
Metodická příručka k realizaci exkurze 

Zařazení do RVP ZV: přírodopis – biologie rostlin; přírodopis – neživá příroda 

Přesah do jiných předmětů: zeměpis – terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Očekávané výstupy : Žák rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.  

   : Žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně 

geologického oběhu hornin i oběhu vody 

Učivo : systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, 

mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných 

rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných 

zástupců 

 : vnitřní a vnější geologické procesy – příčiny a důsledky 

Cíl : Žáci podle zjednodušeného klíče určí vybrané zástupce. 

: Žáci na základě pozorování popíší vzhled a charakteristické vlastnosti zástupců.  

: Žáci se zorientují v mapě a naleznou stanoviště plnění úkolů na základě  

poloh v ní zakreslených.  

Formy výuky:  skupinová, individuální práce 

Metody: práce s pracovním listem, výklad 

Pomůcky: pracovní list, izolepa, propiska/tužka, barevná propiska, mechové rostlinky 

zalaminované ve fólii, terénní obuv, doprovodné texty 

Pozn.: Před samotnou realizací exkurze je potřeba, aby si učitel prošel trasu bez studentů, 

seznámil se s trasou a vyhledal konkrétní místa plnění úkolů. Během exkurze je potřeba 

studentům připomínat, aby pracovali s mapou a nezapomínali hledat orientační místa 

stanovišť (konkrétní místo upřesní učitel na základě předešlého seznámení s trasou) 

Časové rozvržení: 4 – 5 hodin (á 60 minut) (doba konání exkurze závisí na konkrétní 

skupině) 

Přesun z autobusového nádraží na začátek trasy – linka č. 5 MHD (zastávka Příbram, Dolejší 

Obora – Příbram, Orlov) 

 

Rozdání PL, společné přečtení úvodního textu, orientace podle mapy v PL (žáci sami by měli 

určit, kde mají plnit první úkol a kudy se následně vydají)  

 

Plnění a kontrola 1. úkolu – najít buk, nakreslit si tvar listu, pojmenovat strom 

10 minut 

10 minut 

10 minut 



Pozn.: vzrostlý buk na konečné zastávce, označený jako památný strom 

 

Plnění a kontrola 2. úkolu – nalézt 2 lišejníky, určit jejich názvy, nálezy zakreslit, odpovědět 

na doplňující otázky 

Pozn.: rozcestí, kde se připojuje zelená turistická značka 

 

Plnění a kontrola 3. úkolu – najít a pomocí charakteristik určit 3 mechy, zkontrolovat podle 

mechových rostlinek zalaminovaných ve fólii, nálezy zakreslit nebo nalepit do PL 

Pozn.: těsně před závěrečným výstupem k vrcholu Třemošná, lze i kdekoli jinde (záleží na 

učiteli) 

Plnění a kontrola 4. úkolu – výhled na vodní nádrž Obecnice; odpovědět na otázky 

Pozn.: po cca 150 metrech od vrcholu se pokračuje rovně a nikoli doprava po turistické 

značce (je zde výhled na vodní nádrž Obecnice) 

 

Plnění a kontrola 5., 6. a 7. úkolu – nalézt a zakreslit mrazový srub, nalézt kamenné moře, 

odpovědět na doplňující otázky 

Pozn.: na vyhlídkovém místě Kazatelna 

 

U úkolu 8. a 9. je potřeba vyhledat jednotlivé rostliny a případně si místa úkolů upřesnit 

Plnění a kontrola 8. úkolu – nalézt 2 druhy javoru, tvar listu zakreslit do PL, javory, z nichž 

listy pocházejí, pojmenovat 

 

Plnění a kontrola 9. úkolu – nalézt byliny z PL, odpovědět na otázky na základě pozorování, 

odpovědět na shrnující otázky 

    - úkol se plní na několika místech od druhé poloviny cesty (viz 

vyznačené stanoviště na mapě v PL – Pracovní list pro realizaci exkurze – příloha č. 1) 

 

 

Plnění a kontrola 10. úkolu – nalézt 2 druhy dubu, dokreslit tvar listů a určit, z jakého dubu 

pocházejí 

Pozn.: dubový les se nachází již u prvních obydlí Orlova, je po pravé straně cesty a z jinak 

monokulturního jehličnatého porostu je dobře odlišitelný 

Závěrečná reflexe – vyplnění a kontrola tajenky 

Možné otázky:  

15-20 minut 

20-25 minut 

5-10 minut 

10-15 minut 

10-15 minut 

80 minut 

10-15 minut 

10-15 minut 



Který úkol byl pro vás nejlepší? 

Který úkol vás naopak nebavil? 

Co vás nejvíce zaujalo? 

Pracovali jste raději sami nebo ve skupině? Proč?  

Změnili byste něco?  

 

Přesuny mezi stanovišti, přestávka na svačinu 

 

Doprovodné texty k jednotlivým úkolům: (může doplnit učitel, případně si je mohou číst 

žáci navzájem) 

1. Buk lesní 

Bukvice sbírali již prehistoričtí lidé. V časech nouze sloužily jako potravina až do 20. století. 

Lisoval se z nich olej, ale také se mlely na mouku, která se mísila s jinými moukami, a pekl se 

z ní chléb. Plody buku byly důležité především pro krmení prasat. Hospodáři prasata vyháněli 

do lesa, aby se na bukvicích pásla.  

Převzato z: Spohn (2010) 

2. Lišejníky 

Lišejníky, neboli lichenizované houby, jsou podvojné organismy, jejichž stélku tvoří vlákna 

hub a buňky sinic nebo řas. Jsou příkladem těsné symbiózy. Houba, nejčastěji vřeckovýtrusá, 

je heterotrofní a buňky sinic nebo řas jsou autotrofové. Řasy (sinice) získávají prostřednictvím 

houbových vláken vodu a minerální látky, houbě řasa poskytuje organické látky vytvořené 

fotosyntézou.  

     Upraveno z: http://www.nature.unas.cz/houbyCR/lisejniky.htm 

3. Mechy 

Mechorosty mají velký ekologický význam, slouží jako indikátory životního prostředí, 

využívají se v lékařství i v domácnosti. Některé druhy mechorostu mají vynikající absorpční 

vlastnosti, neznámější z nich je rašeliník. Indiáni v Severní Americe využívali rašeliník jako 

izolátor k udržení stálé teploty mléka, jako vložky do obuvi, rohožky, výstelku dětských 

kolébek, výplň polštářů a dek. Množství kultur využívalo rašeliníku také namísto dětských 

plenek a i moderní plenky od firmy Johnson & Johnson mají v Americe a Kanadě vložku v 

dětských plenkách vyrobenou z rašeliníku.  

Ploník byl využíván pro výrobu kartáčů na koberce a závěsy (na jihu Švédska je prý používán 

dodnes) a na přelomu 17. a 18. století zde používali olejový extrakt z ploníku pro podporu 

růstu vlasů.  

50-60 minut 



V současnosti se mechorostů využívá na krokodýlích farmách na Filipínách jako 

výstelky a pro obalení vajíček v inkubátoru. Často jsou mechorosty také využívány jako 

obalový materiál při převozu ovoce a zeleniny, případně křehkých výrobků. 

Zdroj: Novozámská (2012) 

4. Vodní nádrž 

Přehrada Obecnice leží na Obecnickém potoce na okraji vojenského prostoru Brdy. Účelem 

vodního díla je akumulovat surovou vodu, která je potrubím přiváděna do úpravny vody a 

odtud rozváděna do Příbrami a okolí jako voda pitná. Do stejného vodovodního systému 

dodávají vodu i vodní díla Láz a Pilská. Historicky stál na místě dnešního vodního díla rybník 

Octárna. Původní hráz byla rekonstruována, zvýšena a rozšířena, přisypána kamenitým 

materiálem. Dnes je hráz 365 m dlouhá a dosahuje výšky 14 m nad terénem. Prakticky celé 

území, z něhož přitéká voda do nádrže, je zalesněné. To se projevuje i na kvalitě vody, která 

je kyselá a hnědá, málo úživná a tudíž bez ryb. Objem nádrže je 0,7 mil. m3. 

   Upraveno z: www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske.../vodni.../obecnice.pdf 

5., 6., 7.  Geomorfologické tvary (Kazatelna) 

Vrch Třemošná se nachází na východním okraji vojenského újezdu Brdy a byl částečně 

zpřístupněn veřejnosti. Výhledu z vrcholu brání vzrostlý lesní porost, avšak 300 m na SV se 

nachází mrazový srub, skalisko Kazatelna (cca 740 m n.m.), odkud se nabízejí působivé 

výhledy na Příbram, brdské Hřebeny, Středočeskou pahorkatinu a třeba i na věže JE Temelín 

a na část Šumavy a Novohradských hor. Pod skaliskem Kazatelny se nachází rozsáhlé suťové 

pole (kamenné moře). Mrazový srub i kamenné moře vznikaly v době čtvrtohor za společného 

působení vody a mrazu. Když voda zatekla do skalních puklin a zmrzla, zvětšila svůj objem a 

puklinu rozšířila. Po zvýšení teploty voda v puklině roztála a dostala se o něco hlouběji, kde 

opět zmrzla a puklinu zvětšila. Tak se celý proces opakoval, až nakonec docházelo k 

postupnému odlamování jednotlivých skalních bloků a ke vzniku kamenných moří. Odolnější 

horniny zůstaly v podobě skalisek, tzv. mrazových srubů. Mrazové sruby a kamenná moře 

vznikaly i v nedalekém okolí ledovců.  

Zdroj: http://www.turistika.cz/mista/tremosna-779m; Horník (1982) 

 

 

8. Javory 

Když na konci 18. století podstatně stouply ceny cukru z cukrové třtiny, konaly se pokusy 

s výrobou cukru z javoru mléče. Obsah cukru v jeho míze je 3-4 %. Ale ačkoli pokusy 



slibovaly úspěch, v realizaci tohoto nápadu se nepokračovalo. Nově vysazené javory totiž 

potřebovaly příliš dlouhou dobu, než začaly po naříznutí ronit mízu.  

Převzato z: Spohn (2010) 

9. Byliny 

Pryskyřník má ostrou chuť a silný dráždivý účinek na pokožku (lokální kožní záněty, 

zčervenání, puchýřky). Obsahuje látku ranunkulin, která se při poranění mění na jedovatou 

látku protoanemonin. Proto, a také pro jeho hořkou chuť, se mu vyhýbá dobytek na pastvě. 

Seno obsahující pryskyřník je neškodné, jelikož při sušení pryskyřník svou jedovatost ztrácí.  

Zdroj: Spohn (2010) 

V lese rostoucí violky  tvoří na jaře normální otevřené květy hojně navštěvované a opylované 

hmyzem, jelikož jsou v té době ještě stromy holé a na lesní půdu dopadá dostatek světla. 

V létě, kdy v lesním stínu létá méně hmyzu, vyrůstají květy uzavřené a dochází k 

samoopylení. V lidovém lékařství se violka doporučuje při zánětech dýchacích cest a 

nervových potížích.  

Zdroj: Spohn (2010) 

Kontryhel  má na okrajích listů malé štěrbiny, jimiž aktivně vylučuje vodu. Lesklé kapky 

vody vypadají zajímavě, kontryhel byl kvůli nim považován za čarovnou rostlinu alchymistů, 

s jejíž pomocí lze vyrobit zlato. Rostlina mírní průjmy, žaludeční potíže, ekzémy a kožní 

vyrážky. Dříve byla považována za jeden z nejlepších prostředků na léčení ran.  

Zdroj: Spohn (2010) 

Dnešní zástupci přesliček jsou rostliny bylinného charakteru. Vymřelé stromovité typy, které 

dosahovaly výšky až 30 metrů, se podílely na vzniku černého uhlí. Nejstarší nálezy pocházejí 

přibližně z poloviny prvohor, největšího rozvoje z hlediska počtu druhů i rozšíření však 

přesličky dosáhly v poslední třetině prvohor. Od konce prvohor dochází k ústupu a vymírání.  

Zdroj: Kincl a kol. (2006) 

Svízel přítula se štětinovitými příchytnými chlupy na stoncích a listech přichycuje k jiným 

rostlinám, ke zvířatům a lidem. Jednak dokáže přerůst nižší vegetaci a dostat se ke světlu, 

jednak jsou jeho odtržené části zavlékány na jiná místa a tam se mohou uchytit. Tímto 

mechanismem se rozšiřují také snadno ulpívající plody.  

Zdroj: Spohn (2010) 

Odtrhneme-li z květu hluchavky bílé korunu, najdeme v korunní trubce mnoho sladkého 

nektaru. Květy obsahují také léčivé látky. Čaj z nich mírní záněty dýchacích cest a záněty 

sliznic v ústech a jícnu. Lidová medicína také doporučuje květy při potížích žen po 50. roce 

života.  

Zdroj: Spohn (2010) 



10. Duby 

Dub letní neboli křemelák byl u starých Germánů zasvěcen bohu Donarovi. Dřevo, které se 

za vlhka prakticky nemění, bylo zdrojem kůlů pro historické stavby nebo celé městské části, 

např. Benátky, Amsterodam. Jeho kůra se používala při úpravě kůži a kožešin.  

Zdroj: Spohn (2010) 

 


