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Úvod 

 Má-li člověk alespoň z části pochopit přírodu a vytvořit si k ní nějaký 
vztah, je nezbytně nutné, aby se v ní pohyboval a byl s ní v co možná 
nejtěsnějším kontaktu. Naše škola nám takové zážitky umožňuje získat nejen 
ve volném čase, ale i během samotné výuky. Proto jsme se rozhodli, že se 
naše metody a poznatky pokusíme zprostředkovat pomocí školního programu 

žákům 4., 5. a 7. třídy ze základní školy v Teplé. 

 Pro splnění tohoto cíle jsme si vybrali metodu právě onoho programu a 

to v době výuky.  

 Abychom žákům měli vůbec co nabídnout a abychom sami věděli, na 
kterém z několika možných míst se má program uskutečnit, bylo nutné provést 
terénní botanický průzkum. Tento průzkum jsme prováděli na všech 
zkoumaných rybnících, ale v oblastech možného konání programu jsme ho 
obohatili a průzkum hydrobiologický a entomologický. A abychom byli 
schopni podchytit co nejpřesněji co možná nejvíce ekologických trendů 
v blízkém okolí námi zkoumaných rybníků, rozhodli jsme se náš terénní 
průzkum postavit na porovnávání současného stavu a situací zaznamenanou 
expediční skupinou v roce 2004, která prováděla základní biologický průzkum 

rybníků v okolí Teplé, tzn. v naší zájmové oblasti 

 Při terénním botanickém průzkumu jsme se soustředili spíše na očividné 
změny v druhovém složení jednotlivých biotopů, než na podrobný botanický 
průzkum v takové podobě, v jaké byl prováděn v roce 2004. Nicméně jsme se 
rozhodli precizně zaznamenávat změny v počtu a místech výskytu jak 

ohrožených a chráněných, tak i ruderálních a invazních druhů rostlin. 

 Veškerá získaná data jsme pečlivě zaznamenávali a vyvozovali z nich 

souvislosti, které jsme poté prezentovali studentům při programu.   



Cíle projektu 

 Cíle našeho projektu se dělí do dvou základních podskupin: jedna se 
týká terénního botanického terénního botanického průzkumu, druhá 

programu s dětmi.  

 

Cíle programu 

- přiblížit přírodu studentům 
- předvést studentům v omezené míře možné metody různých výzkumů 
- ukázat studentům, že je důležité všímat si detailů a zasazovat je do 

celků 
- na základě provedených programů vytvořit možnou metodiku pro 

tvorbu podobných programů 
 

Cíle terénního botanického průzkumu 

- provést botanický průzkum, na jehož základě by bylo možné vytvořit 
srovnání současného stavu se stavem v roce 2004 

- detailně zaznamenat a zdokumentovat ruderální, invazní, ohrožené a 
chráněné druhy 



Mapa zkoumaného území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Terénní botanický průzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cíle  

Botanického srovnávacího průzkumu 

- Zmapovat rostlinná společenstva v okolí rybníků 

- Porovnat současný stav se stavem v roce 2005 

 

Botanického zaznamenávání ve čtvercích 

- Na zajímavých lokalitách vytvořit celkový druhový soupis včetně 

pokryvnosti 

- Detailně zaznamenat ohrožené a chráněné druhy 

 

Metodika geobotaniky 

 Botanický průzkum okolo rybníků byl kromě programu hlavní součástí 

naší práce v terénu.  

 Práce na něm započaly už v Praze, kde bylo nezbytné vyhledat 
příslušné prameny (sborník expediční skupiny zabývající se základním 
biologickým průzkumem v okolí rybníků z roku 2004, fotodokumentace z téhož 
roku), které bychom mohli považovat za výchozí materiál při našem 
srovnávání. Tyto prameny bylo nutné důkladně prostudovat, aby data z obou 
výzkumů byla vzájemně srovnatelná. Dále bylo třeba zhotovit mapky a další 

podklady, které by souhlasily s předlohou z roku 2004. 

 Samotný terénní průzkum na jednotlivých rybnících prováděly dvě 
spolupracující skupiny, z nichž každá zkoumala jiný rybník, aby se práce 
urychlila. Každá skupina byla vybavena mapou jednotlivých lokalit tak, jak 
byly vytyčena v roce 2004, podrobným druhovým soupisem vytvořeným pro 
každou lokalitu zvlášť a poznámkovým blokem na zaznamenávání 
současného stavu. Mapky byly důležité, abychom věděli, kde se v danou 
chvíli nalézáme, tj. abychom omylem neporovnávali dvě rozdílná místa. 
Celkový druhový soupis vytvořený v roce 2004 zase sloužil k tomu, abychom 
měli představu, jaké rostlinné druhy můžeme na které lokalitě čekat a po 

kterých se máme dívat, a zda se jejich stav nějak změnil. 



 Během tohoto průzkumu jsme se také soustředili na zaznamenávání 
vzdálenějšího okolí rybníka, jako kupříkladu blízkých polí, u kterých jsme se 
snažili zaznamenat i pěstovanou kulturní plodinu, abychom zjistili, jestli na 

společenstva okolo rybníku má vliv kupříkladu změna oné pěstované plodiny. 

Úvod k botanickému průzkumu 

Botanický průzkum byl prováděn ve čtvercích o rozloze 10x10m a to jak 
na loukách s již dříve zaznamenaným ohroženým druhem, tak i na loukách 
bez výskytu ohroženého druhu. Poté byly jednotlivé lokality porovnávány mezi 

sebou. 

Metodika 
 

 Dva členové naší skupiny zabývající se botanickým průzkumem byli 
posláni zaznamenat stav luk s ohroženými druhy, zejména se suchopýrem a 
vstavačem. Jelikož se jedná o vlhkomilné rostliny, rostou převážně v okolí 

rybníků a jejich přítoků či odtoků, tzn. námi zkoumané oblasti. 

 Z toho plyne, že k nalezení hledaných rostlin ve spoluprácí 
s geobotanickou částí skupiny byly obcházeny rybníky a jejich přítoky a 
odtoky. Prací s výzkumy získanými z Expedice 2005 bylo hledáno na místech, 
kde byly tyto rostliny již zaznamenány. Jelikož některé populace rostlin v určité 
lokalitě mohou zaniknout nebo se naopak nově objevit, byl pro nás průzkum 
geobotanické skupiny klíčový. Díky němu bylo možné zaznamenat lokality 
s nově objevenými zástupce námi hledaných druhů. Po nalezení takové 
rostliny byl vytyčen čtverec o rozměrech 10x10m tím způsobem, aby zabíral 
co největší rozmanitost druhů, což znamená, aby výsledky byly 
reprezentativní. V tomto čtverci byly s pomocí atlasu rostliny precizně určeny 
a zaznamenány jejich české a latinské názvy, pokryvnost a celkový počet 

určených druhů rostlin v daném čtverci. 

 Aby měly výzkumy co nejvyšší kvalitu, absolvovali jsme řadu kurzů, 
počínaje povinnými školními testy znalosti rostlin a konče prvotním 
seznámením s místní flórou. Seznámení se uskutečnilo u rybníka Betlém. Byly 
vytyčeny čtverce o rozloze 10x10m a cvičně v nich byly zaznamenány české 

a latinské názvy a pokryvnost rostlin. 

 Na základně byla v terénu získaná data přepisována do počítače a s 
pomocí odborného konzultanta dokončeno určování vzorků, u kterých to 
v terénu nebylo možné ani s pomocí atlasu (rostlina byla poškozená, v atlase 

byl neúplný popis nebo v něm vůbec nebyla). 



 Z přepsaných a zpracovaných dat byl zhotoven celkový druhový soupis 

rostlin  

a porovnání čtverců mezi sebou. 



Rybníky – lokality 

 v následující kapitole jsou stručně shrnuty naše poznatky ohledně 

jednotlivých zkoumaných rybníků. 

Slovníček  

Ruderální druhy = rostlinné druhy náročné na půdu bohatou na dusík. Tyto 
druhy jsou původní v lužních lesích, avšak na jiných stanovištích ukazují na 

lidskou činnost (ta totiž obsah dusíku v půdě rapidně zvyšuje) 

 

Litorální pásmo = pásmo přechodu mezi vodou a souší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Václavský rybník ll 

 
 Jelikož při expedici v roce 2004 nebyl zjištěn pravý název tohoto rybníku, 
byl pojmenován po jednom z tehdejších členů skupiny (Třešňák). Letos se nám 

ale podařilo dohledat původní název. 

 V roce 2007 byl tento rybník odbahněn a byl napuštěn na vyšší stav 
hladiny a uprostřed rybníku byl vytvořen umělý ostrůvek. Také hráz byla 

vytvořena nově, takže je ještě zcela bez porostu.  

Vzhledem k těmto zákrokům je velice těžké relevantně porovnat 
současný a tehdejší stav. V podstatě by se dalo říci, že většina druhů 
nalezených v roce 2004 je v současné době zaplavena. Ale v nově vzniklém 

litorálním pásmu se postupně začnou objevovat již v brzké době. 

 

 

 

 

 

 

 



Václavský rybník I 

 Pojmenován expediční skupinou z roku 2004 jako rybník Kapic. Jedná se 

o stejný případ jako Václavský rybník ll. (viz. Václavský rybník II)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rybník Frank 

 
 Tento rybník má břeh obrostlý olšemi a je zde poměrně hodně vyvinuté 
litorální pásmo. Hráz j silně ruderalizována, ale tkzv. měkkými ruderály, mezi 

nimiž jednoznačně dominuje svízel přítula. 

 Oproti stavu v roce 2004 přibývá bršlice kozí noha bez černý. V litorálním 
pásmu pak přibývají různé druhy ostřic a počet olší lepkavých se také zvyšuje. 

Objevují se ale i taové druhy, jako například javor klen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Sládeček 

 
 Rybník Sládeček má podobně jako předešlé rybníky vyvinuté litorální 
pásmo, tentokrát zde ale téměř není zastoupené stromové patro. Tento trend 
platí pro celý břeh rybníku kromě hráze. Na hrázi je pravidelně využívaná 
zpevněná cesta, okolo které jsou nově vysazeny mladé olše lepkavé plnící 
funkci větrolamu. Další výjimkou je lokalita číslo 3, kde se na podmáčené 
louce v roce 2004 rostly břízy bělokoré a topoly siky. V současné době se zde 

vyskytují pouze vrby. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rybník Štika 

 
 Tento rybník je ze tří stran obklopen převážně jehličnatým lesem, který 
se neustále přibližuje k vodní hladině a vytlačuje tak původní litorální druhy 
jako kapraď samec nebo různé druhy ostřic. V tomto lese se nově objevují 

lopuchy a bez hroznatý. 

 Výjimku v tomto homogenním porostu okolo břehu rybníka tvoří lokalita 
číslo čtyři. Jedná se o mokřad, jenž je přirozeným prodloužením litorálního 
pásma rybníka. V této lokalitě převládají ostřice a kopřivy. Byl zde 

zaznamenán také výskyt blatouchu bahenního. 

 Po celé hrázi masivně převládá bolševník velkolepý, jehož populace se 
od roku 2004 více jak zdvojnásobila. Mezi bolševníky se ale objevují také 

semenáčky vrb a olší. 

  

  

 



 

 

 

Sladovský rybník 

 Jedná se o jeden z největších námi zkoumaných rybníků. Břeh 

Sladovského rybníku má velice rozmanitý porost.  

Na jihozápadní straně se nalézá botanicky nejcennější lokalita, olšový 
háj. V tomto háji dominují nejen olše lepkavé, ale i několik druhů vrb. Celá 
lokalita je silně podmáčená a zem je pokryta silnou vrstvou rašeliníku. Oproti 
stavu v roce 2004 přibývá svízel přítula, kuklík městský, kopřiva dvoudomá a 

bez hroznatý. 

Zbytek břehu je porostlý převážně listnatým lesem. Druhové složení 
tohoto lesa se od roku 2004 téměř nezměnilo. Přibývá hlavně třešeň ptačí a 
kuklík městský, ale nijak významnou měrou. Úplně novými druhy, nicméně ani 
tyto druhy nejsou až tak významně zastoupeny, jsou kosatce a ostružníky 

maliníky. 

Na tomto rybníku jsme nezaznamenali téměř žádné změny stavu 

rostlinných společenstev od roku 2004. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Velká Pirka 

 
 V době našeho průzkumu byl rybník Velká Pirka jen na tříčtvrtečním 
stavu hladiny, což vytvořilo dokonalou možnost tvorby mokřadů litorálního 

pásma.  

 Podél celého břehu je široké pásmo ostřic po cca 10 až 20 metrech 
ukončené lemem vrb. Vzhledem k nižšímu stavu hladiny se začali objevovat 
nové mladé druhy ostřic a rákosů, které tímto dostaly nový prostor. Objevují se 
také mladé semenáčky dřevin, zejména olší a vrb. Z bylin se objevuje 

netýkavka nedůtklivá a malokvětá, svízel přítula a přeslička bahenní. 

 Na hrázi (lokalita číslo 7 na mapce) je vysoce frekventovaná asfaltová 
silnice. Proto není žádným překvapením, že tato lokalita mnohem více 
ruderalizovaná. Z ruderálních druhů zde můžeme nalézt kopřivu dvoudomou, 



bršlici kozí nohu, nebo svízel přítulu. Opět jsou zde vysazeny stromy, tentokrát 

se ale jedná o topol osiku a dub letní. 

 Za zmínku také stojí, že jsme zde mezi lokalitami 6 a 7 nalezli zcela novou 

kolonii prstnatce májového čítající přibližně 114 jedinců. 

  

  

 

Rybník Marie 

 
Tento rybník je vcelku malý a je umístěn uprostřed polí. Na hrázi je cesta 

používaná pro průjezd zemědělské techniky. 

 Oproti stavu v roce 2004 jsme zaznamenali velký úbytek bolševníku 

velkolepého. Pro tento fakt jsme ale bohužel nenalezli přijatelné vysvětlení. 

 Objevují se ostřice, bez černý a blatouch bahenní, jinak jsou rostlinná 

společenstva na březích tohoto rybníka beze změn.  

  

 



 

 

 

 

 

 

Lesní rybník I 

 Jedná se o rybník uprostřed smrkového lesa. Avšak tento les končí 20 až 
30 metrů od vodní hladiny, takže nezabraňuje tvorbě litorálního pásma 

obsazeného přirozenými druhy. 

 Hráz je zpevněná a je na ní hojně využívaná cesta, což ale na rostlinná 
společenstva nemá podle našeho průzkumu téměř žádný vliv. Jediný možný 

vliv, jaký by tento fakt mohl mít je nově vzešlá kolonie bolševníku velkolepého. 

 Zbytek břehu pokrývají rozsáhlé mokřady tvořené převážně ostřicemi. 
V současné době je zde velice hojná sasanka hajní. Oproti tomu stromové 

patro téměř vymizelo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rybník Bašta I 

 Tento rybník byl v roce 2004 expediční skupinou pojmenován Tepelský. 
Jedná se o rybník, který jsme vybrali pro uskutečnění programu zaměřeného 

na enviromentální výchovu. 

 Na hrázi je turisticky používaná cesta a veškeré plochy břehu jsou 
pravidelně koseny. Od roku 2004 zde přibývají hlavně dřeviny, konkrétně se 

jedná o břízu bělokorou, javor klen a lípu velkolistou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rybník Betlém 

 
 Jedná se o největší námi zkoumaný rybník, proto jsme ho rozdělili na 

několik částí.  



 První z těchto částí je hráz a chatová osada (lokality 1 a 12 až 14 na 
mapě). Zde stav vzhledem ke svědomité údržbě místních lidí zůstává 

nezměněn.  

 Jako další část rybníka jsme určili lokality 3 až 6. Jedná se vcelku prudce 
vyhrnutý břeh, na jehož vrchu rostou listnaté stromy. Vzhledem k vyhrnutí 
břehů se zde nemůže vytvořit litorální pásmo. Tato část rybníka byla také od 
roku 2004 mnohem více ruderalizována. V podstatě zde přibývají pouze 

ruderální druhy jako svízel přítula, kopřiva dvoudomá nebo bršlice kozí noha. 

 Dalším námi vyznačeným úsekem jsou lokality 7 až 11. Zde je již 
přítomno litorální pásmo když jen v omezené míře, neboť i zde je na některých 
místech břeh vyhrnut. Dominují zde vrby a různé druhy ostřic a vrby. Od roku 
2004 se zde objevily kopřiva dvoudomá a rákos obecný. Jinak tyto lokality 

zůstávají beze změn. 

 Zde jsme zaznamenali populaci prstnatce májového, konkrétně jsme 

zde nalezli přibližně 29 jedinců, což je téměř stejný stav jako v roce 2004. 

 Starý rybník 

 
Starý rybník je asi nejvíce ruderalizovaným rybníkem ze všech námi 

zkoumaných. 



 Hráz rybníka je zpevněná a je na ní velice frekventovaná asfaltová 

silnice. Břeh rybníku je opět nutno rozdělit na několik částí. 

 První částí jsou lokality 10 až 16. Jedná se o vcelku prudce vyhrnutý břeh 
bez výrazného litorálního pásma. Tento břeh je porostlý střídavě listnatým 
neboj jehličnatým lesem. Od roku 2004 zde přibývají hlavně dřeviny. 
Konkrétně se jedná o modřín opadavý, javor mleč, javor klen a smrk ztepilý. 
Z bylin se ojediněle objevuje kapraď samec. Jinak je tato část rybníku beze 

změn. 

 Druhou částí rybníku jsou lokality 9 a 8. Jedná se rozsáhlé mokřady – 
litorální pásmo rybníku. Tyto lokality jsou silně ruderalizovány, převládají zde 

kopřiva dvoudomá, rákos obecný a ostřice. Je zde nově vysazen javor klen. 

 V pořadí třetí částí jsou lokality 4 až 7. Jedná se o vyhrnutý břeh, který 
má ale cca 3 metry široké pásmo ostřic a rákosu. Na tento břeh nasedají pole 
nebo kravské pastviny. Občasně je mezi polem a břehem ještě remízek 
tvořený topolem osikou nebo olší lepkavou. Tato část břehu je také do 

značné míru ruderalizována. Nově se objevuje vysazovaný javor klen.  

 Lokality 1 až 3 jsou na prudce vyhrnutém břehu porostlém olšemi a jsou 
silně ruderalozované. V těsné blízkosti břehu se na těchto lokalitách objevuje 

zástavba. Od roku 2004 se zde nic nezměnilo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesní rybník II. 

 Jedná se o malý rybník uprostřed smrkového lesa, který se postupně 
začíná prosazovat i na březích rybník. Od roku 2004 se zde nic podstatného 

nezměnilo. 



Cíle 

Programu  

- Přiblížit přírodu dětem 

- Ukázat jim v omezené míře možnosti výzkumu 

- Naučit děti všímat si detailů, zařazovat je do celků a vyvozovat z nich 
zákonitosti 

- Naučit děti spolupracovat 

- Ověřit zda je vůbec možno tento program zrealizovat 

 

Hydrobiologie 

- Provést průzkum vodních bezobratlých v blízkosti rybníku Bašta ll 

- Na základě provedeného průzkumu připravit hydrobiologickou část 

programu 

 

Entomologie 

- Provést entomologický průzkum v blízkosti rybníku Bašta ll 

- Na základě provedeného průzkumu připravit entomologickou část 

programu 

 



Enviromentální výchova 

Program 

 Jako jeden z hlavních cílů naší expediční práce jsme si stanovili 
uskutečnit program zaměřený na enviromentální výchovu se žáky 4., 5., a 7. 
třídy Základní školy v Teplé. Místo k provedení našeho programu jsme vybírali 
na základě botanického průzkumu. V případě, že se nám nějaká lokalita 
zdála příhodná, provedli jsme i základní hydrobiologický a entomologický 
průzkum, abychom poznali, zda je zkoumaná lokalita dostatečně 

reprezentativní pro blízké okolí a má-li smysl zde program povádět. 

 Účelem tohoto programu, jak už jsem psal v úvodu, bylo seznámit žáky 
s přírodou pokud možno co nejblíže. Chtěli jsme, aby si žáci začali všímat 
detailů, zasazovali si je do celků a vyvozovali z nich souvislosti a zákonitosti pro 
celý rybník. Z tohoto důvodu byla většina programu zaměřena na pozorování 
drobných živočichů a malých detailů, a aby si mohli zkusit konkrétní 

biologický průzkum.  

 Vzhledem k poměrně velkému věkovému rozpětí žáků jsme se rozhodli 
vytvořit programy dva, z nichž jeden byl kratší a kladl na žáky menší znalostní 
a organizační nároky. Spíše jsme se zaměřili na barvy a jen na celkovém 
seznámení s přírodou. Naopak u starších dětí jsme se zaměřili na znalosti a na 

praktickou část biologických průzkumů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdělení programu pro 7. třídu 

 

1) Rozdělení dětí (10 min.) 
- Formou hry  

 
Zde se nám nejvíce osvědčila hra, při které každé dítě běží pro 

papírek s jednou ze čtyř značek, podle kterých se žáci řadí do 
pracovních skupin. Vzhledem k tomu, že tato hra je zde proto, aby se 
zamezilo tvoření kamarádských skupinek, které zpravidla sabotují celou 
práci, a aby se žáci naučili spolupracovat i v nahodilých skupinkách.  

 
 

 
2) Společný úvod (15 min.) 

- Přednáška na břehu rybníka 
 

     Přednáška nemusí a ani by neměla být příliš dlouhá a informačně 
náročná. Je ale třeba žáky seznámit s konkrétním průběhem a časovým 
a organizačním plánem. 
     Je také nutné studenty seznámit s vlastním rybníkem, rámcově 
naznačit biotopy, říct proč byl právě tento rybník vybrán, jaké na něm 
můžeme pozorovat biologické trendy, jestli je člověkem nějak využíván 
apod. 

 
 

3) Stanoviště 
a) Hydrobiologie – 30 min.   

- seznámení s pojmem hydrobiologie a poznání znalostí dětí 
- odchyt vodních bezobratlých živočichů 
- doporučujeme odchyt za pomoci rybářských gumových kalhot, 

kuchyňských cedníků nebo jemných hydrobiologických sítěk 
- určování jednotlivých druhů stačí pomocí jednoduššího klíče  

 
b) Entomologie – 30 min.   

- seznámení se zadanou prací 
- odchyt suchozemských bezobratlých živočichů 
- doporučujeme jednoduché a technicky nenáročné metody jako 

smýkání nebo odchyt pomocí entomologické pinzety 
- určování jednotlivých druhů stačí pomocí jednoduššího klíče  

 
c) Pocitové kresby – 30 min.   



- kreslí se tužkou a výsledný obrázek se vybarvuje roztíráním 
různých druhů rostlin na papír 

- rostliny, kterými žáci kreslili, by měli umět pojmenovat 
 

 
 
 
d) Geobotanika - 30 min.   

- žáci si vytvoří vlastní schematický plánek rybníka 
- poté obejdou rybník kolem dokola a do plánku zaznamenají 

biotopy a převládající rostlinné druhy  
 

Samotné studentské výzkumy se realizují v tomto případě na 4 
stanovištích, přičemž je možné některé z nich vypustit nebo naopak 
přidat.  
 Doporučujeme, aby na každém stanovišti byli nejlépe 2 lidé, kteří 
si v rámci svého stanoviště připraví vlastní krátký úvod, v němž žákům 
vysvětlí, co budou na daném stanovišti dělat a proč.  
 V případě modifikací tohoto schématu programu doporučujeme 
volit takové bloky, aby se při nich žáci pokud možno hýbali a dělali 
něco, co pro ně bude nové a neobvyklé, jako nějaké lovení nebo 
sbírání. Pokud tomu totiž tak nebude, žáci po chvíli ztratí zájem.  

4) Scénky na vztahy v ekosystému (30 min.) 
- 4 krátká divadla 

 
Uvedený počet divadel není závazný, osvědčilo se zadat každé 

pracovní skupině 1 scénku. Náměty scének jsou vesměs v režii tvůrců 
programu, jen je potřeba, aby se příliš neodchylovaly od hlavního 
tématu celého programu. Zároveň by téma mělo být zvoleno tak, 
aby se nad ním žáci museli zamyslet a k jeho zpracování použít 
znalosti, které načerpali během programu. 

 
 
 

 
 
 

5) Zpětná vazba (15 min.) 
 
Důrazně doporučujeme neprovádět zpětnou vazbu ústně, ale 
písemně a to formulací nejlépe třech jednoduchých otázek (Co 
se vám na programu nejvíce líbilo? Co se vám nelíbilo, co byste 
změnili? Dozvěděli jste se něco nového a zajímavého?) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Rozdělení programu pro 4. a 5. třídu 
 

1) Rozdělení dětí (5min.) 
 

Vzhledem k tomu, že to jsou děti kolem deseti let, bylo potřeba je 
už od začátku nějak zabavit. Rozdělení proběhlo tedy formou hry, 
kdy se žáci rozběhli na plácek, kde leželi na zemi papírky, a podle 
patřičného obrázku na sebraném papírku vytvořili náhodné 
složení skupinek po 7 dětech. 
 

  
2) Společný úvod (10min.) 

 

Krátké seznámení a programem, časovým rozmezením a 

vysvětlením pohybu mezi stanovišti. Poté odchod na stanoviště. 

 

3) Stanoviště 

a) Hydrobiologie (15min.) 

-seznámení s programem 

-ukázání druhů ve zkumavkách a krátká přednáška 

-předvedení lovu ve vodě, seznámení s metodou 

odchytávání 

 

b) Entomologie (15min.) 

-seznámení s pojmem entomologie 

-ukázání vzorků ve zkumavkách a krátká přednáška 

-odchyt živočichů pomocí jednoduchých metod 



 

 

 

c) Pocitové kresby 

-kreslení pomocí barev z rostlin, které žáci najdou v okolí 

-kreslení na předkreslený obrázek  

4) Zpětná vazba  
 

Důrazně doporučujeme neprovádět zpětnou vazbu ústně, ale písemně a to 
formulací nejlépe třech jednoduchých otázek (Co se vám na programu 
nejvíce líbilo? Co se vám nelíbilo, co byste změnili? Dozvěděli jste se něco 

nového a zajímavého?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zhodnocení programu 

 K přípravě programu jsme přistupovali velice opatrně, neboť jsme se 
obávali, aby nebyl příliš zdlouhavý a nudný. Také jsme nevěděli, jak moc, 
pokud vůbec, aktivní žáci budou, protože jsme se žáky 4., 5. a 7. třídy neměli 

žádné zkušenosti. 

 Avšak žáci dalece předčili naše očekávání a to v tom nejlepším slova 
smyslu. Byli totiž velice aktivní a k většině námi uložených úkolů přistupovali 

téměř s nadšením.  

 Ze zpětné vazby, kterou nám žáci poskytli, je těžké určit, jaká část 
programu se jim líbila nejvíce, neboť celý program pro ně byl podle jejich slov 
nezvyklí a plný nových a zajímavých informací. Přesto ale byly části, které 
vyhodnotili jako nejlepší, například lov vodních bezobratlých živočichů 

v rybářských gumových kalhotách. 

  My program hodnotíme také poměrně kladně. Zpětně by se dalo říci, 
že jsme poněkud podcenili organizační přípravu, ale žáci tuto naší 

neuváženost vyvážili svou aktivitou. 

 Učitelé ze Základní školy v Teplé byly s naší verzí programu zaměřeného 
na environmentální výchovu také spokojeni a v několika případech se nás 
zeptali, zda bychom nechtěli tento program uskutečnit na jejich škole ještě 

jednou.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentární film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumentární film 
 Jako další z našich cílů jsme si stanovili natočení dokumentárního filmu. 
Chtěli jsme totiž vytvořit obrazový materiál, který by i člověku, který nikdy na 
Tepelsku nebyl, ukázal, jaké to tam vlastně je, aby mohl pochopit vůbec 
důvod tvorby naší práce.  
 Nechtěli jsme ale vytvořit pouze obrazovou dokumentaci rybníků. Chtěli 
jsme tento film pojmout jako dokumentaci i naší vlastní práce v terénu a to 
takovým stylem, aby mohla sloužit jako stručný návod pro přípravu podobné 
práce. Samozřejmě, že říci, že po shlédnutí našeho filmu se člověk může ihned 
pustit do průzkumu. Ale jsme přesvědčeni, že náš film je schopen vykreslit naší 
práci do takové míry, aby i člověk, který nic takového nikdy nedělal, si mohl o 
naší práci udělat přesvědčivý obrázek a třeba se jí i nechal inspirovat. 
 DVD s filmem je přiloženo ke sborníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Závěr 
 Celkem se nám podařilo prozkoumat 17 rybníků a vytyčit 7 botanických 
čtverců. 
 Zjištěné fenomény se shodují s našimi pracovními hypotézami. Míra 
ruderalizace(podíl rostlin vázaných na půdu bohatou na dusík), způsobená 
hlavně lidskou činností v blízkém okolí rybníka, se zvyšuje na všech rybnících 
téměř stejně. Na tento fakt nemá žádný významnější vliv ani jeden ze 
sledovaných faktorů. 
 Také populace invazních druhů, konkrétněji bolševníku velkolepého, 
vzrostla téměř na dvojnásobek a na některých rybnících byl zaznamenán 
nový výskyt této rostliny. Populace křídlatky sp. nezaznamenala od roku 2004 
žádnou změnu. To je ale způsobeno tím, že jsme tento druh nalezli pouze 
v parku u kláštera, kde je stav rostlin hlídán a případně i redukován dle 
potřeby. 
 Na druhou stranu ale je třeba upozornit, že nárůst populace jsme 
zaznamenali i u ohrožených a chráněných druhů. Velice nás potěšilo, když 
jsme nalezli novou populaci prstnatce májového na rybníku Pirka, která čítala 
okolo 114 kusů. Dále jsme také objevili několik nových lokalit se suchopýrem 
úzkolistým (všechny tyto lokality jsou zaznamenány v botanických tabulkách). 
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Poděkování 
  Poděkování patří všem, kteří nám při naší práci pomáhali nebo nám 
jakkoliv vyšli vstříc. Moc Vám všem děkujeme, protože bez Vás bychom to 
určitě nezvládli. 
 Zvláště bychom ale chtěli poděkovat 
Ing. et Mgr. Petru Martiškovi za odbornou a organizační pomoc a za funkci 
pedagogického dozoru, 
Ing. Lindě Langerové za konzultace při přípravě programu, 
Mgr. Františku Tichému za pedagogický dozor a konzultace botanické části 
naší práce, 
Klášteru Premonstrátů v Teplé za poskytnutí přístřeší a prostor nutných 
k přípravě jednotlivých částí práce, 
Profesorkám a profesorům ze ZŠ Teplá za umožnění realizace programu 
s jejich žáky a za velice vstřícný postoj k naší práci. 
 Tímto bychom Vám všem chtěli ještě jednou říci „Děkujeme“. 


