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1 Úvod 

Důvodů, proč jsem si vybrala právě toto téma k vypracování diplomové práce, je hned 

několik. Na Závist jsem chodila s rodiči na vycházky již jako malé dítě a již v té době mě 

fascinovalo její kouzlo. A tak, když jsem se měla rozhodnout, čeho se bude týkat má 

diplomová práce, napadla mě jako první. Dalším, a myslím si nej podstatnějším důvodem pro 

mne bylo vybudování Keltské stezky na protějším vrchu Šance, který s vrchem Hradiště tvoří 

jednotný celek. Centrální část keltského oppida, které zde bylo v minulosti vybudováno, leží 

právě na Hradišti, kdežto na Šancích jsou , jen" obranné valy. To ve mně vyvolalo otázku, 

proč na Šancích vede Keltská stezka a na Závisti ne. A tak jsem se rozhodla, že takovou 

„Keltskou stezku" vytvořím i na Hradišti, protože je škoda, aby tak krásné místo bylo 

opomíjeno jen díky tomu, že spadá do jiné katastrální oblasti a tudíž i pod jiný úřad. (Pozn. 

v průběhu psaní mé diplomové práce byly na Hradišti vybudovány informační tabule o 

historii oppida Závist). 

Mým cílem je zpracovat vrch Hradiště jako celek. V názvu mé práce je, že se jedná o 

botanické exkurze, ale žákům bych mimo to chtěla přiblížit i pro toto místo velmi důležitou 

historii, geologii, která na sebe upozorňuje již při výstupu z autobusu nádherným odkryvem 

letenského souvrství či zoologii, která je zastoupena malou ZOO lesní zvířeny České 

republiky. Dále jsem chtěla upozornit na rozmanitost stanovišť, která se v této lokalitě 

nacházejí. 

Protože na dané lokalitě nebyl proveden žádný inventarizační výzkum, je prvním 

z mých úkolů botanický průzkum území a zjištění do jaké míry rostlinná skladba odpovídá 

původnímu složení. Dalším cílem je navrhnout trasu exkurze, vybrat vhodné rostlinné 

zástupce pro demonstraci žákům jak základních, tak středních škol a vytvořit pracovní listy, 

vztahující se k dané lokalitě a k vybraným stanovištím. A závěrečným cílem je ověření celé 

exkurze v praxi. 
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2 Charakteristika přírodních a kulturních poměrů sledované 

oblasti 

2.1 Geografické vymezení 

Národní kulturní památka Závist se nachází na pravé straně Vltavy naproti 

Zbraslavi. Leží v nadmořské výšce až 391 m. n . m. a skládá se ze dvou částí - stolovité 

hory Hradiště a Šancí, které od sebe odděluje Břežanské údolí, tvořící hranici hlavního 

města. 

Vrch Hradiště leží v katastrálním území Lhota u Dolních Břežan. V širších 

souvislostech lze považovat Dolní Břežany za součást mikroregionu Jesenice. Kraj 

středočeský. 

Přírodní rezervace Šance se nachází v katastru území Prahy 12 - Točná. 

Obr. 1: Poloha Závisti v České renublice 
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2.2 Charakteristika kulturních a přírodních památek sledované oblasti 

Na sledovaném území a v jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí hned tři celky, 

které si svou jedinečností zasluhují zvláštní ochranu. 

Přírodní rezervace Šance byla vyhlášena 28.1.1982 vyhláškou NVP č. 1/1982. 

Hlavním motivem vyhlášení je zajištění účinné ochrany skalnatých svahů v údolí 

Břežanského potoka s významným geologickým profilem, dubového lesa vyvinutého v 

několika přirozených typech a potřeba ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů převážně 

na skalnatých svazích údolí. 

Hradiště a keltské oppidum Závist, jedna z našich největších národních kulturních 

památek, byla vyhlášena v roce 1989. Keltské oppidum z období 5. stol. př. n. 1. až 1. stol. n. 

1. o rozloze 170 ha a délkou hradeb až 9 km patří zároveň k nej mohutnějším pevnostním 

soustavám v Evropě. Před několika lety zde probíhal intenzivní archeologický průzkum. 

Množství cenných nálezů vydalo svědectví o této na svoji dobu značně rozvinuté a vyspělé 

kultuře. Dnes jsou vykopávky přikryty ochrannou vrstvou. 

Přírodní památka U Závisti byla vyhlášena v roce 1988 a je významnou geologickou 

lokalitou - tento silniční zářez vznikl v souvislosti s výstavbou silnice a železnice. Je cca 400 

m dlouhý a odkrývá jeden z nejkrásnějších geologických profilů letenským souvrstvím nejen 

na území Prahy, ale v pražské pánvi vůbec. Strmě ukloněné vrstvy vytvářejí v severní části 

zářezu synklinálu smírnějšími úklony a vnejjižnější části antiklinálu, jejíž jižní křídlo je 

strmě ukloněné až překroucené. 

2.3 Geologie a morfologie 

Stolovitá hora Hradiště leží na pravému břehu Vltavy. Na jižní straně uzavírá 

Pražskou kotlinu, ze severu a jihu je ohraničena Břežanským a Károvským údolím a na 

zapadni straně padá téměř kolmými 200 m vysokými skalnatými srázy k Vltavě. 
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Území Šancí tvoří výrazný hřbet, který je na jižní a jihozápadní strane omezen tokem 

Břežanského potoka, na severní straně pak údolím Kálek směřujícím od Točné k Vltavě. Na 

západní straně se nachází významný geologický profil. 

Společně tvoří Hradiště a Šance výraznou krajinnou dominantu, jde o „nejhorštější" 

celek ležící na hranici Prahy. 

Geologické složení 

Mohutný útvar Hradiště a Šance se skládá hlavně ze zelenavě šedých j dovitých nebo 

drobových břidlic algonkického stáří, prokládaných žilami porfyrů. Na dotyku s nimi jsou 

břidlice kontaktně přeměněné a představují nyní nejpevnější horniny Závisti. Západní boky 

masívu nad Vltavou prostoupily vyvřeliny spilitu a žíly diabasu. V nej severnějším výběžku 

Hradiště a v severozápadních úbočích Šancí vystupují paleozoické ordovické horniny. 

V pokročilejším stadiu horotvorného pohybu v prvohorách došlo v těchto místech, podle tzv. 

závistského přesmyku, k výzdvihu algonkia od jihovýchodu na severozápad, přes ordovik. 

Přesmyk začíná na sever od Dobříše, směřuje u Závisti přes Vltavu a vytrácí se u Kunratic 

(Motyková 1978). 

PP U Závisti 

Výrazný silniční zářez nad mostem Závodu míru (směrem ke Komořanúm) 

představuje ukázkový odkryv letenského souvrství ordoviku. Je tvořeno souvrstvím téměř 

monotónně se střídajících poloh tmavých slídnatých drobových břidlic a drob s polohami 

křemenných pískovců až kvarcitů různé mocnosti. Hranice mezi jednotlivými vrstvami 

většinou nejsou ostré, avšak vrstevnatost je velmi výrazná. 

Střídání hrubozrnnějších a jemnozrnnějších hornin nám značí značné klimatické 

změny. Předpokládá se, že vznik těchto hornin je vázán na šelfové moře s vlivem říčních delt. 

V odkrytém sledu vrstev letenského souvrství lze pozorovat průřezy až několika metrů 

velkých karbonátových konkrecí s minerálem ankeritem CaFe(C03)2. Tyto konkrece vznikly 

až v období diageneze (po zpevnění a uložení materiálu působil zde tlak nadloží a zbylá voda 

v usazeninách). 
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Zkameněliny se v tomto souvrství vyskytují jen velice vzácně, hojněji se v jižní části 

profilu vyvinuly bioglyfy a čeřiny. Stopy po pohybu organismů se vyskytují jak na vrstevných 

plochách, tak i uvnitř vrstev v podobě chodbiček vyplněných jílem. Geologický profil 

souvrstvím umožňuje detailní studium litografie a mikrobiostratigrafie. 

V jižním odkryvu je nápadné zvrásnení, drcení vrstev i druhotná břidličnatost. Tyto 

útvary svědčí o blízké, významné tektonické poruše: tzv. závistský přesmyk, který probíhá 

jižně v údolí od tohoto odkryvu. Podle této poruchy byly během variského vrásněnín od JV 

přesunuty mocné sledy proterozoických hornin přes mladší ordovická souvrství (Chlupáč 

1999). 

Obr. 2: PP U Závisti 

Geologický vývoj 

V období třetihor, při miocenním formování říční sítě, vystupovaly Hradiště i Šance 

jako ostrovy uprostřed široké řeky. Její eroze zformovala mimo jihovýchodních svahů také 

rozsáhlou pláň východně od Hradiště, která bývala říčním dnem. Dnešní podobu získala 

krajina v okolí Závisti ve čtvrtohorních dobách ledových, kdy vodní toky ukládaly říční 

naplavy a v dobách meziledových prohlubovaly pozvolna svá údolí až do dnešní úrovně. 

Stopy říčních náplavů se dochovaly v prostoru Hradiště na podhradí - Adámkově mýtě, kde 

odpovídají patrně úrovni svrchní terasy pankrácké, kladené časově do období gúnzského 

zalednění. V mnoha partiích se na povrchu obou kopců ukládaly v různé mocnosti vrstvy 
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spraší a sprašových hlín a dokončily tak spolu s mladými svahovými hlínami a sutěmi jejich 

přírodní ztvárnění (Motyková 1978). 

2.4 Pedologie 

V celém území převládají lesní hnědé půdy - kambizemě se středním až nižším 

obsahem živin, které na exponovaných místech svahů a hřbetů přecházejí do oligotrofních 

rankerů až surových půd. Hlubší půdy jsou jen ve hřbetní části, místy se projevuje mírně 

druhotné obohacení v důsledku existence pravěkého sídliště. 

2.5 Klimatické podmínky 

Klimaticky spadá území do okrsku B2 - mírně teplého, mírně suchého převážně 

s mírnou zimou. Velký vliv na lesní společenstva má mezoklima, které je velmi proměnlivé. 

To ovlivňuje mozaiku lesních společenstev i střídání vegetačních lesních stupňů ve stejných 

nadmořských výškách. V lesních okrajích se uplatňuje vliv kulturní stepi - jeví se jako 

teplejší a sušší. 

Hradiště leží na okraji teplé soutokové oblasti Vltavy a Berounky, kde průměrná 

teplota dosahuje hodnot nad 8, 5°C, zatímco srážky jen 533 mm (Radotín). Směrem do 

vyšších poloh dále od řeky teploty klesají k 8°C a srážky přesahují 550 mm. Území je od 

západu vystaveno častým větrům, údolní partie a rokle vykazují teplotní inverze. 

2.6 Fauna 

Z plazů a obojživelníků se na skalních výchozech objevuje ještěrka obecná (Lacerta 

agilis) a ještěrka zelená (Lacerta viridis). Podél Břežanského potoka žije mlok skvrnitý 

(Salamandra salamandra). U železniční stanice Zbraslav (včetně toku Vltavy 

k Zbraslavskému mostu) byla zjištěna blatnice skvrnitá (Pelobales fuscus) a užovka 

podplamatá (Natrix tessellata) (Šístek 1989). 

Díky hojnému počtu stanovišť se na území Hradiště a v jeho okolí vyskytují různé 

druhy ptáků. Vhodné prostředí najdeme v jehličnatých i listnatých partií území - sojka 

obecná (Garrulus glandarius), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), kalous ušatý (Asio 

otus), puštík obecný (Strix aluco), výr velký {Dubo hubo), brhlík lesní (Sitta europaea), 
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kukačka obecná (Cuculus canorus), holub hřivnáč (Columba palumbus), konipas luční 

(Motacilla flava), datel černý (Dryocopus martius), jsou zde i ptáci vyhledávající otevřený 

terén - ťuhýk obecný (Lanius collurio), skalnatá místa nebo porosty u vod a na vlhkých 

místech - čížek lesní (Carduelis spinus). Dále nesmíme zapomínat na lokality v okolí 

lidských sídlišť, které tvoří specifické prostředí starších zahrad a zahrad s porosty křovin, kde 

ptáci nacházejí vhodný biotop pro svou existenci - pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 

červenka obecná (Erithacus rubecula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sedmihlásek 

hajní (Hippolais icterina), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), žluna zelená (Picus viridis), 

sýkora modřinka {Parus caeruleus), sýkora babka {Parus palustris), mlynařík 

dlohoocasý (Aegithalos caudatus), zvonek zelený (Carduelis chloris). Z dravců se zde 

vyskytuje poštolka obecná (Falco tinnunculus), včelojed lesní {Pernis apivorus), jestřáb 

lesní (Accipiter gentilis). Sama jsem vypozorovala káně lesní {Buteo buteo), kachnu 

divokou {Anas platyrhynchos), strakapouda prostředního {Dendrocopus medius), sýkoru 

koňadru {Parus major) a kosa černého (Turdus merula). 

Hojní jsou drobní savci, např. plšík lískový {Muscardinus avellanarius), myšice lesní 

(Apodemus flavicollis), myšice křovinná (.Apodemus sylvaticus) a hraboš polní {Microtus 

arvalis) (Koblicová, Žitná 1988). 

Ze spárkaté zvěře ve zdejších lesích žije především srnec obecný (Capreolus 

capreolus), kterého můžeme v létě vidět v typickém rezavém zbarvení, které se v zimě mění 

na méně nápadné šedohnědé. V zimním období můžeme často vidět srnčí zvěř ve větších 

skupinách, vedených obvykle starou srnou. Srnčí zvěř se v zimním období vyskytuje 

nejčastěji na místech, kde se nachází dostatek potravy, a to je většinou na plochách ozimného 

obilí a řepky. Bylo zde i zaznamenáno stádo muflonů (Ovis musimon). Tato divoká ovce 

pochází ze středozemí, u nás byla vysazena v 19. století. Dnes žije v oborách i volně. 

Dále se můžeme potkat s prasetem divokým (Sus scrofa), které jsem zde také sama 

pozorovala. Ve dne se většinou zdržuje v houštinách, v noci pak často při cestách za potravou 

překonává i velké vzdálenosti a překážkou mu nejsou ani velké vodní toky, protože dobře 

plave. V údolích zdejších potoků nalezneme několik míst, kde se prase kališti (válí v bahně), a 

následně si pak přischlé bahno otírá o okolní stromy s drsnou kůrou, čímž se také zbavuje 

cizopasníků. Najdeme zde i rozrytá místa, kde hledá žaludy a larvy hmyzu. 

Z šelem se zde vyskytuje liška obecná (Vulpes vulpes). Je to naše nejhojnější šelma, 

jejíž stavy se v posledních letech po zavedení plošné vakcinace proti vzteklině dosti zvýšily. 

Ve zdejších podmínkách se živí převážně myšovitými hlodavci, pochopitelně však nepohrdne 
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ani drobnou zvěří - zajícem polním (Lepus europaeus), králíkem divokým (Oryctolagus 

cuniculus) nebo bažantem obecným (Phasianus colchicus), která zde také žije, případně 

domácí drůbeží. Ve zdejších stráních občas nalezneme liščí noru, u které najdeme i zbytky její 

kořisti. Vzácně se můžeme setkat s kunou lesní (Martes martes), která má žlutou náprsenku, 

nebo s kunou skalní (Martes foina), která má náprsenku bílou, případně tchořem tmavým 

(Putorius putorius), který má světlou kresbu v obličeji. Ve zdejších podmínkách se tyto druhy 

lasicovitých šelem vyskytují často na půdách rekreačních objektů. Ojediněle můžeme zde 

potkat i plachého jezevce lesního (Meleš meleš). Poměrně často se zde můžeme setkat 

s veverkou obecnou (Sciurus vulgaris), a to v její tmavé i rezavé formě. 

2.7 Flóra 

Archeologický výzkum Hradiště nám umožňuje pohled na vzhled původního 

krajinného prostředí, a to přímo do období největšího osídlení vrchu v prvním stol. př. n. 1. 

Doklady topolů a vrb představují porosty bažinatých niv, z lužních lesů lemujících vodní toky 

byl zjištěn jasan, jilm a krušina. Z přítomnosti habru, javoru, lísky a babyky můžeme usuzovat 

dále na smíšené dubohabrové porosty, které se nacházejí již mimo zaplavované nivy. K nim 

se úzce váží teplomilné doubravy, reprezentované především dubem. Ojediněle byl součástí 

doubrav i buk. Dále byla zjištěna bříza a z porostů mezí a lesních okrajů pak svízel přítula a 

líska (Motyková 1978). 

Z této původní skladby se nám dodnes zachovaly doubravy s přimíšenou břízou, 

habrem, bukem, borovicí a babykou. Na spodní části svahů najdeme především trnovník 

akát (Robinia pseudacacia ) z výsadeb okolo začátku 20. století, který nevhodně ovlivňuje 

okolní prostředí. V údolních partiích nacházíme suťové javořiny s javorem mléčem (Acer 

platanoides), j. klenem (Acer pseudoplatanus) a j. babykou (Acer campestre), lípou 

srdčitou (Tilia cordata), jilmem vazem (Ulmus leavis), jasanem ztepilým (Fakxinus 

excelsior), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a jeřábem mukem (Sorbus aria). Najdeme 

zde i uměle založené porosty smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix 

decidua), což jsou všechno stanovištnč nepůvodní dřeviny. Ve vlhčích partiích okolo potoku 

jsou potoční olšiny s olší lepkavou (Alnus glutinosá) a vrbou bílou (Salix alba), vtroušeně 

s topolem osikou (Pupulus tremula) a vrbou jívou (Salix caprea), kde opět vidíme původní a 

stanovištně odpovídající druhy. V keřovém patře pak najdeme bez černý (Sambucus nigra), 
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lísku obecnou (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaea), hloh 

jednosemenný (Crataegus monogyna) č i krušinu olšovou (Frangula alnus). 

Jak jsem se již zmínila, území Hradiště má hojný počet stanovišť a tomu i odpovídá 

různorodost bylinné vegetace. Na úpatí kopce při silnicích a cestách jsou přítomny 

nejběžnější ruderální druhy - vlaštovičník větší (Chelidonium majus), netýkavka malokvětá 

(Impatiens parviflora), locika kompasová (Lactuca serriola), svízel přítula (Galium 

aparine) aj. V původních doubravách se vyskytuje vzácný prorostlík okrouhlolistý 

(.Bupleurum rolundifolium), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), konvalinka vonná 

(Convallaria majalis), křivatec luční (Gagea pratensis), vrbka úzkolistá (Chamaerion 

angustifolium) či jestřábník Lachenallův (Hieracium lechenalli). Další uměle vytvořené 

stanoviště vzniklo přímo na vrcholu kopce - hlavní části oppida (akropoli). Původní 

vykopávky byly kvůli ochraně zavezeny sutí, a proto zde vznikla plocha s druhy rostlin, které 

nejsou původní - divizna knotkovitá (Verbascum lychnitis), divizna velkokvětá (Verbascum 

densiflorum), hlaváček letní (Adonis aestivalis), bělolist nej menší (Filago minima), lnice 

květel (Linaria vulgaris). Na straně obrácené k Vltavě se objevují další zajímavá stanoviště 

jako bohaté suťové háje a úživné skalní stepy, kde můžeme najít rozchodník skalní (Sedům 

reflexům), tařici skalní (Aurinia saxatilis), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum) či 

chrpu Triumfettiho (Cyanos triumfetti). (Pozn. seznam všech nalezených druhů rostlin 

následuje). 

Seznam nalezených rostlin 

Český název Latinský název 

Barvínek menší 
Bažanka vytrvalá 
Bedrník obecný 
Bělolist nejmenší 
Bělozářka větevnatá 
Bez černý 
Blatouch bahenní 
Bledule jarní 
Bodlák kadeřavý 
Bolehlav plamatý 
Bolševník obecný 
Borovice černá 
Borovice kleč 

Vinca minor L. 
Mercurialis perennis L. 
Pimpinella saxífraga L. 
Filago minima (Sm.) Pers. 
Anthericum ramosum L. 
Sambucus nigra L. 
Caltha palustris L. 
Leucejum Vernum L. 
Carduus crispus L. 
Conium maculatum L. 
Heracleum sphondylium L. 
Pinus nigra Arnold 
Pinus mugo Turra 

Stupeň ohrožení 

CA 

C3 
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Borovice lesní 
Borovice těžká 
Borovice vejmutovka 
Brslen evropský 
Bršlice kozí noha 
Brusnice borůvka 
Břečťan popínavý 
Bříza bělokorá 
Buk lesní 
Čemeřice černá 
Černýš lesní 
Česnáček lékařský 
Česnek medvědí 
Čimišník stromovitý 
Divizna knotovkovitá 
Divizna velkokvětá 
Dobromysl obecná 
Douglaska tisolistá 
Dřezovec troj trn ý 
Dřín obecný 
Dřišťál Thunbergův 
Dub letní 
Dub zimní 
Dymnivka dutá 
Habr obecný 
Hadinec obecný 
Heřmánek pravý 
Heřmánek terčovitý 
Hlaváček letní 
Hloh jednosemenný 
Hlohyně ohnivá 
Hluchavka bílá 
Hluchavka skvrnitá 
Hluchovka nachová 
Hrachor černý 
Hrachor jarní 
Hulevníkovec lékařský 
Hvězdnatec zubatý 
Chrpa porýnská 
Chrpa Triumfettiho 
Jahodník obecný 
Jalovec chvojka 

Pinus sylvestris L. 
Pinusponderosa P. et C. Lawson 
Pinus strobus L. 
Euonymus europaea L. 
Aegopodium podagraria L. 
Vaccinium myrtillus L. 
Hederá helix L. 
Betula pendula Roth 
Fagus sylvatica L. 
Helleborus niger L. 
Melampyrum sylvaticum L. 
Alliaria petiolata (M.Bieb) Cavara, Grande 
Allium ursinum L. 
Caragana arborescens Lamk. 
Verbascum lychnitis L. 
Verbascum densiflorum Bertol. 
Origanum vulgare L. 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco 
Gleditsia triacanthos L. 
Cornus mas L. 
Berberís thunbergii 
Ouercus robur L. 
Ouercus petraea (Mattuschka) Liebl. 
Corydalis cava (L.) Schweigger, Koerte 
Carpinus betulus L. 
Echium vulgare L. 
Matricaria recutita L. 
Matricaria discoidea DC. 
Adonis aestivalis L. 
Crataegus monogyna J acq. 
Pyracantha coccínea M.J.Roemer 
Lamium album L. 
Lamium maculatum L. 
Lamium purpureum L. 
Lathyrus niger (L.) Bernh 
Lathyrus vernus (L.) Bernh 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Hacquetia epipactis (Scop.) DC. 
Centaurea stoebe L. 
Cyanus triumfettii (All.) Á. et D. Löve 
Fragaria ve sea L. 
Juniperus sabina L. 
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Jalovec obecný 
Janovec metlatý 
Jasan ztepilý 
Jasmín pravý 
Jaterník trojlaločný 
Javor babyka 
Javor klen 
Javor mléč 
Jedle bělokorá 
Jeřáb břek 
Jeřáb muk 
Jeřáb ptačí 
Jestřábník Lachenalův 
Jetel ladní 
Jilm drsný 
Jilm vaz 
Jírovec mad'al 
Jitrocel kopinatý 
Jitrocel větší 
Kakost krvavý 
Kakost lesní 
Kakost smrdutý 
Kalina obecná 
Kalina tušalaj 
Kalina svraskalá 
Kapraď samec 
Kapustka obecná 
Kaštanovník jedlý 
Katalpa trubačovitá 
Kdouloň obecná 
Kdoulovec japonský 
Kerblík lesní 
Klokoč zpeřený 
Knotovka bílá 
Kokořík mnohokvětý 
Kokořík vonný 
Komonice bílá 
Konvalinka vonná 
Kopretina chocholičnatá 
Kopytník evropský 
Kostival lékařský 
Kozinec sladkolistý 

Juniperus communis L. 
Cytisus scoparius (L.) Link 
Frcixinus excelsior L. 
Philadelphus coronarius L. 
Hepatica nobilis Schreber 
Acer campestre L. 
Acer pseudoplatanus L. 
Acer platanoides L. 
Abies alba Mill. 
Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Sorbus aria Crantz. 
Sorbus aucuparia L. 
Hieracium lache nal i i Suter 
Trifolium campestre Schreber 
Ulmus glabra Huds. 
Ulmus leavis Pallas 
Aesculus hippocastanum L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago major L. 
Geranium sanguineum L. 
Geranium sylvaticum L. 
Geranium robertianum L. 
Viburnum opulus L. 
Viburnum lantana L. 
Viburnum rhytidophyllum Hemsley 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Lapsana communis L. 
Cast anea sativa Mill. 
Catalpa bignonioides Walt. 
Cydonia oblonga Mill. 
Chaenomeles japónica (Thunb.) Spach 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
Staphylea pinnata L. 
Melandrium album Mill. 
Polygonatum multiflorum (L.) All. 
Polygonal um odor at um (Mill.) Druce 
Melilotus albus Med. 
Convallaria majalis L. 
Leucanthemum corymbosum 
Asarum europaeum L. 
Symphytum officinale L. 
Astragalus glycyphyllos L. 



Krabilice márnivá Chaerophyllum temulum L. 

Krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa L. 

Krušina olšová Frangula alms Mill. 

Křivatec lučni Gagea pratensis (Pers.) Dum. 

Kuklík městský Geum urbanum L. 

Kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera L. 

Laskavec ohnutý Amaranthus retrqflexus L. 

Lebeda rozkladitá Atriplex patula L. 
Lilek černý Solanum nigrum L. 
Lilie zlatohlávek Lilium martagón L. 
Liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera L. 

Lípa srdčitá Tilia cordata Mill. 
Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. 
Lipnice hajní Poa nemoralis L. 
Líska obecná Corylus avellana L. 
Líska turecká Corylus colurna L. 
Lnice květel Linaria vulgaris Mill. 
Locika kompasová Lactuca serriola L. 
Lopuch větší Arctium lappa L. 
Loubinec popínavý Parthenocissus inserta (Kerner) Fritsch 
Lýkovec jedovatý Daphne mezerum L. 
Mahalebka, višeň turecká Prunus mahaleb L. 
Maliník obecný Rubus idaeus L. 
Marulka klinopád Clinopodium vulgare L. 
Merlík bílý Chenopodium album L. 
Měrnice černá Ballota nigra L. 
Metlička křivolaká Avenellaflexuosa (L.) Drejer 
M léčka zední Mycelis muralis (L.) Dum. 
Modřín opadavý Larix decidua Mill. 
Mochna křovitá Potentilla fruticosa L. 
Mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium L. 

Netýkavka malokvětá Impatiens parviflora DC. 
Ocůn jesenní Colchicum autumnale L. 
Olše lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Orlíček černofialový Aquilegia atraía 
Orsej jarní Ficaria verna Huds. 
Ořešák vlašský Juglans regia L. 
Osladič obecný Poly podium vulgare L. 
Pajasan žláznatý Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Pámelník bílý Symphoricarpos albus (L.) Blake 

Papratka samicí Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Pelyněk Černobýl Artemisia vulgaris L. 

17 



Pěnišník 
Pcháč oset 
Pitulník postříbřený 
Pitulník žlutý 
Plamének plotní 
Plicník lékařský 
Ploník ztenčený 
Podběl lékařský 
Popenec břečťanolistý 
Prha chlumní 
Prorostlík okrouhlolistý 
Protežec lesní 
Prvosenka jarní 
Pryskyřník kosmatý 
Pryskyřník plazivý 
Pryskyřník prudký 
Pryšec chvojka 
Pryšec kolovratec 
Psineček tenký 
Pstroček dvoulistý 
Pšeníčko rozkladité 
Ptačí zob obecný 
Ptačí zob stálezelený 
Ptačinec velkokvětý 
Ptačinec žabinec 
Puchýřník křehký 
Pupalka dvouletá 
Pustoryl věncový 
Rozchodník skalní 
Rozrazil rezekvítek 
Růže galská 
Řebříček obecný 
Reřišnice nedůtklivá 
Řeřišničník písečný 
Rešetlák počistivý 
Sasanka hajní 
Sasanka pryskyřníkovitá 
Sítina rozkladitá 
Skalník rozprostřený 
Sléz pižmový 
Sléz přehlížený 
Smrk pichlavý 

Rhododendron L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Galeohdolon argentatum Smejkal 
Galeobdolon luteum Huds. 
Clematis vitalba L. 
Pulmonaria officinalis L. 
Polytrichum formosum 
Tussilago farfara L. 
Glechoma hederacea L. 
Arnica montana L. 
Bupleurum rotundifolium L. 
Omalotheca sylvaticum L. 
Primula veris L. 
Ranunculus lanuginosus L. 
Pryskyrnik repens L. 
Pryskyrník acris L. 
Euphorbia cyparissias L. 
Euphorbia helioscopia L. 
Agrostis tenuis L. 
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 
Milium effusum L. 
Ligustrum vulgare L. 
Ligustrum vulgare cv.'Atrovirens' 
Stellaria holostea L. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
Oenothera biennis L. 
Philadelphus coronarius L. 
Sedum reflexum L. 
Veronica chamaedrys L. 
Rosa gallica L. 
Achillea millefolium L. 
Cardamine impatiens L. 
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek 
Rhamnus cathartica L. 
Anemone nemorosa L. 
Anemone ranunculoides L. 
J uncus effusus L. 
Cotoneaster horizontalis Decne 
Malva m ose ha ta L. 
Malva neglecta Wallr. 
Picea pungens Engelm. 



Smrk ztepilý 
Sněženka podsněžník 
Srstka obecná 
Střemcha hroznovitá 
Svída bílá 
Svída krvavá 
Svízel lesní 
Svízel přítula 
Svízel vonný 
Šater zední 
Šeřík obecný 
Šťavel evropský 
Šťavel kyselý 
Šťovík tupolistý 
Tařice skalní 
Tavolník van Houtteův 
Tavolník vrbolistý 
Tis červený 
Tolita lékařská 
Tořice japonská 
Trnovník akát 
Troj puk drsný 
Truskavec ptačí 
Trýzel rozvětvený 
Třemdava bílá 
Třešeň ptačí 
Třezalka skvrnitá 
Třezalka tečkovaná 
Třtina rákosovitá 
Turan ostrý 
Udatna lesní 
Úhorník mnohodílný 
Věsenka nachová 
Vikev plotní 
Vikev ptačí 
Vilín virginský 
Violka vonná 
Vlaštovičník větší 
Vratič obecný 
Vrba babylónská 
Vrba bílá 
Vrba jíva 

Picea abies (L.) Karsten 
Galanthus nivalis L. 
ürossularia uva-crispa 
Prunus padus L. 
Cornus alba L. 
Cornus sanguinea L. 
Galium sylvaticum L. 
Galium aparine L. 
Galium odoratum (L.) Scop. 
Gypsophila muralis L. 
Syringa vulgaris L. 
Oxalis fontana Bunge 
Oxalis acetssela L. 
Rumex obtusifolius L. 
Aurinia saxatilis L. 
Spiraea vanhoultei (Briot) Zabel 
Spiraea salicifolia L. 
Taxus baccata L. 
Vincetoxicum hirundinaria Med. 
Toriiis japonica (Houtt.) DC 
Robinia pseudacacia L. 
Deutzia scabra Thunb. 
Polygonum aviculare L. 
Erysimum diffusum L. 
Dictamnus albus L. 
Prunus avium L. 
Hypericum maculatum Crantz 
Hypericum perforatum L. 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 
Erigeron acris L. 
Aruncus vulgaris Rafin. 
Descurainia sophia (L.) Prantl 
Prenanthes purpurea L. 
Vicia sepium L. 
Vicia cracca L. 
Hamamelis virginiana L. 
Viola odor at a L. 
Chelidonium majus L. 
Tanacetum vulgare L. 
Salix babylonica L. 
Salix alba L. 
Salix c apre a L. 



Vrbina obecná 
Vrbina penízková 
Vrbka úzkolistá 
Vrbovka růžová 
Vřes obecný 
Weigelie květnatá 
Zákula japonská 
Zběhovec lesní 
Zemědým lékařský 
Zimolez kozí list 
Zimolez tatarský 
Zlatice prostřední 
Zvonek kopřivolistý 
Zvonek řepkovitý 

Lysimachia vulgaris L. 
Lysimachia nummularia L. 
Chamerion angustifolium L. 
Epilobium roseum Schreber 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Weigelia florida 
Kerr ia japónica cv.'Pleniflora' (L.) DC 
Ajuga genevensis L. 
Fumaria officinalis L. 
Lonicera caprofolium L. 
Lonicera tatarica L. 
Forsythia intermedia Zabel 
Campanula trachelium L. 
Campanula rapunculoides L. 

2.8 Kelti v Čechách 

Nej starší údaje o Keltech byly zaznamenány řeckými a římskými historiky na rozhraní 

6. - 5. stol. př. n. 1. Původ Keltů není stále zcela jasný. Víme, že se vyvinuli z různých kořenů 

a mezi jednotlivými kmeny panovaly značné rozdíly. Jejich základní společné rysy se 

vyznačovaly jak v celkovém způsobu života a v hospodářské, společenské, sociální, politické 

i organizační struktuře, tak v jednotném jazyku, temperamentu i náboženských představách. 

Nikdy však nevytvořili jednotnou státní organizaci. Pátráme - li po nejzazších kořenech 

Keltů, pak dospějeme do období kolem středu 2 tisíciletí př. n. 1. , k počátkům střední doby 

bronzové. Domníváme se, že už jihočeská a západočeská mohylová kultura střední doby 

bronzové má na genezi Keltů patřičný výchozí podíl. 

Typickým znakem pro mohylovou kulturu jsou mohyly a jejich skupiny, mohylníky. 

Své zemřelé pochovávali v důstojném uložení, jakoby v přirozeném spánku oproti 

předchozímu pohřbívání ve skrčené poloze. Mohylová oblast zasahovala od severních území 

při Mohanu až do Švýcarska, od Burgundska a Lotrinska do značné části Čech a Moravy. 

Protože se z větší části jedná o území, které se stalo kolébkou keltského rozvoje a rozmachu, 

pokládají někteří badatelé už mohylový lid za Kelty. Jiní ho považují sice za jeden 

z výchozích a jistě významných podílů keltské etnogeneze, k jejímu dovršení však prý byl 

nezbytný další činitel (Bauerová 2004). Tím se ve střední Evropě stal nástup lidí kultury 

popelnicových polí, kteří své mrtvé důsledně spalovali a popel ukládali do uren - popelnic. 
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Vzájemné ovlivňování kultury mohylové a kultury popelnicových polí mělo 

významný vliv pro vznik a nárůst keltských kmenů. U nás převládající kultura knovízská 

trvala od 13. - 8. stol. př. n. 1. a ve svém závěru se stala významnou spojnicí mezi pozdní 

dobou bronzovou a halštatskou starší dobou železnou (9. - 8. stol. př. n. 1.). Lid knovízské 

kultury, který obýval především území středních a severozápadních Čech, se velmi početně 

zabydlel i na území dnešní Prahy. Jejich typickou zvláštností, která platila později i pro Kelty, 

byly takzvané depoty - bronzové poklady. 

V první polovině 1. tisíciletí př. n. 1. se rodí výrazná kultura označovaná archeology 

jako halštatská. Během tohoto období dochází k velkému hospodářskému rozkvětu, 

způsobenému především využitím železa a navázáním čilých obchodních kontaktů 

s vyspělými civilizacemi na jihu a jihovýchodu Evropy. Od průběhu 6. století př. n. 1. se 

území Čech dostává na obvod hlavního tehdejšího dění. Hlavní procesy, ze kterých vzešli 

Keltové, se odehrály více na západě, v dnešním Bavorsku, horním Podunají a Porýní, 

severozápadním Švýcarsku a východní Francii. A právě odtud vycházeli první expanzivní 

pohyby, počínající na přelomu 6. a 5. století př. n. 1., a dosahující hlavní intenzity ve století 4. 

a 3. př. n. 1. 

Ačkoli Čechy patřily z velké části ke keltské pravlasti, nový proud tzv. historických 

Keltů sem postupuje ze západního sousedství ve 4.století př. n. 1. (Motyková 1978). 

Historicky se dokládají nálezy kostrových hřbitovů s plochými hroby. Nemůžeme sice 

s určitostí uvést jméno kmene, který naše území ovládl, ale na základě toho, že Čechy byly už 

od starověku nazývány Boioheamum, můžeme předpokládat osídlení kmenem Bójů. Toto 

označení se v románských a germánských jazycích udrželo dodnes. 

Největší rozmach keltské hmotné kultury nastává v době laténské, která trvala celou 

druhou polovinu 1. tisíciletí př. n. 1. Hlavně v její střední a mladší části (3. - 2. stol. př. n. 1.) 

dochází ke konsolidaci a velkému hospodářskému rozkvětu, který vyústil v rozvoji velkých 

sídelních aglomerací městského charakteru - oppid - v pozdní době laténské. 

Keltové vynikali v mnoha odvětvích řemeslné výroby, ať už jde o kovolitectví, 

kovotepectví nebo hrnčířství. Používali rotačních mlýnů a soustavně se věnovali těžbě 

různých surovin. Rýžovali zlato a razili vlastní mince. Rolnictví a dobytkářství dosáhlo 

nebývale vysoké úrovně. Ve svých řadách měli nejen vynikající válečníky, ale i stavitele a 

organizátory (Motyková 1978). 
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Po tomto období rozmachu podlehli částečně romanizaci, zčásti byli převrstveni 

Germány. Ti pronikají na naše území od severu a znamenají postupně zkázu pro celou 

keltskou civilizaci ve střední Evropě. 

2.9 Historie osídlení 

Z obou hlavních vrchů bylo nejdříve opevněno Hradiště. Nejstarší doklady pocházejí 

z pozdní doby kamenné ze 3. tisíciletí př. n. 1., další nálezy se datují do střední i mladší doby 

bronzové. K výstavbě prvních větších opevnění dochází v pozdní době bronzové, v období 

knovízské kultury, přibližně v 9. - 8. stol. př. n. 1. Tehdy zde vyrostla první sídelní 

aglomerace o rozloze zhruba 50 ha. Od jejího zániku k usazení prvních Keltů nebylo místo 

s největší pravděpodobností využíváno. 

První Keltové na Závisti se objevili na rozhraní doby halštatské a laténské, v 5. - 4. 

stol. př. n. 1.. Založili zde významné opevněné sídlo, o jehož jedinečnosti nás přesvědčují 

náročně vybudované fortifikace a zbytky kamenných staveb na akropoli. Už tehdy byla Závist 

vynikajícím mocenským a kulturním centrem. Zdejší podmínky byly pro výběr opevněného 

sídla optimální - stolovitá hora zaručovala poměrné bezpečí a velký rozhled na okolní 

krajinu, soutok Vltavy a Berounky plnil funkci důležité dopravní a obchodní tepny. Úrodná 

půda a dobré klimatické podmínky zaručovaly optimální zemědělskou produkci. Po pádu této 

pevnosti nastává zeslabení osídlení, ale význam a kultovní tradice místa zůstává. 

Nej významnější období na Závisti začíná ve 2. stol. př. n. 1., kdy je Kelty založeno 

rozsáhlé oppidum. Osídlená plocha se v první polovině 1. stol. př. n. 1. rozšiřuje a 

archeologické objevy svědčí o významném hospodářském, společenském a kulturním 

rozkvětu. 

Zánik Závisti jako sídelního centra Keltů přichází se sílícím náporem germánských 

kmenů. Dominantní poloha byla však nadále využívána. Poslední nález ze Závisti, který je 

zároveň i poslední zmínkou o jejím osídlení, vypovídá o přítomnosti slovanské komunity na 

konci 9. a počátku 10. stol. n. 1. 
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Obr. 3: Závist - celkový plán 

Popis částí pevnostní soustavy 

Do dnešní rozlohy a složitosti vyrostla pevnostní soustava postupně v průběhu staletí. 

Zakládání nebo zánik jednotlivých součástí jsou historií jejího rozkvětu nebo úpadku. 

K prvotní vnitřní ploše se postupně připojilo podhradí na jihozápadě a pevnostní pásmo 

s předhradím na jihovýchodě. K severu vysunutou polohu na Šancích spojily s Hradištěm 

hradby, vedené napříč údolím (Motyková 1978). 

Centrální plocha 

Jádro soustavy vzniklo jako vrcholové hradiště opevněné po celém svém obvodu 

hradbami. Plocha trojúhelníkového tvaru má tři dominantní polohy při okrajích (akropoli, 

Baldu, návrší U altánu) a nižší sedlovitě utvářený střed (Motyková 1978). 
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Akropole je nejvyšší bod ležící 200m nad hladinou Vltavy u tzv. Kamenného stolu. 

Zde byly uskutečněny nejrozsáhlejší stavební úpravy, které pozměnily původní protáhlý hřbet 

na pravidelnou pravoúhlou plošinu o velikosti 90 x 70 m. 

K prvním terénním úpravám došlo v nejstarším období časně laténském. Tento zásah 

zapříčinil odlišení lokality od okolní krajiny. Vylámáním obrovských příkopů na třech 

stranách získala oddělená partie hřbetu pravoúhlý, obdélníkový tvar. Čtvrtou, jihovýchodní 

stranu, uzavíral příkrý sráz. Za vnitřní stranou příkopů byla navršena velice mocná vrstva 

odlámaného břidličného materiálu a posloužila jako rampovitý násep hradby. Vytvořením 

značných výškových rozdílů mezi dnem příkopu a korunou hradby byla poprvé dovršena 

výrazná plastická proměna vrcholu. 

Současně s výstavbou fortifikací se uvnitř areálu pravděpodobně budovaly stavby 

zvláštního účelu. Nej zajímavější odkrytá stavba má tvar protáhlého obdélníku s delší stranou 

27 m a kratší stranou 11 m. Stavba má v dnešní době tvar obrovského plného podstavce, který 

vznikl složením celkem sedmi podélných souběžných pruhů zdiva. Objekt má pozoruhodné 

konstrukční řešení, díky němuž se mělo dosáhnout co největší soudržnosti obrovského masívu 

a vyloučit odstředivé tlaky, které by mohly nepříznivě působit zevnitř na obvodové zdivo. 

Podle názorů archeologů vyčnívala nad tehdejším povrchem do výšky téměř 5 m. Celá tato 

architektura je zcela odlišná od tehdejšího středoevropského stavitelství. Je zřejmé, že zdroj 

inspirace musíme hledat v okruhu středomořské kamenné architektury. Tento okrsek měl 

patrně zvláštní kultovní význam. 

Z archeologických nálezů převažují zlomky keramických nádob ze zásypu příkopů, 

charakteristických pro časně laténské období. Již méně nálezů se získalo ze zbytků hradebních 

těles a jejich destrukcí. Zde nalézáme mimo již zmíněnou časně laténskou keramiku také 

střepy z pozdní doby bronzové nebo dokonce eneolitu. Nejvýznamnějším ze získaných nálezů 

je vytepávaný kruhový terčík z bronzového plechu, který je znám z výbavy knížecích hrobů 

v západní Evropě a spadá přibližně do 4. stol. K dalším významným objevům patří kamenná 

plastika hlavy muže vytesaná z arkosového pískovce. 
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5 O 

Obr. 4: Akrooole 

V následující časně laténské době proběhly v celém areálu velké změny, při kterých 

byly hradby zbořeny a příkopy zavaleny. Co se tehdy na akropoli odehrávalo až do založení 

oppida, je pro nás tajemstvím, ačkoli je nepochybné, že na některých místech hradiště keltské 

osídlení přetrvalo. 

Nové období, na jehož počátku bylo založeno oppidum, nepřineslo již žádnou velkou 

přestavbu původní plošiny. Jistou změnu podoby jejího okolí přinesla výstavba opevnění na 

jihovýchodní podélné straně, po kterém dodnes zbyl zřetelně převýšený val. 

Podstatný rozdíl oproti dřívějšímu vzhledu vnitřní plochy akropole přinesla poměrně 

hojná dřevěná zástavba, pro kterou jsou charakteristické jednak povrchové stavby, jednak 

částečně zahloubené chaty, většinou menších rozměrů. 

Prozkoumané zbytky zástavby potvrzují doklady různých výrobních a řemeslných 

činností, ke kterým patří části železné strusky, dokládající zpracování železa, zlomky tavících 
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kelímků jako pozůstatky kovolitecké činnosti nebo spony tzv.středolaténské konstrukce, 

svědčící o šperkařské výrobě. 

Obr. 5: Nalezené mince 

Řada objektů mající vcelku obvyklý sídlištní ráz již neodpovídá představě, že akropole 

sloužila výhradně kultovnímu účelu, jako v dobách předchozích. 

Balda. Západní nižší uměle upravená plošina o rozměrech 75 x 60 m, vystupující nad 

původní svažitý terén až do výše 5 m. Na jihozápadě vytváří méně rozměrný protějšek 

plošiny akropole, kterou nápadně připomíná jak svým tvarem a členěním na dvě části, tak 

umístěním při obvodovém opevnění centrální plochy. Byla prokázána existence podobné 

komorové konstrukce vyplněné násypy, jaká byla použita při vyrovnávání terénů na Akropoli. 

Geologický průzkum potvrdil částečné odlámání skalních hřbetů, ke kterým se na západní 

straně plošina přimyká. Poloha baldy v sousedství akropole napovídá jejímu významu jako 

centru světské moci proti kultovnímu místu. 

Využití místa v době existence oppida je přímo doloženo nálezy keramiky, ležící zcela 

na povrchu mezi tlejícím listím. 

U altánu. Podobu terénu nejméně změnila severní vyvýšenina U altánu. Místo je 

nazvané podle zděné stavby z 19. stol., stojící těsně nad srázem k Vltavě poblíž jejího 

původního soutoku s Berounkou. 

Podařilo se prozkoumat jen tři čtverce o rozměrech 10 x 10 m umístěné v sedle mezi 

Altánem a severními svahy jdoucími od Baldy. Zachyceny byly sídlištní projevy knovízské 

kultury, období starší doby železné, pozdního laténu, pražského typu a raného středověku. 

Nelze vyloučit, že vrcholová část plošiny polohy může skrývat umělé úpravy terénu a 
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fortifikaci ze dvou kultur eneolitického období, jehož nálezy jsou vlivem pozdějších terénních 

úprav rozptýleny po značné části vnitřního areálu. Jedná se o nositele kultury s nálevkovitými 

poháry a kultury řivnáčské. 

Středové sedlo a úbočí. Právě popsané tři dominanty hradiště jsou pouze menší částí 

areálu sevřeného hradbami. Jeho větší část tvoří široké ploché sedlo, které pozvolna přechází 

do jejich úbočí. Sedlo mělo nej vhodnější podmínky pro osídlení. Původní plynulý sklon svahu 

poznamenala lidská činnost systémem dlouhých širokých teras, které připomínají meze 

horských políček. Hradiště s okolím spojovaly nejméně čtyři vstupy, které zajišťovaly přístup 

jak do západního sousedství akropole, tak k řece. 

Podhradí - Adámkovo mýto 

Od Baldy k jihozápadu spadají vysoké stráně do protáhlé trojúhelníkovité roviny, 

zvané Adámkovo mýto. Rovina vybíhá ostrou výspou více než 50 metrů nad hladinou Vltavy, 

sevřena na jihu strmými a skalnatými srázy Károvského údolí, na západě jen nesnadno 

přístupnými svahy směřujícími k řece (Motyková 1978). 

I zde proběhla rozsáhlá stavební činnost, při které byly vybudovány hradby téměř po 

celém obvodu. Vzniklo tak opevněné podhradí o rozloze 21,5 ha položené stranou hlavních 

přístupových komunikací, takřka 100 metrů pod útvarem Baldy. 

Nalezené doklady stavby časně laténské fortifikace tvoří vnější obrannou linii 

hradiště, která prošla dvěma stavebními fázemi. Za hradbou byly zachyceny pozůstatky 

povrchového domu se sedlovou střechou. Dalším doloženým stavebním obdobím je až pozdní 

latén, kdy zde byla postavena řada menších domků částečně zapuštěných pod povrch. Část 

z nich zanikla, jiné byly několikrát přestavěny. V jejich interiérech byla zachycena ohniště a 

části vnitřní výbavy, především keramiky. Nově bylo v těchto místech vybudováno opevnění 

zcela svou konstrukcí odlišné od časně laténského. Jeho část byla postavena na starší 

destrukci a po čase se zhroutila ze svahu. Celá situace se zřícením části hradby se v průběhu 

první poloviny prvního století zopakovala ještě dvakrát. Zachována zůstala jen hradební 

rampa, na níž stál dům. K jeho vybavení vedle malované keramiky patřilo množství běžného 

kuchyňského keramického zboží, železné domácí náčiní a brousky. Do zařízení patřily 

předměty určené ke spřádání a také závaží ke tkalcovskému stavu. K usedlosti patřilo také 

několik menších objektů. 
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Pevnostní pásmo 

Pevnostní pásmo vzniklo ve snaze zabránit snadnému přístupu z jihovýchodní strany. 

Jeho počátky byly dány stavbou fortifikace pozdní doby bronzové a časné doby laténské, a 

nejvýrazněji je doplnila postupnou výstavbou tří obranných linií různé mohutnosti a významu 

pozdní doba laténská. Archeologický výzkum kompletně odkryl hlavní bránu D i s jejím 

okolím, která ležela ve středu nejmocnější linie. 

Brána D. Pro keltské pevnosti jsou charakteristické brány klešťovitého typu, jejichž 

princip spočívá v zahnutí nebo přímo zalomení protilehlých konců hradby do vnitřního 

prostoru. Tak vznikl průchod dlouhý až několik desítek metrů, uzavřený na konci vraty nebo 

dřevěnou věží. Systém opevnění brány tvořil hlavní vstup do oppida a zároveň systém 

osídlení nebo uspořádání ploch bezprostředně na opevnění navazující jak před vnější, tak za 

jeho vnitřní stranou. Na vnějším svahu před příkopem byly vybudovány terasovité 

podezdívky, na nichž stály domy. V části zkoumaného příkopu byly prozkoumány dvě 

cisterny naplňované dešťovou vodou a vodou z puklinových pramínků. Ve svahu před 

opevněním se podařilo prozkoumat objekt spojený s mincovní výrobou. Za vnitřní stranou 

opevnění byl zachycen obdobný objekt a také další řada staveb za vnitřní stranou brány plnila 

funkci výrobní. Mezi nimi byl objekt, v němž byla kovářská dílna, z níž se podařilo zdvihnout 

části jejího vybavení. Nej významnější poznatky však přinesl výzkum brány, jejích křidel a 

navazujícího fortifikačního pásma. 

Obr. 6: Brána D 
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Předhradí 

Největší součást celé soustavy o rozloze 35 ha se rozprostírá na jihovýchod od 

pevnostního pásma. Dodnes se zachovala pouze část valu, která leží v místech dnes 

porostlých lesem. Jeho větší část a také příkop před ním již dávno zahladily polní práce. 

Nej intenzivnější osídlení předpokládáme v pozdní době laténské, zhruba v průběhu 1. stol. př. 

n. 1., kdy také nejspíše vznikla jeho vlastní fortifikace. Protože po staletí trvající orba zničila 

značnou část sídelních objektů, dílen, pecí, studní a podobně, jedinými doklady patrnými na 

povrchu jsou nálezy keramiky a zvířecích kostí. 

Severní svahy Hradiště 

Široká průrva Břežanského údolí umožňovala snadný průchod podél potoka z rovinaté 

krajiny na východě dolů k řečišti Vltavy. Obranné důvody vedly proto k výstavbě dalších 

hradeb, které vytvořily i z nehostinných strmých stráních důležité opevnění předpolí 

(Motyková 1978). Na jihovýchodní straně navazovalo opevnění na první obranou linii 

pevnostního pásma. Odtud hradba sestupovala k severovýchodu a v polovině svahu vytvořila 

dvě ramena, rozbíhající se ke dnu údolí. V horní části stála klešťovitá brána B mírně 

asymetrického půdorysu, patřící bezpochyby k nej krásnějším branám našich pravěkých 

pevností. Její výstavba v takto složitém terénu svědčí o pozoruhodně zvládnutém 

architektonickém řešení. 
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Šance 

Šance, oddělené od Hradiště Břežanským údolím, se zvedají na jeho severní straně. 

Jejich hradby navazují na opevnění protilehlých svahů a jsou odděleny pouze korytem potoka 

a vysokou skálou nad jeho severovýchodním břehem. Sama strana obrácená k Hradišti 

postrádá opevnění. 

Hradby obepínaly vnitřní prostor o výměře 15 ha, který byl v 19. století a ještě na 

počátku století minulého považován za samostatný celek, „Komořanské hradiště". Až ve 

dvacátých letech minulého století se prokázala návaznost obranných linií tvořících jednotnou 

pevnostní soustavu. 

Archeologický výzkum na Šancích neodhalil žádnou kulturní vrstvu, a proto 

očekáváme zástavbu jen krajně sporadickou v některých místech. Důvod, proč na Šancích 

vyrostla pevná fortifikace, jejíž některé úseky dodnes náleží k nejobdivuhodnějším z celé 

pevností soustavy, byl zajistit předpolí oppida na nebezpečné severní straně. Hradby zobou 

vrchů sestupovali ke dnu údolí, kde zabezpečovaly 700 - 800 m dlouhý úsek Břežanského 

potoka, který byl nejen nej vydatnějším zdrojem vody, ale i zlata. Dodnes jsou patrny na kdysi 

zlatonosném potoce stopy po rýžovnické činnosti. 
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3 Didaktická část 

3.1 Obecná charakteristika exkurze 

V hodinách přírodopisu žáci dostávají o přírodě informace pouze pomocí výkladu 

učitele, knih a v lepším případě prostřednictvím filmu. Tato poznání však pro ně zůstávají 

pouze "zprostředkovaná", kdežto každá jejich vlastní zkušenost, jejich vlastní pozorování a 

prožitek v přírodě je osobní, hlubší a tedy i trvalejší. Proto je exkurze důležitou součástí při 

výuce biologie. Informace nabyté při exkuzi si žáci snáze zapamatují, uvidí-li přírodniny na 

vlastní oči, budou - li si moci na ně sáhnout nebo k nim přičichnout. Toto je sice do určité 

míry možné i při laboratorních pracích, ale při exkurzi má mimo jiné velký význam 

skutečnost, že žáci pozorují přírodniny v jejich vlastním životním prostředí, v jejich 

vzájemných vztazích mezi sebou i mezi podmínkami prostředí. 

Příprava exkurze závisí na učiteli, který ji organizuje. Při návrhu exkurze si musí 

nejprve stanovit přírodopisné zaměření exkurze, pro jaký ročník bude exkurzi připravovat a v 

jakém ročním období se bude konat. Dále si vybere vhodné místo, které by mělo být v 

blízkosti školy, stanoví si časovou dotaci, kterou má k dispozici a vytyčí trasu. Poté vypracuje 

náplň exkurze a může přidat pracovní listy. 

V hodině předcházející exkurzi by měl učitel žáky seznámit s plánem exkurze a 

stručnou charakteristikou toho, čeho se bude exkurze týkat. Dále upozorní žáky jaké pomůcky 

si mají vzít s sebou a kde a kdy se mají setkat. Na místě pak učitel žákům připomene, čeho se 

exkurze týká, a podá základní informace. Chce-li exkurzi na konci nějakým způsobem 

hodnotit, ať už třeba zkoušením v příští hodině či známkováním pracovních listů, musí to 

žákům sdělit předem. Dále rozdá žákům seznamy demonstrovných rostlin, určovací klíče aj. 

V průběhu exkurze by učitel neměl zůstávat při monotónním výkladu, ale snažit se žáky 

zaujmout, např. kontrolními otázkami, motivačními hrami, úkoly apod. V závěru exkurze by 

mělo proběhnout závěrečné zhodnocení. V následující hodině by měl učitel s žáky vypracovat 

pracovní listy (pokud to neučinil přímo při exkurzi) a zopakovat s žáky, co na exkurzi viděli, 

a zamyslet se, jak poznatky z exkurze využít při hodinách biologie. 
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3.2 Základní vyučovací metody používané při exkurzích 

Základní vyučovací metodou, používanou při biologických exkurzích, je pozorování. 

Žáci při něm samostatně nebo pod učitelovým vedením uvědomělým, plánovitým a 

metodickým vnímáním studují biologické jevy a změny, ke kterým v těchto jevech dochází, 

aniž by zasahovali do jejich průběhu (Altmann 1975). 

Na pozorování se těsně váže práce s atlasy a klíči. Při práci s nimi se obě metody 

vzájemně vyvažují. 

Altmann uvádí čtyři dílčí psychologické stupně pozorování, kterým odpovídají rovněž 

čtyři stupně didaktické ve výuce v biologii: 

Dílčí stupně pozorování 

Psychologické Didaktické 

Koncentrace a determinace 

Jelikož nejsme schopni současně sledovat 

všechny podněty, které nás obklopují, je 

důležité nejdříve koncentrovat pozornost na 

zvolený objekt a vybrat si konkrétní pojmy 

vhodné k pozorování. 

Problematika, izolace a projekce 

Dochází ke stanovení problému či otázek, 

z nichž učitel izoluje jednu nebo více otázek 

dílčích a stanoví hypotézu - pravděpodobný 

výsledek pozorování. 

Percepce 

Druhým stupněm je působení samotného 

smyslového dojmu vzniklého záměrným 

plánovaným vnímáním, jeho příjem a zjištění 

rozličné smyslové kvality. 

Observace, operace a deskripce 

Vlastní provedení pozorování, které vyžaduje 

technickou přípravu, manuální provedení 

konkrétní operace a myšlenkové zpracování 

pozorovaných jevů a dějů a jejich slovní 

stanovení v podobě popisu. 

Reflexe 

Třetí stupeň je intelektuálním zpracováním 

dojmu (reflexe) pomocí srovnávání, 

abstrakce, systemizace a generalizace. Vede 

k vytvoření přesných představ, pojmů, úsudku 

a zákonů. 

Interpretace 

Rozumový výklad jevů a dějů, který 

srovnáváním nebo příčinným myšlením 

přivádí k formulaci pojmu, k definicím, 

pravidlům a zákonům. 
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Motorika Praxe 

Čtvrtým stupněm je většinou pohybová Vede k praktickému využití výsledků 

reakce žáků. pozorování a k jejich ověření. 

Předmětem biologických pozorování bývá hlavně zjišťování poznávacích nebo jinak 

důležitých znaků přírodnin, zkoumání průběhu, podmínek a výsledků přírodních jevů, 

zjišťování průkazného materiálu pro vytvoření mínění o určitých jevech. 

Úspěch pozorování závisí na mnoha předpokladech - vnějších podmínkách (velikosti 

pozorovaného objektu), schopnosti vnímat a rozlišovat barvy či tvar, předchozích znalostech 

(zvláště znalosti z morfologické terminologie při určování přírodnin) a dovednostech (práce 

s dalekohledem). Do značné míry je pozorování též ovlivněno všímavostí, tj. schopností 

rychle rozeznat charakteristické, i když třeba nenápadné znaky přírodnin. Důležitá je i 

organizační příprava pozorování a stanovení jeho cíle. 

Pozorování můžeme rozdělit podle různých hledisek. Z hlediska cíle to jsou 

pozorování zjišťující, popisné a objevné. 

Pozorování zjišťující na nás klade nejmenší nároky. Každá výzva: změřte, spočítejte, 

přesvědčete se, že ... je také výzvou k pozorování zjišťujícímu, právě tak jako každé určování 

podle klíče nebo atlasů. A každé takové určování je zároveň cvikem pozorovacích schopností, 

ovšem jen určitého zaměření (Řehák 1968). 

Pozorování popisné nás nutí soustředit pozornost na zjištění podstatných znaků a 

vytčení těch, které jsou poznávacími. Toto pozorování je náročnější na práci žáků, na jejich 

pozorovací schopnosti a na jejich vlastní úsudek. Žáci při něm studují tvar přírodniny, barvu, 

stavbu a detaily stavby, popř. zkoumají její vůni a chuť. Při popisu se musí volit i vhodné 

slovní výrazy (s uplatněním odborné terminologie), žáci se učí jasně rozlišovat, přesně 

myslet, přesně se vyjadřovat. 

Při objevném pozorování musí žák postřehnout rozhodující určující znaky 

srovnávaných nebo studovaných přírodnin a vyvodit z nich patřičné závěry. Nejdříve začíná 

pozorováním celku a hrubším rozlišováním - sleduje celkový habitus a hlavní rysy a znaky. 

Posléze se zaměří na jemnější diferenciaci, k charakteristickým detailům. Velmi důležité je, 
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aby žák při tomto procesu samostatně uvažoval, kladl si v duchu otázky, na něž si sám 

odpovídal a zároveň se snažil z pozorovaného vyvozovat závěry. Vhodnými otázkami jsou 

např: Jak od sebe rozeznáme dub zimní a dub letní? Čím se liší jitrocel kopinatý od jitrocelů 

většího? 

3.3 Morfologické znaky rostlin 

Pozorování tvarů je při určování rostlin zvláště důležité. Rozvíjí paměť pro tvar, která 

je základem praktické znalosti přírodnin a je nutná pro srovnávací hledisko. Celkový tvar 

rostliny či jejích jednotlivých částí bývá většinou první, čeho si při určování všimneme. 

S dostatečnou znalostí botanické terminologie nám tyto schopnosti usnadní jak práci s klíčem 

či atlasem, tak i samotné určování rostlin. Následující přehled je stručný náhled do hlavních 

morfologických znaků rostlin. 

Výška a habitus 

První, čeho si na rostlině všímáme, je její výška a habitus. Tento znak je pak zvláště 

užívaný při určování dřevin. Habitus je typická růstová forma stromu, která je stálá u většiny 

jehličnanů, a u opadavých stromů se mění v průběhu roku. Díky tomuto znaku např. již zdáli 

poznáme, blížíme-li se k lesu borovicovému či smrkovému, nebo i v zimě jednoduše určíme 

topol, olši nebo lípu. 

Dalším prvkem při určování dřevin může být kůra, která však může v rámci druhu 

vykazovat u jednotlivých stromů odchylky, často se také mění podle stáří stromu. Typickým 

příkladem je odlupující se bílá kůra u bříz. Odlupující se borku najdeme také u platanů, ta 

nemá ovšem bílou barvu. 

A - olše lepkavá 

B - topol černý 

C - lípa srdčitá 

Kůra 
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Výhony a pupeny 

Při určování dřevin v zimním období nám může do velké míry pomoci barva a 

struktura výhonů. Stejně důležitý je i tvar a postavení pupenů, např. pupeny dubů jsou 

vejcovité, bukové pupeny jsou špičaté a tvrdé, olše mají pupeny stopkaté apod. U tří čtvrtin 

z celkového počtu listnatých stromů jsou pupeny a listy postaveny na výhonech střídavě, listy 

ostatních listnáčů jsou vstřícné, stojí tedy proti sobě v párech. Jen několik málo druhů má 

pupeny a listy uspořádané v přeslenech, po třech a více vyrůstajících z jednoho místa výhonu. 

A - dub letní 

B - buk lesní 

C - olše lepkavá 

D - jasan ztepilý 

E - líska obecná 

F - trnovník akát 

List 

Nejdůležitějším ukazatelem a pomocníkem jsou vždy listy rostlin. Listová čepel je 

členěná s nesmírnou variabilitou, počínaje jednoduchým neděleným tvarem po dlanitě složené 

nebo zpeřené listy. U některých dřevin se tvar čepele s věkem mění. 

Čepel složených listů sestává z mnoha oddělených lístků. Na první pohled vypadá 

složený list jako výhon s větším počtem jednoduchých listů. Při bližším pohledu odhalíme v 

úžlabí listů pupeny, s nimiž se u jednotlivých lístků nesetkáme. 

Jednoduché listy jsou nejrůznějšího tvaru, od jehlicovitých u jehličnanů, úzce 

čárkovitých u některých vrb, až po široce vejčité nebo oválné listy buku lesního. 
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A - jednoduché listy: 
1 - čárkovitý 
2 - jehlicovitý 
3 - kopinatý 
4 - podlouhlý 
5 - eliptický 
6 - vej čitý 
7 - srdčitý 

B - složené listy: 
1 - troj četný 
2 - pětičetný 
3 - sedmičetný 
4 - lichozpeřený 
5 - sudozpeřený 

• různolistost neboli heterofylie, kdy se na jedné rostlině vyskytují dva různé tvary 

listů (břečťan popínavý nebo pámelník bílý); 

• nestejnolistost, kdy na jedné rostlině jsou dva opravdu odlišné typy listů (javor); 

• asymetrie - listy nejsou osově souměrné (jilm vaz, begónie). 

Také okraj listové čepele je různě utvářen, může být celokrajný, zubatý či pilovitý, 

ale i mělce nebo hluboce laločnatý. 

Uspořádání cévních svazků v listové čepeli se nazývá listová žilnatina. Vývojově 

nejstarším typem je žilnatina vidličnatá (jinan dvojlaločný). Pro většinu jednoděložných je 

charakteristická žilnatina rovnoběžná (lipnicovité) nebo oblouková (liliovité), a u 

dvouděložných se nejčastěji vyskytuje žilnatina zpeřená (buk lesní), u níž z hlavní žilky 

vybíhají' žilky 1. řádu, z nich pak žilky 2. řádu atd. Pro dlanitou žilnatinu je příznačné 

paprsčité vybíhání rovnocenných žilek od listové báze do čepele, kde se dále větví (javory). 

Z hlediska způsobu postavení listů na stonku rozlišujeme: 

• listy střídavé - z každé uzliny vyrůstá jeden list; 

• listy vstřícné - v každé uzlině stojí proti sobě dva listy (hluchavkovité); 

• listy přeslenité - z každé uzliny vyrůstají nejméně po třech (vraní oko čtyřlisté). 

S tvarem listů souvisí ještě tzv.: 
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Květ 

Dalším důležitým určovacím znakem, zejména u bylin, je květ. Každému nezaujatému 

rostliny určovat. Musíme vzít v úvahu i jeho další rysy. Charakteristickým znakem květu je 

jeho souměrnost. Květy s jedinou rovinou souměrnosti se nazývají souměrné (violka, 

hluchavka). Květy dvoustraně souměrné jsou souměrné podle dvou rovin, druhá rovina je 

kolmá na rovinu první (hořčice, řepka). Pravidelné květy mají více rovin souměrnosti, které 

procházejí středem květu (růže, zvonek). Posledním typem jsou květy nesouměrné (kozlík). 

Jen málo rostlin vytváří jednotlivé květy. Většina krytosemenných má květy 

uspořádány v méně či více nápadných souborech - květenstvích. Podle stupně větvení stonku 

se rozlišují květenství jednoduchá a složená. Jednoduchá se dále dělí na hroznovitá a 

vrcholičnatá. 

U hroznovitých květenství postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní a květy 

rozkvétají zdola nahoru, nebo po obvodu do středu květenství. 

pozorovateli je nejprve nápadná jeho barva. Avšak jen podle samotné barvy květu nemůžeme 

Květenství 

A - hrozen 

B - lata 

C - klas 

D - jehněda 

E - okolík 
A B c D 

F - hlávka 

G - úbor 
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Pro vrcholičnatá květenství je typické, že postranní stonky přerůstají zkrácený stonek 

hlavní; květy rozkvétají shora dolů, u plochých květenství od středu k okraji květenství. 

Složená květenství mohou vznikat kombinací dvou jednoduchých květenství stejného 

nebo různého typu, jako např. složený okolík, skládající se z několika okolíčků (miříkovité), 

hrozen z úborů (devětsil). 

Plod 

Zcela nezaměnitelnými prvky při určování stromů a keřů jsou plody. Dělíme je na 

suché a dužnaté. 

Suché plody jsou kožovité nebo tvrdé a dále se dělí na pukavé, nepukavé a poltivé. 

A - mnohoramenný vrcholík 

B - vidian 

C - vij an 

A - pukavé plody: 

2 - lusk 

3 - šešule 

4 - šešulka 

B 

A 

5 - tobolka 

B - nepukavé plody: 

1 - nažka s chmýrem 

2 - křídlatá nažka 
3 

C - poltivé plody: 

1 - dvounažka 

3 - oříšek 

4 - obilka 

2 - struk 
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Dužnaté plody bývají zpravidla rozlišeny na tenkou vnější vrstvu - pokožku, střední vrstvu 

dužnatou až šťavnatou a vnitřní vrstvu blanitou nebo sklerenchymatickou. 

A - bobule 

B - peckovice 

C - malvice 

39 



4 Návrh naučné stezky na vrchu Hradiště 

Vrch Hradiště má mnoho předností, díky nimž je vhodným cílem školních exkurzí i 

vycházek ve volném čase. Hlavně při biologických exkurzích můžeme využít jeho široké 

spektrum přírodopisného zaměření - botanické, zoologické, geologické a v neposlední řadě 

ekologické. Na jednom území zde můžeme vidět jak původní stanoviště jako potoční olšiny, 

doubravy či suťové háje a úživné skalní stepi, tak uměle založený porost jehličnatých 

monokultur či nejběžnější ruderální druhy u cesty. Mimoto má Závist bohatou historii, která 

místu propůjčuje určitou mysticitu. Pro všechny tyto vlastnosti byla Závist vyhledávanou 

rekreační oblastí již od 19. století. 

Celá stezka je rozdělena do čtyř tématických oblastí: 

1. Rumištní květena 

2. Parkové stromy a keře, prohlídka ZOO 

3. Květena lesů 

4. Květena kamenitých a skalnatých stanovišť, geologický profil 

Obr. 7: 

Rozdělení území do 

tématických celků 

Akropole 
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Každý úsek je členěn dílčími zastávkami sloužícími nejen k ukázce rostlinného 

materiálu a výkladu, ale i k pokládání otázek ze strany žáků i učitelů. 

Naučná stezka se může využít od jara do podzimu. Jaro a léto je vhodné pro projití 

celé trasy - exkurze č. 1, na podzim je pak délka zkrácena pouze na spodní část stezky, kde 

se nachází část zahrnující parkové stromy a keře, a prohlídku ZOO - exkurze č. 2. 

Celá trasa se projde bez zastávek cca za tři hodiny, a proto je naučná stezka plánována 

jako půldenní. Zkrácená verze pak trvá hodinu a půl. 

Stezka je navržená pro žáky základních i středních škol. Trasa exkurze je pro oba 

stupně stejná, rozdíl je v demonstrovaném počtu rostlin, který odpovídá látce probírané na 

daném stupni škol. 

4.1 Metodika exkurze 

Exkurze č. 1 Exkurze č. 2 

Místo konání Kulturní památka Závist -

vrch Hradiště 

Kulturní památka Závist -

Břežanské údolí 

Časová dotace 3,5 hodiny 1,5 hodiny 

Věkové skupiny 2. stupeň ZS 

střední škola 
Doba konání duben - červen září - říjen 
Metody pozorování, samostatná práce s atlasem 

Pomůcky pracovní listy, seznam demonstrovaných rostlin, psací 

potřeby, papír, klíče k určování rostlin, průvodci přírodou 
Cíle Žáci se seznámí s charakte-

ristikou přítomných stano-

višť a rostlinami pro ně 

typickými. Umí je rozdělit 

do čeledí a popsat květ, list a 

stonek. Následují cíle 

exkurze č. 2. 

• — . -rr-í 

Záci rozliší základní druhy 

keřů a stromů, se kterými se 

mohou setkat jak v parcích, 

tak v našich lesích. Umí po-

psat jejich habitus, kůru, listy 

a plody. Dále žák pozná nej-

častěji se vyskytující druhy 

lesní zvěře u nás a jejich 
základní charakteristické 
znaky. 
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4.2 Rumištní květena 

Trasa: 

Trasa začíná na zastávce autobusu „Nádraží Zbraslav". Nejjednodušší spojení je 

autobusem č. 165 ze zastávky „Nádraží Modřany", kde staví tramvaje č. 3, 17 a 21. Ze 

zastávky jdeme dolů k Mostu Závodu Míru, kde přejdeme silnici a zabočíme do leva. As, tak 

po deseti metrech jsou po pravé straně schody, po kterých sejdeme na silnici, kde již začíná 

první část exkurze. Tento úsek je nejkratší a zahrnuje druhy rostlin, které lemují příjezdovou 

cestu k Hradišti. 

Charakteristika stanoviště: 

Zcela zvláštní podmínky pro rostliny vytvářejí člověkem vytvořená prostředí -

města, vesnice, průmyslové podniky, silnice, železnice a jiné stavby. Faktorů ovlivňujících 

složení květeny lidských sídlišť je mnoho - znečištění, extrémní teploty, sešlapávání, 

nedostatek vody, zvýšený obsah chemických látek. Většina druhů květeny lidských sídlišť 

patří k druhům nenáročným, přizpůsobivým a odolným vůči častým změnám. Nacházíme 

zde velmi často plevele či rostliny pěstované pro okrasu, které často zplaňují a drasticky se 

šíří a vytlačují původní květenu. 

Seznam demonstrovaných rostlin: 

v 

Český název 

Bez černý 
Bolehlav plamatý 
Bolševník obecný 
Bršlice kozí noha 
Hadinec obecný 
Jasan ztepilý 
Javor babyka 
Javor klen 
Javor mleč 
Jilm vaz 
Jitrocel kopinatý 

Latinský název Stupeň školy 

Samhucus nigra ZS 
Conium maculatum SS 
Heracleum sphondylium ZS 
Aegopodium podagraria ZŠ 
Echium vulgare ZŠ 
Fraxinus excelsior ZŠ 
Acer campestre SŠ 
Acer pseudoplatanus ZŠ 
Acer platanoides SŠ 
Ulmus leavis ZŠ 
Plantago lanceolata ZŠ 
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Jitrocel větší 
Kerblík lesní 
Knotovka bílá 
Lilek černý 
Lípa srdčitá 
Lípa velkolistá 
Locika kompasová 
Lopuch pavučinatý 
Lopuch větší 
Netýkavka malokvětá 
Pelyněk Černobýl 
Plamének plotní 
Řebříček obecný 
Svízel přítula 
Trnovník akát 
Třezalka skvrnitá 
Třezalka tečkovaná 
Vlaštovičník větší 
Vratič obecný 

Zastávka č. 1 

Plantago major 
Anthriscus sylvestris 
Melandrium album 
Solanum nigrum 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Lactuca serriola 
Arctium tomentosum 
Arctium lappa 
Impatiens parviflora 
Artemisia vulgaris 
Clematis vitalba 
Achillea millefolium 
Galium apar ine 
Robinia pseudo-acacia 
Hypericum maculatum 
Hypericum perforatum 
Chelidonium majus 
Tanacetum vulgare 

ZŠ 
ZŠ 
SŠ 
ZŠ 
ZŠ 
SŠ 
ZŠ 
SŠ 
ZŠ 
SŠ 
ZŠ 
SŠ 
ZŠ 
ZŠ 
ZŠ 
SŠ 
SŠ 
ZŠ 
ZŠ 

Úvodní zastávka pod schody z hlavní silnice. 

Zde seznámíme s žáky s celou trasou exkurze a jejím postupem. Dále uvedeme 

základní charakteristiku stanoviště a zmíníme základní ekologické pojmy: Co je rostlinné 

společenstvo? Spolu se vyskytující druhy s podobnými ekologickými nároky, tj. s podobnou 

ekologickou nikou. => Co je ekologická nika? Soubor ekologických nároku druhu. Jak 

můžeme popsat společenstva? Charakteristikou stanoviště a výčtem druhu. 



Zastávka č . 2 

Po pravé straně silnice u zábradlí nad potokem. 

Trnovník akát (Robinia pseudacacia) je opadavý strom s hrubou rozpukanou borkou. 

Listy složené, lichozpeřené, palisty přeměněny v trny. Květenství hroznovité, bílé, významná 

medonosná rostlina. Je konkurenčně velmi silný, jeho porosty potlačují přirozené rostlinstvo, 

proto je v chráněných územích velmi nežádoucí. Jilm vaz (Ulmus leavis) má listy 

snesouměrnou bází listových čepelí, na obvodu dvakrát pilovité. Bez černý (,Sambucus 

nigra) je keř až menší strom do 10 m. Bílé až žlutavé květy jsou seskupeny v bohaté široké 

vrcholíky. Plody jsou černé bobule obsahující vitamín C a A. Léčivá rostlina. Plamének 

plotní (Clematis vitabla) má podlouhlé srdčité listy, jejich řapíky jsou ovíjivé. Květy uvnitř 

bílé, vně zelenavě žluté. Na podzim je nápadný plodenstvím, která se podobají klubíčkům 

vlny. Jedna z mála středoevropských lian, jedovatý. Netýkavka malokvětá (.Impatiens 

parviflora) má žluté květy s dlouhou ostruhou. Plody při dotyku vymršťuj í semena až na 

vzdálenost několika metrů. Slabě jedovatá. Svízel přítula (Galium aparine) má čtyřhranný 

stonek s drsnými popínavými štětinkami. 

Vlaštovičník větší (Chelidonium majus) patří mezi mákovité byliny s mléčnicemi v pletivech. 

V mléčnicích má nažloutlou tekutinu - latex, který je jedovatý a v lidovém léčitelství se 

používá jako lék na bradavice. 

Po levé straně silnice u zdi domu. 

Locika kompasová (.Lactuca serriold) má žluté jazykové květy. Okraje listů jsou 

nasměrovány zhruba ve směru sever - jih, aby se zabránilo příliš silnému ozáření a přehřátí 

listů poledním sluncem. Hadinec obecný (Echium vulgaré) je na jaře vidět pouze jako listová 

růžice přitisklých, drsně chlupatých zelených listů. V létě zn í vyrůstají až 1,5 m vysoké 

lodyhy s pichlavými chloupky a s květenstvím modrých květů. 
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Zastávka č . 3 

Levá strana silnice, vysekaný úsek okolo lampy 

Zde můžeme porovnat jitrocel větší (Plantago major), který má listy v přízemni růžici 

a květem je hustý dlouhý klas asi tak stejně dlouhý jako stonek a jitrocel kopinatý (Plantago 

lanceolata), jehož klas je krátký, stonek delší a listy kopinaté. Oba jsou známé jako léčivé 

rostliny. Řebříěek obecný (Achillea millefolium) kvete bíle až narůžověle, má peřenodílné 

listy a léčivé účinky. Pelyněk Černobýl (Artemisia vulgaris) je velmi hojnou ruderální 

rostlinou. Listy peřenodílné, aromaticky vonné. Vratič obecný (Tanacetum vulgare) má žluté 

květy v polokulovitých úborech, pilovité listy a je také léčivý. Lilek černý (Solanum nigrům) 

kvete bíle a jeho bobule jsou ve zralosti černé. Knotovka bílá (Melandrium album) má bílé 

květní plátky hluboce dvouklanné, kalich břichatý, silně chlupatý, listy vejčitě kopinaté. 

Kvete pouze v noci, proto se květy otvírají až k večeru, kdy je opylují noční motýli. Třezalka 

tečkovaná (Hypericum perforatum) je známá díky svým žlutým květům, které se po 

rozemnutí zbarvují do červena. Za to je zodpovědné červené barvivo hypericin, které je 

rovněž příčinou smrtelných otrav u zvířat (tzv. nemoci ze světla), která pozřela třezalku za 

světla. Stonek je se dvěma vyniklými lištami, čímž se liší od podobné třezalky skvrnité 

(Hypericum maculatum), která má lišty čtyři. Lopuch větší (Arctium lappa) má fialové květy 

v úborech velkých 3-3,5 cm v průměru. Zákrovní listeny jsou háčkovité - tzv. Ježky". Na 

druhé straně silnice, blíže u potoka, pak můžeme vidět příbuzný lopuch pavučinatý (Arctium 

tomentosum), jehož o něco menší květy, opět s ježky, jsou silně pavučinatě vlnaté. 

Zastávka č. 4 

Na konci příjezdové cesty. 

Zde je pěkná ukázka javorů: Jaké znáte druhy javorů a čím je od sebe můžeme 

rozlišit? (./ babyka, klen, mléč; hlavně plody a listy). Jaké rozdíly jsou v listech a jaké v 

plodech? 

Javor babyka (Acer campestre) má menší pětilaločnaté listy, laloky tupě zašpičatělé, 

téměř celokrajné. Plody jsou v dvojnažkách, které svírají přímý úhel. Javor klen (Acer 
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pseudoplatanus) má listy větší, jejich laloky nejsou zaříznuty ani do poloviny čepele a po 

celém obvodu jsou nerovnoměrně pilovité. Křídla dvounažky svírají ostrý úhel. Javor mléč 

(Acer platanoides) má listy na obvodu ostnitě zubaté, zářezy jsou celokrajné. Dvounažky 

svírají tupý úhel. V předjaří roní mléč z poraněných větví šťávu z cév bohatou na cukr. Jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior) má vstřícné lichozpeřené listy, složené většinou z jedenácti 

lístků. Plodem jsou ploché nažky s křídlem. Lípa srdčitá (Tilia cordata)]Q náš národní strom 

s typickým habitem (krátký rovný kmen s vysoko nasazenou korunou). Listy jsou srdčité, na 

rubu mají v paždí žilnatiny rezavé chloupky (oproti lípě velkolisté, která má listy větší a 

chloupky bělavé). 

Na druhé straně při okraji lesa a na začátku louky si ukážeme některé zástupce 

miříkovitých bylin. Všechny uvedené druhy dávají přednost vlhkým půdám a jsou ukazatelé 

dusíku. Kerblík lesní (Aníhriscus sylvestris) je bylina s bílými květy a výrazně rýhovaným 

stonkem, listy dva až třikrát peřenodílné. Bolševník obecný (Heracleum sphondylium) 

dorůstá až 150 cm, listy peřenosečné až 50 cm dlouhé. Bršliee kozí noha (Aegopodium 

podagraria) má opět bílé květy složené z okolíků, listy jednou až dvakrát trojdílné, stonek 

dutý. Velmi jedovatým druhem je bolehlav plamatý (Conium maculatum). 
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4.2.1 Pracovní list pro ZŠ - rumištní květena 

1. Podtrhněte zástupce, kteří patří do čeledi miříkovitých: 

jitrocel větší kerblík lesní vlaštovičník větší bolševník obecný 

bršlice kozí noha pelyněk Černobýl vratič obecný lilek černý 

2. Přiřaďte odpovídající list ke stromu a doplňte příslušný plod: 

, i':. (M) a) jasan ztepilý 

.«stftwí W / L plod: 

b) javor klen 

plod: 

c) trnovní akát 

plod: 

d) lípa srdčitá 

plod: 

e) jilm vaz 

plod: 

3. Doplňte větu: 

Vlaštovičník má květy a ve svých pletivech obsahuje ve 

kterých proudí žlutooranžové barvy. V lidovém léčitelství se používá k odstranění 

4. Zaškrtněte správná tvrzení: 

a) Trnovník akát je významná medonosná rostlina pocházející z Afriky. 

b) Trnovník akát je konkurenčně velmi silný a u nás potlačuje přirozenou vegetaci. 

c) Trnovník akát je tr nitý strom, jehož trny jsou přeměněné palisty. 

d) Trnovník akát má žluté květy v převislých hroznech. 
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6. Bez černý má plody: 

a) červené bobule 

b) červené tobolky 

c) černé bobule 

d) černé tobolky 
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7. Přiřaďte pomocí spojnice k čeledím ve sloupci A jejich zástupce ve sloupci B: 

A B 

miříkovité vlaštovičník větší 

lilkovité řebříček obecný 

mákovité bolševník obecný 

hvězdnicovité lilek černý 

8. Stručně charakterizujte společenstva rumištních rostlin (alespoň pět nejběžnějších 

zástupců, popis stanoviště): 
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4.2.2 Pracovní list pro SŠ -rumištní květena 

1. Doplňte tabulku: 

Název stromu List Plod Květ 

Menší pětilaločnaté 

listy, laloky tupě 

zašpičatělé, téměř 

celokrajné 

Bílé, v převislých 

hroznech 

Dvounažky, jejichž 

křídla svírají ostrý 

úhel 

S nesouměrnou bází 

listových čepelí, na 

obvodu dvakrát 

pilovité 

Plochá nažka 

s křídlem 

Srdčité, na rubu mají 

v paždí žilnatiny 

rezavé chloupky 

javor mléč 

Zelenavě žluté, 

v bohatých 

kytkovitých latách 
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2. Podtrhněte zástupce, kteří patří do čeledi miříkovitých: 

lopuch větší kerblík lesní vlaštovičník větší bolševník obecný 

bršlice kozí noha pelyněk Černobýl bolehlav plamatý knotovka bílá 

3. Doplňte větu: 

Vlaštovičník má květy a ve svých pletivech obsahuje 

ve kterých proudí žlutooranžové barvy. V lidovém léčitelství se používá 

k odstranění 

4. Zaškrtněte správná tvrzení: 

a) Trnovník akát je významná medonosná rostlina pocházející z Afriky. 

b) Trnovník akát je konkurenčně velmi silný a u nás potlačuje přirozenou vegetaci. 

c) Trnovník akát je trnitý strom, jehož trny jsou přeměněné palisty. 

d) Trnovník akát má žluté květy v převislých hroznech. 

5. Lilek černý má plody: 

a) červené bobule 

b) červené tobolky 

c) černé bobule 

d) černé tobolky 

6. Která rostlina mé plody, které pří dotyku vymršťují semena: 

a) knotovka bílá 

b) opletník plotní 

c) netýkavka malokvětá 
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8. Přiřaďte pomocí spojnice k čeledím 

A 

miříkovité 

lilkovité 

mákovité 

hvězdnicovité 

svlačcovité 

hvozdíkovité 

třezalkovité 

sloupci A jejich zástupce ve sloupci B: 

B 

plamének plotní 

knotovka bílá 

bolehlav plamatý 

lilek černý 

třezalka tečkovaná 

vlaštovičník větší 

lopuch pavučinatý 

9. Uveďte hlavní rozdíl mezi třezalkou tečkovanou a třezalkou skvrnitou: 

10. Vysvětlete ekologické pojmy: 

ekologická nika = 

rostlinné společenstvo = 

stanoviště = 
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4.3 Parkové stromy a keře, prohlídka ZOO 

Trasa: 

Trasa začíná při vstupu do části s parkovou úpravou a končí po projití ZOO, na místě 

zvaném tábořiště, kde již začíná hajní květena. 

Charakteristika úseku: 

Celá tato část má parkovou úpravu a jsou zde zastoupeny keře a stromy běžně 

vysazované v našich parcích a květiny pěstované v zahradách. Samozřejmě jsou zde i rostliny 

původní, které si také uvedeme. Dále se zde nachází ZOO pro handicapovaná či stará zvířata, 

kde se seznámíme s našimi známými lesními druhy. 

Seznam demonstrovaných rostlin: 

Český název Latinsky název Stupeň školy 

Barvínek menší Vinca minor SŠ 
Bledule jarní Leucojum vemum z š 
Borovice černá Pinus nigra z š 
Borovice kleč Pinus mugo z š 
Brslen evropský Euonymus europaea z š 
Břečťan popínavý Hederá helix z š 
Bříza bělokorá Betula péndula z š 
Dřišťál Thunbergův Berberís thunhergii SŠ 
Hloh jednosemenný Crataegus monogyna SŠ 
Jalovec chvojka Juniper us sabina z š 
Jírovec maďal Aescidus hippocastanum z š 
Kalina svraskalá Viburnum rhytidophyllum SŠ 
Kaštanovník jedlý Castanea sativa SŠ 
Kdoulovec japonský Chaenomeles japonova SŠ 
Liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera SŠ 
Líska obecná Corylus avellana z š 
Líska turecká Corylus volárna SŠ 
Lýkovec jedovatý Daphne mezerum SŠ 
Mochna křovitá Potentilla fruticosa z š 
Olše lepkavá Alnus glutinosa z š 
Orlíček černofialový Aquilegia atraía z š 
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Pámelník bílý Symphoricarpos albus ZŠ 
Prvosenka jarní Primula versi ZŠ 
Ptačí zob obecný Ligustrum Bulhare ZŠ 
Ptačí zob stálezelený Ligustrum vulgare cv. ,Atrovirens' ZŠ 
Pustoryl věncový Philadelphus coronarius SŠ 
Smrk pichlavý Picea pungens ZŠ 
Sněženka podsněžník Galanthus nivalis ZŠ 
Tavolník van-Houtteův Spiraea van-houttei ZŠ 
Tis červený Taxus baccata ZŠ 
Vrba babylónská Salix babylonica SŠ 
Vrba jíva Salix c apre a ZŠ 
Zákula japonská Kerria japónica cv. ,Pleniflora" SŠ 
Zimolez kozí list Lonicera caprifolium SŠ 
Zlatice prostřední Forsythia intermedia ZŠ 

Seznam přítomných druhů zvířat 
v 

Český název Latinský název 

Bažant královský 
Daněk skvrnitý 
Fretka 
Jezevec lesní 
Kachna divoká 
Káně lesní 
Krkavec velký 
Kuna skalní 
Liška obecná 
Poštolka obecná 
Prase divoké 
Puštík obecný 
Tchoř tmavý 
Výr velký 

Syrmaticus reevesii 
Dama dama 
Mustelafuro 
Meles meles 
Anas plaíyrhynchos 
Buteo buteo 
Corvus corax 
Martes faina 
Vulpes vulpes 
Falco tinnunculus 
Sus scrofa 
Strix aluco 
Putorius putorius 
Buho buho 
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Zastávka č . 3 

Odpočinková louka před oborou s daňkem. 

Na levé straně podél potoka roste bříza bělokorá (Betula pendula), nápadná svojí 

bílou borkou. Květy jsou uspořádány vjehnědách, z nichž nápadnější jsou květy samčí. 

Plodem jsou nažky rozšiřované větrem. 

Po pravé straně vidíme dva listnaté keře hojně vysazované v městských parcích -

tavolník van Houtteův (Spiarea van-houttei), který má bílé květy uspořádané 

v mnohokvětých chocholících a malé vejčité listy, po obvodu pilovité. Pustoryl věncový 

(Philadelphus coronarius), známý pod lidovým jménem Jasmín", má bílé vonné květy 

tvořící hrozny a vstřícné listy, drobně zubaté. 

U dančí obory vidíme tis červený (Taxus baccaía), stálezelený jehličnan, jehož 

semena jsou ukryta v červeném míšku. Celá rostlina včetně semene je prudce jedovatá, pouze 

tento dužnatý míšek je nejedovatý. 

Danka skvrnitého (Duma dama) od jiných druhů vysoké zvěře poznáme především 

podle velkého lopatkovitého paroží. Narozdíl od jelena má daněk kratší a slabší nohy, kratší 

krk a silnější tělo. Patří mezi zvířata, která mění barvu srsti jak podle věku, tak podle ročního 

období. Po celý rok má daněk na zádech bílé skvrny. Samice (podle 'Brehma' - dančice) se od 

samce liší pouze velikostí. Celkově je nižší a kratší. Nezřídka se objevují i téměř albínští bílí 

daňci. Často se za dne kvůli potravě vyskytuje na pasekách, kde se sdružuje v malá až větší 

stáda, která pak lépe čelí nebezpečí. Samice rodí jedno až dvě mláďata, která jsou díky 

pestrosti své srsti lákadlem pro dravce. 

Obr. 8: Daněk skvrnitý 
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Zastávka č . 3 

Nyní vcházíme do části, kde se nachází většina zvířat v klecích, mezi kterými byly 

vysázeny okrasné dřeviny. Jednotlivé druhy rostlin a zvířat budou uvedeny v pořadí, jak jdou 

za sebou ve směru exkurze. 

Po levé straně kvete zlatíce prostřední (Forsyíhia intermedia) žlutými květy, 

vykvétajícími jak na jaře, tak na podzim, známá pod nesprávným názvem „zlatý déšť", a 

zímolez kozí list (Lonicera caprifolium), který má květy růžové nebo bílé a jehož plodem 

jsou kulovité tmavočervené bobule. Hned vedle vidíme jalovec chvojku (Juniperus sabina), 

nazývaný též chvojka klášterská (často byl uměle vysazován v klášterních zahradách). Je to 

nízký keř rozkladitého tvaru. Listy nejsou jehlicovité, ale mají tvar střechovitě se 

překrývajících šupin, které vyrůstají na větévkách ve vstřícném postavení 

Naproti si ukážeme dva zástupce, pro které je typická různolistost (heterofylie). Co 

znamená pojem různolistost? Vlastnost některých rostlin vytvářet dva odlišné tvary listů na 

jednom jedinci. 

Břečťan popínavý (Hedera helix) je stálezelená liána s příčepivými kořínky. Má 

kožovité a dvoutvárné listy: na kvetoucích větévkách podlouhle vejčité a celokrajné, na 

mladých nekvetoucích větévkách laločnaté. Je to stará léčivá rostlina využívaná zejména při 

kašli. Dožívá se 400-500 let, možná dokonce 1000 let. Pámelník bílý (Symphoricarpos 

albus) má celokrajné vejčité listy, na mladých výhoncích laločnaté. Plody jsou bílé šťavnaté 

bobule. 

Liška obecná (Vulpes vulpes) je šelma, která má horní stranu svého těla pokrytou 

rezavými chlupy, spodní část tlamy, hrdlo, břicho a vnitřní část nohou je bílá. Toto je ale 

pouze základní zbarvení. I u nás se totiž vyskytuje několik barevných variant. Například liška 

s tmavou spodní stanou tzv. uhlířka. Charakteristický je její dlouhý huňatý ocas. Od svých 

příbuzných volně žijících psovitých šelem se liší především šikmo položenýma očima s 

podlouhlou zřítelnicí, jemněji zašpičatělým čenichem a kratšíma nohama. 

Liška je aktivní večer a v noci, kdy loví obratlovce do velikosti husy a zajíce, 

především však ty malé - hlodavce. Mimo to si pochutná i na lesních plodech. V době, kdy 
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má liška mláďata, se její plachá a opatrná povaha mění v odvážnější. V tomto období dokáže 

napadnou i psa, který se objeví v blízkosti její nory. 

Lišky žiji v naprosté většině případů samotářsky. Jediné období, kdy se lišky sblíží je 

období páření. Samec však záhy od své družky odchází a o mláďata se stará matka. 

Obr. 9: Liška obecná 

Jezevec lesní (Meleš meleš) obývá nejrůznější životní prostředí, jako jsou lesy, 

houštiny, rašeliniště, pole a břehy strání. Má charakteristicky zbarvenou hlavu s černobílým 

pruhováním a široké, zavalité tělo s krátkýma nohama. Žije v podzemních norách, které 

obývá po více generací. 

Jezevci jsou společenská zvířata. Žijí v rodinných skupinách, jejichž početnost závisí i 

na nabídce potravy v okolí. Často se vyskytuje více skupin v téže oblasti. Každá skupina 

obývá své podzemní doupě. Skupina je vedena vůdčím samcem, který zahání všechny cizí 

jezevce, kteří se příliš přiblíží k doupěti. Jednotliví členové skupiny se navzájem označují 

sekretem svých pachových žláz. 

Jezevec jí skoro vše, od malých savců, jako jsou králíci, krtci, potkani (zvláště jejich 

mláďata), až po hmyz, slimáky a žáby. Jeho jídelníček doplňují nejrůznější kořínky, rostliny a 

bobule. Jezevec opouští svůj brloh za soumraku a vydává se na lov. Protože nevidí příliš 

dobře, používá při hledání potravy především svůj výborný čich a sluch. Páry zachovávají 

věrnost, ale žijí pohromadě jen v době rozmnožování. 

Výra velkého (Bubo hubo) můžeme v přírodě spatřit zejména vysedávajícího na 

skalách. I když se zdržuje v blízkosti lesů, málokdy je viděn, že by zalétal hluboko do nich. 

58 



Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním 

útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. 

Jak známo, sovy patří mezi dravce, takže není žádným překvapením, že se jejich 

potrava skládá zejména z malých obratlovců, jako jsou hraboši a jim podobní., zhruba čtvrtinu 

potravy tvoří ptáci a 6% obojživelníci a ryby. Při lovu využívá především sluch, takže mu 

padnou za oběť hlučnější zvířata. Loví především ráno při východu slunce a večer při jeho 

západu. 

Výr je chráněn známou mysliveckou vyhláškou, která povoluje jeho lov jen ve 

výjimečných případech, a mnoha dalšími, nejen českými, předpisy. Jmenujme například 

zákon 114/92 sb., vyhlášku 395/92 sb„ Směrnici Evropské rady o ptácích, Bernskou úmluvu 

či CITES. Dále výr velký patří do červeného seznamu ohrožených ptáků a mezi zájmové 

druhy evropské ochrany přírody. 

Pokračujeme v naší cestě. 

Po levé straně je rybníček, na kterém můžeme pozorovat kachnu divokou (Anas 

platyrhynchos), jejíhož samce ve svatebním šatě nelze zaměnit s jiným druhem. Žije na 

stojatých vnitrozemských vodách. Hnízdo, vystlané černým, u kořene bílým prachovým 

peřím, si staví ze suchých částí trav poblíž vody. 

Na okraji rybníčku vidíme mochnu krovitou (Potentilla fruticosa), nízký metlovitý 

keřík rozložený dosti do šíře. Listy jsou střídavě postavené, lichozpeřené, složené z 5 

celokrajných, podlouhle elipčitých lístků. Květy jsou zlatožluté, lesklé, složené z pěti 

korunních plátků. Vedle sebe zde roste ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), vzpřímený keř 

1-4 m vysoký s vstřícnými, polokožovitými listy a jeho kultivar ptačí zob stálezelený 

(.Ligustrum vulgare cv.'Atrovirens'), jehož listy přetrvávají celou zimu. Jejich plody jsou 

černé lesklé bobule, které jsou v zimě potravou ptactva. Dřišťál Thunbergův (Berberis 

thunbergii) je opadavý, hustě větvený, až 1,5 m vysoký keř. Větve jsou hranaté a trnité. Listy 

vyrůstají ve svazečcích v paždí trnů, jsou celokrajné, na podzim šarlatově červené. Kvete 

žlutě, plodem jsou červené elipsoidní bobule. 

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) patří mezi sokolovité dravce a má tedy jejich 

typické znaky - dlouhá, trochu srpovitě zahnutá křídla, která se na konci zužují v uzavřenou 
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špičku, a dlouhý ocas. Jeho příslušnost k sokolovitým poznáme podle tzv. zejku, což je ostrý 

zoubkovitý zářez na horní čelisti. Tmavé oči dodávají tomuto dravci příjemný inteligentní 

výraz. Poštolka má rozpětí křídel 70-80 cm a jako u většiny dravců je samice větší než samec. 

Poštolka ovládá zvláštní způsob letu nazývaný třepotavý, který je opravdu 

nezaměnitelný. Normální veslovací let nebo i plachtění náhle přerušuje, začne mávat celou 

plochou křídel proti směru letu a současně sklopí ocas k zemi a široce ho roztáhne. Křídla v té 

chvíli vykonávají velmi rychlý pohyb a výsledkem všeho je, že poštolka zůstává doslova viset 

na jednom místě jako přišpendlená. Při tomto třepotání sleduje každé hnutí pod sebou. 

Jakmile objeví na zemi například hraboše, bleskurychle přitáhne křídla k tělu a střemhlav 

padá dolů. Těsně nad zemí křídla opět rozevře, let přibrzdí, obrátí se do normální polohy a 

drobné drápky zatne do hrabošího hřbetu. Kořist pak usmrtí prudkým stiskem zobáku. Hlavní 

složku jejího jídelníčku tvoří drobní hlodavci, loví také hmyz, výjimečně i drobné ptáky, ale 

hraboši a myši tvoří kolem 86% její potravy. 

Puštík obecný (Strix aluco) je sova větší než kalous ušatý s velkou kulatou hlavou a 

okrouhlým obličejem se závojem a hnědočernýma očima. Nohy jsou krátké a opeřené až po 

prsty. Křídla jsou široká a zaoblená, ocas je krátký. Vyskytuje se ve dvou barevných 

variantách - šedé a rezavě hnědé. Samec, samice a mladí jedinci se navzájem neliší. Žije 

v trvalých párech často po mnoho let. Aktivní je v noci. 

Loví hlavně hlodavce do velikosti králíka, někteří jedinci loví s oblibou i ptáky. Hojný 

v nížinách, horských lesích a v městských parcích. Chráněný. 

Kuna skalní (Martes foiná) je šedohnědá šelma s bílou náprsenkou, která se na 

předních končetinách vidličnatě rozdvojuje, má hedvábnou srst, štíhlé dlouhé tělo a silné 

zadní nohy. V poměru s tělem má nohy poměrně krátké. Její hlavu zdobí malá špičatá ouška a 

výrazná černá očka. Nepřehlédnutelný je i její dlouhý huňatý ocas. 

Kuna skalní si libuje ve skalnaté, volně porostlé krajině s mnoha úkryty. Nezřídka se 

kuny dají vystopovat i v blízkosti lidských obydlí. Oblíbeným kuním útočištěm jsou například 

půdy rodinných domů či rekreační objekty. Výjimečněji uvidíme i na stromě. To je výsada 

její blízké příbuzné - kuny lesní (Martes martes), která má na rozdíl od ní náprsenku žlutou, 

která nepřechází na přední končetiny. 
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Tchoř tmavý (Mustela putorius) je lasicovitá šelma považovaná za předka domácí 

fretky (Mustela fůro). Má štíhlé protáhlé tělo a poměrně nízké, slabé nohy. Jeho kožešina má 

dlouhé hnědé až černé pesíky a krémově žlutou podsadu, která při pohybu prosvítá. Přes oči 

se táhne černá maska. Hlava je malá, plochá, boltce kulaté a čenich tupý. Pohyb je vlnivý a 

hbitý, zvíře se dokáže protáhnout každou skulinou.Tchoř tmavý si vybírá především vlhčí 

území, aleje rozšířen i v lesnatých oblastech a v blízkosti lidských sídel. 

Tchoř je zdatný lovec, který se pohybuje většinou v noci a sám. Loví potkany, 

myšovité hlodavce, králíky a zajíce, ptáky, žáby včetně ropuch, které jsou pro mnoho j iných 
zvířat nepoživatelné, ještěrky i hady. Je to sice malá, ale nebezpečná šelma, která často usmrtí 

celý vrh své oběti, ale sežere z něj jen jedno nebo dvě zvířata. 

Svá území značkují tchoři pomocí olejovitého, žlutě zbarveného výměšku řitních žláz, 

který je vyhlášený svým ostrým zápachem. Jsou-li napadeni, používají jej tchoři také jako 

obrannou "chemickou zbraň". 

Dalším objektem pozorování je bažant královský (Syrmaticus reevesi). Z celkové 

délky těla kohouta bažanta (2-2,1 m) připadá na ocas až 160 cm. Oba střední páry dvaceti 

ocasních per jsou prodloužené, stříbrobílé s příčným páskováním od černé do kaštanové barvy 

a širokými skořicovými okraji. Svrchu těla je také zlatavě zbarvený, tmavě lemovaná pera 

vytváří šupinkový vzor. Bílá hlava má nápadnou černou kresbu, přes oko vede černý oční 

proužek, bílá skvrnka pod okem je černě ohraničená a kolem krku je kaštanově hnědý límec, 

temeno je bílé. Zobák je hnědozelený, nohy s ostruhami hnědošedé. Slípka (délka těla 75 cm) 

je svrchu šedá a tmavohnědá, na hrdle a bradě žlutobílá. Ocas je nepravidelně žlutě a hnědě 

proužkovaný a z celkové délky těla na něj připadá 40 cm. Zobák má světlý a nohy šedé. 

Obývá řídké lesy s krovinatým podrostem, v noci hřaduje v korunách stromů. Tam kde 

lesy ještě nebyly vykáceny je poměrně hojný. Žije v menších rodinných skupinách. Pro 

bažantnice u nás není únosný, protože tvrdě hájí příliš velký revír a proto ho také nelze chovat 

společně s jinými druhy bažantů. 

Hned za bažantem si ukážeme další dřeviny. Hloh jednosemenný (Crataegus 

monogyna) je trnitý keř až stromek s deskovitě rozpukanou borkou. Listová čepel je hluboce 

laločnatá, laloky špičaté, na konci zubaté. Plod je úzce válcovitá malvice. Zákula japonská 

(Kerria japonica cv.'Pleniflora') má žluté plné květy s mnoha korunními úkrojky. Keř se 

zelenými výhonky, listy vejčité, dlouze zašpičatělé. Brslen evropský (Euonymus europaea) 
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je keř až stromek dorůstající 2-6 m. Plod je čtyřpouzdrá tobolka tvaru kněžského kvadrátu, 

červeně růžové barvy. 

Kalina svraskalá (Viburnum rhytidophyllum) je řídce větvený keř s podlouhle elipčitými 

vytrvalými listy, které jsou svrchu leskle tmavozelené a vrásčité a na rubu žlutavě plstnaté. 

Obr. 10: Kalina svraskalá 

Zastávka č. 3 

Za lávkou u potoka. 

Když se podíváme z lávky zpět k rybníčku, najdeme zde smrk pichlavý (Picea 

pungens). Má tuhé, pichlavě špičaté, zelené či namodralé jehlice. Má válcovité světle hnědé 

šištice. Pochází ze Severní Ameriky, u nás je pěstován v parcích, hlavně jeho stříbrná odrůda. 

Borovice černá (Pinus nigra) je u nás nejčastěji využívaná nepůvodní borovice. Pochází 

z jižní Evropy. Její jehlice, vyrůstající po dvou ze svazečku, jsou delší než u naší borovice 

lesní, i její šišky jsou mohutnější. Černá se jmenuje kvůli tmavé barvě borky na kmeni 

v koruně (ve srovnání s okrově hnědou borkou borovice lesní). Borovice kleč (Pinus mugo) 

je vysokohorský druh, dosahující pouze keřového vzrůstu a výšky do tří metrů. Roste nad 

hranicí lesa, u nás pouze na Šumavě a v Krkonoších 

Když pokračujeme dále po směru cesty, vidíme, časně zjara, u potoka vysázené 

byliny patřící do jarního aspektu (pozn. byliny jarního aspektu a charakteristika jejich 

stanoviště bude popsána v kapitole květena lesů, zde popsané rostliny jsou součástí zahrady a 

nejsou původní) : bledule jarní (Leucojum vernum) a sněženka podsněžník (Galanthus 

nivalis) jsou jednoděložné, vytrvalé byliny, které mají podzemní cibuli, v níž po odkvětu 

uchovávají zásobní látky. Množí se semeny a dceřinými cibulkami. Mají čárkovité, sytě 
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zelené listy a bílé květy, díky kterým je od sebe snadno odlišíme. Bledule má zvonkovitý květ 

a květ sněženky je složený ze tří delších vnějších okvětních lístků a tří vnitřních kratších. Obě 

jsou jedovaté a ačkoliv je na jaře vidíme snad v každé zahradě, ve volné přírodě je jejich 

výskyt velmi řídký a jsou zařazeny mezi ohrožené rostliny. Barvínek menší (Vinca minor) je 

vytrvalá plazivá rostlina. Listy jsou kožovité, stále zelené s typicky tmavě zelenou brčálovou 

barvou (proto také druhý název brčál barvínek). Květy pravidelné, pětičetné, modrofialové. 

Obr. 11: Barvínek menší 

Prvosenka jarní (Primula veris) známá jako petrklíč má zlatožluté květy, kalich slabě 

nafouklý (oproti prvosence vyšší, která má kalich přilehlý a květy sírově žluté). Listy jsou 

v přízemní růžici. 

Dále zde najdeme orlíček černofialový (Aquilegia atrata), který u nás není původní a 

je pěstován pouze v zahradách a lýkovec jedovatý (Daphne mezerum), vzpřímený keř, jehož 

silně vonné růžové květy vykvétají první, až po nich se vyvíjejí listy. 

Pro zajímavost si zde uvedeme vrbu babylónskou (Salix babylonica), lilíovník 

tulipánokvětý (.Liriodendron tulipifera), který je zajímavý svými charakteristickými listy 

lyrovitého tvaru a kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica), jenž nelze přehlédnout díky 

sytě červeným květům vyrůstajících na postranních zkrácených větévkách. 
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Zastávka č . 3 

Podél ohrady s prasaty až ke kleci s dravci, kde celý úsek končí. 

Když uhneme z hlavní cesty doprava a půjdeme pár kroků kolem kančí ohrady, 

uvidíme zde lísku tureckou (Corylus colurná), která má oproti lísce obecné (Corylus 

avellana) okrouhlejší listy s delším řapíkem a stromovitý růst. Oříšek je zpravidla menší a 

kulovitější, s mnohem silnejší skořápkou a s dužnatými žláznatými češulemi. Také se zde 

nachází kaštanovník jedlý (Castanea sativa), strom s tuhými, ostře pilovitými, 

jednoduchými listy. Plodem jsou nažky (jedlé kaštany) v ostnité číšce. V kančí ohradě se 

nachází jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), který má dlanitě složené listy, tvořené 5-9 

lístky. Květy rostou ve vzpřímených hroznovitých latách, bíle zbarvených. Plodem je ostnitá 

tobolka, pukající 1-3 chlopněmi. Uvnitř jsou bochníkovitá, leskle červenohnědá semena 

s kruhovitou, bělavou stopou - kaštany. 

Vracíme se na cestu, kde po levé straně vidíme stromy typické pro vlhčí stanoviště 

v blízkosti vodních toků: již zmiňovanou lísku obecnou, jasan ztepilý, jilm vaz a nově si 

ukážeme olši lepkavou (Alnus glutinosa), jejíž listy jsou skutečně lepkavé a na špičce 

vykouslé. Plodem jsou nažky přenášené vodou nebo větrem, které se uvolňují z drevnatých 

šištic. Samčí květy tvoří jehnědy, samicí jsou červené, nenápadné. Vrba jíva (Salix caprea)]e 

keř nebo strom s tlustými lysými větvičkami. Listy jsou široce vejčité, nepravidelně a tupě 

pilovité, na rubu plstnaté a mají vyniklou žilnatinu. Květy jsou různopohlavné jehnědy 

(kočičky), které se objevují před vyrašením listů. 

Na opačné straně je klec s krkavcem velkým (Corvux corax), což je částečně tažný 

pták (severské populace), u nás je většinou stálý. Veliký je asi jako káně lesní. Zbarven je 

celý černě, má tlustý zobák a načepýřené peří pod bradou. V letu je patrný kýlovitý ocas. 

Hnízdí na stromech nebo skalách. Potrava je rozmanitá - od hmyzu a jiných bezobratlých až 

po drobné obratlovce a mršiny i různé odpadky. 

Za klecí se rozkládá ohrada s prasetem divokým (Sus scrofa), které má silné, zavalité 

tělo na krátkých, v případě prasete divokého i rychlých nožkách. Od svého domestikovaného 
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příbuzného se liší především barvou srsti. Ta je šedočerná, v létě se ještě přidá rezavě hnedá. 

Právě odtud pochází označení, které rádi používají myslivci - černá zvěř. Velmi zajímavě jsou 

zbarvená mláďata. Pyžamáci, jak se jim také říká, jsou černě a béžově pruhovaní. Pro 

divočáka je typický dlouhý rypák, kterým rozrývá zem a hledá tam potravu. Ocas je krátký, 

řídce osrstěný a zakončený štětičkou. Dospělá zvířata mohou vážit i 200 kg. 

Přes den se divoké prase ukrývá v hustém houští nebo v rákosí u rybníku, aktivní je 

teprve navečer. Jeho vášní je válení se v bahnitých tůních. Po takovéto koupeli ho můžeme 

vidět obalené vrstvou bláta, které po zaschnutí tvoří krunýř. Následně si pak přischlé bahno 

otírá o okolní stromy s drsnou kůrou, čímž se také zbavuje cizopasníků. Živí se kořínky, 

plody a semeny. Velmi oblíbenou pochoutkou je kukuřice a další zemědělské plodiny. Prase 

divoké je považováno za velmi chytré a učenlivé zvíře. 

Posledním bodem tohoto úseku je káně lesní (Buteo buíeo), které je přibližně stejně 

velké jako jestřáb, se kterým bývá taktéž často zaměňováno. Je to zavalitý pták dlouhý 51 až 

56 cm. Rozpětí křídel je 110 až 135 cm. V letu se pozná podle širokých křídel s pěti nepříliš 

napjatými ručními letkami, podle zakulacené, mírně vystrčené hlavy a relativně krátkého 

vějířovitého ocasu. Samice je vždy o něco větší než samec. Zbarvení je velmi rozmanité. 

Převážně je káně tmavohnědé, vespod nepravidelně bíle skvrnité, příčně nebo podélně 

pruhované. Ocas je hustě tmavě páskovaný. Oči hnědé až žluté, nohy žluté a neopeřené. 

Káně lesní je denní dravec. Jeho hlavní potravou jsou především hraboši, kteří tvoří 

hlavní část jeho jídelníčku. Nepohrdne ani jinými hlodavci, v nouzi uloví i ještěrku, nebo se 

spokojí s hmyzem. 

65 



v 

4.3.1 Pracovní list pro ZS - parkové stromy a keře 

1. Přiřaďte pomocí spojnice ke keřům či stromům ve sloupci A odpovídající plody ve 

ve sloupci B. 

jírovec maďal 

ptačí zob 

olše lepkavá 

jalovec obecný 

pámelník bílý 

tis červený 

líska obecná 

B 

dužnatý m í šek 

jehnčdy 

jalovčinky 

oříšek 

černé bobule 

ostnitá tobolka 

bílé bobule 

2. Podtrhnete všechny nahosemenné rostliny: 

borovice černá líska obecná břečťan popínavý jalovec chvojka ptačí zob 

bříza bělokorá tis červený brslen evropský smrk pichlavý vrba jíva 

3. Doplňte větu: 

Jírovec má listy, tvořené lístky. Květy vyrůstají ve 

vzpřímených a jejich barva je Plodem je 5 uvnitř 

které je leskle červenohnědé semeno nazývané 

4. Potvrďte správná tvrzení: 

a) Tis červený je stálezelený listnatý keř s tuhými listy. 

b) Semena tisu červeného jsou ukryta v červeném míšku. 

c) Celá rostlina, včetně míšku, je prudce jedovatá. 

d) Tis červený patří mezi silně ohrožené druhy. 
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5. Následující obrázky znázorňují listy a květy některých stromů. Pojmenujte j 

6. Doplňte tabulku: 

smrk pichlavý borovice černá borovice kleč 
Kde je u nás můžete 

vidět? 

Odkud původně 

pochází? 
-

Charakteristika jehlic. 

Charakteristika šišek. 
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7. Pojmenuj jarní byliny a podtrhni ty, které jsou chráněné: 



4.3.2 Pracovní list pro SŠ - parkové stromy a keře 

1. Následující obrázky ukazují dvojice listů, které rostou na jedné rostlině: 

a) pojmenujte je; 

b) napište, jak se vlastnost utvářet dva odlišné tvary listů na jedné rostlině nazývá. 

2. Napište hlavní rozdíly mezi: 

a) lískou tureckou a lískou obecnou 

b) prvosenkou jarní a prvosenkou vyšší 



3. Přiřaďte jednotlivé listy k plodům či květům a rostliny pojmenujte: 
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4. Podtrhněte všechny nahosemenné rostliny: 

borovice kleč líska obecná hloh jednosemenný jalovec chvojka ptačí zob 

mochna křovitá tis červený kalina svraskalá smrk pichlavý vrba jíva 

5. Potvrďte správná tvrzení: 

a) Břečťan popínavý je opadavá liána s příčepivými kořínky. 

b) Břečťan vytváří dva odlišné tvary listů. 

c) Je to stará léčivá rostlina využívaná zejména při trávicích potížích. 

d) Dožívá se 500, možná i 1000 let. 

6. Doplňte větu 

Olše je strom typický pro stanoviště v blízkosti 

Plodem jsou které přenáší nebo Květy tvoří 

7. Přiřaďte pomocí spojnice ke keřům či stromům ve sloupci A odpovídající plody ve 

ve sloupci B. 

A B 

jírovec maďal 

ptačí zob 

dužnatý míšek 

jehnědy 

jalovčinky 

oříšek 

černé bobule 

ostnitá tobolka 

bílé bobule 

olše lepkavá 

jalovec obecný 

pámelník bílý 

tis červený 

líska obecná 
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4.4 Květena lesů 

Trasa: 

Pokračujeme-li od dravců podél potoka, vcházíme do lesa. Za tábořištěm se u 

informační tabule vydáme doprava a po modré turistické značce pokračujeme k vrcholu 

Hradiště. Nejdříve vystoupáme k rozcestí, které je vzdáleno jeden kilometr. Zde odbočíme 

doprava po žluté a vyjdeme na vyhlídce před samotným centrem oppida - akropolí. 

Charakteristika stanoviště: 

Květena lesů je značně specifická a různotvárná. Lesy pokrývající sledovanou oblast 

jsou listnaté, smíšené i jehličnaté. Tomu se také přizpůsobují rostlinné druhy, které v lesním 

prostředí žijí. Jehličnaté lesy například vytvářejí po celý rok trvalé zastínění a proto zde 

nacházíme spíše druhy stínomilné. Listnaté lesy umožňují na jaře pronikání světla do 

nejnižších pater a tím vytvářejí výhodné podmínky pro předjarní a jarní druhy rostlin. V létě 

se již rostlinný pokryv listnatých lesů mění v důsledku úbytku světla. Lesy se od sebe odlišují 

také podle toho, v jaké nadmořské výšce se nacházejí. 

Seznam demonstrovaných rostlin 

Český název Latinský název Stupeň školy 

Borovice lesní Pinus sylvestris ZŠ 
Brusnice borůvka Vaccinium myrtillus ZŠ 
Buk lesní Fagus sylvatica ZŠ 
Černýš lesní Melampyrum sylvaticum SŠ 
Česnáček lékařský Alliaria petiolata ZŠ 
Česnek medvědí Allium ursinum SŠ 
Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii SŠ 
Dub zimní Quercus petraea ZŠ 
Habr obecný Car pinus betulus ZŠ 
Hluchavka bílá Lamium album ZŠ 
Hluchavka skvrnitá Lamium maculatum ZŠ 
Hrachor jarní Lathyrus vernus ZŠ 
Jaterník trojlaločný Hepatica nobilis ZŠ 
Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia S S 
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Jestřábník Lachenalův Hieracium lachenalii SŠ 
Kapraď samec Dryopteris fil ix-mas ZŠ 
Konvalinka vonná Convallaria majalis ZŠ 
Kopytník evropský Asarum europaeum SŠ 
Křivatec luční Gagea pratensis ZŠ 
Modřín opadavý Larix decidua ZŠ 
Orsej jarní Ficaria verna ZŠ 
Osladič obecný Polypodium vulgare ZŠ 
Papratka samicí A thyrium fil ix-femina ZŠ 
Pitulník žlutý Galeobdolon luteum SŠ 
Plicník lékařský Pulmonaria officinalis SŠ 
Ploník ztenčený Polytrichum formosum ZŠ 
Prorostlík okrouhlolistý Bupleurum rotundifolium SŠ 
Pryšec chvojka Euphorbia cyparissias SŠ 
Pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium ZŠ 
Sasanka hajní Anemone nemorosa ZŠ 
Sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides SŠ 
Smrk ztepilý Picea abies ZŠ 
Šťavel kyselý Oxalis acetosella SŠ 
Violka vonná Viola odorata ZŠ 
Vrbka úzkolistá Chamerion angustifolium SŠ 

Zastávka č. 1 

Spodní část lesa až k informační tabuli o oppidu Závist. 

Nejdříve si určíme, jaký typ lesního společenstva se zde nachází. Potoční olšiny 

s příměsí jasanu, javoru a babyky. Na jaře zde vidíme mnoho zástupců jarní květeny: Proč 

právě v hájích byliny tak brzy kvetou? Jen v této krátké době, kdy ještě stromy a keře jsou 

holé, dopadá sluneční světlo až na zem. Jen v předjaří mají dostatek světla a tepla. Nejdříve 

si tedy uvedeme byliny jarního aspektu. 
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Mezi první posly jara, které můžeme vidět již v březnu, patří křivatec luční (Gagea 

pratensis), vytrvalá bylina s jedním přízemním, ostře kýlnatým listem. Lichookolík z 1-5 

květů, které vyrůstají mezi dvěma úzkými listeny. 

Obr. 12: Křivatec luční 

Sasanka hajní (Anemone nemorosa) kvete bíle, květy vyrůstají jednotlivě. Z oddenku 

vyrůstá často jeden dlanitě dělený přízemní list. Podobná sasanka pryskyřníkovitá 

CAnemone ranunculoides) kvete žlutě. Další žlutě kvetoucí bylinou je orsej jarní (Ficaria 

věrna) tvořící ploché porosty, které udržují vlhko. Má kořenové hlízky a srdčitě vejčité až 

ledvinité listy. V paždí dolních listů vyrůstají rozmnožovací hlízky. Plicník lékařský 

(Pulmonaria officinalis) je drsně chlupatá bylina s dolními listy srdčitými, často bělavě 

skvrnitými. Pozorujeme, že na téže rostlině jsou květy různých barev - od červené po 

modrofialovou. Změna barvy květů je vyvolána změnou stupně kyselosti buněčné šťávy. 

V mladých květech je buněčná šťáva kyselá, květy jsou červené. Ve starších květech je 

buněčná šťáva neutrální až alkalická, květy jsou modré. Violka vonná (Viola odorata) má 

vonné tmavofíalové květy a přízemní listy, alespoň slabě chlupaté. Její semena rozšiřují, 

stejně jako u kopytníku, mravenci. 

O trochu později, od dubna, zde můžeme pozorovat vykvetlý česnek medvědí (Allium 

ursinum). který má trojhrannou lodyhu obvykle se dvěma přízemními listy, které jsou po 

rozemnutí cítit česnekem. Květenství je mnohokvětý vrcholík, květy sněhobílé. Obsahuje 

silice a páchnoucí sirné sloučeniny, které se svým léčivým účinkem velmi blíží česnekové 

silici. Při zemi vytváří hustý koberec kopytník evropský (Asarum europaeum). Rozhrneme-li 

jeho kožovité. lesklé listy, najdeme zde fialově hnědé, krátce stopkaté květy, které opylují 
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slimáci. Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) je bíle mléčící rostlina. Má hustě olistěný 

stonek s úzce čárkovitými listy. Jeho květ je ve skutečnosti silně redukované květenství. 

Na přelomu jara a léta zde vykvétá česnáček lékařský (Alliaria petiolata), který po 

rozemnutí silně voní po česneku. Má drobné bílé květy a dříve byl používán jako koření do 

salátů i jako léčivá rostlina s účinky podobnými česneku. Pitulník žlutý (Galeobdolon 

luíeum) je žlutě kvetoucí rostlina z čeledi hluchavkovitých. Na svrchní straně listů má 

většinou stříbřité nepravidelné kresby. Další zástupci této čeledi, hluchavka skvrnitá 

(Lamium maculatum) a hluchavka bílá (Lamium album), kvetou od jara až do podzimu. 

Skutečnou raritou je zde prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), 

jednoletá bylina s přímým stonkem, 15-100 cm vysoká. Rozvětvená je pouze v horní části. 

Střední a horní listy jsou elipsovité až okrouhle vejčité, prorostlé. Květenství je složený 

okolík obalený 5-7 žlutozelenými listeny. Květy jsou žluté. V minulosti se u nás v teplých 

oblastech vyskytoval velmi hojně, v současnosti patří mezi kriticky ohrožené druhy (Cl). 

*№t* 

Obr. 13: Prorostlík okrouhlolistý 

Z dřevin lemujících potok zde vidíme habr obecný (Carpinus betulus), který poznáme 

podle dvakrát pilovitých listů. Samčí jehnědy jsou převislé, samicí jehnědy jsou přímé, jen na 

koncích větviček. Plod je oříšek. Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) je keř až menší strom, listy 

lichozpeřené, lístky ostře pilovité. Květy tvoří chocholičnaté laty, plod je malvice. 
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Zastávka č . 3 

Po prvním odbočení doleva stoupáme lesem až k menším skalám po pravé straně. 

Vlevo vidíme protější vrch Šance a skladbu lesa pod sebou: Jak se změnila skladba lesa? 

Které stromy zde nyní převládají? Vyskytují se zde hlavně duby a buky s příměsí břízy a 

akátu. 

Buk lesní (Fagus sylvatica) je nápadný šedou, hladkou borkou, špičatými, světle 

hnědými pupeny a lesklými, po okraji chlupatými listy. Plodem jsou bukvice - nažky 

v ostnité čížce. Dub zimní (Quercus petraea) má laločnaté listy, které vytrvávají na stromě 

suché do rašení nových listů. Plodem jsou žaludy, což jsou také nažky v čížce. Oproti dubu 

letnímu (Quercus robur) mají listy klínovitou bázi čepele a delší řapík, žaludy přisedlé nebo 

velmi krátce stopkaté. 

Vpravo u skály můžeme vidět kapraď samec (Dryopterís filíx-mas) , který má na 

rubu okrouhlé výtrusnicové kupky oproti papratce samicí {Athyríum filix-femína), která má 

kupky podlouhle vejčité. Také si zde můžeme všimnout ploníku ztenčeného (Polytríchum 

formosum), mechorostu, jehož vzpřímené lodyžky nesou tuhé, čárkovitě kopinaté lístky. 

Žlutočervený štět nese tobolku. 

Na okraji cesty vidíme jestřábník Lachenalův (Híeracíum lachenalíí), který má 

hrubě zubaté až laločnaté listy. Kvete žlutě, úbory v chudém květenství. Vrbka úzkolistá 

(Chamerion angustifolium) má přímou jednoduchou lodyhu, úzké kopinaté listy a růžové 

květy. 

Obr. 14: Ploník ztenčený 
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Zastávka č . 3 

Pokračujeme stále po modré, až dojdeme k pásu jehličnatého lesa, který se skládá 

z uměle založeného porostu smrku ztepilého, modřínu opadavého, douglasky tisolisté a 

původní borovice lesní. Zde si ukážeme to, co je pro lesní společenstva typické - patrovitost. 

Kořenové patro (po pravé straně je v zářezu cesty velmi pěkně vidět půdní profil) je 

tvořeno vrstvou spadaného jehličí a humusem pod ním až do hloubky, kam sahají kořeny: 

Jaké důležité děje zde probíhají? Rozklad odumřelých částí organismů za účasti hub a 

bakterií a příjem živin kořeny rostlin. Jak si myslíte, že jehličí ovlivňuje kvalitu půdy? Jehličí 

obsahuje pryskyřice, které způsobují, že jehličí trouchniví jen pomalu (oproti listí v listnatém 

lese) a dává nehodnotný, kyselý humus. 

Mechové patro je dobře vyvinuto. Je tvořeno mechy, lišejníky, houbami. My si 

ukážeme dvě rostlinky, které bývají ukazatelem okyselení půdy. Šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella) bezpečně poznáme podle trojčetných, na rubu načervenalých listů. V nich 

obsahuje kyselinu šťavelovou a její soli, šťavelany, je proto slabě jedovatý. Květy jsou bílé na 

dlouhém řapíku. Pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) má dva srdčité, střídavé listy a 

bílé květy ve složeném hroznu. 

Bylinné patro je zde zastoupeno konvalinkou vonnou (Convallaria majalís), 

květinou se silně vonnými, bílými květy, která je velmi jedovatá. Obsahuje kardenolidy, které 

jsou rozpustné ve vodě, a proto je obsahuje i voda ve vázách, v nichž konvalinky stály delší 

dobu. 

Křovinné patro bývá u kraje lesů a najdeme zde bez černý, lísku obecnou, brslen 

evropský nebo hloh jednosemenný, které jsem již uváděla nebo brusnicí borůvku 

(Vaccinium myrtíllus), což je hustě větvený keřík s hranatými větvemi, opadavými listy a 

známým tmavomodrým plodem. 

Stromové patro zde tvoří smrk ztepilý (Pícea abies), jediný druh smrku, rostoucí 

původně na našem území (pozn. na zdejší lokalitě byl uměle vysazen). Má krátké, tmavě 
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zelené jehlice s jedním bílým proužkem. Kořenový systém je uložen těsně pod povrchem a 

nemá hlavní kořen (díky tomu se snadno vyvrací). Šišky jsou dlouhé asi 10 cm, z větví visí 

dolů. Borovice lesní (Pinus sylvestris) je naše nej rozšířenější borovice. Jehlice rostou ve 

dvojicích, jsou poměrně dlouhé a mají našedlou barvu, šišky jsou drobné. Modřín opadavý 

(Larix decidua) je jediný náš jehličnan opadávající na zimu. Jehlice jsou měkké a vyrůstají ve 

svazečcích (až po 40) na zkrácených větévkách (brachyblastech), podobně jako malé šišky 

vyrůstající většinou jednotlivě. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) pochází ze 

severní Ameriky. Je podobná jedli, její větve vodorovně odstávají. Rozemnuté jehlice voní po 

pomerančích. Šišky jsou převislé a nerozpadavé, vynikají z nich trojcípé podpůrné šupiny. 

Zastávka č. 4 

Valy oppida, které začínají již pár metrů od rozcestí. 

Zde si nejprve stručně povíme historii oppida a ukážeme si již viditelné valy: 

K čemu valy sloužily? Valy byly součástí opevnění - byly to hradby. Při jejich stavbě se 

vytvořily značné výškové rozdíly mezi dnem příkopu a vrcholem hradby a vznikla tak výrazná 

proměna vrcholu. Poté přicházíme k informační tabuli, kde se dozvídáme informace o další 

části opevnění - Bráně A. 

Nyní se vracíme k botanice a po levé straně si ukážeme hrachor jarní (Lathyrus 

vernusj, který má květy zpočátku červené, pak špinavě modré: Vzpomenete si, proč některé 

byliny mění barvu květů? 
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Roztroušeně ve stráni roste také jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) 

nezaměnitelný díky trojlaloěným kožovitým listům a modrofialovým květům, který můžeme 

vidět pouze na jaře, patří k jarnímu aspektu: Proč kvete tak brzo? 

Obr. 15: Jaterník trojlaločný 

Černýš lesní (Melampyrum sylvaticum) je poloparazit. Má jednoduché lodyhy 

s čárkovitými listy, květy sytě žluté. Osladič obecný (Polypodium vulgcire) je kapradina 

s plazivým oddenkem nasládlé chuti. Listy jsou dvouřadé, peřenosečné, úkrojky jsou 

zpravidla celokrajné. Okrouhlé kupky výtrusnic nemají ostěry. 

Obr. 16: Osladič obecný 

Po valech vyjdeme na vyhlídku, ze které vidíme protější Šance a poté po žluté 

zamíříme na akropoli. Zde následuje delší zastávka, při které budou žáci nejprve vyplňovat 

pracovní listy, a poté je seznámíme se stručnou historií vzniku oppida a o počátcích Keltů 

v Čechách (viz. kapitola 2.8 a 2.9). 
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4.5 Květena výslunných a skalnatých strání, geologický profil 

Trasa: 

Z akropole pokračujeme po žluté až k altánu a odtud podél skalnatého srázu dolů. 

Vyjdeme u dětského hřiště a odtud sejdeme na silnici, kde jsme začínali. Cestou, kterou jsme 

přišli, dojdeme na zastávku autobusu, kde se ještě zdržíme u geologického profilu. 

Charakteristika stanoviště: 

Květena skal, sutí a lomů je charakteristická tím, že si musí vystačit s minimálním 

množstvím vody a minimálním množstvím živin, které kamenitý podklad poskytuje. Půda 

se vyskytuje na skalách v omezeném množství především ve štěrbinách, puklinách nebo 

skalních lavicích. Extrémní podmínky umocňuje slunce a vítr. Všem těmto nástrahám se 

musely rostliny přizpůsobit. Převážně jsou to druhy, které mají dlouhé a rozvětvené 

kořeny, jimiž se zachytí ve skalních štěrbinách odkud přijímají vláhu a živiny. Na těchto 

stanovištích nejlépe pozorujeme sukcesi - postupný nástup různých rostlinných 

společenstev. 

Seznam demonstrovaných rostlin a lišejníků: 

Český název Latinský název Stupeň školy 

Bělozářka větevnatá Ant her i c um ramosum ZŠ 
Borovice vejmutovka Pinus strobus ZŠ 
Divizna knotovkovitá Verbascum lychnitis sš 
Divizna velkokvětá Verbascum densiflorum ZŠ 
Dřín obecný Cornus mas sš 
Dymnivka dutá Corydalis cava sš 
Hlaváček letní Adonis aestivalis ZŠ 
Chrpa Triumfettiho Cyanus triumfettii ZŠ 
Jeřáb břek Sorbus torminalis sš 
Kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum sš 
Kokořík vonný Polygonatum odoratum ZŠ 
Lipnice hajní Poa ne moral is ZŠ 

Ptačinec velkokvětý Stellaria holostea sš 
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Růže galská 
Tařice skalní 
Terčovka otrubičná 
Vřes obecný 
Zvonek kopřivolistý 

Rozchodník skalní 

Aurinia saxatilis 
Parmelia furfuracea 
Calluna vulgaris 
Campanula trachelium 

Sedům reflexům 
Rosa galilea 

ZŠ 
ZŠ 
ZŠ 
sš 
ZŠ 
ZŠ 

Zastávka č. 1 

Zadní část akropole 

Jelikož původní archeologické vykopávky byly zavezeny sutí, můžeme se zde setkat 

s nepůvodními rostlinami, které sem byly zavlečeny společně se sutí. Vedle sebe můžeme 

porovnat diviznu knotovkovitou (Verbascum lychnitís), která dorůstá pouze do výšky kolem 

jednoho metru a její lodyhy jsou nahoře latnatě větvené a diviznu velkokvětou (Verbascum 

densiflorum), která je vysoká až přes dva metry a její květy měří až pět centimetrů v průměru. 

Hlaváček letní (Adonis aestivalis)mú šarlatově červené až žlutočervené květy, na bázi často 

s černou skvrnou. 

Když vycházíme z akropole a vstupujeme do lesa. 

Po pravé straně vidíme vřes obecný (Calluna vulgaris), nízký poléhavý metlovitý 

keřík s hustě listnatými větévkami. Má jehlicovité listy a fialové květy v koncových hroznech. 

Na kůře stromů si všimneme terčovky otrubičné (Parmelia furfuracea), světlešedého 

lišejníku. Lišejníky jsou velmi zajímavé organismy. Víte z čeho jsou lišejníky složeny? 

Lišejníky jsou podvojné organismy, v jejichž stélce převládá houba, zatímco její druhá složka, 

sinice nebo řasa je v menšině. Víte, jak se nazývá toto soužití dvou organismů? Symbióza. 

Sf 

Zastávka č. 2 

Úsek začíná, když scházíme z valu a končí u altánu. 

Na louce za valem brzy na jaře rozkvétá dymnivka dutá (Corydalis cava) hroznem 

bílých či kalně červených květů. Má dutou hlízu uloženou hluboko v zemi a její semena 

rozšiřují mravenci. Když vejdeme hlouběji do lesa a pozorně se rozhlídneme po zemi po levé 
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straně cesty, najdeme větvičky a šišky, které pocházejí z borovice vejmutovky (Pinus 

strobus). Určíme ji podle dlouhých měkkých jehlic vyrůstajících po pěti ve svazečcích, a 

převislých, 10 - 20 cm dlouhých šišek. Brzy dorazíme na rozcestí, kam ústí břeková alej, 

která pokračuje k altánu. Jeřáb břek (Sorbus torminalis) má listy na rubu chlupaté se 

špičatými laloky. Na podzim se zbarvuje červenohnědě. Plodem je hnědá malvice. 

Zastávka č. 3 

Od altánu scházíme ke skalnatým svahům. 

Po pravé straně se nachází porost ptačince velkokvětého (Stellaria holosteá), který 

poznáme podle špičatých, úzce kopinatých přisedlých listů a bílých květů s květními lístky 

do poloviny rozeklanými. Ve vysokém podrostu objevíme na rozhraní jara a léta kvést 

kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), který má v úžlabí listů 3-5 bílých květů na 

rozdíl od kokoříku vonného (Polygonatum odoratum), který má pouze jeden. Plod je 

modročerná bobule. Lipnice hajní (Poa nemoralis) má rovnovážně odstálé listy a rozkladité 

laty, po odkvětu úzce stažené. Z keřů zde vidíme dřín obecný (Cornus mas), jehož žluté 

květy v okolíku rozkvétají před olistěním. Listy jsou vstřícné, svrchu lesklé, často s bělavými 

chloupky. Růže galská (Rosa gallica) je nízký poléhavý keř s trojčetnými až pětičetnými listy 

po obvodu pilovitými. Květy jsou velké, růžové. 

Zastávka č. 4 

Skalnaté svahy po levé straně. 

Zde najdeme typické zástupce daného stanoviště: Bělozářka větevnatá (Anthericum 

ramosum) je vytrvalá bylina s lodyhou latnatě větvenou. Bílé květy měří 20-25 mm 

v průměru. Je chráněná. Rozchodník skalní (Sedům reflexům) má žluté květy a špičaté listy. 

Tařice skalní (Aurinia saxatilis) má přízemní růžici podlouhlých až obkopinatých listů, šedě 

plstnatých. Chocholičnatá květenství jsou hustá a žlutá. Chráněná. Chrpa Triumfettiho 

(Cyanus triumfettii) je šedě plstnatá bylina s jednoduchou lodyhou. Zákrovní listeny mají 

třásnivě zubatý lem. 
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Již pod vrchem, u dětského hřiště, roste zvonek kopřivolistý (Capanula trachellium), který 

má chlupatý, ostře hranatý stonek a listy hrubě dvojitě pilovité, s tuhými chlupy. 

Zastávka č. 5 

Autobusová zastávka směr Komořany. 

Zde vidíme ukázkový odkryv letenského souvrství ordoviku. Je tvořeno souvrstvím 

téměř monotónně se střídajících poloh tmavých slídnatých drobových břidlic a drob s 

polohami křemenných pískovců až kvarcitů různé mocnosti. Hranice mezi jednotlivými 

vrstvami většinou nejsou ostré, avšak vrstevnatost je velmi výrazná (více viz kapitola 2.3). Do 

jaké éry spadá ordovik? Prvohory. A na jaké útvary se prvohory dělí? Kambrium, ordovik, 

silur, devon, karbon a perm. 
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5 Ověření naučné stezky v praxi 

Možnost ověřit si exkurzi v praxi jsem měla s dětmi ze zájmové kroužku s ekologickým 

zaměřením, který provozuje sdružení Občanská inspirace. 

Sešlo se 10 dětí a jejich věkové rozmezí bylo od 10 do 13 let, tudíž přibližně odpovídalo 

2. stupni základích škol. Vzhledem k tomu, že jsme exkurzi absolvovali brzy na jaře, prošli 

jsme pouze trasu exkurze č. 2 a dolní části exkurze č. 1. Trasa obsahovala parkové stromy a 

keře, prohlídku ZOO a hajní květenu a trvala 2 hodiny. 

Každé z dětí dostalo na začátku seznam plánovaných demonstrovaných rostlin, který 

sloužil k vlastním poznámkám. Na konci exkurze byly rozdány pracovní listy. Určovací klíče 

byly k dispozici dohromady. 

V předcházející hodině ekokroužku byly děti seznámeny s obecnou charakteristikou 

lokality, její historií a některými druhy rostlin a zvířat, se kterými se měly možnost setkat. 

Toto seznámení bylo uskutečněno formou motivačních her. 

V úvodu samotné exkurze byly dětem připomenuty předchozí informace, které byly 

doplněny o některé nové údaje - charakteristiku stanoviště ruderální a hajní květeny. Dále jim 

byly rozdány seznamy rostlin. Poté následovala prohlídka a prezentace přítomných rostlin a 

zvířat s kontrolními a opakovacími otázkami. Pro doplnění některých informací o rostlinách 

či pro srovnávací hledisko byly použity určovací klíče. Po projití celé trasy byly zopakovány 

nej důležitější body exkurze a rozdány pracovní listy. Ty byly zpracovány hned na místě a děti 

měly možnost si při vyplňování pomoci svými poznámkami i určovacími klíči. Jejich oprava 

byla provedena společně a následovala diskuze, která z otázek dělala dětem největší problém, 

ke které by potřebovaly více informací, či kterou zvládly bez jakýchkoliv obtíží. Na závěr 

proběhlo zhodnocení celé exkurze, které vyvolalo diskuzi dětí o tom, kdo si co pamatuje a co 

se jim líbilo nejvíce. 

V následující hodině děti obdržely seznam demonstrovaných rostlin a zvířat se stručnou 

charakteristikou, zajímavostmi a obrázky. 
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6 Diskuze 

6.1 Botanický výzkum 

Prvním cílem, který byl uveden v úvodu, byl botanický výzkum a zjištění, zda původní 

vegetace odpovídá dnešnímu složení. Na základě mých výzkumů a vhodných zdrojů literatury 

(Motyková 1978, Kubínová 1981) jsem zjistila, že odpovídá pouze částečně. 

• Z původní skladby byly zachovány doubravy s přimíšenou břízou, habrem, bukem, 

borovicí a babykou a ve vlhčích partiích okolo potoku jsou potoční olšiny s olší 

lepkavou a vrbou bílou, vtroušeně s topolem osikou a vrbou jívou. 

• Z výsadeb zde najdeme hlavně na spodní části svahů trnovník akát a uměle založené 

porosty smrku ztepilého a modřínu opadavého. 

• Tyto nevhodné zásahy si můžeme snadno vysvětlit díky špatnému lesnímu 

hospodařením na počátku 19. a v průběhu 20. století. Dnes už si naštěstí lesní závody 

nepřizpůsobují přírodu k vlastním představám a snaží se obnovit přirozenou druhovou 

skladbu lesa. 

• Bylinné patro je na jedné straně potlačeno a na straně druhé je zde mnoho 

introdukovaných druhů rostlin. 

• Důvodem ochuzení o bylinné lesní druhy, jak literatura uvádí, je hluboké ovlivnění 

prehistorickým osídlením, ale hlavní vliv má podle mého názoru výrazné rekreační 

využití oblasti od 19. století. 

• Za pronikáním cizích rostlin stojí Adam Zálužanský ze Zálužan, který se na Závisti 

usadil v době císaře Rudolfa II. a založil zde první botanickou zahradu v Čechách. 

Díky němu zde můžeme nalézt např. růži galskou či skalníky. 
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Vytvoření exkurze a ověření v praxi 

Mým dalším cílem bylo vytvoření exkurze a následné ověření v praxi. 

Myslím si, že lokalita Závist je vhodná pro školní i mimoškolní exkurze. Můžeme zde 

využít její rozsáhlé biologické zaměření - botanické, zoologické i geologické. Také je 

zde dobrá ukázka různých typů stanovišť. 

Při ověřování v praxi se zájem žáků neomezoval pouze na hlavní botanickou část. Byli 

nadšeni i prohlídkou ZOO, kde se sice nacházejí naše nejběžnější druhy zvířat, ale při 

prohlídce velkých zoologických zahrad jaksi stojí v pozadí. Bylo pro ně i velkým 

lákadlem historické pozadí Závisti, poněvadž naše společné etnické kořeny s Kelty 

jsou stále více zmiňovány např. v populárně-vědeckých časopisech či na internetu. 

Pracovní listy jsou navrženy tak, aby byly pro žáky srozumitelné a mohly se vyplňovat 

po projití každého stanoviště. Myslím si, že nejen díky klíčům a vlastním poznámkám, 

ale i díky obsahové návaznosti, žákům nedělalo velké problémy listy doplnit. 
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7 Závěr 

Cílem předložené diplomové práce bylo: 

• Botanický průzkum lokality. 

• Návrh trasy exkurze. 

• Ověření návrhu exkurze v praxi. 

Mým prvním cílem byl botanický průzkum lokality, při němž jsem nalezla 236 druhů 

bylin a dřevin, jak původních, tak i uměle vysazených. Totéž se týká i rostlinných 

společenstev, kdy byla zjištěna jak původní skladba, tak i uměle založené porosty. Tento cíl 

splnil mé očekávání. Velice mě překvapil výskyt prorostlíku okrouhlolistého (Bupleurum 

rotundifolium), který je na dané lokalitě skutečnou raritou a v současnosti patří mezi kriticky 

ohrožené druhy (Cl). Celkový výzkum byl prováděn v průběhu posledních tří let. 

V didaktické části jsem se více rozepsala o vyučovacích metodách využívaných při 

exkurzích a přidala jsem část zabývající se určujícími morfologickými znaky rostlin, a to 

proto, že se při demonstraci rostlin snažím zmínit základní rozlišující a typické znaky, které 

jsou dále využívané v pracovních listech. 

Návrh trasy exkurze se stručným popisem demonstrovaných rostlin jsem vypracovala 

ve větším rozsahu, než bylo mým původním cílem. Důvodem byla řada druhů rostlin, o 

kterých si myslím, že mají dobrou didaktickou využitelnost a neměly by se vynechat. 

Pracovní listy jsem vypracovala pro vybraná stanoviště. Snažila jsem se je vytvořit 

tak, aby byly srozumitelné, zábavné a předávaly žákům co nejvíce přírodovědných znalostí. 

Při ověřování exkurze v praxi jsem se setkala s velkým zájmem žáků a myslím si, že 
• 

rozsah podaných informací byl sice obsáhlejší, ale odpovídá velikosti zkoumané lokality a 

žáci s tím neměli výrazné problémy. 

Myslím si, že všechny mé vytyčené cíle byly splněny. Měla jsem navrhnout exkurzi, 

která by v sobě zahrnovala nejen hlavní botanické zaměření, ale zároveň ukázala žákům 

přírodu jako neoddělitelný celek. Mimo to jsem chtěla také poodhalit počátky osídlení 

v Čechách. I přesto, že jsem provedla pouze jednu exkurzi se žáky, domnívám se, že jsem své 

předsevzetí splnila. 
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Jak jsem již uvedla, zájem žáků byl veliký a zároveň exkurze posílila jejich 

přírodovědné vědomosti a doporučila bych tuto exkurzi i pro ostatní žáky základních a 

středních škol. Zvýšení zájmu žáků o přírodopis by mělo být hlavním cílem každé exkurze. 

t 

88 



8 Shrnutí 

Diplomová práce „Možnosti využití národní kulturní památky Závist ve výuce 

přírodopisu s botanickým zaměřením" čtenáře seznamuje s charakteristikou přírodních a 

kulturních poměrů NKP Závist a předkládá návrh naučné stezky. Práce je rozdělena do tří 

částí. 

Hlavním cílem první části byl botanický průzkum lokality, při němž bylo nalezeno 

236 druhů rostlin a dřevin jak původních, tak uměle vysazených. Dále je zde uvedena historie 

osídlení NKP Závist, její přírodní podmínky a přítomná fauna. 

Didaktická část pojednává o vyučovacích metodách využívaných při exkurzi a 

důležitých morfologických znacích potřebných při určování rostlin. 

V poslední části je navržena naučná stezka se stručným popisem demonstrovaných 

rostlin. Také jsou zde vytvořeny pracovní listy, které se vztahují k dané lokalitě. 

Summary 

Dissertation „Possibilities of utilization of national historic landmark (NKP) Závist 

in teaching of natural science with botanical sight" acquaints its reader with characterization 

of natural and cultural situation of NKP Závist and proposes introduces a proposal of nature 

trail. It is divided in three parts. 

Principal aim of the first part was botanical survey of the locality. It was found, that 

there are 236 species and plants - both indigenous and planted. Furthermore there is described 

history of settlement NKP Závist, its natural conditions and its fauna. 

Didactical part discourses on educational methods used at excursions and important 

morphological signs required for identification of the plants. 

In last part is proposed the trace of the nature trail with short description of 

demonstrated plants. The worksheets covering the locality are also included. 
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10 Přílohy 

Pracovní list pro ZŠ - rumištní květena - s řešením 

1. Podtrhněte zástupce, kteří patří do čeledi miříkovitých: 

jitrocel větší kerblík lesní vlaštovičník větší bolševník obecný 

bršlice kozí noha pelyněk Černobýl vratič obecný lilek černý 

2. Přiřaďte odpovídající list ke stromu a doplňte příslušný plod: 

f) jasan ztepilý .. .2... . 

plod: nažka s křídlem 

g) javor klen . . .3.... 

plod: dvounažka 

h) trnovní akát . . .4.... 

plod:lusk 

i) lípa srdčitá . . .5.... 

plod: oříšek 

j) jilm vaz .. .1... . 

plod: nažka 

3. Doplňte větu: 

Vlaštovičník větší má žluté květy a ve svých pletivech obsahuje mléčníce, ve kterých 

proudí latex žlutooranžové barvy. V lidovém léčitelství se používá k odstranění bradavic. 
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4. Zaškrtněte správná tvrzení: 

a) Trnovník akát je významná medonosná rostlina pocházející z Afriky. 

b) Trnovník akát je konkurenčně velmi silný a u nás potlačuje přirozenou 

vegetaci. 

c) Trnovník akát je trnitý strom, jehož trny jsou přeměněné palisty. 

d) Trnovník akát má žluté květy v převislých hroznech. 

5. Pojmenujte uvedené byliny a podtrhněte ty, které jsou léčivé: 

locika kompasová jitrocel kopinatv rebríček obecný 

lilek černý bolševník obecný 



6. Bez černý má plody: 

e) červené bobule 

f) červené tobolky 

g) černé bobule 

h) černé tobolky 

7. Přiřaďte pomocí spojnice k čeledím ve sloupci A jejich zástupce ve sloupci B: 

8. Stručně charakterizujte společenstva rumištních rostlin (alespoň pět nejběžnějších 

zástupců, popis stanoviště): 

pelyněk Černobýl, vlaštovičník větší, jitrocel kopinatý, řebříček obecný, locika kompasová 

Prostředí vytvořené člověkem - okolo lidských sídlišť, silnic, železnic. Faktorů ovlivňujících 

složení květeny lidských sídlišť je mnoho - znečištění, extrémní teploty, sešlapávání, 

nedostatek vody, zvýšený obsah chemických látek. 

A B 
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Pracovní list pro SŠ - rumištní květena - s řešením 

1. Doplňte tabulku: 

název stromu listy plody květy 

javor babyka 

menší pětilaločnaté 

listy, laloky tupě 

zašpičatělé, téměř 

celokrajné 

dvounažky, jejichž 

křídla svírají přímý 

úhel 

zelené, v chudých 

kytkovitých latách 

trnovník akát 

složený, 

lichozpeřený, palisty 

přeměněny v trny 

plochý lusk bílé, v převislých 

hroznech 

javor klen 

větší, laloky nejsou 

zaříznuty ani do 

poloviny čepele, po 

obvodu jsou pilovité 

dvounažky, jejichž 

křídla svírají ostrý 

úhel 

zelenavě žluté, 

v převislých 

hroznech 

jilm vaz 

s nesouměrnou bází 

listových čepelí, na 

obvodu dvakrát 

pilovité 

nažka ve svazečcích na 

převislých stopkách 

jasan ztepilý 

vstřícné, 

lichozpeřené, složené 

většinou z jedenácti 

lístků 

plochá nažka 

s křídlem 

lata s nápadnými 

červenými prašníky 

lípa srdčitá 

srdčité, na rubu mají 

v paždí žilnatiny 

rezavé chloupky 

VřV a 
onsek 

žlutavě bílé, 

pětičetné, ve 

vidlanech 

javor mléč 

na obvodu ostnitě 

zubaté, zářezy jsou 

celokrajné 

dvounažky, jejíchž 

křídla svírají tupý 

úhel 

zelenavě žluté, 

v bohatých 

kytkovitých latách 
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2. Podtrhněte zástupce, kteří patří do čeledi miříkovitých: 

lopuch větší kerblík lesní vlaštovičník větší bolševník obecný 

bršlice kozí noha pelyněk Černobýl bolehlav plamatý knotovka bílá 

3. Doplňte větu: 

Vlaštovičník větší má žluté květy a ve svých pletivech obsahuje mléčníce, ve kterých 

proudí latex žlutooranžové barvy. V lidovém léčitelství se používá k odstranění bradavic. 

4. Zaškrtněte správná tvrzení: 

e) Trnovník akát je významná medonosná rostlina pocházející z Afriky. 

f) Trnovník akát je konkurenčně velmi silný a u nás potlačuje přirozenou vegetaci. 

g) Trnovník akát je trnitý strom, jehož trny jsou přeměněné palisty. 

h) Trnovník akát má žluté květy v převislých hroznech. 

5. Lilek černý má plody: 

e) červené bobule 

f) červené tobolky 

g) černé bobule 

h) černé tobolky 

6. Která rostlina mé plody, které pří dotyku vymršťují semena: 

d) knotovka bílá 

e) opletník plotní 

f) netýkavka malokvětá 
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vratič obecný netýkavka malokvětá jitrocel větší 

kerblík lesní knotovka bílá 



8. Přiřaďte pomocí spojnice k čeledím ve sloupci A jejich zástupce ve sloupci B: 
A B 

Miříkovité-~^^^ Plamének plotní 
Lilkovité^^^ Knotovkabílá 
Mékďvité^^ Bole hlav p lam atý 
H vězdnicovité^^C^v-^ Lilek černý 
S v l a č c o v i t é ^ ^ - - ^ _ _ ^ . T ř e z a l k a tečkovaná 
Hvozdík o vité V laštovičník větší 
Třezalkovité ^^Lopuchpavučinatý 

9. Uveďte hlavní rozdíl mezi třezalkou tečkovanou a třezalkou skvrnitou: 

Stonek třezalky skvrnité je se dvěma vyniklými lištami, čímž se liší od podobné třezalky 

tečkované která má lišty čtyři. 

10. Vysvětlete ekologické pojmy: 

ekologická nika = soubor ekologických nároků druhu 

rostlinné společenstvo = spolu se vyskytující druhy s podobnými ekologickými 

nároky 

stanoviště = soubor všech abiotických a biotických činitelů, které podmiňují existenci a 

vytvářejí životní prostředí dané rostlině 
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Pracovní list pro ZŠ - parkově stromy a keře - s řešením 

1. Přiřaďte pomocí spojnice ke keřům či stromům ve sloupci A odpovídající plody ve 

ve sloupci B. 

jírovec madal 

ptačí zob 

olše lepkavá 

jalovec obecný 

pámelník bílý 

tis červený 

líska obecná 

B 

dužnatý míšek 

jehnědy 

jalovčinky 

oříšek 

černé bobule 

ostnitá tobolka 

bílé bobule 

2. Podtrhněte všechny nahosemenné rostliny: 

borovice černá líska obecná břečťan popínavý jalovec chvojka ptačí zob 

bříza bělokorá tis červený brslen evropský smrk pichlavý vrba jíva 

3. Doplňte větu: 

Jírovec maďal má složené listy, tvořené 5-9 lístky. Květy vyrůstají ve vzpřímených latách a 

jejich barva je bílá. Plodem je ostnitá tobolka, uvnitř které je leskle červenohnědé semeno 

nazývané kaštan. 

4. Potvrďte správná tvrzení: 

e) Tis červený je stálezelený listnatý keř s tuhými listy. 

f) Semena tisu červeného jsou ukryta v červeném míšku. 

g) Celá rostlina, včetně míšku, je prudce jedovatá. 

h) Tis červený patří ve volné přírodě mezi silně ohrožené druhy. 
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5. Následující obrázky znázorňují listy a květy některých stromů. Pojmenujte je: 

olše lepkavá 

vrba jíva 

6. Doplňte tabulku: 

smrk pichlavý borovice černá borovice kleč 

Kde je u nás můžete 

vidět? 

v parcích nejhojněji vysazovaná 

borovice - lesy, parky 

vysokohorský druh -

Šumava, Krkonoše, 

Odkud původně 

pochází? 

severní Amerika jižní Evropa u nás původní 

Charakteristika jehlic. tuhé, pichlavě špičaté, 

zelené či namodralé 

delší než u borovice 

lesní, 8-14 cm dlouhé, 

vyrůstají po dvou ze 

svazečku 

kratší než u b. černé, 

do 6 cm dlouhé 

Charakteristika šišek. válcovité, světle 

hnědé šišky 5-10 cm 

dlouhé, šupiny na 

špičce vykrojené 

šišky široce 

kuželovité, 

mohutnější než u b. 

lesní, až 8 cm dlouhé 

šišky menší, asi jako 

u b. lesní, 3-7 cm 

dlouhé 
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7. Pojmenuj jarní byliny a podtrhni ty, které jsou chráněné: 

sněženka předjarní prvosenka iarní barvínek menší 

orlíček černofíalový bledule iarní 
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Pracovní list pro SŠ - parkové stromy a keře - s řešením 

1. Následující obrázky ukazují dvojice listů, které rostou na jedné rostlině: 

c) pojmenujte je; 

d) napište, jak se vlastnost utvářet dva odlišné tvary litů na jedné rostlině nazývá, 

heterofylie 

2. Napište hlavní rozdíly mezi: 

c) lískou tureckou a lískou obecnou 

Líska turecká má oproti lísce obecné okrouhlejší listy s delším řapíkem a stromovitý růst. 

Oříšek je zpravidla menší a kulovitější, s mnohem silnější skořápkou. 

d) prvosenkou jarní a prvosenkou vyšší 

Prvosenka jarní má kalich nafouklí a květy zlatožluté oproti prvosence vyšší, která má 

kalich přileflý a květy sírově žluté. 

břečťan popínavý 

pámelník bílý 
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Přiřaďte jednotlivé listy k plodům či květům a rostliny pojmenujte: 

olše lepkavá 

D líska obecná 

A tis červený 

vrba jíva 

bříza bělokorá 

F 



4. Podtrhněte všechny nahosemenné rostliny: 

borovice kleč líska obecná hloh jednoblizný jalovec chvojka ptačí zob 

mochna krovitá tis červeny kalina vrásčitolistá smrk pichlavý vrba jíva 

5. Potvrďte správná tvrzení 

e) Břečťan popínavý je opadavá liána s příčepivými kořínky. 

f) Břečťan vytváří dva odlišné tvary listů. 

g) Je to stará léčivá rostlina využívaná zejména při trávicích potížích. 

h) Dožívá se 500, možná i 1000 let. 

6. Doplňte větu 

Olše lepkavá je strom typický pro vlhká stanoviště v blízkosti vody. 

Plodem jsou nažky, které přenáší voda nebo vítr. Květy tvoří jehnědy. 

7. Přiřaďte pomocí spojnice ke keřům či stromům ve sloupci A odpovídající plody ve 

ve sloupci B. 

A B 

jírovec maH'al 

ptačí zob 

dužnatý míšek 

jehnědy 

jalovčinky 

oříšek 

-černé bobule 

ostnitá tobolka 

bílé bobule 

olše lepkavá 

jalovec obecný 

pámelník bílý . 

tis červený 

líska obecná 
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