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ABSTRAKT 

 Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma “Exkurze po březích řeky Vrchlice, 

zaměřené na dřeviny, se žáky základní školy“. Toto téma jsem si vybrala záměrně, 

hned z několika důvodů. Chtěla jsem upozornit na malebné údolí řeky Vrchlice, 

zatraktivnit určování dřevin přírodovědnou exkurzí, upevnit vztah žáků k přírodě a 

okolnímu přírodnímu prostředí. 

První teoretická část se věnuje obecnému popisu tohoto údolí, charakteristice 

živočichů a rostlin. Nejpodrobněji jsou zde charakterizovány vybrané druhy dřevin, 

které se staly výchozími pro tvorbu pracovních listů a pro přírodovědnou exkurzi.  

 Další část diplomové práce se zabývá výzkumem, pomocí dotazníkového šetření. 

Cílem tohoto šetření bylo zjistit zájem učitelů okolních základních škol o pracovní 

listy s problematikou dřevin podél řeky Vrchlice. 

Na základě kladného vyhodnocení dotazníkového šetření byly vypracovány 

pracovní listy k vybraným dřevinám. Tyto pracovní listy byly ověřeny při následné 

exkurzi. 

V závěru diplomové práce bylo zhodnoceno splnění všech vytyčených cílů.  
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ABSTRAKT 

 

I chose the topic for my diploma thesis „ The Excursion for the Elementary School 

Pupils along the Riverside of the Vrchlice River Aiming at Woody Plants“. I took that 

topic intentionally just for several reasons. I wanted to bring a scenic valley of the 

Vrchlice river to pupilsˇ attention, to make the identification of woody plants more 

attractive in the natural scientific excursion, and to consolidate pupils‘ relation to 

nature and neighbouring environment. 

The first theoretical part deals with the general description of this valley and at the 

same time with the characteristic of animals and plants. Selected sorts of woody 

plants are described in the most detailed way as they became initial ones for working 

out worksheets and for the natural scientific excursion. 

The next part of the diploma thesis concerns inquiry research the goal of which was 

to find out the interest of teachers from nearby basic schools in worksheets dealing 

with the woody plants issues of the river Vrchlice. 

Worksheets dealing with selected wooden plants were elaborated on the basis of 

the research assessment. Those worksheets were verifield in the follow-up 

excursion. 

The closing part evaluates whether all the set targets were accomplished. 
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1 ÚVOD 

„Až bude pokácený poslední strom, 

 až bude poslední řeka otrávená, 

 až bude chycena poslední ryba,  

tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst“ 

Indiáni kmene Cree 

Jak je známo, tak člověk je součástí přírody, je s ní neoddělitelně spojen, je na ní 

závislý, využívá ji. V současné době, v době technologického pokroku, se žáci od 

přírody oddalují. Proto je třeba žáky do přírody přivést a vysvětlit její vazby, jak 

fungují. Žáci sice dostávají mnoho teoretických informací ve školních lavicích, ale 

pro vybudování trvalého kladného vztahu k přírodě je třeba přímého kontaktu 

s přírodním prostředím. Bohužel věda o přírodě se na základních školách většinou 

vyučuje z pohodlí školních lavic, tedy v teoretické rovině. Mým záměrem je dovést 

žáky do přírody, a tak jejich návyky ze základní školy převést do dospělosti.  

A proč jsem si vybrala stromy, jako ústřední téma mé diplomové práce? Protože 

bych si přála, aby žáci pochopili jejich obrovský význam. Bereme ji jako 

samozřejmost, ale stojí za přemýšlení. Příkladem může být list. Kolik má strom listů, 

kolik světla jsou jimi schopni zachytit a přeměnit v energii, a naopak ochránit se 

svým stínem. Listy dále pohlcují oxid uhličitý a vracejí kyslík a vodu do atmosféry. 

Tak právě proto jsem se rozhodla diplomovou práci vést tímto směrem. 

1.1 CÍLE PRÁCE 

• Charakterizovat přírodní podmínky břehů řeky Vrchlice. 

• Popsat vybrané druhy dřevin zařazených do pracovních aktivit pro žáky. 

• Charakterizovat terénní exkurzi jako východisko pro návrh vlastní exkurzi. 

• Provést pedagogický výzkum na základních školách s cílem zjistit potřebu 

exkurzí dané lokality 

• Vypracovat náměty pro exkurzi s tématikou listnatých dřevin. 

• Navrhnout pracovní listy a pracovní aktivity s možností zařazení do vycházek 

a následných aktivit ve školní praxi. 
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• Ověřit vycházky ve školní praxi 
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Nejprve bych ráda představila lokalitu, ve které budou zkoumány dřeviny na březích 

řeky Vrchlice. Toto údolí leží jihozápadně od Kutné Hory a je velmi cenné pro svou 

druhovou rostlinnou i živočišnou pestrost. Jen pro zajímavost se zde nachází 11 

chráněných, 2 kriticky ohrožené, 16 silně ohrožených a 29 ohrožených druhů 

živočichů a 1 ohrožený druh rostliny. Tyto organismy se vyskytují ve štolách, 

lomech, skalách, struskových haldách, louce a lesu. Dalšími zajímavostmi jsou 

mlýny, pravěká hradiště a pozůstatky po středověké důlní činnosti.  

Údolí podél potoka Vrchlice patří do údolních jasanovo-olšových luhů. Okolí mlýnů 

náleží k vlhkým tužebníkovým ladám. Zalesněné svahy údolí Vrchlice převážně 

tvoří doubravy acidofilní teplomilné i suché. Vyšší části údolí patří k dubohabřinám, 

nižší části patří k suťovým lesům. Staré štoly skvěle obohacují tuto lokalitu, protože 

v nich zimují netopýři (Klain a Novák 2016). 

Toto údolí řeky Vrchlice je velmi bohaté nejen na vzácné druhy dřevin, ale, jak jsem 

již zmínila, je tu mnoho vzácných a ohrožených živočichů i rostlin. Proto je nemohu 

opominout, a i o nich se krátce zmíním. 

 Přemýšlela jsem, jaký způsob řazení rostlin a živočichů mám v této práci použít, 

aby to bylo smysluplné. Zvolila jsem přehled organismů tak, jak se vyskytují po 

trase. Snažila jsem tak vytvořit návod, který by usnadnil pozorovateli přírody 

orientaci v prostředí a následné určování druhů bylin, živočichů či dřevin. 

 

2.1 Charakteristika živočichů v údolí řeky Vrchlice 

  Ve vlhkém amfibolitovém lomu lze pozorovat rosničku zelenou. V podrostu se 

ukrývá slepýš zelený a na kamenech se vyhřívají ještěrky obecné. Nad údolím 

Vrchlice v zatopeném lomu byl zjištěn výskyt čolka obecného i velkého a kuňky 

obecné. Okolní skály okupuje plž skalnice kýlnatá, která má přizpůsobený tvar ulity 

k zalézání do štěrbin skal. Pod skalami v písku žijí larvy mravkolva běžného. 

U nedalekého osluněného mlýna najdeme svižníka polního a na okoličnatých 

rostlinách lze zpozorovat zlatohlávka zlatého a hladkého. Na okolních osluněných 

skalách tu z pavouků můžeme zahlédnout skákavku pruhovanou a zebrovitou, které 

jsou zajímavé tím, že k lovu nepoužívají sítě, ale skok. Ve štolách skal zimují 
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netopýři.  Z obojživelníků se tu můžeme setkat s ropuchou obecnou, skokanem 

zeleným i hnědým. V okolí štol jsou hromady s hlušinou, ve kterých se usídlili 

střevlíci -  čtvercoštítník černý a rovnoběžný (Denemark, 2014). 

Podél řeky Vrchlice míjíme pravěké hradiště, které je porostlé starými pokřivenými 

borovicemi a duby. Na dubových listech můžeme spatřit tesaříky dubové, které 

zbarvením připomínají vosy. Ve dřevě borovic se vyvíjejí různé larvy krasce, ve 

dřevě dubů pak larvy tesaříka rudého. Další druhy tesaříků, které tu lze spatřit jsou 

tesařík teplomilný a našeho největšího tesaříka pilunu. Na travnatých plochách se 

ukrývá potemník a brouk mrchožrouta housenkáře. Kraje dubového porostu jsou 

zajímavé výskytem pavouků. Bylo jich zde rozeznáno na 70 druhů, z toho 5 druhů 

je zákonem chráněno. Jsou to zápředník krátkonohý, listovník Bucharův, skákavka 

festiva, běžník lichoběžníkovitý a skvostný. Z ploštic se tu vyskytuje na 40 druhů, 

ale asi nejpestřejší je ploštička pestrá. Dalším zajímavým hmyzem, který se tu 

vyskytuje, je blanokřídlá paličatka březová. Její larvy se živí březovým listím. Zato 

larvy nosatce dubového se živí žaludy (Klain a Novák 2016). 

 Na slunečných skalách se ve velkém množství sluní ještěrky obecné, jimiž se živí 

vzácné užovky hladké. Z obratlovců je zde možno spatřit lasici hranostaje, která 

střídá barvu srsti dle ročního období, jen špička ocasu zůstává stále černá. 

 Když opustíme skalní útvar a jdeme směrem proti proudu Vrchlice dojdeme k louce, 

kde žijí drobní asi 1 mm velcí plži drobnička válcovitá a vrkoč malinký. Na palouček 

navazuje les. V keřovém i stromovém patře můžeme zahlédnout mnoho ptáků 

vázaných na tuto lokalitu, například střízlíka obecného, který patří k nejmenším 

ptákům Evropy, nebo šoupálka dlouhoprstého a krátkoprstého či brhlíka lesního. 

Dále tu můžeme spatřit nádherně zbarveného ledňáčka říčního, který se střemhlav 

vrhá do vody za potravou.  Podle hlasu poznáme kukačku obecnou, budníčka 

menšího nebo sojku obecnou. Z krkavcovitých sem zalétává krkavec velký. 

Z datlovitých ptáků se tu nachází čtyři druhy. Nejznámějším je datel černý, oba 

druhy strakapoudů malý i velký a krásně zbarvená žluna zelená. Tito ptáci se živí 

převážně hmyzem ukrytým pod kůrou stromů, nejčastěji suchozemskými korýši 

stínkami, nebo larvami brouků, např. zákonem chráněného lesáka rumělkového. 

Jedná se o téměř ohrožený druh, který se živí hnijícím lýkem listnatých stromů. 

Nesmíme opominout pestrost živočišných druhů žijících v řece Vrchlice. Mezi 
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nejjednodušší živočichy patří houba říční a mechovka plazivá, které pokrývají 

kameny a čistí vodu. Pod kameny žije ploštěnka potoční a ploštěnka mléčná. Z mlžů 

se tu daří drobné okružance rohovité, zvláštnímu pro svou schránku, kamomilovi 

říčnímu a škebli říční (Klain a Novák 2016). 

U břehů můžeme spatřit ohrožené druhy jantarku úhlednou a dravou sklovatku 

rudou. Z korýšů tu můžeme vidět blešivce potoční a větší raky říční. Kolem řeky, na 

vlhkých místech se zdržují pavouci vázaní na vlhké stanoviště. Příkladem může být 

pavučenka rudonohá, slíďák vlhkomilný nebo mokřadní. Na osluněných místech se 

vyhřívá lovčík hajní. Nad potokem poletuje několik druhů vážek a šídel. Objevují se 

zde dva druhy motýlic obecné a lesklé, které rády sedávají na rostlinách nad 

potokem. Šidélka páskovaná, brvonohá a větší neúnavně loví hmyz nad hladinou 

potoka. Nemůžeme opominout šídlo velké a modré. Z vážek se tu objevuje vážka 

ploská, menší vážka rudá, dále pak vážka obecná nebo lesklice zelenavá. Larvy 

tohoto velkého okřídleného hmyzu žijí v tekoucí nebo stojaté vodě a pomocí 

vychlípitelné „masky“ s kusadly loví vodní hmyz, korýše i larvy obojživelníků      

(Klain a Novák 2016). 

K Velkému rybníku jdeme po pěšině podél starého náhonu a skal směrem do lesa. 

Na tomto místě v podrostu nebo v padlých kmenech stromů žije hodně brouků. Ve 

ztrouchnivělých vrbách se vyvíjejí larvy páchníka hnědého nebo nosorožíka 

kapucínka. Pod kameny a kůrou stromů se schovávají střevlíci fialový a měděný. 

V zasychajících kmenech listnatých stromů se vyvíjejí larvy tesaříků kozlíček 

mramorový nebo kousavec hlodavý. Dále se tu daří dobře larvám roháčka kozlíka, 

roháčka kovového. Ze členovců bych ráda ještě zmínila vzácnou mnohonožku 

oblanku tečkovanou a plochuli křehkou. Na tomto místě můžeme zahlédnout 

hmyzožravého rejska obecného a malého. Na vlhkých místech s hustým bylinným 

patrem se vyskytuje rejsek černý a na vodu vázaný rejsek vodní                               

(Klain a Novák 2016). 

Došli jsme k ruinám mlýnu Cimburk, kde našlo útočiště mnoho druhů plžů. Právě 

kvůli výskytu vápna ve zdivu se tu nachází hojnost druhů. Z ohrožených druhů se 

tu nachází vřetenatka mnohozubá, ostnatka trnitá, zrnovka mechová, z běžnějších 

zástupců se tu vyskytuje drobnička válcovitá, údolníček drobný a žebernatý. Toto 

místo přitahuje i velké množství ptactva. Ze sýkor tu můžeme spatřit koňadru, 
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modřinku, uhelníčka, ale i babku nebo mlynaříka dlouhoosasého. Ruiny mlýna 

Cimburk si oblíbil budníček menší, větší, lesní nebo sedmihlásek hajní       

(Denemark, 2014). 

Okraj lesa sousedící s vlhkou loukou osídlili housenky motýlů a můr. Na miříkovitých 

rostlinách se pasou housenky otakárka ovocného a fenyklového, jež jsou oba 

uvedeny v Červené knize.  Na chrpy, pcháče a bodláky jsou vázané babočky, proto 

se tu vyskytují babočky osikové, jilmové, babočky pavího oka, admirál, dále 

například babočky bodlákové a kopřivové. Z nočních motýlů tu můžeme spatřit 

několik zástupců lišajů, například lišaje paví oko, lipového, svlačcového, 

šeříkového. S denním lišajem, dlouhozobkou svízelovou, se tu také můžeme setkat, 

ale lidé si ho často pletou s kolibříkem. Z nočních motýlů se tu ještě vyskytuje 

přástevník šťovíkový, mátový a kopřivový. Housenky přástevníků v přírodě 

poznáme snadno, mají velmi chlupaté tělo o délce asi 4 cm. Jedovatost hmyzu je 

patrná z nápadného zbarvení chloupků (Klain a Novák 2016). 

Dále budeme pokračovat po pěšině, až dojdeme na louku. I přes časté sečení jsou 

ovsíkové louky bohaté na kvetoucí byliny a traviny. Na květech těchto rostlin 

můžeme zahlédnout okáče bojínkového a okáče lučního. Z čeledi modráskovitých 

se tu vyskytuje hned několik druhů: modrásek krušinový, modrásek rozchodníkový, 

modrásek vikvicový, modrásek jetelový, modrásek jehlicový, modrásek černolemý. 

Tato čeleď zahrnuje i ostruháčka březového, dubového, černokřídlého a celíkového. 

Nad květy poletují zástupci blanokřídlého hmyzu, čmelák skalní, polní a luční. Na 

rozhraní okraje lesa a louky v bylinném patře můžeme nalézt ploštice klopušky, 

které sají šťávu z rostlin. Zdejší louka je zajímavá tím, že je domovem nelétavých 

jedovatých brouků majek – majky obecné a majky svraštělé. Larvy majek jsou 

vázané na samotářské druhy včel, kde se vyvíjejí. Z obratlovců se na louce vyskytují 

srnky obecné, zajíci polní a divoká prasata. Trus těchto obratlovců využívají 

živočichové živící se výkaly. Hnojník a lejnožrout tu fungují jako přirození sanitáři 

přírody (Denemark, 2014). 

Pokračujeme dále až na skalnatou plošinu. Za touto skalkou začíná křovinatý pás, 

který tvoří samostatný biotop. Zde v trnkách obecných se skrývá mnoho druhů 

zpěvného ptactva. Nejhojněji se zde vyskytují ťuhýk obecný, pěnice pokřovní, 

černohlavá, slavíková, hnědokřídlá, dále pak konopka obecná, strnad obecný, 
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zvonohlík zahradní a zvonek zelený. V travinách křovinového pásu hledají potravu 

koroptve polní a křepelka polní. V podvečer tu z křovin zní zpěv slavíka obecného 

a skřivana polního. Křoviny dále využívá červenka obecná, linduška lesní, pěvuška 

modrá a straka obecná. Z této skály můžeme řeku Vrchlici pozorovat z vrchu. V této 

části Vrchlice se vyskytují naši největší bezobratlí, raci říční. Ve vodě se nacházejí 

pstruzi potoční, štiky obecné nebo třeba okouni říční. Tyto dravé ryby se živí 

menšími rybkami například střevlemi potočními, mřenkami mramorovanými nebo 

piskoři pruhovanými, kteří jsou chráněným druhem. Po vodní hladině se pohybují 

ploštice bruslařky obecní, vodoměrky štíhlé a hladinatky člunohřbeté, spirálovitě 

jezdí vírníci obecné a pod hladinou potápníčci bahenní (Klain a Novák 2016). 

Sejdeme dolů po pěšině a na rozcestí se dáme vlevo, podél řeky Vrchlice. Dojdeme 

k ruině mlýna Šimákov. Zde můžeme pozorovat vydru říční, která má svůj revír po 

celé délce toku Vrchlice. Nad hladinou vody si kulovitá hnízda staví skorec vodní. 

Dalším ptákem vázaným na vodu je konipas horský. Z motýlů tu poletuje vřetenuška 

obecná, která svou kontrastní barvou dává najevo jedovatost. Tady má domov náš 

nejběžnější a nejrozšířenější had, užovka obojková. Na obloze se občas vyskytuje 

čáp černý, který hnízdí v blízkých hlubokých lesích. Z dravců tu lze spatřit včelojeda 

lesního, káně lesní nebo motáka pochopa. Ze sov se daří puštíku obecnému, 

kalousovi ušatému nebo výru velkému, který je na seznamu Natura 2000 

(Denemark, 2014). 

Opustíme toto místo a vydáme se po pěšině vzhůru po schodech směrem 

k Velkému rybníku. Právě jsme u konce naší přírodovědné exkurze. Na hrázi 

Velkého rybníka se na stromořadí vrb vystavují naši asi nejkrásnější tesaříci 

pižmoví. Nejsou to jediní tesaříci, kteří obývají břehy Vrchlice. Můžeme tu spatřit i 

tesaříka hnědého, ale jen po západu slunce, protože jinak žije skrytě. 

 

2.2 Charakteristika rostlin – bylin údolí řeky Vrchlice-byliny 

Na flóru údolí řeky Vrchlice má vliv geologické složení území, vlhkost a zamokření 

půdy, klimatické podmínky a stupeň zalesnění.  

Nacházíme se u amfibolitového lomu, kde bych ráda upozornila na pcháč zelinný, 

který tu roste hojně a pod ním si našla útočiště rosnička zelená. Toto místo není 
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bohaté na flóru, protože struskové haldy lomu jsou tvořeny tvrdým a stálým 

podkladem. Jen tzv. pionýrské organismy, lišejníky, které tu můžeme spatřit, se váží 

na přítomné železo a jiné kovy. Dále tu můžeme zahlédnout vzácný pevnokmínek 

rozvětvený, krásně červenou dutohlávku červcovou, tvrdě zelenou mísničku 

Lecanoru epanoru, s rezavým zbarvením šálečku rezavou, drobnovýrustku rezavou 

a mapovník Rhizocarpon oederi a hráškově zelenou šálečku lesklo             

(Denemark, 2014). 

Od lomu jsme došli ke skále před Vrbovým mlýnem. Tento mlýn byl přestavěn z hutě 

v 18.stol. Ve skalní stěně se tu nečekaně usídlila mohutná tráva bezkolenec 

rákosovitý a na suchých místech červenofialově kvetoucí smolnička obecná. Na 

skalách tu vyrůstá lišejník mapovník zeměpisný, pupovka srstnatá nebo terčovka 

skalní. Pokračujeme po silnici, kolem pily ke štole sv. A. Paduánského. 

Z geologického hlediska je štola velice zajímavá tzv. brčky, která se vytvořila na 

stěnách a na stropě v průběhu posledního století z minerálních solí. V okolí štoly u 

potoka roste kopytník evropský, bylina zajímavá temnou barvou květu. Na jaře toto 

místo rozjasňuje žlutá sasanka pryskyřníkovitá. 

Stále pokračujeme po silnici směrem k Velkému rybníku, až se dostaneme 

k rozcestí u náhonu, kde se nachází svah s jihovýchodní orientací. Tento svah je 

porostlý světlým, listnatým, opadavým lesem, který je zajímavý z hlediska bylinného 

patra. V podrostu se nacházejí lipnice hajní, kostřava ovčí a bika ladní. Tyto traviny 

zpevňují svah. Dále se tu daří tolitě lékařské, zvonku řepkovitému a broskvolistému, 

jestřábníku savojskému. Z mechů se tu nachází dvouhrotec chvostnatý. Můžeme tu 

vidět rozmanité druhy hub, například pavučinec modrý, pavučinec polokrvavý, bedlu 

Hetierovu. Specifické prostředí této skalní vyvýšeniny je velmi osluněné, proto 

suché. Roste zde suchý trávník tvořený kostřavou přitvrdlou a ovsíku vyvýšeného. 

V tomto trávníku lze dobře rozeznat hvozdík kartouzek, protože má červenofialové 

květy, nebo pelyněk pravý s modrozelenou barvou a pelyněk ladní se žlutými květy. 

Jetel rolní tu zastupuje bobovité rostliny. Dále se zde vyskytuje jestřábník chlupáček 

a chrpa latnatá, modře kvetoucí pavinec horský a hadinec obecný. Houby tu 

zastupuje nenápadná, ale zajímavá voskovka černající (Denemark, 2014). 

Pokračujeme po cestě k mlýnu Denemark proti proudu řeky Vrchlice směrem 

k Velkému rybníku. Původně se na místě mlýna Denemark nacházelo hradiště 
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z období řivnáčské kultury, asi 3000 až 2800 př. n. l. Nad tímto mlýnem se nachází 

skalní výběžek, který je bohatý na kopretiny bílé, pryskyřníky zlatožluté. Terčovka 

svraštělá je epifytickým lišejníkem, který obrůstá větve starých třešní. Skalní a 

slunný výběžek je porostlý mechem zoubkočepkou šedou, dále lišejníky, terčovkou 

posypanou, pukléřkou ostnatou a dutohlávkami rozsochatou, lesní a vyzáblou. 

Další zastávkou je Spálený mlýn, k němuž se dostaneme, když obejdeme skalní 

ostroh a napojíme se na pěšinu, která vede lesem z kopce. U Spáleného mlýna na 

zídkách a skalách můžeme objevit různé druhy rozchodníků, např. bíle kvetoucí 

rozchodník velký a bílý a žlutě kvetoucí rozchodník ostrý. Z kapradin se na skalách 

vyskytují sleziník routička, routička zední, sleziník červený a v nížinách vzácný 

sleziník severní. Ve stínu se ukrývá nasládlá kapradina osladič obecný a nižší 

puchýřník křehký. Na druhém břehu můžeme spatřit polštáře mechu kulistce 

jablíčkovitého, paprutky nící, ploníka ztenčeného nebo dvouhrotce chvostnatého. 

Další zastávka bude za Spáleným mlýnem, protože tu rostou zajímavé rostliny 

česnek medvědí a křivatec žlutý. Pryskyřníkovité rostliny jsou zastoupeny sasankou 

hajní, orsejem jarním, blatouchem bahenním. Brzy zjara tu nalezneme řeřišnici 

hořkou. Do vody musíme za křehkýšem vodním a mokrýšem střídavolistým. Na 

slunečních březích vyrůstá asi 2 m vysoká léčivá bylina tužebník jilmový a kozlík 

lékařský. Pod olšemi lepkavými vykukuje bílý podbílek šupinatý, který parazituje na 

jejich kořenech. Podbílek šupinatý a dymnivka bobovitá kvetou brzy z jara od března 

do května. Z přírodovědného hlediska máme to štěstí, že se zde nechávají uschlé 

stromy, které jsou bohaté na dřevokazné houby. Poznáme tu například rezavce 

lesknavého, outlovku pestrou, pevníka chlupatého a korkovitého, síťovku 

pýchavkovitou a číšenku rýhovanou, která vypadá jako rýhovaný pohárek s vajíčky 

na dně. Z jedlých hub tu najdeme helmovku tuhonohou a zimní penízovku 

sametonohou. V říčce Vrchlici se daří vodnímu mechu prameničce obecné a 

lišejníku hůlkovce zaplavené. V okolí Vrchlice na vlhkých kamenech rostou játrovky 

porostnice mnohotvárné a pobřežnice obecná (Denemark, 2014). 

Pokračujeme k Velkému rybníku kolem starého náhonu směrem do lesa. Tady se 

zastavíme, protože tu rostou nádherné kapradiny. Ve vlhkém a stinném prostředí 

se tu daří osladiči obecnému, papratce samičí, ve skalních dutinkách roste 

kapradina osténkatá. I na tomto místě jsou padlé kmeny listnatých stromů a rostou 
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na nich dřevokazné houby. Zde rozeznáme anýzovník vonný s výraznou anýzovou 

vůní, choroš plástvový s chloupkatými okraji, šedopórku osmahlou a nápadně 

zbarvený sírovec žlutooranžový. Na ztrouchnivělém bezu černém najdeme jedlé 

ucho Jídášovo. Na oslabených lípách se vyskytují vějířovité houby klanolístky 

obecné. Zajímavé jsou tím, že místo lupenů mají listeny. Po celý rok toto místo 

zkrášluje jasně oranžový krásnorůžek lepkavý a v zimě černý černorosol bukový. 

Naše cesta míří ke zřícenině mlýnu Cimburk, kde míjíme starý skep. Než dojdeme 

k mlýnu Cimburk, zastavíme se na mezofilní ovsíkové louce. I přesto, že tato louka 

je dvakrát ročně sečena, roste tu mnoho druhů kvetoucích bylin a travin. Z bylin nás 

upoutá žlutě kvetoucí štírovník růžkatý, starček přímětník a kozí brada luční. Tato 

louka je bohatá na bíle kvetoucí kopretinu bílou, šalvěj luční, jemně fialový 

chrastavec rolní a kozlíček polníček s drobnými bílými květy obohacuje zdejší 

pestrost této louky. Ze vzácnějších rostlin tu na louce můžeme zahlédnout žlutě 

kvetoucí jestřábník chocholičnatý. Na okraji louky v blízkosti keřů nás upoutají 

léčivky a všechny žlutě kvetoucí řepík lékařský, kontryhel žlutozelený a třezalka 

tečkovaná, dále divizna černá (Denemark, 2014). 

Opustíme louku a vydáme se až na skalnatou plošinu. Za touto plošinou se odděluje 

keřový pás, vytváří remízky. Keřový pás je převážně tvořen trnovníky akáty a 

trnkami obecnými. Tyto dřeviny jsou podkladem pro vzácné dva druhy lišejníků, 

např.  větvičníka slívového, nebo provazovce srstnaté.  

Po prohlédnutí lišejníkových skvostů se vydáme k poslednímu mlýnu před Velkým 

rybníkem. Toto stinné a vlhké místo si oblíbila silně vonící máta vodní a vlhkomilná, 

růžově kvetoucí kyprej vrbice.  

 

2.3 Charakteristika údolí řeky Vrchlice se zasazením dřevin do krajiny 

Naše mapování a zkoumání dřevin začíná proti proudu Vrchlice na předměstí Kutné 

Hory u katedrály v Sedlci. V této části břehy Vrchlice lemují topoly černé, které zde 

byly vysázeny, podle Klaina a Nováka (2016) v rámci topolové akce v 50. letech 

minulého století. Plní tu funkci meliorační a zpevňovací, protože dobře odolávají 

škodlivým činitelům.  
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Po několika metrech se dostaneme k místu, kde ještě v 18. století odbočovalo druhé 

rameno Vrchlice. Na rozhraní katastrů Malín a Kaňk se řeka Vrchlice zužuje do 

úzkého koryta s prudkým průtokem vody. V této oblasti má řeka Vrchlice téměř 

jednotvárnou družinu stromů javorů, a to klenu a mléče. V této části na březích 

Vrchlice můžeme ještě spatřit stromořadí jírovce maďalu. Jírovce jsou krátkověké, 

protože ve vyšším věku bývají duté a napadají je dřevokazné houby. 

 Topol šedý, který se nachází v těsné blízkosti lávky přes Vrchlici, je patrně jediným 

topolem svého druhu v Kutné Hoře. Je křížencem našich původních topolů, černého 

a bílého.  

Když budeme pokračovat dále podél řeky proti proudu, uvidíme oba druhy našich 

nejběžnějších lip – lípu malolistou i velkolistou. Vyskytuje se zde i jejich kříženec 

lípa obecná. Lípy obecně patří mezi dlouhověké stromy, ale tuto část Vrchlice 

obklopují pouze devadesát let. Než dojdeme k místu, kde budeme přecházet přes 

železniční přechod, budeme míjet trnovníky akáty.  

V místě přechodu přes železnici se nachází jeřáb prostřední. Při stavbě železnice 

bylo třeba zacelit prostor rychle rostoucí dřevinou, proto tady najdeme statné smrky 

ztepilé. Najdeme tu i jedovatý tis červený, který tu nebyl nikým vysazen, ale dostal 

se sem díky ptačímu trusu (Klain, Novák, 2016).  

Cestou podél řeky zaznamenáme řadu olší lepkavých, líp srdčitých, jasanů ztepilých 

a javorů mléčů. Přijdeme k jezu, kde se nachází obrovské pařezy topolů černých. 

Dnes tu rostou obrovské lípy srdčité, porostlé břečťanem popínavým, a oba druhy 

javorů – mléče a kleny. Objevili jsme tu i neobvyklý strom, a to morušovník bílý. 

Můžeme zde nalézt i jeřáby prostřední. 

 Pokračujeme na tzv. Královské stezce v Kutné Hoře, která začíná pod železničním 

mostem. V těchto místech nemůžeme přehlédnout původní druh dřeviny jilm 

habrolistý. Zde se nám naskytne „královský“ pohled na Jezuitskou kolej. Na druhé, 

levé straně je v pískovcové skále vytesán portrét českého spisovatele Emila Jakuba 

Fridy, který se zde velice rád procházel a převzal po řece své umělecké jméno 

Jaroslav Vrchlický.  

Dostáváme se k místu, kde Vrchlice mění svůj charakter v přírodní ráz, kde ji 

obklopují statné jasany ztepilé. Habry obecné nás provází až k Heringovému 
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rybníku, který protíná řeku Vrchlici. Míjíme již zmíněný Heringový rybník, kde na 

hrázi roste největší a nejstarší olše lepkavá na Kutnohorsku.  

 Přijdeme ke dvou obloukovému mostu, kde se tyčí mohutná vrba bílá. O kus dál 

roste lípa srdčitá. 

 Kromě živých a krásně rostoucích stromů, o kterých jsem se zmiňovala, tato stezka 

obsahuje nespočet odumřelých kmenů stromů. Zmiňuji tento fakt, protože tato 

odumírající organická hmota je velice důležitá pro tisíce organismů od primitivních 

hub, přes bezobratlé až po malé obratlovce. Mrtvé dřevo plní mnoho funkcí. Rozklad 

zahajují dřevokazné houby a hmyz. Ptáci si mohou vytvořit ve vzniklých dutinách 

hnízda, nebo v něm loví hmyz. V dutinách přebývají např. myšice, plši, ještěrky 

nebo netopýři. V poslední fázi rozkladu hmoty se v podobě anorganické vrací zpět 

do půdy potřebné živiny. Odumřelých stromů je v přírodě velký nedostatek a tím 

nám v přírodě ubývá živočichů, které jsou na tyto stromy vázaní.  

Na konci Královské stezky se přejde kamenný most a podél řeky Vrchlice se 

dostaneme do údolí, kde se nachází velké množství vodních mlýnů až ze 14. století. 

 Tato řeka měnila v průběhu věků své jméno. Nejdříve se jmenovala Bach, tak jí 

říkali němečtí havíři.  Později ji počeštili jako Pách, dále byl rozšířen název 

„Malešovský potok“, Malešovka nebo Divoký potok neboli Wildbach, dnes se řeka 

jmenuje Vrchlice. Na řece Vrchlici byl vybudován vodní náhon, tzv. Hořejší Pách, 

který poháněl Nové mlýny. Nejdříve vodní síla byla využívána pro pohon 

kutnohorských hutí, které byly pak přestavěny na mlýny (Klain, Novák, 2016). 

 Podél řeky Vrchlice se dostaneme až k hrázi Velkého rybníka. Dříve zvaný Oubický 

rybník byl vybudován jako jakási údolní přehrada, jež měla za úkol regulovat vodu 

pro níže postavené mlýny. V současné době je 16 m hráz zbourána a staví se nová 

a pevnější. Proto i rybník se vypouští a řeka Vrchlice má nezvykle vyšší průtok vody. 

Řeka Vrchlice má dva prameny. První pramen vyvěrá ve Švábinovském lese u 

Zdeslavic 14 km severozápadně u Kutné Hory a druhý pramen východně u vesnice 

Štipoklasy. Tok Vrchlice je dlouhý 29,3 km, protéká Kutnohorskou plošinou a ústí 

do říčky Klejnárky u Nových Dvorů. 
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Obr. 1                      http://www.kct-cerinek.cz/ 
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3  Charakteristika dřevin zařazených do exkurze   

 Podle Klaina a Nováka (2016) nejstarší exempláře dřevin pocházejí z roku 1905. O 

sadbu se zasloužil Kutnohorský okrašlovací spolek po prodloužení tratě z Kutné 

Hory do Zruče. Po větší část exkurze nás tato železniční trať bude doprovázet. 

Stromy podél řeky Vrchlice mají mnoho úkolů a funkcí. Na kořeny stromů se váží 

houby. Na kmenech rostou mechy, lišejníky, saprofytické houby, jiné rostliny, vyvíjí 

se hmyz, slouží k hnízdění doupných ptáku. Koruny nabízí prostor ke hnízdění, růst 

poloparazitických a parazitických rostlin. 

 V této kapitole bych chtěla představit všechny dřeviny, které se vyskytují na trase 

plánované exkurze. Dřeviny jsem řadila opět tak, jak se opravdu za sebou vyskytují. 

Při exkurzi je možné jednotlivé charakteristiky dřevin vytisknout a buď je žákům 

poskytnout jako oporu při vyplňování pracovních listů, nebo je pouze vytisknout a 

podle nich dřeviny na trase vyhledávat.  

Na této trase se nachází i bývalé arboretum, které při exkurzi nemůžeme minout. Je 

zdevastováno a již neplní svoji původní funkci. Pro úplnost tyto dřeviny v práci 

uvádím, ale nejsou předmětem exkurze, ani podkladem pro tvorbu pracovních listů. 
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Topol černý – Populus nigra   

Čeleď-vrbovité (Salicaceae)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2    https://www.biolib.cz/ foto: Jakub Holec 

Statný strom, dosahuje výšky 30-40 m, je nejmohutnějším rychle rostoucím 

evropským topolem. Koruna stromu může být širší než delší. 

 Kůra –nejprve hladká, následně hluboce rozbrázděná hnědá až černá. Mladé větve 

– lesklé, žlutohnědé, starší větve – šedé až šedohnědé. Pupeny jsou ostře špičaté  

Listy – střídavě postavené, kosočtverečného až trojboce vejčitého tvaru, čepel je 

lesklá, špičatá na obvodu vykrajovaně zubatá, velké 8-12 cm. Žilnatina – světle 

žlutá. Listy mají dlouhé řapíky 2-4 cm. 

 Květy se objevují v březnu až dubnu, před rašením listů, jsou dvoudomé. Samčí 

jehnědy – silné, válcovité, žlutohnědé až načervenalé. Samičí jehnědy – stejně 

dlouhé, ale štíhlejší, žlutozelené. Plody – květen, červen. Vytváří stopkaté tobolky 

s ochmýřenými semeny. Výskyt – celá Evropa, většinou luhy velkých řek, náplavy a 

štěrky. Je teplomilný a světlomilný. Tyto stromy se nachází na úplném začátku naší 

exkurze. Tvoří stromořadí kolem řeky Vrchlice, které tu bylo vysázeno v rámci tzv. 

topolové akce v 50. letech. Mají tu funkci meliorační dřeviny, která zpevňuje břehy. 

Další topol černý jsme objevili u náhonu, kde ho okrašlovací spolek vysadil v roce 

1905, aby zazelenil nově zbudovanou železniční trať (Větvička, 1999). 
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Topol šedý – Populus canescens 

Čeleď – vrbovité (Salicaceae) 

  

Obr. č. 3   https://www.biolib.cz/ foto: Jiří Kameníček 

Jedná se o opadavý strom asi 30 m vysoký. Je křížencem topolu bílého a topolu 

osiky.  

Kmen je válcovitý. Zpočátku velmi rychle roste. V mladém věku je kůra svítivě šedá 

a hladká, stará borka – hluboce zbrázděná šedá až černá. Mladé větve jsou slabé 

zelenohnědé, stříbřitě šedé.  

 Koruna je oválná, vysoce nasazená a řídká. 

 Mladé listy jsou velké, jemné, okrouhle vejčité a dlanitě trojlaločné s hlubokými 

zuby, sytě zelené, na rubu světlejší a řídce šedě plstnaté. Starší listy jsou kožovité, 

vejčitě okrouhlé s hrubými zuby na dlouhém řapíku s barvou tmavě zelenou, na rubu 

šedoplstnaté. Postavení je střídavé. 

 Květenství –samčí je 5-10 cm dlouhé, samičí – 2-3 cm. Vyskytuje se ve střední a 

jihovýchodní Evropa. Stanoviště-lužní lesy, ale i sušší místa. 

Největším topolem v Kutné Hoře je asi 35 m vysoký strom, hybrid topolu bílého a 

topolu osiky. Nese znaky obou rodičů (Větvička, 1999). 
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Javor mléč – Acer platanoides 

Čeleď – mýdelníkovité (Sapindaceae) 

 

Obr. č. 4  https://www.biolib.cz/ foto: Michael Kesl 

Středně vysoký vzrůst až 20 m, někdy až 30 m. 

 Koruna  je hustá, bohatě větvená, kulovitá. 

 Kůra – v mládí hladká, světle šedá, později tmavě šedá, pravidelně mělce síťovitě 

rozbrázděná. Koruna nízko posazená, vejčitého tvaru, hustá a široká. 

 Listy – opadavé, lysé s 3–20 cm dlouhými řapíky. Po poranění vytéká latex. Čepel 

– 18 cm velká, 3-7 klanná, okraj ostře laločnatě zubatá. Rub i líc listu jsou stejně 

zeleně zbarvené. Na podzim se listy zbarvují do zlatožluta až červena. 

 Květy kvetou v dubnu až květnu před rašením listů, nebo společně s rašícími listy. 

Jsou žlutozelené v bohatých až čtyřicetikvětých květenstvích tzv. latách. Květy 

opylují včely, plody jsou rozšiřovány větrem. Strom se dožívá až 150 let. Křídla 

dvounažek – 5 cm dlouhá, zelená. Vyskytuje se v celé Evropě. 

 Stanoviště – od nížin po vysočiny. V dubohabrových lesích, lípojavorových 

společenstvích, u lidských sídel. Na vlhkých, hlinitých půdách, bohatých na živiny a 

minerální látky. Je polo stinný, hluboko kořenující strom. Mléč je obvyklou dřevinou 

nižších poloh. Dřevo této dřeviny se používá v nábytkářství nebo při výrobě 

hudebních nástrojů (Větvička, 1999). 
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Javor klen – Acer pseudoplatanus 

Čeleď – mýdelníkovité (Sapindaceae) 

  Obr.č.5  https://www.biolib.cz/ foto: Lubomír Klátil 

Javor klen je mohutnější a vyšší než javor mléč, je vysoký 30-40 m. Tímto připomíná 

platan.  

Kůra nejdříve šedá a hladká, později je borka šupinovitá, tmavošedá se světlejšími 

až narůžovělými ploškami. Kmen bývá porostlý mechy a lišejníky. Koruna je 

nasazená výše než u mléče, vždy velmi pravidelná a je většinou širší, než je její 

výška.  

Listy vstřícné, opadavé, mají dlouhý 3–15 cm nemléčící řapík, 20 cm dlouhá čepel 

dlanitě pětiranná s pěti tupými a mělkými laloky. Barva listu na líci je tmavozelená, 

rubu – světlejší a chlupatá.  

Kvete koncem dubna, zároveň s rašícími listy, nebo později. Květy jsou žlutozelené, 

12 cm dlouhé převislé laty a jsou opylovány především včelami a mouchami. Stromy 

kvetou po 20-30 letech. Křídla dvounažek svírají ostrý úhel a jsou roznášeny větrem. 

Výskyt – přirozeně středoevropská horská dřevina, v ČR se vyskytuje ve stinných 

údolních lesích s vysokou vzdušnou vlhkostí, především na humusu bohatých 

půdách. Javor klen se dožívá až 500 let. Kmeny a větve bývají osídleny mechy a 

lišejníky. Je citlivý na stálou vlhkost. Je polo stinným stromem, hluboce kořenícím. 

Klen bychom hledali spíše ve vyšších nadmořských výškách, na rozdíl od mléče. 

Dalším rozdílem je rozpraskání kůry. Mléč ji má mělce rozbrázděnou, zatímco klenu 

se kůra odlupuje ve velkých tenkých deskách (Větvička, 1999). 
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Jírovec maďal – Aesculus hippocastanum 

Čeleď – mýdelníkovité (Sapindaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6  https://www.biolib.cz/ foto: Irena Wenischová 

Středně vysoký strom dosahuje až 15 m-25 m výšky se široce rozložitou korunou. 

Borka – šupinovitá, červenohnědé až šedohnědé barvy. Větve se vyklánějí z koruny 

obloukovitě převisají a konce obloukovitě vztyčují zpět. 

 Listy rostou vstřícně, mají dlouhé až 20 cm řapíky. Čepele jsou velké a dlanitě 

složené, většinou sedmičetné.  

Květy jsou bílé, oboupohlavné, či samčí, ve vzpřímených květenstvích, 20-30 cm 

dlouhé. Obsahují žlutý až cihlově červený výměšek. Opylují je včely a čmeláci. 

 Plody jsou zelené, ostnité, mají 1–3 hnědá semena.  

Jírovec maďal pochází z Balkánu. Do střední Evropy se dostal v době ledové. V16. 

století se do střední Evropy opět vrátil a zdomácněl tu. Převážně byl vysazován do 

alejí, které lemovaly cesty. V posledních letech trpí houbovými chorobami, proto 

nepatří mezi dlouhověké dřeviny. Ve vyšším věku bývají duté, čímž se stávají rájem 

pro dřevokazné houby. Zdejší byly vysázeny po dokončení úpravy toku řeky 

Vrchlice kolem roku 1930 (Větvička, 2003). 
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Lípa velkolistá – Tilia platyphylla 

Čeleď – slézovité (Malvaceae) 

Obr.č.7  https://www.biolib.cz/ foto: Jakub Holec 

Opadavý, statný, 30 m vysoký strom.  

Koruna je široká a vzdušná. Borka je podélně rozpraskaná a hustě žebrovitá. 

 Listy – opadavé, střídavě postavené, široce srdčité, 6-10 cm velké, okraj pilovitý. 

Barva rubové strany listu – světlá, z lícové strany – tmavě zelená.  

Květy jsou oboupohlavné, žlutobílé, po 2-5 převislých vrcholících s 5–12 cm 

dlouhým blanitým listenem, k večeru silně voní. 

 Plodem je 8 cm velký oříšek s žebrovitým oplodím, které lze jen těžko rozmáčknout. 

Plod je roznášen větrem. Je původním evropským stromem. 

 Vyskytuje se na vlhkých, zásaditých až mírně kyselých půdách s dostatkem živin. 

Solitérnímu stromu dosahuje korunou až k zemi. Patří mezi starověké, protože se 

dožívají až 1000 let (Větvička, 2003). 
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Lípa malolistá – srdčitá – Tilia cordata 

Čeleď – slézovité (Malvaceae) 

Obr.č.8  https://www.biolib.cz/ foto: Tamara Horová 

Mohutný, listnatý, 30 i více metrů vysoký strom.  

Koruna je hustá, rozložitá, vysoce nasazená a velmi široká až 30 m.  

Borka – mladá hladká, šedá s hnědými lenticelami, ve vyšším věku – šedá, mělce 

rozpukaná. Mladé větve – zelenohnědé, na světlém místě červenohnědé. Listy – 

střídavě postavené, dvouřadé, okrouhle srdčité o velikosti 5-7 cm, obvod pilovitý. 

Listy jsou menší než u lípy velkolisté. Na rubu je list u rozvětvených žilek jemně 

chlupatý (Gregor, Andreas, 2002)  

Květy – oboupohlavné, stopkaté vidlany, se srostlým blanitým listenem.  

Kvete nejpozději z lip –v červenci.  

Plodem je nažka, kulovitá a tenkostěnná asi 5-8 mm velká. Plod je kryt tenkým, šedě 

pýřitým oplodím. Po dozrání opadává celé plodenství, oplodí je létacím aparátem.  

Na rozdíl od lípy velkolisté jsou plody menší, ale daleko bohatší.  

Daří se jí od nížin po středně horský stupeň. Je součástí smíšených, listnatých lesů 

a tvrdých lužních lesů. Nesnáší pozdní mrazy a znečištěné ovzduší. Je původním 

evropským stromem (Větvička, 2003). 
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Trnovník akát – bílý– Robinia pseudoacacia 

Čeleď – bobovité (Fabaceae) 

 

Obr. č. 9 https://www.biolib.cz/ foto: Vojtěch Herman 

Středně vysoký strom dosahující výšky 25 m. Rychle rostoucí dřevina.   

Koruna je chudá a deštníkovitě klenutá.  

Kmen je většinou pokřivený s hladkou borkou na nejmladších větvích, starší ji mají 

většinou rozpukanou a hluboce provazcovitě rozbrázděnou. Jak napovídá název, 

z kůry vyrůstají nápadné trny.  

Listy jsou opadavé, střídavě lichozpeřené a složené. Skládají se z 9-19 oválných, 

4-5 cm velkých listů. Řapíky jsou chráněny přeměněnými palisty, dvěma silnými 

ostny. Lístky jsou celokrajné, tenké, světle zelené. Listy pučí pozdě. 

 Květy – oboupohlavné, vytváří květenství – úžlabní hrozny 10-25 cm dlouhé. Květy 

mají výraznou vůni s charakteristickou „motýlkokvětou“ stavbou. 

 Plodem je plochý, hnědý a kožovitý 5-8 cm dlouhý lusk v převislých hroznech. Lusk 

ukrývá 4-10 hnědých semen. Otevřené lusky zdobí strom až do příštího roku.  

Výskyt – není naše původní rostlina. Je invazivní rostlinou a pochází ze Severní 

Ameriky z východní oblasti USA. Patří mezi bobovité rostliny, tudíž pomocí 

kořenových bakterií váže vzdušný dusík. Patří mezi jedovaté stromy a vyloučenými 

sloučeninami ničí okolní vegetaci. Tím se mu daří vytlačovat naše původní rostliny 

(Aas, Riedmiller, 2002). Zdejší trnovník akát vytvořil dvoj kmen a stal se největším 

ve městě. 
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Jeřáb prostřední – Sorbus intermedia 

Čeleď – růžovité (Rosaceae) 

Obr.č.10  https://www.biolib.cz/2 foto: Radim Paulič 

Nízký strom – 15 m s plstnatými, později lysými červenohnědými větvemi. 

 Kmen je dlouho hladký s barvou olivově zelenou až šedohnědou, později borka 

podélně rozpraskává. 

 Listy – opadavé a tuhé, postavení – střídavé, široce, nebo podlouhle vejčité,  

8-11 cm dlouhé, čepel vybíhá v 5-8 párů různě pilovitých, špičatých laloků. 

 Květenství –oboupohlavné, plstnaté, chocholičnaté, květy – bílé. Kvete v květnu. 

Plodem jsou malvičky, oranžové až červené 1 cm velké se žlutou dužninou, 

dozrávají od září do října. Výskyt-slunná místa, světlé lesy.  

Vyžaduje vlhké a humózní půdy. Tento zajímavý strom se nachází u křížení cesty 

s železničním přechodem (Větvička, 2003). 
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Tis červený – Taxus baccata 

Čeleď – tisovité (Taxaceae) 

Obr.č.11  https://www.biolib.cz/ foto: Lubomír Klátil 

Relativně malý strom – 12-20 m s jedním, či více rozvětvenými kmeny, vejčitou až 

rozkladitě klenutou korunou. Může tvořit i statný rozložitý keř. 

 Kůra – načervenalé až hnědé barvy, už na mladých větvích se plátovitě, nebo 

šupinovitě odlupuje borka. Větve do 3-5 let jsou zelené a lysé.  

Listy – ploché jehlice, 1-30 cm dlouhé a 2 mm široké, zašpičatělé. Barva jehlic – 

svrchu matně, nebo leskle zelené, na rubu – světle zelené až do žluta. Jehlice jsou 

uspořádány do dvou řad a po 8 letech opadávají.   

Tis je dvoudomá stálezelená rostlina, kvete v březnu – dubnu různopohlavními 

květy. Květy vyrůstají z úžlabí jehlic, samčí žluté, kulovité 3-4 mm velké, samičí – 

zelené, podobné listovým pupenům, 1-2 mm velké. Kvete v březnu – dubnu. 

 Plodem je červený, dužnatý míšek, který obklopuje semeno. Celá rostlina je 

jedovatá, kromě dužnatého míšku. Rostlina neobsahuje balzámové kanálky, což je 

u jehličnanů velmi neobvyklé.  

Přirozeně se vyskytuje v podrostu listnatého lesa nebo na stinných stanovištích. 

Tato vzácná rostlina je zákonem chráněna (Větvička, 2005). 

V údolí Vrchlice se tento jehličnan nachází u náhonu a dostal se sem pomocí 

ptačího trusu. Tímto způsobem se přirozeně vrací do přírody i bez lidského 

přičinění. 
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Smrk ztepilý – Picea abies 

Čeleď – borovicovité (Pinaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 12 https://www.biolib.cz/ foto :Václav Lupínek 

Vysoký strom 30-60 m, s rovným kmenem.  

Koruna je tvořena přeslenovitě rostlými jednotlivými patry, kuželovitého tvaru. Kůra 

– v mládí hnědá a drsná, borka – hnědočervená až šedohnědá, šupinovitě se 

odlupuje. 

Listy-jehlice 10-25 mm dlouhé, 1 mm široké, čtyřhranné, zašpičatělé. 

 Kvete – duben-červen. Květy – jednopohlavné, tvořící šištice. Samčí – kulovité, 2 

cm dlouhé, červené, samičí – přisedlé, až 6 cm dlouhé, zelené, nebo červené. 

Plodem šiška – nejdříve vzpřímená, později převislá. Dozrávají prvním rokem a 

opadávají v celku.  

Výskyt – horské a podhorské lesy. Pěstuje se v monokulturách jako evropsky 

nejdůležitější hospodářská dřevina. 

 Smrky ztepilé jsou roztroušeny po celé délce údolí Vrchlice. Jeden z nich roste u 

mostu přes Vrchlici, který byl vybudován v roce 1835. Od tohoto mostu vidíme 

mlýnský náhon na Nové mlýny (Úradníček a kol., 2009). 
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Morušovník bílý – Morus alba 

Čeleď – morušovníkovité (Moraceae)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č.13 https://www.biolib.cz/ foto: Tereza Zíchová 

15-18 m vysoký strom s nízkým širokým kmenem a vysokou, široce kulovitou 

korunou.  

Kůra – v mládí matně šedozelená, až rezavě hnědá, hladká, borka ve stáří 

šedohnědá, podélně rozpukaná. 

 Listy – opadavé, variabilního tvaru, od vejčitého po 3-5 laločnatý, okraj – hrubě 

pilovitý, báze – uťatá, nebo srdčitá. Svrchu lesklé a hladké, na rubu – na žilkách 

slabě pýřité. 

 Kvete v květnu. Květy jsou uspořádané ve stopkatých jehnědách. Květy jsou 

různopohlavní, jednopohlavné. Samčí květy – 4 zelené lístky okvětí a 4 tyčinky, 

samičí též čtyřčetné Opyleny větrem. Samičí květy po oplození dužnatí v souplodí 

nažek – moruši. Jsou zelenobílé až narůžovělé s nasládlou nevýraznou chutí. 

Morušovník bílý pochází z Číny. Je známý kvůli bourci morušovým živící se listy, 

který produkuje vlákno. Z těchto vláken staří Číňané vyráběli hedvábí            

(Větvička, 2003). Tento exemplář morušovníku bílého je nejstarším a 

nejmohutnějším na Kutnohorsku, i když je mu teprve třicet let. Bohužel jeho dvoj 

kmen je rozlomen a stažen vazbou. Budeme morušovník pozorovat, jestli svůj boj 

s přírodou zvládne. 
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Olše lepkavá – Alnus glutinosa 

Čeleď – břízovité ( Betulaceae) 

 

Obr. č. 14  https://www.biolib.cz5 foto: Tamara Horová 

Strom 25-30 m vysoký s kuželovitou korunou. Borka je šedočerná, brázditá. 

V břehových porostech má korunu nasazenou vysoko na kmeni.  

Listy – opadavé, 9 cm dlouhé, jednoduché, střídavě postavené, krátce řapíkaté, 

okrouhlého, nebo obvejčitého tvaru. Na špičce tupé, vykrojené, na obvodu nestejně 

zubaté. Barva – sytě zelené, v mládí po vyrašení lepkavé, na rubu světlejší. Listy 

opadávají zelené. 

 Květy – jednopohlavné, rozvíjí se před vyrašením listů. Samčí květy tvoří jehnědy, 

které jsou ve svazcích po dvou až pěti. Jsou hnědé, 12 cm dlouhé. Samičí květy též 

tvoří jehnědy, mají nafialovělou barvu, později jsou červené a jsou kratší asi 5 cm 

dlouhé. Zralé samičí šištice jsou hnědé až černé a vytrvávají na stromě obvykle až 

do jara příštího roku, a proto je můžeme spatřit spolu s novými zelenými najednou. 

 Plodem jsou ploché bezkřídlé nažky. Zajímavostí olše lepkavé jsou kořenové hlízky 

se symbiotickými mikroorganismy. Další zajímavostí jsou vzdušné kořeny, které 

vytváří ve vlhkém prostředí.  

Výskyt – hojný v ČR, hlavně na březích vodních toků, kde plní zpevňující funkci.      

U Heringova mlýna můžeme rozpoznat největší a patrně nejstarší olši na 

Kutnohorsku (Větvička, 2003). 
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Olše zelená – Alnus viridis 

Čeleď – břízovité (Betulaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15  https://www.biolib.cz/ foto: Barbora Pangrácová 

Tato olše je menší než olše lepkavá. Má jen keřovitý vzrůst, v nížinách dorůstá 

pouze do výšky 3 m, s obloukovitě rostlými větvemi a na horách je ještě menší. 

 Listy jsou vejčité až okrouhlé s dvakrát pilovitým okrajem.  

Další odlišností je barva mladých samičích šištic, které kvetou v dubnu spolu 

s rašícími listy. Tyto šištice mají zelenou barvu. Samčí květy jehnědy se zakládají 

v létě a na jaře převisají. Mají kožovitou konzistenci, nedřevnatí.  

Vyskytuje se ponejvíce v supramontánním vegetačním stupni, na horní hranici lesa.  

V nížinách tvoří lesní lem, může být součástí vlhkých luk. 

 Patří mezi silně ohrožený druh (Úradníček a kol., 2009). 

My máme štěstí, protože při exkurzi po řece Vrchlici míjíme hned dva keře olše 

zelené.  
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Jilm habrolistý - polní – Ulmus minor 

Čeleď – jilmovité (Ulmaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16  https://www.biolib.cz0 foto: Tamara Horová 

Středně vysoký, opadavý strom 20-30 m, s rovným, nebo od báze větveným 

kmenem a širokou korunou.  

Kůra zprvu hladká, později podélně i příčně rozbrázděná. Mladé větve nejdříve 

tenké a holé, později s korkovými lištami.  

Listy jsou střídavě postavené, řapíkaté, 5-10 cm velké, nepravidelně vejcovité a 

lysé. Okraj čepele je dvojitě pilovitý. Báze listu je nestejnoměrná. Barva – svrchu 

tmavozelený, na rubu – světlejší s vyniklou žilnatinou. 

 Květy – oboupohlavné, kvetou před pučením listů, tvoří svazečkovitá květenství. 

Plodem je nažka s blanitým lemem, bez stopek.  

Výskyt – nižší polohy, světlejší lesy, podél řek. Byl významnou evropskou dřevinou, 

ale ve 20. století byl napaden houbovou chorobou a téměř z přírody vymizel. Po 

vyšlechtění rezistentních klonů se pomalu vrací zpět do přírody (Větvička, 2003).   
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Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior 

Čeleď – olivovníkovité (Oleaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17  https://www.biolib.cz/ foto: Štěpán Uhlík 

Strom dosahuje výšky 40-45 m, patří k našim nejvyšším stromům. 

 Koruna je rozložitá, kmen rovný až 100 cm v průměru, borka je v mládí šedá a 

hladká, později šedočerná podélně a mělce rozbrázděná. Je významným 

krajinotvorným stromem. V zimě má jasan nápadně černé pupeny  

Listy jsou opadavé, vstřícné, lichozpeřené, složené z 9-13 lístků. Čepele jsou vejčité 

a kopinaté, zašpičatělé s pilovitým okrajem. Barva – svrchu sytě zelená, na rubu – 

bledší. 

 Kvete v dubnu až květnu, před vyrašením listů. Květy jsou na jednom stromu 

oboupohlavné i jednopohlavné (= mnohomanželná rostlina), vytváří laty. Květy jsou 

bezobalné, jen samičí mohou mít zakrnělé čtyřčetné okvětí.  

Plodem je křídlatá nažka, která se vytváří brzy po oplodnění a roste na větvičkách 

z loňského roku. Plody zůstávají na větvích až do jara.  

Vyskytuje se v nížinách i horských oblastech. Obývá suťové a lužní lesy, břehy a 

vlhčí půdy, vyžaduje stanoviště slunné až polo slunné. Dožívá se až 200 let 

(Větvička,1999).  

 Naše vzrostlé jasany míjíme cestou proti proudu Vrchlice u Heringova mlýna.    Od 

těchto míst má Vrchlice povahu přírodního toku. 
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Bříza bělokorá – Betula pendula 

Čeleď – břízovité (Betulaceae) 

 

Obr. č. 18  https://www.biolib.cz/ foto: Jan Ševčík 

Dorůstá do výšky 15–20 m.  

Kmen břízy je velmi nápadný, bílý, později s papírovitě odlupující se bílou kůrou. 

Obsahuje látku botulin, který zbarvuje kůru bíle a chrání ji před zvěří, i proti přehřátí.  

Dřevo dobře hoří i mokré pro větší množství dehtu, proto ho mají junáci v tzv. 

KPZce. Koruna je kuželovitého až vejčitého tvaru s převislými větvemi.  

Listy jsou opadavé, nejčastěji srdčitého, kosníkového až zašpičatělého tvaru 

s dvojitě zubatým okrajem. Na podzim se zbarvují zlatožlutě.  

Kvete v květnu. Samčí květ vytváří jehnědy, samičí rozpadavé šištice. Jsou to 

jednodomé dřeviny, které jsou velmi odolné a všudypřítomné až plevelné. Je rychle 

rostoucím stromem s mělkými kořeny. Bříza patří mezi pionýrské dřeviny.  

Vyskytuje se ve světlých listnatých i smíšených lesích, není náročnou dřevinou 

(Větvička, 2003). 

 Ve zdejším údolí se nachází jedna z nejhezčích březových alejí v Kutné Hoře. 
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Vrba bílá – Salix caprea 

Čeleď – vrbovité (Salicaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19  https://www.biolib.cz/  foto: Petr Kocna 

Poměrně vysoký až 30 m vysoký strom s rovným kmenem.  

Koruna je velmi řídká 

 Borka – nejprve hladká, šedohnědá, později hluboká, síťově rozpukaná, tmavě 

šedá. Listy – s krátkými řapíky, střídavé, kopinaté, dlouze zašpičatělé, okraj pilovitý. 

Barva – svrchu tmavě zelená, lesklá, na rubu přitisklé, stříbřitě chlupaté, sivě bílé. 

 Květy – různopohlavné, jehnědy-přímé, mírně ohnuté. Samčí – se dvěma 

chlupatými tyčinkami, samičí – jeden pestík se dvěma dvouklanými bliznami. Kvete 

v dubnu – květnu s rašením listů.  

Plodem – lysá tobolka, semena – drobná, bíle ochmýřená.  

Výskyt – na náplavech podél řek, vodotečí. Vrba bílá se často zaměňuje s vrbou 

křehkou (Úradníček a kol., 2009).   
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Bez černý – Sambucus nigra 

Čeleď – pižmovkovité (Adoxaceae) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20  https://www.biolib.cz/6 foto: Vladimír Motyčka 

Jedná se o keř – až 5 m, nebo strom – až 10 m. Koruna široce rozložitá. Může být 

zaměněn s bezem chedbí a z bezem červeným. Bez chedbí je jediným bezem, který 

nedřevnatí a je bylinou.  

Rozdíl v listech – bez černý – jeden lichozpeřený list 1-3 jařma, tj. 3-7 lístků, bez 

chedbí 4-5 jařem na jednom lichozpeřeném listu, tj. celkem 9-11 lístků. Bez chedbí 

má kopinatý tvar s okraji ostře pilovitými, konce špičaté. Bez červený roste ve 

vyšších nadmořských výškách, rozdíl je i v květenství. Bez červený – květenství 

latovitá, vejcovitá, koruna žlutavá, plody červené. Borka má šedou barvu a je 

popraskaná. Listy –opadavé, vstřícné, složené, lichozpeřené, řapíkaté s 2-3 páry o 

velikosti 10-30 cm dlouhých lístků. Tvar je vejčitý, okraje při bázi celokrajné, u špičky 

pilovité a vršek zašpičatělý, rub chlupatý. Barva – svrchu temně zelené, rub 

světlejší. Doba kvetení – červen–červenec.  

Květy oboupohlavné, kalich krátký, zelený, korunní lístky – krémově bílé. Vytváří 

plochý mnohokvětý víceramenný vrcholík.  

Plody jsou kulovité peckovice, černé a lesklé, cca 4-5 mm velké. Jsou po tepelné 

úpravě jediné jedlé, ale ostatní zelené části i kůra jsou jedovaté.  

Výskyt – dusíkaté, vápenité půdy, okraje lesů, na rumištích, podél cest, vodních 

toků, skládky, zahrady, parky atd. (Větvička, 2003). 
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Hloh jednosemenný – Crataegus monogyna (hloh jednoblizný) 

Čeleď – růžovité (Rosaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21  https://www.biolib.cz/1 foto: Jakub Holec 

Statný keř, nebo menší strom, dosahuje výšky až 12 m. 

 Barva borky je červenohnědá. Má husté až nepropustné černé větve, které jsou 

trnité.  

Listy s nepravidelnými a hlubokými laloky jsou velmi variabilní, a proto se špatně 

rozpoznávají. Listy jsou vejčité až obvejčité. Báze je klínovitá. Bílé až narůžovělé 

květy rozkvétají v období dubna až června. 

 Květy tvoří vrcholičnatá květenství. Květ obsahuje asi 20 tyčinek s pestíkem o jedné 

blizně.  

Plodem jsou červené malvičky, které dozrávají v září až říjnu.  

Je původní dřevinou Evropy, severozápadní Afriky a západní Asie.  Vyžaduje 

vápenité, jílové půdy a teplá, slunná místa. Roste ve světlých listnatých opadavých 

lesích (Větvička, 2003). 
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Líska obecná – Corylus avellana  

Čeleď – břízovité (Betulaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22  https://www.biolib.cz/ foto: Miroslav Deml 

Opadavý, většinou keř o maximální výšce 7 m.  

Koruna je rozložitá, vejčitá. Borka má barvu šedohnědou, hladkou. 

 Listy jsou jemně chlupaté, střídavě postavené. Tvar listů je okrouhle obvejčitý 

s dvojitě pilovitým okrajem. S podzimem žloutnou, hnědnou.   

Kvete brzy z jara od února do dubna dříve, než raší listy. Samčí květy, jehnědy, jsou 

nápadné 3-7 cm dlouhé. Samičí květy jsou nenápadné, podobají se pupencům s 

vykukující karmínovou bliznou.  

Plodem je kulovitý oříšek s malým hrotem hnědé barvy, který je kryt zvonkovitým 

zeleným obalem. Obal je kratší než oříšek na rozdíl od lísky turecké.   

Vyskytuje se ve střední Evropě. U nás rozšířena po celém území. Roste na okrajích 

lesů a u vodních toků (Mezera, 1969). 
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Modřín opadavý – Larix decidua 

Čeleď-borovicovité (Pinaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23  https://www.biolib.cz/ foto: Ladislav Míček 

Strom o výšce 35-40 m, opadavý. Kůra kmenu hluboce rozbrázděná, šupinatá 

s červenohnědým zbarvením.  

Jehlice jsou v chomáčcích na dlouhých větvičkách. Jehlice jsou ploché, čárkovité 

se dvěma okrajovými balzámovými kanálky. Rašící jehlice mají krásně světle 

zelenou barvu, před opadem jasně zežloutnou (Větvička,2003). 

 Samčí květy – světle žluté, kulovité 5-10 mm velké. Samičí květy – tmavě červené, 

1 – 1,5 cm velké.  

Šišky dozrávají v prvním roce, ale opadávají až po několika letech. Semena jsou 

trojhranná a obsahují velké blanité křídlo.  

Dožívají se vysokého stáří, 200–400 let. V našich zeměpisných šířkách je jediným 

opadavým jehličnatým stromem (Hecker, 2003). 
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Brslen evropský – Euonymus europaeus 

Čeleď-jesencovité (Celastraceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24  https://www.biolib.cz/ foto: Lukáš Konečný 

Nízký opadavý keř, 2–6 m vysoký. Větve jsou nejprve oblé a zelené, později hnědé, 

čtyřhranné a rýhované s korkovými lištami na větvích. 

Až do stáří má hladkou borku šedé barvy. 

 Listy mají dlouhou a špičatou čepel, krátký řapík. Tvarem jsou vejčitě kopinaté, na 

bázi klínovité s okrajem vroubkovaně pilovitým. S podzimem se zbarvuje do zářivě 

červené. Postavení listů na stonku je křížovitě vstřícné. 

 Květy tvoří květenství vidlan, barvy bledě zelené až nažloutlé. Kvete v květnu až 

červnu.   

Tento okrasný keř se vyznačuje červenými plody, čtyřhrannými tobolkami tzv. 

biskupskými čepičkami. Obsahují semena v oranžovém arillu neboli míšku. 

Okrasné plody přetrvávají do zimy (Úradníček, 2009). 

 Celý keř je prudce jedovatý. 

 Najít ho můžeme listnatých a smíšených lesích, daří se mu ve vlhkých luzích 

(Větvička, 2003). 
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Střemcha hroznovitá – Prunus padus 

Čeleď – růžovité (Rosaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 25  www.jirifranc.estranky.cz foto: Jiří Franc 

Listnatý, asi 10-17 m vysoký, opadavý strom, který je odolný a nenáročný. 

 Koruna je štíhlá, sloupovitá až klenutá. Černohnědé a lesklé větve stoupají 

obloukovitě a široce se větví. Kmen je štíhlý a rovný s borkou hladkou, hnědošedou 

až černou, která ve stáří rozpukává. 

 Listy s matnou čepelí jsou obvejčité, nebo podlouhle eliptické, na bázi okrouhlé, 

okraj je jemně zubatý. Líc listu je tmavozelený, rub je světlejší a jemně chlupatý. 

Mladé listy po rozemnutí voní po hořkých mandlích. 

 Květy jsou v převislých hroznech 7-12 cm dlouhých, po 20-40 květech, bílé barvy. 

Kvete v dubnu až květnu.  

Plodem je kulovitá, černá, lesklá peckovice s nahořklou chutí. 

 Roste ve vlhkých půdách, bohatých na živiny. Daří se jí v lužních hájích 

 (Větvička, 2003). 
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Borovice lesní – Pinus sylvestris  

Čeleď – borovicovité (Pinaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26  https://www.biolib.cz/ foto: Andrej Makara 

Strom vysoký 30 m, vždyzelený jehličnan.  

Koruna mladých stromů je pravidelně kuželovitá, ve stáří se mění na nepravidelně 

kulovitou až deštníkovitou. Větví se přeslenitě. 

 Kmen je zakřivený, v horní části rezavě červený a jemně šupinatý. Později je borka 

silná, šedě hnědá a drsně rozbrázděná do velkých desek.  

Jehlicovité listy jsou po dvou na brachyblastu, 3-8 cm dlouhé. Po 3-6 letech 

opadávají.  

Kvete v květnu.  Je jednodomou rostlinou. Samčí šištice jsou jasně žluté, vyrůstají 

na letorostech, samičí jsou růžové až červené ve svazečcích po jedné až třech na 

koncích větví. Šišky jsou na krátkých stopkách, mají vejcovitý tvar 3-7 cm dlouhé 

s šedohnědou barvou. Semena dozrávají až druhým rokem na podzim a teprve na 

jaře následujícího roku se otevřou a vypadají. Daří se jí na osluněných místech, ale 

snáší i chudé půdy. Při silných větrech se nevyvrací, protože má hluboký kořen. 

Dožívá se až 300 let (Aas, Riedmiller, 2002). 
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Dub letní – Quercus robur 

Čeleď-bukovité(Fagaceae)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 27   https://www.biolib.cz/8 foto: Jiří Berkovec 

Strom velmi vysoký 30-45 m, opadavý. Koruna je široká, tvoří ji silné větve. Solitérní 

strom vytváří kulovitou korunu. 

 Kmen se větví nízko nad zemí s hluboce rozbrázděnou hnědou až hnědošedou 

borkou. 

 Listy s krátkým řapíkem, obvejčité, na bázi srdčitě ouškaté. Mají 5-7 hluboce 

vykrojených laloků z každé strany, ale nikoli proti sobě.  Obě strany čepele jsou 

lesklé, tmavě zelené, kožovité. Na obvodu často zvlněné. Listy rostou téměř 

přisedle. Kvete od května do června. 

 Květy jsou jednopohlavné a nejsou příliš patrné. Samčí jehnědy rostou na loňských 

větévkách, samičí jehnědy na mladých větévkách. Kvete po 15-20 letech a dožívá 

se 500 až 800 let. 

 Plodem je žalud, který je do jedné třetiny obklopen číškou. Rostou po 2-3 na 4-6 

cm dlouhé stopce (Kremer,1995). 

 Daří se mu ve vlhkých půdách a snáší i větší klimatické výkyvy. Vyskytuje se od 

v nížin až do podhůří (Hecker, 2003). 
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Břečťan popínavý – Hedera helix 

Čeleď – aralkovité (Araliaceae) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28  https://www.biolib.cz/0 foto: Vladimír Motyčka 

Stálezelený liánovitý keř. Jeho stonky se plazí po stromech a skalních stěnách 

pomocí příčepivých kořínků, které snadno koření. 

 Obsahuje dva typy listů. První typ listů se nachází na nekvetoucích výhonech. Jsou 

dlanité, tří až pětilaločné.  Druhý typ roste na kvetoucích výhonech. Listy jsou 

protáhlé, jednoduché, celokrajné a špičaté.  

Květy jsou seskupeny do žlutozelených okolíků, objevují se v pozdním létě.  

Plody tvoří svrchu zploštělé bobulovité peckovice, které dozrávají až následujícím 

rokem. Celá rostlina je jedovatá.  

V údolí byl břečťan vysazen, aby ozelenil okolní skály. V současnosti s ním řada 

stromů zápasí, aby ve zdraví odolali jejich zakořeňujícím stonkům                

(Úradníček a kol., 2009). 

 

 

 

 

 

 

https://www.biolib.cz/0


 
 

49 
 

3.1 Charakteristika dřevin bývalého arboreta na břehu řeky Vrchlice 

Arboretum je dendrologickou zahradou, která se zabývá výzkumem a pěstováním 

dřevin. Je třeba žákům vysvětlit termín arboretum a jeho funkci.  

Tato sbírka dřevin se nachází mezi mlýny Dospivovým a Cimburkem. Není mi jasné, 

proč se nachází právě na tomto místě. Pátrala jsem po více informacích o tomto 

arboretu, ale bohužel se mi to nepodařilo. Arboretum je ve velice  špatném stavu, 

ponecháno na pospas přírodě.  

Dřeviny arboreta nejsou předmětem mé diplomové práce, proto charakteristika 

těchto dřevin je stručná a pouze informativní a nebudu se jimi v práci hlouběji 

zabývat. Zařadila jsem je, protože jsou součástí břehu řeky Vrchlice, kde probíhá 

druhá část přírodopisné exkurze.  

 

Metasekvoje čínská – Metasequoia glyptostroboides 

Čeleď – cypřišovité (Cupressaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 29  https://www.biolib.cz/3 foto: Milan Kořínek 

Výška stromu činí 30-35 m, koruna – kuželovitá.  

Jehlicovitý list na podzim opadává i s větvičkou. 

 Kůra u starších stromů je hluboce rozbrázděná až žlábkovaná. 

Jehlice měkké, vstřícné, barvu mají světle zelenou. 

https://www.biolib.cz/3
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  Samčí květy se podobají jehnědám, převisají a nachází se v horní části koruny. 

Samičí květy se nachází na konečcích mladých výhonů. Šišky jsou na dlouhých 

stopkách, dozrávají v prvním roce (Hecker, 2003). 

Šácholan Soulangeův-Magnolia x soulangiana  

Čeleď – šácholanovité (Magnoliaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30  https://www.biolib.cz/6 foto: Stanislav Krejčík 

Opadavý keř, s maximální velikostí 5 m. Koruna je hodně široká, rozvětvená těsně 

nad zemí. 

 Listy obvejčité až podlouhle eliptické. Čepel je dlouhá 10-15 cm, v přední třetině 

nejširší, potom se zužuje do tenké špičky. Báze klínovitá. Na líci matně zelené a 

hladké, na rubu chlupaté. 

 Pupeny květů jsou vejčitého tvaru a objevují se před olistěním. Okvětí je bílé až 

narůžovělé, při bázi i sytě fialové. Kvete brzy z jara v dubnu až květnu. 

 Plodem je měchýřek, který se nachází ve vzpřímeném dřevnatícím souplodí zvané 

šách. Semena jsou tmavě hnědá (Kremer, 1995). 

 

 

 

https://www.biolib.cz/6
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 Liliovník tulipánokvětý – Liriodendron tulipifera 

Čeleď – šácholanovité (Magnoliaceae) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31  https://www.biolib.cz/1 foto: Petr Kříž 

Mohutný strom, který dosahuje výšky 40 m i více. 

 Korunu mají mladé stromy velice úzkou, později klenutější, nakonec dosahující 

velké výšky. V neolistěném stavu je velmi řídká, protože má větve daleko od sebe. 

Kmen má hnědou až hnědočervenou borku se síťovitě uspořádanými ploškami lišt. 

 Listy jsou charakteristicky nezaměnitelné se čtyřmi nestejně velkými laloky, vpředu 

mělce vykrojené a 10-12 cm dlouhými řapíky. Na líci jsou lesklé a tmavě zelené, na 

rubu lysý a světlejší barvy. Na podzim se zbarví do zlatožluta.  

Žlutě oranžové květy rostou na konci větévek. Květ má silné tyčinky dlouhé 3-5 cm. 

Na prodlouženém lůžku vyrůstají četné pestíky.  

Plodem je souplodí s mnoha křídlatými nažkami. Kvete zjara, v dubnu až květnu. U 

nás se vyskytuje pouze v arboretech nebo v parcích. 

 Je původním stromem v jihovýchodní části Severní Ameriky. Hluboce zakořeňuje 

a vyžaduje vlhkou, živnou půdu (Aas,Riedmiller, 1987). 

 

 

 

 

 

 

https://www.biolib.cz/1
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Javor dlanitolistý – Acer palmatum 

Čeleď – mýdelníkovité (Sapindaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 32  https://www.biolib.cz/ foto: Jan Pokorný 

Nízký 8-15 m vysoký listnatý strom. Koruna je kulovitá. 

 Borka je hladká, jemně popraskaná.  

Listy mají variabilní tvar, 5-7 až 9 laločné, laloky jsou jemně pilovité, k bázi se 

zmenšují. Na podzim se nachově zbarvují. Domovem této dřeviny je Japonsko, Čína 

a Korea. Ve střední Evropě se pěstuje jen jako okrasný strom, vyžaduje vlhké, na 

živiny bohaté půdy (Aas, Riedmiler, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biolib.cz/
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4   CHARAKTERISTIKA PŘÍRODOVĚDNÝCH EXKURZÍ 

 

EXKURZE 

Je mnoho důvodů, proč zařazovat exkurze do výuky. Tak např. dle Řeháka (1967) 

exkurze jsou nezbytnou součástí školního vyučování v biologii a jsou zvlášť 

účinným prostředkem přímého studia přírody a svébytnou vyučovací formou. Petty 

(1996) vysvětluje, že exkurze umožňují, aby do učení a vyučování vstoupil 

opravdový svět. Podle Altmana (1972) při exkurzích převládá aktivní činnost žáka, 

umožňují aplikovat mezipředmětové vztahy a spojují poznatky různých vyučovacích 

předmětů do celků. 

Exkurze neplní jen didaktickou funkci, ale i emoční a morální. Z pohledu žáka má 

zpestřující charakter výuky, z pohledu učitele je vhodná pro navázání neformálního 

vztahu se žáky, příležitost k lepšímu poznání žáků. 

Ideální exkurze by měla splňovat následující body (Semerádová,2008): 

• Žák ví, kam a proč jde na exkurzi. 

• Žák je přesně informován, jakým způsobem se téma vztahuje k výuce a 

k němu samotnému. 

• Žák se sám, nebo v týmu, aktivně zapojuje do předem připravených úkolů. 

  Tím si objasňuje téma exkurze za asistence průvodce a učitele. 

• Žák se po skončení exkurze vytvoří reflexi  

• Žák poznatky z exkurze i nadále rozvíjí v navazujících tématech a aplikuje 

získané vědomosti a dovednosti v praxi.  

 

Exkurze je forma výuky, která spojuje teoretickou a praktickou složku výuky. Žáci 

mohou pozorovat přírodniny v přirozeném, nebo uměle člověkem vytvořeném 

prostředí jako jsou např. zoologické zahrady. Cílem exkurze je vytvořit si vztah 

k přírodě, upevnit si vědomosti a dovednosti, dále pochopit vztahy mezi organismy 

navzájem a mezi organismy a prostředím. 
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Postup při organizování exkurze – 3 části: 

1. Příprava na exkurzi 

2. Vlastní exkurze 

3. Hodnocení a využití exkurze (Skalková, 2007) 

1. Příprava na exkurzi – tato fáze je velmi důležitá a náročná. Obsahuje 

přípravu učitele i žáků. Učitel uváží vhodnost exkurze s ohledem na obsah 

učiva ve školním vzdělávacím plánu, zvolí vhodný termín s ohledem na 

počasí a alternativní řešení při špatném počasí. Stanoví výukový cíl exkurze 

a zvolí výukové metody. Plánuje trasu exkurze vzhledem k věku žáků a 

náročnosti terénu. Předem si trasu projde, vytipuje si vhodná místa 

k prezentaci. Zajistí dopravu, případně ubytování. Připraví si výukové 

materiály a pomůcky, které si vezmou s sebou jako jsou např. záznamové 

archy, atlasy, určovací klíče, lupy. Seznámí žáky s informacemi důležitými 

před exkurzí – časový plán, vhodný oděv, pomůcky, doprava. Plánuje způsob 

zpracování informací po exkurzi. 

2. Vlastní exkurze – měla by být přiměřeně dlouhá, vzhledem k věku žáků a 

náročnosti terénu. Pokud toto hledisko podceníme, sníží se pozornost žáků. 

Po sejití účastníků je učitel seznámí s obsahem a organizací exkurze. Zadá, 

nebo vysvětlí úkoly k pozorování a vyzve žáky, aby prováděli záznamy o 

pozorovaných jevech. Na konci exkurze je nutný závěr, který obsahuje 

shrnutí a zhodnocení. 

3. Hodnocení a využití exkurze – zhodnocení se většinou provádí ve školních 

lavicích ihned po vlastní exkurzi. Pod vedením učitele se stručně zopakuje 

průběh exkurze, plnění vlastních úkolů a naplnění cílů výuky. Důležitou 

součástí je shrnutí výsledků exkurze. Tyto poznatky žáci začlení do svých 

vědomostí. 

Exkurze musí být buď v souladu s celkovým pojetím výuky přírodopisu, nebo 

naopak jako doplněk určitých nedostatků. Vždy se musí stanovit výukový cíl 

exkurze. Při stanovení výukového cíle vycházíme z prekonceptu, ze znalostí, 

dovedností a postojů žáků, které získali z předchozí výuky. Cíle mohou být jen 

kognitivní, kde se ovlivňují změny ve znalostech, nebo jen afektivní, tedy změny 

týkající se postojů a hodnotové orientace, nebo jen psychomotorické změny 
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v dovednostech. Exkurze mohou obsáhnout i všechny cíle najednou. Důležitá je 

volba metod, které učitel využívá. Nejužívanějšími metodami exkurzí je dialog, 

diskuze, vysvětlování, demonstrace, instruktáž a v neposlední řadě pozorování. Je 

možné využít didaktických her – soutěží nebo smyslových her, které podpoří lepší 

vnímání přírody. Exkurze přímo vybízejí k metodám kritického myšlení, kdy žáci 

jsou vedeni k aktivnímu učení pomocí třech fází. Evokace – uvědomění si významu 

– reflexe. Exkurze mohou být vedeny badatelsky orientovanou výukou, která je 

založena na přirozené zvídavosti žáků. Hlavním smyslem takto zaměřených exkurzí 

je probudit v žácích vědecké myšlení a prohlubovat vztah k přírodě a životnímu 

prostředí. 

Příprava žáků 

Žáky je třeba včas informovat o plánované exkurzi, nejlépe během vyučovací 

hodiny, která předchází exkurzi. Informace by měla být motivačního charakteru, aby 

si žáci vytvořili kladný postoj k vlastní exkurzi a jejím činnostem. Žáci musí být 

seznámeni s průběhem exkurze, s trasou exkurze, výukovým cílem – čeho se 

exkurze bude týkat, s požadovaným výstupem a jeho následným hodnocením, 

s dalšími navazujícími aktivitami a s bezpečností při celém průběhu exkurze. 

1. Vlastní exkurze 

Je zahájena srazem na předem určeném místě, kde proběhne kontrola prezence, 

vlastní organizace, zopakování zadaných úkolů a rozdání výukových materiálů. 

Přemístění se na místo zkoumané oblasti, práce na lokalitě pod kontrolou učitele, 

shrnutí výsledků úkolů a návrat ze zkoumané lokality. 

2. Hodnocení a využití exkurze 

Tři roviny hodnocení: 

A. Hodnocení žáky-zhodnocení exkurze probíhá ve školním prostředí, hned 

v následující vyučovací hodině po exkurzi. Zúčastnění žáci zhodnotí exkurzi 

pro učitelovu zpětnou vazbu. Zhodnocení může proběhnout slovně, formou 

diskuze, nebo písemně např. dotazníkem. V tomto hodnocení se odráží 

spokojenost žáků s metodami výuky, s vývojem exkurze a náročností 

jednotlivých činností. 
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B. Hodnocení výsledků práce žáků učitelem – učitel posuzuje např. aktivitu 

žáků, úroveň zpracování zadaných úkolu, pracovní listy a celkový výsledek 

exkurze. 

C. Sebehodnocení učitele – učitel hodnotí, zda vedl exkurzi správným směrem 

a uvědomí si dobré i špatné okamžiky konané exkurze. 

Efektivita exkurze se hodnotí podle stupně dosažených kognitivních, afektivních a 

psychomotorických cílů. Kognitivní cíle jsou snadno měřitelné, ale afektivní a 

psychomotorické se zjišťují obtížně. Postoje žáků se na základní škole budují a 

promítají se až v pozdějším chování. 

Ke zpracování výsledků exkurze dochází ve školních lavicích. Při zpracování 

výsledků si žáci uspořádají získané poznatky se stávajícími. Hromadně si kontrolují 

zpracování úkolů, nasbíraný materiál, nebo doplnění pracovních listů. Vytvářejí 

výstavky z přírodnin, nebo fotografického materiálu. S exkurzí jsou spjaté další 

aktivity v podobě různých písemných zpráv, nákresů, herbářů. 

Exkurze zaměřená na dřeviny 

Botanicky orientované exkurze se mohou konat v každém ročním období. Naopak 

je výhodou, když se žáky tutéž trasu exkurze projdeme v každém ročním období. 

Vidí tak proměnu jednotlivých dřevin a postupně odhalují jejich znaky. Na jaře se 

zaměříme na rašící pupeny a květy, zapisujeme období, kdy raší listy, květy, jejich 

zbarvení, tvar. V létě se zaměřujeme na listy – velikost, tvar, barvu. Plody, semena 

a zbarvené listí sledujeme na podzim. V podzimním období dále můžeme sledovat 

různé způsoby šíření rostlin a v zimě si všímáme především borky stromů, výšky, 

tvar u koruny a spadaných listů pod stromy. Každá tematicky zaměřená exkurze by 

měla cílit na právě probírané učivo. Při přípravě organizace exkurze musí učitel 

zvážit trasu, která by byla vhodná pro konkrétní žáky. Seznámí je s ní. Doporučí 

vhodnou určovací literaturu a atlasy rostlin. Pro určování dřevin bych doporučila 

publikaci Stromy (Václav Větvička,1999), nebo Klíč k určování stromů a keřů (Jan 

Martinovský, 1983), ale i pomůcku -  skládačku k rychlému určování dřevin Stromy 

a keře v našich lesích, parcích a zahradách (Ponížilová, 2015). 
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5  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat zájem o pracovní listy, které se týkají 

dřevin na březích řeky Vrchlice v Kutné Hoře a jejím okolí. Dále mě zajímalo, jaký 

způsob výuky učitelé preferují při výuce o dřevinách a zda tuto stezku znají a 

využívají ji. Osloveni byli všichni učitelé přírodopisu na základních školách v Kutné 

Hoře a přilehlých obcích. Dotazníky byly předány osobně na těch základních 

školách, které by mohly mít zájem o již zmíněné pracovní listy. 

5.1 Předvýzkum  

Předvýzkum bylo nutné provést proto,že jsem nemohla stavět diplomovou práci na 

pracovních listech o které by nebyl zájem. Předvýzkum byl prováděn kombinovanou 

formou. Některé základní školy byly osloveny elektronickou formou, další jsem 

oslovila telefonicky a zbytek osobně. Úkolem předvýzkumu bylo předběžné zjištění 

zájmu o pracovní listy a navázání kontaktu s učiteli, s kterými bude prováděno 

vlastní dotazníkové šetření. Po tomto šetření jsem zjistila, že pracovní listy údolí 

řeky Vrchlice chybí. Oslovení učitelé projevili velký zájem, a dokonce jsme si 

s některými upřesnili, jak by měly vypadat a co měly obsahovat.  

5.1.1   Metoda výzkumu 

Pro výzkumnou část diplomové práce jsem zvolila dotazníkovou formu. Dotazník je 

velmi používaná metoda při hromadném získávání údajů. Je možné získat velké 

množství informací od velkého množství osob za poměrně krátkou dobu. úskalím 

mohou být nesprávně kladené otázky, které mohou být návodné pro dotázaného, 

nebo mnohoznačné. Otázky musí být respondentům srozumitelné a jasné (Gavora, 

2010). 

Výzkumnou jednotkou byli učitelé přírodopisu základních škol měst Kutné Hory a 

Čáslavi, a učitelé přírodopisu základních škol přilehlých obcí těchto měst. 

Pro výzkum byly osloveny základní školy v Kolíně, Kutné Hoře, Čáslavi a okolí. Do 

výzkumu byly vybrány takové školy, které mají k této oblasti blízko z hlediska 

dostupnosti časové, finanční i geografické. Z celkového počtu čtrnácti škol, 

odevzdalo vyplněný dotazník všech dvacet devět učitelů. Velmi mě překvapila 

skutečnost, že i když výzkumné šetření bylo dobrovolné – učitelé ochotně 

spolupracovali. 
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OSLOVENÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Počet oslovených 
respondentů 

ZŠ Nové Dvory 1 

ZŠ Malešov 1 

ZŠ T. G. Masaryka, Kutná Hora 2 

ZŠ Na Náměti, Kutná Hora 2 

ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora 3 

ZŠ Husova, Čáslav 3 

ZŠ Starý Kolín 1 

ZŠ Žižkov, Kutná Hora 3 

ZŠ Nám. J. Žižky z Trocnova, Čáslav 3 

ZŠ Masarykova, Kutná Hora 3 

ZŠ Suchdol 1 

ZŠ Zbraslavice 1 

ZŠ Sadová, Čáslav 2 

ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora 3 

Tab. č.1 – oslovené základní školy 

 

 

5.2   Vlastní dotazník 

Jeden z cílů diplomové práce je vytvoření pracovních listů k dřevinám řeky Vrchlice. 

K tomu bylo třeba zjistit, zda učitelé mají zájem o tyto pracovní listy. Dalším 

záměrem bylo zjistit, zda o pracovní listy mají zájem učitelé z měst nebo z okolních 

obcí. K tomuto účelu jsem se rozhodla zahrnout do diplomové práce dotazníkové 

šetření, ve formě písemného dotazníku. Většina otázek je uzavřených, jen dvě 

otázky jsou otevřené. První otázky jsou obecnějšího charakteru s výběrem jedné 

odpovědi. Dále následují otázky konkrétnějšího typu. 

 

5.2.1  Způsob sestavování dotazníku 

V úvodu dotazníku byli respondenti seznámeni se záměrem šetření a byly zde 

uvedeny pokyny k vyplnění, včetně krátké informativní části. Druhá část je tvořena 

dvanácti jednoduchými otázkami. Jak Gavora (2000) uvádí, dotazník má několik 

závazných pravidel, které se musí dodržet, aby se vytvořil kvalitní dotazník. Začátek 

dotazníku tvoří snadné a jasné otázky, aby neodradil respondenty od vyplňování. 
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V další části mohou být otázky trochu náročnější a v závěru opět snadnější. 

Všechny otázky musí být jasné, výstižné a nezavádějící.   

Při vytváření dotazníku jsem vycházela nejdříve z obecných otázek a postupně jsem 

přecházela ke konkrétním otázkám. Hned v začátku dotazníku mě zajímalo, z jaké 

školy učitel pochází, ve kterém ročníku učí o dřevinách a podle jakého způsobu 

učitelé učí přírodopis zda ekologicky, či systematicky. Další tři uzavřené otázky se 

váží ke způsobu výuky o dřevinách. Od sedmé otázky se plně zaměřuji na téma 

přírodovědné exkurze. Poslední otázky jsou cílené přímo na stezku po Vrchlici. 

Jedna z těchto otázek je otevřená, kde mě zajímá, co sledují na této stezce. 

V poslední otázce se ptám, zda by učitelé využili pracovní listy o dřevinách. 

 

5.3 Zpracování dotazníkového šetření, hodnocení, výsledek 

5.3.1 Stanovení hypotéz: 

Hypotézou se myslí vyvození vědeckého předpokladu. Při vytváření hypotéz se 

vychází z osobních zkušeností výzkumníka, z předvídání a pozorování (Gavora, 

2000). Následně je nutné znalosti z výzkumu potvrdit či vyvrátit. Úkolem hypotézy 

je formovat naše poznání. 

Na základě vytvořeného dotazníku jsem podle svých zkušeností navrhla hypotézy. 

Tyto hypotézy budou následně potvrzeny, či vyvráceny. 

Hypotéza 1: Většina vyučujících bude učit podle systematického přírodopisu. 

Hypotéza 2: Učitelé přírodopisu neučí o dřevinách buď pouze teoreticky, nebo 

pouze prakticky. 

Hypotéza 3: Vyučující chodí se žáky na přírodovědné exkurze. 

Hypotéza 4: Většina učitelů preferuje jednodenní přírodovědné exkurze. 

Hypotéza 5: Všichni učitelé znají stezku po řece Vrchlici. 

Hypotéza 6: Většina učitelů chodí po této stezce a sledují život v řece, ptáky, 

bezobratlé, houby a rostliny. 

Hypotéza 7: Vyučující by pracovní listy o dřevinách využili a zařadili do výuky. 
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5.4 Výsledky dotazníkového šetření 

Nejprve bych zmínila, že jsem rozdala 29 dotazníků a všechny se mi vrátily zpět 

zcela vyplněné. 

 

Jste muž nebo žena? 

 

Graf č.1: Zastoupení žen a mužů učitelů přírodopisu, 2018 

První, uzavřená otázka se týkala pohlaví. Zajímalo mne, kolik mužů je zastoupeno 

v profesi učitele přírodopisu. Jak je známo i následující graf nás přesvědčil, že 

zastoupení žen v profesi učitele stále převládá. Tento stav je dán tím, že platové 

podmínky mužům nedovolují toto povolání vykonávat. 
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Učíte na vesnické, nebo městské základní škole? 

 

Graf č.2: učitelé vesnické, městské základní školy,2018 

Tento údaj, odkud učitel pochází, zda z městské nebo z vesnické školy, jsem 

považovala za základní. Výběr základních škol pro dotazníkové šetření jsem volila 

z hlediska dopravní dostupnosti, nebo dobré dostupnosti vůbec. Vybírala jsem proto 

základní školy přímo z Kutné Hory, nebližších obcí a města Čáslavi, které mají   

dobrou dopravní dostupnost. Oslovila jsem šest vesnických základních škol, což se 

může zdát málo, ale právě tyto školy jsou zasazeny přímo do přírody a učitelé 

nemají takovou potřebu jezdit za přírodou jinam. Z městských základních škol jsem 

oslovila všech dvacet tři učitelů, kde si myslím, je větší potřeba vyjít s dětmi na 

přírodovědnou exkurzi. Všichni učitelé byli vstřícní a ochotní spolupracovat. 
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Ve kterém ročníku učíte o dřevinách? 

 

Graf č.2: Zařazení tématu o dřevinách do ročníku, 2018 

Třetí otázka se zabývá zařazením učiva o dřevinách do ročníku. Každý učitel má 

právo volby, kdy toto učivo zařadí do výuky. Jak je z tabulky patrné, učitelé opravdu 

využívají možnost zařadit si učivo podle svého uvážení. V šesté třídě se toto učivo 

ve třech případech, nejvíce se do učebního plánuje zařazuje v sedmé třídě, kdy tuto 

možnost využívá 24 učitelů (86%), potom v osmé třídě se o dřevinách vyučuje 

v jednom případě a v deváté třídě se dřevinami nezabývá žádný učitel. 
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Učíte podle ekologického, či systematického přírodopisu? 

 

 

Graf č. 3: způsob výuky přírodopisu 

Učitelé přírodopisu potvrdili mou hypotézu, kdy jsem se domnívala, že se převážně 

učí přírodopis systematicky. Ekologický přírodopis, kde se učí v souvislostech, je 

náročnější pro pochopení žáků, ale je i náročnější na výuku. 82 % učitelů vede 

výuku systematicky a ekologicky pojatou výuku vede 8 % učitelů. 
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Učíte žáky o dřevinách pouze v teoretické rovině, tedy jen ve třídě? 

  

Graf č. 4: Výuka o dřevinách jev teoretické rovině 

 

Učíte žáky o dřevinách pouze v praktické rovině, tedy jen v terénu? 

   

Graf č.5: výuka o dřevinách jen v praktické rovině 
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Učíte žáky o dřevinách nejdříve v teoretické rovině, následně prakticky, tedy 

v terénu? 

 

Graf č.6: Kombinovaná výuka o dřevinách  

Zde bych shrnula tři grafy najednou, protože spolu úzce souvisí. Ve čtvrté až šesté 

otázce se zabývám metodami výuky. Zajímalo mě, jaký způsob učitelé preferují při 

své výuce o dřevinách. Jestli radši vyučují z lavic pomocí učebnic a interaktivních 

tabulí, tedy zprostředkovaně, nebo výhradně učí o dřevinách v přírodě, kde si 

názorně přírodniny ukazují. Poslední variantou je kombinace prvních dvou, nejprve 

teoreticky žáky seznámit s problematikou dřevin a následně prakticky vyjít do 

přírody a učit se v ní.  

Jak je patrné ze všech třech grafů, jednoznačně učitelé označili kombinovaný 

způsob výuky za ideální řešení. Je nejlépší si se žáky osvojit počáteční vědomosti 

ve třídě, potom co nejdříve vyrazit do terénu. Hypotéza 2 byla 100 % potvrzena.  

Grafy jasně potvrdily, jaký způsob výuky učitelé upřednostňují. Jedná se o 

kombinovaný způsob, z části teoreticky a z části prakticky. 
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Chodíte se žáky na přírodovědné exkurze do přírody? 

 

Graf č. 7: Terénní exkurze, 2018 

S velkým potěšením jsem se dozvěděla, že většina učitelů zařazuje do svých 

výukových aktivit přírodovědné exkurze do přírody. Pouhé tři učitelé nezařazují 

exkurze do přírody. Ale i tito učitelé musí vyučovat v přírodě, protože v grafu č.6 

uvedli, že učí z části teoreticky a z části prakticky. Má hypotéza 3 byla potvrzena, 

že učitelé chodí na přírodopisné exkurze do přírody. 
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Jak časově náročné exkurze preferujete? 

 

Graf č. 8: Časová dotace přírodovědné exkurze 

Sice se má hypotéza 4 potvrdila, že jednodenní přírodovědná exkurze je patrně 

nejvhodnější, ale překvapila mě vysoká četnost dvouhodinových přírodovědných 

exkurzí. Nejspíš je tato skutečnost dána organizací ve škole, kvůli narušení chodu 

vyučování napříč druhým stupněm základní školy. Jednohodinové exkurze chápu 

jako rychlé vycházky do okolí školy. U těchto krátkých exkurzí vidím jako výhodu, 

že se mohou uskutečňovat velmi často, protože nenarušují chod školy. Vícedenní 

exkurze jsou luxusem, proto je zastoupena jediným hlasem. Za prvé narušují chod 

školy a za druhé zatěžují rodinný rozpočet žáků.  
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Znáte stezku po řece Vrchlici? 

 

Graf č. 9: Povědomost o stezce po řece Vrchlici 

Tento graf mě velmi překvapil. Jen 17 učitelů (60%) uvedlo, že stezku zná, 12 učitelů 

uvedlo, že ji nezná. Tak vysokou neznalost stezky jsem nečekala. Vysvětluji si to 

tím, že kutnohorské školy o ní určitě vědí, ale učitelé venkovských škol ji asi velmi 

málo využívají, protože zřejmě mají dostatek přírody v okolí škol. 

Má hypotéza 5 se úplně nepotvrdila, protože jsem se domnívala, že všichni učitelé 

tuto stezku po řece Vrchlici znají. 
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Chodíte se žáky po této stezce? 

 

Graf č. 10: Zájem o stezku po řece Vrchlici, 2018 

Tento graf vychází z předešlého. Opět jsem překvapena, nezájmem o tuto stezku 

mezi učiteli přírodopisu. Jak graf ukazuje, stezku navštěvuje pouze 6 

oslovených učitelů, což je jen 35 %. Přitom je pro oslovené školy 

stezka dopravně dostupná. Jsem ráda, že alespoň touto cestou na tuto 

stezku mohu upozornit. 
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Co sledujete se žáky na stezce po řece Vrchlici? 

 

Graf č. 11: Možnosti sledované na stezce po řece Vrchlici,2018 

Tato otázka zůstala otevřená. Záměrně jsem nedala žádné možnosti na výběr, 

protože mě zajímaly odpovědi učitelů, čím se zabývají na této stezce. 

Učitelé uvedli, že sledují stezku z hlediska geologického – 1 hlas, botanického -3 

hlasy i zoologického – 3 hlasy. Většinou učitelé uvedli, že sledují více 

hledisek nejednou. Dva respondenti v dotazníku uvedly, že záměrně 

nesledují nic, chodí se žáky po této stezce jen pro klid, pohodu a 

krásnou přírodu. 

 Hypotéza 6 nebyla potvrzena. Pouze 6 učitelů z celkového počtu uvedlo, že 

navštěvují se žáky stezku po řece Vrchlici a převážně sledují více 

hledisek nejednou. Například botaniku i zoologii najednou. 

 

 

 

 

 

 

geologické botanické zoologické nic

Řada1 1 3 3 2

16%

50% 50%

33%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

če
tn

o
st

Možnosti sledované na stezce řeky 
Vrchlice



 
 

71 
 

Využili byste pracovní listy k určování dřevin na stezce po březích řeky 

Vrchlice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.12: Potřeba pracovních listů k dřevinám stezky řeky Vrchlice 

Opět překvapivé zjištění. I když je stezka, podle mého mínění, velmi málo 

navštěvovaná, všichni oslovení učitelé chtějí pracovní listy k dřevinám 

stezky řeky Vrchlice. Má hypotéza je potvrzena. Ze zkušeností vím, že 

jakýkoliv dobře připravený materiál, usnadní přípravu plánovaní 

přírodovědné exkurze. Dalším poznatkem je, že do této doby stezku 

nenavštěvovalo mnoho učitelů, ale podle zájmu o pracovní listy se 

tento stav pravděpodobně zlepší. 

Poslední hypotéza 7 se potvrdila, 100 % učitelů projevilo zájem o pracovní listy. 

 

5.4.1 Vyhodnocení hypotéz 

Mnou vytvořené hypotézy byly potvrzeny jen z části. 

 Hypotéza 1 byla potvrzena. Mé očekávání bylo potvrzeno, většina učitelů učí podle 

systematického přírodopisu.  

Hypotéza 2 byla také potvrzena, oslovení učitelé neučí přírodopis jen v teoretické 

rovině, vychází se žáky do terénu. Neučí ani jen prakticky. Všichni učitelé učí 

přírodopis kombinovaně, což je, podle mého mínění, nejlepší volbou. 
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 Hypotéza 3 byla potvrzena, učitelé do svých výukových plánů zařazují přírodopisné 

exkurze. Možná chybí otázka ohledně četnosti řazení exkurzí do výuky. Na tuto 

otázku se bohužel nedozvíme odpověď, což je škoda. 

 Hypotéza 4 byla potvrzena, Ptala jsem se na časovou dotaci jednotlivých exkurzí. 

Všichni učitelé uvedli, že nejlepší volbou jsou jednodenní exkurze. Učitel se se žáky 

může vydat na vzdálenější místa od školy, tím žáci důkladněji poznají kraj, kde žijí, 

a tím získají vztah k tomuto kraji. Je to dostatek času pro poznávání, pozorování a 

bádání v přírodě. Zároveň nejsou finančně náročné, a proto se jednodenních 

exkurzí mohou zúčastnit všichni žáci.  

Hypotéza 5 nebyla potvrzena. Mylně jsem se domnívala, že všichni oslovení učitelé 

znají toto malebné údolí řeky Vrchlice, protože přímo vybízí k přírodovědným 

exkurzím. Velmi mě překvapilo, že z oslovených 29 učitelů 12 učitelů tuto stezku 

nezná, což se mi zdá jako vysoké číslo. Od této hypotézy se odvíjí další hypotéza. 

Hypotéza 6 nebyla potvrzena. Ze 17 učitelů, kteří tuto stezku znají, ji navštěvuje 

pouze 6 učitelů. Opět by na tomto místě byla vhodná otázka: Z jakého důvodu 

učitelé nenavštěvují tuto stezku. Protože jsem si myslela, že stezku učitelé znají a 

rádi ji se žáky navštěvují, nezařadila jsem tuto otázku. Bohužel se nedozvíme, proč 

tuto stezku učitelé nenavštěvují a toto zůstane v rovině spekulací. 

 Hypotéza 7 byla potvrzena. Všichni učitelé žádají vytvoření pracovních listů. Což 

ukazuje, že všichni učitelé se chystají tuto stezku navštívit.  
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6  NÁMĚT NA EXKURZI 

Při tvorbě námětu na exkurzi jsem vycházela z potřeb žadatelů exkurze. Tuto 

lokalitu jsem vybrala záměrně, pro její geologickou, zoologickou, a hlavně 

botanickou rozmanitost. Další výhodou je její poloha. Převážná část se nachází ve 

městě Kutná Hora, tudíž je velice dobře dostupná i dalším základním školám v okolí. 

Pro získání potřebných informací jsem se nejprve věnovala studiu odborné literatury 

na téma stromy, listnaté stromy, exkurze, výukové metody apod. Při plánování 

exkurze jsem vycházela z věku žáků, terénu a ročního období. V přípravné fázi jsem 

si určila termín konání akce, kterým byl podzim 2017. Dále jsem vytýčila trasu, která 

by byla vhodná pro žáky základní školy, ale i vyhovující pro zkoumání dřevin.  Před 

vlastní exkurzí jsme se žáky určovali rostliny a dřeviny, učili se pracovat 

s určovacími klíči a zopakovali si vnější stavbu rostlin. Rodiče byli přesně 

informováni o termínu konání, dnu, hodině a místu srazu, kam půjdeme a kde a kdy 

exkurze skončí. Dále bylo třeba žákům připomenout, co si mají sbalit. Základním 

vybavením je tužka a notes, fotoaparát k zaznamenávání, botanická lupa a 

mikroténový sáček pro sběr materiálu (Pavlasová et al). 

 

6.1 Komplexní přírodovědná exkurze po březích řeky Vrchlice 

Téma: 

Určování dřevin po březích řeky Vrchlice 

Ideální období, doprava: 

Období jara nebo podzimu 

Pěšky z města Kutné Hory, autobusem z okolních obcí, vlakem nebo autobusem 

z města Čáslav. 

Délka trvání exkurze: 

Jednodenní 

Cíle exkurze: 

Žáci navštíví stezku po řece Vrchlici. 

Žáci získají vztah k místu, kde žijí. 
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Žáci si rozšíří vědomosti z botanického, zoologického i geologického hlediska. 

Žáci rozliší různé druhy biotopů a na nich vázané dřeviny. Uvidí zde štoly, lomy, 

skály, potok, struskové haldy, louky a les. 

 

Přírodovědná exkurze bude vedena po stezce řeky Vrchlice. První část řeky je 

regulovaná, druhá část řeky je přírodního rázu. Druhy rostlin a dřevin, které tady 

rostou, jsou závislé hlavně na typu půd a na klimatu. Půdy jsou tady dvojího typu. 

První typ je hnědozem, kyselá a slabě oglejená forma. Vyskytuje se na rulách, 

žulách, svorech a výlevných kyselých horninách. Tento typ se nachází na louce u 

mlýna Cimburk a v jeho okolí. Druhý typ tvoří velmi svažitý terén. Tvoří je středně 

těžké a těžké půdy s různou štěrkovitostí. V některých částech se tyto dva typy půd 

prolínají. Okolí řeky je tvořeno nivními půdami. Podnebí patří do teplého, mírně 

vlhkého pásu. Průměrná roční teplota je 9 stupňů Celsia a průměrné srážky činí 

okolo 650 mm ročně. Geologický podklad povodí Vrchlice je součástí 

severovýchodního jádra Českého masivu. Z větší částí středočeský pluton je 

tvořen permskou a křídovou formací (Denemark, 2014). 
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7  PRACOVNÍ LISTY 

Průcha a kol. (2009) definuje pracovní list jako: „každou pedagogickou situaci, která 

se vytváří proto, aby zajistila u žáků dosažení určitého učebního cíle“. 

Pracovní listy jsou didaktickou pomůckou a patří k nejúčinnějším nástrojům pro 

osvojení, procvičení či opakování učiva. Zformovat kvalitní, vzdělávací a funkční 

pracovní listy není lehké. Při jejich přípravě je třeba se zamyslet nad tím, komu se 

připravují, jaký má splnit výchovný a vzdělávací cíl. Musíme si ujasnit, zda mají 

sloužit k hodnocení znalostí a dovedností žáků, nebo k zopakování a upevnění 

probraného učiva, nebo jestli mají sloužit jako pokyn pro další činnost. Pracovní listy 

musí být hlavně srozumitelné, přehledné a názorné. Většinou jsou tištěným 

materiálem, který má usnadnit porozumění probíraného učiva, případně doplnit a 

oživit. Vedou žáky k samostudiu, ke zpracování, hodnocení dat, učí se zakreslovat 

pozorované objekty.  

Zásady pro tvorbu pracovních listů-Petty (2008) 

Obtížnost musí být správně odstupňována. 

Otázky na začátku pracovních listů volíme méně složité. 

Členíme otázky na části, které číslujeme 

Vhodně úkoly seřadíme 

Nesnažíme se žáky nachytat. 

Složitější otázky řadíme až po pochopení základních poznatků. 

Alespoň poslední otázka by měla být otevřená. 

Je třeba zohlednit osobní rozměr žáků. 

Pracovní listy by měly být zajímavé, přehledné s vhodně volenými schématy nebo 

fotografiemi. 

 

Funkce pracovních listů dle Skalkové 2007; s. 104-105 

• Orientační a koordinační  

• Poznávací a systemizační 
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• Rozvíjející, výchovná, upevňovací a kontrolní 

• Motivační a sebevzdělávací 

Dle Pettyho by se pracovní listy neměly používat příliš často, pravidelně v každé 

vyučovací hodině, protože by mohly u žáků vyvolat nudu. 

 

7.1 Popis tvorby pracovních listů 

Zájem o pracovní listy, jak ukázal dotazník, byl nečekaně velký. Byla jsem velice 

potěšena, ale stalo se to i závazkem, abych nezklamala důvěru učitelů. Snažila jsem 

se pracovní listy vytvořit zajímavým způsobem, aby zaujaly nejen učitele, ale hlavně 

žáky. Nakonec jsem zjistila, že pro žáky chybí úplně jednoduché pracovní listy, kdy 

na jednom pracovním listu žák určuje druh stromu podle kresby květu, listu a plodu. 

Téměř vždy je pracovní list koncipován tak, že se doplňují věty, vyplňují tabulky, ale 

já se tímto směrem nechtěla vydat. Kresby květu, listu a plodu jsem volila černobílé. 

Už toho důvodu, že v praxi není možné žákům kopírovat pracovní listy barevně, 

zároveň by potom barva rušila. Zohledňovala jsem také věk účastníků, pro které 

byly pracovní listy připravovány. Účelem bylo, aby žáky příliš neomezovaly 

v přemýšlení, naopak je rozvíjely a vedly tak k žádoucímu cíli.  

Výhodou je, že učitel může rozdat takový počet pracovních listů, kolik chce určit 

dřevin a kolik má času k dispozici. Pokud bude mít dostatek času, rozdá všechny 

vytvořené pracovní listy k určené části exkurze. Naopak pokud skupina není příliš 

zdatná, učitel zařadí méně pracovních listů a tím omezí i pozorované dřeviny.  

Není vhodné v terénu žáky zahltit vyplňováním pracovních listů, je třeba žáky 

podnítit k pozorování, ke kladnému vztahu k přírodě a nastolit pohodu v dané 

skupině. Je dobré při exkurzi žáka zaujmout, aby získal zájem o předmět. 

Po grafické stránce jsem v pracovních listech volila vždy jednu polovinu pro zadání 

práce, druhou k vlastní realizaci žáků. Pro pozorování jsem volila základní znaky 

dřevin, jako je list, květ a plod. Aby se dřevina dala poznat v různé době ročního 

období. 

Mnou navržené pracovní listy k přírodovědné exkurzi po březích 

řeky Vrchlice: 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

DOPLŇ NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST 

S ostrými laloky 

Po utrhnutí teče bílá tekutina 

Na podzim se zbarvuje do sytě žluta 

Kanada ho má na vlajce 

 

 

 

 

KVĚT  

Kvete před rašením listů, duben-květen 

 Chocholičnaté květenství až 40květé  

Barva žlutozelená   

Oboupohlavný i jednopohlavný 

 

 

 

 

PLOD 

Křídlatá dvounažka 

Křídla téměř vodorovně odstálá 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ORGÁNY DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

DOPLŇ NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

List 

 Nerovnoměrně pilovitý  

Tupě zubatý 

5-7 laloků 

Po utrhnutí neteče mléko 

 

 

 

 

Květ  

Kvetu současně s rašení listů, květen 

Květy v převislých latách 

Barvy zelené  

 

 

 

 

 

Plod 

Křídlatá dvounažka 

Křídla svírají ostrý úhel 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr.32 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

POROVNEJ JAVOR MLÉČ A KLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

 

DOPLŇ NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

List  

Okrouhle vejčitý 

Dlanitě trojlaločný s hlubokými zuby 

Sytě zelený, na rubu světlejší 

Starší kožovitý, na rubu šedoplstnatý 

 

 

Květ 

Mám květenství v jehnědách, III.-IV. 

dvoudomý 

Samčí – až 30 tyčinek s karmínovými prašníky 

Samičí - štíhlejší, zelený se žlutými bliznami 

 

 

 

 

Plod 
Stopkatá tobolka 

S ochmýřenými semeny 

Převislé plodenství 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST 

Okrouhle srdčité 

5–7 cm 

Okraj pilovitý 

Rub u rozvětvených žilek – jemně chlupatý 

 

 

KVĚT 

 Vidlan se stopkou 

Se srostlým blanitým listenem 

Kvete až v červenci  

 

 

 

PLOD 

Nažka, kulovitá, tenkostěnná 

5-8 mm 

Kryt plodu – pýřité oplodí 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

List 

Srdčitě okrouhlý 

S dlouhým řapíkem 

Okraj ostře pilovitý 

Větší než u malolisté 

Barva chmýří v úhlu žilek – bělavá 

 

 

Květ 

Kvete dříve než malolistá, konec června 

Větší než u malolisté 

Stopkaté květenství, s 5-15 pravidelnými květy 

s velkým zelenožlutým jazykovitým blanitým listem 

 

 

Plod 

Větší než u malolisté 

Zralý oříšek nelze v prstech zmáčknout 

Dřevnatý, žebernatý 

Klíčí druhým rokem 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 36 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

POROVNEJ LÍPU SRDČITOU A VELKOLISTOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

List  

Střídavě lichozpeřený 

Složený z 9-19 lístků 

Lístky – okrouhlé, oválné, eliptické 

4-5 cm velké, celokrajné, lysé 

Tenký, světle zelený 

Opadává zelený 

 

Květ 

Kvete v červnu 

Převislý hrozen 

10-25 cm dlouhý 

Jednotlivé květy – 2 cm, motýlokvětá stavba 

Pavéza zelená, ostatní lístky bílé 

Intenzivně voní 

 

Plod  

Převislý plochý lusk 

1 cm široké 

5-10 cm dlouhý 

Červenohnědý lesklý i matný 

Tmavohnědá semena 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

List 

Dlanitě složitý, 5-7 četný 

S největším terminálním listem 

Obvejčitý, s okrajem pilovitým 

Dlouhý řapík,20 cm 

Zelený, podzim – zlatožlutý 

 

 

Květ  

Doba květu-květen 

Kuželovitá lata, 30 cm 

Jednopohlavný, oboupohlavný 

Barva – bílá se žlutou nebo červenou skvrnou 

 

 

 

Plod 

Ostnitá tobolka 

6 cm velká 

1-3 semena (kaštany) 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST  

Dlouhý řapík 

5-10 cm dlouhý list  

Zašpičatělý, asymetrický 

Okraj 1 - 2krát zubatý 

Líc tmavozelený, rub světlejší 

Výrazná žilnatina 

 

 

KVĚT  

Krátká stopka  

Vrcholík 

Zelené, až nafialovělé obrvené okvětní lístky 

S nápadnými fialovými prašníky, 2 blizny 

 

 

 

PLOD 

Křídlatá nažka, okrouhlá 

Křídlo – lysé 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST  

Řapíkatý 

Trojboce srdčitý až kosníkovitý 

Okraj dvojitě pilovitý, ke špičce zúžený 

Mladý – chlupatý, později lysý 

Leskle zelený, podzim zlatožlutý 

 

 

KVĚT  

Kvete v květnu 

Jehnědy 

Samčí – po1-3, konec loňských větévek 

              Přisedlé, 3-7 cm dlouhé 

Samičí – 1-4 cm dlouhé, stopkaté 

               Zelené, vzpřímené, později převislé 

 

 

PLOD 

Drobná nažka 

Velikost 2 mm 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY  
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST  

Krátký řapík 

Podlouhle, úzce kopinatý 

10 cm dlouhý 

Zašpičatělý 

Okraj – pilovitý 

Líc – tmavě zelený, lesklý 

Rub – stříbřitě chlupatý, sivě bílý 

 

KVĚT  

Kvete  duben-květen, s rašením listů 

Jednopohlavný 

Úzce válcovitý 

Přímé, mírně ohnuté jehnědy 

Samčí – dvě chlupaté tyčinky 

Samičí – přisedlý, lysý semeník 

               dvě dvoulaločné blizny 

               jedna nektáriová žlázka 

 

 

PLOD 

Lysá tobolka 

Drobná semena 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.42 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE ZKUŠENOSTI: 

 

LIST  

Složený, lichozpeřený 

2-3 páry 

Velikost – 6-12 cm dlouhé 

Vejčitý, zašpičatělý 

Při bázi – celokrajný, špička – zubatá 

Barva – líc – tmavě zelený 

 rub – světlejší, na žilkách jemně chlupatý 

 

KVĚT  

Chocholík, plochý, hustý, vrcholový 

Průměr – 10-25 cm 

5 četné 

Barva – bílá až nažloutlá 

 

PLOD 

Převislé plodenství, kulovité peckovice 

5 mm velké 

Lesklé, tmavofialové až černé 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.43 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

LIST  

Dlanitě laločný 

3-5 mělkých, nepravidelných cípů 

Velikost -4-8 cm dlouhý 

Okraj – pilovitý 

Líc – sytě zelený, lesklý 

Rub – světlejší 

Podzim – žlutý  

 

KVĚT  

Kvete v květnu až červnu 

V květenství vrcholík 

Květ pravidelný 5četný  

Korunní – bílé, 5-6 mm velké 

18-20 tyčinek 

Prašníky červené, jedna čnělka 

 

 

PLOD 

Plodenství – 10-20 krátce stopkaté malvice 

Malvice – kulovité, vejcovité 5-10 mm velké 

Barva – tmavě červené až hnědočervené 

           dužina – žlutá až hnědá 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY:  
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST 

1-2 cm dlouhý řapík, žláznatě chlupatý 

vejčitý až obvejčitý, na konci špičatý 

na bázi srdčitý 

okraj – dvojitě pilovitý až mírně laločnatý 

horní strana řídce chlupatá 

rub – na žilkách pýřitý 

 

KVĚT  

Jednopohlavný 

Samčí – 3-7 cm úzké jehnědy 

         kvetou v únoru až dubnu 

samičí – nenápadné květenství 

   přisedle v hnědém, pupenovitém obalu 

z obalu vyčnívá červenofialová blizna 

 

 

PLOD 

Oříšek 

Vyrůstá po1-5 kusech 

Vejcovitě kulovitý 

Nejprve žlutozelený, později hnědý 

Zvonkovitý až žláznatě chlupatý obal 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST  

Řapíkatý 

Vejčitý až eliptický 

Náhle zašpičatělý 

Okraj drobně pilovitý 

Líc tmavě zelený 

Rub světlejší, na žilkách řídce chlupaté 

Po rozemnutí – voní po mandlích 

 

KVĚT  

Kvete v květnu až červnu 

Převislý hrozen 

Květ 5četný, bílý, stopkatý 

Oboupohlavný, 2 cm velký, vonný 

Korunní lístky obvejčité, okrouhlé, celokrajné 

Kališní lístky – malé. Trojúhelníkové, žláznaté 

 

PLOD 

V řídkých hroznech 

Jednotlivě opadávají 

Černá peckovice 

8 mm velké 

1 žlutá, brázditá pecka 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY:  
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV ROSTLINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST  

Krátce řapíkatý 

Nahloučení listů na koncích větví 

Nepravidelně laločnatý 

Na vrcholu zaokrouhlený 

Na bázi srdčitě ouškatý 

 

KVĚT  

Kvete v dubnu-květnu 

Jednodomý 

Samčí jehněda ochablá, vysutá 

            barva žlutozelená 

            velikost 5 cm dlouhá 

samičí řídký, chudokvětý klas 

           drobný, s červenou bliznou 

 

 

 

PLOD 

Na dlouhé stopce 

Nažka – žalud 

   horní část – číška 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST  

Řapíkatý, jednoduchý 

Podlouhle kopinatý, zašpičatělý 

Báze klínovitá 

Okraj pilovitý 

Lysý, na rubu jemně chlupatý 

 

Květ 

Úžlabní vidlan 

4četný, drobný 

Korunní lístky vejčité až čárkovité 

                    žluté až žlutozelené 

4 tyčinky 

Květní lůžko široké 

 

Plod 

Čtyřpouzdrá tobolka  

Barva karmínově červený 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST   

Lichozpeřený, 7-15 lístků 

Lístky – podlouhlé, podlouhle vejčité 

Okraj – pilovitý 

Přisedlé, koncový – řapíkatý 

 

KVĚT 

Jeden strom – oboupohlavné i jednopohlavné   

Mnohomanželná rostlina 

Svazečky-lata 

Bezobalný 

Oboupohlavný – 2 tyčinky s červenými prašníky 

                           1 dvoulaločná blizna 

Samčí – jen tyčinky 

Samičí – pestík, sterilní tyčinky 

Kvete – před olistěním, duben 

 

 

PLOD 

Křídlatá nažka 

Dlouhá 1 cm  
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

NAKRESLI PODLE SKUTEČNOSTI: 

 

LIST  

Okrouhlý, okrouhle obvejčitý 

Dlouhý 4-9 cm 

Okraj pilovitý 

Vrchol tupý až vykrojený 

V mládí lepkavý 

 

KVĚT  

Jehnědy odděleného pohlaví 

Samčí převislé, 4-7 cm dlouhé 

           hnědofialové 

samičí 1 cm dlouhé, vejčité 

           po opylení dřevnatí 

 

 

 

PLOD 

Drobná nažka s blanitým křídlem 

Vypadává v zimním období 
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DŘEVINY ÚDOLÍ VRCHLICE 

NÁZEV DŘEVINY: 

POPIŠ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DŘEVINY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50 
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7.2 Další aktivity pro přírodovědnou exkurzi  

Aktivita č.1 -  laminace listů zkoumaných dřevin 

Při výuce se snažím používat co nejvíce přírodních pomůcek a ukázek, aby si žáci 

lépe upevňovali vědomosti. Proto jsem rozhodla listy jednotlivých dřevin laminovat. 

Výhodou zalaminovaných listů je, že jsou dlouho barevně stálé a je možné je 

zkoumat z vrchní i rubové strany. Další výhodou je, rychlost hotové pomůcky. 

Můžeme tak žáky upozornit na rozdíly mezi jednotlivými druhy. Listy jednotlivých 

druhů dřevin se mohou mezi sebou porovnávat a snadněji se určí.  

Při exkurzi po březích řeky Vrchlice si nasbíráme potřebný materiál, v tomto případě 

listy jednotlivých druhů dřevin, které jednotlivě ukládáme mezi novinový papír a 

uschováme k dalšímu použití. Ve škole pak listy pomocí laminovacího zařízení 

zalaminujeme a následně jednotlivé listy rozstříháme a děrovačkou vytvoříme otvor 

pro provázek. Ke každému druhu listu dřevin pak vytvoříme jmenovky, nebo kvízové 

otázky a připojíme k zalaminovanému listu. Tato pomůcka má velmi variabilní 

použití. Zalaminované listy stromů můžeme použít ve třídě, nebo je vzít s sebou na 

exkurzi. Jsou vhodné k upevňování i k procvičování učiva. 

Laminování listů je pro žáky zajímavá činnost. Při výrobě pomůcky si upevňují 

vědomosti i následně poté. 

 

Aktivita č.2 -  Fotografování jednotlivých dřevin pomocí tabletu   

Při exkurzi si pomocí tabletu vytvoříme fotografický záznam jednotlivých částí dřevin 

a pokud je to možné i celé rostliny. Každou část dřeviny si zároveň žáci popíší a tím 

připraví podklady pro pozdější práci ve škole. Tato technika práce žáky velice baví, 

protože jsou zvyklí pracovat s multimediálními přístroji. Tento typ práce doporučuji 

u skupin, které nejeví téměř žádný zájem o terénní exkurzi. Je téměř zaručeno, že 

nadchne každého žáka. Podklady vytvořené při exkurzi je nutné dále zpracovat ve 

škole, určit dřeviny a vytvořit například prezentaci. Vytvořená prezentace může 

obsahovat i události, které žáci společně zažijí. Potom má prezentace rozměr 

kognitivní, afektivní i psychomotorický.  Závěrem musí proběhnout představení 

prezentace a zhodnocení. Po takovéto exkurzi je zaručený úspěch a žáci se těší na 

další. 
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8 OVĚŘENÍ V PRAXI 

8.1 Vlastní exkurze na poznávání dřevin 

 Trasa exkurze není náročná, převýšení je minimální. Trasou, kterou se se žáky 

vydáme, není zpočátku příliš značená, ale vyšlapaná cesta nám nedovolí sejít. 

Délka celé stezky je asi 7 km. Proto bych doporučovala exkurzi rozdělit na dvě části. 

První část exkurze by vedla od katedrály v Sedlci po Čáslavskou ulici v Kutné Hoře. 

Druhou částí exkurze od Čáslavské ulice až k Velkému rybníku. Obě části jsou asi 

stejně dlouhé, tzn. 3,5 km. Každá část exkurze je unikátní, ale není nutné projít obě 

najednou v jednom ročním období.  

 

8.1.1 Popis dřevin 1. části exkurze „Od katedrály v Sedlci po Čáslavskou ulici 

v Kutné Hoře“. 

Naše exkurze s poznáváním dřevin začíná u vlakové zastávky v Sedlci, odkud 

půjdeme proti proudu řeky Vrchlice. První dřevinou, se kterou se seznámíme jsou 

topoly černé z, které se nachází hned při přecházení tratě, vpravo po břehu řeky 

Vrchlice. Podejdeme nadjezd a zastavíme se u jednotvárného stromořadí z javorů. 

Tady se nachází oba dva nejznámější druhy klen i mléč. Na stromořadí z javorů 

navazuje další, které je tvořeno  jírovcem maďalem. Pokračujeme po vyšlapané 

cestičce proti proudu řeky Vrchlice až dojdeme k lávce přes Vrchlici, kde roste jediný 

topol šedý. Další dřeviny, které potkáme, jsou lípy. Nachází se tu lípa malolistá i 

velkolistá. V sousedství lip se nachází ve městě největší trnovník akát. O kus dál, 

kde se napojuje další cesta pro přechod přes železniční přechod, se nachází jeřáb 

prostřední. Míjíme hospodářské skladiště, až dojdeme k druhému mostu. Přijdeme 

k řadě olší lepkavých. Opět se tu můžeme setkat s několika lipami malolistými a 

javory mléči. Posledním stromem, který poznáme v první části přírodovědné 

exkurze, je jasan ztepilý. V této části exkurze žáci poznají jedenáct druhů dřevin, 

což se mi zdá jako optimální počet pro zapamatování a vstřebání informací. 
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Pilotní odzkoušení pracovních listů v 1. části exkurze 

Na začátku přírodovědné exkurze byli žáci poučeni o bezpečnosti během exkurze 

a o pravidlech chovaní v přírodě. 

 Žáci si vytvořili dvojice, ve kterých spolupracovali. Do každé dvojice byly rozdány 

botanické lupy, klíče k určování dřevin a devět pracovních listů týkající se dřevin 

první části exkurze. U každé dřeviny se žáci s učitelem zastaví a vytvoří svůj 

záznam o dřevině a zaznamenají do správného pracovního listu. Pracovní listy, 

které žáci dostali, obsahují buď popis dřeviny a dokreslí kresby listu, květu, plodu, 

nebo pracovní listy obsahují kresby určité dřeviny, list, květ a plod, a žáci popisují 

tyto části stromu. Žáci na exkurzi vidí jen některé části dřevin, podle ročního období, 

a podle těchto částí doplňují zbylé k určitému druhu dřeviny. Při vypracovávání 

pracovních listů je učitel nápomocen žákům a pomáhá jim při obtížích. Tím dochází 

ke kooperativní činnosti mezi žáky navzájem a mezi žáky a učitelem. 

První zastavení je u topolu černého. Všimneme si místa, kde roste. Žáky 

upozorníme na habitus stromu. Za povšimnutí stojí borka stromu, která je síťovitě 

rozpukaná. Dále podle ročního období zkoumají listy, květy, nebo plody.  

Další zastávka je u javorů mléče a klenu. Tyto dva javory musí porovnat. Nejsnáze 

je lze rozlišit podle kůry. Mléč ji má mělce brázditě rozpraskanou, klenu se kůra 

odlupuje v poměrně velkých plátech. Výhodou je, když stromy mají listy, protože se 

dají dobře rozlišit i podle nich. Javor mléč má dlouhé řapíky, které mléčí při utrhnutí. 

Okraj je ostře laločnatý. Plod nažka svírá tupý úhel. Javor klen nemléčí, je tupě 

laločnatý a nažky svírají ostrý úhel.  Žáci mají za úkol porovnat tyto dva druhy javorů 

a zapsat informace do svých připravených pracovních listů. Učitel dohlíží a 

poskytuje doplňující informace. 

Další pozorovanou dřevinou je jírovec maďal. Upozorníme žáky, že tyto dřeviny 

nejsou příliš dlouhověké. Jsou často napadány dřevokaznými houbami a ve starším 

věku bývají duté. Žáci mají za úkol zjistit, zda i tento strom byl napaden a zapsat 

případný rozsah výskytu houby. Vyhledají správný pracovní list a doplňují chybějící 

údaje o dřevině. 

Dostáváme se k významné dřevině v této části stezky, a to k topolu šedému. Je to 

opravdu velmi statný strom. Je křížencem topolu bílého a osiky. Z obou rodičů si 
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vzal jen to lepší, a proto je odolnější. Je tak vysoký a koruna je vysoko posazená, 

že není možné utrhnout list. Naštěstí okolo stromu rostou výhony a tím je i list 

dosažitelným. Opět žáci zjišťují vše, co je zaujme a informace zapisují do 

pracovních listů. 

Další dřeviny budeme opět mezi sebou porovnávat. Jedná se o lípu malolistou 

neboli srdčitou, a velkolistou neboli širolistou. Rozeznáme je hlavně podle listů. Jak 

název malolistá naznačuje, tato lípa má menší listy, nesouměrně srdčitě okrouhlé, 

v úžlabí žilek jsou rezavé chomáčky chlupů. Květenství obsahuje 5-15 květů. Lípa 

velkolistá má větší listy, v úžlabí žilek jsou bělavé chomáčky chlupů. Květenství 

obsahuje 3-9 květů. Kvete až o dva týdny dříve než lípa malolistá, už koncem 

května. 

Tyto informace žákům u lip předáme a žáci se snaží správně určit druh stromu. Opět 

vyplňují pracovní listy. 

Nedaleko od lip se nachází další druh dřeviny, kterým se budeme zabývat. Jmenuje 

se trnovník akát. Trnovník akát je invazivní dřevinou. Žákům je třeba vysvětlit pojem 

invazivní dřevina. Invazivní rostlina znamená, že není naší původní rostlinou, 

výborně se aklimatizovala a nyní vytlačuje naše původní druhy. Náš trnovník akát 

tvoří dvoj kmen a je jedním z největších ve městě. Žáci si zapíší vše, co sami zjistili, 

porovnávají shodné znaky se znaky v pracovních listech a listy doplňují. 

Dojdeme ke křížení cest, kde se jedna připojuje k železničnímu přechodu, a právě 

v tomto místě upozorníme na jeřáb prostřední. Je velmi odolným, snáší znečištěné 

ovzduší, nízké teploty a ani nemá vysoké nároky na půdu.  

Pokračujeme po cestičce dále až se dostaneme k mostu, který je druhý v pořadí. 

Zde se zastavíme, protože se tu nachází olše lepkavá. V tomto místě se olší 

nachází více, celé stromořadí. Tento druh nás provází celým údolím. Žáky 

upozorníme na fakt, že patří k významným alergenním dřevinám, protože produkuje 

velké množství pylu. 

Poslední dřevina, se kterou se budeme zabývat v 1. části exkurze, se nazývá jasan 

ztepilý. Doplňuje výsadbu okolí, již zmíněného mostu. V okolí tohoto mostu ještě 

roste několik lip a javorů mléčů. Žáky upozorníme na charakteristické znaky jasanu 

ztepilého a zmíníme jeho ohrožení houbou. Tato houba z Číny požírá jejich rostlinná 
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pletiva a potom vzrostlé stromy vypadají jako „košťata“. Žáci vyplní poslední 

pracovní list. 

V závěru exkurze si zopakujeme všechny dřeviny, pojmenujeme je rodovým i 

druhovým jménem. Budeme je jmenovat v pořadí, ve kterém se skutečně 

nacházely. 

K vyhodnocení pracovních listů se z časových důvodů dostaneme až ve škole, ale 

bezprostředně po exkurzi. Zpracováváme výsledky vypracovaných pracovních listů, 

zhodnotíme vlastní exkurzi. Zjistíme, kdy měli žáci problémy s určováním dřeviny. 

Nejvíce problémů bylo s rozlišením lip malolisté a velkolisté. Z pracovních listů a 

nasbíraného materiálu vytvoříme výstavku, abychom je poskytli k nahlédnutí 

ostatním žákům a učitelům. Slouží k nadchnutí pro další přírodovědné exkurze. 

 

8.1.2 Popis dřevin 2. části exkurze „Od Čáslavské ulice v Kutné Hoře 

k Velkému rybníku“. 

Exkurzi začínáme v Čáslavské ulici u Benešových pekáren proti proudu řeky 

Vrchlice. V těchto místech Vrchlici lemují statné lípy malolisté, javory kleny a 

javory mléče. Pod břečťanem popínavým se skrývá morušovník bílý.  

Dostaneme se na Macháčkovo nábřeží, které bylo osázeno břízami bělokorými. 

Půjdeme stále proti proudu řeky Vrchlice a všimneme si neobvyklého křížení 

železničního a silničního mostu, kde rostou topoly vlašské. Naše cesta pokračuje 

kolem Oslošachetského mlýna, který byl později přebudován na veřejné vanové 

lázně. Tyto lázně zkrášluje krásně červený keř ruj vlasatá. Míjíme další mlýn, 

Heringův, který má již bohužel suchý náhon, ale má krásně vzrostlé jasany ztepilé. 

U Heringového rybníku roste největší olše lepkavá na Kutnohorsku. Pokračujeme 

po tzv. Královské procházce, která je lemována olšemi lepkavými a zastavíme se 

u stoletého javoru mléče. Bohužel část kmene javoru odumřela, protože byl 

napaden houbou penízovkou sametovou. Další dřevina, která nás uchvátí svým 

rozměrným tělem, je lípa srdčitá. V tomto místě naše původní dřeviny lípy střídají 

invazivní dřeviny trnovník akát. Jehličnaté stromy jsou zastupeny borovicí lesní a 

modřínem opadavým. Na opačném břehu nás zaujme krásné stromořadí jasanů 

ztepilých. Stále pokračujeme po Královské procházce a míjíme další javory kleny, 

olše lepkavé, jírovce maďaly a lípy srdčité. Téměř všechny tyto stromy porostl 
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břečťan popínavý. Po prohlédnutí těchto dřevin si všimneme o několik metrů dál 

habru obecného. Stále jdeme dál procházkou králů, kde nás překvapí tis červený, 

který se sem patrně dostal pomocí ptačího trusu. Další jehličnatý strom, který lemuje 

Královskou procházku, je smrk ztepilý. Nyní budeme krátce pokračovat po 

asfaltové cestě, kde nás u autobusové zastávky zaujmou dvě dřeviny. První je 

prudce jedovatý keř brslen evropský a druhou zajímavou dřevinou je olše zelená. 

Naše cesta míří k amfibolitovému lomu, kde ve spodní části roste několik olší 

lepkavých a vrb jív. V horní části lomu vyrůstá modřín opadavý, dub letní 

střemcha hroznovitá. 

Dále budeme pokračovat po silnici po vyasfaltované silnici až dojdeme ke skále před 

Vrbovým mlýnem. Toto místo plně obsadily trnovníky akáty. Stále půjdeme po 

silnici kolem pily ke štole sv. A. Paduánského. Bříza bělokorá obsadila toto místo 

do té míry, že tu vznikl březový les. 

Dále pokračujeme po řece Vrchlici, proti jejímu proudu až k rozcestí u náhonu. Toto 

místo je na dřeviny druhově bohatší. Nachází se tu dub letní, jilm vaz, habr 

obecný, lípa malolistá, líska obecná a hloh jednosemenný. U náhonu bohužel 

skomírají vrby bílé a několik keřů brslenu evropského. 

Dále se vydáme do kopce na skalní ostroh, kde je vyhlídka. Skalní plošina je 

porostlá stepním až lesostepním porostem. Nachází se tu borovice lesní, dub letní 

a bříza bělokorá. Všechny tyto dřeviny mají díky poloze velmi zakrslý a pokřivený 

vzrůst. 

Pokračujeme dále proti proudu řeky Vrchlice až ke Spálenému mlýnu, kde nás opět 

doprovází olše lepkavé (syndrom náhlého chřadnutí olší). O kus dál na skále se 

tyčí trnovníky akáty.  

Pomalu se blížíme k Velkému rybníku, tedy do cíle.  Hráz tohoto rybníka zpevňují 

vrby jívy.  
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Pilotní odzkoušení tabletů na 2. části exkurze 

Přírodovědné exkurze se zúčastnilo 19 žáků. Před exkurzí byli žáci poučeni o 

bezpečnosti. Do Kutné Hory jsme odjeli linkovým autobusem. Odebrali se do 

Čáslavské ulice, kde naše pozorování dřevin řeky Vrchlice začalo. 

Naší prvním objektem se stala lípa malolistá neboli srdčitá. Seznámení žáků s tímto 

stromem není nutné, protože si ho spojují s českým národním symbolem. Nutné je 

připomenout, že je medonosnou dřevinou. Žáci si pomocí tabletu vyfotili jednotlivé 

části stromu i jeho celek. Zapsali si informace a zajímavosti, kterých si na místě 

všimli. 

Další zastávka byla u javorů klenu a mléče. Žáci měli za úkol rozlišit tyto dva druhy. 

Zjistit, který je mléč a který klen. Veškeré informace nafotit a zapsat. 

Přiblížili jsme se ke statnému stromu morušovníku bílému, který je nejstarším a 

nejmohutnějším stromem morušovníku na Kutnohorsku. Jeho kmen je úplně 

obrostlý břečťanem popínavým. Z dějepisu žáci tuto dřevinu znají, protože o ní 

slyšeli v souvislosti o hedvábí. Staří Číňané využívali bource morušového při výrobě 

hedvábí. Žáky dále upozorníme na chutné ovoce této dřeviny. Žáci využívají tablet 

při zachycení informací stávajících i nových. 

 Do dřevin jsme zařadili i břečťan popínavý. Tato všudypřítomná, stálezelená a 

popínavá rostlina žáky zaujala, protože se domnívali, že je parazitickou rostlinou. 

To jim bylo vyvráceno, protože se kořeny pouze přidržuje. 

Topoly vlašské snadno odlišíme od ostatních podle štíhlé a sloupovité koruny. Tento 

strom byl právě pro tvar koruny často vysazován. Žáci pořídí snímky a doplní je 

vhodnými informacemi. 

Další vlhkomilnou rostlinou, kterou jsme se zabývali, byl jasany ztepilé. Zajímavostí 

tohoto stromu je, že je dřevo pružné a ohebné, a proto se používalo na výrobu lyží. 

Žáci fotografovali detaily stromu i celý habitus a zároveň ho popisovali. 

Tato olše lepkavá, ke které jsme přišli, je opět největším a nejstarším stromem 

tohoto druhu na Kutnohorsku. Upozorníme žáky na brzké kvetení stromu a s tím 

spojený význam pro včely.  Dále se tato dřevina hojně využívá ke zpevňování břehů. 
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Procházíme kolem dalších olší lepkavých a zastavíme se javoru mléče. Tento druh 

jsme již pozorovali, ale tento javor je zajímavý tím, že je velmi mohutný a roste tu 

asi sto let, proto ho nemůžeme minout. 

Musíme se zastavit i u lípy srdčité, opět, krásně vzrostlého a mohutného stromu. 

Další pozorovanou dřevinou je trnovník akát, který na stezce střídá lípy srdčité. Dle 

Skýbové (2007) trnovník je invazivní dřevinou, která vytlačuje naše původní dřeviny. 

Do Čech byla přivezena jako silně vonící a medonosná rostlina. Žákům ukážeme 

trny na větévkách, o nichž je odvozen název. 

První jehličnaté stromy, se kterými se setkáme na naší exkurzi, jsou borovice lesní 

a modřín opadavý. Porovnáme tyto jehličnany, žáci najdou rozdíly, nafotí a zapíše 

je. Borovice je po smrku nejhojnějším jehličnanem v České republice. Modřín je 

světlomilnou rostlinou a tuto informaci porovnáme s reálným stanovištěm a 

zapíšeme.  

Opět procházíme kolem javorů klenů, olší lepkavých, lip srdčitých. Nás zaujmou 

jírovce maďaly. Se žáky si připomeneme, jakými způsoby nás jírovec může 

zaujmout od jara do zimy. Na jaře se chlubí krásnými vztyčenými květy, v létě dlanitě 

složenými listy, s podzimem nás překvapí ostnitými plody kaštany a v zimě 

charakteristickým habitem. Opět všem těmto dřevinám brání v růstu břečťan 

popínavý. Pobídneme žáky k zaznamenání informací a prostudování jednotlivých 

částí, než se přesuneme k další dřevině řeky Vrchlice, habru obecnému. 

 Na tomto místě se nachází hned několik kusů habrů. Poukážeme na tvrdost dřeva 

habru a velmi dobrou výmladkovou schopnost. Pokud možno, žáci si nafotí pomocí 

tabletu všechny části stromu, podle kterých ho poznají. 

Pokračujeme dál po Královské procházce a přijdeme k tisu červenému. Žáky 

upozorníme na vysoké nebezpečí otravy při požití jakékoliv části dřeviny, vyjma 

červeného míšku. Strom je chráněným zákonem. Žáci fotí a zapisují vše důležité o 

dřevině, kvůli bezpečnosti i proto, že je chráněným zákonem, nic netrhají. 

 Další dřevina, která se na tomto místě vyskytuje, je hojný smrk ztepilý. Tento 

jehličnan je známý jako monokultura. Vysvětlíme žákům termín monokultura a 

z jakých důvodů je tak hojně pěstován. Také vysvětlíme úskalí této dřeviny. Opět 

žáci zaznamenávají veškeré dostupné informace o daném stromu. 
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Další prudce jedovatou rostlinou je brslen evropský, který se nachází na konci 

Královské procházky u autobusové zastávky. Tento keř je nádherný hlavně na 

podzim a v zimě.  Má totiž nápadně červené plody, čtyřhranné tobolky. Dále žáky 

upozorníme na korkové lišty na větvích. Po zodpovězení všech dotazů, žáci 

zaznamenávají informace do svých tabletů.  

Následující dřevinou je zvláštní druh olše, a to olše zelená. V Kutné Hoře se 

nacházejí pouze dva exempláře. Od olše lepkavé se odlišuje menším vzrůstem, 

samičí jehnědy jsou přes zimu ukryty v pupenech jako u bříz a mají zelenou barvu. 

Je silně ohroženým druhem. Žáci zachycují olši zelenou do svých tabletů jak 

fotograficky, tak písemně. 

Z Královské procházky se dáme směrem k amfibolitovému lomu, kde rostou olše 

lepkavé a vrby jívy. Olši lepkavé jsme se už věnovali, tak nám zde zbývá vrba jíva. 

Vrba jíva je důležitou dřevinou z hlediska jarní pastvy včel. Žákům vysvětlíme 

nutnost světla této dřeviny. Žáky vyzveme k důkladnému zaznamenání údajů o vrbě 

jívě a postoupíme k další dřevině. 

Tou dřevinou je dub letní, který se nachází v horní části amfibolitovém lomu. Tato 

dřevina patří k nejmohutnějším v České republice. Bylo by dobré žákům 

připomenout jeho výjimečnost dožití se vysokého věku. Má velmi kvalitní tvrdé 

dřevo, které je trvanlivé i pod vodou. Žáci zachytí mohutnost této dřeviny a její části 

pomocí tabletu. 

Stále zůstáváme v horní části lomu, kde poznáme střemchu hroznovitou, někdy 

uváděnou pod jménem střemcha obecná. U tohoto kultivaru střemchy žáky 

upozorníme na množství kmenů a na rozmnožování z výmladků. Vysvětlíme termín 

výmladek. Dále žákům vysvětlíme, že je stínomilnou rostlinou, proto krásně roste 

v nižších patrech lesa. Žáci zachycují data do tabletů a postupujeme dál proti 

proudu řeky Vrchlice. 

 Míjíme trnovníky akáty, až sejdeme ke štole sv. A.Paduánského. Zde se zastavíme 

u běžně vyskytujícího se stromu břízy bělokoré. Ve středověku byla významným 

stromem, protože se z její mízy vařilo lepidlo, později se z větví vyráběla košťata a 

junáci ji používali do tzv. KPZky, protože i vlhká kůra dobře hoří. Stále má využití 

v kosmetice, nebo se z rašící břízy a její šťávy vyrábí sirup. Dnes je považována za 
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plevelnou dřevinu. Žákům vysvětlíme termín plevelná rostlina. Opět si žáci zaevidují 

poznámky o bříze a jdeme dál.  

Naší další zastávkou je jilm vaz. Procházíme kolem dubu letního, kterého jsme již 

popisovali. Tento jilm se nachází u rozcestí u náhonu. Upozorníme žáky na růst jeho 

listů. Listy rostou tak, aby se vzájemně nestínily. Upozorníme na nad půdou 

vystupující kořenové náběhy, mohutnost kmenu a na jeho boulovitost. Žáci si dělají 

záznamy do tabletů, fotí materiál k pozdějšímu zpracování. 

 Jdeme dál proti proudu řeky Vrchlice, a přitom míjíme lípu malolistou. Zaujme nás 

až líska obecná, která je považována za plevelnou rostlinu. Významná je opět pro 

včely, protože kvete brzy z jara. Je oblíbeným keřem pro její plody oříšky. Žáci fotí 

a popisují do svých tabletů. 

Další zajímavá rostlina, hned v sousedství lísky obecné, se nachází hloh 

jednosemenný. Tento rozkladitý keř se špatně rozlišuje od ostatních hlohů. 

Poznáme ho podle palistů, kališních uší na plodech, dále podle laločnatosti listů a 

jejich pilovitého okraje čepele. Žáci zaznamenají detaily keře a hlavně je popíší. 

Pokračujeme dál k Velkému rybníku, procházíme kolem již zmíněných brslenů 

evropských a zastavíme se vrby bílé. Žákům vysvětlíme, že je spousta druhů vrb. U 

Velkého rybníka se nachází další druh vrby, a to vrba jíva. Proto budou mít možnost 

porovnání těchto dvou druhů. Žáci si zaznamenají znaky vrby bílé, která má vyšší 

kmen, dobře obrůstá. Proto se seřezává na „babku“, kvete po rašení listů v dubnu 

až květnu, listy jsou kopinaté až úzce kopinaté.   

Míjíme borovice lesní, zakrslé a pokřivené duby letní a břízy bělokoré. Spálený mlýn 

chrání olše lepkavé a ze skály na nás vykukují trnovníky akáty. 

 To se už pomalu blížíme ke konci naší přírodovědné exkurzi, tedy k Velkému 

rybníku. Tam nás na hrázi přivítají vrby jívy. Všimneme si menšího vzrůstu než u 

vrby bílé. Kvete mnohem dříve, a to už v březnu, před rašením listů. List má spíše 

vejčitý tvar s okrajem vroubkovaným až zubatým. Doporučíme ihned porovnat 

s vrbou bílou a vše řádně zaznamenáme.  
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8.2 Vyhodnocení exkurze 

Za zdařilou exkurzi považuji, když žáci pracují s nadšením, získají nebo si upevní 

vztah k přírodě a vše zvládnou bez úrazu. Toto bychom mohli vyjádřit i 

pedagogickým jazykem, tedy splnění kognitivních, afektivních a psychomotorických 

cílů. 

Při exkurzích žáci pracovali ve dvojicích pod vedením učitele. Aktivně mezi sebou 

spolupracovali, plnili stanovené úkoly i pracovní listy. Pokud byla zpozorována 

menší aktivita a únava některých žáků, setrvali jsme u některé dřeviny déle kvůli 

odpočinku a načerpání sil.  

Závěrečné zkontrolování pracovních listů a zhodnocení proběhlo na konci exkurze 

i ve školních lavicích pod vedením učitele. Zhodnotili jsme jednotlivé pracovní listy, 

řekli si úskalí při řešení problémů. Tyto poznatky a výsledky jsou přínosnými 

podklady pro další plánování přírodopisné exkurze. 
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9  DISKUZE 

V současné době není lehké vymyslet pracovní listy inovativní a pro žáky zajímavé. 

Samozřejmě jsem nejdřív hledala inspiraci na internetu a v tištěné formě.  

K dispozici je jich spousta, ale přesto mi žádné nevyhovovaly. Například některé 

pracovní listy používají způsob přiřazování strom-list-plod, nebo doplňují nabízená 

slova do textu. Tato forma pracovních listů mi pro žáky II. Stupně nevyhovuje, 

protože podle mého málo podporují samostatné myšlení.  

Při přípravě pracovních listů je důležité, aby bylo podporováno u žáků přemýšlení a 

bádání. Podle mých představ a vzhledem k věku žáků, by pracovní listy do terénu 

měly obsahovat jen základní údaje, které jsou důležité pro splnění cíle exkurze.  

 Myslím si, že by pracovní listy neměly být jen bezhlavou doplňovačkou. Naopak by 

měly motivovat žáky k pozorování, aktivizovat je a podporovat je k přemýšlení. Měly 

by mít funkci podpůrného materiálu. Při prohlížení dostupných pracovních listů o 

dřevinách pro druhý stupeň, převažují ty, které podporují jen teoretickou výuku. Jde 

v nich především o doplňování tabulek a vět nabízenými slovy a různými 

možnostmi. Většinou jsou předkládány žákům informace, které brání 

samostatnému bádání. Proto jsem se rozhodla jít jinou cestou. Rozhodla jsem se 

vytvořit pracovní listy jen s černobílou perokresbou. S černobílou z toho důvodu, že 

se na každé škole šetří a těžko by někdo měl možnost tisknout pracovní listy ve 

větším množství barevně. Každý pracovní list by měl obsahovat kresbu listu, květu 

a plodu jen jednoho stromu. Podle kreseb by žáci měli poznat, o jakou dřevinu se 

jedná. Protože se ve skupinkách pracuje lépe, zvolila jsem práci ve dvojicích. Do 

každé dvojice žáci dostali tolik pracovních listů, kolik bylo třeba prozkoumat dřevin. 

Na každé zastávce, u jednotlivých dřevin, žáci hledali správný pracovní list. Podle 

indicií skutečného stromu žáci museli vyhledat správný pracovní list a doplnit ho o 

informace. Samozřejmě na začátku exkurze bylo nejobtížnější najít správný 

pracovní list ke správnému stromu. Čím jsme se blížili ke konci exkurze, ubývalo 

dřevin ke zkoumání a nevyplněných pracovních listů, proto byla práce jednodušší. 

Vlastní exkurzi předcházelo mnoho organizačních příprav. Nejprve bylo třeba 

stezku projít, určit dřeviny a připravit takové množství pracovních listů, kolik je dřevin 

ve skutečnosti na trase. Další fází byla tvorba kreseb jednotlivých dřevin pro 

pracovní listy.  
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Se žáky bylo nejprve třeba zopakovat a doplnit si teoretické znalosti o dřevinách, se 

kterými se setkají na exkurzi, aby se při exkurzi lépe orientovali. Teoretická část, ve 

škole před exkurzí, měla funkci motivující, aby žáci v terénu pracovali s nadšením. 

To se opravdu povedlo, protože všech 19. žáků ze 7.třídy exkurzi zvládli bez 

jakýchkoliv problémů. 

Mnou uskutečněná přírodovědná exkurze s využitím pracovních listů se realizovala 

v 1. části stezky po březích řeky Vrchlice. Zastavovali jsme se vždy, když se na 

trase vyskytl nový druh dřeviny, který bylo třeba určit. Žáci ve dvojicích se snažili 

určit podle perokreseb druh dřeviny a popisovat jednotlivé části.  Na konci exkurze 

jsme zkontrolovali správnost řešení pracovních listů a každý vyhodnotil, jak se mu 

pracovalo a s jakými problémy se potýkal.  
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10 ZÁVĚR 

Na začátku diplomové práce jsem si vytyčila její cíle. Ke splnění cílů jsem si nejprve 

vyhledala a následně prostudovala vhodnou literaturu.  

Prvním cílem bylo vystihnout přírodní podmínky břehů řeky Vrchlice. Toto malebné 

údolí řeky Vrchlice, které je bohaté z hlediska hub, rostlin i živočichů bylo popsáno 

v kapitole 2 charakteristice lokality. Pro snadnější orientaci byly organismy v práci 

řazeny do jednotlivých kapitol. Nejpodrobněji jsem se zabývala dřevinami, protože 

jsou stěžejními pro mou práci. Pro úplnost jsem zahrnula i dřeviny bývalého 

arboreta. Dále jsem se v teoretické části zabývala výukovou formou exkurze, 

východiskem pro návrh vlastní exkurze.  

Dalším cílem, ve výzkumné části, bylo zjistit zájem učitelů o pracovní listy 

k dřevinám na březích řeky Vrchlice. Do výzkumu se zapojilo čtrnáct základních 

škol. Výzkumné šetření jsem zahájila předvýzkumem, protože tvorba pracovních 

listů měly zásadní význam pro mou diplomovou práci. Předběžný výzkum ukázal 

zájem o pracovní listy, proto jsem pokračovala výzkumem a vypracovala vlastní 

dotazník. Pro přehlednost jsem dotazníkové šetření znázornila grafy. Vlastním 

dotazníkem jsem zjistila malý zájem o stezku po březích řeky Vrchlice, ale velký 

zájem o pracovní listy. V kapitole 5.4 byly shrnuty výsledky dotazníkového šetření.  

 Z výsledků dotazníkového šetření se domnívám, že pomocí pracovních listů jsem 

upozornila na tuto stezku a učitelé ji zařadí do své výuky.   

Hlavním cílem, pro praktické využití, bylo navrhnout námět na exkurze zaměřené 

na dřeviny a vypracovat k nim pracovní listy. V práci byly podrobně popsány dvě 

exkurze. První přírodovědná exkurze je v práci popsána od katedrály v Sedlci po 

Čáslavskou ulici, druhá od Čáslavské ulice v Kutné Hoře k Velkému rybníku. 

K těmto dvěma exkurzím jsem vypracovala pracovní listy.  

Při vytváření pracovních listů jsem dlouho přemýšlela, jak by měly vypadat. 

Nechtěla jsem odvádět pozornost žáků od vlastního pozorování vyplňováním 

pracovních listů, ale naopak jsem se snažila podnítit jejich bádání. Proto jsem volila 

jednoduché doplňování. Buď žáci doplní perokresbu textem, nebo naopak text 

doplní kresbou. 
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Následně jsem se žáky pilotně vyzkoušela pracovní listy v první části exkurze. Tyto 

pracovní listy o dřevinách břehů řeky Vrchlice se mi plně osvědčily a nenastaly 

žádné problémy. 

Další náměty, které by žáky aktivizovali k činnosti při přírodovědných exkurzích 

jsem popsala v kapitole 7.2. Při druhé exkurzi žáci zpracovávali informace pomocí 

informačních technologií, v našem případě tabletu. Tablet je multifunkční pomůcka, 

která se mi velice se mi osvědčila, protože žáci s nimi fotí, fotografie doplňují o 

informace. Následně si mohou fotografie různě zpracovávat a vytvářet prezentace. 

Práce s tablety zaujme i žáky, kteří jinak o výuku nejeví zájem.  

Další aktivitou byl sběr listů při exkurzi a následná laminace listů ze stromů. Vlastní 

laminace listů a výroba jmenovek je pro žáky atraktivní činností.  

Pevně věřím, že námět na exkurzi po březích řeky Vrchlice a na ni navazující 

pracovní listy o dřevinách pomohou učitelům okolních základních škol při jejich 

vlastních terénních exkurzích. 

Tato stezka nabízí velké množství organismů a tím vybízí k úvaze navázat a vytvořit 

další pracovní listy např. hub, bezobratlých, bylin a podobně. 
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JAVOR MLÉČ 

 

List 

S ostrými laloky 

Po utrhnutí teče bílá tekutina  

Na podzim se zbarvuje do sytě žluta 

Kanada ho má na vlajce 

 

 

 

 

 

 

Květ  

Kvete před rašením listů, IV-V 

Chocholičnaté květenství až 40květé  

Barva žlutozelená   

Oboupohlavný i jednopohlavný 

 

 

Plod 

Křídlatá dvounažka 

Křídla téměř vodorovně odstálá  
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JAVOR KLEN 

List 

Nerovnoměrně pilovitý  

Tupě zubatý 

5-7 laloků 

Po utrhnutí  neteče mléko  

 

 

 

 

 

 

Květ  

Kvetu současně s rašení listů, V. 

Květy v převislých latách  

Barvy zelené  

 

 

 

 

 

Plod 

Křídlatá dvounažka 

Křídla svírají ostrý úhel  
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TOPOL ŠEDÝ 

 

List  

Okrouhle vejčitý 

Dlanitě trojlaločný s hlubokými 

zuby 

Sytě zelený, na rubu světlejší  

Starší kožovitý, na rubu 

šedoplstnatý 

 

 

Květ 

Mám květenství v jehnědách, III.-IV. 

dvoudomé 

Samčí – až 30 tyčinek s karmínovými prašníky  

Samičí-štíhlejší, zelené se žlutými bliznami 

 

 

 

 

Plod 

Stopkaté tobolky 

S ochmýřenými semeny 

Převislé plodenství 
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LÍPA MALOLISTÁ-SRDČITÁ 

LIST 

Okrouhle srdčitý 

5–7 cm 

Okraj pilovitý 

Rub u rozvětvených žilek – jemně chlupatý 

Barva chmýří v úhlu žilek-rezavé 

 

 

 

 

KVĚT 

 Vidlan se stopkou 

Se srostlým blanitým listenem 

Kvete až v červenci  

 

 

PLOD 

Nažka, kulovitá, tenkostěnná 

5-8 mm 

Kryt plodu – pýřité oplodí 

Zralý oříšek lze v prstech zmáčknout 
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LÍPA VELKOLISTÁ 

 

 

List 

Srdčitě okrouhlý 

S dlouhým řapíkem 

Okraj ostře pilovitý 

Větší než u malolisté 

Barva chmýří v úhlu žilek – bělavá 

 

 

Květ 

Kvete dříve než malolistá, konec června 

Větší než u malolisté 

Stopkaté květenství, s 5-15 pravidelnými květy 

s velkým zelenožlutým jazykovitým blanitým listem 

 

Plod 

Větší než u malolisté 

Zralý oříšek nelze v prstech zmáčknout 

Dřevnatý, žebernatý 

Klíčí druhým rokem 
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TRNOVNÍK AKÁT 

List  

Střídavě lichozpeřený 

Složený z 9-19 lístků  

Lístky – okrouhlé, oválné, eliptické 

4-5 cm velký, celokrajný, lysý 

Tenký, světle zelený 

Opadává zelený 

 

Květ 

Kvete v červnu 

Převislý hrozen 

10-25 cm dlouhé  

Jednotlivé květy – 2 cm, motýlokvětá stavba 

Pavéza zelená, ostatní lístky bílé 

Intenzivně voní 

 

Plod  

Převislý plochý lusk 

1 cm široký  

5-10 cm dlouhý 

Červenohnědý lesklý i matný 

Tmavohnědá semena 
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JÍROVEC MAĎAL 

 

List 

Dlanitě složitý, 5-7 četný  

S největším terminálním listem 

Obvejčitý, s okrajem pilovitým 

Dlouhý řapík,20 cm 

Zelený, podzim – zlatožlutý 

 

 

Květ  

Doba květu - květen 

Kuželovitá lata, 30 cm  

Jednopohlavný, oboupohlavný 

Barva – bílá se žlutou nebo červenou skvrnou 

 

 

 

Plod 

Ostnitá tobolka 

6 cm velká 

1-3 semena (kaštany) 
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JILM HABROLISTÝ 

LIST  

Dlouhý řapík 

5-10 cm dlouhý list  

Zašpičatělý, asymetrický  

Okraj jeden až dvakrát zubatý 

Líc tmavozelený, rub světlejší 

Výrazná žilnatina 

 

KVĚT  

Krátká stopka 

Vrcholík 

Zelené, až nafialovělé obrvené okvětní lístky 

S nápadnými fialovými prašníky, dvě blizny  

 

 

 

 

PLOD 

Křídlatá nažka, okrouhlá  

Křídlo – lysé 
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BŘÍZA BĚLOKORÁ 

LIST  

Řapíkatý 

Trojboce srdčitý až kosníkovitý 

Okraj dvojitě pilovitý, ke špičce zúžený  

Mladý – chlupatý, později lysý 

Leskle zelený, podzim zlatožlutý 

 

 

KVĚT  

Kvete v květnu 

Jehnědy 

Samčí – po1-3, konec loňských větévek 

              Přisedlé, 3-7 cm dlouhé  

Samičí – 1-4 cm dlouhé, stopkaté 

               Zelené, vzpřímené, později převislé 

 

 

 

PLOD  

Drobná nažka 

Velikost 2 mm 
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VRBA BÍLÁ 

LIST  

Krátký řapík 

Podlouhle, úzce kopinatý  

10 cm dlouhý  

Zašpičatělý 

Okraj – pilovitý 

Líc – tmavě zelený, lesklý 

Rub – stříbřitě chlupatý, sivě bílý 

 

KVĚT  

Kvete – duben–květen, s rašením listů 

Jednopohlavný 

Úzce válcovitý  

Přímé, mírně ohnuté jehnědy 

Samčí – dvě chlupaté tyčinky 

Samičí – přisedlý, lysý semeník 

               dvě dvoulaločné blizny 

               jedna nektáriová žlázka 

PLOD 

Lysá tobolka 

Drobná semena  
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BEZ ČERNÝ 

LIST  

Složený, lichozpeřený 

2-3 páry 

Velikost – 6-12 cm dlouhé 

Vejčité, zašpičatělé  

Při bázi – celokrajný, špička – zubatá 

Barva – líc – tmavě zelený 

 rub – světlejší, na žilkách jemně chlupatý 

 

 

KVĚT  

Chocholík, plochý, hustý, vrcholový 

Průměr – 10-25 cm  

5 četný  

Barva – bílá až nažloutlá 

 

 

 

PLOD 

Převislé plodenství, kulovité peckovice 

5 mm velké 

Lesklé, tmavofialové až černé  
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HLOH JEDNOSEMENNÝ 

LIST  

Dlanitě laločný 

3-5 mělkých, nepravidelných cípů  

Velikost -4-8 cm dlouhý  

Okraj – pilovitý  

Líc – sytě zelený, lesklý 

Rub – světlejší 

Podzim – žlutý  

 

KVĚT  

Kvete v květnu až červnu 

V květenství vrcholík 

Květ pravidelný 5četný  

Korunní – bílé, 5-6 mm velké 

18-20 tyčinek 

Prašníky červené, jedna čnělka 

 

PLOD 

Plodenství – 10-20 krátce stopkaté malvice  

Malvice – kulovité, vejcovité 5-10 mm velké  

Barva – tmavě červené až hnědočervené 

           dužina – žlutá až hnědá 
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LÍSKA OBECNÁ 

LIST 

1-2 cm dlouhý řapík, žláznatě chlupatý 

vejčitý až obvejčitý, na konci špičatý  

na bázi srdčitý 

okraj – dvojitě pilovitý až mírně laločnatý 

horní strana řídce chlupatá 

rub – na žilkách pýřitý 

 

KVĚT  

Jednopohlavný 

Samčí – 3-7 cm úzké jehnědy 

         kvetou v únoru až dubnu 

samičí – nenápadné květenství  

   přisedle v hnědém, pupenovitém obalu 

z obalu vyčnívá červenofialová blizna 

 

PLOD  

Oříšek 

Vyrůstá po1-5 kusech 

Vejcovitě kulovitý 

Nejprve žlutozelený, později hnědý 

Zvonkovitý až žláznatě chlupatý obal 
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STŘEMCHA HROZNOVITÁ 

LIST  

Řapíkatý 

Vejčitý až eliptický  

Náhle zašpičatělý 

Okraj drobně pilovitý 

Líc tmavě zelený 

Rub světlejší, na žilkách řídce chlupatý 

Po rozemnutí – voní po mandlích 

 

KVĚT  

Kvete v květnu až červnu 

Převislý hrozen 

Květ 5četný, bílý, stopkatý  

Oboupohlavný, 2 cm velký, vonný 

Korunní lístky obvejčité, okrouhlé, celokrajné 

Kališní lístky – malé. Trojúhelníkové, žláznaté 

 

PLOD 

V řídkých hroznech 

Jednotlivě opadávají 

Černá peckovice  

8 mm velké 

1 žlutá, brázditá pecka 
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DUB LETNÍ 

LIST  

Krátce řapíkatý  

Nahloučení listů na koncích větví 

Nepravidelně laločnatý 

Na vrcholu zaokrouhlený 

Na bázi srdčitě ouškatý 

 

 

 

KVĚT  

Kvete v dubnu - květnu 

Jednodomý 

Samčí jehněda ochablá, vysutá 

            barva žlutozelená 

            velikost 5 cm dlouhá  

samičí řídký, chudokvětý klas 

           drobný, s červenou bliznou 

 

PLOD 

Na dlouhé stopce 

Nažka – žalud  

Horní část – číška 
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BRSLEN EVROPSKÝ 

 

LIST  

Řapíkatý, jednoduchý 

Podlouhle kopinatý, zašpičatělý 

Báze klínovitá 

Okraj pilovitý 

Lysý, na rubu jemně chlupatý 

 

 

Květ 

Úžlabní vidlan 

4četný, drobný 

Korunní lístky vejčité až čárkovité 

        Žluté až žlutozelené 

4 tyčinky 

Květní lůžko široké 

 

 

Plod 

čtyřpouzdrá tobolka  

Barva karmínově červený 
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JASAN ZTEPILÝ 

 

LIST   

Lichozpeřený, 7-15 lístků 

Lístky – podlouhlé, podlouhle vejčité 

Okraj – pilovitý 

Přisedlý, koncový – řapíkatý 

 

KVĚT 

Jeden strom – oboupohlavný i jednopohlavný  

Mnohomanželná rostlina 

Svazečky-lata 

Bezobalný 

Oboupohlavný – 2 tyčinky s červenými prašníky 

                           1 dvoulaločná blizna 

Samčí – jen tyčinky 

Samičí – pestík, sterilní tyčinky 

Kvete – před olistěním, duben 

 

 

PLOD 

Křídlatá nažka, 1 cm dlouhá  
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OLŠE LEPKAVÁ 

 

LIST  

Okrouhlý, okrouhle obvejčité 

Dlouhé 4-9 cm 

Okraj pilovitý 

Vrchol tupý až vykrojený 

V mládí lepkavý 

 

 

 

KVĚT  

Jehnědy odděleného pohlaví 

Samčí převislé, 4-7 cm dlouhé 

           hnědofialové 

samičí 1 cm dlouhé, vejčité 

           po opylení dřevnatí 

 

 

PLOD 

Nažka leskle hnědá 

Úzce křídlatá 
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Příloha 2 – Zadávaný dotazník 

DOTAZNÍK – ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU O PRACOVNÍ LISTY K URČOVÁNÍ DŘEVIN NA 

BŘEZÍCH ŘEKY VRCHLICE 

Dobrý den, 

studuji na pedagogické fakultě univerzity Karlovy a ráda bych vás požádala o 

vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je plně anonymní a slouží pouze 

k využití dat pro tuto diplomovou práci. Pomocí tohoto dotazníku mi poskytnete 

zpětnou vazbu, zda bude zájem mnou vytvořených  pracovních listů, které jsou 

zaměřeny na určování dřevin na březích řeky Vrchlice. V dotazníku se nacházejí 

otevřené, uzavřené otázky. Dotazník je rozdělen na dvě části. První část je 

informativní, druhá část je vlastní dotazník.  

Pokyny pro vyplňování: 

• Na otevřené otázky odpovězte na připravené volné řádky 

• Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte vždy jen jednu odpověď 

Tímto vám srdečně děkuji za ochotu a váš čas, který mi při vyplňování tohoto 

dotazníku věnujete.        Bc. Jana Nováková 

 

1. ČÁST 

INFORMACE O ŠKOLE 

Název školy:      Datum: 

 

2. ČÁST 

TATO ČÁST JE ZAMĚŘENA NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU O PRACOVNÍ LISTY 

Otázka č. 1 Jste muž nebo žena? 

muž      žena 

Otázka č. 2 Jste učitelem na 

  městské základní škole 

   vesnické základní škole  
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Otázka č. 2 Ve kterém ročníku učíte o dřevinách? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Otázka č. 3 Učíte podle ekologického, či systematického přírodopisu? 

            ekologický      systematický  

 

Otázka č. 4 Učíte žáky o dřevinách pouze v teoretické rovině, tedy jen ve třídě? 

   ano       ne  

 

Otázka č.5 Učíte žáky o dřevinách pouze v praktické rovině, tedy jen v terénu? 

   ano       ne 

 

Otázka č.6 Učíte žáky o dřevinách nejdříve v teoretické rovině (ve třídě), následně 

prakticky, tedy v terénu?  

   ano       ne 

 

Otázka č.7 Chodíte se žáky na přírodovědné exkurze do přírody? 

   ano       ne 

 

Otázka č.8 Jak časově náročné exkurze preferujete? 

  jednohodinové 

  dvouhodinové 

  jednodenní 

  vícedenní 
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Otázka č. 9 Znáte stezku po řece Vrchlici?  

   ano       ne 

 

 

Otázka č.10 Chodíte se žáky po této stezce? 

    ano       ne 

 

Otázka č.11 Co sledujete se žáky na této stezce? 

 

 

 

Otázka č.12 Využili byste pracovní listy k určování dřevin na stezce po březích řeky 

Vrchlice? 

   ano       ne 
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