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Soubor metodik vznikl v rámci projektu Příhody pražské
přírody realizovaného Skautským institutem, který byl
podpořen grantem hlavního města Prahy.

0–1

Od skály
ke skále
putujem
Cyklovýlet představuje významné skály

cíl
•

v jižní části Prahy: Kazín, Zbraslav a Vyšehrad.
Společným jmenovatelem těchto tří míst je jak
poloha nad řekou a důstojné místo v národní

Poznat významné pražské skály, uvědomit

mytologii, tak přítomnost strmých skal téměř

si geologický význam Prahy, zasportovat

shodného složení a stáří. Doporučujeme výlet

si na kolech

podniknout na kolech nebo koloběžkách.

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5–10
prostředí․․․․․․․․․․․․․․Kazín – Zbraslav – Vyšehrad
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3–4 hodiny
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․12+
1–1

předem
připravit

Info: Kazín má své jméno podle jedné z Krokových
dcer – Kazi. Výzkumy ve 20. století ale ukázaly, že slovanské hradiště na místě nikdy nestálo – nalezeny
byly stopy staršího neolitického osídlení, hradiště ze
starší doby kamenné a středověké tvrze.

•

Prostudovat trasu

Aktivita: občerstvení (lze využít výletní restauraci
Tornádo); hra na Bivoje a kance: Bivojové chytí kance

trasa

za paže a hodí si je na záda. Pak s nimi utíkají určenou
trasu ke Kazi. Ta si vybírá nejrychlejšího/nejudatnějšího z Bivojů; hra na mokré psy: S odkazem na název

Vlakem do Černošic (Mokropsů) – na kolech Kazín –

obce na levém břehu skočí děti do vody a po vylezení

Lipence – Zbraslav – Vyšehrad, celkem cca 22 km

se otřepají vedle někoho, aby byl co nejmokřejší…

průběh

Zastavení 2: skalní ostroh Kazín

Vlakem dojedeme do zastávky Černošice nebo
do zastávky Černošice-Mokropsy. Ze zastávky Černošice
se ke Kazínu vydáme přes most a podél řeky proti
proudu. Romantičtější cesta je ze zastávky ČernošiceMokropsy ke stylovému přívozu přímo k výletní restauraci Tornádo pod Kazín. Kola se přepravují zadarmo,
platí tu pražská tramvajenka.

Zastavení 1: U přívozu

Info:

Geologické

stáří

kazínské,

zbraslavské

i Vyšehradské skály je zhruba 455 milionů let před
současností, v období ordoviku, který náleží ke starším prvohorám. Ani jedna ze skal není bohatým nalezištěm zkamenělin, přesto je součástí geologického
celku zvaného Barrandien, který právě zkameněliny
nejvíce proslavily.
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Ostroh Kazín je tvořen rychle se střídajícími
vrstvami spíše jemnozrnných, málo zpevněných břid-

Některou z cest se vydáme přes obec Lipence směrem
ke Zbraslavi. Projíždíme kolem golfového hřiště.

lic, tzv. prachovců, drob a pískovců (droby se liší od pískovců tím, že obsahují větší podíl živců, slíd, jílových

Zastavení 3: Golfové hřiště

minerálů aj.). Pozůstatky dávného života zde můžeme

Info: Golfová hřiště bývají vzorem velké spotřeby

najít zejména ve vrstvách asi 2 m nad cestou vedoucí

zdrojů a neekologického zacházení. Velká spotřeba

po dílem přirozeném, dílem uměle upraveném skal-

vody na zalévání, užívání pesticidů, sekání trávy, tech-

ním stupni nad řekou. Tyto vrstvy jsou promíšeny čin-

nické zázemí, často oplocená překážka v krajině…

ností „červů“ (například z kmene mnohoštětinatců).

Aktivita: Zamyšlení nad tím, co všechno golfové hři-

Místy v nich zůstaly průlezné chodbičky a složitější

ště potřebuje, aby vypadalo tak jak vypadá. Diskuse

tvary připomínající například brázdy pluhu: ty vznik-

o možných ekologičtějších variantách udržování gol-

ly projídáním bahna bohatého organickou hmotou.

fových hřišť.

Zastavení 4: Zbraslav
Info: Nad silnicí od mostu směrem doleva (ke
Komořanům) jsou velmi nápadné skály, tvořené strmě ukloněnými deskami břidlic a drob. I zde si snadno všimneme, že některé vrstvy neleží nad sebou zcela vodorovně, ale vytvářejí šikmé klíny nebo koryta.
Na některých jiných místech mají podobné jevy příčinu v tektonickém rozlámání skály, zde je však šikmé
a korytovité zvrstvení důsledkem existence někdejších ramen delty a jejich téměř neustálého překládání a proměn.

Aktivita: Nad cestou se snažíme ve skále vystopovat
pradávný život.
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odkazy
http://envis.praha-mesto.cz/publikace_zp/
PRAZSKAEVVOLUCE_1_2016.pdf

Aktivita: Zjistit nejmenší a největší šířku vrstev.
Pobřežní cyklostezka nás po deseti kilometrech dovede
k jedné z nejznámějších pražských skal – Vyšehradské.

Zastavení 5: Vyšehradská skála
Info: Jedná se stejně jako v předchozích dvou případech o letenské droby a břidlice. Na Vyšehradě mají
jen malý podíl jílové a prachové složky, a proto jsou
poměrně pevné a odolávají vodám, vymílajícím už
přibližně jeden milion let vltavské koryto.

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravili

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Jana Marešová, Radek Mikuláš

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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Koloběh
vody
Pohybová

simulační

hra,

která

ilustruje koloběh vody v různých městských
prostředích. Účastníci ve hře vystupují v roli
molekuly vody. Všichni začínají v mraku a přes
různá města a prostředí se dostávají do moře

cíl
•
•

a zpět. Jejich pohyb je řízen hody kostkou.
Pravděpodobnosti vypaření, vsaku, odtoku
odpovídají realitě. Po hře následuje diskuse, ve

Pochopit fungování vodního cyklu v lid-

které by si účastníci měli uvědomit, jak se liší

ských sídlech

rychlost odtoku v různém prostředí a z toho

Zamyslet se jaká opatření v mém okolí

vyplývající

mohou přispět k tomu, aby byl vodní cyk-

aktivity je i hledání odpovědi na otázku, čím

lus příznivější

zlepšit vodní cyklus v blízkosti domova.

důsledky.

Nedílnou

součástí

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
prostředí․․․․ venku i vevnitř, potřeba je dostatečný prostor
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 45 minut
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․10+
2–1

předem
připravit

Práce s pracovní listem a řízená diskuse
1.

Každý sám za sebe do svého pracovního listu zakreslí šipkami svoji cestu v průběhu hry. Pracuje
přitom sám bez mluvení a nahlížení k ostatním.
Další variantou je toto dělat již v průběhu hry, ale
trochu to oslabí tempo.

Pomůcky
•

Hrací kostky pro každého hráče

•

Vytištěné pracovní listy

•

Vytištěné hrací karty

•

Psací potřeby

2.

Ve dvojicích případně menších skupinkách účastníci porovnají své cesty, v čem se liší? Do pracovního listu si mohou doplnit chybějící spojení.

3.

Dále již diskutujte dohromady, mírně diskuzi
pomáháme. Typicky se molekula vody mnohem

Ostatní
•

•

Po prostudování a pochopení schématu z pracovního listu viz níže, vytipujeme zajímavá místní
témata, případně si dohledáme informace, které
by se mohly hodit (články, ortofotomapy okolí).
Doporučujeme prezentaci k tématu, kterou lze
nalézt na youtube kanálu Skautského institutu:
https://youtu.be/SodLs5LwQNQ.

kratší dobu zdrží na Žižkově než ve čtvrti Riem,
čím to je? Je možné si prohlédnout obrázky z jednotlivých stanovišť, které jsou dobrou ilustrací
rozdílů v jednotlivých čtvrtích.
4.

Společně si nahlas přečtěte údaje z pracovního
listu. Je důležité přitom dovysvětlit a ujistit se,
že to všichni zhruba chápou. Nakonec je vhodné,

Vytištěné hrací karty rozmístíme po území
přibližně podle schématu níže. Velikost území
ovlivní délku hry i její fyzickou náročnost.

aby hlavní organizátor shrnul dopady zrychleného odtoku v oblastech:

průběh

•

Rychlejší povodně a větší síla jejich dopadu

•

Teplota a prašnost ve městech

•

Životní podmínky pro zeleň ve městech
Můžete doplnit úvahu na téma, že se změnami
klimatu bude voda stále důležitější: ve střední

Časové rozvržení:

Evropě prší méně často a vice naráz. Čekají nás

•

5 minut na vysvětlení pravidel

•

20 minut na hru, čas se dá upravit podle velikosti
území

tak častější sucha i častější povodně. Přesto lidé

20 minut na diskusi

jiny urychlují a zvyšují tak riziko povodní i nedo-

•

dělají v krajině řadu změn, které odtok vody z kra-

Pravidla hry v bodech:

statku vody. A to přesto, že existují často jedno-

•

Každý hráč se promění v molekulu vody.

duchá a levná řešení, která vodu v krajině zadrží.

•

Všichni hráči začínají v mraku.

Proto nakonec všichni společně zkuste vymyslet,

•

Jejich další pohyb vždy záleží na hodu kostkou na

jaká opatření byste navrhli v okolí vašeho bydliš-

každém stanovišti – u karty.

tě, aby se zpomalil odtok vody?

•

Na každé kartě je napsáno, co následuje podle
toho, co padne na kostce.

•

Před hrou hráčům popíšeme, kde je co, aby stanoviště zbytečně dlouho nehledali.

5.

Nejdříve v menších skupinkách, pak všichni dohromady zkuste navrhnout, co by se dalo udělat
ve vašem okolí pro zlepšení vodního cyklu.

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravili

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Petr Klápště, Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.

2–2

přílohy
Pro doplnění diskuse je možné použít tento článek:
PRAŽSKÝ DENÍK: 07.07.2013, Původní zpráva

Povodně v Praze zavinily nákupní zóny: Rozvodněný
Botič v pražských Průhonicích.
Za povodeň mohou nákupní zóny. Tak zní
jednoznačný závěr pražských městských částí, které
vyplavil jindy nenápadný potok Botič. Přívaly dešťové
vody ho zásobovaly vybetonované plochy obřích nákupních center v Průhonicích a Čestlicích. Nic nezabrání tomu, aby se povodeň v Křeslicích, Záběhlicích
a Hostivaři opakovala.
Miroslav Černý žije v Křeslicích na břehu
Botiče po desetiletí. Jeho dům nikdy za tu dobu neohrožovala velká voda. Až letos se přihnala třikrát.
Poprvé zároveň s jarním táním sněhu, podruhé při
velkých povodních na začátku června a nakonec ještě
o čtrnáct dní později. “Tohle dřív nebývalo. Teď se voda
zvedne během jednoho dne a je všude. Ze všech betonových ploch v nákupních zónách to steče sem,” říká
Černý.
V Průhonicích a Čestlicích vyrostl od první
poloviny 90. let největší obchodní komplex v republice. Zabetonovaná plocha parkovišť, obchodních
hal a skladišť zabírá plochu 45 fotbalových hřišť.
Důchodce Černý se neplete, když příčinu svých potíží
vidí právě tam. Stejný názor mají hydrologové i představitelé samosprávy.
“Botič k nám přitéká z Průhonic. Dřív tam byly
jen pole a louky, kam se Botič mohl rozlévat. Dešťová
voda se tam mohla vsáknout. Dnes jsou v těch místech zpevněné plochy a hypermarkety. Voda nemá

kam odtéct, vrhá se do koryta Botiče a u nás je první
místo, kde se může rozlít,” uvedl místostarosta Křeslic
Martin Trefný.
Botič dál teče do Hostivaře, Záběhlic a do
Vltavy ústí na území Prahy 2. Všude tam na začátku
června škody páchala voda nasbíraná především na
parkovištích obří nákupní zóny. Letos to bylo poprvé,
kdy Botič představoval pro obyvatele Prahy srovnatelné riziko s Vltavou.
Představitelé Prahy dokonce plánovali, že
u Botiče zaplatí podobné zábrany, jaké chrání břehy
Vltavy. Utrácet by se nemuselo, kdyby samospráva
v minulosti plánovala výstavbu s ohledem na protipovodňové plány, což se ale neděje. “V obchodní zóně
se staví vesele dál,” říká Robin Náse z České inspekce
životního prostředí. “Rozvoj území se děje takzvanou
salámovou metodou, staví se po malých částech, které hydrologickým plánům vždy vyhoví. Kdyby se zóna
schvalovala v celku, museli by developeři přijmout
opatření,” dodal Náse.
Znamená to, že za jiných okolností by areál
musel být opatřen vsakovacími plochami, případně
nádržemi, které by vodu z Průhonic a Čestlic zadržely.
Dnes jakákoli ochrana chybí a vodě nasbírané na betonových plochách nic nebrání, aby tekla dál do Prahy.
Potíž je v tom, že nelze jednoznačně určit
viníka současného stavu. Pokud stavitelé budují obchodní zónu po částech podle platných stavebních povolení, nelze je volat k zodpovědnosti za velkou vodu
v Křeslicích a zbytku Prahy. Inspekce životního prostředí v případě staveb v Průhonicích a Čestlicích pravidelně doporučuje protipovodňová opatření. Podle
Náse ale není patrné, že by se úředníci doporučeními
inspekce řídili. Lidé z okolí poukazují na neblahý stav
v okolí Botiče nejméně od roku 2009.
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pracovní list

Koloběh vody

1/ Nakresli koloběh vody jak jsi to zažil/a a jak si to pamatuješ ze svého běhu ‐ kam teče voda a kterým směrem?

MRAKY

PRAHA – ŽIŽKOV

MOŘE

střecha

trávník,
park

silnice /
chodník

PRAHA – JIŽNÍ MĚSTO

střecha

trávník,
park

silnice, chodník a
parkoviště

MNICHOV‐ RIEM
silnice, chodník
ozeleněná trávník
s dešťovou zahradou
střecha park

dešťová zahrada

ŘEKA

VSAK DO PŮDY

2/ Porovnej své schéma s ostatními ve své skupině a případně doplňte svoje schémata o chybějící spojení.
3/ Porovnej dvě typické cesty v různých typech městské zástavby. Běžná městská zástavba je reprezentována Žižkovem v Praze,
zástavba navržená s ohledem na zdravý vodní systém je reprezentována Messestadt Riem v Mnichově:

4/ Víš, že...
... ozeleněné střechy vsáknou 1/2 až 4/5 dešťové vody, která na ně spadne. Zároveň ochraňují střechy
před přehříváním a a zvyšují životnost hydroizolační vrstvy.
... jeden strom za letního slunečného dne vypaří přes 100 litrů vody a ochladí tak své okolí. Udělá tak stejnou práci
jako klimatizace s výkonem 3 ‐ 5 kW (což je obdobné jako klimatizace osobního automobilu).
... v ČR se dešťová voda ze střech nových domů se vsakuje do půdy, ale u starších domů obvykle odtéká skrz dešťovou kanalizaci do
řeky a dále pryč z území.
... voda z ulic ve městě většinou odtéká do dešťové kanalizace ‐ ale je také možné ji vyčistit a vsáknout v tzv. dešťových
zahradách (rain garden) ‐ což jsou prohlubně , kde jde dobře propustné vegetační souvrství a kde rostou rostliny snášející zamokření.
... v přirozeném lese jen 2% dešťové vody teče přímo po povrchy do potoků (tento jev se nazývá povrchový odtok), v kulturní
krajině (pole, louky, remízy) je to přibližně v 12% a v běžném městě je to až 55 % ‐75 % dešťové vody. Díky vhodnému návrhu je ve
městě možné dosáhnout asi 35% a přiblížit se kulturní krajině.
5/ Zaznamenej zde nápady:
Co je možné udělat v okolí vašeho domova pro to, aby byl snížen povrchový odtok dešťové vody a pomoci tak zlepšení místního
vodního cyklu?

I. II. III. běž na trávník, do parku
IV. V. běž na ozeleněnou střechu
VI. běž na silnici / chodník
s dešťovou zahradou

zabírání
půdy
cíl
•

•

Účastníci sestavují město pro stejný

Uvědomit si, jak různé přístupy

počet obyvatel podle zadání. Jedna patrola

k plánování města ovlivňují, kolik

prostorově úsporné město, druhá město

zabereme přírody a zemědělské půdy při

luxusní. Srovnání přinese zjištění, že způsob,

stejném počtu obyvatel

jakým sídlo stavíme, ovlivňuje plochu zabrané

Uvědomit si, že na zastavování orné půdy

přírody a zemědělské půdy. V další diskusi se

má významný podíl i infrastruktura

ukáže, že nejde jen o domy, ale i o dopravu,

(silnice, parkoviště apod.)

obchody a další.

počet účastníků․․․․․․․․․․․․6–12 (dvě skupiny)
prostředí․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․uvnitř
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․cca 45 minut
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․12+
3–1

předem
připravit

•

Porovnejte, kolik místa je potřeba pro stejný
počet obyvatel v činžáku, řadovce, dvojdomku a domu s velkou zahradou?

•

V jakých částech města je nejvhodnější situovat jaké typy domů?

•

zadání pro každou skupinu

V rámci diskuse můžete zmínit tato fakta:

•

hrací karty

•

•

vytištěné obrázky

Každý den přicházíme o cca 20 ha zemědělské půdy, což je přibližně 30 fotbalových hřišť
(údaj za rok 2013).

•

Půda není zabírána jen budovami, ale i infrastrukturou (jako jsou železnice, silnice
atd.). Ta přináší nejen ztrátu půdy, ale i náklady na opravy a údržbu, takže je třeba být
více ostražitý při rozhodování

•

Ve hře jedna karta reprezentovala 6 000 m2,
tedy 200×300 m.

•

Od roku 1927 jsme na území České republiky zastavěli více než pětinu orné půdy.
Nejen pro stavby, ale i pro silnice, parkoviště
a nákupní centra.

průběh
1. Účastníky rozdělíme na dvě skupiny
2. Úvod (5 minut)
“Vaším úkolem bude postavit město. Město
budete skládat z kartiček, které představují různé
prostory a budovy. Není to ale tak jednoduché –
musíte ve svém městě ubytovat potřebný počet
lidí: 6 000 nebo o malinko více, a musíte splnit

Pak se podívejte na obrázek se silnicí

všechny podmínky v písemném zadání.“ S tím

Popisky k obrázkům

jim předej zadání.
3. Hra (15 minut)
Během hry pouze odpovídej na dotazy.
Typické potřebné odpovědi – “sousedit” znamená i dotýkat se rohem, “pod okny” znamená vlastní zahradu nebo sousedit hranou. Supermarket
skutečně není povinný. Nelze si vyměnit kartičky
mezi skupinami.
4. Diskuse (20 minut)
Když jsou města hotová, prohlédněte si je navzájem a prodiskutujte a zhodnoťte, jak a proč se
města liší:
•

V jakém městě byste chtěli žít, kde a proč?

•

Jak to bude s dopravou v jednotlivých městech?

1. Centrum Prahy: cca 8 000 obyvatel, 15 000
pracovních míst a 700 obchodů
2. Golfové hřiště nedaleko Prahy: 0 obyvatel, cca 25
pracovních míst
3. Nákupní centrum na okraji Prahy: 0 obyvatel,
1 000 pracovních míst, cca 150 obchodů
4. Pražské panelové sídliště Jižní Město: 15 000
obyvatel, 5 000 pracovních míst, cca 20 obchodů
5. Rozvolněná zástavba na okraji Prahy: cca 700
obyvatel
6. Tradiční vesnice (Holašovice): cca 150 obyvatel

odkazy
http://urbanist.typepad.com/.a/6a00d83454714d69e2017d3c37d8ac970c-popup (odkaz
odkud pochází obrázek z přílohy)

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravily

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Jana Marešová, Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.

3–2

přílohy
Zadání 1

Zadání 1

Vytvořte město pro 6000 obyvatel s náměstím

Vytvořte město pro 6 000 obyvatel s ná-

a školou. Pokuste se udělat město plošně co nejmenší.

městím a školou. Pokuste se udělat město plošně co

Přitom dodržte následující:

nejmenší. Přitom dodržte následující:

• 2 000 lidí chce vlastní dům

• 2 000 lidí chce vlastní dům

• 3 000 lidí chce pod okny zeleň, ve které si mohou
hrát děti – park nebo zahradu

• 3 000 lidí chce pod okny zeleň, ve které si mohou
hrát děti – park nebo zahradu

• 2 000 lidí chce něco levného a menšího - byt

• 2 000 lidí chce něco levného a menšího – byt

• 600 lidí chce mít v domě nebo vedle sebe obchod

• 600 lidí chce mít v domě nebo vedle sebe obchod

• 1 000 lidí chce mít v sousedství školu (stačí dotyk
kartiček rohem)

• 1 000 lidí chce mít v sousedství školu (stačí dotyk
kartiček rohem)

• Každá karta představuje 6 000 m2, tedy 200×300 m.

• Každá karta představuje 6 000 m2, tedy 200×300 m.

Zadání 2

Zadání 2

Vytvořte město pro 6 000 obyvatel s ná-

Vytvořte město pro 6 000 obyvatel s ná-

městím a školou. Pokuste se udělat město co nejlu-

městím a školou. Pokuste se udělat město co nejlu-

xusnější – aby měl každý svůj prostor. Přitom dodržte

xusnější – aby měl každý svůj prostor. Přitom dodržte

následující:

následující:

• 2 000 lidí chce vlastní dům

• 2 000 lidí chce vlastní dům

• 3 000 lidí chce pod okny zeleň, ve které si mohou
hrát děti – park nebo zahradu

• 3 000 lidí chce pod okny zeleň, ve které si mohou
hrát děti – park nebo zahradu

• 2 000 lidí chce něco levného a menšího – byt

• 2 000 lidí chce něco levného a menšího – byt

• 600 lidí chce mít v domě nebo vedle sebe obchod

• 600 lidí chce mít v domě nebo vedle sebe obchod

• 1 000 lidí chce mít v sousedství školu (stačí dotyk
kartiček rohem).

• 1 000 lidí chce mít v sousedství školu (stačí dotyk
kartiček rohem).

3–3

Prostor na ulici, který je třeba pro přepravu 50 osob autobusem, na kole, autem.

1

2

3

4

5

6

SCHOOL (Základní škola)

Supermarket

TOWN SQUARE (Námìstí)

Park

Park

Park

Park

600

600

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

600

600

600

600

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

URBAN BLOCK HOUSES
(Èinžáky)

600

600

300

300

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

300

300

300

300

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

300

300

300

300

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

300

300

300

300

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

TERRACED HOUSES (Øadovky)

300

300

200

200

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

200

200

200

200

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

200

200

200

200

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

200

200

200

200

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

200

200

200

200

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

SEMIDETACHED HOUSES
(Dvojdomky)

200

200

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A SMALLER GARDEN
(Domky s malou zahradou)
150

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

HOUSES WITH A BIGGER GARDEN
(Domky s velkou zahradou)
100

záhonek za
oknem
Každá klubovna ožije, když má za

cíl
•
•

oknem truhlík se zelení. Už samotné vyklíčení
rostlinky ze semínka je malým zázrakem. Děti
si samy vysejí semínka a vypěstují rostlinky,

Pozorovat a zaznamenávat růst rostlinek

které se stanou nejen ozdobou klubovny, ale

ze semínek

především je budou moci postupně okusovat,

Pochutnat si na vlastních výpěstcích

oždibovat a ujídat!

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․4+
prostředí․․․․․․․․․․․před klubovnou, nebo v klubovně
délka․․․․2 hodiny výsev truhlíků, 3 měsíce pozorování, zalévání, a sklízení
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
4–1

předem
připravit

Do truhlíku B vysejeme směs bylinek: kopr, saturejka, salát listový, koriandr, ředkvička, roketa
Všechny rostlinky, včetně měsíčku a lichořeřišnice jsou jedlé! Můžeme namíchat i jinak, dle libosti. Truhlíky naplníme kvalitní výživnou zeminou.

•

•

Semínka: měsíček, lichořeřišnice, kopr, saturejka, koriandr, ředkvička, roketa, salát listový (ten
volíme jen pro větší nádoby)
Truhlíky a dobrou zeminu

Ošidíme-li půdu, vyrostou nám chabí chcípáčci.
Semínka mají mít „tvrdou postýlku a měkkou peřinku“ – tedy hlínu pod nimi udusáme a naopak
vrstvu, kterou semínka překryjeme, necháme
nadlehčenou.

průběh
1. Semínka
Semínko v sobě schovává ohromné množství
energie; stačí mu dodat vodu, slunce a živiny
a vyroste z něj rostlinka. Semínka mají nespočetné množství tvarů a velikostí. Věnujeme dost
času pozorování a porovnávání různých semínek,

3. Pozorování

ideálně si je prohlédneme pod mikroskopem

Na schůzkách truhlíky pravidelně zalé-

nebo alespoň pod lupou, zakreslíme, jak vypada-

váme a pozorujeme, fotíme nebo zakreslu-

jí. Dáme dětem čas, aby se semínka naučili po-

jeme, jak semínka klíčí a rostou. Snažíme

znávat.

se uhádnout, ze kterého semenáčku vyroste která rostlinka. První lístky, tzv. děložní,

2. Výsev

mají zpravidla jiný tvar než listy starší rostliny, proto není úplně snadné rostlinky určit.

Semínka vysejeme nejlépe na jaře, například
v březnu. Některé rostliny totiž potřebují pro
dobrý růst krátký den (např. ředkvičky), v dlouhých letních dnech se vytahují do výšky a jdou
do květu. Na jaře nás také vysévání nejvíce baví.
Připravíme 2 jedlé truhlíky: Do truhlíku A vysejeme
květem okrasné rostliny: měsíček a lichořeřišnici.

4–2

Po týdnu:

4. Sklizeň
Skoro všechno, co vyroste, se dá sníst!
Sklízíme průběžně, protrháváme z různých míst
a tím uvolňujeme místo dalším rostlinkám.
Uspořádáme „truhlíkovou hostinu“ – jednohubky ozdobíme vypěstovanou zelení. Necháme děti

Po 2 týdnech:

hlasovat, která bylinka je nejlepší. Lichořeřišnice:
jíme květy i listy! Jsou výborné a velice zdravé!
Měsíček: jíme květy i listy! Ředkvičky: můžeme je
jíst celé, i s listy a s ocáskem!

Po 4 týdnech:

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravily

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Jana Marešová, Eva Klápšťová

podpořen grantem hlavního města Prahy.

4–3

mapování
stromů
Pozorujte stromy ve svém okolí, nejen
jejich krásu, ale i jejich osídlenost dalšími

cíl
•

organismy.

Uvědomit si význam stromů jako útočišť
pro živočichy ve městě

•

Zjistit, kde v okolí jsou významné stromy
z hlediska biodiverzity

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․1+
prostředí․․․․․․․․․․venku, zpracování výsledků vevnitř
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․min. 1 hod až libovolně dlouho
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․10+
5–1

předem
připravit
•

Vytištěné pozorovací archy

•

Fotoaparát (stačí v mobilu)

•

Mapy (vytištěné ortofotomapy nebo městský
plánek…)

•

Metry (na měření obvodu stromů, hodí se např.
klasické krejčovské)

•

Papíry, pastelky, tužky

Vychytávky:
•

Na začátek si můžeme zahrát šibenici, ve které
budou děti hádat slovo “STROM”, pak se jich můžeme zeptat, 1) čím jsou podle nich stromy důležité, 2) zda vědí v okolí o nějakých zajímavých
stromech. Tato nebo podobná aktivita nám může
posloužit k evokaci tématu.

•

Součástí pozorovacího archu může být již mapka
vybrané oblasti, pak bude možné v ní puntíkem
vyznačit polohu stromu.

•

Předem vytiskněte mapy (nebo si obstarejte
orientační plánky v infocentru, jsou-li k dispozici), vytipujte podle mapy nejzajímavější lokality
a rozdělte území na stejný počet dílů, kolik bude
skupin. Toto můžeme dělat i přímo s dětmi.

•

Znají členové vaší družiny nebo oddílu knihu Tobiáš Lolness od spisovatele Timothée de
Fombelle? Pokud ano, použijte příběh z knihy
jako inspiraci. Úkolem pak bude pátrání po nových světech “stromech” a zhodnocení civilizace
na stromu, jak je harmonická? Jsou na stromu
lesy (porosty mechu a lišejníku)? Je život na stromě ohrožen?

•

Nebo zabalte aktivitu do legendy celoroční hry,
stromy můžete zkoumat jako objevitelé nového
ostrova, nebo nové planety, stejně tak jako vědecká expedice či trosečníci hledající zdroj potravy.

nout důležitost tichého a soustředěného pozorování.

•

Vystavte pozorovací archy v klubovně.

Po předem domluveném časovém limitu se sejdeme.

•

Uspořádejte z vašeho průzkumu vernisáž, na oddílové schůzce nebo při jiné vhodné příležitosti.
V tomto případě se hodí vytisknout pořízené fotky stromů.

•

Výsledky svého pozorování sdílejte dále, na obci,
na specializovaných webech jako jsou www.prazskestromy.cz.

průběh
Základní průběh je jednoduchý, po jednotlivcích či skupinách vyrazíme do terénu a mapujeme
výskyt zajímavých stromů v okolí klubovny. Každý
strom zaznamenáme do pozorovacího archu, který
mapovatele provede. U každého stromu sledujeme
nejen jeho charakteristiky, ale zaměřujeme se na další
organismy na strom vázané. Určitě je vhodné vypích-

Výsledky pozorování dopracujeme a sdílíme navzájem. Každého necháme představit, co zaznamenal
a případně nafotil.
•

Zkusíme spočítat, kolik různých druhů jsme na
pozorovaných stromech zaznamenali všichni dohromady.

•

Zkusíme se na město podívat očima živočichů.
Právě pro ně jsou stromy často jako oázy v poušti.

•

Zkusíme výsledky našeho pozorování shrnout do
několika zásadních sdělení.

•

Dostatečný časový prostor na závěrečnou diskusi
a sdílení poznatků je velmi podstatný.

odkazy
http://www.prazskestromy.cz/
http://calla.cz/ stránky o hmyzu a dřevinách ve městě sdružení Calla
na těchto stránkách jsou dostupné i odkazy na řadu publikací

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravila

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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Pozorovací arch - mapování stromů
Název stromu:

Datum:

Tady se fantazii meze nekladou
např. Hrušeň u Nováků, Velikán od křížku, Lípa u sv. Anny,…

Druh stromu:

Lokalita:
adresa, popis místa

Obvod kmene:
měříme ve výšce 130 cm

Zdravotní stav:
výskyt hub, výrůstků, napadení listů apod.

Organismy na stromě:
Zkuste 5 minut v tichosti strom pozorovat.
Zapište, kolik organismů jste pozorovali,
případně některé z nich načrtněte.
Zaměřte se na tyto 3 skupiny:
Bezobratlí (brouci, mravenci, ploštice…)
Obratlovci (hlavně ptáci, ale narazit můžete i na kunu, veverku,…)
Mechy a lišejníky případně rostliny (někdy mohou vyrůstat z dutin,
nebo se může jednat o poloparazity - např. jmelí)

Pobytové stopy:
Pokud jste neobjevili živé živočichy,
možná narazíte alespoň na pobytové stopy.
např. zaznamenejte všechny dutiny, trus, hnízda, ožer.

Prostor pro náčrtky:
Stromu jako celku,
nebo zajímavých detailů.

sjet po zadku
holou skálu
Prokopské údolí patří k přírodně
nejzajímavějším místům v Praze a je dokonce
Evropsky

významnou

lokalitou.

Vyrazte

na odpolední vycházku, kterou je možné

cíl
•

protáhnout v celodenní výlet. Navržená
trasa měří 6 km, na celkem 7 zastaveních se
výletníci prostřednictvím her a jednoduchých

Poznat krásná místa, která máme na

aktivit seznámí s místní přírodou. Na závěr je

dosah ruky a nevíme o nich

čeká ojedinělá skalní klouzačka.

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5–15
prostředí․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Prokopské údolí
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․2,5–3 hodiny
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
6–1

předem
připravit

k venkovní posilovně (Zastavení 3), skalnímu tunelu
(Zastavení 4) a ohradám s kozami a ovcemi (Zastavení
5). V místě, kde silnice uhýbá doprava, se dáme rovně
pěšinkou do skal a za pár minut se ocitneme u jezírka (Zastavení 6). Poslední úsek asfaltky nás dovede

Pomůcky

k viaduktu, před nímž odbočíme po silnici doleva do

•

Pro vedoucího mapa území s vyznačenou trasou

kopce a hned po 100 metrech se dáme první (nezna-

a zastávkami (v příloze)

čenou) pěšinou vpravo. Křovím projdeme vzhůru na

Prvohorní mapa Země na tolika různobarevných

pláň a držíme se pěšinky, ze které pak opět ve křoví

papírech, kolik budeme mít skupin dětí, rozstří-

zahneme dvakrát doprava mírně dolů, až nás pěšina

haná podle stejného mustru (v příloze)

dovede ke kamenné klouzačce (Zastavení 6). Odtud

Obrázky chráněných druhů a zkamenělin (v pří-

dále pěšinkou ke hřbitovu, odkud nás již asfaltová sil-

loze)

nička zavede mezi hlubočepské domy a dolů k zastáv-

Případně svíčky a sirky

ce tramvaje a autobusu “Zlíchov”.

•

•
•

Ostatní
•

Projít si zastavení naučné stezky na webu:

Prodloužená verze: Výlet se dá podniknout již z vla-

http://www.prazskestezky.cz/dalej/d09.html

kové zastávky “Řeporyje”
Zkrácená verze: Od jezírka již nevystoupáme vzhůru,
ale dáme se dolů do Hlubočep na MHD
1. Lom Opatřilka = Červený lom

průběh
Trasa výletu (cca 6 km):
Vlaková zastávka Holyně - Červený lom
(Opatřilka) - Bývalé koupaliště (dětské hřiště) Foglarova skála - Skalní tunel - Jezírko - neznačenou
cestou vzhůru na skály - kamenná klouzačka - hřbitov
Hlubočepy - zastávka Zlíchov (tram i bus)

50.0357, 14.3530
Info:

Podrobný popis trasy:

Místo, na kterém stojíme, resp. hor-

niny pod našima nohama, byly dříve pod

Z vlakové zastávky Holyně (dvě zastávky ze

mořem! A ještě k tomu na jižní polokouli!

Smíchovského nádraží) jdeme údolím po zelené turis-

Vrstvy hornin, které vidíme, se usazovaly v pr-

tické značce k Červenému lomu (Zastavení 1). U lomu

vohorách na dně moře. Tipněte si, před kolika lety

jsou kamenná sousoší. Pokračujeme po zelené k bý-

to bylo. (Viz cedule Naučné stezky) - před 400 mili-

valému koupališti, dnes dětskému hřišti (Zastavení

ony let! Proč je tu lom? Těžil se tu vápenec - do ce-

2). Dále již po asfaltové silnici kolem Foglarovy skály

mentu. Vápencem je tvořeno celé Prokopské údolí.

6–2

Aktivita: Hledání kousků rozstříhané devonské

3. Foglarova skála (Venkovní posilovna)

mapy světa ve skupinách – každá skupina má
svou barvu (v příloze). Úkolem je co nejrychleji najít a správně složit druhohorní mapu světa. A kdeže tenkrát byl tento vápencový masiv?
Prohlédněte si složený výsledek a vyražte dál.
2. Bývalé koupaliště

50.0391, 14.3605
Info: Přirozeně bylo celé údolí porostlé lesem, především duby, habry, jeřáby a lípami.

50.0401, 14.3665

Po dlouhý čas se tu pásly kozy a ovce, a údolí

Info: Cestou od koupaliště projdeme pod ko-

proto bylo bezlesé, ale velice bohaté na druhy

lejemi a napravo si všimneme lávky přes po-

rostlin. Ve dvacátém století hospodaření po-

tok: za ní je tzv. Foglarova skála, která odka-

stupně ustávalo a poté nastal trend umělého

zuje na dobrodružství, která v Prokopském

zalesňování, bohužel nepůvodními druhy: zde

údolí

akát a borovice černá, které likvidují bylinné

Aktivita: Kousek dál, v prostorách venkovní po-

patro, takže mnoho krásných druhů zmizelo.

silovny si zahrajeme na Rychlé šípy a Bratrstvo

Aktivita: Hra u dětského hřiště: souboj původ-

kočičí pracky: BKP chce z údolí ukrást chráněné

ních a nepůvodních druhů: kdo zvítězí? Duby

druhy rostlin i zvířat (a výhodně je prodat) a RŠ

a jeřáby versus akáty a borovice černé formou

jim tom brání. Na kartičkách vytištěné, (ev. zata-

hry Červení a bílí (Hřiště je rozdělené střední čá-

vené) obrázky chráněných druhů jsou rozmístě-

rou na dvě poloviny. Cca 2 m na každou stranu od

né v daném území, které střeží RŠ. Když RŠ chytí

střední čáry jsou vodorovné čáry pro Dubyjeřáby

zloděje z BKP, musí tento doběhnout ke kočičí

a Boroviceakáty. Ti stojí/klečí/sedí/leží/provádějí

pracce (dotknout se vzdálenějšího stromu), až

cviky a vedoucí vyvolává nepravidelně jejich jmé-

pak se může vrátit do hry. Podle chuti je možné

no. Ti, které vyvolá, rychle utíkají za okraj hřiště,

si role vystřídat.

zažíval

Foglar

se

svým

oddílem.

druzí je honí. Kolik dětí je chyceno, tolik bodů
druhé družstvo získává.
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nádherných druhů rostlin, které by jinak

4. Skalní tunel

přerostla a zahubila vysoká tráva a křoviny.
Aktivita: Zastávka s lavičkami. Vhodná třeba na
svačinu.
6. Jezírko

50.0414, 14.375
Info: Od počátku 18. století stál na kopci barokní kostel sv. Prokopa (zobrazen na naučné tabuli
u vjezdu do vojenského prostoru). Na konci 19. století se ale začal těžit vápenec, a kostel se postupně
ocitl na kraji srázu. V 60. letech 20. století už hro-

50.04181, 14.38530

zilo, že by se kostel mohl zřítit, a proto byl zbořen.

Info: Lom, opět vápencový. Jezírko vznik-

Při těžbě vápence zde vznikla asi 100me-

lo po vytěžení roku 1905. Je napájeno a od-

trová

štola

–

dodnes

zachovaný

tunel.

vodňováno

podzemní

vodou.

Oblíbené

Aktivita: Stezka odvahy: projít po jednom tu-

místo barrandovských filmařů („Muž s kože-

nelem. / Projít tunelem se svíčkou, která nesmí

nou brašnou nesmí projet“ z filmu Pelíšky)

zhasnout. / Hledat v tunelu obrázky zkamenělin

Aktivita: Odhadněte délku a šířku jezírka. Kdo

trilobitů a spol., které vedoucí předem v tunelu

má nejlepší odhad? (Délka 107 m, šířka 276 m)

rozmístí.

/Hoďte do jezírka 3 žabky. Kolikrát vám dohromady skočí?

5. Ovce a kozy

50.0412, 14.3809
Info: Díky tomu, že se na okolních kopcích pasou kozy a ovce, nezarůstají vypásané plochy křovím a může tu tak růst plno

6–4

odkazy

7. Kamenná skluzavka

kniha Prokopské a Dalejské údolí
http://www.databazeknih.cz/knihy/prokopske-a-dalejske-udoli-240667
Stránky naučné stezky
http://www.prazskestezky.cz/dalej/d09.html

50.04554, 14.3936
Info: Vápenec je měkká hornina. I měkkým
lidským tělem se na něm vytrvalým uhlazováním dá vytvořit skvělá klouzačka. Na tvrdé žule nebo čediči by se nám to nepodařilo.
Aktivita: Konečně jsme se dočkali nejzábavnější části výletu. Kloužeme se po skále a zpíváme
„Vymyslel jsem spoustu nápadů ahů, co podporujou hloupou náladu ahů...“

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravily

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Jana Marešová, Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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Bělozářka liliovitá Anthericum liliago

Třemdava bílá Dictamnus albus

Kavyl Ivanův Stipa pennata

Lilie zlatohlávek Lilium martagon

Dřín obecný Cornus mas

Koniklec luční Pulsatilla pratensis

Hořeček nahořklý Gentianella amarella

Devaterník šedý Helianthemum canum

Roháč obecný Lucanus cervus

Vřetenka lesklá Bugarica nitidosa

Modrásek Meleageria daphnis

Nesytka česká Pennisetia bohemica

Stepník rudý Eresus kollari Rossi

Ještěrka zelená Lacerta viridis

Výr velký Bubo bubo

Netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus

Cardiola consanguis Barrande

Trilobit reedops

Lilijice

Goniatit

Aulacopleura konincki

Cromus beaumonti

za přírodou
do šárky

cíl

zaměřuje na vnímání přírody a seznamuje se

•

zajímavou přírodou tohoto území.

Zaposlouchat se a zahledět do přírody

Odpolední vycházka do Divoké Šárky se

Divoké Šárky
•

Seznámit se s nejstarší pražskou rezervací

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5—15
prostředí․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Divoká Šárka
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․2,5–3hodiny
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․7+
7–1

předem
připravit
•

Vytisknout mapičku

•

Prostudovat trasu

K metodice
akce

•

Zastavení 2) vyhlídka Dívčí skok, dále po hranici
přírodní rezervace severním svahem dolů

•

Zastavení 3) severní svah, odtud dolů k

•

Zastavení 4) Čertův mlýn, odtud po hranici rezervace jižním svahem nahoru

•

Zastavení 5) v jižním svahu, po té dále na

•

Zastavení 6) Nebušická vyhlídka

•

Potom po červené turistické značce na zastávku
busu Nebušice, K Noskovně – odtud jezdí autobusy MHD

Zastavení 1: pod hrází Džbánu

Průběh celé vycházky je inspirován konceptem „plynulého učení“ amerického přírodovědce
a pedagoga Josepha Cornella. To, co popisuje, není
nic převratného, spíše pěkně shrnuje to, co jste si
v praxi možná již sami vyzkoušeli. Postup aktivit
v „plynulém učení“ vystihuje přirozený způsob učení.
Činnosti a hry jsou rozděleny do čtyř fází, které na
sebe navazují, přičemž nezáleží na věku, prostředí či
naladění skupiny. Jednotlivé fáze jsou následující:
1.

Probuzení nadšení

2.

Zaměření pozornosti

3.

Přímý prožitek

4.

Sdílení inspirace
Doporučujeme Cornellovy publikace i webo-

vé stránky, které jsou skvělým vodítkem a inspirací,
jak dát vašim terénním výpravám či venkovním
schůzkám jiný náboj.

Info: Džbán je druhé největší přírodní koupaliště
v Praze (po Hostivařské přehradě). Nádrž byla postavena v letech 1966–1971.
Aktivita: Předvádění pojmů. Děti se snaží beze slov
předvést dané pojmy, ostatní hádají. Malým dětem
vybereme pojmy jednodušší. Aktivita má být rozehřívací a zábavná, zároveň navržené pojmy souvisí s tím,
co při vycházce uvidíme. Na závěr nebo průběžně se
můžete dětí ptát, jak si myslí, že tento pojem s územím souvisí.
Navržené pojmy (a jejich místní význam):
•

průběh

kapradiny (rostou na stinných severních svazích
Šárky),

•

sever (světová strana určující stinný ráz svahů),

•

skály (typické pro Šárku),

Trasa:

•

začátek: zastávka tramvaje a autobusů Divoká
Šárka

podloží (význam buližníku, kterým je tvořena
celá Šárka),

•

soutěska (skály tvoří úzké soutěsky),

Zastavení 1) pod hrází vodní nádrže Džbán

•

ovce (spásají louky, takže nezarůstají křovinami),

•
•

7–2

•

hospodaření (pastva ovcí je nejpřirozenější způsob udržení trávníků, Šárka byla intenzivně zemědělsky využívána do 2. světové války, na fotkách z té doby bychom viděly svahy holé),

věsti tu prý Šárka, soužená výčitkami za zradu Ctirada,

•

modřenec (v Šárce byl poprvé popsán nový druh
modřence – modřenec tenkokvětý),

Děti jsou rozděleny do dvojic. Jeden z dvojice je foto-

•

přírodověda (Šárka je vzhledem ke své poloze –
Praha a Karlova univerzita - velmi dobře probádaným územím),

aparát, druhý ho ovládá. Fotoaparát má zavřené oči

popis (popisování nových druhů souvisí s inten-

zavře. Focení (expozice) trvá cca 5 vteřin. Fotograf vy-

zivním přírodovědným průzkumem, který zde
probíhal)

bírá zajímavé záběry a fotoaparát si užívá chvíle pře-

•

Aktivita po cestě k Zastavení 2:
Zelené hádanky
Vedoucí popisuje nějaký druh rostliny, který je možné vidět v okolí. Začíná popisovat od vlastností, které nejsou na první pohled zřejmé, a postupuje k těm
jasnějším. Kdo z dětí uhádne, o co se jedná, dá si ruku
na hlavu. Ve chvíli, kdy má ruku na hlavě asi polovina

Dívčí skok je nejvyšší vrchol Šárky. Podle poukončila svůj život.
Aktivita: Fotografování

a nechá se vodit. Ve chvíli, kdy ho fotograf zatahá za
ucho, otevře oči a „fotí“. Po druhém zatahání oči opět

kvapení a údivu. Poté si děti role vymění.
Ideální začátek aktivity je na kraji louky (viz
fotka), před tím než se začne stoupat vzhůru. Z tohoto místa není vidět přes vrchol a tak je pro účastníky
velkým překvapení, když otevřou oči a vidí skály (další
fotka) a výhled do okolí.
Zastavení 3: Severní svah

skupiny, rostlinu odhalíme. Můžeme začít např. s bezem černým.
Zastavení 2: vyhlídka Dívčí skok

Info: Severní svahy kopců jsou vždy stinnější, tedy vlhčí, s vyšší vrstvou půdy a tudíž bujnější vegetací. Zde
vidíme vysoký, přirozený les, relativně dobře zachovaný v přirozené podobě. Můžeme ho nazvat i pralesem.
Info: Celá Šárka je tvořena horninou buližníkem.
Každá skalka, na kterou tu šlápneme, je buližník.
Buližník je pojem, který by si měly děti, kromě dojmů
z vnímání přírody, ze Šárky skutečně odnést.
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Aktivita: Natoč film – na severním svahu

Zastavení 5: Jižní svah

“Představte si, že natáčíte dokumentární film o Šárce,
pro nějž je potřeba pořídit kvalitní zvukový a obrazový záznam.“
Necháme účastníky, aby si našli pohodlné
místo v doslechu, všichni se ztišíme. Na zvukový signál (zvoneček, houknutí) se zaposloucháme a snažíme si záznam uložit do paměti, jako bychom ho nahrávali. Cca po minutě (podle soustředění účastníků
může být časový úsek delší) po zvukovém znamení
účastníci oči otevřou a „zaznamenávají“ zvuk i obraz.

Info: Jižní svahy jsou silně osluněné, proto suché,

Už i tónem, jakým vysvětlujeme aktivitu, se snažme

neudrží se na nich vyšší vrstva půdy, tedy i veške-

vytvořit klidnou soustředěnou atmosféru. Aktivita

rá vegetace je nižší a chabá. Nízké, pomalu rostoucí

správně vyzní, pokud všichni vydrží být v naprostém

duby, sucho snášející byliny. Vidíme zde obrovský kon-

tichu a soustředění. Po skončení si povíme o svých do-

trast oproti severnímu svahu, i když podloží je stejné

jmech.

(buližník).
Aktivita: Natoč film – na jižním svahu

Zastavení 4: Čertův mlýn

Aktivitu provedeme stejným způsobem jako na severním svahu. Po skončení si povíme o dojmech a porovnáme rozdíly oproti záznamům ze severního svahu.
Zastavení 6: Nebušická vyhlídka

Info: Čertův mlýn – bývalá restaurace, dnes nově zrekonstruované soukromé bydlení.
Aktivita: Louka u mlýna je často sekaná a tráva vybízí k pobíhání bosky. Podle chuti se zujeme a zahrajeme si honičku. Vnímáme chodidly trávu a zemi. Kdo

Info: V ochraně přírody nejde jen o to, zakazovat trhat

je chycen, zkamení, ostatní ho dotekem a kouzelným

kytky, chytat motýly a kácet stromy. Velký význam má

slovem „buližník“ opět oživí.

také ochrana území jako celku: např. zákaz stavění
nových silnic, domů.
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Aktivita: Dejte prostor všem se rozhlédnout po okolí
a pokochat se pro Prahu opravdu netypickým výhle-

odkazy

dem.
Až se všichni vydýchají po výstupu a potěší se
výhledem, sesedneme se do kruhu.

Metodika:
•

Cornell, J. (2012): Objevujeme přírodu. Učení
hrou a prožitkem. Portál. Praha. http://obchod.
portal.cz/objevujeme-prirodu/

•

Aktivity z dílny J. Cornella [online]. Stránky organizace Sharing Nature Foundation [cit. 2017-0617]. Dostupné z www: http://www.sharingnature.com/nature-activities.html

Nejprve necháme každého, ať si znovu sám pro sebe
prohlédne fotografie z vyhlídky u Dívčího skoku, filmy
a zvuky, co natočil na severním a jižním svahu. Pak
sdílíme, co jsme v území zažili, co o něm víme, jak ho
vnímáme.
Poté můžeme přejít na otázky k ochraně přírody v podobném území, nikdy není jedna správná

O chráněném území:
•

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/zvlaste_chranena_uzemi/prirodni_rezervace/pr_divoka_sarka.xhtml

•

http://botany.cz/cs/divoka-sarka/

•

Plán péče PR Divoká Šárka: http://envis.praha-mesto.cz/planypece_ozchu/PR_Divoka_
Sarka_2010_2024/Plan_pece_PR_Divoka%20
Sarka_2010_2024.pdf

odpověď, jde spíš o to vyvolat diskusi:
•

Proč má podle vás cenu území chránit? – padat
mohou různé odpovědi – je to hezké, cítil jsem
se tu dobře, kvůli rostlinám a živočichům, dobré
místo pro výlety, ….

•

Co si myslíte, že území ohrožuje? – opět padat
mohou různé odpovědi - nevhodné chování návštěvníků, stavba nových domů,

•

Co my – každý z nás - můžeme dělat, aby podobná místa zůstala zachována? – ukazovat, jak je to
tu krásné ostatním, zajímat se, co se v mém okolí
děje, nevyhazovat odpadky, …

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravily

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Anna Šlechtová, Jana Marešová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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Na průzkum
do divočiny
cíl

novou divočinu, místa člověkem ovlivněná

•

a následně opuštěná. Nabízíme návrhy

Uvědomit si, že i příroda bez nálepky
“chráněná” kdesi na kraji města za
ohradou může být velmi hodnotná, jak

I v Praze lze najít divočinu. Jde o tzv.

aktivit, kterými probudíme v dětech (i v sobě)
zájem o místa, která neprávem přehlížíme.

z hlediska biologického, tak pro využití
k hrám a trávení volného času
•

Probudit v dětech zájem o tato místa

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․4+
prostředí․․․․․․․․․․․․․․․․․venku v nové divočině
délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․2–4 hodiny
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․11+
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předem
připravit
•

Vytipovat místo

•

Vybrat vhodné aktivity z nabídky

•

Pomůcky podle aktivit (připravit a vytisknout
mapy, lopatky na průzkum, ….)

stromy, cesty. Velmi zajímavé bude porovnat plánky
dětí, zkusit najít podobné, a ty nejvíce vypovídající.
Plánek může vypadat např. takto:

průběh
2. Poklad
Níže uvádíme návrhy činností, jejichž cílem je

V území zakopeme poklad. Jeho místo vy-

vzbudit v dětech zájem o místa, která nemusí být na

značíme do plánků nakreslených dětmi dětí (u kaž-

první pohled lákavá, a přesto si je mohou děti oblíbit

dého tedy bude na trochu jiném místě – ve vztahu

jako místo, kde lze zábavně trávit volný čas.

k objektům vyznačeným na jeho mapě). Pokud ne-

Důležité je vytipovat ideální území. Podstatná

jsou plánky dětí použitelné, smilujeme se, a po-

je vzdálenost od klubovny/bydliště, divokost vegetace

užijeme k vyznačení místa mapu vytištěnou z in-

podle vašich záměrů (nehodí se trnitá akátina pro plí-

ternetu. Poklad je tahák, který baví všechny. Děti

žicí hry apod.), přístupnost – tedy komu bude vadit,

pochopí význam správného zmapování území, pro-

když se budete s dětmi (nebo děti sami) v území po-

tože se špatným plánkem poklad zkrátka nenajdou!

hybovat a něco podnikat. Výhodou nových divočin je,

Poklad mohou zakopat také samy děti – skupinky se

že zpravidla nikomu nevadí, když tam budeme kopat

vydají do území odděleně a vzájemně pro druhé za-

díry, stavět domečky, křičet, olamovat větvičky a po-

kopou poklad.

dobně.

3. Průzkum půdy

1. Práce s mapami

S vojenskou polní lopatkou nebo s rýčem vy-

Vytipujeme vhodné území. Vytiskneme mapu

razíme na pedologický průzkum (neboli na průzkum

tohoto místa a širšího okolí z mapy.cz (turistickou a le-

půdy). Vykopeme „sondu“, tedy obdélníkovou díru do

teckou) a stejné území si vyhledáme na mapě z roku 1950

země. Pravá vědecká sonda má rozměry cca 50 cm

zde: http://kontaminace.cenia.cz/. Mapy porovnává-

x délka 80 cm x hloubka 100 cm, ale nám postačí

me a diskutujeme o změnách, které se v místě udály.

i menší, např. 20 x 20 cm. Po vykopání si prohlédne-

Děti se pokusí zmapovat současnou vegetaci úze-

me půdní profil (vlastně řez půdou s různobarevnými

mí. Zachovat velikostní poměry a zorientovat se

vrstvami půdy) a zaznamenáme vše do tabulky (viz

v mapě je pro ně dosti obtížné. Na začátek se spo-

příloha 1).

lečně poradíme, které kategorie budeme rozlišovat: trávníky, křoviny, nízký les, vysoký les, významné
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Určuje se

6.

Sukcese

•

tloušťka jednotlivých vrstev

Sukcese je vývoj a změna společenstva, tedy

•

barva

to, jak se postupem času na jednom místě mění ve-

•

vlhkost

getace. Pokud bychom našli plochu, na které se v bu-

•

vůně

doucnu patrně nebude zasahovat (kopat, stavět,

•

mazlavost (podíl jílu)

bourat…), můžeme si tam založit tzv. trvalou plochu.

•

struktura (podíl různě velkých kamínků a hrudek)

Vyznačíme si plochu podobně jako u botanického

•

prokořenění a biologické oživení.

průzkumu. Tentokrát ale bude naším úkolem rozlišit

V nejjednodušší variantě prozkoumáme na

si vegetaci na bylinné, keřové (nízké keřové, vysoké

více místech pomocí obyčejné zahradnické lopatky

keřové) a stromové (nízké stromové, vysoké stromové)

hloubku humusové vrstvy, tedy vrchní, tmavě zbar-

patro. Pak se pokusíme se odhadnout, jakou procen-

vené úrodné vrstvy. Její tloušťka se může na různých

tuální plochu jednotlivá patra zabírají. Např. bylinné

místech docela silně lišit – záleží na vegetaci, vlhkosti.

patro je na 85 % plochy, keře jsou na třetině plochy,

4. Botanický průzkum
Pomocí čtyř obarvených kolíků a dvou pásem vyznačíme (pokud možno botanicky pestřejší)
plochu 5x5 m. Napřed odhadujeme, kolik druhů zde
najdeme. Pak všechny druhy rostlin, které na ploše
najdeme, sepíšeme. Jde o to, jednotlivé druhy rozlišit,
nikoliv přesně určit jejich jméno. Neznáme-li jméno
rostliny, nějaké si pro ni vymyslíme (např. modrokvítek lepivý, křivolístek chlupatý, travnatka nenápadná). Porovnáme svůj odhad se zjištěným počtem.

zabírají tedy 30 % keřového patra, nízké stromy 50 %,
vysoké stromy 30 %...
Současný stav si také můžeme vyfotit. Po
roce podnikneme výpravu k trvalé ploše znovu a snažíme se pomocí záznamů z minula porovnat rozdíly.
Pokud bychom pozorovali plochu dostatečně dlouho
(a nikdo by v ní nezasahoval), dříve či později by tam
vyrostl les – v našich podmínkách je to konečné, stabilní stádium sukcese.
7. Umělecká tvorba

Můžeme plochu nechat označenou kolíky a vrátit se

Čtvrtky, vodovky, štětce, podložky, voda, uhel,

na ni v jiném ročním období. Uvidíme možná zase

tuš… U někoho vede nejkratší cesta k pochopení

jiné druhy, které dopíšeme do seznamu.

a hlubšímu vnímání okolí skrze umění. Vezmeme si

5. Plížená
Hlídač se postaví doprostřed území se zavázanýma očima. Ostatní jsou rozmístěni po obvodu
pomyslného kruhu o poloměru cca 5–6 m. Plíží se co
nejtišeji k hlídači, který napjatě poslouchá a zaslechne-li zvuk, ukáže tím směrem. Je nutná přítomnost
vedoucího, který rozhoduje, zda hlídač ukázal skutečně na někoho rámusícího, ten pak vypadává. Vyhrává

výtvarné potřeby, vyrazíme za příjemného počasí do
divočiny a kreslíme či malujeme. Ztvárníme zajímavost prostředí a uspořádáme pak v klubovně výstavu
pro rodiče nebo kolemjdoucí, abychom i jim odhalili
kouzlo nové divočiny. Vymyslíme pro výstavu lákavý
název. Po roce můžeme malování na stejném místě
zopakovat. Uměleckým záznamem můžeme docílit
podobného výsledku jako vědeckým postupem.

ten, kdo se první neslyšně dostane k hlídačovi. Při
plížení jsme nuceni sledovat detailně prostředí a tím
nevědomky provádíme botanický průzkum a všímáme si zajímavých podrobností.
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8.

Ptáci
Křoviny, nízké mlází a řídké lesíky jsou oblí-

odkazy

beným útočištěm ptáků. Pokusíme se v našem území
najít pobytové stopy po ptácích: peříčka, hnízda, trus,
stopy nohou, vývržky sov a dravců, oklované ovoce,
vyklované dutiny atd. Zkoušíme uhádnout, o který
druh se nejspíš jedná.

http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-komentare/biotopy-mestske-prirody
- článek ve fóru ochrany přírody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_divo%C4%8Dina

9. Na prales
Zahrajeme si na proměnu pražské divočiny
v divoký tropický prales. Sedneme si odděleně do mlází (pokud možno abychom se vzájemně neviděli) a pípáme jako ptáčci, každý jak se mu zlíbí, zprvu potichu.
Pípání přechází postupně ve zpěv, čím dál hlasitější, až se postupně stává řevem opeřenců v pralese.
Křičíme z plných plic. Řveme. Řveme jako divoký prales plný nejen ptáků, ale i opic, tygrů a jiných divočin.
Řev si užijeme, protože kromě fotbalového zápasu se
nám všude křičení zakazuje. V městské divočině se
trochu toho řevu snese….

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravily

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Jana Marešová, Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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meandry

Běhací hra, která krásně ilustruje, jak

cíl
•

meandrující koryto ovlivní průběh povodňové
vlny a vede k uvědomění významu přirozených
vodních koryt v krajině. Hra se hodí pro

Zažít a uvědomit si význam přirozených

všechny věkové kategorie, liší se hloubkou

koryt v krajině.

navazující diskuse.

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
prostředí․․․․venku i vevnitř, ideálně v přírodě u meandrujícího toku
délka ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․30 minut
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
9–1

předem
připravit
•

Na zemi vyznačte 2 říční koryta: jedno přirozeně
kroucené meandry, druhé přímé, délka území cca
10 m

•

viz nákres v příloze

Přírodní meandrující koryto (kmeny, staré stromy, skály).

průběh

Regulovaný napřímený tok se zpevněnými břehy.

•
Hra
Děti rozdělíme na 2 týmy (minimálně po 4
členech), pokud je dětí víc (10+), některé mohou dělat překážky v meandrujícím toku (spadlé kmeny, skály apod.). Každý tým představuje velkou vodu. Každá
prochází jiným korytem. Přírodní koryto je zastoupeno meandrující řekou, zákruty, ukládáním materiálu.
Napřímená řeka se vyznačuje korytem, které je technicky upravené a neklade vodě odpor a nezdržuje jí.
Týmy se seskupí na začátcích obou koryt a ve stejný
okamžik vyrazí na cestu svými řekami. Celou dobu se
musí držet (jakkoliv) a nerozpojit se. Úkolem je proběhnout řeku co nejrychleji. Hru můžete zopakovat,
aby si každý tým vyzkoušel obě situace.

Nadělá povodňová vlna víc škody v přirozených
nebo lidmi upravených korytech?

Upravená koryta jsou konstruována tak, aby rychle
odváděla vodu z krajiny. Pokud prší na větším území,
po soutoku několika řek zvyšují pravděpodobnost,
že se jejich povodňové vlny sejdou najednou a tím
se zvýší ničivá síla povodně. Koryta v nižších částech
toků pak nemohou pojmout veškerou vodu a škody
jsou nevyhnutelné. V přirozených tocích voda teče
pomaleji, povodňová vlna roste pomaleji a nemá
takovou sílu, povodňové vlny z kratších a delších řek
se při soutoku tak často nesetkají. Velká část vody se
také zadrží v lesích a loukách.
•

Proč vadí, když je povodňová vlna rychlá?

Protože je menší čas se na ní připravit (evakuovat
lidi a majetek, postavit hráze z pytlů s pískem apod.)

Diskuse
Hra se výborně hodí pro všechny věkové kategorie. Zda
si účastníci z hry odnesou i ponaučení, závisí na diskusi po hře, kterou je třeba přizpůsobit věku účastníků.
Otázky do diskuse s komentáři
•

Jaké je to být povodňovou vlnou? Jaký byl rozdíl
mezi meandrujícím a přímým korytem?

Prostor pro kratičkou reflexi hry.

a přijde naráz s větší silou.
•

K čemu jsou dobrá narovnaná říční koryta?

Prvotním účelem narovnání říčních koryt bylo usnadnění lodní dopravy. V poslední době je spíše důležitá
ochrana před záplavami - hodně lidí věří, že město se
před povodní ochrání nejlépe pomocí drahých betonových hrází. Částečně to platí (ale ne vždy - občas se
objeví povodeň, která se chová jinak než bylo vypočítáno na základě statistik), ale má to řadu negativních
vedlejších jevů způsobených zrychlením povodňové
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vlny. Dá se říci, že je to trochu sobecké řešení - tím, že
svou obec ochráníte vyrovnáním koryta a zdmi okolo,

Napadá vás nějaké řešení současné situace
zohledňující všechny zájmy?

tak zhoršíte situaci obcím po proudu pod vámi - po-

Neexistuje univerzální řešení, které by se

vodeň na ně udeří rychleji a silněji.

hodilo pro všechny situace. Obecně je vhodné kom-

•

Napadá vás, jaké další důsledky má rychlý odtok
vody z krajiny?

binovat různé přístupy. Zvýšit schopnost krajiny za-

V krajině chybí zásoba podzemní vody. V sušších ob-

co nejvíce deregulovat (zpětně nakřivit) řeky, aby se

dobích po povodních klesá voda ve studních, což způ-

přiblížily přirozenému režimu, umožnit vodě rozliv

sobuje problémy se zásobováním lidí vodou, v země-

do krajiny, kde to nevadí (na louky, méně do polí) a ve

dělství i v přírodě (usychají stromy, mění se druhová

městech mít dostatečně vysoké hráze podél řeky, ale

skladba, mizí vzácné druhy).

pokud možno dál od říčních břehů, než je dnes běžné.

Podle stáří účastníků a chuti diskutovat více

držovat vodu (pomocí lužních lesů, mokřadů apod.),

Je také výhodné, pokud koryto může být spíše mělčí

do hloubky můžeme dále diskutovat o tom:

a širší než užší a hlubší, jak je dnes běžné. Technická

Jak se změnily řeky a krajina vůbec za posledních

řešení a potřebné výpočty jsou k dispozici, chybí “jen”

zhruba 200 let? (ideální je předem připravit mapy

politické rozhodnutí.

toku ze současnosti a minulosti, např. velmi snadno
se dá pořídit na mapy.cz)
Krajina se homogenizovala. Zatímco dříve měla každá vesnice malý rybník, les, louky a pole
s různými plodinami, dnes jsou pole mnohem větší
A

a jedna plodina se pěstuje na velké ploše. Z krajiny

výpar
15 %

zmizela celá řada drobných prvků jako jsou meze,
malé lesíky, skalky, mokřady apod. Výrazně se rozrostla města a v nich dešťová kanalizace. Vzrostla důležitost dopravy, důležitým krajinným prvkem se staly

vsak
40 %

odtok
30 %

vsak
5%

Velký vodní cyklus
Malý vodní cyklus
a Přírodní nenarušená krajina funguje jako

C

B

výpar
30 %

výpar
20 %

odtok
80 %

B

vsak
35 %

výpar

moře
odtok
45 %

C

většina dešťové vody rychle odváděna, se co nejvíce přiblížit tomu přírodnímu např.
vysoký podíl odtoku podílí na povodních. díky zeleným střechám nebo parkovištím.

železnice a silnice (hlavně dálnice). Řeky už se volně
nerozlévají do okolí, ale jsou spoutané do betonových
koryt.
povodňová vlna – napřímený tok

snížený
rozdíl výše
kulminační
hladiny
PRŮTOK

povodňová vlna – přírodní koryto

odkazy
O vodě, jak koluje v přírodě,

ČAS

čas, který lze získat

článek ve Skautingu č. 2/55, duben 2017
https://casopisy.skaut.cz/skauting/839#p33

Meandrující koryto povodňovou vlnu opožďuje (tým doběhne

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravili

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Vojtěch Zeisek, Anna Šlechtová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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