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1 Úvod a cíle práce
Přírodní hodnoty údolí řeky Doubravy byly oceněny především ochranou
v rámci dvou přírodních rezervací a jedné přírodní památky. Celá sedmina toku
je součástí CHKO Železné hory. Jedná se o velice atraktivní část řeky, kde se objevují
ojedinělé tvary reliéfu. Krásu PR Údolí Doubravy zvýrazňuje kaňon s vodopádem,
obřím hrncem, skalnatým ostrohem, meandry a mrazovými sruby. Jedná se o typické
erozní údolí, které vytváří vhodné podmínky pro bohatost fauny a flóry. Návštěvníka
uchvátí především zajímavé geomorfologické útvary či proměna tvaru údolí.
Diplomová práce vychází z bakalářské práce Vybrané tvary reliéfu v údolí
Doubravy v CHKO Železné hory. Námět jsem obdržela od Geoparku Železné hory,
jenž mne seznámil se záměrem realizovat rekonstrukci naučné stezky Údolím Doubravy
a pověřil vytvořením návrhů tabulí (Příloha č. 1), dále „Sborníku doprovodných textů
k tabulím naučné stezky Údolím Doubravy nejen pro učitele“ (viz Příloha č. 2). Zároveň
požádal o vyhotovení pracovních listů pro terénní výuku. Projekt by měl být dokončen
nejpozději do 30.11.2014.
Cílem diplomové práce je tedy komplexní geomorfologická charakteristika údolí
Doubravy se zaměřením na úsek toku na území CHKO Železné hory. Základem
je terénní výzkum spojený s geomorfologickým mapováním tvarů reliéfu. Hlavním
výstupem práce je návrh informačních tabulí pro naučnou stezku Údolím Doubravy.
Dílčím cílem je zpracování metodik a pracovních listů základních i středních škol
využitelných v pedagogické praxi.
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2 Metodika
Základní metodou využitou při zpracování diplomové práce byla rešerše
odborné literatury, terénní mapování a vlastní tvorba tabulí naučné stezky a pracovních
listů jako základních didaktických materiálů využitelných pro výuku na základních
a středních školách. Vlastní podrobné geomorfologické mapování navazovalo
na mapování v rámci bakalářské práce, kdy byly inventarizovány nejvýznamnější tvary
reliéfu v údolí Doubravy. Pro zpracování diplomové práce bylo území shodné,
ale zmapovány byly všechny tvary reliéfu v údolí Doubravy. Zájmovou lokalitou byl
úsek toku Doubravy v délce 11 km, kde Doubrava protéká územím CHKO Železné
hory.

2.1 Rešerše literatury
Literatura využití pro zpracování diplomové práce vycházela ze zdrojů
zaměřených na fyzicko-geografické podmínky širšího území povodí Doubravy a celého
území

CHKO

Železné

hory.

Nejucelenější

odbornou

publikací

zabývající

se geomorfologickými poměry zájmového území je práce J. Hrušky (Hruška, 2000)
s názvem „Geomorfologie a geoekologie Železných hor se zvláštním zřetelem
na CHKO Železné hory“. Publikace se dotýká pouze okrajově zájmového území,
neboť stěžejní prací je povodí Chrudimky. V diplomové práci byla pro komplexní
fyzickogeografickou charakteristiku území využita Pardubicko z edice Chráněná území
ČR (Faltysová, Bárta, a kol., 2002). Základem pro podrobné geomorfologické mapování
byly

učební

texty

z obecné

geomorfologie,

zejména

publikace

Základy

geomorfologie - vybrané tvary reliéfu (Smolová & Vítek, 2007) a Metody kvarterně
geologického a geomorfologického výzkumu (Bezvodová, Demek, Zeman, 1985).
Geomorfologií skal Koukalek u Chotěboře se podrobněji zabýval ve svém článku
J. Vítek. Z odborného hlediska byl článek pro tuto práci velkým přínosem.
K současnému stavu ochrany přírody CHKO Železné hory se využilo internetových
stránek zeleznehory.nature.cz, Plánu péče o CHKO Železné hory na období 2011-2020
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vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Návrhu plánu péče o PR Údolí
Doubravy na období 2014-2023 zpracovaného panem Ing. A. Kopeckým. Využívány
byly i elektronické zdroje (např. databáze geologických lokalit České geologické
služby).
Při tvorbě naučné stezky byla čerpána inspirace z internetových zdrojů,
publikace Stezky k přírodě (Čeřovský, 1989) a třetí edice Naučné stezky a trasy
(Drábek, 2008). Velmi přínosnou prací pro výuku pomocí pracovních listů uceleně
zpracoval Ing. Aleš Máchal v publikaci Úvod do environmentální výchovy a globálního
rozvojového vzdělání.
Problematikou terénní výuky se zabývá řada autorů. Pro diplomovou práci bylo
čerpáno z publikace Integrované terénní vyučování od Hofmanna a kol. (2003), který
se uceleně zabývá terénní výukou. Z publikací by bylo vhodné zmínit ještě Náměty
pro geografické a environmentální vzdělávání (Řezníčková, 2008) a Základy
všeobecnej didaktiky geografie (Turkota a kol, 1980). Dále bylo v kapitole použito
informací z časopisu Geografické rozhledy. Články od Marady (2006), Jáče (2013)
a Záleského (2009) shrnují terénní výuku a přenáší do nich poznatky z praxe.
Dále bylo čerpáno z kurikulárních dokumentů. Nejčastěji citované jsou
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2007) a Rámcový vzdělávací
program pro gymnázia (2007), které jsou nepostradatelné pro zakomponování terénního
vyučování do školních vzdělávacích programů. Všechny zdroje jsou uvedeny
v seznamu použité literatury.

2.2 Terénní výzkum
Vlastní terénní výzkum byl zaměřen v zájmovém území na inventarizaci tvarů
reliéfu v údolí Doubravy. Mapování probíhalo s využitím Základní mapy ČR 1:10 000.
Současně byla pořizována fotodokumentace (viz Příloha č. 4). Dále terénní výzkum
sloužil k zaměření (určení zeměpisných souřadnic) původních tabulí naučné stezky.
Vlastní podrobné geomorfologické mapování navazovalo na mapování v rámci
bakalářské práce, kdy byly inventarizovány nejvýznamnější tvary reliéfu v údolí
Doubravy. Mapování probíhalo v období červen 2013 – listopad 2013. Hlavní pozornost
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byla věnována tvarům na údolních svazích Doubravy. Zmapovány byly skalní stěny,
mrazové sruby, balvanová moře, obří hrnce, vodopády a vybrané antropogenní tvary.
Výstupem terénního šetření je Mapa tvarů reliéfu údolí Doubravy (Příloha č. 7).

2.3 Tvorba mapových výstupů
Vzhledem k záměru diplomové práce, bylo nutno vyhotovit orientační mapu
naučné stezky, jež bude umístěna na panelech naučné stezky. Orientační mapa bude
upravena pro každou z 11 tabulí s vyznačením polohy na mapě. Mapy byly vytvořeny
v programu ArcGIS 10.2. Jako podkladová mapa byla využita mapa ČR 1:50 000
z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.
V programu Global Mapper 13 byla zkonstruována vlastní plastická mapa
zájmového území. Pro tvorbu 3D modelu se využilo bodové vrstvy z Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního. Do mapy byla dále doplněna charakteristická místa
obcí, vrcholů a řek. Obr. 3 byl modulován z pohledu od obce Bílek.
V zájmovém území byla vytvořena spádová křivka Doubravy (Příloha č. 5)
a nejzajímavější příčný profil (Příloha č. 6). Pro sestrojení bylo nutno použít
Základních map ČR v měřítku 1:10 000. Konstrukce profilu vycházela z podkladů
vytvořených na milimetrový papír. Do něj se nanášely vzdálenosti vrstevnic s jejich
výškami. Přenosem uvedených vrstevnic do grafické podoby v podélném směru
a při znalosti jednotlivých výšek vrstevnic byla zformována křivka údolního profilu.
Celková délka příčného profilu byla dána měřítkem 1:10 000, čili 1 cm odpovídal
100 m. Profil byl doplněn údaji o sklonových poměrech. Spádová křivka byla řešena
v rozmezí kilometrů vynesením příslušné nadmořské výšky.
V programu ArcGIS 10.2 byly dále vytvořeny mapy pro základní typologii tvarů
reliéfu v údolí Doubravy. Mapa tvarů reliéfu údolí Doubravy (Příloha č. 7) byla
zkonstruována pro diplomovou práci pomocí podkladové mapy ČR 1:50 000
z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Mapa zobrazuje, fluviální,
erozně-denudační, kryogenní a antropogenní tvary zájmového území. Mapa lokalit
v údolí Doubravy (Příloha č. 8) znázorňuje celkem šestnáct lokalit s významnými
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geomorfologickými

tvary.

Mapa

byla

vytvořena

pomocí

vrstvy

Ortofoto

České republiky dodané Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Dále z vrstvy
vodních toků od Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

2.4 Grafická úprava tabulí a pracovních listů
Návrhy tabulí byly zpracovány v grafickém editoru COREL DRAW X6.
Pro názornost posloužily orientační mapy, spádové křivky, fotografie, údolní profil
a 3D model. V seznamu literatury „Sborníku doprovodných textů k tabulím naučné
stezky Údolím Doubravy nejen pro učitele“ (viz Příloha č. 2) jsou uvedeny veškeré
použité zdroje, jež nejsou v textu panelů citovány, avšak byly důležité pro konečnou
podobu textové části. Některé pracovní listy byly graficky upraveny v programu
COREL PHOTO-PAINT X6. Jednalo se zejména o domino a pexeso.
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3 Vymezení a komplexní geografická charakteristika
zájmového území
Zájmové území diplomové práce s plochou 28,9 km2 se nachází v kraji Vysočina
a jihozápadní části Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Vybranou oblast ohraničují
obce Bezlejov, Suchá, Horní Vestec, Dolní Vestec, Bílek a Chotěboř. V zájmovém
území je největší obcí Libice nad Doubravou, která má jako jediná více než 500
obyvatel. Nejvyšším vrcholem CHKO je Vestec (668 m n. m.).

Obr. 1: Vymezení území (Mapový podklad: ČUZK: Základní mapa České republiky 1:50 000)

Jihozápadní část CHKO je důkazem násunu starohorních horninových komplexů
na mladší druhohorní (křídové) sedimenty podél obrovské regionální geologické
struktury. Došlo k němu v třetihorách. Díky tomu je hřbet Železných hor pozorovatelný
z dálky. Mezi Bílkem a Dolním Mlýnem je turisticky atraktivní přírodní rezervace
Údolí Doubravy s kaňonem, kamenným mořem, vodopádem, obřím hrncem, skalními
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stěnami (Mašinka), ostrohy (Sokolohrady, Hrádek), věžemi (Čertův stolek), sutěmi a
dalšími zajímavými rulovými útvary. Skalní výchozy nenajdeme pouze v údolí. Rulové,
mrazem tvarované skalky, nazývané sruby Koukalky se tyčí mezi Chotěboří a údolím
Doubravy a dále též v území 1,2 km jižně od Bezděkova (Ševcova skalka). Krystalické
břidlice vznikly metamorfózou starohorních usazenin i vyvřelin. Žulové masivy
s krystalickými břidlicemi nesou odborný název krystalinikum (Rambousek, 2004).

Obr. 2: Pohled z Vestce - 668 m n. m. (Iva Macháčková, 10.10.2010)

Ohebské

krystalinikum

představují

především

migmatity

a

ortoruly,

jež se nachází zhruba na polovině sledovaného území. V další části oblasti převažují
pararuly moldanubika včetně vložek amfibolitů, skarnů a migmatitů. Druhohorní
sedimenty, obklopující území, tvoří opuky, opukové slíny a pískovce. Neotektonický
zdvih železnohorských ker vystavil křídové sedimenty intenzivnější denudaci
např. u Možděnice nedaleko Horního Vestce. (Hruška, 2000).
CHKO Železné hory se z geomorfologického hlediska rozkládá na území
provincie Česká vysočina a subprovincie Česko-moravské soustavy (Faltysová, Bárta,
a kol., 2002).
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Železné hory přecházejí z Českomoravské vrchoviny do Polabské části České
křídové tabule. Přestože CHKO spadá dle Demkova členění převážně do podcelku
Sečská vrchovina (celek Železné hory), sledované území se rozkládá hlavně
v Havlíčkobrodské pahorkatině (celek Hornosázavská pahorkatina). Po vyzdvižení
Železných hor ve třetihorách došlo k odnosu usazenin a obnažení předkřídového reliéfu.
Dnešní podobě napomohlo i zvětrávání. Čtvrtohory přinesly zvýšenou erozní činnost
během střídání dob ledových a meziledových. Lidská činnost pozměnila reliéf lomy.
Jedním z nich je Lom ve Sloupnu na okraji výše vymezeného zájmového území.

Obr. 3: 3D model zájmového území (Iva Macháčková)

Z hydrologického hlediska je dominantou bezesporu řeka Doubrava. Má úzké
povodí s plochou 599 km2 a délkou 85 km. Pramení pod Ranským masivem
na Českomoravské vrchovině (602 m n.m.). U Záboří nad Labem se vlévá
jako levostranný přítok do středního povodí Labe s průměrným průtokem 3,3 m3s-1.
Spádové poměry Doubravy jsou značně nevyrovnané. V pramenné oblasti dosahuje
průměrného spádu 1,7 % u Bílku jen 0,3 %. Pod Bílkem tvoří Doubrava kaňon
s epigenetickým údolím a peřejemi. Spád v této oblasti řeky je 3,4 % (viz Příloha č. 5),
což je nejvyšší místní spád v celém údolí Doubravy. Mezi Libickou Lhotkou
a Spačicemi je údolí pokryté křídovými sedimenty. Od Spačic po Žleby má koryto spád
0,8 %. Pravostranné přítoky zaujímají 15,7 % plochy (Hruška, 2000). N-leté průtoky
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na Doubravě (vodoměrná stanice Bílek) jsou stanoveny: Q1 = 5,1 m3/s , Q5 = 16,2 m3/s,
Q10 = 23,5 m3/s, Q50 = 47,2 m3/s, Q100 = 60,5 m3/s (hydro.chmi.cz, 2011).
Doubrava vtéká do sledované oblasti v obci Bílek ještě na horním toku.
Středním tokem se stává od místa nazývajícího se „Točitý vír“. Protéká okrajem obce
Libice nad Doubravou a opouští zadané území u Bezlejova. Chráněnou krajinnou
oblastí protéká v délce 11 km. Do řeky Doubravy se vlévají dva levostranné přítoky
(Kamenný potok 1, Kamenný potok 2), dále dva pravostranné (Cerhovka a Barovka).
Největší rybník oblasti je Stavenov u Bezlejova. Ve vymezené oblasti pod Bílkem
je koryto řeky kamenité a záplavami je postihována většinou pouze spodní část
sledovaného úseku hlavně ve dvou místech Svatomariánského údolí, kde jsou výrazné
projevy fluviální eroze v meandrujícím úseku (říční km 60,8 – 60,4; 59,85 – 59,5).
S ohledem na přirozenost vývoje toku uvažuje Správa CHKO o nákupu pozemků v této
lokalitě v šířce 50 m od koryta řeky a následně s ochranným režimem hospodaření.
Historicky bylo území postiženo několikrát povodněmi. Největší dokumentovanou
povodní je povodeň z 20. června 1883, kdy byla zaplavena údolní dna toku Doubravy.
Nad obcí Bílek po několikadenních deštích voda Doubravy protrhla hráz rybníka, který
napájela. Voda v Bílku stoupla až nad oba mostky a silniční most zcela strhla. Most
z doby Karla IV. (obr. 5) událost ustál a voda zatopila domy poblíž řeky. Stav tehdejší
hladiny je vyznačen na domě č. 167-Libická cesta. Rybník nebyl již nikdy obnoven
(Hrušková & Turek, 2004).

Obr. 4: Bílek (Iva Macháčková, 10.10.2010)
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V roce 2012 bylo nutno vybudovat na středním toku Doubravy (v katastru obce
Vrdy) protipovodňové hráze, aby byla řeka uvnitř obce účinně regulována.
Zájmové území Železných hor náleží dle Quitta (1971) do dvou klimatických
oblastí. Většina území náleží do mírně teplé oblasti MT2, jen malá okrajová část
zasahuje do oblasti mírně teplé MT3. Průměrná roční teplota vzduchu klesá s rostoucí
nadmořskou výškou o 0,63 °C na 100 metrů výšky. Záznam o největším poklesu
průměrných hodnot je z května (0,74 °C) a nejmenší registrovaný pokles je z prosince
(0,57 °C). Roční úhrn srážek se zvyšuje v průměru o 50 mm na 100 výškových metrů.
Průměrný roční úhrn srážek byl naměřen mezi 700 – 860 mm, přičemž nižší srážkové
úhrny

byly

zjištěny

v údolních

polohách

se

stejnou

nadmořskou

výškou

(Faltysová, Bárta, a kol., 2002). V údolích vznikají mlhové inverze a bývají větší
rozdíly v ranních a poledních teplotách.
Západní části sledovaného území dominují kambizemě modální, ale ploché
nejvyšší vrcholy pokrývají kambizemě dystrické. Jsou charakteristické hnědou půdou
podzolových nižších poloh s kambickým horizontem. Horizont B obsahuje větší
množství jílovitých částic způsobujících rezavé zabarvení. Půda je silně kyselá
(web.czu.cz, 2011). Dalším významným půdním typem jsou pseudogleje. Vznikly
na polygenetických hlínách a bezkarbonových nivních sedimentech podél menších toků
(Barovka, Cerhovka) a v trvale podmáčených sníženinách (Faltysová, Bárta,
a kol., 2002).
Vybrané

území

patří

do

provincie

středoevropských

listnatých

lesů,

podprovincie Hercynské a Železnohorského bioregionu (geoportal.gov.cz, 2011).
Z hlediska fytogeografického členění území spadá do obvodu Českomoravského
mezofytika, okrsku 65 - Kutnohorská pahorkatina a 66 - Hornosázavská pahorkatina
(Faltysová, Bárta, a kol., 2002).
Původně byla oblast zalesněna s výjimkami říčních niv a skalisek. V nižších
polohách rostly kyselé doubravy a dubové jedliny, v oblasti Dlouhé meze dubohabřiny
a převažovaly černýšové bučiny. Zbytky přirozené vegetace se zachovaly dodnes.
Na většině míst bohužel vévodí smrkové monokultury (Faltysová, Bárta, a kol., 2002).
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Flóra je značně pestrá, v její skladbě byly zjištěny převážně středoevropské lesní
prvky. (Culek, 1995). Květenu Železných hor tvoří také subatlantské druhy vázané
na vlhké klima a kyselé půdy. Náleží mezi ně štírovník bažinný (Lotus uliginosus),
hrachor horský (Lathyrus linifolius), rozrazil horský (Veronica montana), vrbina hajní
(Lysimachia nemorum) a mochna anglická (Potentilla anglica). V Dlouhé mezi
na opukách jsou prvky subtermofilní jako např. pelyněk ladní (Artemisia campestris),
záraza vyšší (Orobanche elatior) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).
Horské druhy spatříme ve vyšších partiích nebo v inverzních údolích
a na rašelinných loukách. K nim řadíme rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia),
žebrovici různolistou (Blechnum spicant) a kapradiník horský (Oreopteris limbosperma)
(Faltysová, Bárta, a kol., 2002). První ucelená kniha „Květena Železných hor“ vyšla
v roce 1994 (zeleznehory.nature.cz, 2011).
Vymezená oblast ze zoologického hlediska patří do zóny středoevropských
smíšených lesů a hájů se submontánními prvky. Na spoustě míst je původní zvířena
nahrazena faunou kulturní stepi. Území se stalo klíčovým pro mnoho druhů díky
klimatu, poloze, georeliéfu a biotickým podmínkám. Po příchodu člověka se obměnily
druhy. Zmizel rak kamenáč (Astacus torrentium) a objevily se druhy s vazbou na lidská
sídla a stepní druhy (vlaštovka obecná (Hirundo ructica)). Ve většině toků nalezneme
alespoň raka říčního (Astacus astacus).
Kvůli povaze vegetace oblasti vévodí běžné lesní druhy obývající i druhotné
smrkové monokultury a hospodářské smíšené lesy. Reliktní a vzácné druhy
se dochovaly v přirozených porostech. Příkladem je brouk zdobenec zelenavý
(Gnorimus nobilis). Teplomilné druhy jako modrásek rozchodníkový (Scolitantides
orion) se vyskytují v oblasti Dlouhé meze u Libice nad Doubravou. Z blanokřídlých
lze uvést velmi vzácný druh pilatky Empiria baltica a kutilku Ablepharius congener.
Dále jsou zde k nalezení chrostíci (Trichoptera) (Faltysová, Bárta, a kol., 2002).
Fauna Železných hor je reprezentována typickými druhy obratlovců střední
Evropy. Ze savců stojí za pozornost značná množství zimujících vrápenců malých
nebo výskyt vydry říční. (Vondra, 2008).

19

Mezi kriticky ohrožené druhy této oblasti se řadí skokan skřehotavý
(Rana ridibunda), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), zmije obecná (Vipera berus)
a čolek velký (Triturus cristatus). K silně ohroženým druhům patří ještěrka obecná
(Lacerta agilis), čolek horský (Triturus alpestris), slepýš křehký (Anguis fragilis),
včelojed lesní (Pernis apivorus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a vydra říční (Lutra
lutra). Z ohrožených druhů je nutno jmenovat vranku obecnou (Cottus gobio), užovku
obojkovou (Natrix natrix), ropuchu zelenou (Bufo viridis) a ropuchu obecnou (B. bufo).
Dále zde žije rejsec černý (Neomys anomaIus) a ojediněle potkáme jelena evropského
(Cervus elaphus) (Faltysová, Bárta, a kol., 2002).
Železné hory jsou Chráněnou krajinnou oblastí od data vyhlášení tj. 1. 5. 1991
a zaujímají rozlohu 284 km2. Správu CHKO bychom našli v Nasavrkách. Různorodost
krajiny a dlouhá historie osídlení se zachovaly dodnes. Máme možnost obdivovat
téměř nedotčenou přírodu a staleté stromy. Uvnitř sledovaného území vidíme krajinu
s nezapomenutelnými údolími, říčními nivami, lesy, kopci i krásnými sídly
(Vondra, 2008).
Významnou součástí údolí Doubravy jsou dvě přírodní rezervace: PR Údolí
Doubravy, PR Svatomariánské údolí a přírodní památka Písník u Sokolovce.
PR Údolí Doubravy (92,07 ha) byla vyhlášena v roce 1986 na ochranu
kaňonovitého úseku údolí mezi obcí Bílek a Dolním Mlýnem a zahrnuje katastrální
území obcí Bílku, Malochyně a Sokolovce. Cílem vyhlášené přírodní rezervace
zachování přírodních hodnot zde soustředěných, ochrana ekosystémů a péče o obnovu
systému ekologické stability krajiny. Řeka protéká přírodní rezervací v délce 3,9 km.
V říjnu 1993 byla otevřena naučná stezka „Údolí Doubravy“ dlouhá 4,5 km s výškovým
rozdílem 73 m.
Údolí je cenné i svou biotou, zejména relikty smíšených suťových lesů.
V bylinném pásmu je nepřehlédnutelná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).
Pod olšinami na jaře kvete prvosenka vyšší (Primula elatior) a bledule jarní (Leucojum
vernum). Na osvícených skalách nalezneme teplomilné rostliny smolničky obecné
(Steris viscaria). Stinná místa prospívají mechům a lišejníkům (drusop.nature.cz, 2011).
V nivě se vyskytují jasanovo-olšové luhy tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus
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glutinosa) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) s příměsí dalších listnáčů
např. javoru klenu (Acer pseudoplatanus). V suťových lesích mimo javoru klenu, jasanu
ztepilého jsou zastoupeny lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa širokolistá (Tilia
platyhphyllos) i jilm horský (Ulmus glabra). Acidofilní bučiny tvoří listnaté
nebo smíšené lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica), místy s příměsí
listnáčů – javoru klenu, jasanu ztepilého, lípy srdčité nebo jehličnanů: jedle bělokoré
(Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies). V Údolí
Doubravy rostou ve štěrbinách skal a drolin velmi často kapraď samec (Dryopteris filixmas), sleziník červený (Asplenium trichomanes), hvězdnice alpská (Aster alpinus),
hvozdník sivý (Dianthus gratianopolitanus), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), lipnice hajní (Poa nemoralis), česnek horský
(Allium senescens subsp. montanum) a dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium).
V letech 2006-2013 byly shromážděny nové poznatky o flóře Údolí Doubravy. Podíl
na těchto studiích mají p. Kopecký T. (2008, 2009, 2014), Růžička M. (2009, 2010,
2013), Švátora M. (2011). Zdroje použil Ing. Kopecký v Návrhu plánu péče o Přírodní
rezervaci Údolí Doubravy pro roky 2014 – 2023.
V Údolí Doubravy má početnou populaci chráněná vranka obecná (Cottus
gobio) a pstruh potoční (Salmo trutta m. fario) (ŠVÁTORA, 2011). V řece se vyskytuje
také hrouzek obecný (Gobio gobio), jelec tloušť (Leuciscus cephalus) a mřenka
mramorovaná (Barbatula barbatulus). Obojživelníci zavítají na území přírodní
rezervace jen zřídka, neboť pro výskyt nemají vhodné podmínky v důsledku chybějící
trvalé vodní plochy. Z plazů žije v přírodní rezervaci ještě ještěrka obecná (Lacerta
agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Přírodní rezervace Údolí Doubravy má nízkou
ornitologickou hodnotu území (Růžička, 2010). Důvodem tohoto stavu by mohl být
smrkový porost, jenž v přírodní rezervaci převládá. Silně ohroženým druhem je holub
doupňák (Columba oenas)-hnízdící ve starších světlých listnatých porostech střední
části rezervace v počtu dvou párů. Na zimu se stěhuje do jihozápadní Evropy.
Ke hnízdění užívá duté stromy stejně jako puštík obecný (Strix aluco), ten ale využívá
velké dutiny listnatých stromů střední části rezervace (Kopecký, 2014). Do fauny
řadíme skorce vodního (Cinclus cinclus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), budníčka
lesního (Phylloscopus sibilatrix), krkavce velkého (Corvus corax) nebo šoupálka
dlouhoprstého (Certhia familiaris) (drusop.nature.cz, 2011). Kriticky ohrožený je i rak

21

říční (Astacus astacus), i když v povodí Doubravy jich žijí stovky a tvoří stabilní
populaci. Na svazích údolí poblíž Sokolohradu hnízdí naše největší sova. Pokud není
výr velký (Bubo bubo) rušen, zůstává věrný místu hnízdiště. Kalous ušatý (Asio otus),
ačkoliv náleží do potravinového řetězce výra velkého, se občas pohybuje v podvečer
na rozhraní přírodní rezervace. Přímo v rezervaci nejspíše nehnízdí. V údolí řeky
Doubravy u Horního Sokolovce je stará štola, kde byly prováděny další výzkumy.
V zimním období se tu usídluje kolonie netopýrů včetně kriticky ohroženého netopýra
černého (Barbastella barbastellus). Přezimování silně ohroženého netopýra Brandtův
(Myotis brandtii) bylo zjištěno v roce 2012. V době aktivity žije v lese a hmyz loví
na otevřených místech např. cestách. Výskyt netopýra dlouhouchého (Plecotus
austriacus) je nepravidelný. Mimo období hibernace žije v kulturní krajině s lidskými
sídly. Dále se ve štole objevuje pár jedinců netopýra řasnatého (Myotis nattereri),
netopýra ušatého (Plecotus auritus), netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra
vodního (Myotis daubentonii). Kriticky ohrožený vrápenec malý (Rhinolophus
hipposideros) taktéž zimuje u Horního Sokolovce. Mimo dobu hibernace dává přednost
lidským přístřeškům, kde sídlí na půdách. Na řeku Doubravu je svým výskytem vázána
vydra říční (Lutra lutra), která je silně ohrožena (Růžička, 2009).
V přírodní rezervaci Údolí Doubravy bylo v roce 2008 nalezeno 208 druhů
brouků, z toho 2 druhy zvláště chráněné. Šlo o svižníka (Cicindela campestris
campestris) a svižníka lesomila (Cicindela sylvicola), jejichž pohyb byl zaznamenán
na lesní cestě u Čertova stolku. Krytohlav (Cryptocephalus pusillus) a dřepčík
(Chaetocnema conducta), jenž byly v době objevu zároveň význačnými druhy
pro území Čech. Kovařík (Quasimus minutissimus) a lesák (Silvanoprus fagi) jsou další
2 druhy se statusem zranitelný z Červeného seznamu bezobratlých. Kromě
již zmíněných druhů byly nalezeny vzácné mnohé bioindikačně významné dřevní
druhy, jako jsou například mandelinka (Aphthona atrocaerulea) – nehojný druh
na slunných stráních, lenec (Abdera flexuosa), Tetratoma fungorum, trojáč (Triplax
rufipes) – nehojné druhy na různých dřevních houbách v zachovalých listnatých lesích
pralesního typu, červotoč šiškový (Ernobius abietis) – dřevní druh na odumřelých
částech stromů obvykle v zachovalých místech, mokřadníci Elodes marginata,
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E. hausmanni a Cyphon palustris – bioindikační vodní druhy v zachovalých tocích
a na mokřadech, střevlík svraštělý (Carabus intricatus intricatus) – lesní „stromový
střevlík“ v obvykle zachovalých porostech (Kopecký, 2008).
V přírodní rezervaci se z obratlovců vyskytuje i veverka obecná (Sciurus
vulgaris) asi ve 4 jedincích. Žije v lesích všech typů. Hojnější bývá v otevřenějších
lesích poblíž chat a dále byla pozorována u zříceniny hradu Sokolohrady. Na řeku
Doubravu je svým výskytem vázána vydra říční (Lutra lutra), která je silně ohrožena.
Čolek horský (Triturus alpestris) zjištěný v ochranném pásmu přírodní rezervace
na území sousední Přírodní památky Písník u Sokolovce potřebuje k rozmnožování
menší tůně. Žije převážně v lesích v malých stojatých kalužích. Skokan zelený (Rana
kl. esculenta) se příležitostně objevuje u řeky Doubravy mezi Horním a Dolním
Mlýnem. Rozmnožuje se v tůních, rybnících a jiných vodních plochách (Kopecký,
2014)
Druhá přírodní rezervace vyhlášená 5. června 2007 s názvem Svatomariánské
údolí se rozkládá na ploše 13,5278 ha. Nachází se severně od města Chotěboř.
Zajímavá je nedotčenými lužními jasanovými olšinami s řadou cenných druhů rostlin
a živočichů. Koryto Doubravy je ovlivněno hloubkovou a boční erozí, tvorbou
břehových nádrží a větvením. Na severu údolí protéká řeka křídovými sedimenty
(výběžek Dlouhé meze) s prachovitými slínovci a jílovitými pískovci. Jižní úsek
s příkřejším břehem je pokryt metamorfovanými horninami kutnohorského krystalinika,
jmenovitě ortorulami a dvouslídnými migmatity. Kolem řeky jsou z jara z dálky patrné
bledule jarní (Leucojum vernum), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a měsíčnice
vytrvalá (Lunaria rediviva). Podél toků roste ostřice banátská (Carex buekii). Na území
spatříme porosty černýšových dubohabřin s lípami a javorem klenem. Bylinnému patru
vládne bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). Zvířenu představuje užovka obojková
(Natrix natrix), vranka obecná (Cottus gobio), ledňáček říční (Alcedo atthis), čáp černý
(Ciconia nigra) a vydra říční (Lutra lutra) (drusop.nature.cz, 2011).
Přírodní památka Písník u Sokolovce byla vyhlášena 4. října 1990 o rozloze
0,3 ha. Jde o bývalou částečně zaplavenou pískovnu s rašelinnými druhy rostlin
a živočichů. Zdejší útvar formoval kromě přírody svou činností i člověk. Sousedí
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s PR Údolí Doubravy. Prostor zarůstá ploníkem obecným (Polytrichum commune)
a rašeliníky (Sphagnum). Vyskytuje se zde masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera
rotundifolia), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) a sedmikvítek evropský
(Trientalis europaea). Pro zachování rosnatky jsou vyřezávány náletové dřeviny.
Na lokalitě žije skokan zelený (Pelophylax kl. esculenta), ropucha obecná (Bufo bufo)
a slepýš křehký (Anguis fragilis) (drusop.nature.cz, 2011).
Ve vymezeném zájmovém území, které je součástí CHKO Železné hory, byly
zřízeny tři územní ochranné zóny čítající v souhrnu 28,9 km2.

Obr. 5: Zonace zájmového území (Zdroj: Správa CHKO Železné hory, 2014)
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Do I. zóny z tohoto území ochrany přírody patří PR Údolí Doubravy, skály
Koukalky, Svatomariánské údolí, rybník Stavenov se svými mokřady a území
„Na Stráni“ táhnoucí se od osady Suchá na západ. Výrazný skalní křídový pruh
Dlouhé meze s rozpukanou stěnou je chráněn z důvodu častých nálezů zkamenělin
živočichů křídového moře a je přírodní zvláštností. Do této zóny bylo přiřazeno ještě
několik menších lokalit např. PP Písník u Sokolovce, PR Mokřadlo u Lhoteckého dvora
a Ševcova skalka. Lokality I. zóny sestávají z přirozeného ekosystému, který
je minimálně přetvořen člověkem. Cílem je uchování míry přirozenosti i druhové
rozmanitosti. Péče o lesní a vodní hospodářství je zaměřena na nejjednodušší formy
hospodaření a v odůvodněných případech ponechání vybrané části lesa samovolnému
vývoji. Snahou je vytvořit co největší územní celky první zóny, neboť pro jakýkoliv
zásah do přírody platí přísné regule1. II. zóna zahrnuje zejména lesy s výrazně
pozměněnou druhovou skladbou proti přirozenému stavu a druhově rozmanitá luční
společenstva závislá na lidském obhospodařování. Cílem je udržet rozmanitost luk,
vypěstovat lesy schopné vývoje s minimálními hospodářskými zásahy a postupně
zařaditelnými do první zóny. III. zóna zahrnuje louky, pastviny s rozptýlenou
zástavbou a převáženě monokulturními lesy. Jsou zde v souladu se zákonem o ochraně
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. povoleny neintenzivní formy hospodaření na lukách,
pastvinách a v lesích. Údržba, případně obnova rozptýlené zástavby na okrajích parku
nesmí znehodnocovat krajinný ráz.

1

V prvé zóně PR Údolí Doubravy je povolena přítomnost turistů. Nesmí se pohybovat mimo veřejné
turisticky značené cesty, nesmí ponechat volně pobíhat domácí zvířata, ničit turistická značení a turistické
objekty. V přírodní rezervaci není povoleno stanování a rozdělávání ohňů ani pořádat nepovolené
sportovní akce, mimo horolezecké výstupy na některé stěny. Obecně platí tyto zákazy pro celé CHKO.
Nesmí se zde dále trhat a vyrýpávat rostliny, chytat a rušit zvěř, ničit geologické a geomorfologické jevy
atd.
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4 Základní typologie a charakteristika tvarů reliéfu v údolí
Doubravy
Údolí Doubravy je velmi bohaté na tvary reliéfu. Nejvíce zastoupené
jsou fluviální a kryogenní tvary, méně početné jsou erozně-denudační a antropogenní
tvary. Vyskytují se zde i menší jeskynní útvary a dutiny v oblasti Čertova stolku.
Nazývají se Čertovou jeskyní a Poustevnou.
Tab. 1: Tvary reliéfu v údolí Doubravy

Typologie

Vyskytující se tvary

Fluviální tvary

břehová nátrž, kaňon, koryto, meandr,
obří hrnec, skalní ostroh, skalní práh,
údolí, údolní niva, vodopádový stupeň

Erozně-denudační tvary

skalní stěna, skalní věž, voštiny, výklenek

Kryogenní tvary

balvanový proud, kamenné moře,
kryoplanační terasa, mrazový srub

Antropogenní tvary

hráz vodní plochy, lom

Hlavním tvarem reliéfu v zájmovém území je údolí Doubravy jakožto fluviální
tvar. Vývoj údolí začal ve třetihorách. RNDr. Jiří Hruška (2000) uvádí, že Údolí
Doubravy od Bílku po Dolní Mlýn lze považovat za tzv. epigenetické údolí, vytvořené
zahloubením do rozpukaných krystalických hornin, jež dříve byly pokryty křídovými
sedimenty. Průlomové údolí je epigenetické, neboť eroze zde probíhá bez ohledu
na odolnosti hornin. V údolí Doubravy se dá určit několik typů údolí: kaňon a údolí
tvaru „V“ Dle vztahu řeky Doubravy k morfostruktuře se jedná o resekventní údolí,
u něhož je dno na nižší úrovni než původní konsekventní tok, který prorážel
naplaveninu křídy od Bílku.
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Kaňon s nejužším místem 1,5 m dosahující hloubky 60 m zformovala Doubrava
v dvojslídné ortorule narušené puklinami. K nejhezčím geomorfologickým útvarům
náleží dva vodopády (Velký vodopád 2,5 m) a obří hrnec dosahující průměru 120 cm.
Skalní ostroh Sokolohradu v délce 60 m skrývá na vrcholu zbytky hradiště a vyhlídku.
Před ním se tyčí skalní věž Čertova stolku s Čertovou jeskyní a Poustevnou.
Údolí Doubravy je z obou stran lemované skalními stěnami a mrazovými sruby. Řeka
teče přes skalní prahy a vlivem tektonických puklin v tvrdém rulovém podloží vytváří
meandry. V PR Svatomariánské údolí Doubrava podemílá nárazové břehy a vznikají
tak fluviální tvary reliéfu zvané břehové nátrže. Pro lokalizaci geomorfologických tvarů
byla vytvořena Mapa tvarů reliéfu údolí Doubravy (Příloha č. 7).
Klasifikace základních tvarů reliéfu vychází z publikace Základy geomorfologie
(Smolová & Vítek, 2007).
Břehová nátrž – je svislá stěna vytvořená v nárazových březích zákrutů vodních
toků a meandrů. Vzniká podemíláním břehů (boční erozí) z málo zpevněných hornin.
Kaňon - úzké a hluboké údolí, které vzniklo při výrazné převaze lineární
hloubkové eroze nad vývojem svahů. Svahy jsou strmé, skalnaté, místy svislé
až převislé. Šířka údolí je téměř stejná jako v dolní části.
Koryto - část údolního dna (často žlab), kterým protéká voda. Má podélný
sklon, v podélné ose koryta probíhá střednice, ve směru toku na pravé straně pravý břeh,
na levé straně levý břeh. Součástí dna může být práh, skalní stupeň, obří hrnec
i vodopád.
Meandr - oblouk vodního toku nebo údolí, jehož délka je větší než polovina
obvodu kružnice opsané nad jeho tětivou. Středový úhel oblouku je větší než 180°.
Existují meandry volné (zákruty řeky v široké nivě) a zakleslé (zákruty údolí).
Nárazový břeh (výsep) je podemílán a vlivem boční eroze se v břehu tvoří výmoly,
tzv. břehové nátrže. Uvnitř meandru je jádro (ostruha), nejužší částí meandru je šíje.
Zužováním šíje dojde k zaškrcení meandru, čímž vznikne mrtvé rameno. Proříznutím
šíje vznikne vyvýšenina „okrouhlík“. Mělký úsek vodního toku se nazývá brodem.
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Obří hrnec - je erozní fluviální tvar, jedná se o oválnou prohlubeň v korytech
vodních toků, nejčastěji na skalních prazích, soutěskách pod vodopády i na balvanech
apod.
Skalní ostroh - polygenetický tvar, který vzniká různými geomorfologickými
procesy, nejčastěji fluviální erozí. Je to jazykovitý výběžek skalního masivu do moře,
jezera nebo údolního dna, kde často tvoří jádro zakleslého meandru.
Skalní práh - svislý nebo příkrý skalní stupeň na dně koryta, přes který přepadá
vodní tok.
Údolí - základní fluviální tvar. Je definováno jako protáhlá sníženina zemského
povrchu vzniklá činností říčního toku a skloněná ve směru spádu toku. Do této
kategorie náleží i kaňony.
Údolní niva - akumulační rovina podél vodního toku vyplňující ploché údolní
dno. Tvořená naplaveninami i sedimenty.
Vodopádový stupeň - práh vysoký několik metrů, přes který jde voda.
Skalní stěna - je subvertikálně nebo příkře ukloněná skalní plocha z obnažené
kompaktní horniny. Sklon skalní stěny přesahuje 55° a relativní výška 15 m. V případě
menší výšky než 15 m se jedná o skalní srub.
Skalní věž - izolovaná část skalního masivu ve tvaru pravidelného vysokého
a zpravidla štíhlého hranolu nebo sloupu. Vzniká destrukcí skalnatého hřebene
nebo tabule.
Voštiny - jsou jamkovité prohlubně ve svislých a převislých skalních stěnách,
které místy vytváří celé soustavy.
Výklenek - přirozený široce otevřený nehluboký prostor ve skalním svahu
s poměrně rovným dnem, kam obvykle proniká denní světlo. Výklenek vzniká v méně
odolné části souvrství, zatím co odolnější nadložní část tvoří obvykle skalní převis.
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Balvanový proud - balvanová akumulace protáhlého jazykovitého tvaru.
Vzniká přemístěním úlomků v mělké terénní brázdě po spádnici o malém sklonu 5-15°.
Velmi často se vyskytuje na dnech úpadů.
Kamenné moře – je nahromadění ostrohranných až mírně zaoblených skalních
úlomků hrubé velkosti na stráních či plochých vrcholech pokrývající více než 50 %
plochy dané oblasti.
Kryoplanační terasa - je mírně ukloněný až téměř horizontální erozní útvar
nejčastěji na údolních svazích, úzkých ukloněných meziúdolních rozsochách
a okrajových svazích geomorfologických jednotek. Nacházíme je ve středních
a zejména horních úsecích svahu.
Mrazový srub - je skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráním
a následným odnosem. Je součástí kryoplanační terasy, kde kromě skalního výchozu
(mrazového srubu) je výrazně odlišena mírně skloněná plošina kryoplanační, často
překrytá sutí. Stěny mrazových srubů jsou v závislosti na struktuře horniny (zejména
v puklinách a vrstevních plochách) svislé nebo téměř svislé, příp. převislé.
Kamenolom – těží se v něm stavební kámen a jiné užitkové suroviny
pro průmyslové účely. Jedná se o destrukční těžební antropogenní tvar s konkávními
formami. Zde situovaný etážový kamenolom, založený ve svahu, je odstupňovaný
a jedná se o zvláštní typ stěnového kamenolomu.
V příloze č. 8 je uvedeno šestnáct lokalit tvarů reliéfu v údolí Doubravy.
Při vstupu od lokality č. 1 – Pod Bílkem po směru toku na pravém nárazovém břehu
se nachází první geomorfologicky zajímavá rulová stěna „Mašinka“. Jedná se o skupinu
blokových útvarů pod názvy “Převislá“, “ Plátek“ a “Dvojstěna“, za nimiž meandr
prudce otáčí tok k SZ. Následuje řada tůní a peřejí v korytě posetém balvany téměř
až před Mikšovu jámu. Rulová stěna „Mašinka“ je strukturně denudační skalní útvar
asi 15 m vysoký, meandr je tvarem fluviálním.
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Mikšova jáma (lokalita č. 2) je tůň u Veselé skály pod Bílkem, kde řeka vytváří
meandr otvírající kaskádou přes skalní prahy rozšířené řečiště. Nad korytem řeky
vystupují cca 16 m vysoké horolezecké útvary, jež se místně nazývají “Mikšova skála“,
“Jitčina věž“, „Biková“ a “Doubravský pilíř“.
Hrádek (lokalita č. 3) je skalní ostroh polygenetického tvaru vzniklý
geomorfologickými procesy s výškou 35 m nad řečištěm. V tomto případě tvoří
jazykovitý výběžek na dně zakleslého meandru. Níže po toku následují rozsáhlé úpatní
sutě z ostrohranných balvanů. Skalní ostroh je spolu s meandrem tvar polygenetický,
jenž vzniká v tomto případě fluviální erozí.
Lokalita č. 4 Kaňon je nejdivočejší skalnatá část údolí Doubravy s balvanitým
řečištěm a spádem až 3,4 %. Koryto se v závěru úží na 1 m šíře a voda přechází
přes skalní stupně do kaskád. Protéká tzv. Velkým vodopádem vysokým 2,5 m. Voda
z vodopádu dopadá do vývařiště s cca 5 m širokým jezírkem, z něhož vyčnívají zřícené
balvany. Je zde viditelné, že se řeka stále zakusuje do podloží a svoji energii uplatňuje
k vymletí 35 cm hlubokého obřího hrnce o průměru 120 cm ve skalním výchozu
u pravého břehu. Podle Balatky a Sládka z roku 1967 patří obří hrnec k nejlépe
vyvinutým erozním útvarům Českomoravské vrchoviny. Je zajímavé, že nad uvedeným
obřím hrncem je přibližně o 1 m výše patrný zbytek staršího erozního kotle. V další
části údolí se objevují skalní útvary lemující břeh. Následně ještě při značném spádu
přechází Doubrava výrazné skalní prahy. Koryto, obří hrnec i skalní práh jsou tvary
fluviální.
V jádru zakleslého meandru vznikl mohutný skalnatý ostroh Sokolohrady
(lokalita č. 5), jehož téměř svislá skalní stěna je vysoká 30 m. Má nad úpatím ortoruly.
Mnohdy jsou zde k vidění dutiny a voštiny. Spádová křivka je v tomto úseku značně
nevyrovnaná s častými prahy, peřejemi a soutěskami. Od 15. století byl na ostrohu
vybudován středověký hrad, z něhož jsou v současné době viditelné jen zbytky.
Meandr, skalní ostroh i soutěska jsou tvary fluviální. Voštiny jsou naopak tvarem
strukturně denudačním.
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Čertův stolek (lokalita č. 6) je impozantní skalní věž navazující na souvislé
skalní sruby patřící k mezoformám PR Údolí Doubravy. Skalní srub, místně nazývaný
“Mechový“, je asi 10 m vysoký sledující směr puklin 145°. Nad údolní hranou
vystupuje série malých mrazových srubů. Jsou to stupňovité výchozy, oddělené od údolí
12 m širokou kryoplanační terasou. Ve skalní věži a její blízkosti se vyskytují různé
typy zvětrávání, menší jeskynní útvary, dutiny, úpatní výklenky apod. Skalní věž je tvar
strukturně denudační, mrazové sruby s kryoplanační terasou kryogenně periglaciální.
Pod Čertovým stolkem (lokalita č. 7) pokračuje řeka strmým úsekem dále
na SZ. Charakteristické jsou skalní výchozy těsně nad řečištěm a časté útesy mající
různé tvary v podobě výklenků a převisů. Byly vytvořeny boční erozí a mrazovým
zvětráváním. Břehový sled čistých skalních erozních forem přerušuje na pravé straně
svahu rozsáhlejší balvanový proud. Balvanový proud je balvanová akumulace
protáhlého jazykovitého tvaru, vzniklá v mělké terénní brázdě po spádnici o malém
sklonu svahu 5 - 15°. Balvanový proud jazykovitě vybíhá z vrcholového kamenného
moře. Vznikl mrazovým zvětráním ruly a následným posunem po svahu vlivem zemské
tíže. V těchto místech se některé balvany dostaly až do řeky. Balvanový proud
je kryogenní periglaciální tvar. (Smolová & Vítek, 2007). V severní části je širší
zakleslý meandr se strukturním hřbítkem. Nad točitým vírem se ve dvou místech řeka
větví do dvou i tří proudů. Rychlost vody postupně klesá a tvoří se naplaveniny
s otevřenými meandry.
V ostrém ohybu řeky vznikl pod nárazovou skalní stěnou Točitý vír
(lokalita č. 8), který mění směr průtoku řeky prudce k jihu. Řeka vybočuje z generálního
směru na SZ. U něho je říční ostrov s překvapivou akumulační schopností sedimentů
v erozním systému. Řeka se v další části obrací k JZ a na obou stranách toku vystupují
stupňovité skalní útvary. Pod boční strží se nalézá větší ostrov lalokovitého půdorysu.
Říční koryto je vyplněno balvany. Pod točitým vírem se řeka rozšiřuje a začíná vytvářet
menší ostrůvky, neboť tok v tomto místě ztrácí rychlost. Typickým znakem
je sedimentace naplavenin, větvení hlavního toku řeky do mnoho ramen a kanálů.
Tato vnitrozemská deltička vytváří takovýto útvar dlouhý asi 250 m.
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Kamenný potok je levostranným přítokem řeky Doubravy se zaústěním 200 m
pod Točitým vírem. V údolí Kamenného potoka (lokalita č. 9) se nachází až 5 m
vysoké mrazové sruby. V řečišti potoka leží velké balvany a vyskytují se i skalní prahy.
Přes největší skalní práh z výšky 1,5 m padá vodopád. Vlastní údolí v dolní části potoka
má tvar „V“.
Údolní niva mezi Horním a Dolním Mlýnem (lokalita č. 10) patří
ke geomorfologicky jednodušším partiím rozšiřující se řeky. Začíná u Horního Mlýna.
Bílecké ortoruly tvoří místy výrazné útesy až 25 m vysoké, stupňovité mezoformy
a sérii kuželů. Přírodní rezervace Údolí Doubravy končí u Dolního Mlýna.
Údolní niva mezi Dolním Mlýnem a Bezlejovem (lokalita č. 11) je akumulační
rovina podél dolního toku tvořená naplaveninami a sedimenty (Smolová & Vítek,
2007). Spodní část údolní nivy začíná u Horního Mlýna. Nemá velký rozsah. Charakter
dna řeky je kamenitý stejně jako na toku před Libicí nad Doubravou. Málokdy pokrývá
niva obě strany řeky. Ještě před Libicí nad Doubravou je balvanité dno s valouny
10 – 30 cm s častými zátočinami. Větší niva byla zaznamenána před osadou Libická
Lhotka u „tří chat“. V pravé části řeky má niva šířku 35 – 40 m, levá část řeky má nivu
širokou cca 250 m. Již v této části podél chatek musela být řeka regulována na výsepní
části řeky stavbou kamenných hrází. Koryto v délce cca 700 m je antropogenní.
Při jarním tání byla hladina řeky zvednuta o 1,1 m. Při pohybu ker po řece došlo
k silnému poškození pobřežních stromů o kry na pravé i levé straně řeky. V úzkém
korytu řeky vznikají taktéž sedimenty na jesepních stranách meandru. Nárazové
(výsepní) části toku jsou hluboké v důsledku boční eroze se snahou přemístit zeminu
a rozšiřovat i prohlubovat koryto toku. Ve Svatomariánském údolí je dno štěrkové
s poměrně vysokou četností střídání brodů a tůní. Zde se nachází největší údolní niva.
Na spodní části řeky v důsledku směrové stabilizace dna a vyrovnané nivelity dna
se udržuje tok v málo dynamickém stavu. Rozvětvený úsek vodního toku asi 1200 m
před Bezlejovem má větší část jesepů dlouhodobě stabilizovaných stromovými porosty
do říčních ostrovů s omezenými možnostmi dynamického vývoje říčního koryta.
Od začátku Svatomariánského údolí tvoří naplaveniny štěrky ve vrstvě 1 m. V hlavním
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toku u osady Rochňovec se vlévá do Doubravy z levé strany Kamenný potok. Doubrava
má přítoky dvou různých „Kamenných potoků“, vyznačených i na mapách. Do údolní
nivy se z pravé strany vlévá mezi 62. a 63. km Cerhovka a na 61. km Barovka.
V zájmovém území se nachází lokalita č. 12 „Na Rovinách“ s nadmořskou
výškou 487 m. O 20 m níže je hrana nepřehlédnutelného pásu opukové skály v délce
asi 1 km, dobře viditelného od Libice nad Doubravou, nazývajícího se Na Stráni.
Bezprostřední povrch lokality „Na Rovinách“ vznikl erozní akumulací drobného štěrku
a hlíny z povrchových částí Vesteckého masivu. Dnes je tato rovina hospodářsky
využívána. Lokalita Na Stráni se táhne po vrstevnici s výškou 467 m od osady Suchá
ve směru V – Z a je součástí tzv. Dlouhé meze tvořené převážně opukami. Podloží
Na Rovinách je také součástí Dlouhé meze. Zde se usazovaly sedimenty druhohorního
křídového moře, jež svým příbojem formovalo právě opukový skalní útvar Na Stráni.
Pouhých 5 km od tohoto místa v okolí obce Maleč byly nalezeny zkameněliny
křídového moře. Území Malče již není předmětem diplomové práce.
Na SV od Chotěboře se nalézají ve vzdálenosti 1,2 km mrazové sruby Koukalky
(lokalita č. 13). Oblast podrobně popsal a geomorfologicky analyzoval J. Vítek
a stručně i Jiří Hruška. Skály dříve „vykukovaly“ nad lesní porost, proto se jim dosud
říká Koukalky. Dnešní vzrostlý les je však překrývá. Koukalky se nalézají v maximální
nadmořské výšce 510 m s celkovou orientací SZ - JV v délce asi 500 m. Seskupení šesti
výrazných útvarů je tvořeno odolnou magmatickou ortorulou. Podle typologie tvarů
reliéfu jde o kryogenní periglaciální tvary – mrazové sruby, z nichž největším
je „Koukalka“. Skalní výchoz Koukalka má délku 90 – 120 m, šířku 50 – 70 m a výšku
asi 14 m. Tento mrazový srub připomíná tvarem sfingu. Některé sruby mají v úpatí
kryoplanační terasy. Probíhá neustálý vývoj seskupení. Téměř každý mrazový srub
má v sobě pukliny, které jsou zdrojem dalšího rozpadu kamene. Tímto způsobem
se na svazích okolo mrazových srubů objevuje balvanová suť někdy i s 1-2 m vysokými
balvany. Další mrazové sruby už nejsou tak mohutné ani tak vysoké. Přesto svými
rozměry budí respekt.
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Ševcova skalka (lokalita č. 14) je na mapě označena kótou 492,6 m, vyskytuje
se při PR Údolí Doubravy 1,2 km jižně od Bezděkova. Má obdobné složení horniny
jako Koukalky (dvojslídná ortorula). Skalka má oválný půdorys, jenž ze západní strany
je příkřejší ve směru zlomu. Celý útvar je typem plochého mrazového srubu. Téměř
neznatelně byla jižní stěna tvarována lidskou činností. V okolí se nachází ještě další
menší mrazové sruby s třemi až čtyř metrovými balvany rozsetými v lesním porostu
(Hruška, 2000).
Lom Sloupno (lokalita č. 15) je ještě doposud činný. Zasahuje převážně
do III. zóny velkoplošného chráněného území. Těžba se provádí ve 3 stupních a kámen
se používá pro stavební účely (AOPK ČR, 2010). Z hornin dominují amfibolické
metadiority železnohorského plutonu měnící se do růžových biotických metagranitoidů.
Dalšími významnými horninami jsou tmavě šedé až černé metadiority, amfibolit,
plagioklas a křemen. V menším rozsahu se v ložisku objevuje biotit a draselný živec
(lokality.geology.cz, 2011).
Poslední lokalita (č. 16) obsahuje antropogenní vodohospodářské tvary –
rybníky Stavenov, Lhotka a Nový rybník.
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5 Naučná stezka
5.1 Naučné stezky v České republice
Naučná stezka (NS) je turistická trasa, která má za úkol podat informace
a vzdělat procházející návštěvníky. Slouží k poznání okolní přírody s cílem obohatit
rozhled návštěvníka a především vytvářet v mladé generaci zájem o přírodní bohatství.
Nezanedbatelná je možnost zvýšení tělesné zdatnosti. Stezky nejčastěji vedou
přes zajímavá místa jako např. chráněná území, zemědělskou krajinu, městské
a zámecké parky, města a jejich okolí (www.naucnoustezkou.cz). Naučná stezka
má upozornit na vzájemné vztahy v přírodě, vývoj krajiny a přetváření krajiny vlivem
člověka. Důležité je vzbudit v návštěvníkovi zájem o přírodu a ochranu životního
prostředí (Čeřovský, 1989).
Naučná stezka bývá obvykle značena smluvenou turistickou značkou, bílým
čtvercem o rozměru 10 x 10 cm s úhlopříčným zeleným pruhem z levého horního
do pravého dolního rohu o šířce 3 cm. Avšak toto označení není jednotné. Používá se
i červenobílé místní značení tzv. psaníčko, logo nebo cesta vede po již značené klasické
turistické značce. Od turistické trasy se liší sérií většinou číslovaných informačních
tabulí pravidelně rozmístěných podél trasy od počátečního až po cílový bod túry.
Naučné trasy mohou být okružní i jednosměrné. Bývají konstruovány nejen pro pěší,
ale také cyklisty, vodáky apod. (www.naucnoustezkou.cz).
Nejstarší naučná stezka vznikla roku 1941 v severní části Lužických hor
u Krásné Lípy a nesla název Köglerova naučná stezka (Holeček, 2004). Ovšem
donedávna byla za první naučnou stezku České republiky považována naučná stezka
Medník z roku 1965, jejíž tabule se věnovaly trati Posázavského pacifiku, řece Sázavě,
geologické stavbě, fauně i flóře. Texty tabulí sepsali Miloš Homoláč a Jan Čeřovský
(www.stezky.info).
Naučné stezky nejsou v České republice centrálně evidovány, ale částečná
databáze byla vyvěšena na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.
Na stránkách je uvedeno 300 naučných stezek za rok 2002. Karel Drábek v publikaci
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„Naučné stezky a trasy 3“ odhadoval roku 2008 jejich počet na 700. V poslední době
naučných stezek neustále přibývá. Najdeme je i často mimo výjimečné lokality České
republiky.
Při tvorbě naučné stezky by měl být její výchozí bod dobře přístupný.
Dále je nutné klást důraz na „přitažlivost“ informačních panelů, atraktivní obrazovou
část a stručný, srozumitelný text, který by návštěvníka plně zaujal. Každá zastávka
by měla být instalována u konkrétního popisovaného jevu. Důležité je také přehledné
a jasné označení trasy naučné stezky. Výhodou bývá informační mapa zobrazující
průběh a zastávky naučné stezky na tabulích. Značky by měly být viditelné z dálky
a vyznačené obousměrně. Na křižovatkách a rozcestích značíme směrovkou
a následující značka by měla být jasně patrná. Pro jistotu se v těchto místech dělá ještě
jedna tzv. potvrzovací značka. Značkářské kolíky se používají v místech, kde není jiná
možnost vyznačení trasy (www.naucnoustezkou.cz).
Výstavba a údržba tabulí není levnou záležitostí, proto se stále častěji místo nich
objevují popisy ve formě brožur či možnost stáhnout si průvodce přímo na internetu.
Například v lednu 2011 zahájil Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. projekt „Interaktivní stezky
v pražských lesích“ prostřednictvím naučných stezek, které jsou místo klasických
informačních tabulí opatřeny v terénu tagglisty (kartičkami s kódem), jež jsou určeny
hlavně pro mladou generaci. Ta s velkou oblibou používá mobilní telefony připojené
k internetu, které jsou schopné číst pomocí fotoaparátu 2D čárové kódy tzv. taggy.
Turista může tímto způsobem získat nejen obrazové, textové, ale navíc i zvukové
informace vztahující se k danému místu. Nevýhodou tohoto řešení je zatím malý počet
vlastníků této moderní techniky. Chce to čas. (www.naucnoustezkou.cz).

5.2 Vlastní návrh naučné stezky Údolím Doubravy
V říjnu 1993 byla otevřena naučná stezka „Údolím Doubravy“ dlouhá 4,5 km
s výškovým rozdílem 73 m. Velký podíl na vzniku stezky nesl Český svaz ochránců
přírody v Chotěboři, který označil terén, provedl osazení tabulí a získal část financí
na krytí nákladů. Odbornou a finanční pomoc poskytla Správa chráněné krajinné oblasti
Železné hory a Česká spořitelna – pobočka Chrudim. Městský úřad jako majitel
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pozemků souhlasil se vybudováním stezky. Trasa vede přírodní rezervací Údolí
Doubravy chráněné od 1. června 1986. Území o rozloze 92,07 ha je zajímavé řadou
geomorfologických jevů a typickou biotou (Bárta, 1994).
Zadání mé diplomové práce bylo podmíněno požadavky Geoparku Železné hory
a Správy CHKO Železné hory. Moje spolupráce spočívá ve vypracování návrhu tabulí
naučné stezky včetně Sborníku doprovodných textů k tabulím naučné stezky nejen
pro učitele (Příloha č. 2) a vytvořením pracovních listů pro terénní výuku. Pracovní listy
budou určeny především pro žáky základních a středních škol. Jelikož Údolí Doubravy
velmi často navštěvují rodiče s dětmi, rozhodla jsem se zpracovat zábavnou formou
informační listy pro rodiče a učitele nižších ročníků základních škol. Lokalita
je opředena mnoha pověstmi, které jistě pro děti mají určité kouzlo. Pracovní listy
a doprovodné texty budou umístěny na webových stránkách Správy CHKO Železné
hory a Geoparku Železné hory pod projektem Geovědy.cz. Věřím, že nové informační
tabule a pracovní listy pomohou zvýšit návštěvnost v uvedené lokalitě.
Na schůzce se zástupcem Geoparku Železné hory panem Mgr. Janem Douckem
jsem dohodla detaily naší spolupráce. Jmenovaný mně objasnil účel, rozsah a investiční
záměr, neboť 11 naučných tabulí Údolí Doubravy bude součástí projektu na umístění
58 tabulí v Geoparku Železné hory.
Dne 29.11.2013 se uskutečnilo v Nasavrkách třístranné jednání za účasti:
zástupců Správy CHKO Železné hory - Mgr. Vlastimil Peřina - vedoucí Správy CHKO
Železné hory a krajského střediska Pardubice (vodní hospodářství, hydrobiologie,
OP ŽP), Ing. Josef Rusňák - vedoucí oddělení ochrany krajiny (krajinný ekolog)
a Mgr. Soňa Hospodková (vodní hospodářství, geologie, správa MZCHÚ). Dále pak
zástupce Geoparku Železné hory - Mgr. Jan Doucek a já - Bc. Iva Macháčková.
Jelikož prochází v současné době naučná stezka Údolím Doubravy rekonstrukcí,
projednávalo se určení směru stezky. Bylo dohodnuto, že tabule číslo 1 bude umístěna
pod Bílkem a stezka bude končit u Horního Mlýna. Pro určení směru byl rozhodující
pohyb turistů ve směru Bílek – Chata Doubravka. Za tímto účelem jsem provedla
průzkum návštěvnosti během 8 podzimních víkendových dnů, kdy za krásného počasí
prošlo oběma směry 860 lidí. Kromě toho v dalších sledovaných dnech mezi 11:00
a 15:30 hod prošlo trasou až 30 osob. Na Chatě Doubravce parkovalo za 2 dny
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11 automobilů. Za výpomoci Bohdany a Josefa Kopeckých bylo zjištěno, že ze směru
od Bílku vykonalo prohlídku 65 % lidí. Důvodem je bezpečnější parkování v obci
Bílek, snadnější cesta po proudu toku řeky hlavně pro starší osoby a rodiče s dětmi.
Také vlakové spojení do obce Bílek bylo důležitým argumentem. Mezi 11:00
a 15:00 hod. parkovalo na Bílku průměrně 26 automobilů. Od vlaku nebo autobusu
procházela vždy větší skupina lidí (11-21 osob). Většina návštěvníků se vrací cestou
od Sokolohradu po zelené turistické značce zpět do obce Bílek. U Horního a Dolního
Mlýna parkovaly automobily ojediněle. Při prováděném průzkumu neprošel naučnou
stezkou žádný zahraniční návštěvník a ve zmíněných osmi dnech nebyla zjištěna žádná
horolezecká aktivita. Při pokračujícím sledování v zimních měsících však návštěvnost
byla minimální a na trase bylo možno potkat pouze jednotlivce.
Dalším z důležitých argumentů je záležitost stravování. Návštěvníci stezky mají
možnost po návratu na Bílek navštívit místní restauraci, dále v obci Horní Sokolovec
je možné si odpočinout v hostinci u Mikše. Hostinec se nachází asi 1 km od chaty
Doubravky, která neposkytuje restaurační služby pro veřejnost. Je možné se
tu ubytovat, případně rekreovat po dohodě s vlastníkem zařízení. Po zvážení těchto
okolností bylo schváleno výše uvedené uspořádání stezky.
Dále se na jednání řešil obsah tabulí. Tabule z původně požadovaného rozměru
100 x 70 cm byly změněny na 100 x 60 cm na výšku. Při umístění tabulí budou
zřizovatelé respektovat můj názor. Co do obsahu je požadováno minimum informací
se zaměřením na výstižnost a stručnost. Názvy jednotlivých tabulí byly ponechány
na mém rozhodnutí:
1. Vítejte v přírodní rezervaci Údolí Doubravy
2. Řeka Doubrava
3. Kaňon
4. Sokolohrady (též Sokolov)
5. Pod Čertovým stolkem
6. Kamenné moře
7. Lesní společenstva
8. Točitý vír
9. Kamenný potok
10. Říční ostrov v údolní nivě
11. U Horního Mlýna
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Dne 29.11.2013 byl předán partnerům čistopis Sborníku doprovodných textů
k tabulím naučné stezky nejen pro učitele v rozsahu 24 stran (viz Příloha č. 2). Přítomní
hodnotili texty pozitivně. Líbilo se jim obohacení o anglické texty a obrazové přílohy,
které zejména učitelům přiblíží celou problematiku. Bylo dohodnuto, že korekturu
anglických textů zajistí zřizovatelé (pokud se rozhodne, že zůstanou v platnosti).
Dne 17.3.2014 jsem předala panu Mgr. Douckovi z Geoparku Železné hory návrhy
tabulí naučné stezky a 18.3.2014 mě seznámil s projektem Železné hory – geologicky
významná oblast. Projekt má dvě části. Část A se týká vybudování 5 bezobslužných
informačních stanovišť, výroby a instalace 58 stojanů pro informační tabule, výroby
a instalace kovových tabulek s názvy hornin, úpravy skalních výchozů a horninových
bloků, sběr a instalace horninových bloků pro venkovní expozice, propagace a vydání
informačních materiálů. Terénní úpravy se mají uskutečnit na 10 lokalitách.
Objednávku získaly na základě výběrového řízení Vodní zdroje Chrudim, s. r. o. a První
stavební Chrudim a.s.. Objednavatelem je Česká republika – Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR. Terénní část má být provedena do 31.5.2014. Předmětem části B
je rekonstrukce naučné stezky Údolím Doubravy do 30.11.2014. Objednavatelem
je opět uvedena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a zhotovitelem firma
Gardealine s.r.o. Litoměřice. V rámci zakázky B má být provedena oprava kamenného
chodníku, výměna lávky přes řeku Doubravu, oprava schodů na Sokolohrady a výměna
naučných panelů. Akce je realizována s cílem usměrnění návštěvnosti území, zajištění
relativně bezpečného průchodu údolím a informování veřejnosti o přírodních
fenoménech hlavně chráněného území PR Údolí Doubravy. Dohodnutá cena za část B
je 3 081 590 Kč bez DPH. Maximální cena za části A+B je 9 110 783 Kč s DPH.
Na základě výše uvedených skutečností, vyplynuly pro mou osobu tyto termíny
pro předání dokumentace Geoparku Železné hory:
Předání textových návrhů do 30.6.2014:
Rozsah: Hotové návrhy tabulí
Fotodokumentace a obrazové materiály pro tabule
Pracovní listy
Metodické pokyny
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Porovnání textů a obsahů původních tabulí s nově navrženými.
Původní tabule (viz Příloha č. 3) jsou na plechovém podkladu v černobílém
provedení o rozměrech 60 x 42 cm. Vzhledem k tomu, že tabule byly malého rozměru
je i písmo drobné a nutno texty číst z krátké vzdálenosti. Na tabulích nebyly použity
žádné fotografie, nýbrž kresby. Kromě českého textu tabulí jsou doplněny o stručnou
anglickou verzi. Na každé tabuli v levém horním rohu je zobrazeno logo Chráněné
krajinné oblasti Železné hory. V pravém horním rohu je číselné označení tabule
a v horní střední části vždy uveden název tabule např. Voda a její význam v krajině.
Všechny tabule byly situovány od Horního Mlýna k Bílku, jelikož tímto směrem
vedla dosavadní stezka. Většina návštěvníků ale dnes chodí opačným směrem z důvodu
dopravní obslužnosti. Původní tabule však již dosloužily, některé byly zcela vyvráceny
nebo poničeny. Původní tabule č. 5 byla zcizena.
Nové tabule budou rozmístěny přibližně na stejných místech jako dosavadní,
ale budou mít nový obsah a směr číslování. To znamená, že nová tabule číslo 1 bude
odpovídat místem původní tabuli číslo 11. Po dodatečném telefonickém vyrozumění
zřizovatelem byl vypuštěn anglický text. Tabule dle mého návrhu budou v rozměrech
100 x 60 cm požadovaných Geoparkem a Správou chráněné krajinné oblasti Železné
hory. Realizaci stezky již v současné době zajišťuje Geopark Železné hory
ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory. Rekonstrukce se týká celé délky naučné
stezky. Hlavní důraz je kladen na bezpečné zpřístupnění geomorfologických jevů,
proto se osazují nová zábradlí a zpevňují chodníky trasy naučné stezky. Všechny
rekonstrukční práce jsou prováděny citlivě s ohledem na minimální zásahy
do chráněného území.
Tabule dle mého návrhu (viz obr. č. 6) budou mít zelené pozadí a černou
textovou část. Budou rozděleny celkem na 8 dílů, přitom v šesti rozměrově shodných
částech (sektor 2 – 7) budou hlavní informace zaměřené na geomorfologii, faunu
a flóru. V levém rohu střední části (sektor 2) bude vždy orientační mapa naučné stezky
a pravý spodní roh (sektor 7) bude pokaždé obsahovat titulek: „Poznáš, co zde roste
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či žije?“. V sektoru číslo 1 bude v levém rohu číselné označení tabule naučné stezky
Údolím Doubravy a uprostřed bude uveden název panelu. V sektoru 8 budou loga,
autoři fotografií a odpověď na otázku z předchozí tabule.

Obr. 6: Označení sektorů na nových tabulích (Iva Macháčková)

Porovnání nového návrhu tabule č. 1 s původní tabulí č. 11: Původní název
„Lom“ bylo nutno změnit, neboť situační umístění neodpovídá skutečnosti. Lom není
zaevidovaný ani v historických mapách a na panelu byla o něm jen zmínka. Tabule
pojednávala o všeobecném výskytu fauny a flóry v PR Údolí Doubravy a doporučovala
návštěvu dalších zajímavostí v okolí. Nová tabule č. 1 nese název „Vítejte v Přírodní
rezervaci Údolí Doubravy“. Obsahuje mapu naučné stezky a seznam jejich zastávek.
Celkovou informaci doplňuje 3D model. Kromě všeobecných údajů se panel zabývá
též vývojem údolí a upozorňuje na nedaleké blokové útvary, které je možné shlédnout
cestou k následující zastávce. Charakteristickým živočichem pro tuto oblast je ještěrka
obecná, o níž je uveden krátký medailonek s hádankou.
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Porovnání nového návrhu tabule č. 2 s původní tabulí č. 10: Původní název
tabule Mikšova jáma byl upraven na „Řeka Doubrava“. Tato tabule se v převážné míře
zabývá pověstmi spjatými s jednotlivými místy v údolí Doubravy, jakou jsou
Sokolohrad, Mikšova jáma, Čertův stolek a Točitý vír. Tento námět ani v novém
materiálu není opomíjen a bude součástí pracovních listů určených pro rodiče s dětmi
a žáky nižších ročníků základních škol. Na tabuli byly vyzdviženy zásluhy těch, kteří
vybudovali naučnou stezku, psali básně a popularizovali údolí. Nová tabule obsahuje
mapu naučné stezky s označením místa zastávky č. 2. Dále se věnuje fluviálním
procesům, jež napomohly vzniku Mikšovy jámy. Nezapomíná zmínit největší povodeň
z roku 1883. Nově byla vytvořena spádová křivka údolí Doubravy v CHKO Železné
hory s vyznačením úseku naučné stezky. Vlévající se Doubrava do řeky Labe byla
porovnána v hlavních parametrech právě s tímto tokem. V utajeném textu by turisté
měli poznat vydru říční.
Porovnání nového návrhu tabule č. 3 s původní tabulí č. 9: Zastaralá tabule
byla po dohodě se zřizovateli přejmenována z „Koryta“ na „Kaňon“. Obsahovala popis
koryta řeky Doubravy, kde se zmiňovala o obřím hrnci i vodopádu. Novým měřením
došlo k upřesnění výšky horní hrany obřího hrnce nad průměrným stavem vody,
což nyní činí cca. 2 m. Dále byla na tabuli popisována fauna se zaměřením na třídu
„ptáci“. Nová tabule zahrnuje orientační mapu naučné stezky, popis geomorfologických
tvarů reliéfu kaňonu, obřího hrnce a vodopádu. Turisté mohou porovnat obří hrnec
Doubravy s obřím hrncem u Mumlavského vodopádu. Charakteristickým živočichem
pro kaňon Doubravy je vranka obecná. Z tohoto důvodu byla zařazena do utajeného
textu.
Porovnání nového návrhu tabule č. 4 s původní tabulí č. 8: Obě tabule mají
shodný název i pojednávají o obdobných geomorfologických úkazech. Původní tabule
popisuje vývoj údolí, který je zahrnut v textech nové tabule č. 1. Na moderní tabuli bylo
ponecháno upozornění na unikátní druh žlutého lišejníku Biatora lucida a dále je zde
navíc poukázáno na historický význam hradu Sokolov, který kdysi stál na mohutném
skalnatém ostrohu zvaném Sokolohrady. Ve stěně Sokolohradu hnízdí výr velký.
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Porovnání nového návrhu tabule č. 5 s původní tabulí č. 7: Původní název
tabule byl upřesněn „Pod Čertovým stolkem“, protože se tabule nachází dole u řeky.
Původní popis ve vztahu ke geomorfologickým objektům byl popisem všeobecným,
což bylo nezbytné přepracovat. Samotná tabule byla zaměřena na vyjmenování
rostlinných a živočišných druhů přírodní rezervace. Obecně se zabývala také
Sokolohradem. Na novém panelu je opět orientační mapa naučné stezky s vyznačením
místa zastávky. Převážná část problematiky je zaměřena na geomorfologii. Zvláštní
pozornost bylo třeba věnovat profilu údolí, neboť v tomto místě je příčný profil
nejsložitější a z estetického hlediska nejhezčí. Řez poblíž 68. kilometru zahrnuje profil
Čertova stolku i Sokolohradu. Návštěvníci by měli na tabuli poznat méně známou
měsíčnici vytrvalou.
Porovnání nového návrhu tabule č. 6 s původní tabulí č. 6: Obě tabule mají
shodný název tj. „Kamenné moře“ a texty byly ve velké míře převzaty. Obdobně byl
mnou popsán vznik kamenného moře, mikroklima i inverzní (obrácená) stupňovitost
vegetace. Navíc nová tabule obsahuje orientační mapu naučné stezky a porovnání
kamenného moře Doubravy a jihočeské Čertovy stěny. Z popsaného utajeného textu
s fotografií je dobře rozpoznatelný skorec vodní.
Porovnání nového návrhu tabule č. 7 s původní tabulí č. 5: Původní tabule byla
zcela zničena a nedochovala se. Pouze se domnívám, že se zabývala tématem údolní
nivy. Umístila jsem zde panel s názvem „Lesní společenstva“. Pod ním jsem zahrnula
společenstva suťových jedlin, javořin, bučin, dubohabřin, druhotných smrčin, reliktních
borů a olšin. Dále je na tabuli připomínána fotografiemi fauna a flóra.
Na tabuli je umístěna opět orientační mapa. Návštěvníci mají poznat osladič obecný.
Porovnání nového návrhu tabule č. 8 s původní tabulí č. 4: Dosavadní název
tabule „Lesní společenstva“ nevyhovoval umístěním, jelikož byl panel poblíž
zakleslého meandru Točitého víru. Přesunutá tabule byla tedy nazvána podle lidové
pověsti. Panel popisuje fluviální tvar „meandr“, který je uveden na fotografii
i znázorněn na schematickém nákresu. Dále se tabule věnuje vývoji zakleslého meandru
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„Točitého víru“. Pro porovnání je uvedena fotografie vltavského meandru z vyhlídky
Máj, jenž je jedním z největších u nás. Nezbytnou součástí tabule je orientační mapa
naučné stezky a medailonek o raku říčním.
Porovnání nového návrhu tabule č. 9 s původní tabulí č. 3: Panel nese shodný
název „Kamenný potok“. Původní tabule se Kamenným potokem nezabývá, ačkoliv
jsou na něm k vidění malé vodopády, skalní prahy a mrazové sruby. Patří bezesporu
do přírodní rezervace Údolí Doubravy. Má na svém toku mezi 0. – 1. km třetí největší
spád v údolí Doubravy. Údaji o řece Doubravě mezi pramenem a ústím do Labe
pojednává nová tabule č. 2. Moderní tabule řeší ptactvo vyskytující se v Údolí
Doubravy a má orientační mapu. Byla zpracována spádová křivka Kamenného potoka
a zdůrazněny geomorfologické jevy. Turisté mají poznat ledňáčka říčního.
Porovnání nového návrhu tabule č. 10 s původní tabulí č. 2: Název tabule byl
z původního „Ostrova“ upřesněn na „Říční ostrov v údolní nivě“. Text má u obou tabulí
obdobný charakter. Nová tabule více využívá fotodokumentace a je doplněna orientační
mapou naučné stezky. Dominantní pro údolní nivu je květena, které se panel převážně
věnuje. Návštěvníci mohou poznat utajenou orsej jarní.
Porovnání nového návrhu tabule č. 11 s původní tabulí č. 1: Původní název
„Voda a její význam v krajině“ byl změněn na „U Horního Mlýna“. Tabule popisovala
citlivě význam vody v krajině, její vliv na prostředí a celkový život v okolí řeky. Byla
zaměřena jakožto první tabule na obecné seznámení s Údolím Doubravy. Zvláštní
pozornost byla věnována fauně. Zmiňovala se o Horním Mlýnu, rodišti Ignáta
Herrmanna. Návštěvník byl upozorněn na náhon, který dnes přivádí vodu k malé vodní
elektrárně. Nová tabule doporučuje 3 varianty návratu či pokračování v túře.
Z odborného hlediska panel dále pojednává o geomorfologických jednodušších partiích
rozšiřující se údolní nivy. Nebyl opomenut ani náhon ke mlýnu a z historického
hlediska ani památka na Ignáta Herrmanna. Nedaleko od Horního Mlýna zimuje
ve štole netopýr vodní, jenž je součástí textu. Jelikož je možné jít naučnou stezku
ve směru od Horního Mlýna na Bílek, je umístěna na tabuli orientační mapa s uvedením
seznamu všech zastávek naučné stezky.
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6 Pracovní listy
6.1 Přínos pracovních listů
Pracovní listy by měly být zdrojem poučení i ozvláštněním tradiční výuky.
Rozhodně by neměly přispívat k pohodlnosti učitele, který jimi zabaví žáky. Vyučující
musí mít na zřeteli srozumitelnost úkolů a vědět, že někdy méně je více. Jáč (2013)
uvádí, jak velice snadno můžeme exkurzi proměnit ve kvalitní terénní výuku, třeba
jen zařazením pracovního listu se samostatnou prací žáků, která bude následně
vyhodnocena, či bude sloužit jako zápis na dané téma, na které následně proběhne
písemné přezkoušení.
Je známo, že při terénní výuce ve spojení s tělesně náročnou trasou se pozornost
žáků při stoupající únavě otupuje, a proto volba úkolů v pracovních listech musí
postupně gradovat co do přitažlivosti, vtipnosti a mnohdy i jednoduchosti myšlení.
Pracovní listy jsou vhodné pro motivaci žáků, k opakování a fixaci probraného učiva.
Měly by rozvíjet myšlení žáků, jejich pozorovací dovednosti a praktické zkušenosti.
Díky pracovním listům si učitel ověří, zda byli žáci v terénu pozorní a jestli si ještě díky
této formě výuky upevnili získané vědomosti. Do terénní výuky je dobré zapojit
soutěživost mezi žáky. Vhodné otázky k danému tématu a pochvala dají žákům
pro život mnohdy více, než strohé hodnocení známkou.
Velmi přínosnou práci pro výuku pomocí pracovních listů uceleně zpracoval
Ing. Aleš Máchal. Z tohoto důvodu jsou níže uvedeny jeho hlavní kritéria pro tvorbu
pracovních listů:


návaznost na dosavadní učivo nebo aktuálně probíraná témata



smysl, účel a cíl pracovního listu



environmentální rozměr výuky



myšlenkové operace vyžadující po žácích úkoly pracovních listů



jak bude naloženo s použitým pracovním listem např. vyhodnocení
správného řešení – společná kontrola, kontrola učitelem



přiměřenost obsahu a formy pracovního listu uzpůsobená cílové skupině
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aktivace žáka pomocí pracovního listu – pracovní list podporuje
tvořivost,

zvídavost,

schopnost

kritického

myšlení,

dovednosti

pro vyhledávání a práce s informacemi, osvojování kompetencí k řešení
problémů apod.


srozumitelnost pracovního listu



přitažlivost pracovního listu



způsob práce s pracovním listem



aktuální, správný a věcný obsah pracovního listu



vytříbenost a pravopisná stylizace textu pracovního listu



grafická úroveň pracovního listu, srozumitelnost obrázků, grafů
a schémat



ctění autorských práv



uvedení zpracovatelů a vydavatelů pracovních listů

6.2 Soubor pracovních listů
Soubor pracovních listů „Údolím Doubravy“ obsahuje v prvé řadě Pracovní list
pro nejmenší aneb malý průvodce přírodou pro rodiče s dětmi a nižší ročníky ŽŠ., dále
dva pracovní listy pro základní školy a pracovní listy pro střední školy ve čtyřech
variantách. Pracovní listy pro ZŠ a SŠ obsahují ještě řešení a metodické listy.
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
PRACOVNÍ LIST PRO NEJMENŠÍ aneb MALÝ PRŮVODCE
PŘÍRODOU PRO RODIČE S DĚTMI A NIŽŠÍ ROČNÍKY ZŠ
1. Hádanky
A. Korunu má, král není.
Listy má, kniha není.
Před deštěm chrání, deštník není.
Co je to?

B. Co v létě kvete,
v zimě dozraje
a veverka si na tom pochutná?

2. Básničky
Kapradí
Jako pěkný vějíř z krajkoviny
kývají se kapradiny
a když klíčí,
podobny jsou houslovému klíči.
A kdo ví, kdo vzpomene si,
z kapradí že byly lesy obrovité?
Jak to víte, kde to stojí psáno?
V uhlí je to věrně znamenáno.
Celé kmeny
jsou – lístek vedle lístku-otištěny.
A tak víme:
v uhlí dávná kapradina dříme.
J. Urbánková
Houby
Muchomůrky se mi líbí,
ty jsou hezčí nežli hřiby,
jako panenky si stojí
v krásně vyšívaném kroji,
ale hřiby břichnáči
vždy se k zemi přitláčí.
F. Hrubín
Kapraď samec

3. Hry
Hmatový test pro rodiče s dětmi
Otec si připraví různé kamínky, části kúry, větvičky, různé přírodniny apod. Zaváže
dětem oči a podává jim výběr nahromaděných věcí. Nakonec jim ukážeme věci, které
prověřovaly hmatem a děti určují, které držely v ruce a které ne.
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Kůrová kopírovací hra
Rodiče napnou kus pevného papíru na kmen stromu a dítě tře křídou (uhlem,
voskovkou) na plocho přes papír. Tak získáme obtisk struktury kmene kúry.
Při srovnání různých obtisků můžeme srovnávat různé druhy stromů a můžeme
zjišťovat podobnosti a rozdíly. Sebrané rozmanité a barevně rozlišené obtisky se mohou
sesazovat v koláže a dát prostor dětem k tvořivosti. Fantazie se podporuje, pokusíme-li
se ve směsici čar poznávat figury a tvary a k tomu vymýšlet povídky, např. „Skrytý
obličej“ nebo „Ke kterému zvířeti se hodí tento ocas?“
4. Poznáš, jehličnaté stromy v PR Údolí Doubravy?

A

C

B

5. Pověst „Čertův stolek“
Nedaleko Chotěboře, v překrásném údolí při řece Doubravce žil kdysi poustevník.
Bydlel v jeskyni a živil se většinou lesním ovocem. Uprostřed jeskyně měl velký
kámen, jehož používal jako stolu.
Poustevník měl v jeskyni božský klid, tolik potřebný k rozjímání a modlitbám.
A přece ho tu někdo znepokojoval, ďábel. Den co den přicházel do jeho jeskyně, sedl si
na stůl a drze se pochechtával. Poustevník byl už bezradný. Nevěděl, co má dělat.
Jednou ho napadlo, že by měl jít do Chotěboře a poradit se s knězem. Dobře udělal.
Kněz vyslechl jeho stesky a potom mu poradil, aby na stole, kde ďábel vysedával,
nakreslil svěcenou křídou tři veliké kříže. To prý jistě pomůže.
Poustevník poděkoval za radu a pospíchal k domovu. Kříže hned udělal, potom si
sedl a čekal, až ďábel přijde. Ten na sebe nenechal dlouho čekat. Za chvilku se objevil
v jeskyni a hned, jak bylo jeho zvykem, začal se divoce pochechtávat a poustevníka
znepokojovat. Ale jak se posadil na stůl, proměnil se ihned v páru a zmizel. V jeskyni se
už nikdy neukázal. Poustevník měl pak pokoj. Kámen, na kterém čert vždycky sedával,
byl nazván Čertův stolek.
Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: PRCHAL, J., PRCHALOVÁ, E. (2008): Pod Železnými horami: báje a pověsti. Blansko:
Duha Press, 124 s. ISBN 978-80-87061-22-0.
ČÍŽKOVÁ, Z. (1995): Ekologická výchova nejmenších a malých. Praha: Pražské ekologické centrum, 88 s.
ISBN 80-901377-5-X
KREJČA, J., a kol. (2007): Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Bratislava: Vydavatelstvo
Príroda, s.r.o., 384 s. ISBN 978-80-07-01572-2.
Řešení úlohy č. 1: A - strom, B - šiška, řešení úlohy č. 4: A - jedle bělokorá, B - borovice lesní, C - smrk
ztepilý
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Metodický list k pracovnímu listu pro základní školy (Varianta A)
Téma
Tématický okruh
Cílová skupina
Časová náročnost
Mezipředmětové
vazby
Průřezová témata

Údolím Doubravy
Kartografie, Místní region, Cvičení a pozorování v terénu
6./8. ročník ZŚ, 1./3. ročník nižšího gymnázia
1 den
zeměpis, přírodopis, dějepis, výtvarná výchova, český jazyk

environmentální výchova – ekosystém les,
(mediální výchova - fotografování )
Organizační formy skupinová terénní výuka
2 vyučující na 30 žáků
Personální
zajištění
pracovní listy, psací potřeby včetně pastelek, podložka na psaní,
Pomůcky
(fotoaparát), šátky (jeden do dvojice), Sborník doprovodných textů
k tabulím naučné stezky nejen pro učitele
Naučná stezka Údolím Doubravy – mezi Bílkem a Horním Mlýnem
Lokalizace
realizace
orientují se na mapě, znají základní faunu a flóru oblasti, jsou fyzicky
Vstupní
zdatní, (umí fotografovat)
požadované
znalosti
a dovednosti žáků
dokáže se orientovat v mapě, popíše základní faunu a flóru PR Údolí
Cíle aktivity
Doubravy, shrne základní geomorfologické tvary údolí, naučí se
spolupracovat v rámci skupiny a rozvíjí kompetence, respektuje
úspěchy své i ostatních
Žáci prohloubí své znalosti o geomorfologických tvarech reliéfu,
Teoretická
fauně a flóře v PR Údolí Doubravy.
východiska
Závěr (hodnocení) Společná kontrola vypracovaných úkolů v pracovních listech.
Vyhlášení nejzajímavějšího dokončení pověsti. Diskuse o exkurzi.

Scénář aktivit
Úvod

Úkol 1

Úkol 2
Úkol 3 – 4

činnost učitele
V Bílku seznámí žáky
s tématem výuky a zdůrazní
pravidla bezpečnosti. Rozdá
pracovní listy.
Kontroluje plnění úkolu
u tabule č. 1.
U každé tabule průběžně
vyhodnocuje výsledky
skupin.
Dohlíží na žáky.
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činnost žáků
Žáci naslouchají a v případě
nejasností se obrátí na vyučujícího.
Zorientují se pomocí tabule č. 1
na mapě naučné stezky a přiřadí
seznam zastávek naučné stezky
(A. – J.)
Průběžně doplňují podle panelů
naučné stezky úkol 2: Poznáš,
co zde roste či žije?
Vybarví správnou pastelkou značku
naučné stezky a poznávají
živočicha na logu CHKO Železné
hory.

Úkol 5

Zadá úkol 5 za domácí úkol.

Úkol 6

U tabule č. 3 ukáže žákům
obří hrnec, vysvětlí jeho
vznik a vyjmenuje příklady
dalších obřích hrnců v ČR.
U panelu č. 4 upozorní žáky Žáci povolí uzdu své fantazii.
na vyplnění úkolu 7 (popř.
řešení úkolu 4)
U panelu č. 5 zadá žákům
Poznávají podle obrázků listnaté
úkoly 8 – 11. Pokud
i jehličnaté stromy. Zakreslují
neprobírali v biologii
polohu 2 jehličnatých druhů stromů
chlorofyl, vysvětlí jim jeho
do orientační mapy. Odpovídají
důležitost a funkci barviva
na úkoly podle svých znalostí
v rostlině.
z biologie.
Zadá úkol 12 u tabule č. 8
Dokončují pověst.
Točitý vír. A vyhlásí soutěž
o nejzajímavější dokončení
pověsti.
Může vysvětlit pravidla hry
Poznávají přírodu.
kdekoliv na naučné stezce.
Nepříznivé klimatické podmínky (bouřka, sníh, silný vítr), pevná
obuv a vhodné oblečení (horské boty, pláštěnka)
Možnost využít GPS, fotografování geomorfologických tvarů
reliéfu, vytvoření přednášky o exkurzi pro ostatní žáky školy.
Učitel průběžně dohlíží na bezpečnost a pomáhá slabším žákům.

Úkol 7
Úkol 8 – 11

Úkol 12

Úkol 13
Realizační rizika
Alternativy
k aktivitám
Poznámky:
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Hledají doma odpověď ve školním
atlase či na internetu.
Malují obří hrnec a podle výkladu
učitele doplňují odpovědi k úkolu 6.

„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (VARIANTA A)
1. Přiřaď seznam zastávek naučné stezky Údolím Doubravy do orientační mapy
Seznam zastávek naučné
stezky Údolím Doubravy:
A. Pod Čertovým stolkem
B. Točitý vír
C. Vítejte v přírodní rezervaci
Údolí Doubravy
D. Kaňon
E. Řeka Doubrava
F. Kamenné moře
G. Říční ostrov v údolní nivě
H. Kamenný potok
CH. U Horního Mlýna
I. Lesní společenstva
J. Sokolohrady (též Sokolov)
2. Poznáš, co zde roste či žije? Odpovědi z tabulí naučné stezky vyplň do tabulky.
Tabule naučné stezky číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odpověď

3. Správně vybarvi turistickou značku pro naučnou stezku

4. Který živočich je zobrazen v logu CHKO Železné hory?
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5. Řeka Doubrava se vine zalesněným Údolím Doubravy, pramení jižně od obce
Radostín. Zdalipak víš, kudy pouť vody z řeky Doubravy pokračuje? Přes které
řeky a státy? Do kterého moře ústí? Odpověď najdeš ve školním atlase
či na internetu.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. Co si vybavíš, když se řekne OBŘÍ HRNEC? Víš, jak vznikl? Nakresli jeho
podobu. Kde bys hledal obří hrnce v České republice?
...………………………………….....
………………………………………
...………………………………….....
………………………………………
...………………………………….....
………………………………………
7. Stojíš u tabule č. 4 Sokolohradu. Podívej se vzhůru na skalnatý ostroh a představ
si na něm hrad, který tu kdysi opravdu stával a nakresli svoji představu,
jak asi původně vypadal. Chránil Libickou cestu z Moravy do Čech.
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8. Pokus se k názvům listnatých stromů přiřadit správné kresby.

2

1

1

3

4
javor klen
olše lepkavá
jasan ztepilý
lípa srdčitá

9. Víš, proč je listí stromů na podzim tak barevné?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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10. Nejprve vyjmenuj jehličnaté stromy, které znáš. Poté přiřaď jména k obrázkům.
Najdi v okolí alespoň 2 z nich a zaznač si do mapy jejich polohu. (Můžeš si je
vyfotit a fotku porovnat s kresbou.)

A

B

C

A–
B–
C–
Nápověda: dejel kěrobolá, ksrm pýletiz, corebivo neslí
11. Upadají ježci a ropuchy do zimního spánku?
…………………….……………………
…………………….……………………

Ježek západní

………………………………………………....
…………………………………………………
Ropucha obecná

12. Pozorně si přečti pověst o „Točitém víru“ a dokonči ji.
Jednou v létě jel kterýsi sedlák k Hornímu Mlýnu a tu byl v lese nečekaně zastaven
pocestným, který ho snažně prosil, aby ho svezl. Sedlák ho ochotně pozval, aby si
k němu přisedl, ale brzy zpozoroval, že pocestný má nápadně zelený šat a že mu ze šosu
kape voda.
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Cestou se pocestný sedlákovi svěřil, že je vodník z Vltavy, že mu vodník z Doubravy
uloupil ženu a že si pro ni nyní jde, aby ji zase mocí dobyl. Řekl, že skočí z vysoké
skály u Točitého víru do Doubravky a že se bude s vodníkem o ženu potýkat. Sedláka
vyzval, aby se přišel na zápas podívat, ale varoval ho, aby dal dobrý pozor. Bude-li
z vody vystupovat bílá pěna, bude on vyhrávat. Zbarví-li se však pěna do krvava, pak
ať hned uprchne, aby i jeho nezasáhl hněv vodní bytosti.
Byla to pro sedláka hrozná podívaná. Zprvu stříkala do výšky bílá pěna a syčela tak
hrozivě, jako by se v ní potýkalo tisíce mrštných hadů. Sedlák se tak vylekal, že by byl
málem přehlédl, jak se pojednou pěna krvavě zabarvila. Sotvaže to zpozoroval, dal se
na útěk. Slyšel za sebou…..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
13. Hry
Můj strom
Utvoříme z dětí dvojice. Jedno si zaváže oči a druhé ho vede k nějakému
zajímavému stromu. Tento strom může stát 20 – 30 m daleko. Určený strom musí
nevidící důkladně ohmatat, obejmout. Spoluhráč nebo učitel může pomáhat otázkami
typu: „Jakou má tvůj strom kůru?“, „Je silnější než ty?“, „Našel jsi také větve?“,
„Je obrostlý mechem?“. Poté odvede nevidícího zpět k výchozímu místu, odváže
mu šátek a první hráč musí strom najít.
Hlasy přírody
Žáci zavřou oči a naslouchají svému okolí. Vítr je lechtá na čele, listy se chvějí
a padají na zem, řeka zurčí, nějaké zvíře haraší v listí, ptáci zpívají. Kolik rozličných
hlasů přírody vlastně slyšíme? Každý řekne, kolik slyšel hlasů a jaké.
Hmatový test
Připravíme si různé kamínky, části kúry, větvičky, různé přírodniny apod. Zavážeme
dětem oči, děti sedí v kruhu a předmět si se zavázanýma očima navzájem podávají.
Nakonec jim ukážeme věci, které jsme nasbírali a děti určují, které držely v ruce a které
ne.
Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura:
ČÍŽKOVÁ, Z. (1995): Ekologická výchova nejmenších a malých. Praha: Pražské ekologické centrum, 88 s.
ISBN 80-901377-5-X
KREJČA, J., a kol. (2007): Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Bratislava: Vydavatelstvo
Príroda, s.r.o., 384 s. ISBN 978-80-07-01572-2.
MATIS, D., a kol. (2009): Velká kniha živočichů. Bratislava: Vydavatelstvo Príroda, s.r.o., 344 s. ISBN 97880-07-01333-9.
PRCHAL, J., PRCHALOVÁ, E. (2008): Pod Železnými horami: báje a pověsti. Blansko: Duha Press, 124 s.
ISBN 978-80-87061-22-0.
Podklad mapy: © ČÚZK
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
(VARIANTA A)
1. Přiřaď seznam zastávek naučné stezky Údolím Doubravy do orientační mapy
Seznam zastávek naučné
stezky Údolím Doubravy:
A. Pod Čertovým stolkem
B. Točitý vír
C. Vítejte v přírodní rezervaci
Údolí Doubravy
D. Kaňon
E. Řeka Doubrava
F. Kamenné moře
G. Říční ostrov v údolní nivě
H. Kamenný potok
CH. U Horního Mlýna
I. Lesní společenstva
J. Sokolohrady (též Sokolov)
2. Poznáš, co zde roste či žije? Odpovědi z tabulí naučné stezky vyplň do tabulky.
Tabule naučné stezky číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odpověď
ještěrka obecná
vydra říční
vranka obecná
výr velký
měsíčnice vytrvalá
skorec vodní
osladič obecný
rak říční
ledňáček říční
křivatec žlutý
netopýr vodní

3. Správně vybarvi turistickou značku pro naučnou stezku

4. Který živočich je zobrazen v logu CHKO Železné hory?
výr velký

56

5. Řeka Doubrava se vine zalesněným Údolím Doubravy, pramení jižně od obce
Radostín. Zdalipak víš, kudy pouť vody z řeky Doubravy pokračuje? Přes které
řeky a státy? Do kterého moře ústí? Odpověď najdeš ve školním atlase
či na internetu.
Řeka Doubrava pokračuje přes obce: Chotěboř, Libice nad Doubravou, Víska, Jeřišno,
Vestecká Lhotka, Ostružno, Spačice, Pařížov, Mladotice, Ronov nad Doubravou, Žleby,
Vrdy, Zbyslav, Žehušice, Kobylnice, Záboří nad Labem.
Doubrava se vlévá do Labe. Z České republiky putuje Německem a ústí do Severního
moře.
6. Co si vybavíš, když se řekne OBŘÍ HRNEC? Víš, jak vznikl? Nakresli jeho
podobu. Kde bys hledal obří hrnce v České republice?
Obří hrnec vznikl vířivým pohybem
úlomků hornin, tedy erozní činností
proudící vody.
V PR Údolí Doubravy má šířku
120 cm a hloubku 30 – 105 cm.
Nachází se zhruba 2 m nad hladinou
řeky.
Typické obří hrnce o šířce 6 m
a hloubce 2,5 m jsou v Krkonoších
u Mumlavského vodopádu. Dále je
můžeme vidět například v Labské
soutěsce, v řečišti Vydry, Křemelné,
na Vltavě u Lipna, v údolí Jizery
a Kamenice.
7. Stojíš u tabule č. 4 Sokolohradu. Podívej se vzhůru na skalnatý ostroh a představ
si na něm hrad, který tu kdysi opravdu stával a nakresli svoji představu, jak asi
původně vypadal. Chránil Libickou cestu z Moravy do Čech.
Fantazii se meze nekladou.
8. Pokus se k názvům listnatých stromů přiřadit správné kresby.
3
1
4
2

javor klen
olše lepkavá
jasan ztepilý
lípa srdčitá

9. Víš, proč je listí stromů na podzim tak barevné?
Zelenou barvu dodává listům barvivo zvané chlorofyl. Bez jeho přítomnosti
nemohou probíhat biologické děje a rostlina se nemůže vyvíjet, žít! Před zimou
končí jedno období života dřevin a tento vzácný chlorofyl je dřevinami rozpouštěn
a přenášen do větví, kmene a kořenů jako zásoba pro život příštího roku. V listech
pak zůstávají jen ostatní barviva. Jejich zastoupení je příznačné pro různé druhy
dřevin. Shazováním listů je plněn i určitý obranný účel: strom bez listí nezachytí
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takové množství sněhu (zejména mokrého), a proto se u listnáčů jen zřídkakdy lámou
větve.
10. Nejprve vyjmenuj jehličnaté stromy, které znáš. Poté přiřaď jména k obrázkům.
Najdi v okolí alespoň 2 z nich a zaznač si do mapy jejich polohu. (Můžeš si je
vyfotit a fotku porovnat s kresbou.)
A - jedle bělokorá
B - borovice lesní
C - smrk ztepilý
11. Upadají ježci a ropuchy do zimního spánku?
ANO
Ježek západní upadá do hlubokého zimního
spánku. Žije ze zásob podkožního tuku. Jeho
tělesná teplota klesá z 32°C na 5°C. Budí se
při teplotě 20°C.
Ježek
západní

Žáby v zimě téměř zmrznou. Mají v těle látky,
které zabraňují úplnému zamrznutí. Srdce se jim
sice zastaví, ale při zvýšení okolní teploty opět
rozmrzne a začne znovu tepat. Žába zahrabaná
v listí vydrží teploty i pod -°50C.
Ropucha obecná

12. Pozorně si přečti pověst o „Točitém víru“ a dokonči ji.
Jednou v létě jel kterýsi sedlák k Hornímu Mlýnu a tu byl v lese nečekaně
zastaven pocestným, který ho snažně prosil, aby ho svezl. Sedlák ho ochotně
pozval, aby si k němu přisedl, ale brzy zpozoroval, že pocestný má nápadně zelený
šat a že mu ze šosu kape voda.
Cestou se pocestný sedlákovi svěřil, že je vodník z Vltavy, že mu vodník
z Doubravy uloupil ženu a že si pro ni nyní jde, aby ji zase mocí dobyl. Řekl,
že skočí z vysoké skály u Točitého víru do Doubravky a že se bude s vodníkem
o ženu potýkat. Sedláka vyzval, aby se přišel na zápas podívat, ale varoval ho, aby
dal dobrý pozor. Bude-li z vody vystupovat bílá pěna, bude on vyhrávat. Zbarví-li
se však pěna do krvava, pak ať hned uprchne, aby i jeho nezasáhl hněv vodní
bytosti. Byla to pro sedláka hrozná podívaná. Zprvu stříkala do výšky bílá pěna
a syčela tak hrozivě, jako by se v ní potýkalo tisíce mrštných hadů. Sedlák se tak
vylekal, že by byl málem přehlédl, jak se pojednou pěna krvavě zabarvila. Sotvaže
to zpozoroval, dal se na útěk. Slyšel za sebou…..
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Hrozný hřmot a hlomoz, takže doběhl polomrtvý ke svému vozu. Byl rád, že se
dostal domů živý a zdravý…..
A zase hučí rozbouřená Doubravka a opět se pomalu uklidňuje pod žhavými polibky
milého sluníčka. Vítr chladí její rozčeřenou hladinu, vodní vážky ji zase s obdivem
obletují, pestré stráně se k ní oddaně tisknou – a řeka zase sladce zpívá svou překrásnou
píseň.
13. Hry
Můj strom
Utvoříme z dětí dvojice. Jedno si zaváže oči a druhé ho vede k nějakému
zajímavému stromu. Tento strom může stát 20 – 30 m daleko. Určený strom musí
nevidící důkladně ohmatat, obejmout. Spoluhráč nebo učitel může pomáhat otázkami
typu: „Jakou má tvůj strom kůru?“, „Je silnější než ty?“, „Našel jsi také větve?“,
„Je obrostlý mechem?“. Poté odvede nevidícího zpět k výchozímu místu, odváže
mu šátek a první hráč musí strom najít.
Hlasy přírody
Žáci zavřou oči a naslouchají svému okolí. Vítr je lechtá na čele, listy se chvějí
a padají na zem, řeka zurčí, nějaké zvíře haraší v listí, ptáci zpívají. Kolik rozličných
hlasů přírody vlastně slyšíme? Každý řekne, kolik slyšel hlasů a jaké.
Hmatový test
Připravíme si různé kamínky, části kúry, větvičky, různé přírodniny apod. Zavážeme
dětem oči, děti sedí v kruhu a předmět si se zavázanýma očima navzájem podávají.
Nakonec jim ukážeme věci, které jsme nasbírali. Děti určují, které držely v ruce a které
ne.

Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
ČÍŽKOVÁ, Z. (1995): Ekologická výchova nejmenších a malých. Praha: Pražské ekologické centrum, 88 s.
ISBN 80-901377-5-X
KREJČA, J., a kol. (2007): Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Bratislava: Vydavatelstvo
Príroda, s.r.o., 384 s. ISBN 978-80-07-01572-2.
MATIS, D., a kol. (2009): Velká kniha živočichů. Bratislava: Vydavatelstvo Príroda, s.r.o., 344 s. ISBN 97880-07-01333-9.
PRCHAL, J., PRCHALOVÁ, E. (2008): Pod Železnými horami: báje a pověsti. Blansko: Duha Press, 124 s.
ISBN 978-80-87061-22-0.
Podklad mapy: © ČÚZK
Foto: Iva Macháčková
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Metodický list k pracovnímu listu pro základní školy (Varianta B)
Téma
Tématický okruh
Cílová skupina
Časová náročnost
Mezipředmětové
vazby
Průřezová témata
Organizační formy
Personální zajištění
Pomůcky
Lokalizace realizace
Vstupní požadované
znalosti
a dovednosti žáků
Cíle aktivity
Teoretická
východiska
Závěr (hodnocení)
Scénář aktivit
Úvod
Úkol

Realizační rizika
Poznámky:

Pexeso flóry a fauny Přírodní rezervace Údolí Doubravy
Rostliny, Živočichové
7./8. ročník ZŚ, 2./3. ročník nižšího gymnázia
1 vyučovací hodina
Přírodopis
environmentální výchova
skupinová práce
1 vyučující
pracovní list, nůžky
školní učebna
Žáci absolvovali terénní výuku v PR Údolí Doubravy – znají flóru
a faunu oblasti.

Žák dokáže říci spolužákům ve skupině pár slov o vybraném
živočichovi či rostlině.
Žáci upevní své znalosti o fauně a flóře v PR Údolí Doubravy.
Vyhlášení vítězů jednotlivých skupin.
činnost učitele
Zahájí hodinu a sdělí žákům
cíle hodiny.
Rozdá žákům do dvojic
či trojic pracovní listy
s pexesem rubem navrch.
Sdělí jim, aby si připravily
nůžky, vysvětlí pravidla hry.
Poté zahájí hru. Upozorní
žáky na správné rozstříhání
pexesa. V průběhu hry chodí
mezi lavicemi a poslouchá,
co si žáci o dané rostlině
nebo živočichovi
zapamatovali. Na konci hry
zkontroluje správné řešení
pexesa.

činnost žáků
Žáci naslouchají.
Každá dvojice či trojice rozstříhá
pracovní list na jednotlivé čtverečky.
Položí je na lavici rubem navrch
a zamíchá.
Žáci postupně otáčí dvojici karet
lícem vzhůru, aby je viděli ostatní
hráči ve skupině. Jestliže karty patří
k sobě, žák musí říci spoluhráčům
pár slov o rostlině či živočichovi
z otočené dvojice karet.
Po správném tvrzení si karty
odebere a otáčí další dvojici karet.
Když otočená dvojice karet k sobě
nepatří, vrátí je zpět na lavici lícem
dolů a pokračuje další žák v pořadí.
Hraje se, dokud nejsou odhaleny
všechny dvojice. Vítězem se stává
žák, který nalezl nejvíce dvojic.

Bezpečnost práce s nůžkami a možnost nesprávného rozstříhání
pexesa.
Při vyhlášení vítězů se postaví žáci, kteří zvítězili.
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PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (VARIANTA B)
PEXESO FLÓRY PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ DOUBRAVY

PITULNÍK
HORSKÝ

KŘIVATEC ŽLUTÝ

DEVĚTSIL
BÍLÝ

ZVONEK
BROSKVOLISTÝ

MŘÍŽKOVEC
KUŽELOVITÝ

OSLADIČ OBECNÝ

ORSEJ
JARNÍ

MĚSÍČNICE
VYTRVALÁ
(PLOD)

BUK LESNÍ
(SEMENÁČEK)

BLEDULE JARNÍ

Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Foto: Helena Faltysová, Hana Hošková, Michal Jiráský, Iva Macháčková, Zuzana
Růžičková, fotoarchiv AOPK ČR
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PEXESO FAUNY PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ DOUBRAVY

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ

BRHLÍK
LESNÍ

BABOČKA
OSIKOVÁ

VYDRA
ŘÍČNÍ

SKOREC
VODNÍ

SÝKORA
PARUKÁŘKA

CHROSTÍK
(SCHRÁNKA
LARVY)

RAK
ŘÍČNÍ

VRANKA OBECNÁ

VÝR
VELKÝ

Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Foto: Iveta Cachová, Iva Macháčková, Vlastimil Peřina, Michal Pešata, Josef Rusňák,
Zuzana Růžičková, Petr Mückstein, fotoarchiv AOPK ČR
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Metodický list k pracovním listům pro střední školy (Varianta A, B, C)
Téma
Údolím Doubravy
Místní region, Chráněná území ČR
Tématický okruh
3. ročník gymnázia (střední školy)
Cílová skupina
1 den
Časová náročnost
zeměpis, biologie, dějepis, chemie
Mezipředmětové
vazby
environmentální výchova, mediální výchova
Průřezová témata
Organizační formy skupinová terénní výuka
2 vyučující na 30 žáků
Personální
zajištění
pracovní listy, psací potřeby, podložka na psaní, fotoaparát, kádinka
Pomůcky
(minimálně 200 ml), kapátko, univerzální indikátorový pH papírek,
tabulku na určení pH, teploměr (GPS), Sborník doprovodných textů
k tabulím naučné stezky nejen pro učitele
Naučná stezka Údolím Doubravy – mezi Bílkem a Horním Mlýnem
Lokalizace
realizace
žáci dokáží určit světové strany (případně použít GPS), orientují se
Vstupní
na mapě, znají základní faunu a flóru oblasti, umí fotografovat a jsou
požadované
fyzicky zdatní
znalosti
a dovednosti žáků
dokáže se orientovat v mapě, určí světové strany, popíše základní
Cíle aktivity
faunu a flóru PR Údolí Doubravy, shrne základní geomorfologické
tvary údolí a zdokumentuje je fotografiemi, naučí se spolupracovat
v rámci skupiny a rozvíjí kompetence, respektuje úspěchy své
i ostatních
Žáci prohloubí své znalosti o geomorfologických tvarech reliéfu, fauně
Teoretická
a flóře v PR Údolí Doubravy.
východiska
Závěr (hodnocení) Žáci ve skupinách vypracují prezentaci výsledků svých pracovních
listů s fotodokumentací. Následně se uskuteční diskuse a kontrola
uložených úkolů z pracovních listů.
Scénář aktivit
Úvod

činnost učitele
V Bílku seznámí žáky
s tématem výuky, zdůrazní
pravidla bezpečnosti, rozdělí
žáky do skupin (30 osob na
5 skupin po 6 žácích), rozdá
pracovní listy ve třech
variantách do jednotlivých
skupin a upozorní žáky
na přečtení úkolu 1 – 6.
Poté dovede žáky k tabuli
č. 1. a dohlídne na plnění
úkolu 1, 2, 3, 5A, 6 (Tabule
č. 1).
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činnost žáků
Žáci si zorganizují v rámci skupiny
práci. V každé skupině se vytvoří
dvojice, které se budou pravidelně
střídat u jednotlivých tabulí.
V případě nejasností se obrátí
otázkou na vyučujícího.

Úkol 1 – 2

Úkol 3
Úkol 4

Úkol 5

Úkol 6

Úkol 7
Realizační rizika
Alternativy
k aktivitám
Poznámky:

Kontroluje plnění úkolu
u tabule č. 1.

Zorientují se pomocí tabule č. 1
na mapě naučné stezky a přiřadí
seznam zastávek naučné stezky
(A. – J.) Do mapy zaznačí
směrovku.
U každé tabule průběžně
Průběžně doplňují podle panelů
vyhodnocuje výsledky
naučné stezky úkol 3: Poznáš,
skupin.
co zde roste či žije?
Upozorní žáky, aby
Během terénní výuky sledují okolní
identifikovali historický
krajinu a hledají podobnost
snímek a vyfotografovali jeho s historickými fotografiemi a zjišťují
dnešní podobu.
změny
Rozdá žákům teploměry,
Vyznačí do orientační mapy místo
kádinky (minimálně 200 ml), odběru vody z řeky Doubravy.
kapátka, univerzální
Teplotu vody změří ponořením
indikátorové papírky, tabulky teploměru pod vodní hladinu.
na určení pH a koordinuje
Měření pH slouží ke zjištění míry
jejich činnost.
kyselosti nebo zásaditosti vody.
Odeberou vzorky vody do kádinky,
ze které ponořením kapátka
přenesou pár kapek na univerzální
indikátorový papírek. Srovnají
zbarvení papírku s barevnou stupnicí
a zjistí hodnotu pH.
Průhlednost vody zjistí pomocí
kádinky, kterou plní vodou
a pozorují přes ni bílý podklad
(může být i s textem, který se snaží
přečíst). Průhlednost se určuje podle
výšky sloupce vody v kádince.
Přesné stanovení průhlednosti
je možné pouze v laboratoři.
Vysvětlí žákům obsah tabulí
Odpovídají na otázky k tabulím
pomocí Sborníku
naučné stezky (1 – 11).
doprovodných textů k tabulím
naučné stezky nejen
pro učitele.
Zadá za domácí úkol vyluštit Vyluští tajenku.
tajenku.
Nepříznivé klimatické podmínky (bouřka, sníh, silný vítr), pevná
obuv a vhodné oblečení (horské boty, pláštěnka).
Možnost využít GPS, fotografování geomorfologických tvarů reliéfu,
vytvoření školního filmu o PR Údolí Doubravy.
Učitel průběžně dohlíží na bezpečnost a asistuje jednotlivým žákům
či skupinám.
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (VARIANTA A)
1. Přiřaď seznam zastávek naučné stezky Údolím Doubravy do orientační mapy
Seznam zastávek naučné
stezky Údolím Doubravy:
A. Pod Čertovým stolkem
B. Točitý vír
C. Vítejte v přírodní
rezervaci Údolí Doubravy
D. Kaňon
E. Řeka Doubrava
F. Kamenné moře
G. Říční ostrov v údolní nivě
H. Kamenný potok
CH. U Horního Mlýna
I. Lesní společenstva
J. Sokolohrady (též Sokolov)
2. Do mapy zaznač směrovkou světové strany podle lišejníku

3. Poznáš, co zde roste či žije? Odpovědi z tabulí naučné stezky vyplň do tabulky.
Tabule naučné stezky číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odpověď
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4. Najdi místo, ze kterého pochází historický snímek, a vyfotografuj jeho dnešní
podobu. Fotografie porovnej a zjištěné změny vypiš.

50. léta 20. století.

2. pol. 20. století
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5. Odběr vzorků vody z řeky Doubravy
A. do 100 m za železničním přejezdem - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody:
stav vody (relativní čistota, průhlednost)
B. před náhonem k Hornímu Mlýnu - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody:
stav vody (relativní čistota, průhlednost)
6. Otázky k tabulím naučné stezky
Tabule č. 1:
Co je epigenetické údolí?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 2:
Urči spád na naučné stezce
…………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………...
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Tabule č. 3:
Jak vznikl obří hrnec?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 4:
Jak se nazývá žlutý lišejník vyskytující se na skalních stěnách v PR Údolí
Doubravy?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 5:
Při pohledu z Čertova stolku na Sokolohrady vidíme reliktní bory. Jaký druh
stromu tvoří reliktní bory?
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 6:
Definuj kamenné moře
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 7:
Jakým druhem jsou převážně tvořeny bučiny v PR Údolí Doubravy?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 8:
Co je to meandr?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Popiš meandr

Tabule č. 9:
Který živočich je indikátorem čistoty vody?
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 10:
Čím jsou tvořeny říční ostrovy?
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 11:
Kdy a následkem čeho vyhořel Horní Mlýn?
……………………………………………………………………………………….....
7. Vylušti tajenku
a) skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním a následným odnosem
b) oválná prohlubeň v korytech vodních toků
c) akumulační rovina podél dolního toku tvořená naplaveninami a sedimenty
d) úzké údolí, které vzniklo převážně hloubkovou erozí
e) mírně ukloněný až téměř horizontální erozní tvar na svazích
f) výsepní břeh meandru
g) protáhlá sníženina vzniklá činností říčního toku a skloněná ve směru spádu toku
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
Podklad mapy: © ČÚZK
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (A)
1. Přiřaď seznam zastávek naučné stezky Údolím Doubravy do orientační mapy
Seznam zastávek naučné
stezky Údolím Doubravy:
A. Pod Čertovým stolkem
B. Točitý vír
C. Vítejte v přírodní
rezervaci Údolí Doubravy
D. Kaňon
E. Řeka Doubrava
F. Kamenné moře
G. Říční ostrov v údolní nivě
H. Kamenný potok
CH. U Horního Mlýna
I. Lesní společenstva
J. Sokolohrady (též Sokolov)
2. Do mapy zaznač směrovkou světové strany podle lišejníku
Lišejník se používá k určení severu (či severozápadu) nejlépe na stromech, protože
v našich zeměpisných šířkách ze severu svítí slunce nejkratší dobu, proto se zde
udržuje největší vlhkost.
3. Poznáš, co zde roste či žije? Odpovědi z tabulí naučné stezky vyplň do tabulky.
Tabule naučné stezky číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odpověď
ještěrka obecná
vydra říční
vranka obecná
výr velký
měsíčnice vytrvalá
skorec vodní
osladič obecný
rak říční
ledňáček říční
křivatec žlutý
netopýr vodní
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4. Najdi místo, ze kterého pochází historický snímek, a vyfotografuj jeho dnešní
podobu. Fotografie porovnej a zjištěné změny vypiš.

Např. nový můstek, posunutí kamenů ve směru toku Doubravy

Most přes Doubravu pod Sokolohradem (50. léta 20. století.)

Např. vzrostlé stromy
Přístup na Čertův stolek (2. pol. 20. století.)
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5. Odběr vzorků vody z řeky Doubravy
A. do 100 m za železničním přejezdem - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody: obvykle kolem 7 - 8
stav vody (relativní čistota, průhlednost): průhledná, čistá
B. před náhonem k Hornímu Mlýnu - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody: obvykle kolem 7- 8
stav vody (relativní čistota, průhlednost): mírně zakalená, protože ji ovlivňuje jez,
před kterým se shromažďuje řada nečistot včetně listí
6. Otázky k tabulím naučné stezky
Tabule č. 1:
Co je epigenetické údolí?
Údolí, které vzniká hloubením vodního toku do tvrdého podloží.
Tabule č. 2:
Urči spád na naučné stezce
Za Bílkem 523 m n.m. – U Horního Mlýna 450 m n.m. = 73 m
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Tabule č. 3:
Jak vznikl obří hrnec?
Obří hrnec vznikl vířivým pohybem úlomků hornin, tedy erozní činností proudící
vody.
Tabule č. 4:
Jak se nazývá žlutý lišejník vyskytující se na skalních stěnách v PR Údolí
Doubravy?
Unikátní druh žlutého lišejníku se odborně nazývá Biatora lucida.
Tabule č. 5:
Při pohledu z Čertova stolku na Sokolohrady vidíme reliktní bory. Jaký druh
stromu tvoří reliktní bory?
Reliktní bory jsou tvořeny převážně borovicí lesní.
Tabule č. 6:
Definuj kamenné moře
Kamenné moře je nahromadění ostrohranných až mírně zaoblených skalních úlomků
hrubé velikosti na stráních či plochých vrcholech pokrývající více než 50 % plochy
dané oblasti.
Tabule č. 7:
Jakým druhem jsou převážně tvořeny bučiny v PR Údolí Doubravy?
Bučiny jsou tvořeny bukem lesním pokrývajícím svahy údolí hlavně v oblasti
kamenných moří.
Tabule č. 8:
Co je to meandr?
Meandr je zákrut vodního toku nebo údolí se středovým úhlem oblouku větším než
180°.
Popiš meandr
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Tabule č. 9:
Který živočich je indikátorem čistoty vody?
V kamenném potoce se jedná o chrostíka. V Doubravě jde např. o raka říčního.
Tabule č. 10:
Čím jsou tvořeny říční ostrovy?
Říční ostrovy jsou tvořeny sedimentačním materiálem.
Tabule č. 11:
Kdy a následkem čeho vyhořel Horní Mlýn?
V květnu 1982 vyhořel Horní Mlýn následkem elektrického zkratu.
7. Vylušti tajenku
a) skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním a následným odnosem
b) oválná prohlubeň v korytech vodních toků
c) akumulační rovina podél dolního toku tvořená naplaveninami a sedimenty
d) úzké údolí, které vzniklo převážně hloubkovou erozí
e) mírně ukloněný až téměř horizontální erozní tvar na svazích
f) výsepní břeh meandru
g) protáhlá sníženina vzniklá činností říčního toku a skloněná ve směru spádu toku

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
Podklad mapy: © ČÚZK
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (VARIANTA B)
1. Přiřaď seznam zastávek naučné stezky Údolím Doubravy do orientační mapy
Seznam zastávek naučné
stezky Údolím Doubravy:
A. Pod Čertovým stolkem
B. Točitý vír
C. Vítejte v přírodní
rezervaci Údolí Doubravy
D. Kaňon
E. Řeka Doubrava
F. Kamenné moře
G. Říční ostrov v údolní nivě
H. Kamenný poatok
CH. U Horního Mlýna
I. Lesní společenstva
J. Sokolohrady (též Sokolov)
2. Do mapy zaznač směrovkou světové strany podle lišejníku
3. Poznáš, co zde roste či žije? Odpovědi z tabulí naučné stezky vyplň do tabulky.
Tabule naučné stezky číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odpověď
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4. Najdi místo, ze kterého pochází historický snímek, a vyfotografuj jeho dnešní
podobu. Fotografie porovnej a zjištěné změny vypiš.

50. léta 20. století.

2. pol. 20. Století
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5. Odběr vzorků vody z řeky Doubravy
A. do 100 m za železničním přejezdem - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody:
stav vody (relativní čistota, průhlednost)
B. před náhonem k Hornímu Mlýnu - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody:
stav vody (relativní čistota, průhlednost)
6. Otázky k tabulím naučné stezky
Tabule č. 1:
Co je epigenetické údolí?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 2:
Jak je dlouhá řeka Doubrava od pramene po ústí? Kde pramení Doubrava
a do které řeky se vlévá?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 3:
Vysvětli pojem kaňon
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 4:
Jak se nazývá žlutý lišejník vyskytující se na skalních stěnách v PR Údolí
Doubravy?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Tabule č. 5:
Podle příčného profilu „Údolím Doubravy“ doplň následující tvrzení: Na pravé
straně řeky se zvedá po mírné rovince skalnatý ostroh Sokolohrady při sklonu
…° do výše … m.

Tabule č. 6:
Popiš vznik kamenného moře
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 7:
Která společenstva najdeme v nivách?
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 8:
Jaké jsou druhy meandrů?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Popiš meandr

Tabule č. 9:
Který živočich je indikátorem čistoty vody?
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 10:
Definuj údolní nivu
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 11:
Která význačná osobnost se narodila v Horním Mlýně?
…………………………………………………………………………………………
7. Vylušti tajenku
a) skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním a následným odnosem
b) oválná prohlubeň v korytech vodních toků
c) akumulační rovina podél dolního toku tvořená naplaveninami a sedimenty
d) úzké údolí, které vzniklo převážně hloubkovou erozí
e) mírně ukloněný až téměř horizontální erozní tvar na svazích
f) výsepní břeh meandru
g) protáhlá sníženina vzniklá činností říčního toku a skloněná ve směru spádu toku
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
Podklad mapy: © ČÚZK
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (B)
1. – 5. viz ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (VARIANTA A)
6. Otázky k tabulím naučné stezky
Tabule č. 1:
Co je epigenetické údolí?
Údolí, které vzniká hloubením vodního toku do tvrdého podloží.
Tabule č. 2:
Jak je dlouhá řeka Doubrava od pramene po ústí? Kde pramení Doubrava
a do které řeky se vlévá?
Řeka Doubrava má délku 88 km. Pramení v Ranském masivu a vlévá se do řeky
Labe.
Tabule č. 3:
Vysvětli pojem kaňon
Kaňon je úzké údolí, které vzniklo převážně hloubkovou erozí. Jde o říční tvar se
strmými úzkými svahy.
Tabule č. 4:
Jak se nazývá žlutý lišejník vyskytující se na skalních stěnách v PR Údolí
Doubravy?
Unikátní druh žlutého lišejníku se odborně nazývá Biatora lucida.
Tabule č. 5:
Podle příčného profilu „Údolím Doubravy“ doplň následující tvrzení: Na pravé
straně řeky se zvedá po mírné rovince skalnatý ostroh Sokolohrady při sklonu
85° do výše 524 m.
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Tabule č. 6:
Popiš vznik kamenného moře
Vzniká mrazovým zvětráváním. Roztátá a srážková voda se dostane do skulin
v hornině, zmrzne, zvýší objem a dojde k mrazovému tříštění. Výsledkem je rozpad
skalních výchozů, řícení úlomků hornin po svahu a jejich postupné hromadění.
Tabule č. 7:
Která společenstva najdeme v nivách?
V nivách se zachovaly olšiny.
Tabule č. 8:
Jaké jsou druhy meandrů?
Rozlišujeme meandry volné (zákruty řeky v široké nivě) a zakleslé (zákruty údolní).
Popiš meandr

Tabule č. 9:
Který živočich je indikátorem čistoty vody?
V kamenném potoce se jedná o chrostíka. V Doubravě jde např. o raka říčního.
Tabule č. 10:
Definuj údolní nivu
Údolní niva je akumulační rovina podél dolního toku tvořená naplaveninami
a sedimenty.
Tabule č. 11:
Která význačná osobnost se narodila v Horním Mlýně?
Spisovatel a novinář Ignát Herrmann se narodil v Horním Mlýně.
7. Řešení tajenky: VODOPÁD viz ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ
ŠKOLY (VARIANTA A)
Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
Podklad mapy: © ČÚZK
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (VARIANTA C)
1. Přiřaď seznam zastávek naučné stezky Údolím Doubravy do orientační mapy
Seznam zastávek naučné
stezky Údolím Doubravy:
A. Pod Čertovým stolkem
B. Točitý vír
C. Vítejte v přírodní
rezervaci Údolí Doubravy
D. Kaňon
E. Řeka Doubrava
F. Kamenné moře
G. Říční ostrov v údolní nivě
H. Kamenný potok
CH. U Horního Mlýna
I. Lesní společenstva
J. Sokolohrady (též Sokolov)
2. Do mapy zaznač směrovkou světové strany podle lišejníku

3. Poznáš, co zde roste či žije? Odpovědi z tabulí naučné stezky vyplň do tabulky.
Tabule naučné stezky číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odpověď
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4. Najdi místo, ze kterého pochází historický snímek, a vyfotografuj jeho dnešní
podobu. Fotografie porovnej a zjištěné změny vypiš.

50. léta 20. století.

2. pol. 20. století
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5. Odběr vzorků vody z řeky Doubravy
A. do 100 m za železničním přejezdem - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody:
stav vody (relativní čistota, průhlednost)
B. před náhonem k Hornímu Mlýnu - místo vyznač do orientační mapy
datum odběru vzorků:
teplota vody:
pH vody:
stav vody (relativní čistota, průhlednost)
6. Otázky k tabulím naučné stezky
Tabule č. 1:
V PR Údolí Doubravy jsou vybrané stěny, které je možné horolezecky využívat.
Myslíš si, že je správné, aby tomu tak bylo u všech stěn? Pokud ne, uveď
z jakých důvodů.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 2:
Jak je dlouhá řeka Doubrava od pramene po ústí? Kde pramení Doubrava
a do které řeky se vlévá?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 3:
Jakou šíři má řeka Doubrava v nejužším místě PR Údolí Doubravy (odpověď
najdeš na tabuli č. 3 Kaňon).
…………………………………………………………………………………………
Tabule č. 4:
Jakou plnil funkci hrad Sokolov?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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Tabule č. 5:
Co to jsou mrazové sruby?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 6:
Vysvětli inverzní stupňovitost vegetace
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 7:
Které společenstvo se dříve objevovalo v PR Údolí Doubravy?
………………………………………………………………………………………..
Tabule č. 8:
Vysvětli vznik meandru „Točitého víru“
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Popiš meandr

Tabule č. 9:
Jakou schopnost má Kamenný potok?
………………………………………………………………………………………….
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Tabule č. 10:
Která rostlina kvete na jaře na naplaveninách?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tabule č. 11:
Co je to echolokace?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
7. Vylušti tajenku
a) skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním a následným odnosem
b) oválná prohlubeň v korytech vodních toků
c) akumulační rovina podél dolního toku tvořená naplaveninami a sedimenty
d) úzké údolí, které vzniklo převážně hloubkovou erozí
e) mírně ukloněný až téměř horizontální erozní tvar na svazích
f) výsepní břeh meandru
g) protáhlá sníženina vzniklá činností říčního toku a skloněná ve směru spádu toku

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
Podklad mapy: © ČÚZK
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„ÚDOLÍM DOUBRAVY“
ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (C)
1. – 5. viz ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (VARIANTA A)
6. Otázky k tabulím naučné stezky
Tabule č. 1:
V PR Údolí Doubravy jsou vybrané stěny, které je možné horolezecky využívat.
Myslíš si, že je správné, aby tomu tak bylo u všech stěn? Pokud ne, uveď
z jakých důvodů.
Př. odpovědi: NE – rušení živočichů, používání magnezia, poškozování
geomorfologických tvarů reliéfu, …
Tabule č. 2:
Jak je dlouhá řeka Doubrava od pramene po ústí? Kde pramení Doubrava
a do které řeky se vlévá?
Řeka Doubrava má délku 88 km. Pramení v Ranském masivu a vlévá se do řeky
Labe.
Tabule č. 3:
Jakou šíři má řeka Doubrava v nejužším místě PR Údolí Doubravy (odpověď
najdeš na tabuli č. 3 Kaňon).
V nejužším místě má šíři 1,5 m.
Tabule č. 4:
Jakou plnil funkci hrad Sokolov?
Do 15. století plnil funkci ochrannou pro Libickou cestu, jež vedla z Moravy
přes údolí Doubravy a středověký most na Bílku do nitra Čech.
Tabule č. 5:
Co to jsou mrazové sruby?
Jsou to stupňovité výchozy, které vznikly mrazovým zvětráváním a následným
odnosem.
Tabule č. 6:
Vysvětli inverzní stupňovitost vegetace
Chladnomilné druhy se přesouvají na dno údolí do menší nadmořské výšky vlivem
vyšší vlhkosti a nižších teplot a naopak druhy teplomilné stoupají do nejvyšších míst.
Tabule č. 7:
Které společenstvo se dříve objevovalo v PR Údolí Doubravy?
Dříve se v údolí objevovaly i dubohabřiny. Zůstalo z nich jen pár jedinců habru.
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Tabule č. 8:
Vysvětli vznik meandru „Točitého víru“
V ostrém ohybu řeky vznikl pod nárazovou skalní stěnou zakleslý meandr Točitý vír,
který mění směr toku řeky prudce k jihu. Změna směru toku řeky byla způsobena
tektonickou trhlinou v bílecké rule a činností mrazu vytvářejícího ledové klíny
do těchto trhlin i vlastní průraznou činností vody.
Popiš meandr

Tabule č. 9:
Jakou schopnost má Kamenný potok?
Kamenný potok má samočistící schopnost vody. Je to dáno členitým dnem, kde se
vyskytují poměrně velké balvany, tím dochází k okysličování vody. Kamenný potok
má několik skalních prahů.
Tabule č. 10:
Která rostlina kvete na jaře na naplaveninách?
Na jaře kvete na naplaveninách orsej jarní, bledule jarní, violka bahenní a křivatec
žlutý.
Tabule č. 11:
Co je to echolokace?
Schopnost vysílání ultrazvukového signálu, který se od překážky odrazí a je zpětně
živočichem přijímán. Díky ní se orientují v prostoru netopýři.
7. Řešení tajenky: VODOPÁD viz ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ
ŠKOLY (VARIANTA A)
Zpracovala: Bc. Iva Macháčková
Použitá literatura: SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
Podklad mapy: © ČÚZK
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Metodický list k pracovnímu listu pro střední školy (Varianta D)
Téma
Tématický okruh
Cílová skupina
Časová náročnost
Mezipředmětové
vazby
Průřezová témata
Organizační formy
Personální zajištění
Pomůcky
Lokalizace realizace
Vstupní požadované
znalosti
a dovednosti žáků
Cíle aktivity

Teoretická
východiska
Závěr (hodnocení)

Domino geomorfologických tvarů reliéfu PR Údolí Doubravy
Místní region, Chráněná území ČR
3. ročník gymnázia (střední školy)
1 vyučovací hodina
zeměpis, geologie
environmentální výchova
skupinová práce
1 vyučující
pracovní list, nůžky, prezentace v PowerPointu, počítač, projektor
školní učebna
Žáci absolvovali terénní výuku v PR Údolí Doubravy – znají
geomorfologické tvary reliéfu údolí.

Žák dokáže shrnout a vlastními slovy popsat PR Údolí Doubravy,
zhodnotit práci v rámci skupiny, okomentovat vytvoření prezentace
se zjištěnými výsledky pracovního listu. Ze zjištěných poznatků
dokáže sestavit domino geomorfologických tvarů reliéfu PR Údolí
Doubravy.
Žáci prohloubí své znalosti o geomorfologických tvarech reliéfu,
fauně a flóře v PR Údolí Doubravy.
Prezentace výsledků pracovních listů. Vyhlášení nejhezčí fotografie
z exkurze. Diskuse a kontrola správného sestavení domina.

Scénář aktivit
Úvod

činnost učitele
Zahájí hodinu a sdělí žákům
cíle hodiny.

činnost žáků
Žáci naslouchají.

1.

Kontroluje správné řešení
pracovních listů.

Žáci ve skupinách prezentují
výsledky pracovních listů.

2.

Hlasování o nejhezčí
fotografii z exkurze
a vyhlášení vítězů.

Hlasují o nejhezčí fotografii
z exkurze.

3.

Diskuse

Hodnotí celkově exkurzi (které
činnosti se jim líbily, nelíbily
a proč).
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4. Pracovní list pro
střední školy
(Varianta D)
Domino
geomorfologických
tvarů reliéfu PR
Údolí Doubravy

Realizační rizika
Poznámky:

Rozdá žákům do dvojic
pracovní listy s dominem
rubem navrch. Sdělí jim,
aby si připravily nůžky,
vysvětlí pravidla hry.
Poté zahájí hru. Na konci
hry zkontroluje správné
řešení domina.

Každá dvojice rozstříhá pracovní
list na jednotlivé kameny. Položí
je na lavici rubem navrch
a zamíchá. Poté si každý hráč
vybere 4 kameny. Začíná hráč
s kamenem „START“. Pokud
kámen „START“ nemá ani jeden
z žáků, musí si dobrat další kámen
z lavice. Na střídačku pokládají
kámen, který z jedné strany
odpovídá obrázku či textu
na přechozí části kamenu. Když
hráč nemá, co přidat dobere si
kámen. Jestliže dojdou kameny
z lavice a žák nemá následující
kámen, musí se vzdát svého tahu.
Vyhrává hráč, jenž se jako první
zbaví všech kamenů.

Bezpečnost práce s nůžkami.
Hlasování o nejhezčí fotografii bude probíhat anonymně (např. žáci
napíší na lísteček jedno jméno).
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PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (VARIANTA D)
DOMINO GEOMORFOLOGICKÝCH TVARŮ RELIÉFU
PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ DOUBRAVY

START

ČERTŮV STOLEK

JESKYNĚ

KAMENNÉ MOŘE

KAŇON

OBŘÍ HRNEC

ŘÍČNÍ OSTROV

SKALNÍ OSTROH
SOKOLOHRADY

SKALNÍ PRAHY

ÚDOLNÍ NIVA

VELKÝ
VODOPÁD

ZAKLESLÝ
MEANDR
TOČITÝ VÍR

Zpracovala: Bc. Iva Macháčková (Foto: Iva Macháčková)
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CÍL

ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
(VARIANTA D)
DOMINO GEOMORFOLOGICKÝCH TVARŮ RELIÉRU
PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ DOUBRAVY

Zpracovala: Bc. Iva Macháčková (Foto: Iva Macháčková)
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7 Metodika začlenění tématu Geomorfologické poměry údolí
Doubravy do výukového procesu
Tato diplomové práce má velký potenciál pro využití v pedagogické praxi.
Textová část je zaměřena nejen na geomorfologii, ale zabývá se také základní
geografickou charakteristikou, kterou učitelé uplatní zejména při výuce místního
regionu či chráněných území České republiky. Hlavním výstupem je naučná stezka
vhodná pro terénní výuku. Při níž žáci rozvíjí své klíčové kompetence a získané
vědomosti. Žáci ocení především převedení poznatků do praxe. Právě praktické ukázky
patří mezi nejefektivnější a mezi žáky nejoblíbenější způsoby učení. Učitelé jistě ocení
metodickou část a Sborník doprovodných textů k tabulím naučné stezky nejen
pro učitele (Příloha č. 2). Součástí diplomové práce jsou pracovní listy určené pro žáky
druhého stupně základních a středních škol. Vzhledem k charakteru místní krajiny
je naučná stezka zaměřena na geomorfologii.

7.1 Kurikulární reforma
7.1.1 Pojem kurikulum
Termín kurikulum byl dle Walterové (1994) poprvé použit ve Spojeném
království Velké Británie a Severního Irska ve 20. století, avšak běžně se používal
až od 60. let ve spojitosti s tzv. kurikulárním hnutím. V současné době jde
o nezastupitelný termín, který má platnost hned v několika zemích včetně Francie
a Německa. Pojem kurikulum v sobě zahrnuje proces, prostředí a prostředky, kterými
lze dosáhnout stanovených cílů. Autorka dále dodává, že kurikulární tvorba dává
odpověď na sedm základních otázek: proč, koho, co, kdy, jak, za jakých podmínek
a s jakými očekávanými efekty vzdělávat.
Průcha (2009, str. 237) chápe kurikulum jako „obsah vzdělávání, který zahrnuje
veškeré zkušenosti, které žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících,
zejména pak jejich plánování, hodnocení a zprostředkování“. Kurikulum je podle něj
složitý edukační fenomén, který z nejobecnějšího pohledu znamená obsah vzdělávání
a učební plán.
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Walterová (1994) dělí kurikulum na:


doporučené kurikulum: dokument, jenž řeší základní koncepční otázky
kurikula



předepsané kurikulum: oficiální dokument, který je závazný pro určité
typy škol nebo pro celý vzdělávací systém



realizované kurikulum: to, co učitel skutečně realizuje ve třídě



podpůrné kurikulum: učebnice, vzdělávání učitelů, zaměstnanci školy,
časové dotace, vybavení školy, jež podporuje realizaci předepsaného
kurikula



hodnotící kurikulum: soubor zkoušek, testů a dalších nástrojů měření



osvojené kurikulum: to, co se žáci skutečně naučí

7.1.2 Vzdělávací programy
Nové principy kurikulární politiky jsou zformulovány v Národním programu
rozvoje vzdělávání ČR (tzv. Bílé knize). Podle školského zákona č. 561/2004 Sb.
se zavádí systém kurikulárních dokumentů na dvou úrovních. První úroveň je státní,
druhá školní. Státní úroveň představují Národní program vzdělávání (NPV) a rámcové
vzdělávací programy (dále jen RVP). Z těchto dokumentů si školy tvoří vlastní školní
vzdělávací programy (ŠVP), díky nimž přebírají zodpovědnost za průběh i výsledky
vzdělávání, jelikož podle nich probíhá výuka na jednotlivých školských zařízeních
(VÚP, 2007).

94

Obr. 7: Systém kurikulárních dokumentů (VÚP, 2007)

Geografie (zeměpis) je řazena v RVP do dvou vzdělávacích oblastí Člověk
a příroda, Člověk a společnost. Je to dáno přesahem do fyzické i sociálně ekonomické
sféry bádání. Více však zmíněný obor popisuje oblast Člověk a příroda, poněvadž
odkrývá pomocí vědeckých výzkumů zákonitosti přírodních procesů. Do této vzdělávací
oblasti se řadí ještě biologie, geologie, chemie a fyzika. Ve vzdělávací oblasti Člověk
a společnost žáci aplikují zjištěné poznatky do dnešní doby a posuzují různé přístupy
k řešení problémů každodenního života související kromě geografie s dějepisem
či s občanským společenským základem. Geografie tedy integruje poznatky z mnoha
dalších vědních oborů (VÚP, 2007).

7.2 Terénní výuka
Terénní výuka je nezbytnou součástí vzdělávání. Patří k nejúčinnějším
a nejzábavnějším formám učení. Jelikož terénní výuka není tak častá, pokládají
ji studenti za velmi zajímavou. Je opomíjená především z časových důvodů a patrně
též z nedostatečné připravenosti učitelů k uskutečnění této formy výuky. Žáci
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základních i středních škol si mají možnost procvičit své znalosti a převézt
je do praktického života, proto pedagogové z nejrůznějších oborů a zemí poukazují
na důležitost začlenění exkurzí, cvičení či jakékoliv práce v terénu ve školním
vzdělávání (Hofmann a kol., 2003).
Škola neznamená pouze sedět ve školních lavicích, nýbrž také schopnost
poznávat prostředí kolem sebe. V terénu se pohybuje každý, ne však každý dokáže
z krajiny dobře číst. Někdo vidí více, jiný naopak méně a každý zas něco maličko
odlišného. Podle rozvinutí této dovednosti si všímáme dopadů lidského chování
na krajinu jako celek. Pokud nechceme krajinu ničit, ale šetrně ji využívat, je dobré
ji poznat a učit se v terénu (Marada, 2006)
Marada (2006) podle zkušeností svých i kolegů hodnotí terénní výuku
jako velmi přínosnou pro vzdělávání, ovšem upozorňuje na aktivitu žáků. Ti exkurze
vítají jako zpestření výuky a myslí si, že nebudou muset nic dělat, jen pasivně
poslouchat. Dále zdůrazňuje rozšíření terénní výuky v rámci evropských zemí.
Například ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ji označují
termínem fieldtrip či fieldwork. Podle něj výuka na vysokých školách v Polsku
a na Slovensku probíhá také často v terénu.
O využívání terénní výuky ve školských zařízeních neexistuje v současné době
žádný platný dokument. Na základě rozhovorů s učiteli a osobních zkušeností zařazují
školy do výuky nejčastěji výlety a exkurze zaměřené na komentované prohlídky, které
mají žákům ilustrovat probírané učivo. K nejčastějším cílům patří průmyslové závody,
kulturní památky a chráněná území. Při komentovaných prohlídkách si žáci udělají
například představu o fungování závodu, ale budou jen pasivními posluchači. Efektivita
exkurze by se zvýšila jen zaktivováním žáků. Vhodným doplňkem terénní výuky jsou
proto pracovní listy, při nichž si žáci rozvíjejí více klíčových kompetencí. Získají nejen
nové poznatky, ale aktivně řeší požadované úlohy.
7.2.1 Definice terénního vyučování
Terénní výuka je podle Hofmanna a kol. (2003) komplexní výuková forma
zahrnující nejrůznější výukové metody (pozorování, pokus, laboratorní činnost,
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kooperativní vyučování, projektovou metodu, metodu zážitkové pedagogiky,…)
a organizační formy výuky (vycházku, exkurzi, terénní cvičení,…), přičemž klade důraz
na výuku mimo školu čili v terénu.
Hofmann a kol. (2003) uvádí ve své publikaci Integrované terénní vyučování,
že výuka se může konat v účelových zařízeních školy, např. na terénním pracovišti
nebo

na

školním

přírodovědném

pozemku.

V knize

zevrubně

pojednává

o integrovaném odborném pracovišti v Jedovnici zřízeném Pedagogickou fakultou
Masarykovy univerzity. Stejný názor na terénní vyučování sdílí paní Řezníčková
(2008). Ta zdůrazňuje snížení finančních výloh na ubytování a cestování a výuku
v blízkosti školy považuje za soudobý trend. Věnuje se i terénním pracovištím,
jež označuje jako vybraná území, která nejsou v bezprostředním zázemí školy, na nichž
si žáci procvičují své dovednosti. Zmiňuje také výraz terénní cvičení sloužící k nácviku
odborných geografických činností, např. měření sklonu terénu, mapování plochy apod.
Dále vymezuje termín geografická laboratoř jako formu terénní výuky konané během
jedné vyučovací hodiny v okruhu 500 m od budovy školy, které je pro žáky dostupné
do 7 minut chůze. Okolí školy žáci považují za „geografickou laboratoř“, v níž plní
úkoly.
7.2.2 Cíle terénní výuky
Cíle terénní výuky vycházejí z pokrokových myšlenek reformní pedagogiky,
které se do českého vzdělávacího systému dostávaly zejména v období První republiky
(Hofmann a kol., 2003). Autor charakterizuje následující cíle terénní výuky:


strategie učení a motivace pro celoživotní učení



utváření a vhodné projevy svobodné a zodpovědné osobnosti



poznání a uplatňování reálných možností



základy tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů



spolupráce, respektování práce a úspěchu



základy všestranné komunikace



rozvoj a projevování pozitivních citů v jednání a prožívání



schopnost žít s ostatními



pozitivní vztah ke zdraví
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7.2.3 Organizační formy terénní výuky
Existuje hned několik organizačních forem vhodných pro terénní výuku,
ale každá závisí na učiteli. Učitel musí být dobře připraven nejen po stránce odborné,
ale i výchovné. Měl by počítat i s rozmary počasí a výuku jim umět přizpůsobit.
Proto jsou pro jeho profesi důležité také kvalitní organizační schopnosti. Kantor
by si měl obstarat didaktické prostředky, které žákům napomohou pochopit podstatu
zkoumaných jevů. Nejjednodušší formou vyučování jsou podle Turkota a kol. (1980)
vycházky, které jsou uskutečňovány v přírodním prostředí během kratšího časového
úseku v délce 1 až 3 hodiny. Při vycházce si žáci v krajině osvojí vědomosti a odnesou
si z ní ucelenou představu o konkrétním učivu, kterou by bez kontaktu s přírodou
jen těžko učitel vysvětlil. Během vycházky je však nezbytné realizovat speciální způsob
vyučování, jiný než ve školních lavicích. Turkota a kol. (1980) charakterizuje
ještě pojem exkurze jako náročnější organizační formu výuky, jež se od vycházky liší
zejména z hlediska času, kdy exkurze může trvat i několik dní.
Hofmann a kol. (2003) vzhledem k délce výuky hovoří o krátkodobé terénní
výuce, která se odehrává většinou na školních pozemcích, je zaměřena na jeden
vyučovací předmět a trvá obvykle 45 minut. Do terénní výuky střednědobé
až dlouhodobé řadí pobyt na terénním pracovišti, jenž vyžaduje minimálně jeden den.
Vícedenní programy se zaměřují na komplexní výzkum území, proto si na nich žáci
rozvíjí mezipředmětové vazby a podílí se na nich obvykle více kantorů.
7.2.4 Klady a zápory terénní výuky
Terénní výuka má své klady a zápory. Mezi hlavní pozitiva patří poznání
místního regionu. Žák si prohlubuje vztah k místu bydliště, poznává přirozené
rozmístění přírodních jevů a osvojuje si dovednosti, které by ve třídě nezískal. Dále učitel
může využít v blízkosti školy park jako botanickou zahradu.
K dalším kladům se řadí efektivní způsob učení, protože si žák informace lépe
zapamatuje díky aktivitě, kterou musí vynaložit. Vědomosti získané vlastním úsilím
si uchová déle, než poznatky předané výkladem v tradiční frontální výuce (Záleský, 2009).
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Při dobře připravené terénní výuce si žák vyzkouší procesy v praxi. Může pozorovat
přírodní jevy a aplikovat zjištěné poznatky. Kromě toho má jedinečnou příležitost
vyzkoušet si práci s geografickými přístroji a ověřit si tak výsledky průzkumu konaného
na daném území. V terénní výuce zaměřené na zeměpis žák pracuje s GPS, mapou
a buzolou a rozvíjí si tak geografické dovednosti. Během terénní výuky se žák učí vytvářet
mapy, vyhodnocovat údaje apod. (Záleský, 2009).
Dle Jáče (2013) je ještě kladem učení se vzájemné spolupráci při aktivitách
a zpracovávání dat. Žáci si při některých činnostech musí důvěřovat a umět se spolehnout
na své spolužáky. Při terénní výuce žáci rozvíjí své klíčové kompetence. Z hlediska
spolupráce jde o kompetenci komunikativní, ale také kompetenci sociální a personální.
Důležitá je i motivace. Záleský (2009) upozorňuje, že by žáci měli při výuce
zeměpisu poznat smysl školního vzdělání pro jejich budoucnost. Žáci si uvědomují
spoluzodpovědnost za své učení, zejména když si mohou svou práci sami vybrat a záleží
na jejich úsudku, který způsob postupu zvolí. Správně zvolená terénní výuka dokáže žáky
motivovat natolik, že je zaujme samotný obor, jehož se výuka týká. Žáci se pak předmětu
věnují i mimo školu. U některých vzbudí dokonce dlouhodobý zájem o zeměpis.
Autor se dále zabývá integrací témat. Terénní vyučování propojuje výuku zeměpisu
s mnohými dalšími předměty na školách. Nejčastěji bývá mezipředmětová vazba utvořena
s biologií, dějepisem či tělesnou výchovou. Při této formě vyučování žáky doprovází
zpravidla více pedagogů, kteří mají aprobaci na různé předměty. Proto se dá o terénní výuce
tvrdit, že bude vždy mezioborová (Záleský, 2009).
Zápory terénní výuky jsou vůči kladům v menšině. Nevýhodou je pro učitele
vytvoření kvalitní přípravy hodnotného programu. Příprava může zabrat i několik dní.
Důležité je nezapomenout všechny potřebné pomůcky nezbytné pro realizaci výuky.
Někteří učitelé dokonce nemají ani zájem se zapojit či pořádat terénní výuku, protože jim
tato forma výuky nevyhovuje nebo s ní nemají dostatek zkušeností. Jelikož terénní výuka
bývá častokrát delší než 45 minutová, zasahuje do výuky dalších předmětů. Vyžaduje navíc
i přesunutí na terénní pracoviště, což znamená pro rodiče i ředitele školy náklady
na dopravu. V dnešní době, se řeší poměrně často problém neúčasti žáků na exkurzích
z finančních důvodů. K dalším výrazným záporům terénní výuky se řadí otázka
bezpečnosti. Je daleko větší riziko, že se žákům stane jakýkoliv úraz v přírodě než ve školní
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lavici. Kvůli tomu také tuto formu výuky neochotně podporuje vedení školy. Největším
úskalím terénního vyučování jsou klimatické podmínky. Při bouřce nemohou žáci plnit
v krajině všechny zadané úkoly a vyplňovat pracovní listy (Záleský, 2009).

7.2.5 Terénní exkurze naučnou stezkou Údolím Doubravy
Terénní exkurzi naučnou stezkou Údolím Doubravy lze realizovat v rámci učiva
místního regionu. Vzhledem k zaměření učební látky je geografická exkurze určena
především pro žáky středních škol gymnaziálního typu. Pomůckou při vysvětlování
geomorfologických tvarů reliéfu budou sloužit učitelům nové panely naučné stezky,
kde kromě písemného vysvětlení daného jevu najdou i fotografie. Právě obrazový
materiál mnohdy žákům napomáhá pro uchování informací. Během terénní výuky
je důležité aktivně žáky zapojit do výuky, proto jsou pro žáky připraveny pracovní listy.
Pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dávají pracovní listy možnost uplatnění
mezipředmětových vazeb s biologií, geologií, dějepisem či chemií. Dále exkurze
poskytuje prostor pro nově zavedená průřezová témata (environmentální výchova
a mediální výchova). V rámci terénní výuky žáci získají nové dovednosti detailně

popsané v metodických listech k pracovním listům.
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8 Závěr
Diplomová práce podává geomorfologickou charakteristiku údolí Doubravy.
Zájmové území náleží k chráněné krajinné oblasti Železné hory a zahrnuje též dvě
přírodní rezervace a jednu přírodní památku. Nachází se v blízkosti města Chotěboře.
Součástí práce je komplexní fyzicko–geografická charakteristika území. Je zde značné
množství živočichů a rostlin s různým stupněm ochrany.
Údolí Doubravy je významné epigenetické údolí rulového a migmatického
charakteru. Bylo vytvarováno ve třetihorách. V okruhu více než padesáti kilometrů
nemá obdoby. Řeka Doubrava se zařezává pod Bílkem do skalního masivu, kde vytváří
kaňon. V údolí se objevují tvary fluviální, kryogenní a erozně-denudační. Nachází
se zde skalní ostroh, obří hrnce o průměru až 120 cm, mrazové sruby i zaklesnuté
meandry. Příkrý úsek koryta má skalní prahy s drobnými vodopády, jež ve spodní části
kaňonu vyúsťují v 2,5 m vysoký Velký vodopád. Občas se vyskytují na stráních
balvanová pole. V údolní nivě se na rulovém podkladě vyskytují štěrky, které
jsou pozůstatkem Dlouhé meze. V této části Svatomariánského údolí se vyskytují časté
meandry i větvení řeky. Charakteristiku tvarů reliéfu doplňuje obsáhlá fotodokumentace
z terénního výzkumu (Příloha č. 4) a mapové přílohy.
Zájmovým územím protéká řeka Doubrava, kterou provází naučná stezka
„Údolím Doubravy“ v délce 4,5 km. V letošním roce se uskutečňuje její rekonstrukce
včetně výměny 11 naučných tabulí. Po dohodě s Geoparkem Železné hory jsou
v diplomové práci mnou navržené nové tabule, které by měly být nainstalovány v údolí.
Dále byly vytvořeny pracovní listy s řešením a jejich metodikami.
V teoretické části je rozebrána metodika začlenění tématu Geomorfologické
poměry údolí Doubravy do výukového procesu se zaměřením na terénní výuku. Byly
vymezeny její definice, cíle, organizační formy, klady a zápory. Pro zpracování kvalitní
přípravy učitelů na terénní výuku byl vytvořen „Sborník doprovodných textů k tabulím
naučné stezky Údolím Doubravy nejen pro učitele“ (viz Příloha č 2). Sborník je odborně
zaměřen na geomorfologické tvary reliéfu, faunu a flóru. Je v něm vypracován
i cizojazyčný text.
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Úsek naučné stezky je doslova nabit obdivuhodnými tvary reliéfu údolí,
které na každého turistu jistě silně zapůsobí svou neopakovatelnou krásou. Věřím,
že zejména žáci budou na zdejší malý div přírody vřele vzpomínat. Vždyť
při sestavování tabulí, pracovních listů i průvodní dokumentace jsem měla na zřeteli
především je.
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9 Summary
The present thesis provides geomorphological characteristics of the valley
Doubrava. The area of interest belongs to a protected landscape area of the Železné hory
and includes two nature reservations and one nature monument. It is situated
near the town of Chotěboř. A comprehensive physical-geographical characteristics
of the territory is the part of the work. There is a considerable amount of animals
and plants with different degrees of protection. The area is also protected for a wide
range of forest tree species.
The Doubrava valley is an important epigenetic valley gneiss and magmatic
character. It was shaped in the Tertiary period. The valley is unprecedented in the range
of more than fifty kilometres. The river Doubrava cuts under the Bílek to the rockmass,
which creates a canyon. Fluvial forms, cryogenic forms and erosion-denudation
forms appear in the valley. There is a rocky promontory, a giant pot
with a diameter of 120 centimetres, frost cliffs and meanders. Steep section
of the channel has rocky thresholds with small waterfalls, which in the botom
of the canyon flow into the large and 2.5 metres high Velký vodopád. Sometimes
there are boulder fields on the hillsides. The gravels occur in the alluvial plain on
the Weiss basis, which are remnants of Dlouhá mez. Frequent river meanders
and branching appear in this section of Svatomariánské valley. The characteristic
landforms complements extensive photographic documentation of field research
(Appendix 4) and map attachments.
The river Doubrava flows along the area of interest, which is accompained
by trail „Through the valley Doubrava“ in length 4,5 km. This year it´s
in reconstruction, which includes the exchange of 11 educational boards. By agreement
with the geopark Železné hory are in the thesis proposed a new boards by me, which
should be installed in the valley. Than there were also created worksheets with solutions
and methodologies.
The theoretical part discusses the methodology for the integration of the topic
Geomorphological conditions in valley Doubrava into educational process focused
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on field training. There were defined its definitons, objectives, organizational forms,
positives and negatives. For the processing of high-quality preparation of teachers
in the fieldwork was created „ Collection of the supporting texts to boards of nature trail
by valley Doubrava not only for teachers“ (see apendix 2). The collection is expertly
focused on geomorphological landforms, flora and fauna. There is prepared foreign
language text in it.
The section of the nature trail is full of admirable landforms valley, which
on every tourist will strongly impress with its unique beauty. I believe, that especially
students will not forget this small wonder of nature. When I was compilating the boards,
worksheets and supporting documentation I had them on my mind.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Příloha č. 2

SBORNÍK DOPROVODNÝCH TEXTŮ
K TABULÍM NAUČNÉ STEZKY ÚDOLÍM
DOUBRAVY NEJEN PRO UČITELE

Zpracovala Bc. Iva Macháčková jako součást své diplomové práce

V říjnu 1993 byla otevřena naučná stezka „Údolím Doubravy“ dlouhá 4,5 km
s výškovým rozdílem 73 m. Velký podíl na vzniku stezky nesl Český svaz ochránců přírody
v Chotěboři, který označil terén, provedl osazení tabulí a získal část financí na krytí nákladů.
Odbornou a finanční pomoc poskytla Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory a Česká
spořitelna – pobočka Chrudim. Městský úřad jako majitel pozemků souhlasil s vybudováním
stezky. Trasa vede přírodní rezervací Údolí Doubravy chráněné od 1. června 1986. Území
o rozloze 92,07 ha je zajímavé řadou geomorfologických jevů a typickou biotou.
Pro zvýšení bezpečnosti stezky probíhá v roce 2013/2014 rekonstrukce, jež se týká
oprav chodníků, lávky, zábradlí a schodů na Sokolohrady. Při této příležitosti budou
vyměněny též panely naučné stezky.
Pro návštěvníky naučné stezky platí všeobecné ochranné podmínky dané zákonem
č.114/1992 Sb. A bližší ochranné podmínky dané vyhláškou o zřízení přírodní rezervace
Údolí Doubravy.

Orientační mapa naučné stezky Údolím Doubravy (Mapový podklad: © ČÚZK)
Seznam zastávek naučné stezky Údolím Doubravy:
1. Vítejte v přírodní rezervaci Údolí Doubravy
2. Řeka Doubrava
3. Kaňon
4. Sokolohrady (též Sokolov)
5. Pod Čertovým stolkem
6. Kamenné moře
7. Lesní společenstva
8. Točitý vír
9. Kamenný potok
10. Říční ostrov v údolní nivě
11. U Horního Mlýna

1. Vítejte v přírodní rezervaci Údolí Doubravy
PR Údolí Doubravy byla založena v roce 1986 na ploše 92.07 ha mezi obcí Bílek
a Dolní Mlýn. K cílům přírodní rezervace patří zachování přírodních hodnot, ochrana
ekosystému a obnova ekologické stability krajiny. Spolu s Geoparkem Železné hory,
pečujícím v této lokalitě o rozvoj návštěvnosti a vzdělanosti, obě organizace předkládají
návštěvníkům ke zhlédnutí naučnou stezku Údolím Doubravy s nevšedně krásnou krajinou,
mnoha geomorfologickými jevy, jež představují úžasné tvary okolního reliéfu. Jedenácti
tabulemi vás budou provázet zajímaví živočichové a rostliny. V celém údolí se můžete
setkat s ještěrkou obecnou.
Na protilehlém břehu vidíme zajímavou rulovou stěnu Mašinku a po směru toku
další blokové útvary pod názvy Převislá, Dvojstěna a Plátek. Za nimi se řeka ostře stáčí
k severozápadu. Následuje řada tůní a peřejí v korytě posetém balvany téměř
až před Mikšovu jámu.
Welcome to the natural reserve – Valley of river Doubrava
Natural reserve was established in 1986 on the area of 92.07 ha between villages
Bílek and Dolní Mlýn. Management of the protected area Železné hory with Geopark
Železné hory takes care of natural reserve. The eleven information boards will present
this extraordinarily beautiful landscape to the visitors.
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná je jedním z nejrozšířenějších druhů ještěrky v České republice.
Přesto patří k silně ohroženým druhům. Najdeme ji na suchých slunných stráních
ve skulinách skal a pod kameny. Samečci jsou převážně zelení s podélným hnědým pruhem
na hřbetu a na bocích mají skvrnky s bílými tečkami. Samičky jsou zbarveny do hněda.
Ještěrka obecná dorůstá délky kolem 20 cm. Nejvíce aktivní je ráno a večer. Od října zalézá
pod kořeny stromů nebo skulinek v zemi a upadá do zimního spánku. Probouzí se podle
pranostiky „na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“ čili v dubnu. Živí se hmyzem, pavouky,
červy i brouky, u nichž se nejprve zbaví tvrdých částí. Ještěrka je velmi plachá. Pokud
je napadena a nestačí utéct, obětuje ocásek. Odlomená část ocásku se ještě hýbe a upoutá
pozornost nepřítele. Ještěrka se zatím schová do bezpečí. Má schopnost regenerace,
což znamená, že ji ocásek doroste, ale je kratší. Loví ji lišky, kuny, hadi a ptáci.

Mašinka (Iva Macháčková, 2013)

Převislá (Iva Macháčková, 2013)

Kaňon (Iva Macháčková, 2013)

Samička ještěrky obecné (Iva Macháčková, 2009)
Sameček ještěrky obecné (Hana Hošková, 2013)

2. Řeka Doubrava
Téměř středem přírodní rezervace protéká řeka Doubrava, která údolí po dlouhá
tisíciletí modelovala a modeluje dodnes. Řeka Doubrava má málo časté úzké povodí
s plochou 599 km2 a délkou 88,34 km. Pramení pod Ranským masivem na Českomoravské
vrchovině ve výšce 623 m n. m. U Záboří nad Labem se vlévá jako levostranný přítok
do středního povodí Labe. Průměrný roční průtok Doubravy v Bílku je 0,73 m3s-1(ČHMÚ,
2013). Pod Bílkem tvoří Doubrava kaňon s epigenetickým údolím a peřejemi. Spád v této
oblasti řeky je 3,4 %, což je nejvyšší místní spád v celém údolí Doubravy. Řeku Doubravu
postihují často povodně, z nichž největší byla v roce 1883. Tehdy se protrhla i hráz rybníka
a proud řeky strhl novější silniční most v Bílku sousedící s mostem historickým. Kamenný
most pravděpodobně z doby Karla IV. událost ustál.
Řeka Doubrava zde teče z metr vysokého rulového prahu do Mikšovy jámy
a tím vytváří malý vodopád. Toto místo je opředeno bájí o loupeživém rytíři Mikešovi,
který po úspěšném lupu zde ztrácí v tůni svůj poklad. Báj varuje před rychlým zbohatnutím.
Pod Mikšovou jámou vytváří řeka 10 – 16 m vysoké mrazové sruby zvané Doubravský pilíř,
Biková, Jitčina věž a Mikšova skála.
Níže podél koryta řeky je na pravém břehu skalní rulový ostroh Hrádek, jeho výška
dosahuje 35 metrů. Východní stěna je souvislá do výšky 25 m. Na vrcholu jsou znatelné
pozůstatky po hradišti. Ve směru toku jsou rozsáhlé úpatní sutě z ostrohranných balvanů.
Ze živočišné říše žije v Doubravě kriticky ohrožený druh vydry říční a raka říčního.
The river Doubrava
Doubrava shapes beautiful river valley under Bílek. It includes Mikšova jáma (Mikš
pit), where the river forms small pond with a waterfall. On the right side in the direction
of flow are gneissis rocks and there are many big stones in the river. There live otter
and crayfish, which are highly endangered species.
Vydra říční
Vydra říční patří do řádu šelem. Je přizpůsobena k životu ve vodě blánami mezi
prsty, hladkou hustou srstí a širokým ocasem, který používá jako kormidlo. Výhodou vydry
říční je také rozmístění smyslových orgánů. Sluch, zrak a čich má v jedné rovině,
což ji umožňuje vystrčit nad hladinu jen část hlavy. Na rozdíl od mnoha vodních živočichů
nemá velkou tukovou zásobu. Žije samotářsky, ale je velmi hravá. Klouže se po břehu, ledu,
apod. V dospělosti měří i s ocasem 80 – 130 cm a váží kolem 9 kg. Za potravou se vydává
před rozedněním a za soumraku. Dokáže uplavat až 20 km za noc. Její jídelníček tvoří ryby,
raci, obojživelníci, měkkýši a drobní vodní ptáci. Teritorium vydry poznáte podle trusu
se šupinami a kostmi ryb. Výskyt vydry v PR Údolí Doubravy je potvrzen na základě
uvedených pobytových znaků. Vydra patří k silně ohroženým druhům.

Vydra říční (Josef Rusňák)

Kamenný most v Bílku (Iva Macháčková, 2010)

Mikšova jáma a její skalní práh (Iva Macháčková, 2011)

Koryto s Mikšovou jámou (Iva Macháčková, 2013)

Skalní práh (Iva Macháčková, 2013)

3. Kaňon
Od Hrádku pokračujeme po naučné stezce podél koryta řeky až ke kaňonu,
kde se zvětšuje spád na své místní maximum 3,4 %. Kaňon je říční tvar se strmými úzkými
svahy tvořenými rulou. V kamenném korytu je mnoho balvanů, peřejí, kaskád a menších
vodopádů. Je jednou z nejkrásnějších částí zdejší přírodní rezervace. Kaňon dosahující
hloubky 60 m zformovala Doubrava v dvojslídné až muskovitické ortorule (tzv. bílecké
rule) narušené puklinami za součinnosti vody a mrazu.
Vývoj údolí Doubravy začal ve třetihorách, kdy byl povrch tvořen křídovými
sedimenty. V nich si řeka hloubila koryto. Pod Bílkem narazila na rulu, ale jelikož
se nemohla vydat jinudy, začala hloubit údolí a křídové sedimenty postupně odplavovala.
Odplavením křídy ve čtvrtohorách vystoupila na povrch krása údolí. Prudké změny směru
toku jsou způsobeny tektonickými puklinami, podle nichž se řeka zařezává do skalního
masivu. Vznik kaňonu byl tedy podmíněn epigenetickým hloubením řeky Doubravy
do tvrdého rulového podloží moldanubika. Podle způsobu tvorby byl odvozen odborný
název epigenetické údolí.
Důkazem pro průraznou schopnost řeky je 120 cm široký obří hrnec s hloubkou
30 – 105 cm. V současné době se nachází zhruba 2 m nad hladinou řeky. Obří hrnec vznikl
vířivým pohybem úlomků hornin, tedy erozní činností. V kaňonu se dno Doubravy zužuje
až na šíři 1,5 m. V závěru protéká řeka skalními prahy do kaskády, jež vyúsťují ve Velký
vodopád s výškou 2,5 m. Pod vodopádem je vývařiště s jezírkem a zřícenými balvany.
V řece Doubravě se vyskytuje pstruh obecný spolu s vrankou obecnou, kteří potřebují
pro život silně okysličené vody.
Canyon
In this part of the river is the largest drop of 3.4 % and the narrowest stream of 1.5 m.
You can see the waterfall with a height of 2.5 m. On the right side of the stream is important
geological formation - a huge pot with an average of 1.2 m. Now it´s 2 m above the river,
which means cutting the river into gneiss subgrade.
Vranka obecná
Vranky původně žily v moři a jsou stejně jako rak říční indikátorem čistoty vody.
Vyhovují jim čisté, tekoucí, chladné, dobře okysličené vody pstruhového pásma. Tělo mají
shora zploštělé pokryté kůží bez šupin s širokými ploutvemi připomínajícími vějíř.
Maskovacím zbarvením se přizpůsobují k životu na kamenitém dně Doubravy. Jelikož mají
zakrnělý plynový měchýř, skáčou po dně toku. Proto se schovávají pod kameny a svůj úkryt
téměř neopouští. Za potravou se vydávají za šera nebo čekají, co k nim doplave. Živí se
larvami vodního hmyzu či jikrami pstruhů. Vranky jsou na oplátku zase potravou větších
pstruhů. Při tření ukrývá samička jikry pod kameny a samec je hlídá. Vranky obecné jsou
řazeny k ohroženým druhům.

Vranka obecná (Vlastimil Peřina, 2011)

Obří hrnec (Iva Macháčková, 2013)

Kaňon (Iva Macháčková, 2012)

Koryto řeky Doubravy (Iva Macháčková, 2013)

Vývařiště pod Velkým vodopádem (Iva Macháčková, 2013)

Kaňon (Iva Macháčková, 2013)

4. Sokolohrady (též Sokolov)
Hrad Sokolov byl vybudován na mohutném skalnatém ostrohu zvaném Sokolohrady
při pravém břehu řeky Doubravy. Do 15. století plnil funkci ochrannou pro Libickou cestu,
jež vedla z Moravy přes údolí Doubravy a středověký most na Bílku do nitra Čech. Cesta
postupně ztrácela na významu a hrad pustl. Dnes jsou zde již nepatrné zbytky valu.
V jádru zakleslého meandru (zákrutu řeky v tvrdém podloží) se tyčí skalnatý ostroh
Sokolohrady, jehož svislá skalní stěna je vysoká 30 m. Tvoří ji od úpatí ortorula s dutinami
a voštinami. Ze Sokolohradů je nádherný i poučný výhled do údolí zvláště na podzim
po opadání listí ze stromů. Na skalní stěně je viditelný unikátní druh žlutého lišejníku
– Biatora lucida. Zmíněný lišejník se vyskytuje i na dalších stěnách v údolí. Dutiny ve stěně
Sokolohradu umožňují hnízdění výra velkého a kalouse ušatého.
Pokud na vrcholu chceme prohlídku ukončit, můžeme se také vrátit na Bílek lesní
cestou po zelené turistické značce. Naučná stezka pokračuje po červené turistické značce
k tabuli č. 5 Pod Čertovým stolkem. Návštěva Čertova stolku se pro nevšední krásu přírody
doporučuje, avšak je důležité brát zřetel na bezpečnost hlavně u dětí.
Sokolohrady (Falconcastle)
Sokolov castle was built on a massive rocky promontory called Sokolohrady.
By 15 century it was protection for a business trip from Moravia into the middle
of Bohemia. Today there are only small remains of walls. Vertical wall of Sokolohrad
is 30 meters high, it consists of orthogneiss.
Výr velký
Výr velký je naší největší sovou. Poznáme ho podle oranžových očí, u nichž
má bílou skvrnu. Může dosáhnout rozpětí křídel až 1,7 metrů a vážit více než 3 kg.
Výr zůstává věrný místu hnízdiště. Hnízdí nejčastěji ve skále, kterou si vystele rostlinným
materiálem. Na lov se vydává při východu nebo západu slunce, proto ho zajímají hlavně
hlučnější zvířata. Výr velký má v drápech velkou sílu. Dokáže ulovit zajíce i srnče.
Nejčastěji však jeho potravu tvoří hraboši a ježci. Jelikož ježek dupe a výr má desetkrát lepší
sluch než člověk, výr ho snadno uloví. Výr velký byl téměř vyhuben. Dnes je zákonem
chráněný.

Výr velký (Petr Mückstein, fotoarchiv AOPK ČR, 2007), Skalní ostroh Sokolohrady (Iva Macháčková, 2013)

Koryto pod Sokolohrady (Iva Macháčková, 2010)

Lišejník Biatora lucida (Iva Macháčková, 2011)

Meandr Doubravy (Iva Macháčková, 2013), Výhled na řeku Doubravu ze Sokolohradu (Iva Macháčková, 2013)

Řeka Doubrava (Iva Macháčková, 2013)

5. Pod Čertovým stolkem
Přišli jsme pod Čertův stolek, impozantní skalní věž navazující na souvislou skalní
stěnu „Mechovou“. K Čertovu stolku vede modrá turistická značka. Nad údolní hranou
vystupuje série malých mrazových srubů. Jsou to stupňovité výchozy, které vznikly
mrazovým zvětráváním a následným odnosem. Ve skalní věži a její blízkosti se vyskytují
menší jeskynní útvary, dutiny, úpatní výklenky apod. Na Čertově stolku je překrásná
vyhlídka. Cestou si všimneme mnoha druhů rostlin, z nichž určitě nepřehlédneme měsíčnici
vytrvalou, udatnu lesní, náprstník velkokvětý a samorostlík klasnatý. Po prohlídce nutno
sestoupit opět do údolí k řece a pokračovat k tabuli č. 6.
Pod Čertovým stolkem pokračuje řeka strmým úsekem dále na severozápad.
Charakteristické jsou skalní výchozy těsně nad řečištěm a časté útesy mající různé tvary
v podobě výklenků a převisů. Byly vytvořeny boční erozí a mrazovým zvětráváním.
Břehový sled čistých skalních erozních forem přerušuje na pravé straně svahu rozsáhlejší
balvanový proud. Balvanový proud je balvanová akumulace protáhlého jazykovitého tvaru,
vzniklá v mělké terénní brázdě po spádnici o malém sklonu svahu 5 - 15°. Balvanový proud
jazykovitě vybíhá z vrcholového kamenného moře. Vznikl mrazovým zvětráním ruly
a následným posunem po svahu vlivem zemské tíže. V těchto místech se některé balvany
dostaly až do řeky.
Under the Devil's table
To visit the geomorfological formation called Čertův stolek (Devil's Table)
you should go by the blue marked footpath. Under this rock formation, there is a small
fissure – the cave in the hillside. According to the legend lived a hermit in it. There is a very
nice view.
Měsíčnice vytrvalá
Statná vytrvalá bylina vysoká až 1,5 m. Lodyha hranatá, vzpřímená, listnatá. Květy
jsou růžovofialové až bílé. Plody vyrůstají na dlouhých převislých stopkách. Na obrázku
plod měsíčnice vytrvalé, špičatá šešule s ledvinitými až měsíčkovitými semeny. V okolí
řeky roste v suťových lesích. Patří k ohroženým druhům.

Měsíčnice vytrvalá (Jan Horník, 2007), Plod měsíčnice vytrvalé (Helena Faltysová, 2011), Udatna lesní (Helena
Faltysová, 2006)

Jeskyně pod vrcholem Čertova stolku (Iva Macháčková, 2013), Přístup na vrchol Čertova stolku (Iva Macháčková,
2013)

Balvanový proud Pod Čertovým stolkem (Iva Macháčková, 2013)

Čertův stolek (Iva Macháčková, 2012)

6. Kamenné moře
Vstupujeme k dalšímu tvaru reliéfu odborně nazývaném kamenné moře.
Jde o nahromadění ostrohranných až mírně zaoblených skalních úlomků hrubé velikosti
na stráních či plochých vrcholech pokrývající více než 50 % plochy dané oblasti. Hlavní roli
při vzniku kamenného moře má mrazové zvětrávání. Nejmohutnější bylo na začátku a konci
dob ledových ve čtvrtohorách, ale může se projevit i nyní na přelomu zimy a jara. Roztátá
a srážková voda se dostane do skulin v hornině, zmrzne, zvýší objem a dojde k mrazovému
tříštění. Výsledkem je rozpad skalních výchozů, řícení úlomků hornin po svahu a jejich
postupné hromadění. Kamenná moře najdeme na svazích nad řekou. V blízkosti naučné
tabule spadly balvany až do Doubravy, kde se obrušují a posouvají po směru toku. Balvanité
koryto obklopené kamenným mořem láká skorce vodního, který tu má spoustu potravy.
Kamenná moře jsou typickým ekosystémem a nelze je tedy považovat za neživou
„hromadu kamení“. Mikroklima, vytvořené z rozdílů teplot uvnitř a na povrchu kamenných
moří, je vhodným prostředím zejména pro brouky, pavouky a měkkýše. Měkkýší fauna
je druhově chudá. Tvoří ji řasnatka lesní, vrásenka okrouhlá, sítovka blyštivá a zuboústka
sametová. Zuboústka je plž, kterého často najdeme pod kamennou sutí nebo tlejícím
dřevem. Jeho potravou jsou mechy, řasy a rostlinné zbytky. Vzhledem k vazbě na zachovalé
lesní porosty a suťové lesy je veden v červeném seznamu jako druh téměř zranitelný (NT).
Z pavouků můžeme jmenovat například slíďáka hajního. V suti se daří také savcům, myšici
lesní či rejskovi obecnému. U vody se nám může poštěstit a uvidíme rejsce vodního.
V tomto úseku údolí se chladnomilné druhy přesouvají na dno údolí do menší
nadmořské výšky vlivem vyšší vlhkosti a nižších teplot a naopak druhy teplomilné stoupají
do nejvyšších míst. Jedná se o tzv. inverzní (obrácenou) stupňovitost vegetace.
Kamenné moře (Stone sea)
Stone sea and stone fragments comes from the frost weathering and by subsequent
movement caused by gravity. This area contains various kinds of biota. The differences
in microclimatic conditions and abundant food sources cause very high diversity of flora
as well as fauna.
Skorec vodní
Skorec vodní si, jako jediný zástupce řádu pěvců, shání potravu pod vodní hladinou.
Tento nenápadný černohnědý pták s bílým hrdlem vběhne do okysličené proudící Doubravy
a zobákem hledá vodní hmyz mezi kameny. Pod vodou neplave, ale běhá po dně toku
s roztaženými křídly. Loví i korýše, menší rybky a larvy vodního hmyzu. Pokud je proud
Doubravy příliš silný, chytne se kamenů mocnými drápy. Pod vodou vydrží skorec
až 30 sekund. Jelikož má husté peří promaštěné tukem z kostrční žlázy, je po vynoření
suchý. V zimě dokonce hledá potravu i pod ledem. Hnízdo staví sameček společně
se samičkou blízko vody (na skalnatém výstupku, pod clonou vodopádu či v dutinách
strmých břehů). Své hnízdiště používá několik let.

.
Skorec vodní (Michal Pešata, 2012)

Kamenné moře s dravým tokem (Iva Macháčková, 2008)

Kamenné moře (Iva Macháčková, 2013)

Zuboústka sametová (Zdeněk Hanč, 2010)

Kamenné moře (Iva Macháčková, 2013)

Kamenné moře (Iva Macháčková, 2013)

7. Lesní společenstva
V Údolí Doubravy pod Bílkem se vyskytují zachovalá společenstva suťových jedlin
a javořin. V inverzním údolí v podrostu suťových lesů můžeme zahlédnout zimolez černý,
růži převislou, bažanku vytrvalou a silenku dvoudomou. Dalším společenstvem jsou bučiny
tvořené bukem lesním pokrývající svahy údolí hlavně v oblasti kamenných moří. Dříve
se v údolí objevovaly i dubohabřiny. Zůstalo z nich jen pár jedinců habru, v jejichž
podrostu najdeme zvonek broskvolistý, zvonečník klasnatý, violku divotvornou či pitulník
horský. Dnes pokrývají značnou část území druhotné smrčiny, které se zprvu vyskytovaly
především v okrajových částech přírodní rezervace. Na některých výchozech skal se stále
daří borovici lesní, jež vytváří reliktní bory. V nivách se zachovaly zbytky olšin.
V korunách stromů často poletuje babočka osiková.
Přirozeně zalesněné údolí v nepřístupných místech zamezuje často průniku
slunečních paprsků k bylinnému podrostu, proto nabízejí řadu stanovišť vyhovujících
mechorostům. Například na skalních stěnách a balvanech roste ploník ztenčený či na břehu
řeky mřížkovec kuželovitý. Naučnou stezkou nás budou celou dobu provázet kapraďorosty
- bukovinec kapraďovitý, osladič obecný a kapraď rozložená.
V přírodní rezervaci Údolí Doubravy se umělé plošné zalesnění neprovádí. Les plní
svůj účel samostatně bez zásahu člověka a příroda sama dotváří rovněž obnovu lesních
porostů i skladbu bylinného podrostu. Na místech, kde došlo k odumření významného
druhu, se člověk pokouší o cílenou výsadbu.
Před Točitým vírem zhlédneme nánosové usazeniny, ve kterých řeka vytvořila svojí
erozní činností (odplavováním půdy a sedimentů) dva štěrkové ostrovy, z nichž větší
je 80 m dlouhý a 30 m široký. V dnešní době jsou oba ostrovy stabilizovány převážně
vzrostlými smrky. Tento často navštěvovaný úsek je ovlivněný zásahem lidské činnosti.
Forest communities
The development of forest communities were affected by habitat conditions, nutrition
soil and by sunlight in the Valley of Doubrava. Dominant plants are pine woods on the edge
of a natural reserve. In the area of the valley are relict pine on rock outcrops. Alder woods
occur in the floodplain of Doubrava.
Osladič obecný
Osladič obecný dostal název podle sladkého oddenku. Listy vyrůstají z oddenku
jednotlivě a jsou jednoduše zpeřené, stále zelené, až 30 cm dlouhé. Okrouhlé výtrusnicové
kupky najdeme na spodní straně listů ve dvou řadách. Roste v stinných lesích na skalách
a mechem porostlých kamenech. Patří k epifytickým rostlinám, proto ho najdeme
i na trouchnivějících kmenech. Epifyt je organismus, který roste, ale neparazituje na těle jiné
rostliny.

Říční ostrov před Točitým vírem (Iva Macháčková, 2012)

Osladič obecný na skalním ostrohu Sokolohrady (Iva Macháčková, 2013) , Pitulník horský (Helena Faltysová, 2006)

Babočka osiková (Iveta Cachová, 2010)

Semenáček buku lesního (Helena Faltysová, 2012)

Mřížkovec kuželovitý (Iva Macháčková, 2011)

Reliktní bor na Sokolohradu (Iva Macháčková, 2013)

Zvonečník klasnatý (Michal Jiráský, 2008)

Zvonek broskvolistý (Helena Faltysová, 2010)

8. Točitý vír
Na řece Doubravě jsou časté zákruty (oblouky) toku, dokonce v některých místech
dochází k meandrování toku. Meandr je zákrut vodního toku nebo údolí se středovým
úhlem oblouku větším než 180°. Rozlišujeme meandry volné (zákruty řeky v široké nivě)
a zakleslé (zákruty údolní). Meandry zakleslé se též nazývají zaklesnutými. Vznikají
v úsecích tvrdých hornin, kde vytváří řeka hluboké údolí. V těchto místech nemůže
Doubrava své koryto přemístit a tak se zařezává hlouběji do terénu. V meandru rozlišujeme
nánosový a nárazový břeh. Nánosový (neboli jesepní, vypouklý) břeh se vyznačuje
pomalejším průtokem, proto zde dochází k sedimentaci (usazování materiálu). Naopak
nárazový (výsepní, vydutý) břeh je ovlivněný boční erozí. Uvnitř meandru je ostruha
(jádro) a její nejužší částí je šíje meandru. Zužováním šíje dochází k zaškrcení (protržení)
meandru.

Meandr Točitého víru (Iva Macháčková, 2013)

Schématický nákres meandru (Iva Macháčková, 2013)

V ostrém ohybu řeky vznikl pod nárazovou skalní stěnou zakleslý meandr Točitý
vír, který mění směr toku řeky prudce k jihu. Změna směru toku řeky byla způsobena
tektonickou trhlinou v bílecké rule a činností mrazu vytvářejícího ledové klíny do těchto
trhlin i vlastní průraznou činností vody. Řeka Doubrava se za Točitým vírem obrací
k jihozápadu a na obou březích toku vystupují skalní útvary, jež mají stupňovitý charakter.
Cestou ke Kamennému potoku se Doubrava rozšiřuje a začíná vytvářet menší ostrůvky,
neboť tok ztrácí na rychlosti. V kamenném řečišti můžeme zahlédnout raka říčního.

Rotating water vortex
In sharp bend of the river was under shock rock wall hooked meander Rotary vortex
that changes the direction of the river flow rapidly to the south. Before and after the spiral
vortex formed accumulation of river shapes, where the river forms islands with big trees.
Rak říční
Je původní a zatím i nejhojnější rak v České republice. Dožívá se více než 20 let
a dorůstá až 18 cm. Optimální podmínky nachází zejména v tekoucích říčkách s velkým
množstvím přirozených úkrytů, jako jsou břehy koryta propletené kořeny stromů se dnem
pokrytým kameny. Pokud narazí rak na jílovité dno, začne si hloubit nory. Žije samotářsky
a loví v noci. Živí se rostlinnou i živočišnou stravou. Říká se mu zdravotní policie našich
vod, protože požírá uhynulé živočichy i ve značném stupni rozkladu. Rak říční
je bioindikátorem čisté vody, což znamená, že se vyskytuje pouze v čistých vodách.
Jedná se o tzv. deštníkový druh, neboť jeho ochranou je zajištěna i ochrana celé řady druhů
se stejným biotopem. Rak říční je zákonem chráněný a zařazený mezi kriticky ohrožené
druhy. V červeném seznamu je veden jako ohrožený (EN) a vztahuje se na něj Úmluva
o ochraně evropské fauny, kde je veden jako celoevropsky chráněný druh (Bern III).
Ohrožují ho především dva nepůvodní druhy (rak pruhovaný a rak signální) hrozbou
přenosu račího moru.

Rak říční (Zuzana Růžičková, fotoarchiv AOPK ČR, 2008), Doubrava před Točitým vírem (Iva Macháčková, 2013)

Točitý vír (Iva Macháčková, 2013)

9. Kamenný potok
Kamenný potok tvoří levostranný přítok Doubravy 200 m za Točitým vírem.
Do Doubravy se vlévá u 67. říčního kilometru v nadmořské výšce 466 m. Kamenný potok
má délku 3,7 km a pramení ve výšce 571 m. Přírodní rezervací Údolí Doubravy teče 1,5 km.
V údolí Kamenného potoka se nacházejí až 5 m vysoké mrazové sruby. V řečišti jsou velké
balvany a vyskytují se zde i skalní prahy. Přes největší skalní práh z výšky 1,5 m padá
vodopád. Vlastní údolí v dolní části potoka má tvar V. Největší spád je zaznamenán v úseku
od ústí do jednoho kilometru proti proudu Kamenného potoka hodnotou 5,39 %.
Z turistického i geomorfologického hlediska je tento vodní tok zajímavý.
Z třídy ptáci se v přírodní rezervaci Údolí Doubravy vyskytuje holub doupňák
hnízdící v dutinách stromů, dále datel černý, brhlík lesní, konipas horský, budníček lesní,
šoupálek dlouhoprstý a sýkora parukářka. Ve větších dutinách mohutných stromů hnízdí
puštík obecný. Do Údolí Doubravy pouze zaletuje za potravou ledňáček říční, protože
na území nemá vhodné podmínky pro hnízdění.
Kamenný potok (Stone brook)
Stone brook is a left tributary of the Doubrava river. This brook has a length
of 3.7 km and the river springs at the height of 571 m. It flows 1.5 km in Valley Natural
Reserve Doubrava. In the Valley of Kamenný potok are up to 5 m high frost cliffs.
In the riverbed are large stones and rock thresholds. Over the biggest rock thresholds,
from height of 1.5 meters, falling down a waterfall.
Ledňáček říční
Ledňáček říční je nazýván, díky svému zbarvení, létající drahokam. Měří kolem
16 cm. Žije samotářsky v blízkosti čistých vod s dostatkem potravy. Nejčastěji se živí
rybami jako jsou vranky a pstruzi. Nepohrdne ani obojživelníky, korýši a vodním hmyzem.
Nejprve sedí na větvi nad vodní hladinou a číhá na kořist. Poté přitiskne svá křídla k tělu
a začne ji lovit střemhlavým letem pod vodou. Rybku zabije údery o větev a polyká
od hlavy, aby se nezranil o její šupiny. Dokáže letět rychlostí vyšší než 45 km/h. Uvádí se,
že denně spořádá až 60 % své celkové hmotnosti a při lovu je úspěšný průměrně při každém
desátém pokusu. Ledňáček je teritoriální pták. Pokud na jeho území vnikne konkurent,
skloní se, roztáhne modrá křídla a kývá hlavou ze strany na stranu. Hnízdí v norách,
které si sám hloubí ve strmých březích vod. V České republice se vyskytuje po celý rok.
Ledňáčka říčního řadíme mezi silně ohrožené druhy.

Ledňáček říční (Michal Pešata, 2012)

Brhlík lesní (Michal Pešata, 2012)

Šoupálek dlouhoprstý (Jan Procházka, fotoarchiv AOPK ČR, 2011), Konipas horský mládě (Iva Macháčková, 2011)

Kamenný potok (Iva Macháčková, 2013)

Soutok Doubravy a Kamenného potoka (Iva Macháčková, 2013)

Schránka larvy chrostíka (Iva Macháčková, 2010)

Sýkora parukářka (Michal Pešata, 2011)

10. Říční ostrov v údolní nivě
Pod Točitým vírem se ve dvou místech řeka větví do dvou i tří proudů. Rychlost
vody postupně klesá a sedimentační materiál vytváří říční ostrovy a naplaveniny s meandry.
Údolní niva je akumulační rovina podél dolního toku tvořená naplaveninami a sedimenty.
V těchto místech je řečiště Doubravy tvořené menšími kameny, které Doubrava přináší
po velkých deštích a při jarním tání. Na jaře kvete na naplaveninách orsej jarní, bledule
jarní, violka bahenní a křivatec žlutý. V létě můžeme rozpoznat druhy trav, jako jsou třeslice
prostřední, lipnice luční a medyněk vlnatý. V zastíněných a nesekaných oblastech roste
netýkavka nedůtklivá a kopřiva dvoudomá. Spodní část údolní nivy začíná u Horního
Mlýna. Nemá však velký rozsah. Charakter dna řeky je kamenitý až před Libici
nad Doubravou.
Kromě kamenů přenáší řeka Doubrava i mnoho semen rostlin, proto si můžeme
všimnout v celé přírodní rezervaci devětsilu bílého či netýkavky malokvěté.
River Island in the valley floodplain
In the valley floodplain slows down the rate of flow, causing increased formation
of sedimentation rocks. All these islands are stabilized mainly by alder tree. In these places,
the riverbed of Doubrava consists of smaller stones, which she brings after heavy rains
and the spring thaw. In addition to the stones river Doubrava carries many plant seeds.
Křivatec žlutý
Křivatec žlutý je cibulovitá bylina vysoká 10 – 30 cm patřící do čeledi liliovitých.
Řadí se mezi jarní efemeroidy. Jsou to vytrvalé rostliny vyrůstající brzy z jara před olistěním
stromů. Mají krátké vegetační období. To znamená, že vykvetou a pak jim uhyne nadzemní
část. Podzemní orgány přečkají období ze zásobních látek. Křivatec kvete žlutými květy
od března do května. Plodem je trojhranná tobolka. Semena mají vyvinuta tzv. masíčka
(masité přívěsky), jimiž se živí mravenci. Tímto způsobem přispívají mravenci k šíření
druhu, odborně se tento jev nazývá myrmekochorie. Křivatec žlutý je původním druhem
květeny České republiky a není považován za ohrožený druh.

Křivatec žlutý (Helena Faltysová, 2013), Bledule jarní (Zuzana Růžičková, fotoarchiv AOPK ČR, 2008)

Orsej jarní (Zuzana Růžičková, fotoarchiv AOPK ČR, 2008)

Devětsil bílý (Michal Jiráský, 2010)

Údolní niva (Iva Macháčková, 2013)

Orsej jarní (Hana Hošková, 2012)

Říční ostrov (Iva Macháčková, 2013)

Meandrující Doubrava (Iva Macháčková, 2013)

11. U Horního Mlýna
Okolí Horního a Dolního Mlýna náleží ke geomorfologicky jednodušším partiím
rozšiřující se údolní nivy. Procházeli jsme podél náhonu k Hornímu Mlýnu, kde končí
naučná stezka. Přírodní rezervace Údolí Doubravy však končí u Dolního Mlýna při silnici
z Chotěboře k Hornímu Sokolovci. Na pravém břehu řeky tvoří bílecké ortoruly výrazné
útesy vysoké až 25 m.
Koncem 50. let minulého století se objevil návrh na vybudování retenční nádrže,
případně menší vodní elektrárny, u Dolního Mlýna. Tím by se zatopila nejkrásnější část
PR Údolí Doubravy. V té době se proti návrhu postavil tým specialistů z oblasti geologie
i vodohospodářství. Právě geotechnické podklady zamezily z důvodu značného rozpukání
a rozsáhlé nehomogenity podkladu v každé ze tří variant přehradního profilu stavbě. Zásluhu
na odmítnutí stavby má Dr. J. Svoboda, Prof. Q. Záruba a RNDr. J. Hruška, Csc.
Horní Mlýn, též zvaný Jamborovský, stával na řece Doubravě od 16. století
až do května 1982, kdy vyhořel následkem elektrického zkratu. Od roku 1853 mlýn
provozovali Kateřina a František Hermannovi, kterým se 12. srpna 1854 narodilo třinácté
dítě syn Ignát Herrmann, pozdější spisovatel a novinář. Dnes z mlýna můžeme vidět
už jenom poškozené hospodářské budovy.
Významným zimovištěm netopýrů je štola u Horního Sokolovce, kde se vyskytuje
netopýr černý, netopýr dlouhouchý, netopýr řasnatý, netopýr ušatý, netopýr velký a netopýr
vodní. Všechny tyto druhy patří k silně až kriticky ohroženým.
Od Horního Mlýna můžeme pokračovat ještě 2,5 km po červené turistické značce
kolem kaple Sv. Anny na náměstí do Chotěboře. Další variantou je návrat po naučné stezce
podle řeky na Bílek nebo zvolit cestu autobusem z rozcestí u Horního Sokolovce.
By Horní Mlýn (By Upper Mill)
By Horní Mlýn is the end of nature trail in Valley of Doubrava. The mill was built
in the 16th century and burned down in 1982. In the adit near the village Horní Sokolovec
nests bats. In the valley floodplain at Horní Mlýn bat aquatic hunts.
Netopýr vodní
Netopýr vodní je létající savec, který je vázán na krajinu s dostatkem vodních ploch
a členitých lesních porostů. Vytváří letní kolonie v dutinách stromů na březích vod. Zimuje
nejčastěji ve štolách a jeskyních. Někdy urazí za zimovištěm až 100 km. Potravu si hledá
v noci. Na lov se vydává obvykle více jedinců. Chytají komáry nízkým letem v kruzích
nad vodní hladinou. Hmyz sbírá z hladiny prostřednictvím prodloužených prstů nohou a žere
ho ještě během letu. Netopýři se dokáží orientovat v prostoru pomocí echolokace.
Jde o schopnost vysílání ultrazvukového signálu, který se od překážky odrazí a je zpětně
netopýrem přijímán.

Netopýr vodní (Milan Růžička, 2009)

Náhon k Hornímu Mlýnu (Iva Macháčková, 2013)

Koryto Doubravy opouštějící přírodní rezervaci (Iva Macháčková, 2013), Horní Mlýn (neznámý autor)
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