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1 ÚVOD 

Předmětem této práce je zamyšlení nad vzdělávacím procesem v době postupující 

globalizace, která vyhrocuje rozpor mezi vědeckotechnickou racionalitou a životem 

lidstva na Zemi. Vzdělávání nemůžeme chápat jako pouhé předávání hotových 

informací, ale musíme k němu přistupovat se zřetelem k optimálnímu rozvoji každého 

jedince, žáka či studenta. 

Jedním ze základních rysů současného vzdělávání jsou snahy o harmonii mezi 

vzdělávací a výchovnou složkou. Prosazuje se spíše interaktivní a zkušenostní výuka, 

která je založena na nových metodách a formách ve vzdělávání a výchově. Používání 

nových metod výuky vede k nutnosti používat nové učební pomůcky, potřebě lépe 

zpracovaných učebnic či pracovních listů. 

V této práci se snažím o malé srovnání učebnic přírodopisu pro druhý stupeň základních 

škola na našich a německých školách; a dále se zabývám využitím ekosystému lesa ve 

výuce přírodopisu. 

Závěrem uvedu citát z knihy Karla Čapka - Hovory zTGM, který má i po letech 

stejnou platnost a vypovídací hodnotu. 

V knize dává tento příklad: 

„ V přírodě neexistuje život, nýbrž živé individuality; existují lidé, zvířata, rostliny. 

Podle těch tříd máme antropologii, zoologii a botaniku; ale vedle těch věd a logicky 

před nimi se ustavila biologie, abstraktní věda o životě. Vy jste tak trochu zahradník a 

víte, co všechno by vám ušlo z krásy i z pochopení přírody, kdybyste neznal aspoň něco 

z abstraktní biologie rostlin, kdybyste nevěděl nic o jejich architektuře, o jejich 

rozplozování, o jejich stavbě, chemii a podobně." 

A dále pokračuje: „ Vlastním předmětem poznání je svět jednotlivin, individuí, 

individualit živých i neživých; ale k tomu poznání dospíváme oklikou věd abstraktních. 

Poznat znamená co nejpřesněji, co nejplněji poznat skutečnost konkrétní; právě k tomu 

je nejprve třeba si vyabstrahovat, teoreticky zrekonstruovat a uvést ve vědní systém 

konstituující prvky a obecné zákony věcí a všelikých dějů - ale nezapomínat, že pravým 

předmětem a cílem poznání je ten svět jedinečných bytostí a věcí, který a jen který je 

nám dán." (Čapek, 1969) 
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1.1 Cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je vytvořit přehled zařazení problematiky ekosystému lesa 

do výuky přírodopisu v České republice a v Německu. Porovnat způsob zařazení této 

problematiky v českých a německých učebnicích pro druhý stupeň základních škol. 

Vytvořit přehled těchto učebnic. 

Zjistit, jaká je historie lesních ekosystémů na území České republiky a které typy lesů 

se zde vyskytují. 

Vytvořit dlouhodobý školní projekt, zabývající se lesním ekosystémem. 

2 TEORET ICKÁ ČÁST 

2.1 Zařazení tematiky ekosystému lesa ve výuce 

2.1.1 Zařazení problematiky ekosystému lesa do výuky v České 

republice 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (dále jen RVP Z V) byl vydán ve 

Věstníku MŠMT ČR v lednu 2005 pod č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004 

s účinností od 1. února 2005. Dne 29. srpna 2005 v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) byl Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 

změněn. Toto opatření bylo vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod 

Č.j. 27002/2005-22 dne 29. srpna 2005 s účinností od 1. září 2005. 

7 



V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty 

jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní. 

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program 

vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce 

vzdělávání pro jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní 

úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. 

Podle Školních vzdělávacích programů se začne vyučovat v 1. a 6. ročnících 

základních škol a 1. ročnících osmiletých gymnázií ve školním roce 2007-2008. 

RVP Z V je členěn do několika vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny vzdělávacími 

obory. Klade důraz na příbuznost jednotlivých vzdělávacích oborů a jejich provázanost. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací obory Přírodopis, Chemie, 

Zeměpis a Fyzika. Zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody. 

Problematika ekosystémů je zahrnuta ve vzdělávacím obsahu vzdělávacího oboru 

přírodopis takto: 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

Očekávané výstupy 

žák 

• uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

• rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a 

neživých složek ekosystému 

• vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a 

zhodnotí jejich význam 

• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a 

příklady narušení rovnováhy ekosystému 
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Učivo 

organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím, 

populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, rovnováha v ekosystému 

ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich řešení, chráněná 

území 

Kromě zařazení této problematiky přímo do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru 

přírodopis, se problematika ekosystémů vyskytuje ještě v průřezovém tématu 

Environmentálni výchova. 

Průřezová témata reprezentují v RVP Z V okruhy aktuálních problémů současného světa 

a stávají se součástí základního vzdělávání. 

Environmentálni výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé 

pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si 

základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 

Tematické okruhy: 

• Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy 

lesa); pole (význam, změny okolí krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření 

na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním 

hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, 

význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický 

deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a 

význam pro nás); lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce 

a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení 

hlubokého ovlivnění přírody průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 

• Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam 

vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, 

způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a 

klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost 

složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, 

změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině, ochrana 

biologických druhů - důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); 

ekosystémy - biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její 

úrovně, ohrožování a ochrana ve světě i u nás); energie (energie a život, vliv 
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energetických zdroju na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a 

způsoby řešení, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a 

energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření 

s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů 

v okolí) 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní 

prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, 

energetické zdroje dopravy a její vlivy na životní prostředí, druhy dopravy a 

ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní prostředí 

(průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, 

zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických 

nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný 

rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy 

a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a 

kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, právní 

řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; 

ochrana přírody při masových sportovních akcích - zásady MOV); změny 

v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a 

perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí 

veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního 

prostředí OSN, Den Země apod.) 

• Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její 

ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní 

organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby 

jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad 

problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, 

hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví 

(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, 

možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné 

podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky 

zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich 

uplatňování ve světě, u nás) 

(RVP ZV, 2005) 
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2.1.2 Zařazení problematiky ekosystému lesa do výuky v Německu 

Státní zřízení v Německu je federace, kterou tvoří 16 spolkových zemí. Touto 

problematikou se zabývá především environmentálni výchova. Každá spolková země je 

za tuto problematiku zodpovědná samostatně, proto se jednotlivé programy liší. 

23. června 1994 přijal Bundestag rozhodnutí o environmentálná výchově a vzdělávání. 

Environmentálni výchovou se zabývají některé další spolkové dokumenty, jako 

například Výroční zpráva Německé rady pro globální změnu z roku 1996 s názvem Svět 

v přechodném období: cesty ke globálním environmentálním řešením. Tento dokument 

deklaruje nutnost zabývat se diskusí zaměřenou na změnu chování, definuje kritéria pro 

úspěšnou realizaci environmentálni výchovy a poskytuje doporučení, zejména pro 

prohloubení propojení mezi vládními a nevládními projekty environmentálni výchovy. 

Zpráva Rady poradců pro životní prostředí o životním prostředí z roku 1996 je 

zaměřená na otázky udržitelného rozvoje. Zpráva pojednává o všeobecném vzdělávání a 

konstatuje, že koncepci udržitelného rozvoje je třeba začlenit do výchovně -

vzdělávacích osnov. V roce 1997 přijala spolková vláda opatření zaměřené na 

systematické sestavování, analýzy a srovnávací hodnocení zajištění environmentálni 

výchovy s cílem stanovit kritéria pro její úspěšnou realizaci. 

Na spolkové úrovni nesou za uskutečňování environmentálni výchovy odpovědnost 

především Ministerstvo pro školství, vědu, výzkum a technologii (BMBF -

Bundesministerium fiir Bildung und Forschung) a jeho Federální institut pro odborný 

výcvik (BIBB - Bundesinstitut fur Berufsbildung), Spolkové ministerstvo pro životní 

prostředí, zachování přírody a nukleární bezpečnost (BMU - Bundesministerium fiir 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) a jeho Federální agentura pro ochranu 

životního prostředí (UBA - Umweltbundesamt), Spolkové ministerstvo pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung) a spolkové ministerstvo hospodářství (BMWi -

Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie). 

Koordinaci environventální výchovy v jednotlivých spolkových zemích zajišťuje 

Konference ministrů školství a kultury jednotlivých spolkových zemí (KMK -

Kultusministerkonferenz) a jednotlivá ministerstva pro vzdělávání ve spolkových 

zemích. 
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Od poloviny 80. let je ochrana přírody zahrnuta do všeobecného výukového plánu. 

Environmentálni výchova je obecným cílem výuky ve všeobecných i odborných 

předmětech. V osnovách obecných škol je environmentálni výchova zahrnuta do 

školních osnov jako interdisciplinární prvek. 

Na úrovni spolkových zemí přijala Konference ministrů školství a kultury jednotlivých 

spolkových zemí rozhodnutí „Jeden svět, třetí svět" ve školní výuce (v roce 1997). 

Několik spolkových zemí předložilo ucelené koncepce environmentálni výchovy pro 

školy (Bavorsko, Berlín, Hamburg, Dolní Sasko, Porýní, Šlesvicko-Holštýnsko). Jako 

praktický příklad realizace environmentálni výchovy v konkrétní spolkové zemi uvádím 

systém v Hamburku. Existuje tu Odborný referát pro environmentálni výchovu (ve 

vztahu ke školám), Poradna environmentálni výchovy v Hamburském vzdělávacím 

středisku, Podpůrné centrum pro školní biologii a environmentálni výchovu a jednotlivé 

projekty (např. 50/50, Sluneční energie, GLOBE, Energie a klima, a.j.). 
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2.2 Zařazení tematiky ekosystému lesa v učebnicích 

přírodopisu 

2.2.1 Česká republika 

PRÍRODOPIS 
pro 6. ročník základní školy a prímu víceletého gymnázia h l! 

fü» s m ě l 

AUTOŘI 
Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Ivana 

Vaněčková 

NAKLADATELSTVÍ FRAUS 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Plzeň 2003 

ISBN ISBN 80-7238-211-X 

ROZSAH STRÁNEK 120 

ROČNÍK 6. 

ZPŮSOB RAZENÍ 
UČIVA systematické 

ZARAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola ČLOVĚK A PŘÍRODA 
- pouze vysvětlení pojmů ekosystém, společenstvo 
- les je zde uveden pouze jako typ ekosystému 
- rozsah 1 stránka 

POZNÁMKY 

- velmi pěkné barevné provedení 
- přehledné lišty na bocích stránek s poznámkami a 

doplňujícími informacemi 
- shrnutí učiva jednotlivých celků v barevně odlišeném 

rámečku 
- otázky a úkoly 
- součástí této řady učebnic jsou také pracovní sešity a příručky 
pro učitele 
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PŘÍRODOPIS 
učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 

Přírodopis 

o 7 
EEŜ V̂ CLUI 

M O W I 

AUTOŘI 
Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Ivana 

Vaněčková 

NAKLADATELSTVÍ FRAUS 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Plzeň 2005 

ISBN ISBN 80-7238-424-4 

ROZSAH STRÁNEK 128 

ROČNÍK 7. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola SPOLEČENSTVA (Společenstvo lesa) 
- jedná se pouze o krátký přehled 
- rozsah 2 stránky 

POZNÁMKY 

- velmi pěkné barevné provedení 
- přehledné lišty na bocích stránek s poznámkami a 

doplňujícími informacemi 
- shrnutí učiva jednotlivých celků v barevně odlišeném 

rámečku 
- otázky a úkoly 
- součástí této řady učebnic jsou také pracovní sešity a příručky 

pro učitele 
- rejstřík pojmů 
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PŘÍRODOPIS 
pro 6. ročník 

ZOOLOGIE 1 
BOTANIKA 1 

J . « 

AUTOŘI Miroslav Maleninský, Jaroslav Smrž, Bohdan Škoda 

NAKLADATELSTVÍ Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Praha 2004 

ISBN ISBN 80-86034-56-9 

ROZSAH STRÁNEK 104 

ROČNÍK 6. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola EKOSYSTEM 
- krátký přehled této problematiky v závěru učebnice 
- rozsah 2 stránky 

POZNÁMKY 

- přehledné zpracování jednotlivých uzavřených témat na 
dvoustranách 

- dostatečné množství barevných fotografií 
- chybí rejstřík pojmů 
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PŘÍRODOPIS 
pro 7. ročník 

ZOOLOGIE 2 
BOTANIKA 2 

s IrliiMMkK 
£ PRO 7 ROCNIK 

AUTOŘI 
Miroslav Maleninský, Jindřich Novák, Milada Švecová, Věra 

Toběrná 

NAKLADATELSTVÍ Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Praha 2006 

ISBN ISBN 80-86034-66-6 

ROZSAH STRÁNEK 128 

ROČNÍK 7. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola LES NEJSOU POUZE STROMY 
- krátký přehled této problematiky v závěru učebnice 
- rozsah 2 stránky 

POZNÁMKY 

- přehledné zpracování jednotlivých uzavřených témat na 
dvoustranách 

- dostatečné množství barevných fotografií 
- chybí rejstřík pojmů 
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PŘÍRODOPIS 7 

HBj íK 
m „ä™ 

AUTOŘI Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk a kol. 

NAKLADATELSTVÍ Prodos 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Olomouc 1998 

ISBN ISBN 80-7230-015-6 

ROZSAH STRÁNEK 143 

ROČNÍK 7. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Vybraní ptáci lesních ekosystémů (pouze obr. se 
stručným popisem), 3 stránky 
- kapitola Příroda a její ohrožení (obecně ekosystém), 2 stránky 

POZNÁMKY 

- nepříliš přehledné odl i šení jednotlivých kapitol 
- poměrně dlouhé odstavce souvislého textu 
- k učebnici existuje pracovní sešit a příručka pro učitele 
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PŘÍRODOPIS II 

i, j, cixt • v i.irmxin \ LtiimiTmtvxw.TticftiMcn 

Přírodopis li 

- vc J 

AUTOŘI 
Luděk J. Dobroruka, Nad'a Guntzenová, Ladislav Havel, 

Tomáš Kučera, Zdena Třeštíková 

NAKLADATELSTVÍ Scientia 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Praha 1998 

ISBN ISBN 80-7183-302-9 

ROZSAH STRÁNEK 152 

ROČNÍK 7. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Nahosemenné rostliny (les, společenstvo, lesní patra, 
přirozené lesy ČR, význam lesů) 
-rozsah 3 stránky 

POZNÁMKY 

- učebnice je přehledná 
-jednotlivé kapitoly jsou odlišeny barevným pruhem v horní 
části stránky 
- k učebnici existuje metodická příručka pro učitele 
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rRÍRODOriS-2 
r i M o m n u i i u 

PRÍRODOPIS 2 J f ŕ 
pro 7. ročník základní školy 'V 0 

ZOOLOGIE - BOTANIKA # 

AUTORI 
Vladimír Černík, Vítězslav Bičík, Ludmila Bičíková, 

Zdeněk Martinec 

NAKLADATELSTVÍ SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ Praha 2005 

ISBN ISBN 80-7235-069-2 

ROZSAH STRÁNEK 127 

ROČNÍK 7. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Les a jeho význam. Společenstvo a ekosystém. 
Ochrana lesa. (pouze stručný popis) 
- rozsah 1,5 stránky 

POZNÁMKY 

- velké množství barevných obrázku a fotografií, přehledné 
barevné odlišení kapitol, závěrečné shrnutí u každé kapitoly a 
dostatečné množství opakovacích otázek 
- přehledný rejstřík 
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Ekologický přírodopis 
pro 6. ročník základní školy J » 

¿éV-lř 
wě 

A •i 

AUTOŘI 
Danuše Kvasničková, Jan Jeník, Pavel Pecina, Jiří Froněk, 

Jiří Cais 

NAKLADATELSTVÍ Fortuna 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Praha 2002 

ISBN ISBN 80-7168-783-9 

ROZSAH STRÁNEK 128 

ROČNÍK 6. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

ekologické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- tato řada učebnic pracuje s ekosystémy jako celky, 
ekosystému les je věnován značný prostor 
- tematický okruh Les je členěn do kapitol: Rostliny a houby 
našich lesů, Lesní patra, Živočichové v lesích, Vztahy 
živočichů a rostlin v lese, Rozmanitost a význam lesů, Péče o 
lesy 
- rozsah stránek 58 

POZNÁMKY 

- učebnice obsahuje velké množství barevných obrázků a 
fotografií, ale také přehledných černobílých schémat 
- klade důraz na vztahy v jednotlivých ekosystémech 
- souvislý text je proložen otázkami 
- učivo se odvíjí spirálovitě, k jednotlivým problémům se 
autoři vracejí a uvádějí je v jiných souvislostech 
- k této řadě učebnic existují pracovní sešity i metodická 
příručka pro učitele 
- k tomuto dílu učebnice lze dokoupit také 3 videokazety 
(DVD), které se přímo vztahují k učivu 
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i 

Ekologický přírodopis 
pro 7. ročník základní školy 1. část 
pro 7. ročník základní školy 2. část 

t f l 
AUTOŘI 

Danuše Kvasničková, Jan Jeník, Pavel Pecina, Jiří Frončk, 
Jiří Cais 

NAKLADATELSTVÍ Fortuna 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Praha 1999 

ISBN 
ISBN 80-7168-423-6(1. díl) 
ISBN 80-7168-440-6 (2. díl) 

ROZSAH STRÁNEK 
96(1. díl) 
80 (2. díl) 

ROČNÍK 7. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

ekologické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- tato řada učebnic pracuje s ekosystémy jako celky, 
ekosystému les je věnován značný prostor 
- tematický okruh Cizokrajné ekosystémy - Tropické deštné 
lesy 
- rozsah 7 stránek v 1. dílu 

POZNÁMKY 

- učebnice obsahuje velké množství barevných obrázků a 
fotografií, ale také přehledných černobílých schémat 
- klade důraz na vztahy v jednotlivých ekosystémech 
- souvislý text je proložen otázkami 
- učivo se odvíjí spirálovitě, k jednotlivým problémům se 
autoři vracejí a uvádějí je v jiných souvislostech 
- k této řadě učebnic existují pracovní sešity i metodická 
příručka^pro učitele 
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Ekologický prírodopis 
pro 8. ročník základní školy 

AUTORI 
Danuše Kvasničková, Věra Faierajzlová, Pavel Pecina, Jiří 

Froněk 

NAKLADATELSTVÍ Fortuna 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Praha 1999 

ISBN ISBN 80-7168-477-5 

ROZSAH STRÁNEK 128 

ROČNÍK 8. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

ekologické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- tento díl učebnice je věnován obratlovcům a člověku, přesto 
se zde setkáváme s ekosystémy, např. v kapitolách Ochrana 
obratlovců a Člověk a jeho životní prostředí 
- rozsah 2 stránky 

POZNÁMKY 

- učebnice obsahuje velké množství barevných obrázků a 
fotografií, ale také přehledných černobílých schémat 
- souvislý text je proložen otázkami 
- učivo se odvíjí spirálovitě, k jednotlivým problémům se 
autoři vracejí a uvádějí je v jiných souvislostech 
- k této řadě učebnic existují pracovní sešity i metodická 
příručka pro učitele 
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Ekologický prírodopis 
pro 9. ročník základní školy 

p i « i 

AUTORI Danuše Kvasničková, Jan Jeník, Jiří Froněk, Jaroslav Tonika 

NAKLADATELSTVÍ Fortuna 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Praha 2002 

ISBN ISBN 80-7168-477-5 

ROZSAH STRÁNEK 112 

ROČNÍK 9. 

ZPŮSOB RAZENÍ 
UČIVA 

ekologické 

ZARAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Současná biosféra - rozmanitost ekosystémů 
- rozsah 12 stránek 

POZNÁMKY 

- učebnice obsahuje velké množství barevných obrázků a 
fotografií, ale také přehledných černobílých schémat 
- klade důraz na vztahy v jednotlivých ekosystémech 
- souvislý text je proložen otázkami 
- učivo se odvíjí spirálovitě, k jednotlivým problémům se 
autoři vracejí a uvádějí je v jiných souvislostech 
- k této řadě učebnic existují pracovní sešity i metodická 
příručka pro učitele 
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2.2.2 Německo 

Tiere und Pflanzen 
in ihrer Umwelt 

•und Mamen i 
ľllh'IY itnirtf 

C ? 
Tiere und Pflanzen 

in ihrer Umwelt 

mW?** 

AUTOŘI 
Brigitte Börner, Hartmut Fahrenhorst, Hans Knopff, Ilse 

Nötzold, Uwe Rist, Georg Trendel 

NAKLADATELSTVÍ Ernst Klett Verlag GmbH 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Stuttgart 1999 

ISBN ISBN 3-12-036415-0 

ROZSAH STRÁNEK 56 

ROČNÍK 5. a 6. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

do jednotlivých uzavřených celků 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- v kapitole DAS GROSSE WALDSPIEL 
- tato kapitola zahrnuje přehled živočichů a rostlin v lese, 

včetně dalších úkolů a námětů k činnostem 
- rozsah 8 stránek 

POZNÁMKY 

- tato učebnice obsahuje velké množství otázek a úkolů, klade 
důraz na aktivitu žáků 

- obsahuje velké množství barevných obrázků a fotografií 
- k učebnici existuje příručka pro učitele s pracovními listy ke 

kopírování 
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NATUR BEWUSST 1.1 
Natur - Umwelt - Technik 

RaL\VÁ 1 

AUTOŘI 
Burkhard Fischer, Margit Hertel, Mariela Kalkhake, Manfred 
Klotzsch, Otto Nienaber, Karl Voklmann, Dorothee Weber-

Köhling 

NAKLADATELSTVÍ Westermann Schulbuchverlag 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Braunschweig 1998 

ISBN ISBN 3-14-150961-1 

ROZSAH STRÁNEK cca 120 

ROČNÍK 5 . /6 . 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

do jednotlivých uzavřených celků 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Den Wald mit allen Sinnen erleben 
- problematika není vysvětlována, ale žáci ji poznávají 
prostřednictvím zadaných praktických úkolů 
- rozsah 1 stránka 

POZNÁMKY 

- celobarevná učebnice, která předkládá učivo formou 
zajímavých úkolů 
- k této řadě učebnic existuje také příručka pro učitele 
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AUTOŘI Manfred Bergan, Burkhard Schäfer 

NAKLADATELSTVÍ Ernst Klett Verlag GmbH 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Stuttgart 2006 

ISBN ISBN-13: 978-3-12-113140-2 

ROZSAH STRÁNEK 220 

ROČNÍK 5 . - 6 . 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

do jednotlivých uzavřených celků 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Ökosystem Wald 
- rozsah stránek 10 

POZNÁMKY 

- učebnice má přehledně oddělené kapitoly, učivo je zde 
předkládáno formou zajímavých praktických úkolů 
- obsahuje široké spektrum témat 
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Einblicke Biologie 2 
Ausgabe A 

E i n b l i c k e 2 

— M A 

AUTOŘI 
Manfred Bergan, Ina Müller, Dorothea Ratke, 

Burkhard Schäfer 

NAKLADATELSTVÍ Ernst Klett Verlag GmbH 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

Stuttgart 2006 

ISBN ISBN-13: 978-3-12-113150-1 

ROZSAH STRÁNEK 350 

ROČNÍK 7 . - 1 0 . 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

do jednotlivých uzavřených celků 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Lebensraum Wald 
- tato kapitola seznamuje žáky s celým ekosystémem, jeho 
rostlinami i živočichy 
- rozsah 25 stran 

POZNÁMKY 

- učebnice má přehledně oddělené kapitoly, učivo je zde 
předkládáno formou zajímavých praktických úkolů 
- obsahuje široké spektrum témat 
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BSV BIOLOGIE 5 

biologie 5 

AUTOŘI Karl Daumer, Walter Madl 

NAKLADATELSTVÍ Bayerischer Schulbuch-Verlag 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

München 1991 

ISBN ISBN 3-7627-4182-4 

ROZSAH STRÁNEK 100 

ROČNÍK 5. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Wildlebende Säugetiere in bedrohten Lebensräumen 
- tato kapitola je dále rozdělena do menších celků, které se 
částečně dotýkají ekosystému lesa 
- rozsah 8 stran 

POZNÁMKY 

- tato učebnice obsahuje větší množství souvislého textu 
- k jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny barevně odlišené 
otázky 
- v závěru učebnice je přehledný rejstřík, usnadňující 
vyhledávání 
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BSV BIOLOGIE 6 
' ' v'. 

•»'biologie 6 

AUTOŘI Karl Daumer 

NAKLADATELSTVÍ Bayerischer Schulbuch-Verlag 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

München 1990 

ISBN ISBN 3-7627-4183-2 

ROZSAH STRÁNEK 100 

ROČNÍK 6. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Pflanzengesellschaften in verschiedenen 
Lebensräume 
- tato kapitola uvádí druhy lesních ekosystémů v Německu a 
druhy rostlin, které jsou v nich dominantní 
- rozsah 2 stránky 

POZNÁMKY 

- tato učebnice obsahuje větší množství souvislého textu 
- k jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny barevně odlišené 
otázky 
- v závěru učebnice je přehledný rejstřík, usnadňující 
vyhledávání 
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^ • I I I ^ ^ B K Í 
| te biofpgjeľ 

AUTOŘI Karl Daumer, Jorg Eickenbusch, Wolfgang Libera 

NAKLADATELSTVÍ Bayerischer Schulbuch-Verlag 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

MUnchen 1981 

ISBN ISBN 3-7627-4133-6 

ROZSAH STRÁNEK 119 

ROČNÍK 7. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- tento díl učebnice je věnován hmyzu, lesní ekosystém je zde 
zmíněn pouze jako místo výskytu některých zástupců hmyzu 
např. Die Rote Waldameise 

POZNÁMKY 

- tato učebnice obsahuje větší množství souvislého textu 
- k jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny barevně odlišené 
otázky 
- v závěru učebnice je přehledný rejstřík, usnadňující 
vyhledávání 
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BSV BIOLOGIE 8 

% h 

£ w * ' 
•JM -ř* f . 

t»'biologie 8-

AUTOŘI Walter Madl, Robert Bauer 

NAKLADATELSTVÍ Bayerischer Schulbuch-Verlag 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

München 1982 

ISBN ISBN 3-7627-4134-4 

ROZSAH STRÁNEK 100 

ROČNÍK 8. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- kapitola Wechselbeziehungen und Zusammensetzung der 
Wälder se zabývá celým lesním ekosystémem 
- rozsah 54 stran 

POZNÁMKY 

- tato učebnice obsahuje větší množství souvislého textu 
- k jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny barevně odlišené 
otázky 
- v závěru učebnice je přehledný rejstřík, usnadňující 
vyhledávání 
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BSV BIOLOGIE 9 

K • •• • x J t^ biologie 9 

AUTOŘI Karl Daumer 

NAKLADATELSTVÍ Bayerischer Schulbuch-Verlag 

MÍSTO A ROK 
VYDÁNÍ 

München 1993 

ISBN ISBN 3-7627-4227-8 

ROZSAH STRÁNEK 100 

ROČNÍK 9. 

ZPŮSOB ŘAZENÍ 
UČIVA 

systematické 

ZAŘAZENÍ 
EKOSYSTÉMU 
LESA V UČEBNICI 

- tento díl učebnice se věnuje obecné biologii, systematickému 
členění organismů 
- lesních ekosystémů se dotýká pouze okrajově u jednotlivých 
zástupců 

POZNÁMKY 

- tato učebnice obsahuje větší množství souvislého textu 
- k jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny barevně odlišené 
otázky 
- v závěru učebnice je přehledný rejstřík, usnadňující 
vyhledávání 
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2.2.3 Shrnutí 

Porovnávané učebnice byly většinou velmi pěkně graficky zpracované, s dostatečným 

množstvím barevných obrázků a fotografií. Jednotlivá témata jsou většinou zpracována 

do kapitol, které jsou přehledně uspořádané a v některých učebnicích také barevně 

odlišené. V žádné učebnici nechybí opakovací otázky a praktická cvičení. Nevýhodou 

některých učebnic je chybějící rejstřík, který by žákům usnadnil vyhledávání v knížce a 

podporoval by tak jejich samostatnou práci. 

České učebnice jsou téměř bez výjimky velkého formátu A4, německé učebnice mají 

rozměry různé, většinou jsou však menší, než je tento formát. 

Převážná většina českých učebnic řadí jednotlivá témata systematicky, zatímco většina 

německých učebnic zpracovává jednotlivá témata do menších uzavřených celků. 

Problematikou ekosystémů se v učebnicích zabývá většina autorů, někteří však pouze 

okrajově a velmi stručně. Les je zde uváděn pouze jako příklad ekosystému a není 

podrobněji popsán. 

Z výše uvedených českých učebnic přírodopisu se ekosystémům nejvíce věnuje 

Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy (Kvasničková a kol., 2002). 

Ekosystém les tvoří v podstatě polovinu učebnice. Tato část obsahuje kapitoly: Rostliny 

a houby našich lesů, Lesní patra, Živočichové v lesích, Vztahy živočichů a rostlin 

v lese, Rozmanitost a význam lesů, Péče o lesy. Učebnice pro další ročníky plynule 

navazují na tento díl a k ekosystému lesa se vždy alespoň krátce vracejí. 

V německých učebnicích se této problematice věnuje nejvíce BSV BIOLOGIE 8 (Madl, 

Bauer, 1982). Autoři se zde věnují rozšíření lesů na Zemi, jejich typy, v dalších 

kapitolách se žáci seznámí s lesními stromy a jejich stavbou, s mechy a kapradinami, 

s lesními bylinami, s lesními ptáky a savci i se zástupci lesního hmyzu. Jsou zde 

vysvětleny základní potravní vztahy v lesním ekosystému. Poslední část je věnována 

funkcím lesa, praktickému využití, lesnímu plánování a historickému vývoji lesů. 

Všechny učebnice uvedené v přehledu mají dobrou grafickou úpravu, dostatek 

kvalitních barevných fotografií a obrázků a snaží se předkládat učivo zajímavou 

formou. Liší se výběrem a uspořádáním témat, rozsahem pojmů a náročností. Převážná 

většina českých učebnic řadí učivo tradičně - systematicky. Naproti tomu většina 

německých autorů dává přednost jednotlivým uzavřeným celkům, v nichž lze lépe 

popsat vztahy a vazby mezi organismy. Takto uspořádané učebnice jsou, dle mého 
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názoru, přijatelnější pro žáky, jsou méně náročné. Práce s nimi však vyžaduje 

důkladnou přípravu učitele a schopnost žáků vnímat věci v souvislostech. Systematicky 

řazené učebnice mají někdy sklon k encyklopedičnosti a obsahují velké množství 

pojmů, které mohou žáky, zvláště v nižších ročnících, zahltit a odradit. 

Nabídka učebnic je v současnosti pestrá, k učebnicím existují pracovní sešity 

a metodické příručky. 

2.3 Les 

2.3.1 Les jako ekosystém 

S ohledem na rozmanitost života jsou lesy nej bohatším suchozemským ekosystémem 

planety. Lesy stabilizují půdu, kontrolují tok vody a regulují globální i lokální podnebí. 

Jsou zdrojem surovin, potravy, léčiv. 

Les je ekosystém, ve kterém jsou dominantní životní formou stromy zakrývající svými 

korunami alespoň 10 % povrchu krajiny. Pokud koruna stromů zakrývá více než 40 %, 

hovoří se o zapojeném lese. Zbývající, velké, přirozené lesní ekosystémy jsou 

označovány jako pralesy. 

Lesní ekosystémy jsou nej důležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední 

Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé 

plochy jehličnatého lesa ve vyšších stupních pohoří a malé plochy přirozeného bezlesí 

na pobřeží moří, sladkovodních jezer a řek, na skalách, sutích a písčinách a nad hranicí 

lesa v horách. 

V evropské krajině můžeme jen výjimečně studovat přirozené lesy, neovlivněné lidskou 

činností. V nejlepším případě jde o lesy přírodě blízké, v drtivé většině však o lesy 

pěstované. V češtině nelze tento rozdíl termínově vyjádřit, v němčině se alespoň do 

značné míry užívá „Forst" pro lesní kultury a „Wald" pro les přirozený. V angličtině se 

pro lesní kultury používá „plantation". Samozřejmě v celé evropské krajině tvoří lesy 

jen menší část plochy území, většinou byly lesy přeměněny na pole, travinné porosty, 

sídla a průmyslové oblasti. Lesy zůstaly zachovány jen v polohách a na půdách 

nevhodných pro zemědělství i jiné využití (tzv. absolutní lesní půdy). 
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V temperátní zóně tvoří les převažující přirozený ekosystém. Les je v přirozeném stavu 

vyváženým ekosystémem, který poskytuje vhodné prostředí a výživu velkému množství 

živočichů na různém stupni potravního řetězce. 

Velkým problémem je v současné době v Evropě přebytek vysoké zvěře, jelení a srnčí, 

místy i divokých prasat a introdukovaných populací daňka, muflona a kozy bezoárové. 

Vysoké zvěře je v lesích 5x až 15x více, než by jí bylo v pralese - chybí predátoři. 

Vysoké stavy se udržují uměle zimním krmením. Na některých lokalitách zvěř úplně 

znemožňuje přirozenou obnovu lesa, vyvolává vysoké náklady při umělém zalesňování, 

znehodnocuje již dospívající stromy. 

Keřové a bylinné patro se v lesích vyvíjí ve zcela jiných podmínkách než v nelesní 

krajině. 

Evropskou přírodu tak, jak ji známe dnes, zvlášť pronikavě ovlivnila změna klimatu na 

konci třetihor a ve čtvrtohorách, související se zaledněním severní části Evropy a všech 

jejích pohoří. Délka tohoto období se odhaduje nejméně na dva milióny let. Během té 

doby se v Evropě střídala období výrazně chladná, s průměrnou roční teplotou 

-2 až -4°C a s nízkými srážkami mezi 100 až 200 mm za rok (glaciály), kdy ve vrcholu 

nejrozsáhlejšího glaciálu (Riss) sahal pevninský ledovec až na úpatí sudetských pohoří a 

všechna evropská pohoří byla lokálně zaledněná, s obdobími teplými, kdy průměrná 

roční teplota a srážky vystoupily nad současnou úroveň (cca 13°C a 800 až 1300 mm 

srážek v nížinách střední Evropy) a kdy zalednění ustoupilo (interglaciály). 

V nejstarších obdobích holocénu se vyvíjejí řídkolesy s břízou a borovicí, ve vyšších 

polohách bezlesá tundra. V teplotním optimu však vystupují smíšené listnaté lesy 

s dubem a lípou o několik set metrů výše než v současné době. 

Člověk začal zasahovat do vývoje lesa již v období pozdního atlantiku a epiatlantiku, tj. 

v mladší a pozdní době kamenné (neolit a eneolit), v době optimálního rozvoje lesa. 

Těžil dřevo, udržoval mýtiny pro pastvu domácího skotu, pásl v lese vepře apod. 

Osídlení však bylo velice řídké a teprve v období subboreálu a subatlantiku, v době 

bronzové a v době železné začalo mít výraznější vliv na složení lesa. Lidé totiž 

přednostně těžili snadněji zpracovatelné a vhodné dřeviny a zasahovali do přirozených 

konkurenčních vztahů. Zemědělské obdělávání půdy stále více ubíralo z lesní rozlohy, 

nejdříve na snadno obdělávatelných sprašových a písčitých půdách, v pozdní době 

bronzové až době římské se však sídla rozšířila i do oblastí se špatnými kamenitými 

půdami, kde dřív dlouho zůstávaly lesy netknuté. Období neklidu kolem počátku našeho 

letopočtu a v následujících stoletích, tzv. stěhování národů, způsobilo zmenšení počtu 

35 



obyvatel v celé střední Evropě a následný příchod národů z východu a jihovýchodu -

Slovanů a Maďarů. Noví obyvatelé vzrůstali počtem, zakládali nové vsi v dosud 

lesnatých oblastech a ke své hospodářské činnosti potřebovali stále více dřeva. 

Na konci středověku byly lesy v celé střední Evropě namnoze vykáceny, ve zbylých 

lesích se páslo a stále se seřezávaly na palivo. Jediné větší komplexy byly lesy 

královské, církevní nebo šlechtické, které si panovník bránil pro honitbu a pro těžbu 

stavebního dřeva. Silně byly zasaženy i lesy na horách včetně nejvyšších vrcholů. 

Intenzivně využívané lesy v blízkosti stálých sídel se postupně ochuzovaly o živiny, 

které byly transportovány mimo ekosystém těžbou dřeva, pastvou a později i hrabáním 

listí na stelivo pro domácí zvířata. Přirozená obnova lesa selhávala a lesy byly stále 

méně produktivní. Proto se již v 16. století v panských lesích začalo s umělou šíjí 

žaludů a bukvic. Od 18. století začínají sasští lesníci s pěstováním sazenic ve školkách a 

s jejich vysazováním na pasekách. 

(Kubíková, 2005) 

2.3.2 Rozšíření lesů na Zemi 

Lesy se nalézají na všech kontinentech světa s výjimkou Antarktidy. Existují v úžasném 

spektru forem a typů od horkých a suchých tropických lesů a deštných pralesů 

v blízkosti rovníku po chladné jehličnaté boreální lesy v nej severnějších zeměpisných 

šířkách. Mezi těmito dvěma typy se vyskytují temperátní lesy Severní Ameriky, střední 

a západní Evropy a východní Asie. 

2.3.3 Lesy v České republice 

Lesy jsou hluboce zapsány v české kultuře i historii. Své místo mají v pohádkách, 

bájích, příslovích a místopisných názvech. Původně lesy pokrývaly více než 95 % 

území. V současnosti pokrývají přibližně jednu třetinu rozlohy státu. Původní smíšené a 

listnaté lesy byly na mnoha místech nahrazeny smrkovými monokulturami. 

Největší podíl z celkové výměry lesů tvoří lesy hospodářské, nejmenší část zaujímají 

lesy ochranné. Právě ty však mají velký vliv na přirozenou obnovu lesa. 
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Mezi nej větší vlastníky lesů patří stát (lesy ve vlastnictví státu obhospodařují: Lesy 

České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky ČR, správy národních parků a kancelář 

prezidenta republiky), dalšími vlastníky jsou církev a soukromé osoby. 

Lesní porosty v ČR a jejich změny mezi lety 1990 a 2000 

Published by CENIA (C) ARCDATA, CSÚ, C ENIA 

Legenda: 
Přírůstky ploch 

% listnaté lesy O > 1 000 000 obyv. 

jehličnaté lesy <§> 200 000 - 1 000 000 obyv. 

V/t smíšené lesy © 80 000-200 000 obyv. 

Úbytky ploch 0 < 80 000 obyv. 

Wk listnaté lesy Dálnice 

m jehličnaté lesy Rychlostní komunikace 

S¡8 smíšené lesy 

Plochy v roce 2000 

listnaté lesy 

jehličnaté lesy 

smíšené lesy 

Vybrané silnice I. třídy 

(Zdroj www.geoportal.cenia.cz) 

37 

http://www.geoportal.cenia.cz


2.3.4 Typy lesů v České republice 

Mokřadní olšiny 

Charakteristika: světlé porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa), místy bříza pýřitá (Betula 

pubescens), zamokřené terénní sníženiny na plošinách a v širších říčních nivách , 

pramenné pánve, okraje rybníků, lesní močály a úvaly řek, převážně v nížinách a 

pahorkatinách mezi 150 a 400 m. n. m. 

Rozšíření: roztroušeně po celém území ČR, zvláště v Třeboňské pánvi, na Dokesku, 

Kokořínsku, Chebsku, Plzeňsku a Křivoklátsku, v Polabí, severovýchodních Čechách, 

na Českomoravské vrchovině, ve středním Pomoraví a na Ostravsku. 

Lužní lesy 

Charakteristika: světlé lesy s dominancí stromů snášejících dočasné zamokření půdy, 

zejména olší (Alnus glutinosa, A. incana), jasanů (Fraxinus angustifolia subsp. 

danubialis a F. excelsior), jilmů (Ulmus laevis, U. minor), dubu letního (Quercus 

robur), stromových vrb (Salix alba, S. fragilis), topoly bílý a černý (Populus alba, P. 

nigra). 

Rozšíření: na březích potoků a řek po celém území ČR. 

Horské olšiny s olší šedou 

Charakteristika: smíšené, druhově bohaté porosty s převládající olší šedou (Alnus 

incana), méně javoru klenu (Acer pseudoplatanus), vrby jívy (Salix caprea) a smrku 

Ztepilého (Picea abies), rostou na často zaplavovaných březích bystřin s prudce tekoucí 

vodou v horských polohách. 

Rozšíření: Šumava, Krkonoše, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, vzácně také 

v Krušných Horách, Orlických Horách, na Ještědském hřbetu a v podhůří těchto pohoří. 
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ř 

Údolní jasanovo - olšové luhy 

Charakteristika: dominantní olše lepkavá (Alnus glutinosa), nebo jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), s příměsí dalších listnáčů. 

Rozšíření: podél vodních toků v celé ČR, s výjimkou širokých úvalů velkých nížinných 

řek a břehů horských bystřin, v nižších polohách však byly vlivem člověka omezeny na 

úzké pruhy kolem toků. 

Tvrdé luhy nížinných řek 

Charakteristika: zpravidla jilmová a topolová doubrava a jasenina s dominancí dubu 

letního (Quercus robur) a jilmu habrolistého (Ulmus minor), která však vlivem grafiózy 

v posledních desetiletích ustoupil, říční úvaly a nížinné pánve v teplé a relativně suché 

klimatické oblasti, na nivních půdách. 

Rozšíření: dolní Poohří, dolní Povltaví, niva Labe od Hradce Králové po okolí Mělníka, 

úvaly Moravy, dolní Dyje, dolní Jihlava a Svratka pod Brnem, vzácněji okolí Bečvy, 

Poodri, Ostravská pánev a jihočeské pánve. 

Měkké luhy nížinných řek 

Charakteristika: přirozené porosty tvořené dominantní vrbou bílou (Salix alba), místy 

s příměsí vrby křehké (Salix fragilis), topolu černého (Popolus nigra), řidčeji jasanu 

ztepilého (Fraxinus excelsior), v panonské oblasti jižní Moravy i topolu bílého (Populus 

alba) a jasanu úzkolistého podunajského (Fraxinus angustifolia subsp.danubialis), 

široké nivy nížinných řek a slepých říčních ramen, kde silně kolísá hladina podzemní 

vody a jsou časté záplavy. 

Rozšíření: fragmentárně v nížinných polohách České křídové tabule, moravských úvalů 

a Ostravské pánve. 
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Dubohabřiny 

Charakteristika: Lesy tvořené habrem obecným (Carpinus betulus) a dubem zimním 

nebo letním (Quercus petraea, Q. robur), v podúrovni stromového patra často s příměsí 

lípy srdčité (Tilia cordata) nebo javoru babyky (Acer campestre). 

Rozšíření: nížiny a pahorkatiny po celém území ČR, jen v jižních Čechách vzácně. 

Místy tvoří dubohabřiny rozsáhlé porosty. 

Hercynské dubohabřiny 

Charakteristika: lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), dubu zimního a 

letního (Quercus petraea, Q. robur), s častou příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), 

živinami bohaté, zpravidla hluboké půdy na svazích i plošinách v teplejších oblastech. 

Rozšíření: hercynské dubohabřiny jsou jedním z nej častějších typů přirození lesní 

vegetace v Českém Středohori, Mostecké pánvi, Pojizeří, Polabí, podhůří Orlických hor, 

okolí Prahy, Českém krasu, na Křivoklátsku, v okolí Plzně, údolí Otavy a střední 

Vltavy, na obvodech Železných hor, v oblasti jihovýchodního okraje Českého masivu 

od Znojma po Brno a v podhůří Drahanské vrchoviny a Rychlebských hor. 

Polonské dubohabřiny 

Charakteristika: lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), lípy srdčité (Tilia 

cordata), dubu letního nebo zimního (Quercus robur, Q. petraea), rovinaté terény i 

svahy s těžšími půdami, které jsou hlavně na jaře dlouhodoběji zamokrené, zásoba živin 

je zpravidla dobrá. 

Rozšíření: severní podhůří Rychlebských hor a Jeseníků, Ostravsko, severní podhůří 

Beskyd, Moravská brána a Hornomoravský úval. 
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Karpatské dubohabřiny 

Charakteristika: lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus) nebo dubu zimního 

(Quercus petraea) a místy s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica), porůstají svahy 

nebo rovinaté terény na flyšových pískovcích a jílovcích, na těžších půdách s dobrou 

zásobou živin. 

Rozšíření: jižní okraje Drahanské vrchoviny a obvodové pahorkatiny karpatských 

pohoří, např. Chřiby, Bílé Karpaty a Hostýnské vrchy a Ostravsko. 

Panonské dubohabřiny 

Charakteristika: lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), dubu zimního a 

letního (Quercus petraea, Q. robur), s častou příměsí javoru babyky (Acer campestre) a 

jeřábu břeku (Sorbus torminalis), vyžadují hlubší a živinami bohaté, často vápnité půdy 

na flyšových pískovcích a jílovcích a na sprašových hlínách, vzácněji na nivních půdách 

v komplexech tvrdých luhů. 

Rozšíření: pouze jižní Morava, hlavně Pavlovské vrchy a Milovický les, vzácněji jižní 

okraj Moravského krasu, oblast soutoku Moravy a Dyje. 

Suťové lesy 

Charakteristika: stromové patro je druhově bohatší než u jiných typů mezofllních 

listnatých lesů, převládají vněm suťové dřeviny (Acerplatanoides, A. pseudoplatanus, 

Fraxinus excelsior, Tilia cor data, Tilia platyphyllos a Ulmus glabra). V nižších 

polohách je hojně zastoupen habr obecný (Carpinus betulus), zatímco v podhorských a 

horských oblastech je zastoupen i buk lesní (Fagus sylvatica) a naopak ustupují lípy. 

Vzácně se zde vyskytuje i tis červený (Taxus baccata). Porůstají strmé svahy s výchozy 

skal, svahy s výrazným půdotokem, rokle, dolní části svahů a svahová úpatí s akumulací 

balvanů nebo jiného suťového materiálu. Podloží je často tvořeno tvrdými horninami. 

Půdy jsou často vlhké, nikoli však zamokrené, bohaté živinami. Suťové lesy tvoří 
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většinou jen maloplošné porosty rozšířené od pahorkatin do horských poloh, horní 

hranice dosahují v 800 - 900 m. n. mořem. 

Rozšíření: roztroušeně v pahorkatinách až horských oblastech po celém území ČR, 

v Českém masivu hojněji než v Karpatech. 

Bučiny 

Charakteristika: lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a někdy příměsí 

dalších mezofílních listnáčů např. Acer platanoides, A. pseudoplatanus a Tilia cordata 

nebo jehličnanů Abies alba a Picea abies. Vyskytují se na svazích i plošinách 

v oblastech s mírnou a vlhkou zimou a nepříliš suchým létem. Rostou na živinami 

bohatých i chudších půdách, zpravidla hlubších, často kamenitých. 

Rozšíření: Český masiv, v Moravskoslezských Beskydách, Chřibech a ve vyšších 

polohách Bílých Karpat. 

Květnaté bučiny 

Charakteristika: listnaté lesy s převahou buku lesního (Fagus sylvatica) a někdy 

s příměsí dalších listnáčů (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Carpinus betulus, 

Fraxinus excelsior, Quercus petraea, Tilia cordata, Tilia platyphyllos a Ulmus glabra), 

ve vyšších nadmořských výškách také jedle bělokoré (Abies alba) a smrku ztepilého 

(Picea abies). Vyskytují se na eutrofhích půdách s rychlou mineralizací humusu, na 

různých druzích hornin. Jen výjimečně rostou v nadmořské výšce nad 1000 m. 

Rozšíření: okrajové oblasti Českého masivu, Českomoravská vrchovina a pohoří 

moravských Karpat, méně často ve vnitrozemí, např. vDoupovských horách, na 

Křivoklátsku, ve středním Posázaví, Železných horách, na Drahanské vrchovině a ve 

Chřibech. 

Horské klenové bučiny 

Charakteristika: listnaté až smíšené lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus 

sylvatica) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus), s příměsí smrku ztepilého (Picea 
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abies) a některých dalších stromů. Půdy jsou dostatečně vlhké, nikoli však dlouhodobě 

zamokrené, jde často o maloplošné porosty, nejčastěji na návětrných svazích až do 

nadmořské výšky kolem 1100 m. 

Rozšíření: vzácně v oblasti s výskytem bučin, zejména na Šumavě, v Jizerských horách, 

Krkonoších, Orlických horách, Hrubém Jeseníku a v Moravskoslezských Beskydech. 

Vápnomilné bučiny 

Charakteristika: lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica) a někdy s příměsí 

dalších listnatých dřevin (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, 

Tilia cordata aj.), případně také jedle bělokoré (Abies alba). Porůstají svahy na 

vápencích, vzácněji na opukách a vápnitých pískovcích, kde se vyvíjí mělká půda typu 

rendzina. Půdy jsou vysýchavější než u jiných typů bučin. Porosty se vyskytují většinou 

maloplošně v pahorkatinách a podhůřích v nadmořských výškách mezi 300 - 600 m. 

Rozšíření: roztroušeně v oblastech s výskytem vápenců a vápenitých hornin, zejména 

v Českém krasu, Džbánu, na Ještědském hřbetu, pošumavských vápencích, 

v Moravském a Javoříčském krasu, v podhůří Hrubého Jeseníku, vzácně ve východní 

části České křídové tabule a v Poorličí. 

Acidofilní bučiny 

Charakteristika: listnaté nebo smíšené lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus 

sylvatica) a příměsí dalších listnáčů nebo jehličnanů (Acer pseudoplatanus, Quercus 

petraea, Q. robur, Tilia cordata, Abies alba, Picea abies). Porůstají mírné i strmější 

svahy s minerálně chudými půdami na kyselých silikátových horninách, hlavně na 

žulách, rulách, svorech a fylitech. Tyto bučiny se vyskytují v nadmořských výškách 

450 - 1200 m a výjimečně sestupují na severních svazích a ve stinných roklích i do 

nižších poloh (např, v Labských pískovcích). 

Rozšíření: v Českém a Slavkovském lese, na Šumavě, v Krušných a Lužických horách, 

Jizerských horách, Krkonoších a Podkrkonoší, Orlických horách, na Křivoklátsku, 
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v Železných horách, na Českomoravské vrchovině, v Hrubém Jeseníku, Rychlebských 

horách, Ostravské pánvi a vzácněji i jinde. 

Teplomilné doubravy 

Charakteristika: světlé lesy s dubem zimním (Quercus petraea), dubem letním (Quercus 

robur), dubem šipákem (Quercus pubescens) a na jižní Moravě vzácně i s dubem cerem 

(Quercus cerris). Rostou na mělkých i hlubších půdách na různých druzích hornin. 

V nejteplejších a nej sušších oblastech tvoří i velkoplošné porosty. 

Rozšíření: České středohoří, dolní Poohří, okolí Prahy, Český kras, Křivoklátsko, okolí 

Plzně, Pootaví, okolí Českého Krumlova, Posázaví, Kokořínsko, dolní Pojizeří, povodí 

Cidliny, východočeské Polabí, východní okraj Drahanské vrchoviny a jižní Morava od 

Brna na jih, jihozápad a jihovýchod. 

Perialpidské bazifílní teplomilné doubravy 

Charakteristika: světlé lesy s šipákem (Quercus pubescens), na vlhčích oblastech také 

s dubem zimním (Quercus petraea). Porůstají slunné svahy v teplých a suchých 

oblastech na minerálně bohatých horninách (vápence, čediče, vzácněji slínovce, vápnité 

pískovce a slepence). 

Rozšíření: vulkanické kopce Českého středohoří, okolí Prahy, Český kras, Křivoklátsko, 

Poděbradsko, Moravský kras, okolí Tišnova, Moravského Krumlova, Znojma, 

Mikulova, Valtic a Hustopečí, ojedinělé fragmenty u Strážnice a Mohelnice. 

Panonské teplomilné doubravy na spraši 

Charakteristika: rozvolněné teplomilné doubravy s dubem zimním (Quercus petraea), 

dubem šipákem (Quercus pubescens) a dubem letním (Quercus robur), vzácně také 

44 



s příměsí dubu ceru (Quercus cerris). Rostou na širokých plochých hřbetech a svazích o 

sklonu do 15° s návějemi spraší. 

Rozšíření: lesní celky v okolí Hustopečí a Klobouk u Brna, Milovická les u Mikulova, 

fragmentárni porosty na říčních terasách dolní Jizery. 

Panonské teplomilné doubravy na písku 

Charakteristika: světlé lesy s dubem letním (Quercus robur), rostoucí v rovinatých 

terénech na vátých píscích nebo štěrkopískových říčních terasách. 

Rozšíření: jihozápadní část lesa Doubrava u Hodonína, degradované porosty také 

v Bořím lese u Valtic. 

Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 

Charakteristika: rozvolněné teplomilné doubravy s dubem letním (Quercus robur) nebo 

zimním (Quercus petraea). Porůstají rovinaté terény na měkkých horninách, nejčastěji 

zvětralinách křídových slínů a slinovců. Půdy jsou těžké. 

Rozšíření: České středohoří, dolní Poohří, Český kras, Křivoklátsko, okolí Plzně, 

pošumavské vápence, Kokořínsko, střední Pojizeří, povodí Cidliny, východočeské 

Polabí, okolí Brna a Znojma, vzácně Litenčické vrchy a jihozápadní část Bílých Karpat. 

Acidofilní teplomilné doubravy 
ff 

Charakteristika: světlé lesy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) za hranicí 

areálu šipáku (Quercus pubescens) nebo na půdách, které tomuto druhu nevyhovují 

zvýšenou kyselostí. V podúrovni může být habr obecný (Carpinus betulus). Porůstají 

výslunné, často strmé skalnaté svahy v nejteplejších a nejsušších oblastech. Geologický 

podklad tvorikyselé silikátové horniny, nejčastěji žula, rula a granulit. 
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Rozšíření: údolí dolní Vltavy, Berounky a Sázavy ve středních Čechách, okolí Prahy a 

Český kras, okolí Brna, jihovýchodní okraj Českého masivu mezi Brnem a Znojmem, 

východní okraj Drahanské vrchoviny, Chřiby, vzácně i jinde. 

Acidofilní doubravy 

Charakteristika: druhově chudé lesy s dubem zimním nebo letním (Quercus petraea, Q. 

robur), k němuž se druží bříza bělokorá (Betula pendula) a občas také další druhy 

stromů (Abies alba, Betula pubescens, Pinus Sylvestris, Populus tremula). Rostou na 

kyselých půdách, vznikajících na minerálně chudých silikátových substrátech 

v nížinách až podhůřích. 

Rozšíření: roztroušeně po celém území ČR, nejhojněji v severních, středních a 

západních Čechách, v moravských Karpatech vzácně. Jižní polovině Čech jsou 

teplomilné doubravy potenciálně přirozenou vegetací, ale zachovalé porosty jsou tu 

spíše vzácné. 

Suché acidofilní doubravy 

Charakteristika: světlé doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) nebo 

letního (Quercus robur), se slabším podílem břízy bělokoré (Betula pendula) a borovice 

lesní (Pinus sylvestris). Porůstají živinami chudé substráty, např. ruly, žuly, svory, 

kyselé typy břidlic a porfyry v pahorkatinách, méně často v nížinách, mezi 250 a 450 m. 

n. m. 

Rozšíření: hojně ve středních, západních a severních Čechách, vzácněji na Moravě 

v podhůří Českomoravské a Drahanské vrchoviny a roztroušeně v dalších oblastech. 
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Vlhké acidofilní doubravy 

Charakteristika: porosty tvořené dominantním dubem letním (Quercus robur) s dalšími 

stromy (Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus petraea a další). Rostou v mělkých 

terénních sníženinách, plošinách a bezodtokých mělkých úžlabinách v nížinách a 

pahorkatinách, zpravidla mezi 200 a 400 m. n. m., řidčeji v nadmořských výškách okolo 

450 m. Půdy jsou střídavě vlhké, silně kyselé. 

Rozšíření: střední a východní Čechy v oblasti České tabule a na Opavsku, maloplošně 

na Křivoklátsku a v okolí Prahy, vzácně i jinde. 

Subkontinentální borové doubravy 

Charakteristika: světlé, druhově chudé porosty s dominantní borovicí lesní (Pinus 

sylvestris) a dubem zimním (Quercus petraea), řidčeji dubem letním (Quercus robur) a 

dalších stromů (Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia). Rostou na 

živinami chudých, lehčích, velmi silně kyselých substrátech (kyselé pískovce, arkózy, 

slepence, terciérní a kvartérní štěrky a písky) v oblastech se subkontinentálním 

klimatem. 

Rozšíření: Ralská, Jičínská a Plzeňská pahorkatina, maloplošně v Chebské a Třeboňské 

pánvi, v pískovcových skalních městech severních a středních Čech. 

Acidofilní doubravy na písku 

Charakteristika: světlé lesní porosty s dominancí dubu letního (Quercus robur) a 

borovice lesní (Pinus sylvestris). Rostou na terasách úvalů nebo vátých píscích 

vnejnižších a nejteplejších oblastech nížin, ve výškách od 180 do 230 m. n. m. Půdy 

jsou kyselé a vyznačují se velmi nízkou vododržností. 

Rozšíření: ojedinělé, spíše fragmentárni porosty v Polabí mezi Poděbrady a Terezínem a 

v lese Doubrava u Hodonína. 
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Suché bory 

Charakteristika: primární bory s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestrisj a často 

s příměsí dubu zimního (Quercus petraea) nebo břízy bělokoré (Betula pendula). 

Porůstají svahy, skalní ostrožny, vzácněji i rovinaté, ale převážně výslunné polohy na 

minerálně chudých i bohatých substrátech od tvrdých silikátových hornin až po horniny 

vápnité a hadce. 

Rozšíření: Česká křídová tabule, zaříznutá říční údolí Českého masivu, hadcové 

ostrůvky po celém území ČR, vzácněji i jinde. V karpatské části Moravy zcela 

ojediněle. 

Boreokontinentální bory 

Charakteristika: dominantním druhem světlého stromového patra je borovice lesní 

(Pinus sylvestris), občas se objevují i další dřeviny (Betula pendula, Quercus petraea). 

Geologickým podkladem jsou tvrdé, špatně zvětrávající a minerálně slabší horniny. 

Skalní podklad často vystupuje nad povrch půdy. Porosty se vyskytují spíše maloplošně 

na strmých svazích a skalních ostrožnách, kde je ve vegetačním období nedostatek 

půdní vláhy. 

Rozšíření: roztroušeně v oblasti Českého masivu. Výskyt je soustředěn do 

pískovcových skalních měst České křídové tabule. 

Lesostepní bory 

Charakteristika: dominantní dřevinou řídkého a zakrslého stromového patra je borovice 

lesní (Pinus sylvestris) a vzácně se vyskytují duby (Quercus petraea, Q. robur) nebo 

bříza bělokorá (Betula pendula). Vyskytují se na nepříliš strmých svazích jižní orientace 

i v rovinatých polohách v nadmořské výšce do 400 m. 

Rozšíření: Česká křídová tabule a Ralská pahorkatina s přesahem do Polabí, zachovalé 

porosty v Úštěcko-lomské pahorkatině a v okolí Bělé pod Bezdězem. 
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Perialpidské hadcové bory 

Charakteristika: rozvolněné lesy s borovicí lesní (Pinus sylvestris), rostoucí na 

hadcových ostrůvcích v říčních údolích teplých a suchých oblastí v polohách do 400 m. 

n. m. 

Rozšíření: střední tok Jihlavy od Dukovan po Hrubšice a okolí údolní nádrže Želivka u 

Sedlic a Bernartic. 

Smrčiny 

Charakteristika: jehličnaté lesy s dominantním smrkem ztepilým (Picea abies), který 

tvoří různověké porosty. Vyskytují se od submontánního stupně výše. 

Rozšíření: horské oblasti ČR, zejména Šumava, Novohradské hory, vrcholové partie 

Českého lesa, Slavkovského lesa, Brd a Českomoravské vrchoviny, Krušné hory, 

Jizerské hory, Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník a Moravskoslezské Beskydy. 

Horské třtinové smrčiny 

Charakteristika: různověké smrčiny s několika stromovými patry, korunový zápoj 

dosahuje často 90 %, rozvolněnější je však na výchozech hornin, kde má smrk nižší 

vitalitu a zakmenění. Kromě smrku se mohou objevovat i listnáče (Acer 

pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia). rostou na 

svazích a vrcholech kopců v supramontánním stupni v nadmořské výšce (950) 1100 — 

1350 m. Tvoří horní hranici lesa. 

Rozšíření: montánní až supramontánní polohy Šumavy, Krušných hor, Jizerských hor, 

Krkonoš, Orlických hor, Králického Sněžníku, Rychlebských hor, Hrubého Jeseníku a 

Moravskoslezských Beskyd, vzácně v Českém lese, Brdech a Adršpašsko-teplických 

skalách. 
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Rašelinné a podmáčené smrčiny 

Charakteristika: rostou na extrémně zamokřených půdách, případně okrajích vrchovišť. 

Kromě smrku ztepilého (Picea abies) se zde vyskytují břízy (Betula pendula a B. 

pubescens) a jedle bělokorá (Abies alba). Rostou v submontánním až supramontánním 

stupni od 500 m. n. m. výše, v okolí pramenišť, rašelinišť a v zamokřených terénních 

sní ženinách. 

Rozšíření: Novohradské hory, Šumava, Český a Slavkovský les, Ašský výběžek, 

Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, 

Hrubý a Nízký Jeseník, Brdy, Českomoravská vrchovina, Svitavsko a Moravskoslezské 

Beskydy, ojediněle také na Třeboňsku. 

Horské papratkové smrčiny 

Charakteristika: zapojené smrčiny v nichž se kromě převládajícího smrku uplatňují i 

listnáče (Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia). Rostou na vlhčích a 

hlubších kamenitých půdách od 1150 do 1300 m. n. m. na konkávních tvarech reliéfu, 

např. okolí svahových pramenišť. 

Rozšíření: Šumava, Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské 

Beskydy, vzácně Krušné hory a Orlické hory. 

Rašelinné lesy 

Charakteristika: rozvolněné jehličnaté, listnaté nebo smíšené lesy se smrkem (Picea 

abies), borovicemi (Pinus rotundata, P. sylvestris), břízou pýřitou (Betula pubescens) a 

topolem osikou (Populus tremula). Rostou na podmáčených rovinatých polohách a 

v mírných terénních sníženinách, kde hladina podzemní vody alespoň část roku stagnuje 

těsně při povrchu půdy. 

Rozšíření: jihočeské pánve, okolí Doks, ojediněle v dalších oblastech. 
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Rašelinné březiny 

Charakteristika: rozvolněné lesy s dominantní břízou pýřitou (Betula pubescens), 

borovicí lesní (Pinus sylvestris), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a příměsí nenáročných 

listnáčů (Betula pendula, Populus tremula). Roste na vlhkých a kyselých rašelinných 

půdách ve zvodnělých terénních sníženinách či na okrajích rašelinišť. 

Rozšíření: Třeboňsko, Šumava, Pošumaví, Brdy, Chebsko, Doksy, východní Čechy 

(Třebechovicko), Českomoravská a Drahanská vrchovina, Hrubý a Nízký Jeseník. 

Většinou jde pouze o maloplošně nebo fragmentárně vyvinutou vegetaci. 

Rašelinné brusnicové bory 

Charakteristika: bory rašelinných půd s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) a 

smrkem ztepilým (Picea abies) nebo břízou (Betula pendula nebo B. pubescens), někdy 

také borovicí blatkou (Pinus rotundata). Tyto bory představují závěrečné sukcesní 

stadium na vrchovištních rašeliništích nižších poloh. 

Rozšíření: Třeboňsko, nižší části Šumavy, Chebsko, okolí Doks, Českomoravská 

vrchovina. 

Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 

Charakteristika: řídké porosty stromové nebo keřové borovice lesní (Pinus sylvestris) o 

výšce 8 - 12 m, vzhledově podobné blatkovým borům. Součástí může být i smrk ztepilý 

(Piccea abies). 

Rozšíření: Dokeská pánev, Soos u Františkových lázní, fragmentárně i v Třeboňské 

pánvi a v okolí některých oligotrofních rybníků. 
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Blatkové bory 

Charakteristika: blatková vrchoviště tvoří terminálni stádium vrchovišť, dominuje jim 

borovice blatka (Pinus rotundata) a ojediněle také borovice lesní (Pinus sylvestris) nebo 

jejich kříženci, dále smrk ztepilý (Picea abies) a méně často bříza pýřitá (Betula 

pubescens). Roste v rašeliništích konvexního tvaru, která jsou sycená převážně 

srážkovou vodou a jsou hluboká přes 2 m. Hladina podzemní vody neklesá hlouběji než 

30 cm pod povrch terénu. 

Rozšíření: Třeboňská pánev, nižší části Šumavy, Český les, Slavkovský les, Žďárské 

vrchy a Hrubý Jeseník. 

(Podle: Chytrý, Kučera, Kočí, 2001) 

3 P R A K T I C K Á ČÁST 

3.1 Projekt Lesní škola 

Hlavní odlišností projektové výuky od tradiční frontální výuky je způsob předkládání 

učiva žákům. Výrazně se mění způsob vnímání učiva, které je zde vlastně předkládáno 

nepřímo. Aktivitu přejímají žáci, kteří se ujímají řešení problémů a tím si osvojují určité 

dovednosti, které jsou využitelné v praktickém životě. Protože zadané problémy řeší 

žáci většinou ve skupinách, učí se nejen vyhledávat a třídit informace, ale také 

vzájemně spolupracovat, vyjadřovat a obhajovat své myšlenky, prezentovat vlastní práci 

ostatním a v neposlední řadě také hodnotit a porovnat svou práci a práci ostatních. 

Nezbytnou součástí každého projektu je motivace. Velmi důležitá je i volba tématu a 

konkrétních problémů. Protože projektové vyučování téměř vždy integruje několik 

oborů učiva, jeho využití v přírodovědných předmětech se přímo nabízí. 

Významně se také mění role učitele (učitelů, kteří by měli také spolupracovat), ten se 

stává rádcem, konzultantem, pomocníkem. 

Projekty můžeme dle doby trvání rozdělit na krátkodobé (takový projekt je realizován 

většinou jedním učitelem v jedné třídě a jeho trvání nepřesahuje 6 hodin), střednědobé 
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(do nich se může zapojit více tříd, případně celá škola a doba trvání může být jeden až 

dva týdny) a projekty dlouhodobé, které mohou být organizovány nějakým 

mimoškolním subjektem a délka jejich trvání je různá. 

Výhodou krátkodobých projektů je jejich nenáročnost na materiální vybavení, finanční 

možnosti školy a poměrně málo narušují běžný učební plán a chod školy. 

Projekt Lesní škola je určen pro druhý stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých 

gymnázií. Je koncipován jako dlouhodobý projekt, proto jsou jednotlivé úkoly řazeny 

s ohledem na roční období. Jednotlivá témata však lze vyjmout a použít jako 

krátkodobý projekt, nebo součást jiných projektů. Některé jeho části jsou realizovatelné 

i v improvizovaných podmínkách např. městského parku. 

3.1.1 Cíle projektu 

Prostřednictvím tohoto projektu by si žáci měli rozšířit své dosavadní znalosti o 

ekosystémech, potravních vztazích, koloběhu energie, koloběhu vody a dalších látek 

v přírodě. Žáci se také naučí systematicky pracovat ve skupinkách, s pomocí literatury 

určovat některé druhy rostlin a živočichů, lépe pochopí vztahy a vazby mezi nimi. 

Další cíle projektu jsou: 

• rozvíjet schopnost komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli, ale také mezi 

učiteli vzájemně 

• rozvíjet dovednost vyhledávat, třídit a prezentovat informace z různých zdrojů 

• podporovat tvůrčí činnost žáků a jejich kreativitu 

• seznámit žáky s principy dlouhodobého pozorování a s proměnami přírody 

během ročních období 

• představit žákům les jako celek a zdůraznit, proč je potřeba dbát o ochranu lesů 

• vytvořit „kalendář proměn lesa" 
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3.1.2 Charakteristika projektu 

Projekt je koncipován jako dlouhodobý celoškolní projekt, kterého se účastní nejen 

učitelé přírodovědných předmětů (přírodopis, chemie, fyzika), ale také ostatních 

předmětů a nauk. Je rozvržen do jednotlivých měsíců. V rámci projektu je vhodné 

vyčlenit nějakou informační tabuli k prezentaci dílčích úkolů jednotlivých tříd a také 

vést jakousi „kroniku" projektu. V zaznamenávání jednotlivých dílčích úkolů se mohou 

střídat jednotliví zástupci tříd nebo na začátku zvolit jednoho kronikáře. Úkoly pro 

skupinovou práci jsou určené pro všechny třídy, v nichž se utvoří několik skupinek. 

Nejlepší práce je vždy prezentovaná na společné informační tabuli. Za jednotlivé dobře 

splněné úkoly mohou jednotlivé třídy získávat body. Tento systém ovšem vyžaduje 

závěrečné ocenění vítězné třídy i jednotlivců. 

3.1.3 Projekt 

ZÁŘÍ 

Skupinová práce: 

1) Zpracujte přehled historického vývoje zalesnění v České republice a porovnejte ho 

s dnešním stavem. Zjistěte celkovou rozlohu lesa v ČR. 

2) Zjistěte, které lesní plodiny právě dozrávají, které jsou jedlé, které slouží jako 

potrava živočichům a které jsou jedovaté. Vytvořte jejich přehled a jejich kresby pro 

informační tabuli. 

3) Zjistěte, kteří tažní ptáci se začínají houfovat a odlétají do zimovišť. Vytvořte jejich 

přehled a nákresy. 

4) Které lesní plodiny sbírají lesníci pro dokrmování zvěře v zimních měsících? 

Shromážděte vzorky přírodnin a přineste je ukázat. 

5) Podzim je čas honů. Která zvěř se smí lovit? Vytvořte přehled. 

6) Které jedlé a jedovaté houby znáte? Vytvořte jejich přehled. 

54 



Náměty na pozorování: 

Houfování tažných ptáků souvisí s měnící se délkou dne. V těchto dnech odlétají např. 

vlaštovky do Afriky. K pozorování se vybavte dalekohledem, zápisníkem a atlasem 

ptáků. Pokud budete pozorní, můžete zaslechnout i zajímavé hlasové projevy ptáků. 

Najděte v lese mraveniště a zaznamenejte jeho polohu a velikost pro porovnání. 

Pozorujte měnící se barvu listů stromů. 

Pozorujte a nakreslete kvetoucí vřes. 

Náměty k dalším činnostem: 

Domluvte se s myslivci na pomoci při sběru kaštanů, žaludů a dalších plodin, které 

slouží jako potrava pro divokou zvěř. 

Environmentálni výchova: 

Ekosystémy: les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa). 

Významné dny: 

16. září - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 

22. září - Den bez aut Evropské unie (součást Evropského týdne mobility - 16. - 22. 

září 2007) 

ŘÍJEN 

Skupinová práce: 

1) Listy stromů začínají opadávat. Nasbírejte některé zajímavě zbarvené, určete, 

kterému stromu patří. Zjistěte, která barviva se podílejí na změně barvy. 

2) Vytvořte přehled živočichů, kteří upadají v zimní spánek. Nakreslete je. 

3) Na některých stromech zůstávají zralá semena. Nasbírejte jejich vzorky a vytvořte 

jejich přehled. Popište způsob jejich přirozeného rozšiřování. 

4) Pokuste se v lese najít nějaké stopy a dle návodu vytvořit jejich sádrový odlitek. 

Zaznamenejte si datum a místo vytvoření odlitku. 

5) V tomto období na naše území přilétají hejna havranů. Zjistěte trasy jejich tahu a 

zakreslete je do mapky. 
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6) Nasbírejte šišky různých jehličnanů, vytvořte si ve třídě jejich výstavku s popisem 

druhů. 

Náměty na pozorování: 

Hejna havranů. 

Plody různých stromů a keřů: hrušky, jablka, švestky, šípky, bukvice, žaludy, kaštany, 

lískové oříšky, jeřabiny, plody střemchy, dřínu, kaliny, trnky, ptačího zobu, pámelníku, 

krušiny a dalších. 

Náměty k dalším činnostem: 

Uspořádejte výtvarnou nebo fotografickou soutěž „Barvy podzimu". 

Environmentálni výchova: 

Základní podmínky života: ekosystémy - biodiverzita (funkce ekosystémů, význam 

biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás) 

Významné dny: 

4. října - Mezinárodní den zvířat 

12. října - Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 

20. října - Den stromů 

LISTOPAD 

Skupinová práce: 

1) Zjistěte, kteří ptáci přilétají v tomto období, s pomocí literatury vytvořte jejich 

obrázky a přehled pro informační tabuli. 

2) Vytvořte mapku výskytu lesů v okolí vaší školy / vašeho města, zjistěte o jaký druh 

lesa se jedná a které druhy stromů jej tvoří. 

3) Zjistěte, jakou hmotnost musí mít ježek, aby zdárně přečkal zimu. Vyhledejte 

záchytné stanice ohrožených a handicapovaných živočichů v okolí vašeho města. 

Zjistěte jejich adresu a telefonní číslo na kontaktní osobu. 

4) Zjistěte, kteří živočichové jsou v tomto období v říji, a popište, proč mohou být 

nebezpeční. 
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5) Vyrobte krmítko pro ptáky a zjistěte, které druhy ptáků se přikrmují. Vytvořte 

přehled vhodné a nevhodné stravy do krmítka. Navrhněte vhodné místo pro umístění 

krmítka. Jaká pravidla musíte dodržet? 

Náměty na pozorování: 

Ptáci se začínají slétat k vhodně umístěným krmítkům, kde je můžeme pozorovat. 

Zaznamenávejte si datum, hodinu a druh, který se přilétá krmit k vašemu krmítku. 

Věnujte pozornost zvířatům, která by už měla být v úkrytu a nejsou. 

Environmentálni výchova: 

Vztah člověka k prostředí: naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání 

a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování 

ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé) 

Významné dny: 

16. listopadu - Den bez cigaret 

PROSINEC 

Skupinová práce: 

1) Zjistěte, kteří živočichové spí pravým „zimním spánkem" - hibernují, a kteří spí 

nepravým „zimním spánkem". Vytvořte jejich přehled. 

2) Kteří živočichové v lese nespí? Vytvořte jejich obrázky a vyhledejte, jak vypadají 

jejich stopy. 

3) Zjistěte, které jehličnaté stromky se nejvíce prodávají jako vánoční stromky. 

Zorganizujte anketu na téma „Jaký druh vánočního stromku máte?" (přírodní - který 

druh, umělý, živý v květináči) 

Náměty na pozorování: 

Vypravte se na výpravu do zasněženého lesa. Pozorujte stopy zvířat, zaznamenejte 

jejich množství a zakreslete jejich tvar ve skutečné velikosti. 

Pozorujte ptáky, kteří se přilétají krmit ke krmítkům. 
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Environmentálni výchova: 

Základní podmínky života: energie (energie a život, vliv energetických zdroju na 

společenský rozvoj, využívám energie, možnosti a způsoby řešení, místní podmínky) 

Významné dny: 

11. prosince - Mezinárodní den hor 

19. prosince - Mezinárodní den biodiverzity 

LEDEN 

Skupinová práce: 

Leden je měsíc nejtužší zimy a ticha. Můžete se ale také už připravovat na jaro. Ve 

spolupráci s myslivci vyrábějte ptačí hnízdní budky pro některé druhy ptáků. 

Při vycházce do lesa můžete určovat jehličnaté stromy. 

Environmentálni výchova: 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí: ochrana přírody a kulturních památek 

(význam ochrany přírody a kulturních památek) 

Významné dny: 

28. ledna - Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce 

ÚNOR 

Skupinová práce: 

1) V tomto měsíci se již příroda začíná pomalu probouzet, vyhledejte, které rostliny 

začínají koncem února kvést. Nakreslete je. 

2) Zjistěte, která mláďata se rodí už v tomto měsíci. Nakreslete je. 

58 



3) Vyhledejte stejné mraveniště, které jste pozorovali v září. Proveďte nové měření a 

výsledky porovnejte. 

Náměty na pozorování: 

Mraveniště uvolňuje teplo, proto na něm dříve odtává sníh. Jsou proto více nápadná. 

Za teplých dnů začínají zpívat někteří ptáci, odlétají havrani a kvíčaly. 

Environmentálni výchova: 

Základní podmínky života: ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby 

ochrany jednotlivých druhů) 

Významné dny: 

2. února - Světový den mokřadů 

4. února - Den boje proti rakovině 

BŘEZEN 

Skupinová práce: 

1) Stromy začínají pučet. Vyhledejte v okolí školy stromy, které mají pupeny a pokuste 

se určit jejich druh. Zaznamenejte svá pozorování. 

2) Zjistěte, kteří tažní ptáci se vracejí a nakreslete je. 

3) Lesníci instalují lapače na lýkožrouta smrkového. Zjistěte životní cyklus tohoto 

druhu a schematicky ho zakreslete. Jaké nebezpečí pro les hrozí? Které další druhy 

dřevokazného hmyzu znáte? 

4) Které druhy hmyzu začínají být aktivní? Nakreslete je. 

5) Po celý rok můžeme na kmenech některých stromů pozorovat dřevokazné houby. 

Vytvořte jejich přehled s obrázky. 

Náměty na pozorování: 

Všimněte si čmeláků, kteří prohledávají různé otvory v zemi. Jsou to samičky, které si 

hledají vhodné hnízdo. 
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Náměty k dalším činnostem: 

Můžete rozvěsit hnízdní budky. 

Environmentálni výchova: 

Základní podmínky života: voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro 

lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) 

Ekosystémy: vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost 

pro krajinnou ekologii) 

Významné dny: 

21. března - Světový den vody 

23. března - Světový den meteorologie 

DUBEN 

Skupinová práce: 

1) Které lesní byliny patří k jaru? Vytvořte jejich přehled s obrázky. Vyhledejte, které 

jsou léčivé. 

2) Které houby se objevují 

3) Lesy jsou mnohdy součástí chráněných území. Zpracujte přehled hlavních 

chráněných území v ČR. 

4) Které lidové pranostiky znáte? Pokuste seje vysvětlit. 

5) Popište hlavní změny, které jste v lese pozorovali. 

Náměty na pozorování: 

Pučení a kvetení stromů a keřů. 

Jarní byliny. 

Plazi, kteří se vyhřívají na slunci. 

Náměty k dalším činnostem: 
Můžete myslivcům pomáhat čistit a opravovat krmelce. 
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Environmentálni výchova: 

Ekosystémy: tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální 

význam a význam pro nás) 

Významné dny: 

1. dubna - Mezinárodní den ptactva 

7. dubna - Světový den zdraví 

22. dubna - Den Země 

KVĚTEN 

Skupinová práce: 

Pro všechny skupiny: vytvořte herbář listů nebo bylin. 

Jednotlivé skupiny mohou být specializované. 

Náměty na pozorování: 

Poslech ptačího zpěvu. 

Hnízdění některých ptáků. 

Žabí vajíčka a pulci ve stojatých vodách. 

Environmentálni výchova: 

Základní podmínky života: ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a 

klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) 

Významné dny: 

2. května - Světový den ptačího zpěvu 

3. května - Den Slunce 

22. května - Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

31. května - Světový den bez tabáku 

61 



ČERVEN 

Významné dny: 

5. června - Světový den životního prostředí 

8. června - Mezinárodní den oceánů 

27. června - Světový den rybářství 

Závěrečná rekapitulace, prezentace dílčích částí projektu, výstava nejlepších výtvarných 

a literárních prací (v závislosti na tom, kteří učitelé se projektu účastnili). 

Vyhodnocení nejlépe pracující třídy. 

3.1.4 Metodika práce s projektem 

Prostřednictvím tohoto projektu by se děti měly seznámit s nejrozšířenějším 

ekosystémem u nás. Projekt je určen pro žáky II. stupně základních škol a žáky nižších 

gymnázií. Jedná se o projekt dlouhodobý, který vyžaduje spolupráci učitelů různých 

předmětů. Při realizaci by měl být ustanoven koordinátor projektu (nejlépe učitel 

přírodopisu), který by řídil jeho průběh. Realizace je rozdělena do 10 etap - podle 

měsíců školního roku. Každá etapa má přípravnou fázi (zadání úloh jednotlivým 

skupinám žáků a spolupráce při jejich plnění) a realizační fázi. 

Vlastní projekt není náročný na materiální vybavení, vyžaduje pouze přehledný 

informační panel - nástěnku, na kterou se vždy umístí nej lepší díla. Koordinátor sem 

také průběžně zapisuje získané body pro jednotlivé třídy. 

Žáci v jednotlivých třídách jsou rozděleni do několika skupin a každý měsíc dostávají 

úkol (téma ke zpracování, námět k výtvarné či pracovní činnosti). Na realizaci mají 

2 - 3 týdny. Koncem měsíce žáci prezentují výsledky dílčích úkolů. Koordinátor práce 

vyhodnotí, zapíše body jednotlivcům a třídám. 
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Na informačním panelu jsou vždy vyvěšeny náměty na pozorování, která se vztahují ke 

konkrétnímu měsíci. Jednotliví žáci si svá pozorování zaznamenávají a vždy koncem 

měsíce je hlásí koordinátorovi - mají možnost získat body. 

K tomuto základnímu programu patří také náměty k dalším činnostem, které souvisí 

s touto problematikou a také soubor pracovních listů. Metodiku k jednotlivým 

činnostem uvádím v dalších kapitolách. 

3.1.5 Pracovní 1 i sty k proj ektu 

Pracovní listy se vyvinuly z pracovních sešitů, které se již v minulosti staly součástí 

některých učebnic biologie. Obsahovaly rozmanité úkoly, určené především pro 

mimoškolní činnost, pro domácí přípravu nebo přímo pro práci ve vyučování. Některé 

pracovní listy je také možné využít při laboratorních pracích. Jsou vhodné zejména při 

opakování probíraného učiva, ale také mohou představovat důležitý motivační prvek při 

samostatném řešení neznámého problému. 

Pracovní listy mohou obsahovat různé typy úkolů a úloh, které vždy vyžadují nějaký 

odlišný způsob řešení. Mohou to být problémové úlohy, úlohy doplňovací, přiřazovací, 

úlohy zaměřené na pozorování a popis, úlohy porovnávací a mnoho dalších. 

Některé zde uváděné pracovní listy slouží k opakování základních znalostí, jiné jsou 

vhodné pro samostatnou práci doma či přímo v terénu. 
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Prohlédni si rostliny 

Název: Je jedovatá? 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

ROSTLINY 

na obrázcích a doplň tabulku: 
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STROMY 

Na obrázku jsou listy a plody dubů označené a - c. 
Přiřaďte je ke správným názvům: 

Doplňte: 

Duby jsou statné velké , dorůstající výšky kolem 40 m. 

Jejich plody se nazývají a lesníci je používají k 

zvěře v zimních měsících. O jaký typ plodu 

se jedná? 

Souvislým porostům dubů říkáme Dřevo dubů je 

velice kvalitní a proto se používá například k výrobě 

nábytku. 
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STROMY 
Který strom má nej větší listy? 

Obkresli list vybraného stromu do čtvercové sítě a spočítej počet 
čtverců. 

Druh stromu: Počet čtverců: 
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STROMY 

a c 

Na obrázku jsou šišky nebo míšky našich 
nejznámějších jehličnatých dřevin (označené a - e). 

Doplňte tabulku: 
Stručný popis Obrázek Název stromu 

Strom nebo keř, má špicaté 
jehlice, na svrchní straně tmavé 
zelené, na spodní světlé. 
Semena jsou v červeném 
míšku, je to chráněná rostlina. 
Strom, má krátké měkké jehlice 
ve svazečcích po 15 - 40, na 
podzim opadávají, šišky jsou 
vejčité, malé. 
Strom, má ploché, ostře špičaté 
jehlice po dvou, borka se 
odlupuje ve vrstvách, šišky jsou 
malé, nerozpadavé. 
Strom, má hranaté, špičaté, na 
stromech všestranně 
rozestavěné jehlice, šišky jsou 
visící, protáhlé, nerozpadavé. 
Strom, jehlice má uspořádané 
ve dvou řadách, na rubu má 
každá dva bělavé proužky, 
povrch kmene je hladký, 
šedobílý, vzpřímeně rostoucí 
šišky se rozpadají na stromě. 
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JEHLIČNATÉ STROMY 

NÁKRES 

OTISK KŮRY 
Název 
stromu 
Datum 
a místo 
Obvod 
kmene 
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LISTNATÉ STROMY 

NÁKRES 

OTISK KŮRY 

Název 
stromu 
Datum 
a místo 

Obvod kmene 

69 



HOUBY 

JMÉNO BEDLA VYSOKÁ 

číslo obr. 
tvar výtrusnic lupeny 
jedlá / jedovatá jedlý 

prstenec ne 

pochva ano 

barva klobouku 
světle hnědé 

šupiny s bílým 
podkladem 

Vyhledej a kroužkem označ správná tvrzení: 

1) Muchomůrka růžovka je dobrá jedlá houba. 
2) Při sbírání hub je důležité každou ihned ochutnat. 
3) Některé houby tvoří součást jídelníčku veverek. 
4) Některé houby jsou jedlé teprve po důkladné tepelné úpravě. 
5) Houby mají schopnost uvolňovat kyslík díky fotosyntéze. 
6) Nasbírané houby zabalíme do igelitového sáčku a před 

konzumací je necháme týden odležet. 
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PTÁCI 
Na obrázcích vidíš některé lesní ptáky. Pojmenuj je! 

Zakroužkuj správná tvrzení: 

A: kalous ušatý žere myši, krtky, netopýry, veverky atd. 
B: datel je býložravec 
C: ptáci mají duté kosti 
D: sovy jsou převážně noční živočichové 
E: dudek chocholatý je náš nejrychlejší pták 
F: kulíšek nejmenší je nejmenší evropská sova 
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STOPY ZVÍŘAT 

Poznáš, který živočich zanechal takovou stopu? 

# % ů 

ě V 3 
(Pomůcka.kanec, jelen, srnec, veverka, kuna, lasice, liška, ježek) 
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ORGANISMY V LESE 

Pomocí spojnic přiřaď odpovídající pojmy k sobě: 

strom dutohlávka sobí 
mech brusnice borůvka 
bylina ploník obecný 
houba sasanka hajní 
lišejník hadovka smrdutá 
kapradina papratka samicí 
keř jedle bělokorá 

Podtrhni živočichy, kteří nežijí převážně v lese: 

křivka obecná, veverka obecná, mravenec lesní, volavka popelavá, 
prase divoké, ondatra pižmová, zmije obecná, jelen evropský, čírka 
obecná 

Napiš alespoň 5 živočichů, 5 rostlin a 5 hub, které 
můžeš najít v lese: 

1 
2 
3 
4 
5 

Které tvrzení nejvíce odpovídá skutečnosti? 

A: les je pouze skupina stromů 
B: les je přirozený nebo uměle vytvořený ekosystém, ve kterém 

najdeme rostliny, houby i živočichy 
C: les je jiné pojmenování pro park 
D: v lese jsou pouze jehličnaté stromy 
E: v lese nežijí žádní živočichové 
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POTRAVNÍ ŘETĚZCE 

Prohlédni si následující kroužky: 

veverka ) kuna dub sojka 

( lýkožrout ; í hrobařík I líska 
X 7 \ / \ / 
\ / \ / \ / 

'••••.. ...,••••• 

srnec ježek plzák buk 

/ \ / \ / 
klíště ; housenka j kalous 

Připrav si pastelky a kroužky označ: 

• žlutou - producenty 
• zelenou - býložravce 
• červenou - masožravce 
• modrou - všežravce 
• černou - parazity 
• hnědou - rozkladače 

Na druhou stranu listu nakresli a popiš příklad potravního 
řetězce. 
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3.1.6 Metodika práce s pracovními listy 

U jednoduchých doplňovacích a přiřazovacích pracovních listů uvádím pouze ročník, 

pro který je určen, a téma, ke kterému se pracovní list vztahuje. U ostatních uvádím 

navíc možnosti a způsob práce s nimi. 

6 . - 7 . ročník 

Téma: lesní rostliny, jedovaté látky, lesní plody 

6 . - 7 . ročník 

Téma: lesní stromy, význam lesů 

6. - 9. ročník 

Téma: stromy, stavba listu, fyziologie rostlin 

Použití: ve škole, jako samostatný domácí úkol, při práci v terénu 

6. - 7. ročník 

Téma: poznávání stromů 

6 . - 9 . ročník 

Téma: poznávání stromů 

ľyto pracovní listy jsou určené do terénu. Na místo 

označené OTISK KŮRY mají žáci za úkol sejmout otisk 

borky stromu metodou zvanou frotáž. Jedná se o přiložení 

papíru ke kmeni stromu a překreslení struktury (sejmutí 

otisku). 

i 4 

% ď i 
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6. - 9. ročník 

Téma: houby, jedovaté látky 

6 . - 7 . ročník 

Téma: lesní ptáci 

» U tí 

„ * 
9 p 

6. - 9. ročník 

Téma: živočichové 

Pozn.: pro starší žáky odstraníme pomůcku 

6. - 9. ročník 

Téma: organismy v lese a jejich vztahy 

6. - 9. ročník 

Téma: potravní pyramida 

3.2 Náměty pro další činnosti a tvorbu didaktických pomůcek 

V této části uvádím několik dalších aktivit, kterými je možné projekt Lesní škola 

doplnit. Jsou vhodné pro skupinové i samostatné činnosti. 

3.2.1 Mechová zahrádka 

Při vycházce do lesa opatrně vyrýpni z mechového trsu menší část i s půdou a vlož ji do 

sáčku. Doma (ve škole) si připrav menší akvárium nebo nízkou skleněnou nádobu se 
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slabou vrstvou půdy. Přinesené vzorky přemísti do nádoby, doplň kameny nebo kousky 

větví či kůry a nádobu zakryj sklem nebo alespoň potravinovou fólií. Takto založenou 

mechovou zahrádku umísti na světlo (ne na přímé slunce) a několikrát týdně ros. 

S pomocí literatury mechy urči a vyrob k nim popisky. 

Pokud se budeš o zahrádku starat, vydrží ti dlouhou dobu a stane se zdrojem materiálu 

pro další pozorování a pokusy. 

(Při zadávání tohoto úkolu je vhodné vysvětlit význam mechů v lesních společenstvech a 

zdůraznit, že je nutné odebírat vzorky tak, aby nedošlo k poškození celého trsu. Pozor 

na chráněné druhy rostlin!) 

3.2.2 Výtrusy hub 

Zajímavou sbírku si můžeš udělat z obrazců, které vytvoří vypadávající výtrusy 

z klobouků plodnic hub. Nasbírej v lese vzrostlé plodnice hub s rovnými klobouky. 

Doma od nich odřízni třeň, klobouk umísti na tvrdý papír a přiklop ho sklenicí. Občas 

opatrně zkontroluj, jestli se začaly uvolňovat výtrusy. Nesmíš kloboukem posouvat, ale 

opatrně ho nadzvednout. Pokud se již vytvořil obrazec, odstraň klobouk a nech papír 

zaschnout. Po oschnutí zafixuj opatrně vzniklý obrazec lakem ve spreji (stačí lak na 

vlasy). 

U každého vzorku nezapomeň uvést druh houby a datum a místo sběru. Nezapomeň, že 

výtrusy mohou mít různé barvy, proto je třeba volit různé barvy podkladového papíru. 

(Dbejte na opatrnost, zdůrazněte nebezpečí při manipulaci s jedovatými houbami. Pro 

školní praxi používejte pouze houby jedlé. Připomeňte, že i některé houby jsou 

chráněné!) 

3.2.3 Herbář listů lesních stromů 

Vytvořit vlastní herbář bylin není snadné, můžeš si ale vytvořit herbář listů stromů. Při 

sběru materiálu si vždy poznamenej druh stromu, datum, místo a typ stanoviště. Vždy 

nasbírej několik exemplářů jednoho druhu, protože při další manipulaci je můžeš 

poškodit. 

Nasbíraný materiál je nutné vylisovat. Umísti proto jednotlivé listy mezi savé novinové 

papíry na rovnou podložku a zatiž je. Dbej na to, aby nedošlo k plesnivění listů - je 
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nutné noviny měnit za suché, dokud listy nejsou úplně suché. Vylisované listy přilep na 

tvrdší arch papíru lepící páskou, alespoň jeden by měl být rubovou stranou nahoru. 

Jednotlivé archy doplň českým a latinským názvem stromu, místem a datem sběru, 

popisem stanoviště a třeba i nákresem plodů. 

Pro vytvoření herbáře jehličnanů je třeba nechat nasbírané větvičky asi 2 dny 

zavadnout, potom je ponořit na 2 - 3 dny do nádoby s vodou a nakonec ponořit na 2 - 3 

dny do nádoby s glycerolem. Potom je nech okapat a můžeš je vylisovat. Jehlice 

neopadají. 

Zvláštní herbář si můžeš také vyrobit ze skeletů listů. Najdi starší list, který ležel delší 

dobu ve vlhku na zemi. Po vylisování polož list na měkkou podložku a jemným 

kartáčem opatrně poklepávej po celé ploše listu. Z listu zůstane pouze čepel a hlavní 

cévní svazky. 

3.2.4 Soubor otisků pokožky listů 

Takto vytvořené otisky lze pozorovat mikroskopem. Můžeš porovnat tvar a velikost 

pokožkových buněk a také tvar, velikost a počet průduchů. Malou část spodní strany 

listu přetři bezbarvým lakem na nehty. Po zaschnutí přelep místo průhlednou lepící 

páskou, opatrněji sloupni a nalep na podložní sklo. Nezapomeň preparáty popsat. 

3.2.5 Stopy zvířat 

Pokud při vycházce najdeš stopy zvířat, zaznamenej si na papír jejich tvar ve skutečné 

velikosti. Nezapomeň připsat jejich počet, místo nálezu a datum. 

Můžeš také vytvořit jejich sádrový odlitek. Kolem stopy opatrně vtlač do půdy proužek 

papíru, stočený do kruhu. Dej pozor, ať stopu nepoškodíš. V misce rozmíchej sádru a 

opatrně ji vlij do vzniklé formy. Nech sádru důkladně ztvrdnout (vlhké prostředí může 

tuhnutí prodloužit). Takto vyrobený negativ stopy očisti od zbytků zeminy nejlépe 

jemným kartáčkem. Vyčištěný odlitek je vhodné přelakovat bezbarvým lakem a opatřit 

popiskou s místem a datem vzniku a druhem živočicha. 
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3.2.6 pH lesní půdy 

Porovnej pH půdy v různých typech lesa. Můžeš použít zakoupený půdní pH test (k 

dostání v potřebách pro zahrádkáře), nebo pomocí univerzálních indikátorových 

papírků. V destilované vodě důkladně promíchej odměřené množství lesní půdy, směs 

zfiltruj a proveď orientační měření. Zaznamenej si výsledek a místo měření. Toto 

jednoduché měření je možné provádět přímo v terénu. 

3.2.7 Soubor zalaminovaných karet - STROMY 

K určování stromů přímo v terénu je dobré vyrobit poznávací kartičky s obrázky a 

popisem základních druhů stromů. Zalaminované kartičky jsou velmi odolné, neublíží 

jim vlhkost, špinavé ruce a nemačkají se. 

Na lícové straně karty je uveden český a latinský název stromu, jeho původ a stručný 

popis, na rubové straně je obrázek šišky, celkový habitus a fotografie borky stromu. 

DOUGLASKA TISOLISTÁ 
(Pseudotsuga menziesii) 

PŮVOD: SEVERNÍ AMERIKA 
POPIS: výška do 50 m (v oblasti svého původu 
až dvojnásobek). Koruna je štíhld, rovná, 
pravidelně kuželovitd. Borka mladších stromů 
je hladkd, tmavě zelenošedd, u starších 
stromů hrubě rozpukand a vrdsčitd. Jehlice 
2 - 3 cm dlouhé, měkké, ohebné, poměrně 
úzké a bez brachyblastů. Samičí šištice jsou 
na koncích větévek, asi 8 cm dlouhé. Podpůrné 
šupiny jsou delší než semenné, jsou rozdělené 
do 3 cípů, které vyčnívají ze šišky ven. 

LÍC RUB 
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(Takto vytvořené karty mají více možností využití. Usnadní určení dřevin přímo 

v terénu, ve škole poslouží k opakování, porovnávání příbuzných druhů rostlin, třídění 

běžných dřevin podle jejich původu apod. V příloze uvádím příklad souboru karet 

našich nejběžnějších jehličnanů. 

Popis podle - Kremer, 1995) 

4 DISKUSE 

Hlavní myšlenkou celé této práce je otázka využití ekosystému lesa ve výuce. Tato 

problematika mě zajímá již delší dobu. 

Porovnáváním českých a německých učebnic pro základní školy jsem zjistila, že většina 

autorů se lesním ekosystémům věnuje pouze okrajově. Protože lesy jsou 

nej rozšířenějším původním typem ekosystému ve střední Evropě, bylo by třeba se této 

problematice věnovat hlouběji. Hlavním cílem navrhovaného projektu Lesní škola je 

naučit žáky vnímat les jako celek, porozumět vztahům v lese, pozorovat změny 

v průběhu ročních období a určovat běžné druhy lesních rostlin, živočichů a hub. Žáci 

pochopí význam lesa v širších souvislostech. 

V dnešní době existuje celá řada projektů, výukových programů, multimediálních 

pomůcek (CD-ROM, VHS, DVD), encyklopedií a další literatury, které se touto 

problematikou zabývají. 

Např. Podblanické centrum ČSOP ve Vlašimi každoročně připravuje pro žáky různé 

výukové programy, mezi nimiž se pravidelně objevuje i výukový program Les. 

Také sdružení pro ekologickou výchovu Tereza nabízí projekt Les ve škole - škola 

v lese s obdobnou tématikou. 

Výhodou vlastního projektu (oproti převzatým) je možnost přizpůsobení regionálním 

podmínkám, velikosti a materiálnímu vybavení školy a v neposlední řadě i jednotlivým 

žákům či celým třídám. 
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5 ZÁVĚR 

Tato diplomové práce by měla být vyústěním mého vysokoškolského studia, při kterém 

jsem se připravovala na povolání učitele. Měla by být tečkou za roky strávenými 

studiem biologie. 

Při výuce je důležité umět motivovat děti, vzbuzovat v nich zájem o probírané učivo. 

Učitel by neměl vést pouze monolog, ale dát dětem co nejvíce prostoru pro samostatnou 

práci. 

Úvod práce je věnován problematice ekosystémů ve výuce. 

Touto problematikou se zabývají vzdělávací programy u nás i v Německu, kde, na 

rozdíl od ČR, má každá ze šestnácti spolkových zemí jiný vzdělávací program, takže i 

výuka je trochu odlišná. 

Nová reforma vzdělávání v ČR prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu 

pevně ukotvila environmentálni výchovu, jako jedno z průřezových témat, do výuky. 

Není jen součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru přírodopis, ale je 

interdisciplinární. Ekosystém les je součástí tohoto průřezového tématu. 

Střední část se zabývá malým porovnáním učebnic přírodopisu. 

Většina českých učebnic má jednotlivá témata řazena systematicky, porovnávané 

německé učebnice mají naproti tomu tato témata zpracovávána do jednotlivých menších 

celků. Jak české, tak německé učebnice se vyznačují pěknou grafikou, dostatečným 

množstvím barevných obrázků a fotografií, přehledným uspořádáním kapitol a některé i 

jejich barevným odlišením. Ve všech porovnávaných učebnicích je dostačující množství 

opakovacích otázek a praktických cvičení. Nevýhodou některých učebnic je chybějící 

rejstřík, který by žákům usnadnil vyhledávání. V systematicky řazených učebnicích je 

problematika ekosystémů pouze okrajovou záležitostí. 

V závěru práce byl navržen projekt Lesní škola. 

Dlouhodobý projekt Lesní škola, který je určen pro druhý stupeň základních škol a nižší 

ročníky gymnázií, je zpracován s ohledem na roční období po jednotlivých měsících. 

Žáci se mají naučit systematicky pracovat ve skupinách, s pomocí literatury určovat 

druhy rostlin a živočichů a lépe pochopit vztahy a vazby mezi nimi. Součástí projektu 

jsou pracovní listy. Projekt představuje les jako celek a zdůrazňuje potřebu dbát o jeho 

ochranu. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Inhalt meiner Diplomarbeit ist die Feststellung, inwiefern die Problematik des 

Waldökosystems in den Lehrplänen der Naturkunde und Biologie an den Grundschulen 

und in den niedrigeren Schuljahren des Mehrjahresgymnasiums einbezogen ist und wie 

diese Problematik in den Naturkunde- und Biologielehrbüchern in der Tschechischen 

Republik und in Deutschland vertreten ist. 

Nächstes Kapitel meiner Diplomarbeit ist dem eigenen Waldökosystem, der 

Verbreitung und den Waldtypen in der Tschechischen Republik gewidmet. Im 

praktischen Teil widme ich mich dem Projekt „Waldschule". Dieses Projekt ist für die 

Schüler der zweiten Stufe der Grundschule und für die Schüler der niedrigeren 

Schuljahre des Gymnasiums bestimmt. Es handelt sich um ein langfristiges Projekt der 

ganzen Schule. Zu seiner Realisierung ist die Zusammenarbeit von fast ganzem 

Lehrerkollegium nötig. Tragkonstruktion des Projektes, welches in 10 Etappen 

aufgegliedert ist (nach Monaten des Schuljahres), sind Themen, die den gebildeten 

Schülergruppen nach ihrer Zielrichtung und Niveau der Kenntnisse vergeben sind. Zum 

Schluss jeden Monats präsentieren die Schüler Ergebnisse ihrer Arbeit und 

ausgewählter Projektkoordinator erteilt nach Absprache mit anderen Lehrern Punkte 

für die am besten geleistete Arbeit. 

Bestandteil des Projektes sind ebenfalls Arbeitsblätter für die Wiederholung und 

auch für die Arbeit direkt im Gelände und Vorschläge für andere Tätigkeiten verbunden 

mit dieser Thematik. 

In dem letzten Teil lege ich Vorschläge für die Verfertigung der einfachen 

didaktischen Hilfsmittel vor, die bei Übungen und Wiederholungen der 

durchgenommenen Lernstoffe nutzbar sind. 

In der Anlage finden Sie einige Beispiele der Arbeitsblätter mit der 

Autorenlösung. 

82 



7 POUŽITÁ LITERATURA 

ANDĚRA, Miloš, et al. Šumava: příroda-historie-život. 1. vyd. Praha: Baset, 2003. 
799 s. ISBN 80-7340-021-9. 

BERGAN, Manfred, SCHÄFER, Burkhard. Einblicke Biologie 1: Ausgabe A. 1. 
Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 2006. 220 s. ISBN 978-3-12-113140-2. 

BERGAN, Manfred, et al. Einblicke Biologie 2: Ausgabe A. 1. Auflage. Stuttgart: 
Ernst Klett Verlag, 2006. 350 s. ISBN 978-3-12-113150-1. 

BOLLIGER, Markus, et al. Keře. Přeložil Karel Hieke. 1. vyd. Praha : Ikar, 1998. 287 s. 
ISBN 80-7202-302-0. 

BÖMER, Brigitte, et al. Tiere und Pflanzen in ihrer Umwelt. 1. Auflage. Stuttgart : 
Ernst Klett Verlag, 1999. 56 s. ISBN 3-12-036415-0. 

BÖMER, Brigitte, et al. Tiere und Pflanzen in ihrer Umwelt : Lehrerkommentar. 1. 
Auflage. Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1999. 34 s. ISBN 3-12-036416-9. 

ČABRADOVÁ, Věra, et al. Přírodopis: pro 6. ročník základní školy a primu 
víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2003. 120 s. ISBN 80-7238-211-x. 

ČABRADOVÁ, Věra, et al. Přírodopis : učebnice pro základní školy a gymnázia. 1. 
vyd. Plzeň : Fraus, 2005. 128 s. ISBN 80-7238-424-4. 

ČAPEK, Karel. Hovory s TGM. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1969. 303 s. 

ČERNÍK, Vladimír, et al. Přírodopis 2: zoologie - botanika. 1. přeprac. vyd. Praha : 
SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. 127 s. ISBN 80-7235-069-2. 

DAUMER, Karl, EICKENBUSCH, Jörg, LIBERA, Wolfgang. BSV BIOLOGIE 7. 1. 
Auflage. München : Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1981. 119 s. ISBN 3-7627-4133-6. 

DAUMER, Karl. BSV BIOLOGIE 6. 1. Auflage. München: Bayerischer Schulbuch-
Verlag, 1990. 100 s. ISBN 3-7627-4183-2. 

DAUMER, Karl. BSV BIOLOGIE 9. 3. Auflage. München: Bayerischer Schulbuch-
Verlag, 1993. 100 s. ISBN 3-7627-4227-8. 

DAUMER, Karl, MADL, Walter. BSV Biologie 5. 1. Auflage. München : Bayerischer 
Schulbuch-Verlag, 1991. 100 s. ISBN 3-7627-4182-4. 

DOBRORUKA, Luděk, et al. Přírodopis II. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 152 s. 
ISBN 80-7183-302-9. 

83 



DOBRORUKOVÁ, Jana, DOBRORUKA, Luděk . Malá tajemství přírody. 1. vyd. 
Praha : Albatros, 1989. 175 s. ISBN 13-766-89. 

FISCHER, Burkhard, et al. Nátur Bewusst 1.1: Nátur - Umwelt - Technik. 1. Auflage. 
Braunschweig : Westermann Schulbuchverlag, 1998. 120 s. ISBN 3-14-150961-1. 

CHYTRÝ, Milan, KUČERA, Tomáš, KOČÍ, Martin. Katalog biotopů České republiky. 
1. vyd. Praha : Agentura ochrana přírody a krajiny ČR, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-
7. 

JURČÁK, Jaroslav, et al. Přírodopis 7. 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1998. 143 s. 
ISBN 80-7230-015-6. 

KOTLABA, František, POUZAR, Zdeněk, ANTONÍN, Vladimír. HOUBY: česká 
encyklopedie. 1. vyd. Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. 448 s. ISBN 80-86196-71-2. 

KREMER, Bruno. Stromy. Přeložil Josef Poláček. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1995. 
287 s. ISBN 80-7176-184-2. 

KUBÁT, Karel, et al. Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. 
927 s. ISBN 80-200-0836-5. 

KUBÍKOVÁ, Jarmila. Ekologie vegetace střední Evropy: Díl 1. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2005. 129 s. ISBN 80-7184-870-0. 

KVASNIČKOVÁ, Danuše, et al. Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy: 1. 
část. 2. upr. vyd. Praha : Fortuna, 1999. 96 s. ISBN 80-7168-423-6. 

KVASNIČKOVÁ, Danuše, et al. Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy : 2. 
část. 2. upr. vyd. Praha : Fortuna, 1999. 80 s. ISBN 80-7168-440-6. 

KVASNIČKOVÁ, Danuše, et al. Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy. 2. 
upr. vyd. Praha : Fortuna, 1999. 128 s. ISBN 80-7168-477-5. 

KVASNIČKOVÁ, Danuše, et al. Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy. 3. 
přeprac. vyd. Praha : Fortuna, 2002. 128 s. ISBN 80-7168-783-9. 

KVASNIČKOVÁ, Danuše, et al. Ekologický přírodopis pro 9. ročník základní školy. 2. 
vyd. Praha : Fortuna, 2002. 112 s. ISBN 80-7168-477-5. 

MADL, Walter, BAUER, Robert. BSV BIOLOGIE 8. 1. Auflage. Munchen: 
Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1982. 100 s. ISBN 3-7627-4134-4. 

MALENINSKÝ, Miroslav, SMRŽ, Jaroslav, ŠKODA, Bohdan. Přírodopis pro 6. 
ročník: učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha : 
Nakladatelství České geografické společnosti, 2004. 104 s. ISBN 80-86034-56-9. 

84 



MALENINSKÝ, Miroslav, et al. Přírodopis pro 7. ročník: učebnice pro základní školy 
a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické 
společnosti, 2006. 128 s. ISBN 80-86034-66-6. 

MICHAL, Igor, et al. Obnova ekologické stability lesů. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 
172 s. ISBN 80-85368-23-4. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický, 2005. 126 s. 

ROSTLINY: obrazová encyklopedie rostlin celého světa. Redaktorka Janet Marinelli. 1. 
vyd. Praha : Euromedia Group, 2006. 512 s. ISBN 80-242-1579-9. 

POUŽITÉ INTERNETOVÉ ZDROJE: 

www.brontosauri.cz 
www.cenia.cz 
www.geoportal.cenia.cz 
www.env.cz 
www.lesvcr.cz 
www.natura2000.cz 
www.osel.cz 
www.csop.cz 
www.msmt.cz 
www.rvp.cz 

85 

http://www.brontosauri.cz
http://www.cenia.cz
http://www.geoportal.cenia.cz
http://www.env.cz
http://www.lesvcr.cz
http://www.natura2000.cz
http://www.osel.cz
http://www.csop.cz
http://www.msmt.cz
http://www.rvp.cz


BOROVICE ČERNÁ 

(Pinus nigra) 

PŮVOĎ: BALKÁN 

POPIS: dorůstá výšky 20 - 30 m. Koruna 
starších stromů je značně nepravidelná. Je 
velmi proměnlivá. Borka mladých stromů je 
hladká, později hrubě zvrásněná a rozdělená 
do Šupin hnědočerné nebo Šedočerné barvy. 
Jehlice vyrůstají po dvou z brachyblastů. 
Jsou velmi silně, v průřezu polokruhovité, mají 
tmavě zelenou barvu a jsou až 15 cm dlouhé. 
Je velmi nenáročná, kalcitofytní, snese i 
zasolení, proto se často vysazuje do měst 
nebo podél silnic. 
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BOROVICE LESNÍ (SOSNA) 

(Pinus sylvestris) 

PŮVOD: EVROPA 

POPIS: výška přibližně do 30 m, koruna 
mladších stromů je pravidelně kuželovitá. 
Silnější větve jsou skoro vždy zakřivené a 
poměrně krátké. Kmen je také Často 
zakřivený. Kůra starších stromů je značně 
rozčleněna do velkých desek, rozdělených 
hlubokými rýhami. Jehlice vyrůstají po dvou 
na nevýrazném brachyblastu. Má kulovitý 
kořen dosahující značně hluboko, proto snese 
i větší sucha. Vysazuje se proto na písčitá 
stanoviště, která potřebují zpevnit. 



BOROVICE VEJMUTOVKA 
(Pinus strobus) 

PŮVOD: SEVERNÍ AMERIKA 
POPIS: ve své domovině dorůstá tento strom 
až do 80 m, v Evropě pouze do 50 m. Koruna 
nepravidelná, větve zakřivené. Borka černavě 
červená, svrasklá, se silnými ryhami a 
trhlinami. Jehlice vyrůstají po pěti 
z brachyblastů, jsou až 15 cm dlouhé, velmi 
ohebné a jemné. Samicí šištice jsou poněkud 
zakřivené, 8 - 20 cm dlouhé, mají dosti volné 
šupiny. Vysazuje se především jako parková 
dřevina. Má střední nároky na čistotu ovzduší. 



00 o 

SMRK PICHLAVÝ 
(Picea pungens) 

PŮVOĎ: SEVERNÍ AMERIKA 
POPIS: statný jehličnatý strom, vysoký až 
50 m, většinou však podstatně nižší (30-40 m). 
Borka je poměrně hustě šupinatá, hnědá nebo 
hnědošedá. Koruna je dosti hustě větvena a 
má pravidelný kuželovitý a velmi štíhlý tvar. 
Jehlice jsou poměrně tuhé a vpředu ostře 
zašpičatělé. Samicí šištice jsou v době 
zralosti Šedohnědé, až 12 cm dlouhé, mají 
volné Šupiny, které jsou na okraji nepravidelně 
zubaté. Pěstuje se v mnoha kultivarech, např. 
známý „stříbrný smrk" je jeho odrůda, zvaná 
Glauca. Je odolnější vůči nepříznivým vlivům 
než smrk ztepilý. 





SMRK ZTEPILÝ (OBECNÝ) 

(Picea abies) 

PŮVOD: EVROPA 

POPIS: strom dorůstající až do výsky 70 m 
(většinou ale 30 - 50 m). Kmen má 
červenohnědou Šupinkovitou borku. Koruna je 
velmi pravidelná, kuželovitá. Jehlice jsou 1 - 2 
cm dlouhé, tmavě zelené a značně tuhé. Na 
průřezu jsou kosočtverecné. Brachyblasty 
téměř scházejí. Samičí ŠiŠtice jsou podlouhlé, 
nejprve světle zelené, později světle hnědé, 
12 - 16 cm dlouhé. Šupiny mají hladký okraj. 
Má mělkou kořenovou soustavu, proto je 
citlivý na kyselé deště. Často se vysazuje 
v monokulturách. 
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DOUGLASKA TISOLISTÁ 
(Pseudotsuga menz i es i i :) 

PŮVOD: SEVERNÍ AMERIKA 
POPIS: výška do 50 m (v oblasti svého původu 
až dvojnásobek). Koruna je štíhlá, rovná, 
pravidelně kuželovitá. Borka mladších stromů 
je hladká, tmavě zelenoŠedá, u starších 
stromů hrubě rozpukaná a vrásčitá. Jehlice 
2 - 3 cm dlouhé, měkké, ohebné, poměrně 
úzké a bez brachyblastů. Samicí šištice jsou 
na koncích větévek, asi 8 cm dlouhé. Podpůrné 
šupiny jsou delší než semenné, jsou rozdělené 
do 3 cípů, které vyčnívají ze šišky ven. 





MODŘÍN OPADAVÝ (EVROPSKÝ) 

(Larix decidua) 

PŮVOD: EVROPA 

POPIS: opadavý jehličnan vysoký okolo 40 m, 
s velmi štíhlou korunou a pravidelným, hustým 
větvením. Borka zpočátku hladká, šedohnědá 
nebo zelenohnědá, později hluboce rozpukaná 
a šupinatá. Jehlice jsou měkké, 2 - 3 cm 
dlouhé, ve svazečcích po 20 - 40 na výrazných 
brachyblastech. Je to jediný domácí opadavý 
jehličnan. 





o 
1>J 

JEĎLE b ě l o k o r á 

(A b ¡es alba) 

PŮVOD: EVROPA 

POPIS: strom se silným a většinou rovným 
kmenem, může dosáhnout až 50 m. Borka 
hladká, šedá, k stáru rozpukaná. Jehlice jsou 
poměrně krátké, nejvýše do 3 cm, na vrcholu 
tupé, ohebné, brachyblasty chybí. Samicí 
šištice většinou kolem 10 cm dlouhé, 
vzpřímené, šupiny se uvolňují j iž na stromě, 
proto se pod stromem nenajdou šišky. 
Jednotlivé stromy mohou ojediněle dosáhnout 
stáří až 300 let. Je velmi citlivá na imise a 
zásobení půdy vodou. 
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TIS ČERVENÝ 
(Taxus baccata) 

PŮVOD: EVROPA 
POPIS: stálezelený jehličnan, dvoudomý, 
dorůstá výšky až 20 m. Mohou být 
jednokmenné či vícekmenné. Bořka je 
hnědoŠedá, hrubě brázditá. Jehlice až 4 cm 
dlouhé a 3 mm Široké, ploché, vpředu 
protažené do tenké Špičky, na líci lesklé 
tmavozelené, na spodu světle nebo 
žlutozelené se dvěma zřetelnými podélnými 
proužky. Semeno je v době zralosti obklopeno 
červeným dužnatým míŠkem. Pěstuje se 
v mnoha kultivarech jako okrasná dřevina. 
Všechny části dřeviny s výjimkou červeného 
míŠku jsou prudce jedovaté. 





8.2 Autorská řešení pracovních listů 

ROSTLINY 

Prohlédni si rostliny na obrázcích a doplň tabulku: 

B 

D 

Název: Je jedovatá? 

A brusnice borůvka ne 

B jahodník obecný ne 

C rulík zlomocný ano 

D ostružiník křovitý ne 

E tis červený ano 

F ^vraní oko čtyřlisté ano 
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PTÁCI 
Na obrázcích vidíš některé lesní ptáky. Pojmenuj je! 

Zakroužkuj správná tvrzení: 

i kalous ušatý žere myši, krtky, netopýry, veverky atd. 
datel je býložravec 
ptáci mají duté kosti 
sovy jsou převážně noční živočichové 

E: dudek chocholatý je náš nejrychlejší pták 
Q kulíšek nejmenší je nejmenší evropská sova 
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STOPY ZVÍŘAT 

Poznáš, který živočich zanechal takovou stopu? 

1Sf- v: 

jelen srnec kanec 

5 m 

V . , 
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mm 

liška ježek kuna 

» & 

lasice 

i * i 

V w 

veverka 

(Pomůcka:kanec, jelen, srnec, veverka, kuna, lasice, liška, ježek) 
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STROMY 

Na obrázku jsou listy a plody dubů označené a - c. 
Přiřaďte je ke správným názvům: 

dub letní b.. 
dub zimní c., 
dub červený a. 

Doplňte: 
stromy 

Duby jsou statné velké dorůstající výšky kolem 40 m. 
žaludy 

Jejich plody se nazývají a lesníci je používají k 
přikrmování 

zvěře v zimních měsících. O jaký typ plodu 
nažka v číšce 

se jedná? 
doubravy 

Souvislým porostům dubů říkáme Dřevo dubů je 
tvrdé 

velice kvalitní a proto se používá například k výrobě 

nábytku. 
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STROMY 

Na obrázku jsou šišky nebo míšky našich 
nejznámějších jehličnatých dřevin (označené a - e). 

Doplňte tabulku: 
Stručný popis Obrázek Název stromu 

Strom nebo keř, má špicaté 
jehlice, na svrchní straně 
tmavě zelené, na spodní 
světlé. Semena jsou 
v červeném míšku, je to 
chráněná rostlina. 

e tis červený 

Strom, má krátké měkké jehlice 
ve svazečcích po 15 - 40, na 
podzim opadávají, šišky jsou 
vejčité, malé. 

b modřín opadavý 

Strom, má ploché, ostře 
špičaté jehlice po dvou, borka 
se odlupuje ve vrstvách, šišky 
jsou malé, nerozpadavé. 

c borovice lesní 

Strom, má hranaté, špičaté, na 
stromech všestranně 
rozestavěné jehlice, šišky jsou 
visící, protáhlé, nerozpadavé. 

d smrk ztepilý 

Strom, jehlice má uspořádané 
ve dvou řadách, na rubu má 
každá dva bělavé proužky, 
povrch kmene je hladký, 
šedobílý, vzpřímeně rostoucí 
šišky se rozpadají na stromě. 

a jedle bělokorá 
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HOUBY 

JMÉNO HŘIB DUBOVÝ BEDLA VYSOKÁ 
MUCHOMŮRKA I 

ČERVENÁ 

číslo obr. 2 1 3 
tvar výtrusnic rourky lupeny lupeny 
jedlá / jedovatá jedlý jedlá jedovatá 
prstenec ne ano ano 

pochva ne ne ano 

barva klobouku hnědá 
světle hnědé 

šupiny s bílým 
podkladem 

červená 

Vyhledej a kroužkem označ správná tvrzení: 

f uchomůrka růžovka je dobrá jedlá houba. 

ři sbírání hub je důležité každou ihned ochutnat. 
ěkteré houby tvoří součást jídelníčku veverek. 
ěkteré houby jsou jedlé teprve po důkladné tepelné úpravě. 

5) Houby mají schopnost uvolňovat kyslík díky fotosyntéze. 
6) Nasbírané houby zabalíme do igelitového sáčku a před 

konzumací je necháme týden odležet. 
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ORGANISMY V LESE 

Pomocí spojnic přiřaď odpovídající pojmy k sobě: 

strom /dutohlávka sobí 
mech brusnice borůvka 
bylina - ploník obecný 
houba sasanka hajní 
lišejník hadovka smrdutá 
kapradipa papratka samicí 
keř ^jedle bělokorá 

Podtrhni živočichy, kteří nežijí převážně v lese: 

křivka obecná, veverka obecná, mravenec lesní, volavka popelavá, 
prase divoké, ondatra pižmová, zmije obecná, jelen evropský, čírka 
obecná 

Napiš alespoň 5 živočichů, 5 rostlin a 5 hub, které 
můžeš najít v lese: 

1. ...př. veverka př. konvalinka př. holubinka 

2 
3 
4 
5 

Které tvrzení nejvíce odpovídá skutečnosti? 

A: les je pouze skupina stromů 
© e s je přirozený nebo uměle vytvořený ekosystém, ve kterém 

najdeme rostliny, houby i živočichy 
C: les je jiné pojmenování pro park 
D: v lese jsou pouze jehličnaté stromy 
E: v lese nežijí žádní živočichové 
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POTRAVNÍ RETEZCE 

Prohlédni si následující kroužky: 

veverka kuna dub sojka 

lýkožrout hrobařík líska 

srnec ježek plzák buk 

klíště housenka i kalous 

Připrav si pastelky a kroužky označ: 

• žlutou - producenty 
• zelenou - býložravce 
• červenou - masožravce 
• modrou - všežravce 
• černou - parazity 
• hnědou - rozkladače 

Na druhou stranu listu nakresli a popiš příklad 
potravního řetězce. 
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