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Invaze ve městě 

Shrnutí 

Úloha si klade za cíl seznámit studenty s invazními druhy rostlin, s nimiž se lze setkat přímo ve městě. 

Představuje městskou zástavbu jako nový typ prostředí, zásadně ovlivněný činností člověka a přitom 

nabízející zajímavou příležitost pro mnoho různých organismů. Biologické invaze jsou velmi typickým 

a závažným jevem moderní doby a lze je velmi dobře demonstrovat právě ve městech, které jsou v 

rozumném čase dostupné i během výuky. 

Cílová skupina 

Střední škola i vyšší ročníky základní školy, 20-25 studentů. 

Časová náročnost 

1-2 vyučovací hodiny, podle přípravy vyučujícího. 

Prostorové požadavky 

Úlohu lze uskutečnit v blízkém okolí školy, obvykle v bezprostřední blízkosti 

Klíčové otázky 

 Co jsou invazní druhy rostlin? 

 Jaké invazní rostliny rostou v okolí školy? Které z nich jsou nejzávažnější hrozbou pro krajiny? 

 Odkud tyto rostliny pocházejí? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Přehled o přírodě měst, i o samotném městě. 

 Vyhledávání a určování rostlin podle připravených materiálů. 

 Vyhledávání potřebných informací. 

Návaznost na RVP 

Gymnázia a střední odborné školy: vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Obor biologie (tématika botanika, ekologie a životní prostředí) 

Geografie - přírodní prostředí, regiony a geografické informace a terénní vyučování 

Základní školy, 2. stupeň 

Obor přírodopis (biologie rostlin, základy ekologie) 
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Materiál 

Připravená trasa výpravy městem, plus jednoduché mapové podklady (např. z Google Maps), přehled 

vytipovaných invazních druhů s fotografickou dokumentací, taška na sběr materiálu 

Podrobné pokyny 

1. Vyučující si připraví časově zvládnutelnou trasu po části města, kterou si pokud možno sám 

předem projde. Trasa by měla zahrnout místa s předpokládaným výskytem invazních druhů rostlin a 

pak také různé pamětihodnosti podle konkrétního města. Úloze nijak neuškodí historické či kulturní 

vsuvky. Vhodným nástrojem jsou Google Maps, např. jejich satelitní varianta, v níž je dobře vidět i 

vegetace. 

2. Vyučující si připraví soupis několika invazních druhů, kterým se bude se studenty během vycházky 

věnovat.  Ve městech se jich obvykle vyskytuje větší počet, proto bude vhodné se soustředit na 

několik výrazných či jinak zajímavých taxonů. Pro každého studenta či skupinu si připraví archy 

s fotografiemi, podle nichž lze invazní druhy identifikovat. Vhodné fotografie jsou snadno dostupné 

na internetu. Doporučuji použít aktualizovaný přehled invazních druhů ČR (Pyšek et al. 2012) a z něho 

vybrat druhy z kategorie „invazní“. Mezi vhodnými druhy jsou např. Robinia pseudoacacia, Acer 

negundo, Ailanthus altissima, Amorpha fruticans, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Galinsoga 

parviflora, Galinsoga ciliata, Conyza canadensis, Oenothera sp., Lupinus polyphyllus, Reynoutria sp., 

Heracleum mantegazzianum. Tuto fázi lze provádět i se studenty, jako náplň další vyučující hodiny, 

která předchází vlastní vycházce. 

3. Vyučující projde se studenty trasu. Studenti hledají invazní rostliny podle svých materiálů, např. 

formou motivující soutěže o to, kdo najde nejvíc různých druhů anebo největší porost. Studenti také 

zaznamenávají populace nalezených druhů do mapek. 

4. Vyučující společně se studenty na závěr vyhodnotí vycházku a mapování invazních druhů. O 

vybraných invazních rostlinách detailněji pohovoří, studenti si dohledají, buď v Pyšek et al. (2012) 

anebo na Wikipedii, odkud který invazní druh vlastně pochází a jaká je jeho nebezpečnost v rámci 

celého světa a pak také specificky v rámci ČR. Nakonec si vytipují ty nejzávažnější a zhodnotí, jaký je 

jejich potenciál šíření do budoucna. Např. rostou podél železnice – mohou se šířit dál železniční 

dopravou. 

Možné modifikace úlohy: 

1. Stejným způsobem je možné uskutečnit i vycházku za dalšími druhy rostlin, které se vyskytují 

v městském prostředí. Lze mezi nimi nalézt celou řadu zajímavých a ekologicky významných druhů, 

např. Calamagrostis epigeios. I ty lze hledat, mapovat a na závěr zhodnotit jejich výskyt. 

2. Je možné se soustředit na jediný významný invazní druh, jako je např. bolševník velkolepý, akát 

anebo křídlatka. V takovém případě budou studenti sledovat promořenost oblasti vycházky tímto 

druhem a na závěr mohou navrhnout s vyučujícím případná opatření k omezení šíření dotyčného 

druhu, či likvidaci jeho populací. 
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Pracovní list 

Jméno:           Datum: 

Lokalita: 

Mapka (zde bude vložená jednoduchá mapka vycházky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda k mapce 

Nalezené druhy       Použité symboly 

1.        1. 

2.        2. 

3.        3. 

4.        4. 

5.        5. 

6.        6. 

7.        7. 

 


