
                                                                                                                                           PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

1 
 

 

   

 

 

 

 

 CÍL  MINIPROJEKTU :  

  -  HLEDÁNÍ  SOUVISLOSTI  MEZI HORNINOVÝM  PODKLADEM A  ŽIVÝMI  ORGANISMY  NA  VYBRANÉ  LOKALITĚ 

  -  ZAZNAMENÁVÁNÍ   VLASTNOSTÍ  NEŽIVÉ PŘÍRODY  NA  ZKOUMANÉ  LOKALITĚ 

  -  URČOVÁNÍ  DRUHŮ ROSTLIN  A  BEZOBRATLÝCH  

  -  VYTVOŘENÍ  ATLASU  ROSTLIN   VYBRANÉ  LOKALITY 

POMŮCKY : 
 

Fotoaparát, dalekohled, papírové sáčky ,laboratorní  materiál ke  stanovení pH, měřící pásmo, určovací 
literatura, PL, internet, poznámkový  blok, pomůcky ke kreslení, mapka lokality ;  
PRACOVNÍ   MÍSTO : 
 

 UČEBNA 

 JANKOVA  ROKLE, PCHERY 
 

 

MINIPROJEKT  9 

PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

MINIPROJEKT  13 

PRACOVNÍ   TÝM : 

KRISTÝNA  TŮMOVÁ, MELANIE  LEDVINOVÁ, JARMILA   ZOUBKOVÁ ,RICHARD  KOS, MICHAL  MERTL,

 JAKUB  PENC, OLDŘICH  SEIDL, VÍT  ZAŇÁK, PETRA  KAMENICKÁ, ZUZANA JANÁKOVÁ ; 

Mgr. JANA  PANOŠKOVÁ                                                                                     

 

 

 

 

 

FOTO Č. 1 –   TAŘICE  SKALNÍ , ILUSTR. FOTO 

FOTO  Č. 1 –   



                                                                                                                                           PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

2 
 

 
OBSAH   MINIPROJEKTU : 
 

1. ÚVOD  

2. PŘÍPRAVNÉ    PRÁCE 

3. REALIZAČNÍ   ČÁST 

  3.1    JANKOVA  ROKLE  - LOKALIZACE  

  3.2    INVENTARIZAČNÍ  PRŮZKUM  LOKALITY 

                 ŽIVOČICHOVÉ 

                 ROSTLINY 

                 TYPICKÉ  DRUHY  ROSTLIN 

  3.3    PŘIZPŮSOBENÍ  ROSTLIN  NEDOSTATKU  VODY 

4.    STANOVENÍ  pH  PŮDY                                                                                                                                                  

5.    ATLAS  ROSTLIN                                                                                                                                                                       

6.    KOMIKS                                                                                                                                                                         

7.    ZÁVĚR   A    ZHODNOCENÍ                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. ÚVOD 

Hlavním úkolem  miniprojektu  bylo zmapovat  vybrané  místo  v terénu, kde  je odkrytá  skála  pokrytá  vegetací. 

Dlouho  jsme  přemýšleli, jakou  lokalitu v blízkém  okolí  zvolíme. Vybrali jsme  tři  nám  dobře  známá  místa : 

bývalý  lom  na  Vinařické  hoře, pískovcový  skalní  objekt  Husova  kazatelna  v Knovízi  a  Jankovu  rokli  ve  

Pcherách. Všechny  lokality  splňovaly  kritéria, stačilo  se  tedy  jen  rozhodnout. 

 

2.  PŘÍPRAVNÉ    PRÁCE 

V  úvodu  projektu  jsme  si pročetli zadání  miniprojektu  a  vypsali si  jednotlivé  úkoly. Domluvili   jsme  se, co 

přibližně  budeme  dělat , na které úkoly  stačíme  a co vynecháme. Podle  schopností  jsme  si v miniprojektu 

rozdělili role. Kluci  na  úkolech   pracovali  jako  obvykle  společně, dívky spíše  samostatně  kreslily  a  tvořily. 

Po  delší  úvaze  jsme  se rozhodli, že zkoumanou  lokalitou  bude  Jankova  rokle. Řekli  jsme  si, že se  v našem  

posledním  úkolu  zaměříme  na  obec, kde je naše  společná  škola, i když  členové  klubu  jsou nejen  ze  Pcher, 

ale  i  z Jemníků, Knovíze, Theodoru a  Cvrčovic. Navíc  Jankova  rokle  je  jedním  z mála  pěkných  a  udržovaných 

míst  v nejbližším  okolí.  Je  zde  srub  tábornické  osady  založené  v r. 1972. 

 Pojmů, pro nás dosud  neznámých, bylo  tentokrát  hodně :  geobotanika, biodiverzita, biomasa, endemit, 

pokryvnost, ekologická sukcese, liniový transekt  a další. 
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3. REALIZAČNÍ   ČÁST 

 3.1   JANKOVA   ROKLE   -  HLAVNÍ  ÚKOL   

Jankova  rokle  zvaná ,, Jankáč ,, je  místo, které  znají  snad  úplně  všichni  obyvatelé  Pcher  i  blízkého  okolí. 

Nachází  se na severovýchodním  okraji  obce  poblíž  křižovatky  na  Jemníky  a  Knovíz. Z listnatého  lesního  

porostu  Kodřice  vystupuje asi  40 metrů  dlouhá  skála  přibližně  3- 4  metry  vysoká,  porostlá  vegetací. 

Naším úkolem bylo  nejprve  zmapovat místo, kde jsme  našli  odkrytou skálu. 
Zkoumanou lokalitu jsme  si  několikrát   prošli. Na jakém horninovém podkladu  se nachází  jsme  určili  z  
geologické mapy. To do  určité  míry  ovlivnilo, jaké druhy rostlin a hmyzu  jsme  na místě  mohli  nalézt. 

Po geologické  stránce  se jedná  o  sedimentární  horniny  - pískovce, 

písčité  slínovce( opuky), křemenné  jemnozrnné  pískovce. 

 

INFORMACE  O  LOKALITĚ 

1. Název :    Jankova  rokle,312 m.n.m. 

2. Název nejbližší  obce :  Pchery 

3. GPS souřadnice :  50.1976817N, 14.1243839E 

4. Lokalizace  ke dvěma významným stálým bodům v terénu : 370m  severně  od  větrné  elektrárny,300m 
jihovýchodně od křižovatky u výjezdu z obce 
5. Popis lokality :  skála 

6. Popis horniny :  jemnozrnný  pískovec 

7. Orientace ke světovým stranám :  skalní  stěna  orientovaná  na  západ 

8. Jednoduchý nákres : 

 

 

 

9. Hloubka půdy :  cca 25cm 

10. Půdní  druh  : písčitá ( pokryv skalní stěny),  hlinitá ( prostor uvnitř  rokle ) 

 

 

 

 

 

 
MAPKA Č. 1 – LOKALITA  JANKOVA R. SNÍMEK Z APLIKACE  GOOGLE MAPS 

NÁKRES  Č. 1  -  ČÁST  SKÁLY 

FOTO  Č. 1  -  DETAIL  SKÁLY S PENÍZKEM ROLNÍM 
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Na  začátku   jsme  procházeli  celou  rokli  a  radili se , jakou  zvolíme  výzkumnou plochu. Vybrali  jsme plochu  

5x5 m na volném prostranství s bohatým  porostem, kterou  jsme  vytyčili  páskou  a  skálu, která byla  částečně  

pokryta  vegetací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2     INVENTARIZAČNÍ  PRŮZKUM  LOKALITY 

 

Následně  jsme  začali  s inventarizací, což  ve  čtverci 5x5 nebylo zrovna jednoduché. Zaznamenali jsme  si  

všechny  rostliny, které se zde nacházely  a  kvetly. Je  možné, že nám nějaký druh unikl, protože zatím nekvetl  a  

listů  jsme  si v travním porostu  nevšimli. I tak jsme  zde  našli hodně  bylin  a  keřů. Většinu jsme  znali, ale na 

některé  jsme  museli  použít  atlas  rostlin  a  trav nebo  jsme  použili internet. Co  se  týká  živočichů  moc  jsme  

neuspěli. Na  to, kolikrát  jsme  v rokli  byli, byl  náš  úlovek  žalostný. Poblíž  skály jsme objevili  mravence, brouka, 

ploštici, v travnatém  porostu  hlemýždě  a  na  jetel  si  sem  zaletěl  čmelák. 

FOTO Č. 2+3 - POHLED  NA  STĚNU 

FOTO Č. 5+6 – VYTYČENÍ  VÝZKUMNÉ  PLOCHY 

FOTO Č. 7+8 – ZJIŠŤOVÁNÍ OSÍDLENÍ SKALNÍ STĚNY 

MICHAL,KUBA  A OLDA – zapisovatel, fotograf, technik 

FOTO  Č. 9 – CHATA  TÁBORNICKÉ  OSADY 
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Výsledky a fotografie  našeho  pozorování  předkládáme  v  tabulkách : 

ŽIVOČICHOVÉ 

 

 

 

 

 

BYLINY 

    

    

    

   

 

 

 

SEDMIKRÁSKA  CHUDOBKA JESTŘÁBNÍK CHLUPÁČEK 

 

 SMETANKA  LÉKAŘSKÁ  ROZRAZIL  REZEKVÍTEK 

 JAHODNÍK  OBECNÝ  PRYSKYŘNÍK  PRUDKÝ       ROŽEC  ROLNÍ     JETEL  PLAZIVÝ 

 TERČOVKA  BUBLINATÁ 

 JITROCEL  PROSTŘEDNÍ 

    ŠTÍROVNÍK  RŮŽKATÝ       ŠALVĚJ  LUČNÍ          JETEL  LUČNÍ 

 MATEŘÍDOUŠKA  OBECNÁ     PRYŠEC  CHVOJKA  BĚLOMECH  SIVÝ 

     MRAVENEC  LESNÍ 

 

    ČMELÁK     ZEMNÍ  RUMĚNICE  POSPOLNÁ  PÁTEŘÍČEK  SNĚHOVÝ 

TAB. 1 - ORGANISMY  NA  STANOVIŠTI   FOTO Č. 10 - 33 
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DŘEVINY 

  

 

 

 

PRŮZKUM     LOKALITY 

Na skále  jsme  objevili  rostliny, které  jsou  přizpůsobeny  proměnlivým  vodním  

poměrům – pokud  hodně  prší, hrozí  eroze  a  naopak  pokud  je  srážek  málo, 

půda  vysychá. Rostliny  si musí  hledat  cestu, aby  přežily. Druhy, které jsme na 

tomto stanovišti nalezli, jsou  vázány  na  písčitou  půdu, popř. na půdu 

s vápenitým podložím. Na internetu  jsme  se dočetli, že těmto pískomilným  rostlinám 

říkáme psamofyty  a  vyznačují  se mohutným kořenovým systémem jdoucím do 

hloubky  i do délky. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vyznačeném  čtverci  5 x 5 m jsme  nalezli mnoho  druhů rostlin. Stanoviště  bylo hustě  pokryto  

vegetací. Podklad  tvořily  rozličné  druhy  trav. Byliny, které zde  rostou, jsme  uvedli v tabulkách. 

      TŘEŠEŇ  PTÁČNICE          HLOH  OBECNÝ 

 

         BEZ  ČERNÝ       RŮŽE  ŠÍPKOVÁ 

PÍSKOVEC 

cca  15 cm 

JESTŘÁBNÍK  CHLUPÁČEK, PRYŠEC  

CHVOJKA, MATEŘÍDOUŠKA  OBECNÁ 

HLOH OBECNÝ, RŮŽE  ŠÍPKOVÁ, BEZ ČERNÝ 

DUTOHLÁVKA 

BĚLOMECH  SIVÝ 

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ 

TŘEŠEŇ  PTAČÍ (1) 

cca  20 LET 

TAB. Č. 2- NOVĚ OSÍDLOVANÁ  PLOCHA 

FOTO.  Č. 34 - SKALNÍ  STANOVIŠTĚ 
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V následující  tabulce  jsme vyznačili, které byliny  se  vyskytují  v naší  lokalitě  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlinitá  půda, PÍSKOVEC 

cca  25 cm 

ne 

neurčeny 

BOJÍNEK LUČNÍ,PÝR  PLAZIVÝ, 

KOSTŘAVA,LIPNICE ROČNÍ,JÍLEK MNOHOKVĚTÝ 

ŠALVĚJ  LUČNÍ, ŠTÍROVNÍK  RŮŽKATÝ,JETEL  

LUČNÍ,ROŽEC  ROLNÍ,JETELPLAZIVÝ,PRYSKYŘNÍK  

PRUDKÝ, JITROCEL PROSTŘEDNÍ, ROZRAZIL  

REZEKVÍTEK, SMETANKA  LÉKAŘSKÁ, 

SEDMIKRÁSKA  CHUDOBKA,BRŠLICE KOZÍ NOHA 

SEDMIKRÁSKA  CHUDOBKA 

SMETANKA  LÉKAŘSKÁ 

 

ROZRAZIL  REZEKVÍTEK 

SMETANKA  LÉKAŘSKÁ 

SEDMIKRÁSKA  CHUDOBKA 

 

JAHODNÍK  OBECNÝ 

 

mimo  stanoviště 

mimo  stanoviště 

 
cca  20 LET 

      asi   60 % 

nejvíce smetanka, 

sedmikráska, 

pryskyřník ,jitrocel 

 

 

       asi   40 % 

TAB. Č.4 – TYPICKÉ  ROSTLINY 

TAB. Č.3 - VEGETACE 
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 3.3     PŘIZPŮSOBENÍ  ROSTLIN  NEDOSTATKU  VODY  

Zajímavé bylo  sledovat, k jakým  změnám  dochází  zejména na  skalním stanovišti  při výkyvu  teplot  a  

srážek. Při déle trvajícím suchu jsme  zaznamenali u některých  rostlin  podstatné  změny – např. lišejník 

dutohlávka (druh přesně  nevíme) po týdnu  zcela  změnil barvu  z šedozelené  na šedou. Bělomech byl   

velmi  vysušený  a  zešedl. Mateřídouška na skále  měla  úspornější  vzrůst  než  ta  na  volném  

prostranství. 

 

 

 

 

 

Podobně, jako jsme  se  dočetli  o  psamofytech, našli  jsme  i  zmínku o xerofytech. Xerofyty jsou rostliny 

přizpůsobené  fyziologickými a morfologickými vlastnostmi růstu a rozmnožování pro obývání suchých stanovišť, 

takže jim nevadí občasný nebo trvalý vodní stres. Přizpůsobení bývá velmi různé, například  zmenšená listová 

plocha, snížená transpirace, výkonný kořenový systém a růst mimo období sucha. 

Na  naší  lokalitě  jsme  sice  typické xerofyty nenašli, ale  všimli  jsme  si  například velmi  úzkých  listů  
mateřídoušky, což  nám trochu  komplikovalo správné  určení (obecná – časná). 

  

4.      STANOVENÍ   pH  PŮDY      

V předchozích  projektech  jsme již  několikrát určovali  pH. Vždy  to  ale bylo  pomocí  indikátorových  papírků, 

což nebylo úplně přesné. Také  proto, že nemáme pH metr. Požádali  jsme  proto  p. Zaňákovou, maminku Vítka, 

aby  nám pH  změřila  v práci. Michal  s Kubou  odebrali  vzorky  z obou  stanovišť. A  čekali  jsme  na  výsledky. 

Až  přišla  dobrá  zpráva : 

,,Dobrý den paní učitelko, tak přináším výbornou zprávu. Když mi to Kuba přinesl o den později, 

tak to vypadalo, že to mamka nestihne .Ale nakonec to stihla a máme to, výsledky a fotky budete 

mít večer na emailu přeji krásný den :),, 

Vítek 

 Zde  předkládáme  fotodokumentaci : 

 

 

 

 

 FOTO.  Č. 37+38  –   PŮDNÍ  VZORKY    A  pH  METR 

FOTO.  Č. 35+36 –   PROMĚNA  MECHU  VLIVEM  NEDOSTATKU  VODY 

VÍTEK – geolog, chemik 
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ZÁVĚR  : 

Výsledky  měření  potvrdily  náš  odhad. Hodnota  pH 

vzorku č. 1 odebraného  ze  stanoviště  uprostřed  rokle 

bylo 6,8 – neutrální reakce. Vzorek  č. 2 odebraný  na  

skále měl s pH 8,5  jasně  alkalickou  reakci, což by  

odpovídalo  geologickému  podloží. 

 

 

FOTO.  Č. 39- 41 –  VZORKY  V  DESTILOVANÉ  VODĚ 

TAB.  Č. 5 –  HODNOTY  PH 

FOTO  Č. 45  –   VÝSLEDNÉ  HODNOTY   

FOTO   Č. 42 -44 –  VÝSLEDKY  MĚŘENÍ  NA  PH  METRU 
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5.    ATLAS   ROSTLIN 

Rostliny, které jsme poznali na  naší  lokalitě, jsme  několikrát  fotografovali. Ty  nejznámější  jsme  

podrobně  popsali  a nejlepší  obrázky zařadili do našeho atlasu. Jeho výslednou  podobu  si  vzala  

na  starost  Kristýna  a atlas  se  jí  opravdu  povedl. 

Předkládáme  několik  položek : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     KOMIKS 

Jednou  z doporučených činností  byla  i  tvorba  komiksu. Tohoto  úkolu  se  ujaly  Petra, Zuzana  a  Meli. Zkusily  

zase  jinou  formou přiblížit  některá  stanoviště  a  druhy  rostlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO   Č. 46-49 -  LISTY  Z  ATLASU   ROSTLIN 

OBR.   Č. 1 - 5    –   POKUS  O  KOMIKS  

TÝNA – koordinátorka, kartografka 

PETRA, ZUZKA, MELANIE -  dokumentátorky 
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7.      ZÁVĚR    A   ZHODNOCENÍ 

Cílem  našeho  miniprojektu  bylo  lépe  poznat  geologicky  i  botanicky  zajímavou  lokalitu  
v blízkém  okolí. Členové  klubu  ze  Pcher  Jankovu  rokli  sice  dobře  znali, ale  nikdy  ji  
nezkoumali  z pohledu  geobotaniky. Pro  děti  z okolních  vesnic  to  byla  úplná  novinka. Pravdou  
je,  že  při  první  obhlídce  rokle  to  byla : ta  žlutá kytka, ta  malá  modrá  a  vysoká  modrá nebo  
ta,  co  divně  voní  atd. . Na  konci, po  několikáté  návštěvě,  už  padaly  i  názvy ( samozřejmě  

ne  všechny )  a věty  typu  : ,, tahle  kytka  tu  před  čtrnácti  dny  nekvetla ,, . Poznali  také, jak  rozdílně  žijí  
rostliny ve  stínu  dřevin  na  odvrácené  straně  rokle  oproti  těm  na  skále, které  musí  čelit  skoro  celý  
den  slunečním  paprskům. Každopádně  jsme  sobě, ale  i  ostatním,  přiblížili moc  pěknou  a  zajímavou   
lokalitu.  A  o  to  asi  šlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

              

KOLEKTIV   PŘK   PCHERY 

FOTO Č.50    –   SPOLEČNÉ  FOTO  V JANKOVĚ  ROKLI 

VÍTEK 
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POUŽITÉ   INTERNETOVÉ   ZDROJE : 

web  ČGS, wikipedie, naturfoto.cz, atlas  trav 

http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Viteze/Travniporosty_soubory/kapesni_atlas_trav.pdf 

 

LITERATURA: 

 Pracovní  listy,   Atlasy rostlin; 

MAPY :  

mapy ČGS,  mapy.cz ,  aplikace  google maps; 

 

AUTOŘI  FOTODOKUMENTACE : 

FOTO  Č.  1 – ilustrační  foto,  http://www.fotogaleriehasek.cz/img/fotogalerie/jizni-morava-destinace/0031_JM_CR.jpg 

FOTO  Č.  2-9, 14-36,46-50   Jana  Panošková, 2015   

FOTO  Č.  11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Formica_rufa_a1.jpg/150px-Formica_rufa_a1.jpg 

FOTO  Č.  10,12,13  Jakub  Penc, 2015  

FOTO  Č.  37 – 45  p. Zaňáková , 2015  

 

MAPKA  1 -  mapy.cz , Jana Panošková 

NÁKRES  1  Jana  Panošková 

OBR.  Č. 1   - Zuzana  Janáková, 2015 

OBR.  Č. 2  - 5 – Melanie  Ledvinová 

TABULKY : 

TAB. Č. 2 – 5  - převzato  z pracovních  listů  ČGS, upraveno 

http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Viteze/Travniporosty_soubory/kapesni_atlas_trav.pdf
http://www.fotogaleriehasek.cz/img/fotogalerie/jizni-morava-destinace/0031_JM_CR.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Formica_rufa_a1.jpg/150px-Formica_rufa_a1.jpg

