtu bodů. 

 Graf č. 9, který vyjadřuje zlepšení bodového ohodnocení chlapců v absolutním 

vyjádření (obdobně jako graf č. 3 a č. 6) ukazuje, že nejvyšší relativní zlepšení je zřejmé 

u chlapců ZŠ, nižší u skupiny chlapců ZŠ praktické a nejnižší v případě chlapců 

z přírodovědného oddílu. 

 Vzhledem k vysoké heterogenitě dětí v přírodovědném oddílu byly vyhodnoceny 

ještě odděleně výsledky v této skupině. Děti byly podle délky svého členství v oddíle 

rozděleny na skupinu nováčků (členství 0 až 1,5 roku) a skupinu zkušených (členství 

nad 1,5 roku). 
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Graf č. 10 Průměrné bodové hodnocení pracovního listu jednoho člena oddílu vyplněného 

před a po exkurzi vyjádřené podílem z maximálního dosažitelného počtu bodů. 

 Graf č. 10 ukazuje rozdíly v bodovém hodnocení pracovního listu průměrného 

člena oddílu celkem a v rozlišení na „nováčky“ a „zkušené“ vyjádřený v poměru 

k maximálnímu možnému dosažitelnému počtu bodů hodnocené části pracovního listu. 

Z grafu je zřejmý rozdíl mezi „zkušenými“ a „nováčky“. „Nováčci“ mají obdobné zisky 

bodů jako žáci ZŠ (viz graf č. 1), ale menší zlepšení po exkurzi. „Zkušení“ členové 

oddílu dosahují absolutně nejvyšších zisků v rámci hodnocení všech zkoumaných 

skupin. 

 

Graf č. 11 Průměrné zlepšení bodové hodnocení jednoho člena oddílu Bílinské sojky 

po exkurzi vyjádřené v % bodového zisku z pracovního listu vyplněného před exkurzí. 

 Graf č. 11 popisuje míru zlepšení bodového hodnocení členů oddílu v rozlišení 

na „nováčky“ a „zkušené“ vyjádřené v procentech bodového zisku z pracovního listu 

vyplněného před exkurzí. Relativní zlepšení je mnohem vyšší u „nováčků“ než 

u „zkušených“. 
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Graf č. 12 Průměrné zlepšení bodové hodnocení jednoho člena oddílu Bílinské sojky 

po exkurzi vyjádřené v počtu bodů. 

 Graf č. 12 ukazuje absolutní zlepšení členů oddílu Bílinské sojky v hodnocení 

pracovního listu po exkurzi v rozlišení na „nováčky“ a „zkušené“. Průměrné zlepšení 

obou skupin je prakticky totožné. Činí něco málo přes 5 bodů. 

 Na závěr exkurze provedené s žáky VII. třídy ZŠ bylo ještě provedeno 

dotazníkové šetření ohledně subjektivního dojmu žáků z exkurze. Žáci byli dotázáni 

„Jak se jim exkurze líbila a proč?“ a „Co je na exkurzi nejvíce zaujalo?“ a to jak 

v kladném tak negativním smyslu. Dále jim byla položena otázka, zda by se podobné 

exkurze rádi zúčastnili znovu. 
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Graf č. 13 Subjektivní hodnocení účastníků exkurze – chlapců, žáků VII. třídy ZŠ 

(odpověď na otázku: „Jak se vám exkurze líbila a proč?“). 
 

 Na první otázku většina chlapců odpověděla, že se jim exkurze líbila a jako 

nejčastější důvod proč se jim líbila, uvedli, získání nových informací. Tři chlapci 

uvedli, že se jim exkurze nelíbila nebo je nudila. 

 

Graf č. 14 Subjektivní hodnocení účastníků exkurze – dívek VII. třídy ZŠ (odpověď 

na otázku: „Jak se vám exkurze líbila a proč?“). 

 Dívky shodně uvedly, že se jim exkurze líbila a polovina z nich uvedla jako 

hlavní důvod obdobně jako chlapci získání nových informací. 
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Graf č. 15 Subjektivní hodnocení účastníků exkurze – chlapců VII. třídy ZŠ (odpověď 

na otázku: „Co vás na exkurzi nejvíce zaujalo?“). 

 Z probíraných témat a otázek chlapce nejvíce zaujalo téma listnatých stromů, dva 

chlapci uvedli, že je nezaujalo nic. 

 

Graf č. 16 Subjektivní hodnocení účastníků exkurze – dívek VII. třídy ZŠ (odpověď 

na otázku: „Co vás na exkurzi nejvíce zaujalo?“). 

 Dívčí část třídy z probíraných témat, otázek a aktivit uvedla, že je nejvíce zaujalo 

téma šišek jehličnatých stromů a témata stromů obecně. Nenašla se žádná dívka, která 

by uvedla, že jí nezaujalo vůbec nic. 

 Na otázku, zda by se obdobné exkurze chtěli zúčastnit i v budoucnu uvedli 

všichni žáci kromě dvou chlapců, že by se exkurze chtěli zúčastnit.  
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 Diskuze 6.

 V rámci zpracování diplomové práce byly navrženy a vytvořeny exkurzní 

průvodce a pracovní materiály pro tři různé oblasti v okolí města Bíliny, a to s možností 

navštívit tato místa v různých ročních obdobích. Autorkou bylo jedno z míst a to 

lázeňský park Kyselka následně vybráno pro případovou studii – otestování 

použitelnosti vypracovaných průvodců tras exkurzí a pracovních materiálů. Toto místo 

bylo zvoleno z důvodu nejlepší dosažitelnosti pro testovací kolektivy a také proto, že 

pro zvolené období testování (konec podzimu až časné jaro) je lázeňský park díky 

dendrologické rozmanitosti na malé ploše nejvhodnější. Dalším faktorem pro výběr této 

lokality bylo i hledisko bezpečnostní, které vychází z toho, že nebylo dopředu známo, 

jak se budou jednotlivé kolektivy při tomto způsobu výuky chovat. 

 Vyhodnocení vlastní exkurze lze provést jednak z hlediska jejího průběhu 

z pohledu pedagoga a žáka a jednak z hlediska výsledků. 

 Průběh vlastních exkurzí (foto č. 1 až 6 v příloze) ukázal, že navrženou exkurzi je 

reálné zorganizovat pro velmi různorodé dětské kolektivy s různými studijními 

předpoklady a zkušenostmi a to jak v rámci školního vyučování, tak v rámci 

mimoškolní činnosti. Se všemi třemi kolektivy bylo možno exkurzi realizovat během 

2,5–3,5 hodiny. Počet dětí zúčastněných na jedné exkurzi s jedním průvodcem 

se pohyboval mezi 13 a 26 dětmi. Jako optimální se ukázal počet dětí blíže ke spodní 

hranici, tedy kolem patnácti dětí a to z toho důvodu, že menší kolektiv bylo možno více 

individuálně oslovovat a zapojit do činností. Menší počet účastníků dovoluje také lépe 

demonstrovat přírodniny a pozorovat jevy nacházející se pouze na omezeném místě. 

I při vyšším počtu dětí se ale ukázal tento způsob výuky účinným, což bude dále 

vysvětleno. 

 Vzhledem k odlišnostem tří uvedených exkurzních skupin v jejich studijních 

předpokladech, zájmech a zkušenostech nebyly všechny exkurze vedeny zcela totožně, 

ale se zřetelem na tyto odlišnosti. Všem skupinám proto nebyl sdělen stejný objem 

informací a způsob jakým byly informace předávány, byl někdy odlišný. Například 

v případě dětského přírodovědného oddílu, který za podobným účelem místo exkurze 

navštívil již mnohokrát, bylo více využíváno možnosti vzájemného učení mezi 

zkušenými a méně zkušenými členy a motivačním činitelem zde byla i přirozená 

soutěživosti v rámci celoročního oddílového bodování. U dětí ze ZŠ bylo od počátku 

patrné očekávání něčeho nového, což bylo samo o sobě motivační. Tento moment 
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usnadnil zvládnutí i většího počtu účastníků. Největší problém s motivací a zájmem 

o změnu ve výuce se projevil především u dětí VI. třídy ZŠ praktické, které nad zájem 

o nové informace staví zájem o pohodlí ve školních lavicích, jejich schopnosti 

soustředit se na jakoukoli činnost byly velmi krátkodobé a naopak na ně v nezvyklém 

prostředí působilo množství rozptylujících faktorů. Tato zjištění jsou ve shodě 

se zjištěními Hofmanna a Korvase (2008), který rovněž zjistil, že motivace žáků 6. tříd 

je ve srovnání s žáky vyšších tříd nižší (oblíbenost terénní výuky 70% resp. 88%). 

V případě těchto dětí bylo potřeba vyvinout větší úsilí ze strany pedagoga při samotné 

exkurzi. I přesto, že těmto dětem musel být obsah exkurze výrazně krácen a to i 

v případě činnostního učení, došlo k nárůstu času potřebného pro realizaci obsahové 

náplně exkurze. 

 Zvolená náplň exkurze a návaznost naplánovaných aktivit u všech skupin 

zajistila, že nebylo nutno řešit kázeňské a bezpečností problémy. K rizikovému 

momentu může dojít v případě samostatné aktivity v menších skupinách. Při hledání 

šišek např. mohou vzniknout snahy používat je jako předměty vhodné k zasahování 

spolužáků. Proto je nutné stanovit krátký časový limit pro jejich sesbírání. Případně jej 

spojit se soutěží, kdo jich přinese více. 

 Z hlediska hodnocení samotných žáků (graf č. 13, 14, 15, 16) byl průběh exkurzí 

zjišťován u VII. třídy ZŠ. Většina žáků se vyjádřila v tom smyslu, že exkurze je bavila a 

našli proto různé důvody (graf č. 13, 14) a rádi by si něco obdobného zopakovali. 

K podobnému zjištění dospěli průzkumem Hofmann a Karvas (2008) při posuzování 

pohybových aktivit při terénní výuce geografie a biologie. Zjistili, že nejvíce baví 

terénní výuka právě žáky 7. tříd, kteří se z 88% vyjadřují v tom smyslu, že je terénní 

výuka baví a 89% se vyjadřuje v tom smyslu, že terénní výuka je zajímavější než výuka 

ve třídě. 

 Bohužel z důvodu špatných klimatických podmínek nebyla jedna z dohodnutých 

exkurzí zrealizována. Souhra počasí a operativnosti je tedy nezbytným předpokladem 

realizace exkurzí. Z tohoto důvodu se ukázala jako velmi pozitivní faktor připravenost 

exkurze po všech stránkách a se všemi detaily. 

 Vyhodnocení z hlediska výsledků exkurzí (viz kapitola 5.2 Výsledky) bylo 

provedeno jednoduchými statistickými metodami – průměrováním dosažených 

bodových ohodnocení ze zpracování pracovních listů před a po exkurzi. Výsledky byly 

shrnuty do tabulky a byly demonstrovány v podobě grafů. Z těchto výsledků vyplývá: 

1. Na všechny testované skupiny měla exkurze pozitivní vzdělávací vliv. 



144 
 

2. Výrazně se projevily rozdíly mezi složením testovaných skupin. 

3.  Byly zjištěny i rozdíly mezi výsledky chlapců a dívek v rámci testovacích 

skupin. 

4. Obdobné rozdíly jako mezi skupinami byly ještě zjištěny uvnitř věkově 

variabilní skupiny – přírodovědného oddílu. 

 Add. 1. Celkový pozitivní vzdělávací vliv (viz graf č. 1, 2, 3) se projevil v nárůstu 

počtu získaných bodů za zpracování pracovního listu u všech skupin a dokonce až 

na jednu výjimku u všech jednotlivců. Použitá metoda se tedy dá s různou účinností 

úspěšně použít prakticky na libovolnou skupinu dětí. 

 Add. 2. Výše komentovaný nárůst znalostí se podle očekávání projevil různě 

u jednotlivých exkurzních skupin. Absolutně největší nárůst v počtu získaných bodů 

po exkurzi a to jak v absolutním tak v relativním vyjádření se projevil u dětí ZŠ, které 

také subjektivně (graf č. 13, 14) průběh exkurze hodnotily veskrze pozitivně většinou 

z důvodu získání nových informací. Nejnižší absolutní i relativní nárůst znalostí 

po exkurzi se projevil u dětí z přírodovědného oddílu. Je možné předpokládat, že 

příčinou tohoto faktu bylo především to, že tyto děti exkurzní oblast důvěrně znají a 

nové znalosti zde tudíž nemají kde získávat. To dokládá i fakt, že absolutní celkový zisk 

bodů u těchto dětí dosahoval daleko nejvyššího podílu z možného dosažitelného 

množství. Pro děti ze ZŠ i ZŠ praktické bylo prostředí buďto velmi nebo zcela nové a 

tudíž množství nově získaných informací mohlo být vyšší. To se projevilo i u žáků ZŠ 

praktické, kteří sice měli absolutně nejnižší úroveň znalostí před i po exkurzi, ale 

relativní nárůst objemu znalostí se u nich téměř vyrovnal nárůstu znalostí u žáků ZŠ 

(graf. č. 3). Výsledky dosahované dětmi z přírodovědného oddílu ukazují na trvalost 

znalostí nabytých při pravidelné terénní výuce. K obdobnému výsledku dospěli 

testováním žáků ve věku 13–15 let ve Švédsku (Fägerstam & Blom, 2012), kteří zjistili 

statisticky významný rozdíl mezi žáky, kteří prošli terénní výukou a žáky, kteří 

absolvovali výuku pouze ve školním prostředí a to i po půl roce po absolvování terénní 

výuky. Rozdíl spočíval podle těchto autorů v tom, že žáci, kteří absolvovali terénní 

výuku, měli nejenom vyšší znalosti, ale také se dokázali lépe vyjadřovat k danému 

problému a lépe si vybavovali momenty, kdy se s informacemi seznamovali. 

 Add. 3. Při porovnání výsledků chlapců a dívek u všech testovaných skupin bylo 

zjištěno, že generálně odděleně výsledky chlapců a dívek jsou obdobné celkovému 

průměru, ale zároveň se projevují i jisté odlišnosti. Překvapivě působí především 

výsledek dívek ZŠ, které dokázaly v absolutním počtu bodů díky zdvojnásobení 
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celkového zisku po exkurzi téměř dohnat před exkurzí suverénně nejlepší dívky 

z přírodovědného oddílu (graf č. 4). Relativní zvýšení počtu bodů (graf č. 5) u dívek ZŠ 

tak bylo nejvyšší ze všech posuzovaných skupin. Vysvětlení spočívá ve vysoké 

motivovanosti této skupiny, která se projevila i v jejich subjektivním hodnocení (graf č. 

14). Naproti tomu celkově nejnižšího relativního bodového nárůstu dosáhli chlapci (graf 

č. 8) z přírodovědného oddílu, kteří ale zároveň dosáhli celkově nejvyššího zisku bodů 

(graf č. 7) v průměru na jednoho žáka a to jak před exkurzí tak i po ní. Vzhledem 

k tomu, že tato chlapecká skupina prostředí lázeňského parku dobře zná a pravidelně se 

úspěšně zúčastňuje na krajské i národní úrovni přírodovědných soutěží lze konstatovat, 

že úroveň znalostí, kterou tato skupina dosáhla, představuje pomyslný vrchol možného 

fixování informací z dané exkurze. Výsledky ostatních dětí je proto potřeba posuzovat 

nikoli ve vztahu ke 100% testované informace, ale k úrovni dosažené právě touto 

chlapeckou skupinou. 

 Add. 4. Znalosti členů přírodovědného oddílu byly dále posuzovány z hlediska 

dlouhodobosti jejich účasti na oddílových aktivitách. V tomto případě (graf č. 10, 11) 

se ukázalo, že výkony nejméně zkušených členů oddílu se výrazně liší od výkonů členů 

oddílu zkušených a to podobně jako se výkony a zlepšení (graf č. 1, 2) dětí ZŠ liší 

od výkonů a zlepšení dětí přírodovědného oddílu. S mladšími dětmi oddílu je možné 

dále úspěšně pracovat s následným výrazným zlepšováním jejich znalostí. To podporuje 

i fakt, že se jedná většinou o děti šestých a nižších ročníků, u kterých zájem o terénní 

výuku není na tak vysoké úrovni jako v pozdějším věku (Hofmann & Korvas, 2008). 

 Celkově lze výsledky testování navržených exkurzí a materiálů na třech 

odlišných skupinách žáků charakterizovat jako pozitivní, navržené exkurze jako plně 

proveditelné. Objektivní metody vyhodnocení umožnily i kvantifikovat míru impaktu 

exkurzí na vzdělávání dětí v těchto skupinách. 
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 Závěr 7.

 Autorka navrhla a detailně zpracovala podkladové a pracovní materiály 

pro uskutečnění terénní výuky biologie a geologie v okolí města Bíliny v podobě tří 

exkurzí. Připravený materiál byl otestován formou případové studie na příkladu exkurze 

do lázeňského parku Kyselka. Exkurze byla uspořádána se třemi výrazně odlišnými 

dětskými kolektivy v rozpětí 5. až 9. třídy s největším zastoupením žáků 6. až 8. třídy. 

Průběh exkurzí z hlediska autorky, subjektivní hodnocení žáků i objektivní vyhodnocení 

změn znalostí u žáků před a po exkurzi ukázalo, že testovaná exkurze je plně 

realizovatelná v navrženém rozsahu a to i za nejméně atraktivních podmínek (zimní 

roční období). Dobře připravená terénní výuka přináší žákům i pedagogovi prospěch 

v podobě nabytých znalostí a poznání okolí města a zvýšení zájmu o přírodu a 

vyučování v přírodě. 

 Připravený materiál byl předložen pedagogům biologických předmětů 

na ZŠ Aléská v Bílině, kteří se rozhodli jej využívat při výuce a nadále bude 

zdokonalován a nabízen na bílinských školách k bezplatnému použití. Zároveň budou 

tyto materiály využívány dále při činnosti přírodovědně-turistického oddílu Bílinské 

sojky při Bílinské přírodovědné společnosti, která také uvažuje o vydání upravených 

částí exkurzních průvodců v tištěné podobě v modifikaci pro uživatele z řad veřejnosti. 

  



147 
 

 Seznam použitých informačních zdrojů 8.

ALTMANN, A. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1975. 

BOLLIGER, M. Keře. Praha: Ikar Praha, spol. s. r. o., 1998. ISBN 80-7202-302-0. 

BOUCHNER, M. Stopy. Edice Průvodce přírodou. Praha: Aventinum, s.r.o., 1999. 

ISBN 80-7151-090-4  

CAJZ, V., MLČOCH, B., ČECH, S., VALEČKA, J., KADLEC, J., BURDA, J., HOLÝ, 

M., ULRYCH, J., KINSKÝ J., CHVÁTAL, P. České středohoří, geologická a 

přírodovědná mapa: The České Středohoří Mts., geology and nature features = Das 

Böhmische Mittelgebirge, geologische Wanderkarte. 1. vyd. Praha: Český geologický 

ústav, c1996, 1 map. ISBN 80-707-5238-6. 

DOBRORUKOVÁ, J., DOBRORUKA, L. J., ROB, P. Malá tajemství přírody. Praha: 

Albatros, 1989. ISBN 13-766-89 

DVOŘÁKOVÁ, P., DVOŘÁK, Z. Bílinské moře v době dinosaurů. Praha: Bílinská 

přírodovědná společnost. Tisk Sdružení MAC spol. s. r. o., 2010. ISBN 978-80-254-

8715-0. 

FÄGERSTAM, E., BLOM, J. (2012). Learning biology and mathematics outdoors: 

effects and attitudes in a swedisch high school context. Journal of adventure education 

and outdoor learning 12(1): 1-20 

HOFMANN, E., KORVAS, P. Terénní výuka s pohybovými aktivitami. Košice: UPJŠ. 

Geographia Cassoviensis II. 1 / 2008. ISSN 1337-6748 

CHYTRÝ, M., KOČÍ, M., ŠUMBEROVÁ, K., SÁDLO, J., KRAHUJEC, F., 

HÁJKOVÁ, P., HÁJEK, M., HOFFMAN, A., BLAŠKOVÁ, D., KUČERA, T., 

NOVÁK, J., ŘEZNÍČKOVÁ, M., ČERNÝ, T., HÄRTEL, H., SIMONOVÁ, D., 

TICHÝ, L., KNOLLOVÁ, I., OTÝPKOVÁ, Z., DANIHELKA, J., HÁJEK, O., 

KUBOŠOVÁ, K., KARIMOVÁ, K., ROZEHNAL, J. Vegetace České republiky: 1. 

Travinná a keříčková vegetace. Praha: Academia, 2007. 10384. ISBN 978-80-200-

1462-7. 



148 
 

CHYTRÝ, M., LÁNÍKOVÁ, D., LOSOSOVÁ, Z., SÁDLO, J., OTÝPKOVÁ, Z., 

KOČÍ, M., PETŘÍK, M., ŠUMBEROVÁ, K., NEUHÄUSLOVÁ, Z., HÁJKOVÁ, P., 

HÁJEK, M., KRÁLOVÁ, Š., KARIMOVÁ, K., DANIHELKA, J., TICHÝ, L., 

MICHALCOVÁ, M., HÁJEK, O., KUBOŠOVÁ, K. Vegetace České republiky 2. 

Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009. 520 s. Vegetace 

České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7. 

JAROŠ, P. Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň – floristická část. 2008. vyd. 

Severočes. Přír., 39: 95-108, Litoměřice, 2008. 

JAROŠ, P., STALMACHOVÁ, B. Rostliny Bořeně u Bíliny. Praha: Bílinská 

přírodovědná společnost o. s., 2014, 96 s. Edice Bílinské přírodovědné společnosti o.s. 

ISBN 978-80-905739–0–1. 

KALHOUS, Z. OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X. 

LUXA, J. a kol. Doly Bílina: Z historie hornictví k současnosti dolování na Bílinsku. 

Teplice: Vydavatelství a reklamní agentura NIS Teplice, 1997. 

KOCOUREK, L., KOCOURKOVÁ, K. Bílina v zrcadle staletí. 2001. Vyd. Bílina: 

vydavatelství NIS Teplice, 2001. ISBN 80-238-7895-6. 

KOČÁREK, P. Fyziologie živočichů. Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta. 

Ostrava 2005. 

KOPECKÁ, I. Psychologie 1. díl. Učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 1. vydání, 2011. ISBN 978-80-247-3875-8 

KVAČEK, Z. 2002: Late eocene landscape, ecosystems and climate in northern 

bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina. Bulletin of the 

czech geological survey, vol. 77, NO. 3, 217-236, ISSN 1210-3527. 

MACH, K., VANĚK. S. Tělo nové divočiny. Výsypky – krajina nejen pro člověka (2.). 

Vesmír: v poznání je síla. Praha: Vesmír s. r. o., 2007, 86 (137), 12/2007, 781–783. 

ISSN 0042-4544. 



149 
 

MACH, K., ZÁVADA, P. Bořeň očima geologa. 2011. vyd. K. Mach, P. Závada. Praha: 

Bílinská přírodovědná společnost spol. s r.o., 2011, 96 s. Edice Bílinské přírodovědné 

společnosti o.s. ISBN 978-80-260-1165-1. 

MACHOVÁ, J. Příměstské lokality města Bíliny - objekty terénní výuky botaniky a 

geologie. Praha, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta 

pedagogická. Vedoucí práce Vasilis Teodoridis. 

MIKO, L., ŠTURSA, J., MOUCHA, P. a kolektiv autorů. Národní parky a chráněné 

krajinné oblasti České republiky. ASCO, spol. s r.o. pro Správu chráněných krajinných 

oblastí České republiky, 2003. 

PAVLASOVÁ, L. Mikrobiologie pro učitele přírodopisu a biologie. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-406-8. 

PAVLASOVÁ, L. Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta, 2013. 60 s. ISBN 978-80-7290-643-7. 

PILAŘ, W. Bílinští rybáři a ryby. Bílinský zpravodaj. Bílina: město Bílina, 2012, XXII, 

č. 23. MK ČR E 17995. 

PRACH, K. (2006). Příroda pracuje zadarmo. Technické, nebo přírodní rekultivace? 

Vesmír 5: 272 – 277. 

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X  

RAPPRICH, V. Za sopkami po Čechách. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 

2012, 240 s. ISBN 978-802-4737-966-6 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami k 1. 9. 2013). 

[online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2014-01-26]. 

Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.cz/wp-

content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický 

v Praze, 2006. 92 s. [cit. 2014-01-26]. Dostupné z WWW:<http://www.msmt.cz>. 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
http://www.msmt.cz/


150 
 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2007. 100 s. [cit. 2014-01-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>. 

ISBN 978-80-87000-11-3. 

REICHHOLF, J. Žít a přežít v přírodě. Praha: Euromedia Group, k.s. – Ikar, 2002. 

ISBN 80-249-0040-8 

RUDA, A. Fyzická geografie. Elportál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

[cit. 2014-07-03]. Aktualizováno: Září 2006. Dostupné z WWW: < 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js13/fyz_geogr/web/pages/08-hydrografie.html>. 

ISSN 1802-128X. 

ŘEHOUNEK, J., ŘEHOUNKOVÁ, K., PRACH, K. (eds.) (2010): Ekologická obnova 

územi narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České 

Budějovice. ISBN 978-80-87267-09-7 

SVEJKOVSKÝ, J., DVOŘÁK, Z., GRAMBLIČKA, R., MACH, K. Minerály Bílinska. 

Praha: Bílinská přírodovědná společnost, 2012. ISBN 978-80-260-3591-6. 

SYSOJEV, N., D. Toulky přírodou. Praha: Lidové nakladatelství, 1990. ISBN 80-7022-

048-1 

SZAFFNER, O., VAVŘÍNOVÁ, M., KOPŘIVA, J., HANUŠ, M., VOŽENÍLEK, P., 

ČERNÝ, J., VONDRÁČEK, J., VEJVODA, M. Příroda Ústecka. Ústí nad Labem: 

Okresní vlastivědné muzeum, 1982. 

ŠTORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, s. r. o., 2000. 

ISBN 80-7178-462-1. 

ŠTÝS, S., HELEŠICOVÁ, L. Proměny měsíční krajiny. Praha: Bílý slon, 1992. ISBN 

80-901291-0-2. 

ŠULA, J. Jarní byliny hájů a lesů. Praha: SPN, 1976. Publikace č. 56-0-88 

ŠVEC, V., MAŇÁK, J. Výukové metody. Brno: Paido – edice pedagogické literatury, 

2003. ISBN 80-7315-039-5. 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf


151 
 

TEROFAL, F.Sladkovodní ryby.Praha: Ikar, spol. s r. o., 1997. ISBN 80-7202-140-0. 

ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P., TICHÁ, S., KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 

Lesnická práce s. r. o., 2009. ISBN 978-80-87154-62-5 

Územní plán města Bílina. Bílina: Zastupitelstvo města Bílina, 2012, 431 s. 

VANĚK, S. Do té nové divočiny. Výsypky – krajina nejen pro člověka. Vesmír: 

v poznání je síla. Praha: Vesmír s. r. o., 2007a, 86 (137), 10/2007, 648–651. ISSN 0042-

4544. 

ZELENÝ, V. Rostliny Bílinska. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 1999. ISBN 80-

7169-120-8. 

Seznam literatury k přílohám 

BORŠIOVÁ, J., MACH, K. Významné dřeviny města Bíliny. Praha: Bílinská 

přírodovědná společnost, 2008. ISBN 978-80-254-3428-4. 

HADINCOVÁ, V., KÖHNLEINOVÁ, I., MAREŠOVÁ, J., ŠAJTAR, L. Šíření 

borovice vejmutovky v lesích České republiky, I. Živa. 3/2008, 108 – 110. 

HROUDA, L. Rostliny luk a pastvin. Praha: Nakladatelství Academia, Středisko 

společných činností AV ČR, v. v. i., 2013. ISBN 978-80-200-2259-2 

LAŠTŮVKA, P. Klíč k určování stromů v zimním stavu. Brno: Rozekvítek, 2010. ISBN 

80-86626-09-1. 

LISAK F., FICHAUXOVÁ, C. Stopy.Bratislava: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-506-4. 

MAYER, J. Poznáváme stromy v naší přírodě. Pavel Dobrovský-Beta Jiří Ševčík. 

Praha-Plzeň, 2006. ISBN 80-7306-2542 

POSPÍŠIL, O., HÍSEK, K. Naše ryby. 1. svazek Kapesní encyklopedie moderního 

rybáře). Praha: Ottovo nakladatelství, s r. o., 2000. ISBN 80–7181–403–2.  

RUSSELL, T., CUTLEROVÁ, C. Stromy. Fortuna Libri, 2007. ISBN 978-80-7321-

290-2. 



152 
 

ŠULA, J. Jarní byliny hájů a lesů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 56-0-

88. 

ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P., TICHÁ, S., KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 

Lesnická práce s. r. o., 2009. ISBN 978-80-87154-62-5 

Naše příroda: živočichové a rostliny střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest 

Výběr, 2000, 432 s. ISBN 80-86196-15-1 

Internetové zdroje 

http://bilinskakyselka.cz 

http://priroda.sdas.cz 

http://www.dejepis.com 

www.ceskestredohori.cz 

www.mzp.cz 

www.nature.cz 

  

http://bilinskakyselka.cz/
http://www.mzp.cz/


153 
 

 Seznam použitých zkratek 9.
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RVP G – Rámcově vzdělávací program pro gymnázia 

ŠVP – školní vzdělávací program 
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Pracovní listy Bezovka – A (6 pracovních listů) 

Pracovní listy Bezovka – B (7 pracovních listů) 

Pracovní listy Bořeň (10 pracovních listů) 

Pracovní listy Kyselka (10 pracovních listů) 
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Atlasy 
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Kartičky – potravní řetězec 

Přílohy v DP: 

 Fotografie z exkurzí (foto č. 1–6) 



154 
 

 

Foto č. 1 Třídění šišek podle druhu stromu. Žáci ZŠ praktické.  

 

 
Foto č. 2 Jehlice jedle bělokoré voní po citrónu. 

 

 
Foto č. 3 Žáci ZŠ při ochutnávce Bílinské kyselky. 

Fotografie z exkurzí 
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Foto č. 4 Žáci ZŠ při určování dřevin. 

 

 
Foto č. 5 Žáci ZŠ při určování dřevin podle pupenů. 

 

 
Foto č. 6 Žáci ZŠ při hledání pobytových stop. 
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


