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1.1.1.1. ÚvodÚvodÚvodÚvod    

Ze všech medií se na člověka hrne spousta informací o životním 

prostředí a jeho ochraně. Ale málokterý člověk si uvědomuje jak 

k tomuto procesu může přispět. Slovo ekologie se některým lidem může 

zdá už jen jako heslo neustále opakované dokola. Přitom každý může 

přispět malým skutkem právě k ekologii či ochraně životního prostředí. 

Stačí si doma dát malou námahu a roztřídit domovní odpad a vhodit ho 

do správného kontejneru na návsi, či někde v ulici ve městě. To vše je 

velmi záslužné, ale na počátku tohoto ekologického skutku by měla být 

správná myšlenka a uvědomění si: Proč to je správné? Proč „petky“ 

mám házet do kontejneru? Proč je nemůžu spálit? To jsou otázky, na 

které by si člověk měl odpovědět předem.  

Touto diplomovou prací bych chtěla lidem ukázat, že důvodem 

ekologického chování je příroda, kterou člověk musí začít ochraňovat 

především sám před sebou. A je to právě příroda, která nám dává sílu, 

energii, rekreaci, suroviny, .... Příroda je ve skutečnosti vše, co nás 

obklopuje, takže asi stojí za to ji chránit. A k tomu, aby ji mohl chránit 

ji musí také poznávat a mnohdy i obdivovat. Proto jsem se rozhodla 

navrhnout naučnou stezku v blízkosti svého bydliště, a přispět tak 

k poznání přírody. 
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 1.1. Cíle práce 

Konkrétní cíle lze rozdělit do dvou bodů: 

1. Na základě celoročního pozorování a studia literatury získat 

přehled o přírodních poměrech, květeně a živočišstvu vybrané 

lokality. 

2. Navrhnout naučnou stezku, která by vedla na území této lokality 

a v jejím bezprostřední blízkosti. 
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2. Teoretická část 

  Téma diplomové práce se do značné míry týká oblasti ochrany přírody 

a ekologické výchovy jak žáků základních a středních škol, tak i 

obyvatel bezprostřední blízkosti naučné stezky ale i přírody mimo ni. 

 

2.1. Ochrana přírody 

  Ve své krátké pedagogické praxi se často setkávám s otázkou dětí:  

„Ale paní učitelko, proč mám chránit přírodu?“ Můžu říci, že mě tato 

otázka na začátku až vyděsila. 

  O prvotní ochraně přírody by se dalo hovořit už od 13. století, kdy 

bohatí šlechtici zřizovali obory pro divokou zvěř. Vstup do obor byl silně 

omezený, dokonce byly kvůli nově zřizovaným oborám vystěhovány celé 

vesnice. Díky tomuto opatření se zachovala na rozsáhlých územích 

vysoká biodiverzita až do pozdního novověku.  

  Teprve až na začátku 19. století můžeme hovořit o ochraně přírody v 

pravém slova smyslu. Byly vyhlašovány lokality mimořádných hodnot 

např. Yellowstonský park v USA v ČR to byl Žofínský prales. 

  V polovině 20. století nebyla ochrana přírody právně stanovená. 

Vyhlašování nových chráněných území bylo závislé na vyškolených 

odbornících, tzv. konzervátorech, kteří měli za úkol vyhledávat nová 

cenná území na základě vlastních zkušeností nebo biologických 

průzkumů.   

V roce 1956 byl vydán zákon na ochranu přírody, 40/1956 Sb. Zákon 

byl velmi stručný. Tento zákon vymezoval částečnou druhovou ochranu 

živočichů a rostlin. Zákon obsahoval seznam chráněných druhů rostlin 

a živočichů (u nichž bylo zakázáno rušení, lov, sběr, narušování jejich 

prostředí) - druhová ochrana. Zvláštní kategorií byly částečně chráněné 

druhy rostlin, což byly takové druhy, u nichž bylo možné sbírat jen 

nadzemní části. Postihoval spíše prosté občany, než velké podniky, 

které by svou činností mohly narušit životní prostředí.  

  V 70. letech 20. století se na ochranu přírody začalo nahlížet 

z mezinárodního pohledu. Škodlivé vlivy člověka a jeho zásahy do 
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přírody se postupem doby staly mezinárodním problémem. Některé 

organismy začaly rychle mizet. Z ochrany konzervační (zákaz vstupu a 

hospodaření) se postupem stala aktivní (řízené hospodaření, omezený 

vstup za účelem výzkumu a poučení laické veřejnosti). 

  V současné době je ochrana přírody snahou o společné nahlížení na 

sjednocení jednotlivých subjektů. Ochrana přírody odpovídá na otázky 

co chránit, jak chránit a proč chránit. Na otázku, proč chránit, lze 

vyhledat v literatuře několik odpovědí, ale nejpádnější jsou asi tyto: 

� Estetický důvod (rekreační) : Přírodu musíme chránit, protože je 

krásná, poskytuje člověku místo pro rekreaci, odpočinek od 

stresu, od civilizace. 

� Etický důvod : Člověk je správcem přírody na Zemi (zástupce 

Boha), který může přírodu vážně poškodit, ale měl by se starat 

spíše o její ochranu. 

� Biologický důvod (ekologický) : V přírodě musí být zachovaná 

biodiverzita, neboť je nutná k ochraně funkcí krajiny či 

ekosystémů. Vyhubení jednoho klíčového druhu může 

představovat vážný biologický problém. Dalším důvodem proč 

chránit jednotlivé druhy je možné lékařské využití. 

  Současná ochrana přírody ČR se řídí zákonem 114/1992Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Zákon doplňuje prováděcí vyhláška 

395/1992 Sb., ve znění vyhlášky 175/2006 Sb., tento zákon zcela ruší 

původní zákon 40/1956 Sb. 

  Tento zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody. Obecná 

ochrana přírody je ochranou všech druhů rostlin včetně hub a živočichů 

před vyhubením. Zvláštní ochrana přírody je dále rozlišena na územní a 

druhovou (ukazuje se jejich provázanost, z tohoto důvodu je nutné 

k této skutečnosti přihlédnout).  

Nástroje obecné ochrany přírody: 

- Přírodní park 

- Významný krajinný prvek 

- Územní systém ekologické stability 

- Památný strom 
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Kategorie druhové ochrany (zvláště chráněné druhy): 

- Kriticky ohrožený druh 

- Silně ohrožený druh 

- Ohrožený druh 

Kategorie územní ochrany (zvláště chráněná území): 

- Národní park – 4 

- Chráněná krajinná oblast – 25 

- Národní přírodní rezervace – 110  

- Národní přírodní památka – 102  

- Přírodní rezervace – 750  

- Přírodní památka – cca 1180  

- Přechodně chráněná plocha – vyhlašováno dočasně 

  Všechna území musí mít schválený plán péče na deset let. Zákon také 

definuje pravomoci orgánů ochrany přírody zasahovat do správního 

řízení. 

Orgány ochrany přírody: 

- Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 

- Krajský úřad (KÚ) 

- Pověřený obecní úřad (tzv. obec třetího typu) 

- Obecní úřad (OÚ) 

  V roce 2004 byla přijata rozsáhlá novela zákona, nyní 218/2004 Sb., 

která zavádí do legislativy ČR ochranu v rámci soustavy NATURA 2000. 

Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České 

republiky. 

  Nejstarší národní park na světě se rozkládá na území USA a je to 

Yellowstonský národní park, byl vyhlášen již roku 1872. 

Nejstarší rezervace ČR: 

- Žofínský prales – vyhlášen 1838 na panství Buquoyů 

- Hojná voda – vyhlášen 1838 na panství Buquoyů 

- Boubínský prales – vyhlášen 1858 na panství Schwarzenbergů 
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Mezinárodní instituce na ochranu přírody: 

- WWF - nejstarší mezinárodní organizace, World Wide Fund for Nature 

(Celosvětový fond pro přírodu), starající se hlavně o druhovou ochranu 

- IUCN – Světový svaz ochrany přírody, stará se hlavně o územní 

ochranu 

- UNESCO – vytváří seznamy světového dědictví a vyhlašuje biosferické 

rezervace 

- Europarc- Evropská federace pro národní parky 

 

 2.1.1. Naučné stezky 

  Naučné stezky jsou takové stezky, které vedou přírodně nebo 

kulturně zajímavou oblastí. V ČR existuje několik typů naučných 

stezek: 

1. Naučné stezky s průvodcovskou službou – jen výjimečně, 

problémem tohoto typu je podat dostatečně odborný výklad 

zájemcům. Výhodou těchto stezek je, že průvodce může reagovat 

na okamžitý stav stezky nebo jev po trase. K tomuto typu by se 

dala zařadit prohlídky v krasových jeskynních systémech. 

2. Samoobslužná naučná stezka – v našich podmínkách nejčastější. 

Návštěvník se o daných zajímavostech místa informuje pomocí 

vybudovaných panelů nebo tištěného průvodce. Sám návštěvník si 

může zvolit trasu, rychlost podle vlastních fyzických možností. 

3. Stezka s kombinovaným výkladem – návštěvník takové stezky se 

může informovat z vybudovaných panelů, pomocí průvodce a 

v případě zájmu si může dopředu objednat průvodce. 

  Kromě přírodních stezek existují i další jako jsou například historické, 

geologické, parkové v příměstských částech, lesnické, atd. 

Naučné stezky se rozdělují podle Čeřovského (1989) na tři kategorie: 

1. krátké trasy – asi do 5 km, obsahově bohaté, zpravidla okružní 

(např. naučná stezka rezervací Božidarské rašeliniště v Krušných 

horách, Turold v CHKO Pálava) 

2. středně dlouhé trasy -  nejčastěji 5 – 15 km, s poměrně bohatou 

obsahovou náplní, někdy okruh, někdy s různým výchozím 
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místem a cílem (např. naučná stezka  oblasti klidu Kosi potok 

v okrese Tachov, naučná stezka Děvín v CHKO Pálava) 

3. dlouhé trasy – přes 20 km, vlastivědně turistický charakter, 

někdy rozdělené na etapy 

  Vybudovaná naučná stezka má informovat návštěvníky o dané lokalitě 

z různých pohledů nejen z jednoho např. geologického. Má ukázat 

důležité vztahy mezi živou a neživou přírodou, poukázat na ekologii a 

samozřejmě na kulturně-historické odkazy. Člověk, který si naučnou 

stezku projde či projede na kole, má být obohacen o nové poznatky, 

motivován ke kladnému vztahu k přírodě a k její aktivní ochraně.   

 

 2.2 Okres Vyškov 

  Okres Vyškov se nachází na východ od Brna. Trasa naučné stezky 

protíná západní okraj okresu Vyškov. Zasahuje do katastrálních území 

obcí Habrovany, Olšany a Vítovice. Obce Habrovany a Olšany se 

nacházejí na jihovýchodním úpatí Drahanské vrchoviny, jsou tedy 

řazeny do mikroregionu Drahanská vrchovina. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                            Obrázek č. 1: Mapa naučné stezky    
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2.2.1.Geologie 

  Území naučné stezky leží na rozhraní Českého masivu a Karpatské 

soustavy.  

 

 

 

             

                                 

 

 

                                         

 

 

 Obrázek č. 2: zjednodušená geologická mapa okolí Brna 

  Karpatská soustava je součástí alpsko-karpatsko-himalájského 

horotvorného systému. Rozhraní je překryto sedimenty karpatské 

předhlubně. Ve skutečnosti sahají jednotky Českého masívu dále 

k jihovýchodu, pod flyšové sedimenty (i "bradlové pásmo") karpatské 

soustavy, která je přes ně přesunuta k západu. 

  Na území České republiky zasahují horninové komplexy neogenních 

sedimentů a flyšového pásma. 

Časová období, která ovlivnila geologii východní části ČR: 

� Mesozoikum - triasové – horniny jsou v klastickém materiálu 

(valouny břidlic, vápenců) hornin moravskoslezké části Západních 

Karpat. Jura - pod terciérními uloženinami karpatské předhlubně 

a případně pod Vnějšími Karpaty byly průzkumnými vrty 

v podloží odhaleny jurské horniny (vápence, dolomity, pískovce, 

jílovité vápence). Jurské horniny se objevují jako valouny, bloky 

až megabloky (bradla, vnější bradlové pásmo), přemístěné do 

mesozoických a terciérních sedimentů flyšového pásma 
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(magurský flyš - Soláň, Koryčany, Jestřabice v Chřibech, 

Strážovice ve Ždánickém lese, štramberský vápenec - Kotouč, 

Pavlovské vrchy). Většinou se jedná o organodetritické vápence.    

Křída - Křídové sedimenty tvoří spolu s terciérními sedimenty 

hlavní část alpinsky zvrásněných flyšových Karpat na našem 

území (magurské, vnější skupina příkrovů, kompletní sled ve 

slezské jednotce). 

� Tericiér - Mořská sedimentace pokračovala ze svrchní křídy do 

terciéru (paleogén - neogén) bez přerušení (magurská skupina 

příkrovů - bělokarpatská jednotka, račanská a bystrická jednotka 

a vnější menilito-krosněnská skupina příkrovů - pouzdřanská, 

ždánická, podslezská, zdounecká a slezská jednotka v kelčském, 

bašském a godulském vývoji). V miocénu pokračoval vývoj 

Západních Karpat na Moravě postupným vyzníváním mořské 

sedimentace ve změlčujících se flyšových pánvích za současného 

posunu k Českému masívu (v depresích a před čelem 

nasunovaných příkrovů - Karpatská předhlubeň, Vídeňská 

pánev). 

2.2.1.1. Karpatská předhlubeň 

  Z karpatské předhlubně pronikalo moře do bloku Českého masívu a 

vyplňovalo sedimenty morfologické deprese (založené erozně denudační 

činností a tektonicky). Jedná se o Dyjskosvratecký a Dolnomoravský 

úval - Vídeňská pánev (Hornomoravský úval - kontinentální sedimenty) 

a oblast Ostravské pánve.  

  Území je v mnoha parametrech podobné jako terciérní pánevní 

sedimenty. Jsou zde samozřejmě odlišnosti, např. litofaciální vývoj, 

zdrojový materiál, mořská i brakická sedimentace a další. 

Flyšové sedimenty 

Zastoupené horniny: Slepence, pískovce (pískovcové komplexy), jílovce 

(slínovce). 
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Stáří: Křída - paleogén. 

Litologie (uložení): Mohutná souvrství rytmické flyšové sedimentace 

(převážně jílovcové a slínovcové komplexy). 

Tektonika: Složitě příkrovové komplexy, které vedle vrásové tektoniky 

jsou zlomově dislokované (horniny hojně puklinaté). 

Hydrogeologie: Většinou ve flyšových regiónech převládá povrchový 

odtok (spádové poměry) nad infiltrací. Kolektory tvoří psamitické (popř. 

psefitické) sedimenty. Propustnost je puklinová, velmi omezeně 

průlinová. Puklinové systémy se uzavírají, nebo jsou sevřené. 

Významnější úlohu mají spíše struktury zlomového charakteru. Eluvia 

(deluvia) jsou téměř nepropustná. Vzhledem k charakteru hornin se 

vyskytují napjaté hladiny. Minerální vody se nacházejí v oblasti 

Luhačovic. 

Základové poměry: Při hodnocení vlastností je potřebné znát poměry 

zastoupených hornin s jejich mocnostmi. Slepence a pískovce tvoří 

středně vhodné základové půdy (samozřejmě záleží na dalších 

okolnostech, např. kvalita cementace). Nepříznivé vlastnosti mají hlavně 

pelitické sedimenty a rytmický flyš. Pro zakládání staveb i např. pro 

rozvoj svahových deformací, má velký význam hodnocení 

hydrogeologických poměrů v místě. 

Geodynamické jevy: Jedná se o oblast s vysokým výskytem svahových 

deformací, oblast s intenzivní svahovou erozí, oblast s hlubokým 

zvětráváním a soliflukčními procesy. 

Suroviny: Spíše místně se využívají pevnější, dobře tmelené pískovce 

jako obkladový kámen a na méně náročné kamenické výrobky. 

Morfologie: Jedná se o oblasti horského a vrchovinného charakteru. 

Morfologie je velmi pestrá. Střídají se hřbety, hřbítky, bohatě větvená a 

často hluboce zaříznutá údolí. Hřbety tvoří obvykle odolnější horniny. 
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Prameny geologické části: Chlupáč (2002), Misař (1989) 

2.2.2.Geomorfologie 

  Drahanská vrchovina je geomorfologický celek, spadající pod 

Brněnskou vrchovinu. Na západě sousedí s Boskovickou brázdou a 

Bobravskou vrchovinou, na jihu s Dyjsko-Svrateckým úvalem a 

Vyškovskou bránou, na východě s Hornomoravským úvalem a na 

severu se Zábřežskou vrchovinou. Je nazvána podle obce Drahany, 

která leží na Prostějovsku. Nejvyšší bod Skalky, 735 m n.m., se nachází 

ve východní části, označované jako Konická vrchovina (droby, slepence, 

břidlice, ostrůvky prvohorních devonských vápenců u Javoříčka a 

Mladče). Součástí Drahanské vrchoviny je Moravský kras, v němž 

prvohorní devonské vápence vystupují na ploše téměř 100 km2. 

Adamovská vrchovina (hlavně žula a granodiorit) byla rozrušena 

třetihorními tektonickými pohyby a činností řek.  

  Na území jsou zastoupeny převážně prvohorní sedimenty. Vyškovskou 

bránu a Ždánický les tvoří třetihorní sedimenty. 

  Nerostné suroviny se vyskytují jen výjimečně a těžba nerostných 

surovin, pokud nějaká byla, měla jen velmi malý hospodářský význam. 

Ze stavebních surovin se zde těží převážně droba v povrchových dolech 

Luleč, Olšany a Opatovice. Na okraji vyškovského okresu je několik 

vrtů, ze kterých se těží ropa a zemní plyn. Z těchto vrtů se získávají 

velmi kvalitní suroviny, které se dále využívají v kosmetickém průmyslu 

a lékařství. (Černý-Křetinský, 1998) 

 

2.2.3. Pedologické poměry 

  Na 76% území okresu je orná půda. Jak již bylo v kapitole 

geomorfologie zmíněno, nacházejí se zde prvohorní sedimenty, které ale 

ovšem špatně zvětrávají. V důsledku tohoto jevu vznikají hnědé, kyselé 

a mělké půdy. Tyto půdy mají nedostatek živin a jsou málo úrodné, 

proto tento druh půdy můžeme zařadit mezi tak zvaný bramborářský 

typ.  
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2.2.4.Hydrologie 

   Území se nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. Ve 

středověku se zde byly vybudovány rybníky. V minulém století byly 

rybníky zrušeny za účelem získat ornou půdu, tyto změny měly velký 

dopad na mikroklima. 

   Drobné říčky a potoky, které pramení na úpatí Drahanské vrchoviny, 

jsou odváděny říčkami Hanou do Moravy a Litavou do Svratky. Celá 

oblast patří k úmoří Černého moře.  

  V této oblasti nejsou žádné větší vodní zdroje. Vždy se jedná pouze o 

vodní zdroj, který je místního charakteru, tudíž nemá žádný význam 

v širším měřítku. Pitná voda a minerální vody zde mají nedostačující 

zásoby. Pokud se někde vyskytují tyto zásadní vodní zdroje, tak jsou 

z velké části znečištěné a pro další použití znehodnocené. Pitný vodní 

zdroj na území reprezentuje Opatovická nádrž (vybudována v roce 

1972), která zásobuje 30% obyvatel na Vyškovsku. Dalším významným 

zdrojem vody, který stojí za zmínku, je artézský pramen v Rakoveckém 

údolí, který je v současné době odčerpáván do okolních vesnic jako 

zdroj pitné vody.  

  Přímo na území naučné stezky pramení Vážanský a Vítovický potok, 

dále jsou zde prameniště podpovrchových vod (Panská skála) a nad 

Olšany pramení Koretinka, která byla donedávna vedená jako kojenecká 

voda. I přesto, že tento statut jí byl odebrán, sem lidé jezdí ze širokého 

okolí pro dobrou pitnou vodu. Všechny výše zmiňované potoky ústí do 

Rakovce, který přitéká do Litavy. 

 

 

2.2.5.Klimatické poměry 

  Území leží v klimatické oblasti mírně teplé, mírně vlhké, vrchovinné. 

Atmosférické srážky se pohybují v rozmezí 616 - 711 mm za rok. Ve 

vegetačním období je průměrná teplota 12,5 °C. První mrazy přicházejí 

kolem 11. října a poslední kolem 10. května. Vítr zde vane jihozápadní 

s maximální rychlostí 17 metrů za sekundu. V každém měsíci jsou 

průměrně 2 – 3  klidné, to znamená bezvětrné dny. Vzhledem k poloze i 
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vzhledem k neexistenci velkých průmyslových podniků je zde jedno z 

nejčistších ovzduší v České republice. V roce 2007 ovšem expanduje 

výroba plastových akrylátových van a příslušenství v okolí nejvyšších 

partií Drahanské vrchoviny - zejména obec Suchý (původní výrobní hala 

o velikosti několika hektarů se rozšiřuje o 70 %), a tak v tomto 

důsledku kvalita ovzduší klesá v celé oblasti téměř geometrickou řadou.  

 

2.2.6.Rostlinstvo 

  Vyškovsko má rostlinstvo pro botaniky velmi zajímavé. V dnešní době 

to jsou však spíše zbytky toho co bývalo. 

  Větší  část oblasti zaujímají zalesněné svahy a plošiny. Původní lesy 

zde byly listnaté; buď zde byly bučiny s jedlí nebo doubravy s jedlí. Tyto 

listnaté lesy byly nahrazeny v devatenáctém století monokulturou 

smrků s borovicí a modřínem. Záhy se ukázalo, že takové typy lesního 

porostu trpí polomy, vývraty, různými škůdci – kůrovci, bekyně mniška. 

V současné době jsou monokultury nahrazovány smíšenými lesy. 

  V dnešní době zde jsou lesy smíšené, z jehličnatých stromů se zde 

vyskytuje nejvíce smrk, méně borovice, modřín a jedle, z listnatých 

stromů je hojně zastoupen habr a buk, méně dub, bříza, olše, osika a 

lípa.  

  Zástupci rostlin: Bažanka lesní (Mercurialis annua), bez černý 

(Sambucus nigra), bez hroznatý (Sambucus racemosa), bika hajní 

(Luzula nemorosa), brčál menší (Vinca minor), brslen evropský 

(Euonymus europeus), bukvice lékařská (Betonica officinalis), 

bukovinec kapraďovitý (Thelypteris pheogopteris), černohlávek obecný 

(Prunella vulgaris), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), černýš 

hajní (Melampyrum pratense), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), 

česnek medvědí (Allium ursium), čilimník černající (Cytisus nigricans), 

děhel lesní (Angelica sylvestris), devětsil bílý (Petasites albus), devětsil 

lékařský (Petasites hybridus), dymnivka dutá (Corydalis cava), hasivka 
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orličí (Peteridium aquilinum), hluchavka žlutá (Lamium galeobdolon), 

hrachor lesní (Lathyrus sylvestris), chrastavec lesní (Knautia sylvatica), 

jahodník obecný (Fragaria vesca), jaterník podléška (Hepatica nobilis), 

jestřábník lesní (Hieracium muror), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), 

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), konvalinka vonná (Convallaria 

majalis), kopytník evropský (Asarum europaeum), kostival lékařský 

(Symphytum officinale), kručinka barvířská (Genista tinctoria), 

kyčelnice cibulkatá (Dentaria bulbifera), locika zední (Mycelis muralis), 

maliník obecný (Rubus idaeus), mařinka vonná (Galium odoratum), 

náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), netykavka nedůtklivá 

(Impatiens noli-tangere), netykavka malokovětá (Impatiens parviflora), 

orobinec širokolistý (Typha latifolia), osika obecná (Populus tremula), 

osladič obecný (Polypodium vulgare), papratka samičí (Anthyrium filix-

femina), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), plícník lékařský 

(Pulmonaria officinalis), pomněnka lesní (Myosotis sylvatica), protěž 

lesní (Gnaphalium sylvaticum), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), 

pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), rozrazil rezekvítek 

(Veronica chamaedrys), rulík zlomocný (Atropa bella-donna), sasanka 

hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone 

ranunculoides), smilka tuhá (Nardus stricta), starček Fuchsův (Senecio 

ovatus), svízel lesní (Galium sylvaticum), šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella), třezalka srstnatá (Hypericum hirsutum), třtina křoviništní 

(Calamagrostis epigejos), vikev lesní (Vicia sylvatica), violka lesní (Viola 

reichenbachiana), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), vrbovka 

úzkolistá (Epilobium angustifolium), vrbovka horská (Epilobium 

montanum), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), zeměžluč menší 

(Centaurium minor), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium). 

  Zástupci mechů: Ploník obecný (Polytrichum commune), měřík 

tečkovaný (Rhizomnium punctatum), pokryvnatec Schereberův 

(Pleurozium schreberi), rokytník skvělý (Hylocomium splendens), 

dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium). 
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  Zástupci lišejníků: hávnatka psí (Peltigera canina), terčovník zední 

(Xanthoria parietina), terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes), 

dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina).  

 

2.2.7.Živočišstvo 

  Na území se vyskytuje celá škála různých živočišných druhů 

z bezobratlých to jsou: jepice, pošvatky, muchničky, různé druhy 

brouků, někdy raci a škeble rybničné. Ve vodních tocích a rybnících 

jsou častými zástupci pstruzi, jelec proudník, vranka obecná, kapr 

obecný, cejni a jiní. Z obojživelníků lze vidět ještěrku obecnou, slepýše 

křehkého, mloka skvrnitého, čolka obecného, čolka velkého, 

nejhojnějším je zde čolek horský, rosnička zelená, skokan hnědý a 

ropuch obecná. Z šelem se zde vyskytuje kuna lesní a skalní, jezevec 

lesní a velmi hojnou je liška obecná. Z dravců se na tomto území 

pohybuje káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný, včelojed lesní, dříve 

byl i hojný orlovec říční, který byl naposledy spatřen v roce 1920 u 

Pístovického rybníka. Ze sov zde jsou kalous ušatý, puštík obecný, 

sýček obecný, výr velký a velmi hojná sova pálená. Dosti častými 

šplhavci jsou strakapoud velký, datel černý a žluna zelená. Ze spárkaté 

zvěře se ve spojitosti s tímto územím lze bavit o srnci obecném, jelenu 

evropském, muflonu evropském a praseti divokém.  

2.3. Ekologie 

Výraz ekologie má hned několik významů. Prvním a původním 

významem je, že ekologie je věda o vztahu mezi organismy a prostředím 

a mezi organismy navzájem. Takto, jako první definoval ekologii její 

zakladatel Ernst Haeckel (1866). Jako samostatný vědní obor se rozvíjí 

až ve 20. století, kdy jsou vztahy v přírodě výrazně narušeny. Dnes 

mnoho lidí chápe ekologii v širším smyslu a to jako ochranu životního 

prostředí.  
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Rozdělení ekologie: 

1. podle skupin organismů: ekologie bakterií, ekolorie rostlin, 
ekologie živočichů 

2. podle úrovně ekologických vztahů:  

- autoekologie – ekologie jednotlivých druhů (chování, biorytmy,  
  rozšíření, adaptace, ...) 

- demekologie – studuje populace; demografie – studuje populaci  
  člověka 

- synekologie – studuje společenstvo a ekosystémy 

3. podle prostředí organismů: ekologie vod, lesa, půdy, krajinná 
ekologie 

  Ekologie využívá poznatků ostatních věd: biologie, chemie, fyziky, 

geografie, matematiky, statistiky, genetiky, fylogeneze, geologie, 

klimatologie, práva ekonomie, historie .... (Biologie I. v kostce, 2006) 
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3. Praktická část 
  V této části diplomové práce bude  charakterisováno pozorované 

území. Charakteristika se dá rozdělit do několika částí: 

- shrnutí poznatků 

- seznamy nalezených botanických a živočišných druhů 

- návrh informačních tabulí na trase naučné stezky 

 

 3.1. Charakteristika území 

  Geologicky spadá území naučné stezky do jihovýchodního okraje 

Drahanské vrchoviny, myslejovické souvrství. V Drahanské vrchovině 

převládají prvohorní (karbonské) usazené horniny (až 3km mocná vrstva 

– slepence které přecházejí do drob až břidlic). Na velké ploše převládají 

také čtvrtohorní usazeniny. V důsledku rozpouštění hornin se postupně 

vytvářejí krasové jevy v podzemí i na povrchu; důkazem toho je 

Moravský kras v severozápadní části Drahanské vrchoviny. 

  Naučná stezka leží v klimatické oblasti mírně teplé, mírně vlhké. 

Oblast leží ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, která 

zadržuje většinu srážek přinášených západními větry. Úhrn srážek se 

pohybuje v rozmezí 616 – 711 mm za rok. Průměrná teplota ve 

vegetačním období je 12,5 °C. 

 

 

3.2. Výsledky pozorování 

  Pozorování v této lokalitě jsem začala na jaře v roce 2006. Vytipovala 

jsem si několik stanovišť, na kterých jsem sama prováděla průzkum. 

Průzkum jsem prováděla metodou transektu a z malé části poslechu 

hlasových projevů. Při pozorování jsem se zaměřila hlavně na dobře 

viditelné druhy rostlin a živočichů, neboť na běžné druhy rostlin je 

navrhovaná naučná stezka zaměřená. Pozorování nebylo příliš detailní. 
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 3.2.1. Botanický průzkum 

Na deseti stanovištích jsem prováděla základní botanický průzkum 

výskytu rostlinných druhů. Seznam nalezených druhů je v další části 

práce. Čísla za nalezenými druhy rostlin, jsou čísla jednotlivých 

zastávek, na kterých se daný druh vyskytuje. 

 
3.2.2. Seznam nalezených druhů vyšších rostlin 

 
1. bez černý (2)

2. borovice jíva (3,4) 

3. borovice lesní (3,4) 

4. bříza bradavičnatá (2,3,10) 

5. buk červený (10) 

6. douglaska tisolistá (4) 

7. dub letní (3,4,5,6) 

8. habr obecný (2,3,5,10) 

9. javor mléč (3) 

10.  jedle bělokorá (4,5,6,7,8) 

11.  jeřáb ptačí (2) 

12.  líska obecná (3,4,10) 

13.  modřín opadavý (2,8) 

14.  olše lepkavá (10) 

15.  osika obecná (3) 

16.  ostružiník běloplsnatý  

  (2,3,8) 

17.  ostružiník maliník (2) 

18.  smrk ztepilý (7,9,10) 

19.  topol osika (2,3) 

20.  trnovník akát (2,3) 

 

21. bika bělavá (3) 

22. bojínek luční (2,8,9) 

23. bršlice kozí noha (7,2,3) 

24. čekanka obecná (2) 

25. česnáček lékařský (2,3,7,8) 

26. divizna knotovkovitá (2) 

27. divizna malokvětá (2) 

28. dymnivka dutá (4,5) 

29. hasivka orličí (8,7) 

30. heřmánek pravý (9,10) 

31. heřmánkovec nevonný (7,8) 

32. hlaváč žlutavý (2,3,8)  

33. hluchavka bílá (2-8) 

34. hluchavka nachová (2-8) 

35. hořčice polní (2) 

36. hořčík jestřábníkovitý (2) 

37. hrachor hlíznatý (2,8) 

38. hvězdnice chlumní (4) 

39. hvozdík kartouzek (1,2) 

40. chrpa luční (2) 

41. jahodník obecný (1-10) 

42. jarmanka větší (10) 

43. jetel plazivý (2,8) 

44. jetel prostřední (2,8) 

45. ježatka kuří noha (3,7,10) 

46. jitrocel prostřední (7) 

47. kakost luční (6-8) 

48. kakost smrdutý (6-8) 

49. kapraď samec (7,8) 
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50. kapustka obecná (8) 

51. kerblík lesní (6-9) 

52. knotovka bílá (2,3,7,8,9) 

53. kohoutek luční (2,8) 

54. kokoška pastuší tobolka 

(2,8) 

55. konvalinka vonná (5) 

56. kopretina bílá (2,8) 

57. kopřiva dvoudomá (2,3,5-9) 

58. kostival lékařský (7,8) 

59. kuklík městský (6,8) 

60. laskavec ohnutý (5) 

61. lipnice hajní (1-10) 

62. lipnice obecná (1-10) 

63. lipnice roční (1-10) 

64. lnice květel (7,8) 

65. locika zední (1,2) 

66. lopouch pavučinatý (7,8) 

67. máčka ladní (2) 

68. mák vlčí (2,8) 

69. mařinka vonná (2,8,9) 

70. merlík bílý (8) 

71. mléč zení (2,8) 

72. mochna husí (5-9) 

73. mrkev obecná (8,9) 

74. netřesk výběžkatý (3) 

75. netýkavka malokvětá (3) 

76. osladič obecný (3,8) 

77. ostrožka stračka (1,2)  

78. ovsík vyvýšený (2,8) 

79. pampeliška obecná  

 (1-4,9,10) 

80. papratka samičí (7,8) 

81 pelyněk černobýl (2,8) 

82. penízek rolní (2,8,9) 

83. pěťour malokvětý (2) 

84. pcháč oset (2) 

85. pitulník žlutý (7) 

86. plícník lékařský (4-7) 

87. podběl obecný (2,7,8) 

88. pomněnka lesní (7) 

89. popenec břečťanolistý (2,3) 

90. pryskyřník kosmatý (2,3,8,9) 

91. pryskyřník prudký (2,3,9) 

92. pryšec chvojka (7) 

93. přeslička lesní (7) 

94. přeslička rolní (7) 

95. psárka luční (2,8) 

96. psineček výběžkatý (7,8) 

97. pstroček dvoulistý (5) 

98. ptačinec prostřední ( 9,10) 

99. ptačinec velkokvětý (9,7) 

100. rozrazil rezekvítek (2,3) 

101. rožec rolní (2,3,8,9) 

102. řebříček obecný (1-10) 

103. řepík lékařský (2) 

104. sasanka hajní (2,3) 

105. sasanka pryskyřníková 

(2,3) 

106. sedmikrása chudoba (1-10) 

107. silenka nící (1,2) 

108. sleziník červený (3) 

109. sněženka podsněžník (2) 

110. srha laločnatá (2,3,8,9) 

111. sveřep jalový (2,3,8-10) 

112. svízel bílý (3,4,9) 
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113. svízel povázka (4,8) 

114. svízel přítula (1-10) 

115. svízel syřišťovitý (2,3,4,7-9) 

116. svlačec rolní (3) 

117. šťavel kyselý (9,10) 

118. štírovník růžkatý (8,7) 

119. šťovík menší (1-4,8,7) 

120. tolice dětelová (2,3,7,9) 

121. tomka vonná (2,3) 

122. třezalka tečkovaná (5,6,7) 

123. turanka kanadská (5,6) 

124. udatna lesní (5,6,7) 

125. úročník bolhoj (8) 

126. vikev plotní (2,3,10) 

127. vlaštovičník větší (1-10) 

128. vratič obecný (6) 

129. zběhovec plazivý (6-9) 

130. zvonek kopřivolistý (2,3,8,9) 

131. zvonek rozkladitý (3,8,10) 

132. zvonek řepkovitý (10)

 
 

3.2.3. Seznam nalezených mechů, lišejníků a hub 
 
mechy: 

1. baňatka obecná 

2. bělomech sivý 

3. lesklec křivolistý 

4. měřík čeřitý 

5. ploník ztenčený 

6. prutník 

7. rašeliník 

8. travník Schereberův 

 

lišejníky: 

1. dutohlávka pohárkatá 

2. dutohlávka sobí 

3. dutohlávka třásnitá 

4. terčovka brázditá 

5. terčovka bublinatá 

6. terčovka zední 

7. větvičník slívový 

 

 

houby: 

1. bedla červenající 

2. bedla vysoká 

3. čirůvka májová 

4. hadovka smrdutá 

5. hnojník obecná 

6. hřib hnědý 

7. hřib smrkový 

8. klouzek sličný 

9. muchomůrka bílá 

10. muchomůrka 

červená 

11. muchomůrka 

růžovka 

12. muchomůrka zelená 

13. opeňka měnlivá 

14. outkovka pestrá 

15. penízovka sametová 

16. pýchavka obecná 

17. ryzec smrkový 
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18. smrž špičatý 

19. suchohřib hnědý 

20. špička obecná 

21. šupinovka kostrbatá 

22. troudnatec 

kopytovitý 

23. václavka obecná

 
 

3.2.4. Významní zástupci bezobratlých 
 
1. babočka admirál 

2. babočka paví oko 

3. bělásek zelený 

4. bruslařka obecná 

5. cvrček polní 

6. čmelák zemní 

7. hlemýžď zahradní 

8. chrobák hladký 

9. chroustek letní 

10. kněžice trávozelená 

11. kobylka zelená 

12. kozlíček osikový 

13. křižák obecný 

14. mandelinka 

nádherná 

15. motýlice lesklá 

16. mravenec lesní 

17. mravenec žlutý 

18. plzák lesní 

19. roháč obecný 

20. ruměnice pospolná 

21. slíďák lesní 

22. slimák největší 

23. slunéčko sedmitečné 

24. střevlík hajní 

25. svižník polní  

26. škvor obecný 

27. tesařík obecný 

28. včela medonosná 

29. vroubenka smrdutá 

30. znakoplavka obecná 

 
 
 
 

3.2.5. Významní zástupci obratlovců 
 
obojživelníci: 

1. skokan hnědý 

2. čolek obecný 

3. čolek horský 

4. skokan zelený 

 

 

plazi: 

1. ještěrka obecná 

2. slepýš křehký 

3. užovka obojková 

4. zmije obecná 
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ptáci: 

1. káně lesní 

2. bažant obecný 

3. kukačka obecná 

4. žluna zelená 

5. strakapoud 

6. vlaštovka obecná 

7. jiřička obecná 

8. kos černý 

9. budníček lesní 

10. budníček menší 

11. sýkora koňadra 

12. sýkora modřinka 

13. vrabec polní 

14. strnad obecný 

15. špaček obecný 

16. straka obecná 

17. vrána obecná 

 

savci: 

1. krtek obecný 

2. ježek západní 

3. myš domácí 

4. veverka obecná 

5. zajíc polní 

6. liška obecná 

7. kuna lesní 

8. srnec obecný 

9. prase divoké

 

Z uvedených seznamů lze odvodit, že na daném území je poměrně 

pestrá skladba rostlinných a živočišných druhů, z tohoto důvodu lze 

tuto lokalitu využít pro realizaci naučné stezky.  

 

 

 

3.3. Projekt naučné stezky 

 

3.3.1. Poslání naučné stezky 

Posláním naučné stezky je:  

� poukázat na les jako ekosystém 

� zdůraznit potřebu ekologického chování 

� rozšířit historické vědomosti o příslušné oblasti 
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3.3.2. Popis trasy 

  Trasa „Kolem Červeného vrchu“ měří necelých 10 km. Začíná 

v Habrovanech u kostela, který je společně se zámkem dominantou 

Habrovan. Začátek jsem zde zvolila, protože pro přicházející turisty je to 

místo, kde se mohou dozvědět něco o historii Habrovan a je to nedaleko 

zastávky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 

Další zastávky se už věnují samotné naučné stezce. Konec trasy je 

umístěn v Olšanech u rybníka, kde se turisté zase něco dozví o historii 

Olšan. 

 

3.3.3. Zastávky naučné stezky 

  Začátek naučné stezky je v Habrovanech asi 400 metrů od zastávky 

IDS JMK západním směrem po hlavní silnici směrem k Rousínovu. Na 

křižovatce se návštěvníci dají doprava směrem ke Kostelu Nejsvětější 

Trojice, kde je umístěn první panel. 

  

3.3.3.1. Zastávka č. 1 

  Informativní panel bude umístěn na zatravněném prostoru mezi břízky 

v zádech sv. Floriána.  

  Panel bude zaměřen na představení obce a historii Habrovan. 

 

Tabule č. 1: Habrovany 

Text č. 1 

  Obec Habrovany leží na jihovýchodním úpatí Drahanské vrchoviny, 

v nadmořské výšce 290 metrů nad mořem. Nejbližším městem je 

Rousínov ve vzdálenosti 3 km. 

Text č. 2 

Prehistorie:  

  Na místě dnešních Habrovan se lidé usazovali už před 6000 lety, tedy 

v mladší době kamenné, neolitu. Potvrzují to nejrůznější nálezy 

místních obyvatel, které byly odevzdány k odbornému prozkoumání. 

V muzejních sbírkách jsou zastoupeny i nálezy z doby bronzové, to je 
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asi před 4000 – 3500 lety, další nalezené předměty dokumentují období 

nálevkovitých pohárů (3000 let př.n.l.). 

  Další předměty potvrzují přítomnost lidí, usazených na místě 

Habrovan v období kultury halštatské, staroslovanské i ve středověku. 

Text č. 3 

Historická data: 

  První písemná zmínka o Habrovanech pochází z roku 1350, kdy se 

v dobových pramenech objevuje Mikuláš z Habrovan. Po smrti Petra 

z Habrovan zapsal roku 1385 markrabě Jošt tvrz s obcí Benešovi 

z Pamětic, majetek však záhy získal silou meče nestálý a velmi bojovný 

rytíř Jan z Moravan. V dalších letech se majitelé vsi rychle střídali. 

  Roku 1512 do Habrovan přichází nový pán Jan Dubčanský ze Zdenína 

a Habrovany se staly střediskem sekty Habrovanských. Majitel, Jan 

Dubčanský, měl dlouholeté spory s představiteli katolické církve a proto 

v následujících letech zakládá vlastní náboženskou společnost. Aktivity 

Jana Dubčanského popudily i Ferdinanda I., který ho povolal do Prahy 

a tam ho uvěznil. Po jednáních byl Jan Dubčanský propuštěn, ale vzdal 

se svých náboženských činností. 

  V 16.století se staly Habrovany majetkem Jesuitů. V roce 1773 byl 

jesuitský řád zrušen a jeho majetek připadl v Čechách a na Moravě 

studijnímu fondu. 

  Roku 1824 byly Habrovany prodány za 95 300 zl. rytíři Janu 

Herringovi. Roku 1876 Habrovany kupují Max a Julius Gomperzové, 

představitelé staré brněnské židovské obchodnické rodiny. Posledním 

majitelem statku byl dr. Filip Gomperz, který uprchl před nacisty do 

Švýcarska a zemřel v roce 1948 v Montreux. 

Obrázky, které budou umístěny na tabuli č. 1: 
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Obrázek č. 3: F. A. 

Kunike Habrovany v r. 

1833 

 

Obrázek č. 4: 
Pohlednice z roku 

1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5:  Zámek Habrovany v dnešní podobě 
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Obrázek č. 6: Habrovanská pečeť Obrázek č. 7: Obecní 
znak 

 

Obrázek č. 8: Obecní prapor 
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  Od této tabule se bude pokračovat po mírně rozbité asfaltové cestě 

směrem na západ kolem hřbitova až na lesní cestu. Po pravé straně je 

jeden z posledních domů v obci, za ním začíná chatová oblast Ostrá. 

Lesní cesta je na rovině, až u potoka se mírně svažuje a hned začíná 

mírný kopeček, na kterém vystupují skály. Po pravé straně jsou chaty 

ze zahradami a po levé straně je paseka, kterou se zabývá následující 

tabule. 

 

 3.3.3.2. Zastávka č. 2 

  Tabule bude umístěna v křižovatce tak, aby ji příchozí návštěvníci 

nepřehlédli, zároveň bude od tabule dobrý výhled na paseku jako objekt 

zájmu. V blízkosti jsou umístěné pojízdné včelí úly. 

 

 Tabule č. 2: Na louce 

Text č. 5 

  Na tomto stanovišti si můžete povšimnout hned několika organismů, 

které si jsou vzájemně hodně vzdálené, ale i přesto mají něco 

společného.  

Totiž vzájemně se potřebují. 

Text č. 6 

Co je to paseka? 

  Paseky dočasně narušují souvislé porosty  přirozených i kulturních 

lesů. Mají různou rozlohu a také různým způsobem vznikají. Zpočátku 

paseky vypadají jako dílo zkázy, ale zanedlouho – za rok, nanejvýš za 

dva, tři – zarostou stěží proniknutelnou houštinou bylin a časem i keřů. 

Text č. 7 

Rychlá změna vegetace 

  Jakmile les zmizí, životní podmínky se na vzniklé pasece náhle změní – 

přítmí a stálé klima nahradí záplava slunečních paprsků, vítr, přímý 

déšť a prudké výkyvy teploty. Stejně rychle se střídá vegetace, neboť 

málokterá z rostlin libujících si v lesním stínu a vlhku se takovému 

zvratu přizpůsobí. Paseky osídlí nové druhy, jimž náhlá proměna lesa 

vyhovuje. 
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  V prvním roce se na pasece uchytí tzv. nitrofilní rostliny (vyžadují více 

dusíku v půdě). V dalších letech se zde uchytí zvonky, rozrazily, 

maliníky ostružiníky, různé druhy trav, …. 

Text č. 8 

Na pasece má své místo i hmyz. 

  Hmyz je nejpočetnější živočišnou třídou na Zemi. Tvoří asi tři čtvrtiny 

živočišných druhů. Jsou to převážně suchozemští živočichové. Mají 

velmi rozmanité tvary, velikost a způsob života. Mohou mít až několik 

generací do roka. Jsou mezi nimi druhy hospodářsky významné, 

užitečné, ale i škůdci a cizopasníci. 

Text č. 9 

Včela medonosná, 

  pochází z jihovýchodní Asie a nyní je chována na celém světě. Včely žijí 

ve společenstvech, kterým říkáme včelstva. Ve včelstvu je jedna matka a 

dvacet až sedmdesát tisíc dělnic. Matka klade vajíčka. Dělnice krmí včelí 

larvy, stavějí voskové plásty, čistí úl a přinášejí zásoby pylu a nektaru. Z 

nektaru pozměněného výměšky nadhltanové žlázy vytvářejí med, který 

ukládají do buněk voskového plástu. Trubci se líhnou z neoplozených 

vajíček. Jsou v úlu pouze v letním období v počtu 300-600.  Jejich 

jediným úkolem je oplození matky. Na podzim je dělnice vyženou z úlu. 

Text č. 10 

Dorozumívání včel se děje zvláštními pohyby tzv. včelími tanečky, 

kterými si předávají informace především o zdroji, směru a  vzdálenosti 

potravy  

Text č. 11 

  Včely mají pro člověka velký hospodářský význam. Opylováním rostlin 

zvyšují výnosy některých druhů hospodářských rostlin (např. řepky 

olejky). Včelí produkty jsou: med, vosk, propolis, včelí jed, mateří 

kašička. 
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Obrázky, které budou umístěné na tabuli č. 2: 

 

 

Obrázek č. 9: Typičtí zástupci pasek: lipnice luční, srha laločnatá, pýr 

plazivý, bojínek luční 

 

 

Obrázek č.10: Včela medonosná  
Obrázek č.11: Dorozumívání 

včel 
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  Od tabule Na pasece návštěvníci na kžižovatce zahnou vpravo. Tato 

cesta je do mírného kopce. Po cestě mohou pozorovat sasanky, 

ostružiníky, dymnivku dutou ... Poslední úsek mezi tabulí Na pasece a 

V zajetí starého lomu je ukončen  prudčím kopcem v délce asi 200m. 

 

 3.3.3.3. Zastávka č. 3 

  Jelikož je lom v celku velký a je to přírodní památka, umístila jsem 

tabuli zase tak, aby ji příchozí nepřehlédli. Po prostudování textu a 

obrázků se dle svého uvážení mohou vydat dále do lomu. Protože lom 

pomalu zarůstá náletovými rostlinami a je zde mnoho tůněk, je možné 

pohodlně nahlédnout jen na jeho okraj. 

 

Tabule č. 3: V zajetí starého lomu 

Text č. 12 

  Nacházíte se na místě, které nese název Panská skála. Jedná o místo, 

které bylo vyhlášeno přírodní památkou v  roce 1992. Impulsem k 

tomuto kroku bylo zjištění, že je to lokalita rozmnožování několika 

druhů obojživelníků. 

Text č. 13 

  Tato lokalita je antropického původu (opuštěný lom na stavební 

kámen), na jehož dně se vytvořil systém vzájemně propojených 

bezodtokých tůněk napájených částečně dešťovou vodou, částečně i 

vodou podzemní, která zde vystupuje na povrch. V těchto tůňkách se 

pravidelně rozmnožuje čolek horský a obecný, dále pak skokan hnědý. 

Text č. 14 

Bříza bradavičnatá 

  Hojným zástupcem na tomto stanovišti je právě tato dřevina. Je to 

jeden z našich nejtypičtějších stromů, který roste na půdách 

narušených lidskou činností. Její nažky dokážou díky své malé 

hmotnosti překonat velké vzdálenosti a uchytit se tam, kde jsou pro ně 

přijatelné podmínky. Je to nenáročný strom, který může dorůst až do 

výšky 25 metrů.  
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  Je to známý a oblíbený strom s bílou kůrou, jehož listy lze používat v 

domácím léčitelství - prastarý lidový léčebný prostředek.  

Text č. 15 

Čolek horský  dorůstá délky až 6 cm. Druh hojný v podhorských až 

horských oblastech, zasahuje až do výše 1800 m n. m. Samec a samice 

se liší tvarem i zbarvením, zejména v době páření, kdy samečkům 

narůstá hřeben. Dává přednost stojatým vodám s bahnitým dnem. Živí 

se larvami pakomárů a vajíčky žab. Od července žije na suchu a živí se 

půdní zvířenou. Larvy žijí ve vodě, mají vnější keříčkovité žábry.  

Text č. 16 

Skokan hnědý dorůstá délky 10 cm. Má krátkou a zaoblenou hlavu, 

kůže je hladká, obvykle hnědá s tmavými skvrnami. Přes oko mu 

přechází tmavohnědá skvrna. V Evropě je hojně rozšířený. Obývá lesy, 

vlhké louky a rašeliniště. Zimuje pod vodou nebo v úkrytech v  půdě.  

 

Obrázky, které budou umístěné na tabuli č. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 13 

Obrázek č. 12: samička a sameček 

čolka horského 
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Obrázek č. 14: Březová 

větvička 

Obrázek č. 15: Květenství 

břízy 

 

Obrázek č. 16: Skokan hnědý 
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K další zastávce se návštěvníci dají úzkou cestičkou po levé straně 

lomu, směrem nahoru nad lom. Z místa nad lomem je krásný výhled na 

celý lom a je zde zřetelné postupné těžení stavebního kamene 

v dřívějších dobách. Návštěvnicí se dají doleva a tak odbočí z pěšinky 

kolem lomu, dostanou se tak na další rozcestí, kde je umístěna další 

informační tabule. 

 

 3.3.3.4. Zastávka č. 4 

   Tato zastávka je dobrým místem pro naučení návštěvníků rozpoznat 

jednotlivé druhy dubů.  

  Tabule je zase umístěná na dobře viditelném místě s dobrým 

rozhledem do okolí. 

 

 Tabule č. 4: Pod peřinou z listí 

Text č. 17 

  Na tomto stanovišti je zdánlivé prázdno. Ale pořádně se rozhlédněte a 

podívejte pozorněji kolem sebe. 

Text č. 18 

Co je to za les? 

  Tento les můžeme zařadit mezi tzv. teplomilné lesy. Pod tímto pojmem 

se skrývá několik typů lesních společenstev s převahou dubů, nejčastěji 

dubu zimního. V našem případě je to dub letní s habrem obecným a 

občas zde najdete i lísku obecnou. V menší míře se zde objevuje i jedle 

bělokorá a borovice lesní. 

Text č. 19 

Tvrdé a odolné dřevo 

  Pomalu rostoucí dřeviny doubrav  mívají dřevo tvrdé a trvanlivé. 

Kmeny dubů končily jako trámy a krovy nebo z nich truhláři dělali 

nábytek, parkety a sudy, neboť dubové dřevo dobře odolává vodě a 

vlhkosti. Hospodářský význam dřeva klesá, neboť dřevo je nahrazováno 

jinými materiály. 
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Text č. 20 

Žluna zelená 

  Žije v listnatých lesích, ale i parcích a alejích. Je ptákem stálým. Brzy 

zjara začínají námluvy, při kterých se samec ozývá jasným kli-kli-kli-kli 

a samice mu odpovídá. Pak si oba partneři společnými silami vytesávají 

do trochu nahnilého stromu dutinu. Trvá to asi 14 dní. V květnu samice 

klade 5-7 vajec. V sezení na vejcích se střídají oba rodiče. Mláďata se 

líhnou holá a slepá. Hnízdo mláďata opouštějí okolo 18. dne. 

Žluna zelená se živí larvami dřevních brouků, ale také ráda vyhrabává 

mraveniště, odkud vybírá kukly i dospělé mravence. Nalepuje je na svůj 

dlouhý vychlípitelný jazyk. 

Text č. 21 

Dub letní 

  V souvislém porostu vytvářejí statný válcovitý kmen bez větví až do 

výše 20 metrů, a teprve pak se větví v mohutnou, nepravidelnou 

korunu. Na volném prostranství mívá dub letní kmen nižší a korunu 

kulovitou s daleko rozloženými větvemi. Dlouhým, takřka kulovitým 

kořenem tkví pevně v půdě a čerpá živiny ze značných hloubek. 

Text č. 22 

Nejznámější roztoč 

  Roztoči žijí všude – v lesích, na loukách a polích i ve vodě, avšak 

většina z nich je příliš drobná na to, aby si jich někdo všiml. Jednu z 

výjimek představuje klíště obecné. Vyskytuje se běžně ve smíšených a 

listnatých lesích (nejvíc právě v doubravách), dokonce i v městských 

parcích, a člověku je nebezpečné jako přenašeč nebezpečných nemocí, 

zejména  klíšťového zánětu mozkových blan a lymeské borreliózy. 
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Obrázky, které budou umístěné na tabuli č. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Dub cer, dub zimní (drsňák), dub pýřitý 

(šípák) 

  

Obrázek č. 19: Dospělý 

samec a dospělá samička 

klíštěte obecného 

Obrázek č. 18: Dub letní 

(křemelák) 

 

Obrázek č. 20: Žluna zelená 
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 Na tomto stanovišti se sbíhají dvě cesty do jedné společné cesty. 

Návštěvníci přicházejí z levé pěšiny a pokračují v trase dál po cestě, 

která je společná pro pravou a levou pěšinu. Lesní cesta pokračuje po 

mírně se svažující rovince. 

 

 3.3.3.5. Zastávka č. 5 

  Informační panel bude umístěn na dobře viditelném místě, i když 

návštěvník přijde z kterékoliv lesní pěšiny.  

  Tabule bude věnovaná lesu, představení lesa, některým zástupcům 

bylinného patra. 

 

Tabule č. 5: Co tu roste 

Text č. 22 

Les 

  Les je velmi složitý systém tvořený rostlinnou a živočišnou složkou.  

Les má význam pro zachycování a zadržování vody. Je její zásobárnou.  

V lese rozeznáváme několik pater: 

•  podzemní patro (kořenové) 

•  mechové 

•  bylinné 

•  keřové 

•  stromové 

  V lese je za horkého léta vždy snesitelněji než na rozpáleném poli nebo 

na ulici ve městě. Je to dáno vypařováním vody z rostlin, které se tak 

chrání před přehřátím. 

Text č. 23 

Modré koberce 

  Jaterník trojlaločnatý kvete od března do dubna. Z počátku 

pozorujeme jen modré květy, listy se objevují až po odkvětu a jsou 

přízemní. 

Rostlina se dříve užívala k léčení jaterních a žlučníkových potíží. 
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Text č. 24 

Plicník lékařský  

  Bylina měřící od 15 do 30 cm. Kvete od března do května. Během 

kvetení se mění barva květů od červené až po modrofialovou. Listy na 

lodyze jsou objímavé. 

  V přírodním léčitelství se používá plicník na rány a při onemocnění 

plic. 

Text č. 25 

Řeč letokruhů 

  Letokruhy vznikají střídavým růstem jarního (světlého) a letního 

(tmavého) dřeva. Podle jejich počtu lze přibližně odhadnout věk stromů, 

a tak pařezy jsou jakousi kronikou vytěženého lesa. Na šířce přírůstků 

dřeva se odrážejí nejdůležitější události v životě stromů – množství 

dostupných živin, semenné roky, choroby, kalamitní žíry škůdců, suchá 

léta či kruté mrazy. Rychlost růstu dřevin, a tedy hustotu letokruhů, 

ovlivňuje také nadmořská výška. Nesouměrný vývoj letokruhů může 

naznačovat i převládající směr větrů a jednostranné osvětlení koruny. 

Text č. 26 

Nezvyklá meteorologie 

  Detailním zkoumáním výřezů kmenů dlouhověkých dřevin se zabývá 

dendrochronologie. Z rozdílné šířky letokruhů lze odhadnout 

krátkodobé změny počasí i dlouhodobé výkyvy klimatu. 

Naše nejstarší stromy – duby – umožňují výlety do minulosti až o 400-

500 let. 

Obrázky, které budou umístěné na tabuli č. 5 

 

 

 

 

Obrázek č. 21: jaterník 

podléška 
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Obrázek č. 22: Vypařování vody 
listovou plochou stromů (v kg/m2 

za den) 
 
 
 

Obrázek č. 25: Nezvyklá 
meteorologie 

 

 

Obrázek č. 23: Plícník 

lékařský 

  

Obrázek č. 24: Stavba květu 

Olše – 8,5 Habr – 4,3 Bříza – 3,6 

Buk – 3,5 Dub – 2,9 

Asi 22 let Asi 25let; traktor 

poškodil kůru 

stromu, jizva se 

Omezení růstu 

sousedním 
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Pokácení 

konkurenčního 
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pestík tyčinka 

květní obaly 

květní obaly 

květní lůžko 
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   Od této tabule se dále po naučné stezce pokračuje dolů po mírně 

svažující se pěšině. 

  

 3.3.3.6. Zastávka č. 6 

   Informační panel je umístěn zase na rozcestí několika lesních pěšin.  

Tabule bude věnována proměnám listnatých stromů. 

 Tabule č. 6: Proměny listnatých lesů 

Text č. 27 

  Na předchozích dvou tabulích jsme Vám ukázali co je to les a jaký typ 

lesu je zde zastoupený, nyní Vám představíme jeho proměny. 

Text č. 28 

Světelný filtr 

  Les zadržuje listovím sluneční záření a zeslabuje ho. Při oblačném 

počasí proniká do porostů relativně více světla než za slunečných dnů, 

neboť rozptýlené záření prochází korunami snadněji než přímé paprsky. 

Listová zeleň zároveň mění spektrální složení bílého slunečního světla – 

odráží zelenou část a zachycuje červenou a modrou, které využívá ve 

fotosyntéze. Do lesa se tak dostává záření, které není pro člověka tak 

dráždivé. Proto je les pro člověka i z tohoto důvodu tak uklidňující.  

Text č. 29 

Kolik světla propouštějí stromy 

  Světelné poměry v lesích závisejí na řadě činitelů – na druhu dřevin, 

na stáří i na hustotě porostu. V extrémních případech pronikají v 

jehličnatým i listnatém lese na půdu je 2-4% dopadajícího světla. 

Propustnost světla u jednotlivých stromů: 

Jedle 2-20% 

Smrk 4-20% 

Bříza 20-30% 

Dub 3-35% 

Borovice 22-45% 

Text č. 30 
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Proč listy stromů mění na podzim barvu a opadávají 

  Zelenou barvu listů v létě způsobuje chlorofyl, s jehož pomocí rostliny 

zpracovávají vodu s minerály a oxid uhličitý na živiny. Podmínkou je 

dostatek sluneční energie. Když na podzim světla ubývá, chlorofyl na 

svou práci už nestačí. Stromy zelené barvivo rozloží a v listech pozvolna 

převažuje karoten a antokyan, dodávající listům zbarvení od žluté po 

červenou. Navíc se v řapíku listů vytváří korková vrstvička, která 

přeruší přívod vody, a listy začnou usychat. Pak stačí i slabý závan 

větru a listy se vydávají na cestu k zemi. 

Text č. 31 

Ve stínu velikánů roste rostlina, která nese název ptačinec velkokvětý. 

Je to bylina kvetoucí od dubna do června. Dosahuje výšky od 10 do 40 

cm. 

Text č. 32 

Liška obecná 

  Nejznámější a také nejrozšířenější psovitou šelmou České republiky. 

Je to středně velká šelma o hmotnosti 4-10kg. Její průměrná délka se i 

včetně ocasu pohybuje od 100-140cm. Srst má zbarvenou rezavě – 

někdy na zádech dohněda, jindy dožluta. V tlamě má dospělá liška 42 

zubů. 

  Jejím životním prostorem jsou lesy, může se však vyskytovat i v 

remízku mezi poli. 

  Liška je oblíbenou postavou různých bajek a bájí, kde často vystupuje 

v roli chytrých a lstivých vítězících nad hloupějšími siláky. Ve zvířecí 

symbolice evropských národů ztělesňuje lstivost a vychytralost.  

  Lišky trpí prašivinou a též i vzteklinou; ty mohou přenést i na 

hospodářská zvířata a domácí mazlíčky. Vzhledem k nebezpečnosti 

druhé nemoci se pro její potlačení ve většině civilizovaných zemí 

praktikuje program očkování prostřednictvím imunizační návnadu.  
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Obrázky, které budou umístěné na tabuli č. 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek č. 26 Obrázek č. 27: Barvy 

listnatého lesa 

  

Obrázek č. 28: Ptačinec 
velkokvětý 

Obrázek č. 29: Liška obecná 
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  Od této tabule se návštěvníci dále pustí po lesní cestě směrem z kopce 

dolů, následuje několik serpentin. Po cestě se v jarním, letní a 

podzimním stahuje dřevo, takže je možné že cesta nebude úplně ideálně 

upravená. Návštěvníci se dostanou až pod kopec, kde narazí na 

asfaltovou cestu. Směrem dolů lze dojít k obci Vítovice, ale naše naučná 

stezka pokračuje směrem nahoru po této asfaltové cestě. V turistické 

sezóně se zde pohybuje dost cyklistů, je potřeba dávat hlavně pozor na 

cyklisty jedoucí z kopce dolů. 

 

 3.3.3.7. Zastávka č. 7 

  Informační panel bude umístěn u studánky. Z této studánky se 

návštěvníci mohou občerstvit popřípadě doplnit zásoby vody. Je tu 

vybudované i pěkné posezení pro pocestné. 

  Tato tabule bude podávat informace o kapradinách zde rostoucích, 

dále pak o devětsilu lékařském, který zde také hojně roste. A při 

pozorném zaposlouchání se do okolních zvuků zde návštěvníci jistě 

uslyší i kukačku. 

Tabule č. 7: U studánky 

Text č. 33 

Kapraď samec 

  Rostlina, která může mít listy  vysoké až 100 cm. V zimě listy 

nevytrvávají. Řapík listů je krátký, řídce šupinatý. Čepel listů je 2x 

zpeřená. Výtrusnicové kupky jsou na spodní straně listů a bývají kryté 

ostěrou. 

  Z oddenků této kapradiny se připravuje extrakt proti střevním červům. 

Text č. 34 

Papratka samičí 

  Rostlina vysoká až 100cm, listy vyrůstají z přízemní růžice. 

Řapík je krátký, žlutočervenavý, z úzkými šupinami. Čepel listů je 2x-3x 

zpeřená. 

  Kupky výtrusů jsou kryté ostěrou. 
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Text č. 35 

Devětsil lékařský 

  Vytrvalá, za květu 10 až 40 cm a za plodu až 130 cm vysoká bylina. 

Lodyha nese nafialovělé nebo alespoň na špičce růžové šupiny. Květy v 

hustých hroznovitě uspořádaných úborech, narůžovělé až růžovofialové. 

Sbírá se zejména oddenek (Radix petasitidis), někdy také list  nebo 

květ. Oddenek se sbírá časně na jaře a po omytí se suší ve stínu při 

teplotách do 40 °C. List lze sbírat kdykoliv od jara do podzimu.Droga 

působí protikřečově zejména při chorobách dýchacích cest, ale i při 

křečích žaludku, močového ústrojí či žlučníku, výrazně utišuje kašel, 

osvědčila se při astmatu, dně, reguluje látkovou výměnu, působí 

protirevmaticky, močopudně a proti zácpě. Čerstvé, jemně naklepané 

listy se užívají jako obklady na odřeniny či při výronu kloubu, kořene se 

zejména v minulosti užívalo proti střevním parazitům (hlístům). 

V odborné literatuře je doporučováno poradit se s lékařem nebo 

lékárníkem.  

  Dříve se devětsil užíval jako léčivý prostředek proti moru. 

Text č. 36 

Kukačka obecná 

patří k velmi známým lesním ptákům, ale můžete ji vidět i v parcích, 

často i na zarostlých březích vod, v rákosinách apod.  

Koncem dubna přilétají nejdříve samci z afrických zimovišť a hned o 

sobě dávají vědět typickým kuku-kuku-ku. Asi za týden po nich přílétají 

samice. Samice pátrají po hnízdech malých ptáků, kam vkládají své 

vajíčko. Kukaččí mládě se vylíhne už za 12 dní po snesení a po 10 

hodinách vyhází vše co je v hnízdě. Malá kukačka tak zůstane sama v 

hnízdě a pěstouni ji krmí hmyzem a larvami 23 dní v hnízdě a pak ještě 

další tři týdny. Dospělé kukačky se živí hlavně housenkami, ale i dalším 

hmyzem nepohrdne ani pavouky. Do Afriky odlétají koncem srpna nebo 

září. 
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Obrázky, které budou umístěny na tabuli č. 7 
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Kapraď samec 

Obrázek č. 31: 

Papratka samičí 

  

Obrázek č. 32: 
Devětsil lékařský 

Obrázek č. 33: Kukačka obecná 
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Od této tabule se návštěvníci dají směrem nahoru po asfaltové cestě. Až 

narazí na velké rozcestí, na kterém se návštěvník může vydat šesti 

různými směry. Na tomto místě bude vybudovaná další tabule. 

 

 3.3.3.8. Zastávka č. 8 

  Informační panel bude umístěn hned vedle panelu, který je zde již 

vybudován a na kterém se turisté mohou informovat o blízkém okolí na 

podrobné turistické mapě. 

Tabule č. 8: Na rozcestí 

Text č. 37 

Babočka paví oko 

  Je to velmi krásný denní motýl o rozpětí křídel až kolem 60mm. 

Vyskytuje se téměř všude od března až do podzimu. Jedinci poletující v 

březnu jsou samice, které přezimovaly. V létě tento motýl navštěvuje 

balkony, zahrady, louky, paseky apod. Housenky najdeme hlavně na 

kopřivách v celých houfech, ale také na chmelu a ostružiníku od dubna 

do září. Housenka je černá, bíle tečkovaná s černými „trny“ po těle. 

Kukla je světle hnědá se zlatavými skvrnkami a je zavěšena za konec 

zadečku hlavou dolů. Z ní se za 1-2 týdny líhne motýl. 

Text č. 38 

Ostružiník 

  V České republice hojný keř. Na ostružiníkách vyrůstá všeobecné 

známé ovoce zvané ostružiny, které se dají jíst čerstvé, ale je možno 

z nich připravovat i šťávy, sirupy, marmelády, džemy, kompoty, ovocná 

vína, likéry apod. Pro léčebné využití se sbírají mladé listy v době před 

rozkvětem (v květnu až červnu). Suší se ihned po sběru při teplotách do 

40 °C. Pro potravinářské účely (příměs do čajů) se suší až po zavadnutí 

trvajícím několik dní, kdy list ztmavne a začne příjemně vonět. 

Působí mírně svíravě, močopudně, staví krvácení a průjem, dezinfikuje 

trávící a močové ústrojí, ve formě kloktadla se užívá proti kašli, ve formě 

koupelí se užívá na ekzémy, kožní záněty a na špatně se hojící rány. 

Připravuje se nejčastěji ve formě nálevu nebo krátce vařeného odvaru (2 

čajové lžičky drogy na šálek vody, pije se 2x až 3x denně). Protože ale 
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působí velmi mírně, nepodává se obvykle samostatně, ale spíše ve 

směsích. 

Text č. 39 

Prase divoké 

  V lesích kde je hustý podrost. Samec dosahuje délky až 200 cm a 

hmotnosti 200kg. Samice je menší. Prase divoké se zdržuje v rodinných 

tlupách o 5 až 30 jedincích. Starší samci jsou však samotáři. U nás je to 

velmi hojná zvěř. Přes den se schovává v houštinách a teprve za světla 

se vydává za potravou. Žere prakticky všechno, na co přijde. Na podzim 

podniká výlety na brambořiště nebo na řepu. Sbírá i žížaly, které 

vyrypuje ze země, hmyz, měkkýše, vejce, drobné savce, ale raději se 

stravuje rostlinnou potravou. 

  Prase divoké je předkem našich domácích prasat. 

 

Obrázky, které budou umístěny na tabuli č. 8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 35: 
ostružiník 

 

Obrázek č. 34: Babočka 
paví oko 
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Obrázek č. 37: Počet hnízdících druhů ptáků 
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  Z rozcestí zvaném Kalečník se návštěvníci vypraví jižní směrem po 

nevyasfaltované cestě. Asi po 30 metrech se pěšina rozděluje na dvě 

cesty, návštěvníci budou dále pokračovat po levé pěšině. Asi po 400 

metrech kolem paseky se dostanou na místo kde je umístěn další panel. 

 

 3.3.3.9. Zastávka č. 9 

  Panel je umístěn u chaty, která se zde označuje jako Srub. Na tomto 

místě si návštěvníci mohou i opéci buřty, protože je zde vybudované 

ohniště s lavičkami.  

  V blízkosti Srubu je hned několik mravenišť, které stojí za to si 

prohlédnout, protože jsou opravdu obrovská. Dále je zde dobře vyvinuté 

bylinné patro (hlavně trávy). 

 Tabule č. 9: Místo k odpočinku 

Text č. 40 

  Jak jste si jistě všimli nacházíte se na místě, kde okolní les je tvořen 

smrkovým porostem 

Text č. 41 

Život v mraveništi: 

  V blízkém okolí se nachází  několik mravenišť mravence lesního. 

Mravenec lesní si svá hnízda staví z jehličí, větévek ale i ze zrnek písku. 

Navzdory neustálému hemžení mravenců, jichž může být několik set 

tisíc až milion, panuje v jejich společenství jistý řád. Jeho nejdůležitější 

součástí je asi centimetr dlouhá, zavalitá královna. Po oplození zaleze do 

mateřské kolonie nebo založí kolonii novou. Ven vůbec nevylézá a klade 

velké množství vajíček, z nichž se líhnou dělnice. To jsou mravenci, 

které vidíme běžně na povrchu. Mají zakrnělé pohlavní ústrojí a jejich 

životním údělem je péče o královnu, larvy i celý chod mraveniště a jeho 

ochranu. Okřídlení samci po svatebních letech zahynou. 

Mravenci jsou všežravci. Pronásledují náruživě různý škodlivý hmyz a 

jeho larvy, a jsou proto velmi užiteční. 

  Mravenci se dorozumívají hlavně hmatem a čichem. 

Mravenec lesní je u nás zákonem chráněný. 
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Text č. 42 

Jahodník obecný 

  Je světlomilná rostlina pasek a okrajů lesů, dále v lese ve stínu se jí 

nedaří a mizí. 

  Sbíranou částí je list, který se trhá v době květu a suší se ve stínu 

nebo při umělém sušení za teplot do 40 °C. Listy se také někdy 

fermentují. Jahodník působí mírně svíravě a protizánětlivě, užívá se 

zejména jako posilující prostředek při rekonvalescenci, při zánětech 

střevní sliznice spojených s průjmy, při chorobách ledvin a ledvinových 

kaméncích, kdy se užívá vnitřně (3 g lístků na 2 šálky vody, ve které se 

mírně povaří), zlepšuje metabolismus kyseliny močové, snižuje lámavost 

vlásečnic. Obklady z jahodníku se užívají při krvácivých hemeroidech 

nebo při mokvavých ranách, jako kloktadlo se jahodníku užívá při 

zánětech v ústní dutině či při zápachu z úst. 

Text č. 43 

Muchomůrka červená je hojná ve všech typech lesů. Vyskytuje se 

v období srpen – listopad. Pozor je jedovatá. Obsahuje tzv. nerovové 

jedy, které způsobují poruchy vědomí, halucinogenní stavy, ochrnutí a 

ve větších dávkách i smrt. 

  V dřívějších dobách se muchomůrky – zejména běžná muchomůrka 

červená – skutečně používaly k hubení much: klobouk se posypal 

cukrem, položil  na volné prostranství a mouchy přilétající na sladkou 

šťávu padaly omámené účinkem jedovatých alkaloidů. 

Text č. 44 

Smrk ztepilý 

  Smrk roste v mírném až chladném pásmu celé severní polokoule. Je to 

středně vysoký strom s kuželovitou korunou. Je to jediný původní 

zástupce smrků na našem území, ale v případě tohoto území a okolních 

lesů byl vysázen uměle. Nejlépe roste ve vyšších polohách s 

dostatečným množstvím vody. Je poměrně citlivý na znečištěné ovzduší. 

Jeho měkké dřevo se hojně používá ve stavebnictví a nábytkářství, k 

výrobě hudebních nástrojů (housle, violy, klavíry). Poměrně velkou 
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nevýhodou smrku ztepilého je mělký kořenový systém, takže při silném 

větru dochází k vývratům. 

 

Obrázky, které budou umístěné na tabuli č. 9 
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Od této zastávky se návštěvníci dají pořád rovně po jediné cestě, která 

tam je přibližně po 500 metrech bude mírná zatáčka doprava a po 

dalších 200 metrech se dostanou na další rozcestí. (Tato cesta vede 

kolem již zmiňovaného Červeného vrchu, což je nejvyšší bod zdejších 

kopců. V budoucích letech se zde plánuje rozhledna). Na rozcestí začíná 

stará asfaltová cesta, která je v dezolátním stavu. Po této cestě se 

návštěvníci dají dolů a asi za dalších 300 m je studánka zvaná 

Koretinka, kde se zase návštěvníci mohou občerstvit. Od Koretinky to 

na konec naší naučné stezky je už pouhých 70 metrů. Naučná stezka 

končí u olšanského rybníka.  

 

 3.3.3.10. Zastávka č. 10 

  Panel bude umístěn nad rybníkem. 

  Panel bude informovat návštěvníky o historii Olšan. 

 Tabule č. 10: Olšany 

Text č. 45 

  Olšany jsou odedávna vyhledávány pro skvělé rekreační možnosti. 

Obec je posazena v kopcovitém terénu na okraji Drahanské vrchoviny 

ve výšce 420 m nad mořem a je vklíněna do hradby rozsáhlých lesů. 

Příjezdová silnice od Habrovan v Olšanech končí a dále pokračují pouze 

lesní cesty.  

Text č. 46 

Z historie Olšan: 

  Olšany jsou jednou z nejmladších obcí v okrese Vyškov. Na obecní 

pečeti je uveden jako rok vzniku obce letopočet 1713.  Existuje však 

písemný doklad potvrzující osídlení Olšan v 17. století. V matrice 12802 

farnosti Luleč - díl sňatky je na straně 187 zapsán tento sňatek ze dne 

6.5.1691:  

        " Jakub Schubert z Nemojan a Anna dcera Jan Novotný ex pago 

Olšan" Olšany byly vystavěny v údolí v lesnaté, kopcovité krajině. Obcí 

protéká Olšanský potok. Obec dostala své jméno od velkých, urostlých 

olší, které se nacházely při vzniku ve "Žlebě" podél potoka. V těchto 

místech, v okolí knížecího hostince a revíru (myslivny), vybudovalo své 
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příbytky prvních 28 rodin ze Studnic. Ty sem pozval kníže Lichtenštein, 

aby zde zpracovávaly dřevo na dřevěné uhlí. Každý osadník dostal i kus 

lesa na pole, za což byli vázání robotou k panství Pozořice. 

Text č. 47 

  Mimo práce v lese, bylo od poloviny 19. století dalším zdrojem obživy 

tkalcovství. Jednalo se o lehčí a výnosnější práci. V každém domě klapal 

jeden nebo i více tkalcovských stavů. Tkalcovství v Olšanech zaniklo 

před první světovou válkou. V roce 1867 byly ve zmíněném "Žlebě" 

otevřeny kamenné lomy. Práce v nich poskytovala značné výdělky. Velký 

rozmach lámání kamene nastal zejména v letech 1867 - 1869, protože 

od roku 1865 se budovala železniční dráha Brno - Přerov. V roce 1914 

zde bylo 6 kamenolomů, kde pracovalo až 200 dělníků z Olšan a 

okolních obcí. 

Text č. 48 

Olšanská pečeť: 

  Svou pečeť používala obec od svého založení. Pečeť je kruhová, v 

pečetním poli (bez štítu) rozděleném na dvě poloviny je heraldicky 

vpravo strom, heraldicky vlevo sekera, kterou drží ruka vyrůstající 

z okraje pečetního pole.  

  Okolo mezi linkami a vnějším vavřínovým věncem Opis majuskulou:  

        „P.OBECNI.ZDGEDINA.WOLSCHAN1713“  

Oba uvedené symboly na pečeti můžeme zařadit mezi tzv. mluvící 

znamení. Napřed se musel vykácet sekerou les, aby si zde lidé mohli 

zbudovat svá políčka. Strom souvisí přímo s názvem obce. Pro to by byl 

dvojí výklad. Buď se můžeme domnívat, že u nedalekého potoka se 

dařilo olším. Druhá možnost je ve spojitosti s nedalekou obcí 

Habrovany. Při kolonizaci z jejího názvu obce (podle stromů) odvodili 

nově příchozí obyvatelé i název pro obec Olšany. Historikové se většinou 

drží verze, podle které dostala obec své jméno od mohutných olší, které 

rostly ve "Žlebě" podél potoka protékajícího vznikající obcí.  
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Obrázky, které budou umístěné na tabuli č. 10 
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 Od této poslední zastávky se návštěvníci vypraví po obecní komunikaci 

kolem rybníka dolů. Hned na prvním rozcestí je zastávka Integrovaného 

dopravního systému, takže se pohodlným způsobem mohou vrátit do 

svých domovů. 

 

3.3.4.Úprava a vybavení stezky 

  Označení trasy bude upravenou značkou 

naučné stezky, která na svém středu bude mít 

náčrt větvičky dubu letního. 

  Celá trasa vede po stávajících lesních 

pěšinách a cestách, takže není za potřebí 

zvláštních uprav. Jen bych doporučila mezi třetí 

a čtvrtou zastávkou vybudovat zábradlí, protože 

cesta zde vede kolem horního okraje starého 

lomu.  

  V případě realizace této naučné stezky by bylo potřeba částečně 

prokácet stanoviště starého lomu (hlavně mladé stromky), protože zde 

opravdu hrozí, že bude tato lokalita znehodnocena náletovými 

dřevinami. 

  Další úpravu navrhuji na zastávce U studánky, protože je zde 

poškozený přístupový most. Most je potřeba opravit nebo nahradit 

mostem novým, ale stejného typu, neboť se to hodí k již vybudovanému 

posezení. 

 

3.3.4.1. Informační panely na stanovištích 

  Na všech stanovištích budou jednotné tabule. Tabule budou mít na 

výšku 200cm, na šířku 120cm, plocha na které budou umístěné 

informace, bude ve výšce 90cm, nahoře tento panel bude krýt 30cm 

stříška. Samotný panel, na kterém budou připevněné informace bude 

mít rozměry 120x110cm. Panely budou celé ze dřeva a dřevo bude 

naimpregnované  barvou odolávající povětrnostním vlivům. Texty budou 

vytištěné na světle zeleném podkladě a zatavené do umělohmotné folie. 

Vše bude uděláno tak, aby tabule nenarušovaly ráz okolí. 

 

Obrázek č. 49: Označení 
naučné stezky 
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4. Závěr 

  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout naučnou stezku. 

K tomu, aby tato stezka mohla být navrhnutá, jsem musela v letech 

2006-2007 provádět botanický průzkum a pozorovat a zapisovat si 

jednotlivé druhy živočichů vyskytujících se na tomto území. Naučná 

stezka na tomto úseku bude návštěvníky informovat o významných 

rostlinách a živočiších. Na tabule jsem záměrně neuváděla žádné 

chráněné druhy, protože si myslím, že spousta lidí má problém poznat 

rostliny běžně rostoucí v jejich okolí. 

Návrh naučné stezky dám k dispozici obecním úřadům v Habrovanech, 

Olšanech a Vítovicích, aby posoudili, zda je možná realizace tohoto 

projektu naučné stezky. K realizaci projektu nahrává skutečnost, že na 

Červeném vrchu bude, ve výhledu pěti let, postavena rozhledna, ke 

které by návštěvníky mohla přivést právě tato naučná stezka. 
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7. Přílohy 

 

Příloha č. 1: fotografie zastávky č. 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: fotografie zastávky č. 3 
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Příloha č. 3: fotografie zastávky č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4: fotografie zastávky č. 7 
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Příloha č. 5: fotografie zastávky č. 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: fotografie zastávky č. 8 
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8. Resume 

Naučná stezka kolem Červeného vrchu u Rousínova 

 

  V diplomové práci jsem se snažila navrhnout naučnou stezku na 

katastrálním území tří obcí – Habrovany, Olšany a Vítovice. 

  Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část je teoretická a 

snaží se zachytit charakteristiku území. V druhé, praktické, části jsou 

zahrnuty výsledky pozorování, vymezení trasy a grafické návrhy tabulí 

na naučné stezce. 

 

 

 

 

An instructive path around Červený vrch near Rousínov 

 

  In the thesis I tried to suggest an instructive path on a cadastral 

territory of three communities – Habrovany, Olšany and Vítovice. 

  The thesis consists of two main parts. The first part is theoretical and 

there is mentioned the characteistic of the area. In the second, partical, 

part there are included the results of the observation, delimination of 

the path and graphic projects of noticeboards which could be situated 

on the instructive path. 

 

 

 

 

 

 

 

 


