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Příloha č: 17 - Pracovní listy s výsledky 

Pracovní list pro jarní botanickou exkurzi   Jména: 

 

 

 

 Nacházíme se v NPR Stará a Nová řeka, která je pod Správou 

CHKO Třeboňsko. Na mapě můžeš vidět trasu, kterou se společně 

vydáme. Vidíš na ní rybníky, řeky a všudypřítomná zalesněná území. 

Trasa bude mít jedenáct zastavení a u každého budeš plnit jednotlivé 

úkoly. Na každém zastavení UDĚLEJ FOTOGRAFII, která bude 

důležitá pro druhou exkurzi, kterou absolvuješ v červnu. Na konci 

exkurze tedy budeš mít jedenáct fotografií, které nezapomeneš 

v červnu s sebou vzít. Pozorně poslouchej výklad a poté vyplň 

úkoly, pro které budeš potřebovat také bystré oči a rozum. Tak s chutí 

do práce. 



1. zastavení 

Informace se z velké části dozvíš z výkladu učitele. 

Otázky: 

1) Chráněná území (například NPR, PR) vyhlašuje: 

a) Ministerstvo životního prostředí 

b) Správa CHKO (zde Správa CHKO Třeboňsko) 

c) Parlament České republiky 

 

2) Co je to ekosystém? Jaké ekosystémy dnes navštívíme? 

 

Ekosystém je souhrn živých a neživých složek, které se vyskytují v určité době a v určitém 

prostoru. Probíhá mezi nimi látková výměna a tok energie. 

 Dnes navštívíme ekosystém lesa, louky, rybníka, mokřadů, řek. 

 

3) Proč je třeba chránit některá území? 

 

Aby si zachovala přirozené prostředí, které chráněné rostliny a živočichové potřebují 

pro svůj život. 

 

 

4) Znáš jiné chráněné krajinné oblasti v České republice než CHKO Třeboňsko? 

(Napiš alespoň 5). 

  

CHKO Šumava, CHKO Jizerské hory, CHKO Český ráj, CHKO Pálava, CHKO Beskydy 

 

 

 



2. Zastavení – Rybník 

Nacházíme se u hráze rybníka Nový Vdovec. Rybník je živým ekosystémem. Jeho 

základním zdrojem energie je sluneční záření a organické látky. Můžeš vidět, že porost 

v okolí rybníka je zatím velmi malý. 

1) Napiš rozdíl mezi rybníkem a jezerem. 

Rybník je umělá vodní nádrž vytvořená člověkem. Jezero je přirozeného původu bez 

přičinění člověka. 

Rákos obecný je vysoký až 4 metry. 

2) Na hrázi rybníka můžeš vidět bohaté porosty rákosu, který je z jara  ještě zaschlý 

(jedná o loňské rostliny). Letošní rostliny už začínají vyrůstat. Pozorně si rákos 

prohlédni a urči (chybná slova škrtni): 

 

a. Jedná se o JEDNODĚLOŽNOU – DVOUDĚLOŽNOU rostlinu. 

b. Typ stonku je LODYHA -STÉBLO – STVOL. 

 

3) Rákos se rozmnožuje také vegetativním (nepohlavním) způsobem. To znamená, že 

z oddenku rostliny vyrůstají nové rákosy. Tak může rostlina v krátkém čase 

obsadit velké plochy. Napiš správnou odpověď: 

 

a. Co to je oddenek u rostlin? 

 

Podzemní stonek 

 



b. Proč rákos zarůstá pouze bezprostřední okolí rybníka? 

 

Pro svůj růst potřebuje půdu s přebytkem vody  (podmáčená stanoviště). 

 

 

3. Zastavení 

Les je ekosystém, kde jsou jednotlivé živé i neživé části přírody na sobě závislé. Listnatý les 

v každém ročním období mění svůj vzhled. 

 

1) V lužním lese: 

a. Najdi, urči a napiš alespoň 3 jarní byliny. 

 

Orsej jarní 

Zběhovec plazivý 

Hluchavka nachová 

 

b. Na jaře zde kvete i jedna vzácnější bylina. Jedná se o starček potoční z čeledi 

hvězdnicovitých. Roste ve stinných lesních mokřadech, v místě s dostatkem vody. Napiš 

alespoň 3 druhy bylin, které patří do stejné čeledi. 

 

Sedmikráska chudobka 

Podběl lékařský 

Heřmánek lékařský 

 

 

c. Zdůvodni, proč tyto jarní rostliny vyrůstají ještě před olistěním stromů. 

 

Listy ještě nezastiňují místo pod stromy, tak mají rostliny dostatek světla potřebný pro 

svůj růst. 

 

 



d. Urči stromy na obrázcích. Najdi tyto stromy v dané lokalitě. 

 

 

 

------Olše lepkavá--------------- 

 

-----------Dub letní-------------- 

 

------------Buk lesní--------- 

 

1) V přírodě vidíš jednotlivé kvetoucí stromy. Bříza a olše jsou jednodomými stromy. 

Vrba nebo topol jsou zase stromy dvoudomými. 

a. Napiš rozdíl mezi jednodomou a dvoudomou rostlinou. 

Jednodomá rostlina – samčí a samičí květy na jednom stromě 

Dvoudomá rostlina – samčí květy na jedné rostlině, samičí na druhé 

b. U břízy bělokoré urči samčí a samičí jehnědu. Vybarvi jehnědy podle předlohy v přírodě. 

 

   

  

   

samičí jehněda 

samčí jehněda 

zelená 

hnědá 



4. Zastavení 

 

Právě jsme se dostali k řece Lužnici. Ta má pro rezervaci velký význam - je důležitou 

zásobárnou vody. Celá délka toku této řeky v rezervaci je 9,5 km. 

 

1) Lužnici v rezervaci můžeme vidět jen na několika přístupných místech, jinak je 

ukryta v neprůstupných lužních lesech. 

 

a. Tok řeky je důležitý pro roznos semen v krajině. Roznáší semena (i celé rostliny) na 

velké vzdálenosti. Takovému rozšiřování semen se říká HYDROCHORIE. Některé 

rostliny mají semena dobře přizpůsobena roznosu (například blatouch bahenní má 

nepropustné oplodí pro vodu a je nadlehčeno vzduchem). Vypiš 4 jiné způsoby 

rozšiřování semen. 

Pomocí větru (anemochorie) 

Plod rozšiřuje semena sám (autochorie) 

Šíření pomocí živočichů (zoochorie) 

Rozšiřování pomocí člověka (antropochorie) 

 

b. V přesmyčkách slov najdi názvy rostlin, které rostou na jaře podél slepých ramen a 

v nepřístupných podmínkách lesů. Pokud je některá z těchto rostlin chráněná, 

zakroužkuj ji. 

 

ATERNKÍJ KALÉDPOŽ  - JATERNÍK PODLÉŠKA 

KAPADTŘÍ ÁHOKRS – DŘÍPATKA HORSKÁ 

 

Tyto jarní byliny vyhledej v atlasu rostlin a napiš podmínky, které potřebují pro život. 

 

J.P. – Jaterník podléška potřebuje vlhké půdy a prosvětlené listnaté či smíšené lesy. 

 

D.H. – Dřípatka horská potřebuje vlhká a zastíněná místa, často v okolí potoků. 

 

 

 



5. Zastavení  

 

Klidné prostředí v rezervaci a časté vodní plochy daly domov lasicovité šelmě -  vydře říční. 

Ta je na našem území řazena mezi ohrožené druhy. 

 

1) Napiš hlavní rozdíl ve způsobu výživy mezi rostlinami a živočichy (autotrofní a 

heterotrofní): 

 

Autotrofní organismy (rostliny, sinice, řasy) získávají organické látky asimilací 

anorganického uhlíku – fotosyntézou 

Heterotrofní organismy (živočichové) získávají organické látky trávením stravy. 

 

2) Potravní řetězec znázorňuje potravní vztahy mezi organismy. Ke každému patru 

v pyramidě urči správný příklad organismu (pod pyramidou). Také napiš, jakým 

způsobem získávají energii producenti a jakým konzumenti. 

Producenti získávají energii ze: sluneční energie 

Konzumenti získávají energii z: potravy 

 

 Vydra říční, housenka babočky, smetanka lékařská, rejsek obecný 

 

 

vydra říční 

rejsek 

obecný 

housenka 

babočky 

smetanka 

lékařská 



3) Čím se nejčastěji vydra říční v přírodě živí? Do jaké skupiny obratlovců patří? 

 

Vydra říční je vodní dravec, nejčastěji loví ryby.  

Patří do lasicovitých šelem. 

 

2) Vymysli a nakresli příklad potravního řetězce z prostředí lužního lesa. 

 

Příklad: 

 

 

    

     

 

 

 

skokan 
štíhlý

káně 
lesní

modrásek 
bahenní

Krvave

c toten 



6. Zastavení  

 

Právě jsme dokončili polovinu exkurze a dostáváme se do přírodní rezervace rybníky u 

Vitmanova s bohatými porosty rákosin a mokřadů. S rezervací se rozloučíme pohledem na 

malé rašeliniště s borovými lesy. 

 

1)  Najdi v okolí zástupce kapradin (výtrusných rostlin) 

 

a. Roste zde velké množství kapradin, například druh kapraď samec, jeho list vidíš na 

obrázku. Přiřaď k obrázku jednotlivé popisky – použij nápovědu pod obrázkem. 

 

(výtrus, oddenek, zadní strana listu nesoucí výtrusy) 

 

b. Zdůvodni, proč jsou mladé listy této kapradiny v časném období spirálovitě stočené. 

 

Tak se chrání nejmladší části listu, které postupně vyzrávají. 

 

c. Kapradiny přežívají zimu částí zvanou  oddenek, který má kapraď samec ve zbarvení 

zrzavě červeném. 

 

 

výtrus 

zadní strana listu 

nesoucí výtrusy 

oddenek 



2) V bahnitém a mokřadním prostředí roste ve velkém množství bylina, která kvete 

výraznými žlutými květy. 

 

a. Urči druh rostliny: 

 

Blatouch bahenní. 

 

b. Tento druh je zde velmi hojný, protože pro svůj život potřebuje hodně vody. Pořádně si 

prohlédni rostlinu a rozhodni, zda je tvrzení pravdivé. 

 

 ANO NE 

Květy mají velmi málo tyčinek   

Listy v přízemní růžici a jsou lesklé bez chlupů   

Patří do stejné čeledi jako orsej jarní   

Neobsahuje žádné alkaloidy   

 

3) Další bylinu, kterou zde nalezneme, je kozlík dvoudomý. Pro svůj život potřebuje 

také zamokřená stanoviště. 

 

a. Nakresli dva typy listů kozlíku. Napiš, kde se na rostlině daný typ nachází. 

 

     

       v horních částech stonku 

             

   v přízemní růžici   

 



b. Najdi v atlasu příbuzný druh kozlík lékařský. Z této rostliny se vaří čaj, který napomáhá 

proti kašli a nespavosti. Napiš, čím se tato rostlina liší od kozlíku dvoudomého. 

Listy kozlíku lékařského mají všechny listy zpeřené s 6 -  13 páry kopinatých 

 lístků. Květy  uspořádány ve vidlanových latách. Je 30 – 150 cm vysoký, 

 Kozlík dvoudomý má 2 typy listů – přízemní okrouhle ledvinité, listy na  stonku 

 zpeřené s větším oválným lístkem na konci.. 10 – 30 cm vysoká. 

 

7. Zastavení 

Toto zastavení slouží pouze pro pozorování okolní krajiny, nebudeš zde tedy vyplňovat 

žádné úkoly. 

 

1) Pozorování 

Pozorně sleduj lesní porosty. Můžeš zde vidět mísení dvou biotopů. Tedy biotop lužních 

lesů se mísí s jehličnany (smrky a borovice), které zde začínají mít silnou převahu. Je 

patrné, že nemusí být přímo určené hranice mezi jednotlivými stanovišti. 

 

2) Pozorování 

V této rezervaci je charakteristická kolonie kormoránů velkých. Tito ptáci si pro hnízdění 

vybírají klidné ostrůvky uprostřed rybníků. Třeboňsko je tedy vhodným místem pro 

jejich život. Živí se lovem ryb, a proto je mnozí rybáři neradi vidí.  

Stromy, na kterých kormoráni hnízdí, jsou zřetelně bílé. To je způsobeno velkým 

množstvím trusu, který se na ně uchycuje. Trus může být pro stromy nebezpečný, 

protože obsahuje množství kyseliny močové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Zastavení  

 

V tomto typu lesa neuvidíš téměř žádný listnatý strom, protože jsou zde jiné půdní 

podmínky. Také zde najdeš malé rašeliniště, na které se zaměříme až v červnové exkurzi. 

1) Všímej si podmínek pro život mechorostů a vřesovcovitých rostlin. Vyškrtni slova, 

která jsou chybná: 

a. Tato společenstva potřebují pro život SUCHÁ – VLHKÁ stanoviště. 

b. Je zde MNOHO – MÁLO zastoupených jednotlivých druhů rostlin. 

c. Půda je BOHATÁ – CHUDÁ na živiny. 

 

2) Na obrázku vidíš jednotlivá lesní patra. K jednotlivým barvám přiřaď názvy pater, 

která jsou v tabulce pod obrázkem. 

 

 

Spoj správná tvrzení 

      MODRÁ – výška více než 5m                                      keřové patro 

      ŽLUTÁ – výška 1-5m                                                   mechové patro 

      ČERVENÁ – výška 0,1 – 1m                                        bylinné patro 

      ZELENÁ – výška těsně u země                                    stromové patro 

      ŠEDÁ – pod povrchem                                                 kořenové patro 

 



3) Zařaď nejčastější druhy v tomto lese do jednotlivých lesních pater. Použij nápovědu 

pod tabulkou. 

Stromové patro dospělá borovice 

 

Keřové patro mladý smrk do 3 m 

 

Bylinné patro brusnice brusinka, semenáček borovice, šťavel kyselý 

 

Mechové patro ploník ztenčený, rašeliník 

 

(dospělá borovice, brusnice brusinka, semenáček borovice, ploník ztenčený, 

mladý smrk do 3 m, brusnice borůvka, rašeliník, šťavel kyselý) 

9. Zastavení  

 1) Vylušti křížovku 

 1. Nejčastější porost v okolí rybníků. 

 2. Pro rostliny je životně důležité - světlo, teplo, vzduch, živiny a _ _ _ _ . 

 3. Společenstva, která pro svůj život potřebují velké množství nadzemní či  podzemní 

 vody  se nazývají? 

 4. Náš největší rybník, nacházející se pouhých 6 km od tohoto místa. 

 5. Rostlinný orgán, kterým rostlina získává vodu a živiny ze země. 

 6. Muž, který se zasloužil na konci 16. století o výstavbu mnoha rybníku na jihu 

 Čech  Jakub _ _ _ _ _ z Jelčan. 

 7. Celá oblast, kterou procházíme, se nachází pod CHKO _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

 

 

 

 

 

     1. R Á K O S 

      2. V O D A 

     3. M O K Ř A D N Í  

      4. R O Ž M B E R K 

     5. K O Ř E N     

    6. K R Č Í N      

7. T Ř E B O Ň S K O      



2) V tajence vyšel název jedné byliny. Napiš její název. Tuto bylinu najdi v nejbližším 

okolí (pokud ji neznáš, použij atlas rostlin). 

 

Kokořík mnohokvětý 

 

a. Doplň chybějící slova ve větách, která popisují podmínky pro život této rostliny: 

Roste v smíšených či lužních lesích, pro svůj život tedy potřebuje stinná stanoviště. Půda 

spíše bohatá na živiny a vápnitá. 

 

 

b. Doplň chybějící slova ve větách, která popisují vzhled rostliny, nebo škrtni nesprávná 

tvrzení: 

Rostlina je vysoká zhruba 15 – 40 cm. Listy jsou uspořádány ve dvou řadách a mají vejčitý 

tvar. Stonek je obloukovitě zakřivený a LYSÝ – CHLUPATÝ. Květy jsou v paždí listů po 

1 - 2 v hroznech. Květy jsou VONNÉ – NEVONNÉ. Je to JEDNODĚLOŽNÁ – 

DVOUDĚLOŽNÁ rostlina. Plody jsou jedovaté černé bobule, protože obsahují mnoho látek 

jako glykosidy, saponiny a třísloviny. 

 

10. Zastavení  

Dostali jsme se k Nové řece, což je uměle vytvořené koryto, které vzniklo na konci 16. 

století. Jeho úkolem měl být odvod přebytečné vody z rybníka Rožmberk. Tak mělo být 

zabráněno protrhnutí hráze v případě povodní. Řeka vypadá v krajině naprosto přirozeně. 

 

1) Půda na svahu hráze je mělká a kamenitá. Roste zde charakteristické společenstvo 

rostlin vyžadující takové půdní podmínky.  

 

 

 



 

a. Urči co nejvíce druhů a zařaď je do jednotlivých čeledí. Prázdné kolonky jsou pouze pro 

případ, že najdeš rostlinu z jiné čeledi, kterou doplníš. 

Brukvovité kokoška pastuší tobolka, barborka obecná, řeřišničník hallerův 

Brutnákovité pomněnka bahenní 

Hluchavkovité hluchavka nachová 

Jitrocelovité jitrocel větší 

  

  

 

 

b. Našel/našla jsi hojnou, drobnou bylinu z čeledi brukvovité? Tato rostlina je známá svým 

extrémním zkrácením vegetačního období. Její vývoj trvá pouhých několik týdnů. Za tak 

krátkou dobu stihne vyrůst, vykvést, vytvořit semena a zaschnout. Většině bylin trvá tento 

vývoj celý rok. Takovýmto rostlinám se říká efeméry. Víš, o jakou bylinu se jedná? 

 

 

  

 

 

Osívka jarní 



11. Zastavení  

Nyní jsi se dostal/a k poslední zastávce naší vycházky. Budeš mít již jeden poslední a 

jednoduchý úkol. 

1) Zastavili jsme u starého dubu letního, který je součástí památného stromořadí 

dubů letních. Stromořadí je dlouhé 6 km a nachází se zde 98 dubů chráněných 

státem. Stářím se pohybují mezi 200 – 400 léty. Před 400 lety byla totiž vytvořena 

Nová řeka, některé duby jsou tedy ještě původní. 

 

Zde vidíš tabulku základních informací o dubu letním. Na další stranu vytvoř podobnou 

tabulku. Vyber si jakoukoliv bylinu či strom, který jsi dnes poznal/a. Pro získání informací 

použij atlas rostlin. 

 

Třída vyšší dvouděložné rostliny 

Řád bukotvaré 

Čeleď bukovité 

Rod dub 

Druh dub letní 

Výška 30 – 35 m 

Listy obvejčité, nepravidelně peřenolaločnaté 

Květy jednopohlavné jehnědy – kvetou duben - květen 

Plody žalud (jednosemenná nažka) na dlouhé stopce 

Zajímavost kůra dubu se používá k léčbě kožních onemocnění. Dub je také 

symbolem síly a dlouhověkosti – nejstarší duby u nás jsou starší než 

1000 let 

 

 

 

 

 

 



2) Vytvoř vlastní tabulku pro libovolnou rostlinu. Dokončením tabulky jsi zdárně 

zvládl/a jarní vycházku v NPR Stará a Nová řeka. 

 

Třída vyšší dvouděložné rostliny 

Řád  hvězdnicotvaré 

Čeleď hvězdnicovité 

Rod podběl 

Druh podběl lékařský 

Výška 5 – 20 cm 

Listy v létě přízemní a okrouhle srdčité 

Květy žlutý úbor, kvete před tvorbou listů 

Plody nažka s chmýrem 

Zajímavost léčivá bylina – užívala se hlavně proti kašli a astmatu, u nás velmi 

rozšířená bylina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jména: 

Pracovní list pro letní botanickou exkurzi 

 

 

 

 Podruhé jsme zavítali do NPR Stará a Nová řeka. Půjdeme stejnou 

trasou jako při první exkurzi dubnu. Uvidíš tedy totožná stanoviště s 

jedenácti zastávkami. U každého zastavení budeš také plnit 

jednotlivé úkoly, při kterých si všímej proměny krajiny. Hlavně 

můžeš porovnat jednotlivá zastavení s FOTOGRAFIEMI, které jsi 

udělal/a při první exkurzi. Pozorně sleduj okolní přírodu a poté 

vyplň úkoly. Tak znovu se vydejme na zajímavou naučnou 

prohlídku. 

 



1. Zastavení  

Vyplň otázky týkající se chráněných území. 

 

1) Vyznač na slepé mapě, kde se nachází: 

  a. CHKO Třeboňsko 

 b. CHKO Jizerské hory 

 c. CHKO Šumava 

 d. CHKO Český kras 

e. CHKO Moravský kras 

 
  

 

2) Zakroužkuj nesprávné tvrzení o CHKO Třeboňsko. Na prázdný řádek napiš, jak by 

mělo toto tvrzení vypadat správně. 

 

a. CHKO Třeboňsko je oblastí, která je zařazena do Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů 

a patří k významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků (ptačí oblast v rámci programu 

Natura 2000.) 

b. CHKO Třeboňsko je od roku 1977 zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO jako 

ukázka krajiny, která vznikla přirozeně bez zásahu člověka. 

c. CHKO Třeboňsko je rovinatou a lesnatou oblastí s velmi cennými zachovalými 

vegetacemi. Z obratlovců se zde vyskytuje například orel mořský a roste zde na 400 druhů 

rostlin. 

 

CHKO Třeboňsko je od roku 1977 zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO jako 

ukázka krajiny, která byla dlouho kultivována člověkem, ale přesto má vysokou 

ochranářskou hodnotu 

      

 

 

b 

d 

e 

a 

c 



3) První a nejstarší chráněné území v Čechách je:  

a. Boubínský prales na Šumavě  

b. Bažantnice v Satalicích 

c. Žofínský prales v jižních Čechách 

 

     4) Vysvětli zkratky chráněných území 

          NPP: národní přírodní památka 

          PP:    přírodní památka 

          NPR: národní přírodní rezervace 

          PR:    přírodní rezervace 

 

2. Zastavení 

 

1) Podívej se na fotografii, kterou jsi pořídil/a v dubnu a porovnej. 

 

Jak se změnil vzhled a velikost rákosu obecného, který roste v okolí rybníka Nový Vdovec? 

 

V dubnu rákos začínal teprve růst, na konci června je vysoký kolem 2 m a hustě pokrývá 

okolí celého rybníka. 

 

 

2) Přečti si popis byliny a urči druh. Najdi ji v přírodě. 

 

 Jednoděložná bylina.  

  Výška je mezi 50-150 cm.  

 Listy dvouřadé a mečovité. 

  Květy žluté v průměru 10 cm s šesti okvětními listy. Vnější okvětní lístky jsou na 

vnitřní straně tmavě žilkované. Vnější okvětní lístky jsou vzpřímené.  

  Plodem je trojboká a podlouhlá tobolka. 

  Roste na vlhkých místech, březích vod a potřebuje bahnité výživné půdy. 

 Velmi dekorativní bylina. 

 

Napiš název byliny: Kosatec žlutý. 

 

 

 



 

3) Kolem hráze rybníka jsi jistě postřehl/a mnoho dvouděložných druhů bylin. Mezi 

nimi i tři druhy, které vidíš na obrázku.  

 

 
 

 
 

Používá se kvetoucí nať z byliny. Léčivé 

účinky – uvolňuje křeče, působí také 

protizánětlivě. 

Používá se hlavně květ byliny. Léčivé 

účinky – užívá se hlavně při zánětlivých 

chorobách průdušek spojených s kašlem a 

usnadňuje odkašlávání. 



 
 

 

a) Urči, o jaké byliny se jedná. 

Obrázek č.1: mochna husí 

Obrázek č.2: divizna malokvětá 

Obrázek č.3: jitrocel kopinatý 

 

b) U každé byliny vybarvi tu část, kterou bys použil/a pro léčivé účely. Do rámečku vedle 

obrázku napiš, jaký léčivý účinek bylina má. 

 

3. Zastavení 

 

1) Jaké stromy jsi už v lese poznal/a? 

 

a. Napiš alespoň 3 druhy listnatých stromů, které vidíš v lese. 

 

 buk lesní 

 dub letní 

 bříza bělokorá 

 

Používají se listy byliny. Léčivé účinky – 

hojivý prostředek, uvolňuje hleny. 



b. Do rámečků nakresli listy stromů, které jsi určil/a. Napiš, o jaký typ listu se jedná. 

(ukázkový příklad: jabloň domácí má listy jednoduché, vejčité a pilovité). 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

Buk lesní má listy jednoduché, 

široce vejčité a zašpičatělé. 

Dub letní má listy 

jednoduché, obvejčité a 

nepravidelně laločnaté. 

Báze listu s malým řapíkem. 

Bříza bělokorá má listy 

jednoduché, 

trojúhelníkovité a 

pilovité. 



2) V tomto lese kvetou i dvě jedovaté byliny – rulík zlomocný a lilek potměchuť.  

 

 a. Vyplň tabulku základních informací o těchto bylinách (použij také atlas rostlin) 

 

 rulík zlomocný lilek potměchuť 

čeleď lilkovité lilkovité 

velikost rostliny 50 – 180 cm 30 – 200 cm 

barva květu hnědofialová modrofialová 

toxické látky alkaloidy – atropin, skopolamin 

 

alkaloidy – atropin 

 

 

 b.  Z doplněné tabulky vyplývá, že rostliny z čeledi lilkovité obsahují toxické látky, jsou 

 tedy pro organismus nebezpečné. 

 Rozhodni, které tvrzení o lilkovitých není správné: 

 

 Z rulíku zlomocného se získává jedovatý atropin, který se ve velmi malém množství 

využívá v očním lékařství, protože způsobuje rozšíření zornic. 

 Plodem lilku bramboru je oddenková hlíza. 

 Lilek brambor je původem z jižní Ameriky a do Evropy se dostal až v 16. století. 

  

3) Najdi karbinec evropský, bylinu z čeledi hluchavkovité a vyplň úkoly: 

 

 a. Jedním z charakteristických znaků bylin z čeledi hluchavkovité je hranatý stonek. 

Zakresli postavení listů na stonku. 

                                          
 

 

 

 

 



 b. Popiš jednotlivé části květu hluchavkovitých. 

 

c. Karbinec evropský je bylina s drobnými květy, které vyrůstají v úžlabí listů. Napiš, jaké 

zbarvení mají květy této byliny – bílé zbarvení.  

V léčitelství se užívá nať této byliny, která v podobě nálevu pomáhá při léčbě hyperthyreosy 

(zvýšené činnosti štítné žlázy), protože snižuje její příznaky - snižuje zrychlené bušení srdce 

a látkovou výměnu. 

 

 

d. Napiš alespoň 3 byliny z čeledi hluchavkovité, které se pěstují v zahrádkách. 

 

máta peprná 

 

meduňka lékařská 

 

mateřídouška obecná 

 

e. Napiš alespoň 3 byliny z čeledi hluchavkovité, které rostou v naší přírodě. 

 

 šanta kočičí 

 čistec lesní 

 pitulník žlutý 

 

 

horní pysk  

dolní pysk 

kalich 



4. Zastavení 

 

1) V osmisměrce vyškrtej rostlinné orgány. Ze zbylých písmen poskládej název 

rostliny. 

 

P N E K V Ě T 

L L T O Ý K R 

O I A Ř V K N 

D S Č E P E L 

S T O N E K A 

 

a. Vyšel ti název invazní rostliny, která v rezervaci roste ve zvýšené míře. 

Doplň její název dle tajenky netýkavka žláznatá. 

 

b. Invazní rostliny nejsou na našem území původními druhy. Taková rostlina zde ovšem 

postupně zdomácní a přizpůsobí se podmínkám. Poté se začne rychle šířit do okolí, protože 

tu nemá přirozeného nepřítele. 

Čím je invazní druh rostliny pro naši přírodu nebezpečný? 

 

Invazivní rostliny mohou vytlačovat (až likvidovat) naše původní rostliny, protože 

se nekontrolovatelně šíří do okolí a rozvrací tak celé ekosystémy. 

 

3) Poznej čeleď miříkovité. 

 

Na tomto stanovišti najdi 2 byliny z čeledi miříkovité – děhel lesní a mrkev obecnou.  

 

a. Byliny porovnej a napiš společné znaky 

 

listy vícekrát zpeřené 

 

květenství okolík 

 

stonek lodyha 

 

b. Byliny této čeledi žijí dva roky – jsou to dvouleté rostliny. Najdi v přírodě bylinu v prvním 

i druhém roce růstu. Napiš, jak bylina v každém období vypadá. 

 

    První rok:    Bylina má jen listy, nekvete. 

 

    Druhý rok:  Bylina má listy a květy. 



c. Děhel lesní je podobný příbuzné andělice lékařské. Ta je ale mohutnější a s léčivými 

účinky. Dle pověsti anděliku ukázal lidem anděl kvůli silné léčivé moci. Léčivé látky jsou 

obsaženy převážně v kořeni. 

Najdi v atlasu anděliku lékařskou. Jaké léčivé účinky bylina má? 

 

Používá se při problémech s trávením, proti nadýmání a nechutenství. 

 

 

5. Zastavení 

 

Už jsi měl/a možnost dozvědět se něco o dvouděložných bylinách. Nyní se zaměříme i 

na byliny jednoděložné. 

 

1) Velmi nápadnou trsnatou travinou, kterou zde vidíš, je bika lesní. 

 

 Prohlédni si bylinu a vyplň nedokončené věty či škrtni nesprávná tvrzení: 

 

Bika lesní je vysoká až 90 cm. Listy mají mečovitý tvar a jsou – CELÉ CHLUPATÉ 

/ LYSÉ / CHLUPATÉ JEN NA KRAJÍCH. Květenství je – ŘÍDKÉ / HUSTÉ a mírně 

převislé. 

Pro svůj život potřebuje – VLHKÉ / SUCHÉ humózní stanoviště. 

Na našem území roste častěji v horských polohách. Napiš pohoří, které je Třeboňsku 

nejblíže a kde tato bylina roste: Šumava. 

 

 

2) Bika stejně jako ostřice není pravou trávou. „Pravé trávy“ patří do čeledi 

lipnicovité (lipnice, kostřava, pýr atd.). 

 

a. V okolí najdi trávu z čeledi lipnicovité a porovnej ji s bikou lesní. 

 

 Napiš, co tyto jednoděložné byliny odlišuje. Zaměř se na typ stonku. 

 

„Pravé trávy“ mají typ stonku stéblo (s kolénky). Typem stonku biky či ostřice 

(traviny) je lodyha (olistěný stonek).  

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Podle obrázku popiš květenství trav. Použij nápovědu pod obrázkem. 

 

 
(tyčinky, pluchy, plušky, plevy, osiny) 

 

c. Jak se jmenuje květenství u trav? Klásek. 

 

 

3) Na stanovišti vyhledej jednoděložnou a dvouděložnou bylinou.  

 

 a. Porovnej je a do rámečků byliny nakresli. Zaměř se na kořeny a listy. 

 

 

Nakresli jednoděložnou bylinu 

 

                              

 

1 plevy 

2 pluhy 

3 osiny 

4 plušky 

5 tyčinky 

 



Nakresli dvouděložnou bylinu 

 

                        

 

b. Napiš alespoň 3 rozdíly mezi jednoděložnou a dvouděložnou rostlinou, které jsi zjistil/a 

z pozorování. 

 

Žilnatina listů jednoděložných bylin je souběžná, u dvouděložných větvená. 

 

Kořeny jednoděložných jsou svazčité, u dvouděložných hlavní a postranní kořen. 

 

Květ jednoděložných nerozlišené květní obaly, dvouděložné většinou rozdělené na 

kalich a korunu. 

 

 

6. Zastavení 

 

Na břehu rybníka Nový Vdovec vidíš bohatá rákosová společenstva. Mezi nimi roste i 

orobinec, jednoděložná rostlina z čeledi orobincovité. 

 

1) Pozoruj orobinec a označ správná tvrzení. 

 

 ANO NE 

Typ květenství je uspořádáno v klas   

Typ květenství je uspořádáno v latu   

Samčí květenství je na rostlině umístěno nad samičím květenstvím   

Stonek je olistěná lodyha   

Jedná se o jednodomou rostlinu   



 

2)  Podle pozorování nakresli květenství orobince. Dle postavení samčího a samičího 

květenství na rostlině urči, zda se jedná o orobinec úzkolistý nebo orobinec 

širokolistý. 

 

Orobinec úzkolistý – samčí a samičí 

květenství od sebe vzdákeno minimálně 3 

cm (květenství orobince širolistého má 

mezi sebou maximálně 2,5 cm mezeru). 

                 
 

3) Kromě rákosu obecného a orobince je na břehu rybníka nápadná až 2m vysoká 

tráva, kterou vidíš na obrázku.  

 

 Urči, o jaký druh trávy se jedná. Použij atlas rostlin. 

 

 

Chrastice rákosovitá 

mezera  min 

3 cm 



 

4) Na obrázku je bylina z čeledi hvězdnicovité, kterou jsme viděli při jarní exkurzi. 

 

a. Napiš název této žlutě kvetoucí byliny.  

 

podběl lékařský 

 

  
b. Listy této byliny se zpravidla vytvářejí až po odkvětu.  

 

 Na stanovišti najdi listy žlutě kvetoucí byliny. Nápovědou ti jsou obrázky pod 

textem. Jeden ze tří listů, které vidíš na obrázku, patří této bylině. Napiš její název 

pod obrázek 

 

 Zbývající dva listy patří lopuchu a devětsilu. Napiš názvy pod obrázky. 

 
  

 

 

podběl lékařský   devětsil lékařský       lopuch 

 

 



7. Zastavení 

 

Při jarní exkurzi jsme zde pozorovali hnízdiště kormoránů velkých. 

 

1) Pamatuješ si, proč jsou stromy, na kterých kormoráni hnízdí, zřetelně bílé? Napiš 

odpověď. 

 

Trus kormoránů barví stromy na bílo, pro stromy může být nebezpečný, protože 

obsahuje kyselinu močovou. 

 

2) Nyní se zaměříme na kapradiny, přesličky a mechorosty. 

 

a. Mezi jakou skupinu rostlin patří kapradiny? 

 

Výtrusné rostliny. 

 

b.  Rostou zde 2 druhy kapradin – kapraď samec a hasivka orličí. Pozoruj rostliny a urči: 

 

 Kde najdeš u kapradin výtrusy? Na spodní straně listů. 
 

 Jak jsou na listu uspořádány výtrusnice? Ve výtrusných kupkách (sorech). 
 

 Jakou barvu oddenku má kapraď samec? Rezavou barvu. 
 

 Jakou barvu oddenku má hasivka orličí? Bílou barvu. 
 

 

8. Zastavení 

 

Dostali jsme se do borového rašelinného lesa.  

 

1) Podívej se na fotografii, kterou jsi pořídil/a v dubnu a porovnej: 

 

 Jak se změnil vzhled lesa v porovnání s dubnovou exkurzí? Porovnej změnu vzhledu 

v tomto lese se změnou v jiné části rezervace (je proměna viditelná více či méně?) 

 

Rozdíl vzhledu lesa není tak viditelný, jako v jiných částech rezervace. 

Dominantou zastávky je borovice, jejíž vzhled se v průběhu roku téměř nemění. 

Bylinné patro je bohatší, ale pouze o několik druhů.  

  

 

 

 



2) V této části lesa se nachází i malé rašeliniště. 

 

Rašeliniště je charakteristické chudším zastoupením rostlin. V následující tabulce jsou 

vypsané druhy bylin. Vyber, zda rostlina na rašeliništi růst může nebo nemůže. (ANO – 

roste, NE – neroste) 

 

Bylina ANO NE 

devětsil lékařský   

lilie zlatohlavá   

mochna nátržník   

rosnatka okrouhlolistá   

podběl lékařský   

brusnice borůvka   

 

3)  Častou rostlinou v lesních společenstvech jsou mechorosty. 

 

a. V tomto lese rostou 2 časté rody mechů - ploník a rašeliník.  

 

 Prohlédni si je a popiš jednotlivé části ploníku (na obrázku). 

 

 Sáhni na oba mechy. Jaký zadržuje více vody? Rašeliník. 

 

  Z této rostliny vzniká zemina s velmi nízkým pH. Jak se jmenuje? Rašelina. 

 

  

 

tobolka 

štět 

lodyžka s 

lístky 



b. Jaký význam mají mechorosty v přírodě?  

 

 zadržují vodu hlavně v lesích 

poskytuje útočiště mnoha bezobratlým živočichům 

ochrana proti erozi 

 

9. Zastavení 

 

1) Na obrázku vidíš jarní lodyhu jedné rostliny. Urči druh a na stanovišti najdi její letní 

lodyhu. 

 Urči druh: přeslička rolní 

 

 Tato bylina je též léčivou rostlinou. Do tabulky vedle obrázku uveď část rostliny, 

která má léčivé účinky a napiš jaké léčivé účinky bylina má. 

 

 
 

2) V okolí rybníka Starý Spálený roste mnoho důležitých druhů bylin. 

a. Najdi diviznu malokvětou. Tato dvouletá bylina je pokryta hustými chlupy, které jí dávají 

šedivý nádech. 

 

 Jak se tyto chlupy nazývají? Trichomy. 

 

Používá se letní (zelená) lodyha. Má bohaté 

využití. Má hojivé a regenerační účinky, je 

močopudná, podporuje tvorbu bílých 

krvinek a mnohé další. 



 Jakou funkci mají tyto chlupy u divizny? Má krycí funkci, chrání před přehřátím. 

 

  Jaké funkce zastávají chlupy u jiných rostlin? 

 

  kopřiva dvoudomá – Ochranná funkce – při odlomení špičky trichomu se vylije 

 žahavá tekutina. 

 

 svízel přítula – Příchytná funkce – slouží k roznosu semen. 

 

b. Najdi vrbinu obecnou, která patří do čeledi prvosenkovité. 

 

 Jaký má bylina typ květenství? Lata. 

 

 Nakresli květ vrbiny. K nákresu doplň názvy, které jsou v tabulce. 

 

 

 

c. Najdi keř tavolník vrbolistý.  

 

 Jaký je rozdíl mezi stromem a keřem? 

 

Keř se větví od země, strom má kmen a větví se v koruně. 

 

 Tavolník je zapsaný do červeného seznamu květeny České republiky.  

 

Jaké rostliny můžeš v tomto seznamu najít?  

 

Ohrožené nebo vyhynulé rostliny na území České republiky. 

 

kališní lístky 

korunní lístky 

tyčinky s prašníkem 

 



10.  Zastavení 

 

V Nové řece jsou dominantou bohatá společenstva leknínů a stulíků 

  

1) Leknín bělostný a stulík žlutý, rostliny z čeledi leknínovité. 

 

a. Škrtni nesprávné tvrzení o rostlinách: 

Leknín i stulík jsou rostliny – JEDNODĚLOŽNÉ / DVOUDĚLOŽNÉ.  

Rostou převážně – U BŘEHŮ, PROTOŽE MAJÍ KRÁTKÉ STONKY / PO CELÉ VODNÍ 

PLOŠE, STONKY POD VODOU DOSAHUJÍ AŽ 2M. 

 

b. Pozoruj list leknínu a stulíku. Jak se od sebe odlišují? Listy obou bylin nakresli. 

   

 

 

c. Leknín bělostný patří mezi kriticky ohrožené rostliny. Co ho ohrožuje nejvíce? Vyber 

správné tvrzení. 

 

 Kvůli kráse květů je často lidmi trhán, což rychle snížilo jeho stavy v přírodě. 

 Je velmi citlivý na eutrofizaci a znečištění vod. 

 Ryby pro nedostatek potravy okusují spodní části rostlin, ty poté uhynou. 

 

 

 

 

leknín 

 

stulík 

 



d. Znáš i jiné ohrožené druhy rostlin v naší přírodě? Napiš alespoň 2 druhy. 

 

sněženka podsněžník 

 

hlaváček jarní 

 

 

2) Dostáváme se ke konci exkurze. Vzpomeneš si na druhy bylin, které jsme při exkurzi 

viděli? 

 

a. Napiš název kterékoliv byliny s jednoduchými listy, kterou jsme viděli při naší exkurzi. 

 

jitrocel kopinatý 

 

b. Napiš název kterékoliv byliny se složenými  listy, kterou jsme viděli při naší exkurzi. 

 děhel lesní 

c. Napiš název kterékoliv byliny se svazčitými kořeny, kterou jsme viděli při naší exkurzi. 

 

lipnice luční 

 

d. Napiš název kterékoliv byliny, která má květy uspořádané v latu, kterou jsme viděli při 

naší exkurzi. 

 

vrbina obecná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Zastavení 

 

Dostáváme se k poslednímu zastavení naší exkurze. 

 

1) Vylušti závěrečnou opakovací křížovku. 

 

1) Jak se jmenovala bylina z čeledi hluchavkovité, která pomáhá při léčbě 

zvýšené funkce štítné žlázy? 

2) Jaký je druhový název divizny, kterou jsme při exkurzi viděli? 

3) Do jaké skupiny rostlin patří mechorosty a kapradiny? 

4) Jaké pH půdy potřebují borůvky pro svůj růst? 

5) Doplň název jedovaté byliny z čeledi lilkovité: Rulík _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

      1. K A R B I N E C 

   2. M A L O K V Ě T Á   

3. V Ý T R U S N É       

   4. K Y S E L É      

 5. Z L O M O C N Ý      

 

 

2)  Sem můžeš napsat případné poznámky k dnešní exkurzi. Líbila se ti exkurze? Co 

bys udělal/a jinak? Co jsi se naučil/a z exkurze? Dozvěděl/a ses něco zajímavého? Co ti 

zde chybělo? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 


