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Zelení veteráni kolem nás 

Shrnutí 

V této úloze jde především o porozumění významu starých stromů v obcích a jejich okolí. Naučíme 

studenty vnímat staré stromy i jinak než jen jako potenciální nebezpečí, které je třeba odstranit. 

Ukážeme studentům jejich hodnotu estetickou, historickou i biologickou. Studenti vyhledají ve svém 

okolí staré stromy, zakreslí je do mapy. Zapíší druh stromu, vyfotografují jej a změří obvod jeho 

kmene. Odhadnou jeho zdravotní stav, jakou péči by si strom zasloužil, případně jak o něj bylo v 

minulosti pečováno. Podívají se, zda strom nabízí některá vzácná stanoviště pro ohrožené organizmy, 

pokusí se najít stopy jejich přítomnosti. Mohou se pokusit odhadnout stáří stromu a zamyslet se 

(samotní, s učitelem dějepisu nebo pamětníky – třeba prarodiči) nad tím, co se u nás dělo v době, kdy 

byl strom asi vysazen, a kterých významných historických okamžiků mohl být svědkem. V leteckých 

mapách porovnají, kolik stromů rostoucích mimo les je v okolí jejich obce dnes a kolik jich bylo v 50. 

letech 20. století.  

Cílová skupina 

Základní nebo střední škola, 20 – 30 studentů 

Časová náročnost 

cca 3 – 4 hodiny (čas závisí na možnostech a potřebách vyučujícího, řešených úlohách a dalších 

okolnostech) 

Prostorové požadavky 

Terénní výuka v obci, v parku nebo na jiných místech se starými stromy, zpracování výsledků doma či 

ve škole (v ideálním případě s připojením na internet). 

Klíčové otázky 

 Jsou v našem okolí (obci, okolí školy) staré stromy? 

 Jaké druhy stromů, jak velké a v jakém zdravotním stavu? 

 Je o ně postaráno tak, aby měly šanci žít co nejdéle? 

 Poskytují vzácná stanoviště ohroženým organizmům?  

 Které zajímavé, vzácné nebo chráněné organizmy hostí? Které běžnější druhy jste na nich 

pozorovali? 

 Jak asi mohou být tyto stromy staré? 

 Co všechno z významných událostí místní nebo osobní historie už tyto stromy „viděly“? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se přímo v terénu seznámí se základními rody a druhy našich stromů 

 Studenti si v praxi vyzkoušejí některé metody výzkumu používané v terénní biologii 
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 Studenti zjistí, jaká stanoviště a jakým organizmům k životu nabízejí staré a 

odumírající stromy 

 Studenti se zamyslí nad příčinami ohrožení některých druhů 

 Studenti si uvědomí, že staré stromy jsou cenné jako nositelé přírodní rozmanitosti v 

obcích i jako svědkové minulosti 

Návaznost na RVP 

Základní školy 

Biologie 

 Biologie hub 

 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v 

potravních řetězcích  

 Biologie rostlin: 

 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce 

pomocí klíčů a atlasů 

  

 Biologie živočichů 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin 

 Ekologie: 

 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů – populace, společenstva, ekosystémy a 

objasní na základě příkladu základní princip existence složek ekosystému 

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a 

zhodnotí jejich význam  

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady 

narušení rovnováhy ekosystému  

 

Gymnázia 

Biologie 

 Biologie hub 

 Pozná a pojmenuje (s možným využitím informačních zdrojů) významné zástupce hub 

a lišejníků 

 Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam hub a lišejníků 

 Biologie rostlin: 

 Pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) rostlinné druhy 

a jejich ekologické nároky 

 Posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlinného těla 

 Biologie živočichů: 

 Pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné 

živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky 
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 Posoudí význam živočichů v přírodě a v různých odvětvích lidské činnosti  

 Zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a možnosti jejich ochrany 

 Ekologie 

 Používá správně základní ekologické pojmy  

 Objasňuje základní ekologické vztahy 

Environmentální výchova (průřezové téma) 

 Problematika vztahů organismů a prostředí: 

 Jak na sobě organismy navzájem závisejí 

 Člověk a životní prostředí: 

 Jak ovlivňuje člověk životní prostředí od počátku své existence po současnost a jaké je 

srovnání těchto forem ovlivňování z hlediska udržitelnosti 

Materiál 

 atlasy a určovací klíče (podle možností školy, klíčovými skupinami pro tuto aktivitu 

budou stromy, dřevokazné houby, hmyz, ptáci a netopýři) 

 fotoaparát, pásmo na měření obvodu kmene 

 pracovní listy, psací potřeby, letecký snímek území (například z www.mapy.cz) 

 volitelně i další pomůcky: počítač s připojením na internet, fotoaparát 

Podrobné pokyny 

1) Zeptejte se studentů, zda ve svém okolí znají nějaké staré stromy, stromy s trhlinami 

nebo dutinami. Zda je považují za přínos a cennou součást daného území nebo nikoli a 

proč. Jestli znají nějaký příběh, který se váže k některému z místních starých stromů. 

Vhodnou metodou, která může diskusi otevřít nebo posunout dále, může být např. 

brainstorming nebo zapsání vlastního názoru na papír, s nímž budou studenti 

konfrontováni po ukončení práce na úloze. 

2) Diskutujte se studenty o tom, co by se s takovými stromy navrhovali udělat. Zda 

pokácet, aby neohrožovaly chodce, nebo dutiny vyčistit od trouchu, vyplnit cementem 

a obnažené dřevo natřít fermeží, prosychající stromy ořezat anebo je naopak nechat 

zcela bez zásahu a to bez ohledu na možná rizika pro okolí. Ani v této fázi úlohy 

studenty neopravujte. Cílem je, aby dospěli při zpracovávání úlohy k vlastním 

závěrům. Seznamte studenty s významem starých stromů, dutin a mrtvého dřeva pro 

ptáky a netopýry žijící v dutinách a hmyz. Vysvětlete jim, proč zejména organizmy 

vázané na staré stromy a stromové dutiny patří mezi chráněné a ohrožené druhy. Bližší 

informace k těmto tématům naleznou zájemci v doporučených informačních zdrojích 

na konci úlohy. Všechny jsou na internetu volně ke stažení. 

3) Terénní část může být samostatná nebo společná. Společná v lokalitě s více stromy – 

například v městském či zámeckém parku, na hrázi rybníka nebo v aleji kolem cesty či 

http://www.mapy.cz/
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silnice. Rozdělte studenty do skupin po 2-4. Každá skupina ať má přidělenou část 

území s výskytem nějakých starších stromů, případně stromů s dutinami a trhlinami. 

Každé skupině dejte letecký snímek „jejich“ území a pracovní list. 

4) Každá skupina ať projde přidělenou část území a zaznamená nejmohutnější stromy, 

stromy s dutinani a trhlinami (obnaženým dřevem). Ať studenti zaznamenají druh 

stromu (pokud jsou schopni ho poznat – pokud ne, využijte určovací pomůcky nebo se 

studenty obtížnější taxony konzultujte), obvod kmene ve výšce 130 cm na zemí, 

odhadnou zdravotní stav stromu. Ať zhodnotí, zda je podle jejich názoru o strom 

dobře postaráno, zda mu nestíní jiné stromy, nehrozí mu rozlomení, případně zda 

neohrožuje své okolí (suché větve nad cestou apod.). Mnohé staré stromy byly 

v minulosti ořezávány na hlavu podobně, jako hlavaté vrby. Zejména lípy, ale také 

javory, jírovce a další. Takto kdysi ořezávaný strom poznáme podle toho, že hlavní 

větve rostou z jednoho, často zduřelého místa na kmeni. Ať studenti hledají známky 

takového zásahu. Studenti pořídí u každého stromu fotodokumentaci celkového 

habitu.  

5) Pokud se některé skupině podaří najít odumírající strom, nebo strom s dutinou či 

trhlinou, vydejte se k němu společně a podívejte se, zda najdete stopy přítomnosti 

některého specializovaného organizmu. V kůře odumírajícího stromu, na holém dřevě 

a/nebo ve stěnách dutin pravděpodobně najdete oválné až kulaté otvory velké obvykle 

několik mm, jimiž se ze dřeva líhli brouci. V trouchu v dutinách můžete nalézt trus 

larev zlatohlávků nebo páchníků, případně larvy těchto a dalších brouků, dospělce a 

jejich torza. Není-li žádný vhodný strom k dispozici, je možné prohlížet kůru na 

osluněných kmenech starších lip (hledat oválné výletové otvory krasce lipového) nebo 

vrb jív. Společně se pokuste určit, které organizmy jsou původci nalezených stop. 

V případě, že je dost vhodných stromů, mohou skupinky pracovat individuálně. Je 

rovněž možné sledovat, kteří ptáci stromy využívají k hnízdění nebo ke sběru potravy. 

Pokuste se se studenty určit alespoň některé pozorované živočichy do druhu, rodu 

nebo vyššího taxonu, při určování můžete využít určovací pomůcky. Studenti pořídí 

fotodokumentaci detailů důležitých z hlediska výskytu ohrožených druhů (dutiny, 

trhliny, výletové otvory, velké suché větve, „zrcátka“ na kmenech apod.), pobytových 

stop hmyzu či dalších živočichů, v některých případech i živých či mrtvých exemplářů 

specializovaných druhů hmyzu. 

6) Se studenty zhodnoťte zdravotní stav stromu a úroveň péče o něj. Řekněte jim, jak 

postupovat, aby strom přežil co nejdéle, neohrožoval kolemjdoucí, ale zároveň mohl 

sloužit jako útočiště vzácných organizmů. Vždy platí, že pro druhy vázané na staré 

stromy je nejlepší zachovat živý strom, např. prořezáním koruny nebo ořezáním na 

torzo. Pokud už se musí strom kácet, je lepší ho ponechat na místě ležící nebo ve formě 

tzv. broukoviště. 
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7) Pokuste se odhadnout věk stromu. Rychlost růstu stromů se velmi liší v závislosti na 

druhu dřeviny, místním klimatu, dostupnosti vody a živin, na tom, jak je strom 

zastíněný apod. Pro odhad stáří nějakého konkrétního stromu je nejlépe v okolí nalézt 

pařez stejného druhu, změřit jeho průměr, spočítat na něm letokruhy a výsledek pak 

aproximovat na průměr kmene stromu, jehož věk chceme odhadnout. 

8) Až studenti projdou zájmové území, sedněte s nimi k počítači a na 

www.kontaminace.cenia.cz (nebo na leteckých snímcích získaných tamtéž) si 

prohlédněte, jak prozkoumané území a jeho okolí vypadalo v 50. letech minulého 

století a jak vypadá dnes. Zejména se zaměřte na počty mimo les rostoucích stromů. 

Prakticky vždy jich bylo podstatně více než dnes. Diskutujte se studenty, co taková 

změna znamená pro organizmy vázané na staré a mimo les rostoucí stromy. Můžete se 

také podívat na další změny v krajině, například „velikost krajinného zrna“ – tedy jak 

se změnila plocha polí (dříve malá pole, dnes velké lány), luk atd. nebo jak se změnila 

koryta vodních toků ve vašem okolí (většina potoků a řek přišla o své přirozené 

koryto). Zhodnoťte význam starých stromů a mrtvého dřeva v krajině ve vztahu 

k ochraně ohrožených druhů. 

9) Pro studenty zaměřené spíše humanitně je možné vybrat některé starší stromy a 

alespoň zhruba odhadnout jejich věk. Studenti pak mohou napsat, kteří prezidenti a 

císařové úřadovali, když strom už rostl a ve spolupráci s učitelem dějepisu nebo s 

pamětníky a zjistit, kterých událostí byl strom svědkem. Zajímavým zpestřením by 

také mohlo být sebrání místních příběhů, které se ke stromům vážou (kdo a proč je 

zasadil, zda se pod nimi stala nějaká významná událost, jestli mají svoje místní jméno 

a jak vzniklo aj.). 

 

Výstupem úlohy by mělo být zpracování nějakého výstupu, kde shrnou výsledky svojí práce – 

sborníku, webové stránky, powerpointové prezentace apod. Výsledky mohou být využity také 

k uspořádání přednášky, besedy nebo výstavy v obci či městě, kde se nachází Vaše školy. 

Proto je vhodným doplňkem také fotoaparát. Studenti rovněž mohou jednotlivé stromy 

dohledat na leteckých mapách a např. na www.mapy.cz nebo v aplikaci GoogleEarth zjistit 

jejich zeměpisné souřadnice. 

Možné modifikace úlohy: 

Úlohu mohou studenti realizovat ve skupině nebo samostatně. Jednotlivé části úlohy (věk 

stromu, obyvatelé stromu, historie) jsou volitelné. 

Úlohu je možné modifikovat i časově, případně ji využít jako základ školního projektu. 

Studenti se zájmem o terénní biologii ji mohou využít také pro zpracování seminární práce 

z biologie či ekologie nebo práce SOČ. 

Úlohu je možné také oborově rozšířit a zapojit do ní další předměty, např. dějepis (historické 

 

http://www.kontaminace.cenia.cz/
http://www.mapy.cz/
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 události, které se během života staly nebo přímo pod ním odehrály), zeměpis (mapa starých 

stromů v okolí obce či města, zeměpisné souřadnice), základy společenských věd (souvislosti 

kácení stromů a občanských aktivit na jejich ochranu, správní řízení na úrovni obce) aj. 

Zdroje a autorství 

Zpracovali Lukáš Čížek a Jiří Řehounek; doporučené zdroje pro rozšíření úlohy nebo vyhledávání informací 

k tématu:  

Základní orientaci v problematice poskytne web Stromy a hmyz http://www.calla.cz/stromyahmyz/index.php  

Kdo žije v dutině? Přehledná pomůcka pro rozpoznání přítomnosti základních obyvatel stromových dutin: 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/Osmoderma_larvy_letak.pdf  

Proč je důležité mrtvé dřevo? Brožura o významu mrtvého dřeva v krajině: 

http://www.calla.cz/stromyahmyz/soubory/HorakJ-proc-je-dulezite-mrtve-drevo.pdf 

Stromy v krajině a ve městě, brožura o ochraně stromů: 

http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#O 

Stromy a hmyz, brožura o starých stromech, mrtvém dřevu a jejich významu pro ohrožené druhy hmyzu: 

http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#AD 

Vytvořte si zahradní broukoviště, skládačka o jednom ze způsobů, jak pomoci ohrožených druhům: 

http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/Loggery_skladacka.pdf 

Aplikace na www.kontaminace.cenia.cz umožňuje „překlikávat“ mezi leteckými snímky z 50. let a současností.  

Aplikace www.mapy.cz a GoogleEarth (http://www.google.com/earth/index.html) umožňují odečíst zeměpisné 

souřadnice k určení polohy jednotlivých stromů 

http://www.calla.cz/stromyahmyz/index.php
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/Osmoderma_larvy_letak.pdf
http://www.calla.cz/stromyahmyz/soubory/HorakJ-proc-je-dulezite-mrtve-drevo.pdf
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#O
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#AD
http://www.kontaminace.cenia.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.google.com/earth/index.html
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Pracovní list 

druh stromu obvod kmene vzácné stanoviště souřadnice poznámka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Datum: 

Zpracoval: 


