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Celý svět v zrnku písku zhlédnout

a nebe v polní květině, 

na dlani sevřít nekonečnost 

a věčnost v pouhé hodině.

William Blake
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Ústí nad Labem, město s průmyslovou historií a obrazem pošpiněným 
smogem a popílkem; přesto je mezi velkými městy unikátní. Všimněte si,  
z kteréhokoliv místa ve městě jste i pěšky během chvilky v lese nebo na 
louce. Bezprostřední okolí města je navíc tak malebné!

Řada z nás vyráží do přírody, aby pokořila strmé svahy a dobyla vrcholy, 
aby překonala sebe sama, a příroda je při takovém snažení pro nás pouhou  
kulisou. 

„Terénní deník“, který držíte v ruce, by chtěl naopak soustředit pozornost 
poutníků labským údolím na řeku, skály, lesy, habr, jaterník, žlunu i na hou-
senky babočky okusující list kopřivy. Chtěl by být společníkem a rádcem při 
objevování krás přírody a obdivování její dokonalosti. 

A k tomu nám svolili pomoci dva (vlastně tři) průvodci z nejpovolanějších... 

Můj terénní deník 
Jméno: ...............................................................

údolí Labe
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Na expedicích údolím Labe mne doprovodí:   

Vinnetou
Kdo by neznal statečného náčelníka Apačů, silného, spravedlivého  
a skromného pokrevního bratra Old Shatterhanda? Jejich duchovní otec, 
saský spisovatel Karel May (25. 2. 1842 – 30. 3. 1912) pobýval během svého 
života několikrát v okolí Ústí nad Labem. Nezkrocenost labského údolí  
s rozeklanými skalami, hlubokými roklemi a vodopády ho inspirovala při 
popisování krajiny Divokého západu, kterou navštívil až na sklonku života. 
Vinnetou, zosobňující mír a bratrství mezi lidmi, se 
tak s námi na následujících stránkách vrací domů, 
do labského údolí.

Josef Emanuel Hibsch
26. 3. 1852 Homole u Panny – 4. 11. 1940 Vídeň

Jeden z nejvýznamnějších evropských vulkanologů, specializující  
se zejména na oblast Českého středohoří, které kompletně podrobně  
zmapoval. Dlouhá léta působil na Zemědělské akademii v Děčíně-Libverdě 
jako profesor mineralogie, geologie a pedologie.

Především díky J. E. Hibschovi bývalo České středohoří jednoznačně nej-
probádanější sopečnou oblastí světa. V minulosti po něm bylo pojmenová-
no několik přírodních zajímavostí a také minerál hibschit. 

J. E. Hibsch se zasloužil i o zachování přírodních krás této oblasti Čech pro 
další generace. Bezpříkladně houževnatým bojem zachránil před odtěže-
ním takové monumenty, jako je Panská skála u Kamenického Šenova či 
     Vrkoč u Ústí nad Labem, které jsou dnes chráněné jako národní 
                  přírodní památky.

.....„A JEŠTĚ JÁÁÁ, PŘECE!“ 

Vinnetou, 
Rudý gentleman

a drzý strakapoud, 
co nešel odehnat 
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„Marienberg... tedy Mariánská hora. Podívejte, jak od toho 
obrovského znělcového tělesa, které se tu objevilo asi před 20 
milióny let, řeka odřízla Kamenný vrch. Odtud jsou dobře vidět 
menší, již dávno opuštěné lomy na jižní straně Mariánské hory. 
Zde ručně těžený kámen se používal při stavbě středověkého Ústí. 
Stále aktivní lom na jihovýchodní straně kopce byl 
otevřen už v roce 1894 a ví Bůh, jak dlouho se tu 
ještě bude těžit...“

Přemýšlej, co by z takového lomu mohlo být po skončení těžby. 
Svůj nápad můžeš nakreslit.Karl Quarck – pohled na město 

a Mariánskou horu, kolem r. 1800

• Vyhlídka u Větruše (50.6552258N, 14.0398758E)

Expedice první
Větruše -  Vrkoč

My strakapoudi 

taky kutáme, ale tohle 

je podle mě už 

trochu moc 

   vykutaný.

lom Mariánská skála, 2018

1
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K čemu tolik kamene? Znělec z Mariánské hory se používal od středověku 
ke stavebním účelům, také ke zpevnění cest, stavbě opěrných zdí a později 
jako výborný materiál pro železnice. Přidává se i dnes jako příměs do betonu 
nebo jako přísada do cihlářských hlín pro výrobu střešních tašek a při výrobě  
obalového skla.

Kámen z lomu na Kamenném vrchu použili naši předci koncem 19. století také 
při úpravách koryta Labe.

Mariánská skála je významným nalezištěm dutinových minerálů, které jsou 
součástí sbírek snad všech větších evropských muzeí.

Doba kamenná trvá

Vzácné minerály z Mariánské hory

velký krystal kalcitu s drobným 
jehličkovitým natrolitem 

růžový natrolit s bílým apofylitem

Malé lomy
V krajině můžeme najít při podrobnějším zkoumání různé staré malé lomy, kde 
se těžilo kdysi dávno ručně a materiál se používal co nejblíže místa těžby. Tyto 
malé opuštěné lomy zvyšují pestrost krajiny. Svými holými kamenitými plochami 
s nedostatkem živin pro růst a někdy i tůňkami dokážou obohatit místní faunu  
a flóru o vzácné druhy vázané na tyto biotopy. Velké a málo členité lomy se ovšem 
do krajiny začleňují obtížně. 

„Jóóó, tyhle skvosty 

jsem taky sbíral. Teď 

je mají v ústeckém 

muzeu...“

Přímo ve městě jsou ještě k vidění další staré lomy, 
všiml sis nějakého?

...................................................................................................................

...................................................................................................................
....................................................................................................................

trachytový lom, Radešín u Chuderova, 1929
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• Bludiště (50.6544853N, 14.0386717E) „Najdi a seber cestou k rozcestí Soudný vrch listy různých 
druhů stromů. Když zavřeš oči, dokážeš listy rozeznat po  
hmatu? Vyber z hromádky různých listů poslepu jeden  
a ohmatej ho, pak ho vrať zpět na hromádku. Zkus popaměti 
nakreslit list, který jsi měl v ruce. Který list se ti nejvíc líbí  

                   a proč? Sestav si z listů třeba zvířátko a nakresli ho sem.  
            Nebo můžeš zkusit frotáž listu, který tě zaujal (polož list pod papír  
          a jemně přejížděj přes papír tužkou).“

strom

je krásný

produkuje kyslík

zachytává prach

šumí 
listy

zadržuje 
    vodu 

je krásný

voní

ochlazuje a zvlhčuje okolí 

tlumí hluk

poskytuje domov lišejníkům, mechům, houbám, hmyzu, ptákům  
a dalším živočichům

zlepšuje náladu

osvěžuje mysl

brání erozi půdy
láká dravý hmyz a ptáky na 
své listožravé housenky

je krásný

je krásný

je prostě krásnýýý...
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Pro stromy nevidět les
Les není jenom součet stromů. Je to složitá síť vzájemně na sobě závislých 
organismů nad i pod zemí, jejíž vytvoření trvá desítky let, ale narušit ji lze 
poměrně snadno. Mnoho zákonitostí lesních ekosystémů nám pořád zůstává 
skryto. Teprve v nedávné době vědci například objevili, že si rostliny včetně 
stromů vytváří pod zemí svůj vlastní „internet“– wood wide web. Propojení 
zajišťují nejrůznějšími způsoby houbová vlákna. Kromě informací si rostliny 
sítí posílají podle potřeby vodu a energii. 

„Zkus se připojit k lesnímu internetu. Jak se to dělá? Najdi 
si nějaké příjemné místo, posaď se zde a zavři oči. Opři se 
zády o strom, polož dlaně na zem. V klidu dýchej a vnímej 

život lesa okolo sebe. Otevři oči a podívej se do koruny 
stromu. Vidíš, jak proplétá své větve s okolními stromy? 
Vidíš v koruně život? Stejně velká síť plná života je i pod 

tebou. Uvědom si, že i ty jsi součástí přírody a její 
energie. Jak se cítíš? Své pocity můžeš 

nakreslit či popsat.“

Tak i rostliny už mají svůj web a já tu furt ťukám morseovku...

 Cítím se .........................................................................................
Je to .................................................................................................

Uvědomuji si ...............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

bučina
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                    Suťový les
Na strmých svazích údolí Labe je častý, přesto se jedná o jeden z hlavních  
předmětů ochrany Evropsky významné lokality Porta Bohemica (viz str. 30).

Recept na suťový les:

Ingredience: 

           Netýkavka malokvětá

   Jak ji poznáš? 
Kvete žlutě (červen–září).
Vyhledává především stinná a vlhká místa.
Vytváří velké porosty, které utlačují přirozenou 
bylinnou vegetaci.
Pozor, umí střílet! Zralé tobolky pukají 
a rozstřelují semena!

    Zjisti, jak daleko semeno doletí.

 „Odhal mezi lesními bylinami středoasijského přivandrovalce.“

javor klen

mechy a lišejníky

kapradina osladič obecný 

netýkavka malokvětá

kakost smrdutý

lípa srdčitá

srstka angrešt 

bažanka vytrvalá

Postup:
Nejprve nasyp na svah kameny a počkej, až se na nich usídlí lišejníky a mechy. 
Mezitím nech pár set let usazovat v mezerách mezi kameny prach a pozoruj, 
jak ze semen z okolí rostou statné stromy. Do stínu stromů zasaď byliny a keře.

Cestou k vodopádu zkus najít všechny zmíněné 
„ingredience“suťového lesa.
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„Podívej, jak řeka Labe vytvořila toto okouzlující údolí: 

Během střídání dob ledových a meziledových se řeka Labe 
zařízla do třetihorních sopečných hornin, poté do vrstev 
pískovců a jílovců usazených v druhohorním moři. Tok se 
během tohoto období zahloubil o více než 100 metrů 
a vzniklo toto okouzlující údolí.“

• Vyhlídka Vyzkoušej třeba tyhle dvě po cestě k vodopádu: 
N50.64413, E014.03911 nebo N50.64165, E014.03923

„Objevuj různé vyhlídky na labských svazích. Zapiš jejich 
souřadnice. Každá vyhlídka je trochu jiná, prozkoumej je  
a poznamenej si odlišnosti. Co jsi viděl jedinečného, co jsi 

zde prožil? Vymysli podle toho vyhlídkám
                 indiánská jména.“

Na svazích údolí můžeme najít zbytky říčních teras. I na Mariánské hoře ve 
výšce 120 m nad hladinou řeky se zachovaly říční nánosy a usazeniny v podobě 
štěrkopískových vrstev (místy až 3 m mocných). V nich se našel v roce 1929 
zub chobotnatce rodu Archidiskodon, který zde žil koncem třetihor. 

Moje pozorování: ....................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Indiánská jména vyhlídek:

.............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

eroze málo pevných hornin 
a vymílání koryta řeky

říční usazeniny
  (terasa)

zahloubení 
řeky Labe

třetihorní sopečná 
činnost

druhohorní moře – usazování písků

     Stolička    třetihorního      chobotnatce 
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„Odhadni, jak je vodopád vysoký. Opatrně prozkoumej kamenité 
koryto potoka. Pozoruj chvíli kámen porostlý mechem. Co vidíš? 
Když zavřeš oči a položíš ruku na mech, jaký je to pocit? 
Zuj si boty a choď bos...“

• Vaňovský vodopád (50.6304986N, 14.0415578E) • Když ještě bylo v Cechách moře...
(50.6312600N, 14.0432400E) 

„Všimni si bílých až světle šedých skal podél stezky. Jsou to
  pískovce, které vznikly usazováním písků v druhohorním moři. 
  Vrstvami pískovců „probublala“ v třetihorách rozžhavená sopečná 
láva, která utuhla do vějířovitě uspořádaných hranolů. A řeka Labe 
pak po miliony let omývala a drobila měkké 
pískovce, až odhalila celé 

čedičové těleso Vrkoče.“ 

Podívej se, po čem tu hodíš. 
V roce 1884 nechal ústecký 
turistický „Horský spolek“ 
vybudovat z místního čediče 
cestu od Vrkoče k vodopádu. 
Cesta byla v roce 1904 poni-
čena povodní. V roce 1916 
jednotka ženistů rakousko-
-uherské armády v rámci 
výcviku cestu k Vaňovskému 
vodopádu postavila nově  
a důkladně. Po více než sto 
letech ji stále můžeme  
využívat, obdivuhodná  
ruční práce!

Černej šutr, bílej šutr, 

kdo se v tom má vyznat! 

A klovat do toho stejně 
nejde... 

ˇ

Vaňovský vodopád, kolem r. 1900  
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„Můj milý Vrkoč, mohutná žíla 
čedičové lávy, která původně  
zasahovala až do koryta řeky 

Labe. Část byla kvůli stavbě že-
leznice v polovině 19. století od-
těžena. Odhalily se tak čedičové 
sloupky vypadající jako spletený 
vrkoč nějaké spící středohorské 

bohyně.“

Vrkoč 

„Zamysli se, potřebuje České středohoří chránit? Proč?  
Co mu hrozí a od koho? Představ si, jak by mohla taková bohyně 
  Českého středohoří vypadat. Zkus nakreslit nebo popsat, co by
  uměla a jak by o naši krajinu pečovala. A zatímco mocná
  ochránkyně spí, jak bychom mohli 
pomoci my?“

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Hele, koukejte, 

jak ty svahy u Brné 

naproti Vrkoči byly 

dříve odlesněné!

Vrkoč, 1930

exkurze geologů na Vrkoč vedená J. E. Hibschem 
(zcela vpravo) 
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Migrační koridor 

Expedice druhá
Proti proudu řeky

2

• Most Dr. Edvarda Beneše (50.6584550N, 14.0477686E) 

Taková migrace 

není žádná legrace! 

Proto radí strakapoud: 

„Neopouštěj 

rodný kout!“

„Zhruba 15 miliónů let existuje spojení střední Evropy se severní
   díky řece Labe, která představuje nejvýznamnější cestu pro pohyb  
    a šíření rostlin i živočichů (migraci). Labský koridor je také 
    důležitá tahová cesta ptactva s řadou zastávek pro odpočinek
   i zimovišť. Zásahy do toku, do břehových porostů i stavební 
  překážky v řece průchodnost ztěžují a některým druhům  
i zcela znemožňují.“

největší a nejvodnatější česká řeka

jediná česká řeka, jejíž název není ženského rodu

nejs
tarší m

igrační koridor Čech

poslední místo přirozeného výskytu drobnokvětu pobřežního v Č
R

řeka s největším povodím (odvodňuje asi 63% plochy ČR)

Labe jedinečné

hladina řeky Labe u Hřenska je přírodní bod  s nejmenší nadmořskou výškou v Č
R

údolí Labe u Valtířova, kolem roku 1930
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Za vlády Karla IV. – 
první větší zásahy do 
koryta, vylomení ska-
lisek pod Střekovem, 

odstranění pro plavbu 
nebezpečných balva-
nů z plavební dráhy

Labe využíváno jako 
obchodní cesta, 
hlavně dovoz soli. 

Zřízení Zemského 
plavebního vodního  

ředitelství (až do roku 
1938), které projek-

tovalo a řídilo vodní 
stavby v Čechách 

Zástupci polabských států podepsán Labský 
plavební akt zaručující svobodnou plavbu  

(tj. zrušení všech výkladních a překladních 
poplatků a mýt a zavedení jediného  

obecního plavebního poplatku)

Zahájení paroplavby 
na Labi: příjezd  
parníku Königin 
Maria (Královna 
Marie) z Drážďan 
do Děčína

Bohemia – první parník 
vyrobený v Čechách 

pluje z Prahy do  
Drážďan

Založení první 
vodočetné stanice 
v Ústí nad Labem

Začátek 
velkých 
regulačních 
prací  
v korytě 
Labe 

Stavba železničního 
mostu v Ústí nad 

Labem 

Vybudování Masarykova 
zdymadla pod Střekovem

Provedeny první 
chemické analýzy 

labské vody 

Poslední záznam  
jesetera velkého  
v Labi 

Ladislav Karel Feierabend 
prchá s rodinou ilegálně  
do exilu pod podlahou  
vlečného člunu Českoslo-
venské plavební společnosti 
labské, který kormidloval 
Josef Novák

povodeň v Ústí nad Labem, 1890

stavba železničního mostu přes Labe, 1874

obraz E. G. Doerell, Ústí řeky Bíliny do Labe, 
olej na plátně, 1873

parník Bohemia 
na Labi, střelecký terč  

Masarykovo zdymadlo před dokončením, 
kolem r. 1930

povodeň
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„Co se ti vybaví, když se řekne Labe? Co pro 
tebe Labe znamená? Vzpomeneš si na nějaký pěkný 
zážitek spojený s řekou?“

• Labské břehy (50.6574817N, 14.0460797E) 

„Nejvzácnější stanoviště dosud nezregulovaného úseku Labe
       od zdymadel k Děčínu najdeme na pravidelně zaplavovaných  a znovu 

obnažovaných březích řeky se štěrkovými a bahnitými 
naplaveninami. Rostou zde druhy jinde v ČR vzácné nebo 

zcela vyhynulé. Jsou závislé na kolísání vodní hladiny  
v průběhu roku. Kdyby se hladina ustálila, například po 

výstavbě jezu, stanoviště by zanikla.“

.......................................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Šáchor 
„Ano, opravdu na březích Labe roste šáchor. Ale není to druh, 
ze kterého se ve starověkém Egyptě získával papyrus. Je to jeho 
o mnoho menší příbuzný, šáchor hnědý, který můžeš objevit 
kvetoucí od července do října na málo zarostlých a celoročně 
vlhkých labských březích. Šáchor si vyfotografuj, ale netrhej, 
jde o ohrožený druh naší květeny.“

...........................................................

Pošli nám fotografii s datem a místem nálezu do muzea!

Nezvaný host 
Možná tě překvapilo, že na březích Labe nacházíš i mušle podobné těm  
z moře. Korbikula asijská, jak se tento sladkovodní mlž jmenuje, se k nám 
dostala po Labi z Německa, kam se rozšířila s loděmi ze Severní Ameriky. 
Poprvé u nás byla prokázána v roce 1999.

Ta korbikula je ale

 cestovatelka. Evropa, Asie, 

Amerika, to my, strakapoudi 

se nikam netrmácíme. 

Doma je doma.

..............................................................................................

blešník drobnokvětšáchor hnědý

korbikula asijská
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Domaluj barvami, které najdeš v přírodě, obrázek 
přirozeného toku a přiřaď čísla stanovišť z předchozí 

stránky ke stanovištím na obrázku.

 

• Zdravá říční niva - zásobárna a přírodní 
   čistička vody, klimatizace krajiny a domov 
   rostlin i živočichů (50.6470564N, 14.0466111E) 

ledňáček říční

kosatec žlutý

škokan skřehotavý

požerek bobra evropského

1. Hlavní tok řeky – rejdiště proudomilných ryb

2. Boční rameno – klidnější voda pro cejny

3. Meandr – zákruta řeky zpomalující vodní tok

4. Mrtvé rameno – stojatá voda plná vodních  
rostlin a domov skokanů skřehotavých

5. Vymletý břeh – v holých hliněných stěnách si 
hrabou hnízdní nory ledňáčci říční

6. Štěrkový náplav (jesep) – na štěrkovém dně  
v mělkém proudu se vytírají ostroretky, na břehu 
rostou drobnokvěty

7. Velké kameny v toku – místo, kde si mohou 
ryby odpočinout

8. Tůň s vegetací – ráj pro čolky velké

9. Přítok řeky a nánosy naplavenin – mezi kameny 
na dně si hledá potravu hrouzek obecný

10. Ostrov – málo navštěvované místo, kde nejsou 
rušeni ptáci při hnízdění

11. Měkký luh – pravidelně zaplavovaný les v nivě 
řeky s vrbami a topoly

12. Tvrdý luh – občas zaplavovaný les v nivě řeky  
s jasany, duby, lípami a jilmy

13. Křovité vrby – hostina pro bobra evropského

14. Rákosiny – husté porosty rákosu, ve kterých 
žijí třeba strnadi rákosní
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• Evropsky významná lokalita 
Porta Bohemica (50.6431211N, 14.0477642E) 

V roce 2016 se stalo labské údolí v úseku od Lovosic 
po Děčín součástí sítě území významných z pohledu 
ochrany přírody v celoevropském měřítku. 

• zachovalý charakter 
toku velké řeky

A co je na něm proboha tak zvláštního a cenného?

„Podívej, jak odlišná je řeka a její břehy nad 
zdymadly a pod nimi. Zkus najít rozdíly. Jaké 
živočichy jsi zahlédl nad zdymadly a jaké pod 
nimi?“

Rozdíly: ................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Živočichové nad: ..............................................
........................................................................................
Živočichové pod: ..............................................
........................................................................................

• na březích pilně hryže vrbové 
proutí a stromy bobr

• řekou pluje losos

• zachovalé dubové a bukové lesy

• podmrzající sutě s druhy 
přežívajícími zde od dob 
ledových

• výslunné stráně 
s teplomilnými 
trávníky

• impozantní skály
• suťové lesy

• osluněné štěrkové náplavy

• zbytky lužních lesů

???

skalní step s kavyly

brána Čech

sutě

bukový les

lososí plůdek

bobr evropský
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Expedice třetí
Vysoký Ostrý a okolí

3

„Vezmi si s sebou několik provázků (30–40 cm dlouhé) 
a v lese si najdi přiměřený klacek – hůl. Během expedice 
si na hůl pomocí provázků připevni přírodniny, které ti 
připomenou, cos během výpravy viděl a zažil.“

„Pozoruj cestou stromy. Sucha minulých let stromy 
oslabila a ty se staly snadno přístupné hmyzu, který se jimi živí.  
      Prozkoumej různé kresby, které vytvořily larvy pod kůrou  

a dutiny vyklované ptáky.“

Konečně jste mi taky 
dali prostor! My, strakapoudi, jsme 

úžasní krasavci. Máme silný zobák a dlou-

hý jazyk na larvičky, co žijí pod kůrou a ve 

dřevě stromů, mňam.  Každý rok na jaře 

tesáme společně se samičkou hlubokou  

dutinu, aby se nám na ptáčata nedostala 

kuna nebo jiní nenasytové. Zahříváme 
i krmíme naše děti taky společně. 

Jídelníček 
strakapouda:

Snídaně: 
.-..|.-|.-.|...-|-.--

Oběd: 
.-..|.-|.-.|...-|-.--

Večeře: 
.-..|.-|.-.|...-|-.--

A nezapomeňte 
na mě v zimě, to rád 

navštívím vaše krmítko se 
slunečnicovými semínky 

nebo oříšky.

požerek strakapouda
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„Cestou ze Sluneční stráně k vyhlídce Na Výsluní zkus, 
jak voní různé přírodniny – očichej květy, plody nebo 
rozemnuté listy různých druhů stromů a keřů; zjisti, jak 
voní hlína v lese a na louce, tlející větvičky, houby, dřevo 
rozklované strakapoudem... Chceš-li, poznamenej si    
svá zjištění do deníku, nebo si namaluj, 
       co tě zaujalo nejvíce.“

• Sluneční stráň (50.6349094N, 14.0711361E)

„Prudké skalnaté svahy, kde se nedá nic pěstovat, se 
v minulosti využívaly alespoň jako pastva pro kozy. 
V labském údolí tak vznikla jemná mozaika různě 

využívaných ploch, světlého lesa a bezlesí, což 
svědčilo nejrůznějším druhům rostlin i živočichů.“ 

Hmyz je hned po rostlinách základem potravní pyramidy v přírodě. Kvůli 
dramatickému úbytku nejen druhů, ale i početnosti jedinců hmyzu se roz-
padají miliony let fungující vztahy mezi organismy a hrozí narušení celých 
ekosystémů. Hmyz mizí, protože nemá kde žít, ne proto, že ho někdo chytá 
nebo konzumuje!

Hmyz potřebuje velmi jemně strukturovanou krajinu: jeho různá vývojo-
vá stadia se často neobejdou bez odlišných typů prostředí, které musí být  
zároveň blízko sebe.

Hmyzí společníci

Představ si, že jsi housenka motýla. Chutná 
   ti nejvíc kostřava, která roste na stepi.
   Po jídle se ráda vyhřeješ na holé půdě,
  ale když je moc teplo, ráda se ukryješ do 
stínu. Kuklíš se ve vyšší trávě, aby ses dobře 
schovala. A jako motýl pak potřebuješ sát 
nektar na květech. Jelikož nelétáš moc dobře, 
poblíž musí být zároveň nějaké keře a stromy, 
kde se schováš před větrem, horkem nebo
     deštěm. Najdi v krajině přesně takové
        místo, které by naplňovalo všechny
         tvoje životní potřeby. 

slepýš křehký

třemdava bílá

hadinec obecný
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„Prohlédni si skalní step ve stráni. Přibliž se 
               a začichej. Cítíš něco?“

• Vyhlídka „Na Výsluní“(50.6354253N, 14.0739686E) 

„Step se tu podobá hodně intenzivně využívané  
pastvině: vychozené stezky, rostliny spasené, šíří  
se druhy, které vyhledávají místa bohatá na živiny  
v půdě, jako jsou kopřivy,  rostliny, které zvěři  
nechutnají (pcháče) a/nebo snášejí sešlapávání  
kopyty (rdesno ptačí).“ 

Skalnaté svahy mufloni vyhledávají. Při lezení po skalách si obrušují kopýtka, 
aby jim nepřerůstala a neomezovala je pak při pohybu. 

Muflon evropský, stejně jako další nepůvodní druh daněk evropský se v labském 
údolí zabydlel. Vysoké stavy zvěře působí v současnosti v lesích i na stepích 
značné škody.

Lehni si do trávy a jenom pozoruj oblohu. 
(Můžeš sem načrtnout třeba mrak, který tě zaujal)

Cítím .......................................................................................
.......................................................................................................

pcháč obecný

daněk evropský kukla motýla
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„Zkus, jak různá dřeva zní. 
Najdi ještě další přírodniny do lesního orchestru. 
Který zvuk je ti nejpříjemnější?“

Mrtvé dřevo  

„Aby les skutečně žil, potřebuje mrtvé dřevo, žádné 
„uklízení“ mrtvých stromů, suchých větví nebo 
pařezů, nejsme v obývacím pokoji. Že se ti to nezdá?“

V průběhu pomalého rozkladu navrací živiny zpět do půdy. 

Poskytuje domov houbám,  
lišejníkům, mechům a dalším  

rostlinám.

Je místem k životu, úkrytem a zdrojem 

potravy pro obojživelníky, plazy, ptáky, 

drobné savce a mnoho druhů hmyzu.

 Pomáhá zadržovat 
  vodu.

Odhaduje se, že 30-50  % všech lesních organismů

 je vázáno na mrtvé dřevo. 

Che che, 

já beru roha... To se nedá poslouchat,

jak mluví s plnou 

pusou.

Auuuvajs

Já ssstlakapoud 
mňam mlaaask,

ehmmm, rááád červy
tlássskám, mňam 

fakt moc....uh

mrtvé dřevo - větve, vývraty, pařezy...

bučina se suchými 
stromy

Mrtvý strom plný života...
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• Průčelská rokle 
(50.6240436N, 14.0970514E, 373 m) 

Sokol stěhovavý

Sokoli hnízdící na skalách, jako tady v Průčelské rokli, bývají často rušeni           
horolezci a turisty, což může způsobit neúspěšnost hnízdění. Zvlášť v období 
od března do června je třeba se sokolím hnízdištím vyhýbat.

„Zastav se, zavři oči a jenom poslouchej. 
Co všechno slyšíš? Co myslíš, je někde v okolí 
města místo, kde by byly slyšet jen „přírodní“ 
zvuky bez „civilizačního“ pozadí? Je rozdíl  
v zimě a v létě, když jsou na stromech listy?“

„Prohlédni si svou výletní hůl. Která 
připevněná přírodnina upomíná na tvůj 
          nejzajímavější dnešní zážitek?“

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

..........................................................
.........................................................

.................................................

Jsem poslem 
duchovního indián-
ského světa. Mám 
sílu a jasnozřivost. 

Jsem prostě SOKOL! 
(žádnej trapnej 
strakapoud...)

...................................................................

Sokol – celosvětově rozšířený
dravý pták, který se díky 
své rychlosti, ostrému zraku, 
síle a eleganci stal součástí 
mytologie různých národů: 
staroegyptský bůh nebes, 
slunce a světla, Hor, byl zobrazován 
jako muž se sokolí hlavou, v Řecku byl sokol poslem Apollóna, pro Kelty sokol 
symbolizoval vítězství, pro Číňany Slunce a také válku. Objevuje se i v bájesloví 
amerických Indiánů. 

sokol s ulovenou hrdličkou

• Přítok Průčelského potoka (50.6227306N, 14.0936014E) 



42 43

„Tak na shledanou  a nepřestávejte zkoumat  a bádat!“

„Ať vás provází Manitou  

a nezapomeňte, jak je  

v kopcích nad 

řekou krásně!“

••

•

•

•

Expedice třetí
Vysoký Ostrý 

a okolí

Expedice druhá
Proti proudu 

řeky

Expedice první
Větruše - Vrkoč

•

Větruše

Humboldtova 
vyhlídka

Ořechovka

Hraběcí

Vrkoč

VAŇOV

Kamenný 
vrch

most 
Dr. E. Beneše

hrad 
Střekov

BRNÁ

STŘEKOV
Labe

ÚSTÍ NAD LABEM
centrum

386

459

Vaňovský 
vodopád

Sedlo

284

Masarykovo 
zdymadlo

386
PR Sluneční 

stráň

BRNÁ

hrad 
Střekov

Vydří 
vodopád

       Průčelský
vodopád

kaple sv. Anny

VAŇOV

Vrkoč

STŘEKOV NOVÁ VES

SEDLO

Masarykovo 
zdymadlo

Vysoký Ostrý

Labe

No to byla jííízda!

Co se člověk všechno 

nedozví, když vyrazí ven  

se šutrologem a rudým 

džentlmenem. Blbý je, 

že už mám zase 

děsnej hlad...

• •

•
•

•

•

•

•

Mariánská
             hora
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Ten 
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si koleduje...
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