
 
 

Vážení rodiče, 
tento průvodce je určen hlavně pro předškolní a mladší školní věk, ale některé 
úkoly možná potrápí i vás. 
Jindrova naučná stezka vede z Jindřichova Hradce do Malého Ratmírova (viz. 
mapa). Celá trasa je dlouhá více než 11 km. Doporučujeme navštívit ji 
opakovaně – vždy jiný úsek. S dopravou Vám snadno vypomůže lokálka 
JHMD.  
Více informací naleznete na http://stezka.hamerskypotok.cz. 
Doufáme, že se Jindrova naučná stezka stane vítanou příležitostí pro strávení 
pěkných chvil v přírodě s Vašimi dětmi. 
Přejeme Vám i Vašim dětem příjemně prožité chvíle s Jindrou. 

Autoři publikace. 
 
 

Ahoj holky a kluci, 
možná se už známe z Jindrovy naučné 
stezky. Dětské části z panelů této stezky 
jsou na následujících stranách  vždy 
v rámečku.  
My ale nechceme, abyste si četli doma 
a nechodili do přírody. Naopak, vezměte 
někoho dospělého a vydejte se ven na 
stezku. Uvidíte, že je to zábava a třeba se 
i něco nového dozvíte. Doma potom 
můžete otevřít průvodce a znovu si 
v klidu pročíst a připomenout, co jste 
s žabákem Jindrou zažili.  
Pod rámečky máte připraveno další 

povídání a úkoly. Nápověda je na str. 23. Rodiče nebo starší sourozenci jistě 
rádi pomohou a zároveň si s nimi můžete povídat o tom, co je zde napsáno. 
Pokud nám budete chtít sdělit, jak se vám průvodce nebo stezka líbí, tady 
máte ty správné adresy: nezarka@email.cz nebo Hamerský potok o. s., 
Nežárecká 103/IV, 377 01 Jindřichův Hradec. 

Zdraví váš žabák Jindra 
 

  
Autoři publikace: 

 
Mgr. Jana Dvořáková 
Hana Krejčová 
Mgr. Petra Šulcová 
Ing. Zdeněk Krejča 



 
 

- 2 - 

Zastavení č. 1 
 
Divoká zvířata nežijí jen za městem. Určitě je dobře znáte 
– veverku, krtka, ježka ... Víte ale, že ježek nejí jablka? Má 
rád dešťovky a slimáky. Z děšťovek si dělá i zásobu na 
zimu – šikovně je kousne tak, že nemohou utéct, ale 
zůstanou živé. Ty, které v zimě nesní, se do jara zahojí a ze spižírny utečou.  

 
Netopýrům je dobře i na 
místním hradu. Když večer 
letí, vydávají otevřenou 
tlamičkou pro nás 
neslyšitelný zvuk. Zvuk se 
k nim odráží zpět od zdí a 
od loveného hmyzu. Dokáží 
tak ušima rozeznat to, co 
my očima ve dne.  

 
Už jste se někdy setkali s ozvěnou, kdy se vám volané slovo vrátilo zpět? 
Něco podobného dělají netopýři ve tmě, jenže jejich volání my neslyšíme. 
Proto lidé dlouho nechápali, proč netopýr ve tmě nenarazí a ještě si uloví 
potravu. Už v 18. století učenci pouštěli netopýry v místnosti s nataženými 
nitěmi. Zhasli, ale netopýři létali mezi nitěmi, i když nic neviděli. Cestu si 
nehledali ani čichem. Nakonec se ale přece jen podařilo zjistit, že netopýři si 
vše okolo sebe „osahávají“ díky odrazu svých vlastních zvuků. 
Jak se tomuto jevu říká, si můžete vyluštit v křížovce: 
 
    5     
 2 3    7 8  
1   4  6   9 
         
         
         
         
          

1. hodně stromů pohromadě 
2. co nikdy nechybí pohádkovému  
    Honzovi v ranečku, když jde do světa? 
3. část věty 
4. psovitá šelma (nepřítel Karkulky) 
5. opak zdravého 
6. čidlo zraku 
7. strach 
8. chechtavý pták 
9. nejlepší přítel člověka 

(Nápověda na str. 23) 
Zvířátko vlastně každou překážku „slyší“ a podle odraženého zvuku odhadne 
i její vzdálenost. Je to podivuhodné  zařízení, které vede netopýry při nočním 
letu zcela jistě a bezpečně.  
„Zvuku", který netopýr vydává a který my neslyšíme, se říká ultrazvuk. 
Netopýr samozřejmě dobře slyší  i ostatní zvuky, a to z něj dělá výborného 
lovce hmyzu. 

Netopýr večerní 

Netopýr ušatý 
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Zastavení č. 2 
 
Břehy Vajgaru, mokřady, pole, les a sídliště – tady všude se daří hlodavcům. 
Ač si jsou podobní, liší se způsobem života i potravou. Hraboši mohou udělat 
velké škody na polích požíráním obilí, jiné druhy se živí semínky trav a stromů, 
kořínky či broučky lezoucími po zemi. Pro boj s hlodavci, škůdci na polích, jsou 
moc užiteční draví ptáci. Zkuste, kolik dravých ptáků byste dokázali 
vyjmenovat. A nezapomeňte na sovy!  
 
Zde můžete porovnat rozdíly ve velikosti těchto zvířtek: hraboš polní, hraboš 
mokřadní, myšice křovinná, norník rudý, rejsek obecný, potkan a hryzec vodní.  

 
 
My lidé jsme zvyklí zvířata a rostliny okolo sebe posuzovat podle toho, jak jsou 
užitečné pro nás. Nejradši bychom okolo sebe viděli jen krásné květiny, ovoce, 
zeleninu, užitečné včely, přátelské psy či chutné ryby. Jenže oni i protivní 
komáři nebo hraboši, kteří místo nás sklízejí naši úrodu, mají v přírodě své 
místo. Například jsou potravou pro někoho dalšího.  
Představte si například obilí, které vyrostlo díky tomu, co vysálo svými kořeny 
z půdy. Obilí sní hraboš, hraboše uloví sova. Když nastražíme otrávené obilí 
pro hraboše, otrávíme i sovu. Larva brouka lýkožrouta zase vykusuje 
chodbičky pod kůrou stromu a je vyklovnuta strakapoudem. Jak to funguje 
v rybníce se dozvíte na panelu č. 3. 
Obilí – hraboš – sova nebo strom – larva lýkožrouta – strakapoud, to jsou 
příklady tzv. potravních řetězců. Dokážete sami vymyslet podobné příklady? 
Své nápady napište nebo nakreslete do rámečku: 
 
 
 

 

Hraboš polní 

Myšice křovinná 

Rejsek obecný 
Potkan Hryzec vodní 

Norník rudý 

Hraboš mokřadní 
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Zastavení č. 3 
 
První druh ryby, který vás napadne, je asi kapr. I tady jich žije hodně, ale spolu 
s nimi jsou tu i další druhy. Většinou je vysazují rybáři, mohou se sem dostat 
i z Hamerského potoka. Kapra, štiku či sumce jistě poznáte, tak jsem vám 
připravil obrázky okouna a plotice.  

   
Ve vodě plavou drobné zelené řasy, které chutnají malinkatým perloočkám. 
Perloočkami se zase živí kapři či plotice. A takové ryby loví ryby dravé – 
například okoun, sumec či štika. Řasy, perloočky, kapři a dravé ryby tvoří 
řadu, které říkáme potravní řetězec. Mohou do něj vstupovat i další zvířata, 
například ptáci.  
 

 
 
Jestli máte chuť, najděte v následujících větách názvy některých ryb, které žijí 
v Hamerském potoce nebo ve Vajgaru. 
Ale pozor, je tu jeden chyták. Najdete ho? 
 
 
Když jsem byl malý, maminka prala prádlo každý den. 
 
Chytat zajíce na drátěné oko u nás nesmí ani myslivec. 
 
Bašti, Karolínko, ať nejsi poslední! 
 
Nakousnuté jablko nevracej na mísu! 
 
Bavlněné plínky jsou k přírodě šetrnější než papírové. 
 
Na povel ryba nezabere, musíš trpělivě čekat. 
 
Bratr Otakara si přeje k Vánocům počítač. 
 

(Nápověda na str. 23)

 
 

 
 
Tady si vy, nejmenší, 
můžete domalovat 
rybku. 

Plotice obecná Okoun říční 
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Zastavení č. 4 
 
Rybník, jako je Vajgar, je skvělé místo pro život ptáků. Poskytuje jim dostatek 
potravy a díky rákosinám na pobřeží mohou nerušeně hnízdit. Žije zde 
například kachna divoká, labuť velká nebo polák chocholačka. Každý z ptáků 
má jiný způsob, jak potravu získat, a proto si nemusí ani překážet. 
Prohlédněte si obrázek a pochopíte. 

  
Pobřežní rákosiny – zde si ptáci budují 
hnízda. Rákosník si ho zavěšuje mezi 
stébla nad hladinu.  
Zajímavým ptákem žijícím na poli 
u Vajgaru je koroptev. Dnes je jich málo, 
protože pro svůj úkryt potřebují v poli 
remízky s keři a také hmyz, který není 
huben chemickými postřiky.  

 
Hodně druhů ptáků žije ve volné přírodě a k lidem se nepřibližují. Mnohé druhy 
si ale na člověka zvykly a žijí v blízkosti domů, kde nacházejí dost potravy. 
Pokud  chcete, můžete někde blízko svého domu vybudovat krmítko. 
Následující tabulka vám poradí, co mají někteří ptáci rádi: 
 lůj drobečky slunečnice zrní 
sýkora zbožňuje jen to ne! ano zbožňuje 
vrabec ne zbožňuje jen to ne! zbožňuje 
pěnkava ne jen to ne! jen to ne! zbožňuje 
červenka trochu jen to ne! ne zbožňuje 
 
Jak vidíte, nejlepší pro většinu ptáčků je zrní. Ale pozor! Ptáčky přikrmujeme 
pouze v zimě. V létě bychom jim  tím škodili! 
V zimě můžete pro sýkorky použít tento speciální recept: do 
kelímku od jogurtu nalejte směs rozpuštěného tuku (hodně tuhého) 
s přimíchaným zrním (pšenice apod.). Do ještě měkké směsi ponořte 
drát, který má na jednom konci háček k zavěšení na strom a na 
ponořeném konci je zkroucený, aby snadno nevyklouzl. Když směs 
ztuhne, můžete kelímek odstranit a zavěsit připravenou lahůdku na 
strom. Pak už jenom pozorujte, jestli ptáčci přiletí a jak jim bude 
chutnat. 

Koroptev  Rákosník  

Labuť velká Kachna divoká Polák chocholačka 
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Zastavení č. 5 
 
Krajinu Jižních Čech si nedovedeme představit bez rybníků. A přece se jedná 
o lidský výtvor. Nejdříve je musel někdo vybudovat (dříve ručně, dnes 
bagrem), aby v nich rybáři mohli začít chovat ryby. Takový rybník se postupně 
stal domovem i pro mnoho jiných zvířátek - třeba pro vážky a pro žáby. A když 
se na břehu rozrostlo rákosí, našli tu úkryt ke hnízdění i vodní ptáci. Všechno 
jsem vám namaloval na čtyři obrázky, ale ony se mi pomíchaly. Dokážete sami 
přijít na to, jak patřily za sebou?  

 
 
K rybníku patří rybáři.  
Jaký úlovek chytil ten na obrázku?  

 
 
Rybář na obrázku neměl šťastný den. Přišel k rybníku na své oblíbené místo 
a zjistil, že už tu před ním někdo byl. Na zemi se válely krabice od džusu 
a PET lahve. 
Z auta na svah někdo 
vyhodil balík starých 
novin a opodál ležela 
skleněná láhev.  
Rybář to tu měl rád, a tak se rozhodl odpadky sebrat. Přidal ulovenou botu 
a zbytek od své svačiny a vše odnesl do správných kontejnerů. Nakonec jen tu 
botu musel vyhodit do běžné popelnice. A co vy, věděli byste si také rady? 
Vyhoďte odpadky tam, 
kam patří (ještě 
poznámka – hnědou 
popelnici na bioodpad 
by mohl nahradit 
kompost). 

(Nápověda na str. 23) 
Použity kliparty z aplikace Zoner Callisto 5 
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Zastavení č. 6 
 
Stromům s kulatými listy, které rostou v mokru okolo vás, se říká 
olše. Na rozdíl od mnoha jiných stromů jim ta spousta vody 
neublíží. Jejich dřevo sloužilo lidem už v dávných dobách. Je 
oranžové, proto lidé říkali, že v olších žijí čarodějnice 
s oranžovými vlasy - vlasy s barvou ohně.   
Když se podíváte na olšinu, možná i vás napadnou další 
pohádkové bytosti, které by zde mohly žít.  
V olšinách a v mokřadech nežijí jenom vodníci, bludičky a čarodějnice. Je to 
také místo, kde se z larev líhnou vážky a bohužel i komáři. Také sem kladou 
svá vajíčka například žáby, které si na komárech rády pochutnají.  
Podívejte se, jak to s nimi vlastně je:  

 
 
V okolí stezky můžete kromě mne potkat i jiné žáby - hnědé i zelené. Mám tu 
hnědého kamaráda, který vždy na jaře, kdy se chystá množit, společně 
s ostatními samečky svého druhu na pár dní zmodrá. Jinde je velmi vzácný. 
Nemá dost tůní a rybníků s vysokou trávou na březích. Ten kamarád se 
jmenuje ............................. (viz tajenka v sudoku) 
ostronosý. 
Vidíte, že když chceme chránit některé zvíře nebo 
rostlinu, musíme dobře vědět, kde se jim daří 
a takové prostředí pro ně uchovat. Je hodně 
ohrožených druhů kytek, vážek, žab či ještěrek, 
které bez mokrých luk nepřežijí. 

  6 2    1 = K 
 5   6   2 = N 
4     1  3 = S 

3     2  4 = A 
 4   3   5 = O 
  4 3  6  6 = K 

 
 
 
 
 
 

 
Jestli nevíte, jak se takovéto sudoku 
luští, tak tady je návod: 
V každé řádce i v každém sloupci 
musí být všechny číslice od 1 do 6. 
Zároveň každý ze 6 obdélníků (3 x 2 
políčka) musí také obsahovat všechny 
číslice od 1 do 6. 
 

(Nápověda na str. 23) 



 
 

- 8 - 

Zastavení č. 7 
 

 
        vrbina 
 

 
Před vámi leží louky, které jsou hodně 
mokré. Kdybyste se po nich chtěli 
proběhnout, pěkně byste si namočili boty. 
Možná byste si řekli, že takové louky, kde se 
nedá běhat, jsou k ničemu. Ale to, co je 
zbytečné pro lidi, může být velmi důležité pro 
zvířátka a rostliny, které tu žijí. Já vám ukážu 
některé kytky, kterým se v mokru dobře daří. 
A vy zase můžete přemýšlet, které z 
namalovaných zvířátek nejspíš také potkáte 
u vody. 
 

 
  pomněnka 

 
     blatouch 

 

 
     vážka 

 
        žába 

 

 
      veverka 

 
Tam, kde kvetou květiny, vždycky najdete i spoustu motýlů. Pokud chcete 
vidět, jak vypadá babočka admirál, vymalujte si obrázek podle klíče: 
 
místa bez písmenek - bílá 
č - černá 
o - oranžová 
š - šedá 
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Zastavení č. 8 
 
V tomto lese žije hodně zvířátek. Jestlipak víte, co  zvířátka jedí? Ta na 
obrázku se za potravou vydávají po lesních cestičkách. Aby našla to, co 
hledají, musí: 
ježek za prvním stromem zatočit vlevo, 
srna za prvním stromem zatočí vlevo a 
hned potom vpravo a pak doleva, 
veverka za prvním stromem zatočí 
vlevo, za dalším vpravo a pak znovu 
vlevo, 
kuně stačí za prvním stromem zatočit 
doleva. 
Tak co, už víte, co budou mít k večeři? 
 
Víte, proč veverka okusuje šišky? Pod jejich šupinami se ukrývají pro veverku 
chutná semínka. Na jejich získávání jsou veverky velmi šikovné. Když se 
budete cestou pozorně koukat, možná se vám podaří někde objevit zbytek 
ohryzané šišky po takové veverčí hostině. 
 
Stromy a keře se obvykle určují podle tvaru listů či jehličí. Mnohé druhy lze 
poznat už z dálky také podle celkového tvaru. Poznáte, které listy či jehličí 
patří ke kterému stromu nebo keři? 

                 
           1               2              3               4               5 

                        
           A              B          C                 D       E 
Obrázky převzaty z publikace: 
Naše stromy, V. Netušil a F. Tručka, 1959 

(Nápověda na str. 23) 
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Zastavení č. 9 
 
Víte, co se stane s vodou, která naprší?  Některá se odpaří zpátky do mraků, 
jiná se vsákne do země. Kapky padající do míst bez stromů a keřů mohou 
zažít něco podobného jako kapka deště z mojí pohádky. Pozorně 
poslouchejte.  
Prudce pršelo. Kapky padaly na zorané pole. Mezi nimi kapka Žbluňka. 
S kamarádkami odtékala z pole a celá se umazala od bláta. Žbluňk! Už byla 
v potoce plném špinavých kapek. "Tolik vody?" divila se Žbluňka. Proud ji 
rychle nesl pryč. Aby ne - potok byl rovný a hluboký, jak ho kdysi lidé 
narovnali. Nic nemohlo Žbluňku zastavit. S kamarádkami se valila dolů 
k městu. Až najednou - potok se začal klikatit, všude samý kámen, auvajs! 
Dokonce se voda rozlévala po široké louce. Udivená Žbluňka se zeptala 
břehů: "Co se děje? Proč nejedem?" A břehy zašeptaly: "Konečně jste 
s kamarádkami přibrzdily. Ještě chvíli a natropily byste škodu ve městě. 
Kytkám na této louce neublížíš, jsou na velkou vodu připravené. A než si 
odpočineš a vydáš se na další cestu, opadá z tebe trocha bláta a zůstane na 
zdejší louce." Kapka Žbluňka překvapením vydechla. Jak je to v přírodě chytře 
zařízené! Proto se potoky rády kroutí na mokrých loukách - voda teče pomalu 
a zdejší kytky mávají na proudící vodu: "Nazdar kapky, nechcete se zastavit 
na kus řeči?"   
 

       
 
U Hamerského potoka můžete při troše 
štěstí zahlédnout létající drahokam - 
ledňáčka říčního. Ledňáček je velmi 
obratný při lovení ryb. Umí rychle létat a 
potápět se hluboko pod hladinu. Chcete-
li ho lépe poznat v přírodě, vymalujte si 
ho podle klíče: 
 
 
místa bez písmenek - bílá 
h - hnědá 
m - modrá 
o - oranžová 
š - šedá 
ž - žlutá 
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Zastavení č. 10 
 
Možná právě teď zahlédnete nad polem kroužit dravého ptáka. 
Dokáže téměř stát na jednom místě ve vzduchu a z velké výšky 
pozorovat pole pod sebou. Vyhlíží něco k jídlu - například myši.  
   
Tím, že je loví, zachraňují dravci úrodu lidem, protože myšky ji nemohou 
všechnu sníst. Vyzkoušejte si, jestli jste také bystří, jako dravec na obrázku. 
Dokážete najít tři myšky schovávající se v jeteli? Hodně štěstí!  

 
 
Nejen draví ptáci si loví potravu. Také vlaštovky chytají mouchy, kosi žížaly, 
datlové larvy, žluny mravence, žáby hmyz. Každý druh zvířete najdeme na 
místě, kde se vyskytuje jeho potrava. To se týká lovců i pojídačů bobulí. A kde 
byste hledali čápa? Nejdříve zjistěte, co je potravou bílého nebo vzácnějšího 
černého čápa. Podle toho přijdete na to, kde je hledat. Mohou vám v tom 
pomoci rodiče nebo se podívejte třeba do knihovny nebo na internet. 
Na obrázku je čáp černý. I toho můžete na stezce zahlédnout. Domalujte okolo 
něj prostředí, ve kterém se určitě dobře nají. 

(Nápověda na str. 23) 
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Zastavení č. 11 
 

Na vesnici vedle 
sebe žijí lidé 
a spousta zvířat. 
Člověk si chová 
zvířata pro potěšení 
i kvůli užitku. 
Na obrázku vlevo 
jsem vám namaloval 
několik zvířátek. 
Určitě mezi nimi 
najdete ta, která žijí 
s člověkem. Kolik 
dalších zvířat 
chovaných 
člověkem byste 
dokázali vymyslet?  
 
U divokých zvířátek 
jistě také přijdete na 
to, kde mají svůj 
domov: jestli v lese, 
na poli, nebo 
u rybníka.  

 
Kde vlastně zvířata v přírodě mohou najít svůj úkryt před zimou či 
nebezpečím? Kde vychovávají mláďata? Zkuste ke zvířatům v tabulce napsat 
nebo namalovat jejich obydlí. 

sýkorka liška netopýr srnec ježek užovka 

dutiny 
stromů, 
budky 

     

vydra mravenec čáp datel krtek veverka 

      

(Nápověda na str. 23) 
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Zastavení č. 12 
 
Vidíte ty skály a balvany okolo sebe? Takových uvidíte v tomto údolí ještě 
spoustu. A protože kameny tvoří suť, takovému lesu říkáme suťový. Tenhle les 
si roste jak chce a většinu stromů ani nezasadili lidé, ale vítr, ptáci, zvěř. Jak to 
dokázali? Vítr přenáší semínka, která jsou lehká a mají vrtulky či chmýří. 
Zvířátkům se v srsti zachytávají semínka s malými háčky. Některé keře zase 
nalákají ptáčky barevnými plody. Jejich semínka potom ptáček vykaká 
a vyroste nový keř.   
 
        Povídejte si s rodiči:  
 Co myslíte, který z těchto dvou lesů by se vám více líbil?  

Kde myslíte, že bude více druhů zvířat a rostlin?  
Kde se zvířátka lépe ukryjí?  
Kde poroste víc hub?  
Který les bude na podzim barevnější?  
Z kterého získáme rychleji dřevo?  
Který z nich zničí kůrovec smrkový?  

 

 
 
Vyluštěte názvy rostlin. Ty, které neznáte zkuste najít v atlase nebo na 
Internetu. 

 
(Nápověda na str. 23) 
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Zastavení č. 13 
 
Tady jsem pro vás připravil obrázky tří ryb, které asi každý z vás pozná. Dvě 
z těchto ryb jsou dravé: pstruh a štika. To znamená, že jedí jiné ryby nebo 
drobné živočichy, třeba mouchy. Víte, které to jsou? Třetí ryba patří hlavně do 
rybníka a určitě také víte, jak se jmenuje. Je to kapr a na rozdíl od dravých ryb 
nemá zuby.  
 
Každá z těchto částí patří 
některé z ryb vpravo. 
Poznáte které?  
 
 
 
 
 
 
Dokážete najít na obrázcích pět rozdílů?  

 
 
Víte, jak se ryby rozmnožují? Někdy se o vánocích podívejte, co má váš 
štědrovečerní kapr v břiše. Možná tam najdete spoustu malých oranžových 
vajíček – jiker, potom je to kapří holka (samice). Kapří kluci (samci) zase mají 
v břiše bílé mlíčí. Ryby se množí tak, že samice vypustí do vody své jikry a ty 
se nalepí na kameny, rostliny nebo plavou ve vodě. K jikrám přidá samec své 
mlíčí. Z jiker, se kterými se spojilo mlíčí, se vyklubou rybí děti – plůdek. 
 

 

Kapr 

Pstruh 

Štika 
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Zastavení č. 14 
Teď vám budu vyprávět, o čem jsem si povídal s datlem. Datel bydlí tady ve 
svazích, kde je hodně kamenů a skal. Říkal, že bydlí v dutině stromu. Prý se 
mu líbí, že když tady na svahu spadne nějaký strom, tak ho nikdo nemůže 
odklidit. Zbytky takového stromu se stanou jídlem pro houby, broučky 

a malilinkaté bakterie, které jsou tak malé, 
že nejsou ani vidět. A ti všichni dokáží 
dřevo stromu rozložit tak, že z něho potom 
mohou vyrůst nové stromy.  

 
Spočítejte, kolik je na obrázku hub, broučků 
a semenáčků  (malinkých stromečků). Jak 
využil rozpadající se strom datel? 

  
U nás žijí i další příbuzní datla: žluna a strakapoud. Poznáte je? Všichni mají 
společné to, že mají silný zobák ke klování do kůry stromů. Jejich dlouhý 

a špičatý jazyk má na konci ostré 
háčky a lepí. O silný ocas se opírají 
při šplhání po kmeni stromu. Hnízdo 
si dělají v dutinách stromů.   
Dobře si prohlédnětě ptáky na 
obrázku a všimněte si rozdílu ve 
velikosti. Který z nich je největší 
a který nejmenší? 
 

 
Když se řekne houba, asi si představíte hříbky do polévky nebo červené 
muchomůrky. Víte, že sbíráme vždy jen houby, které bezpečně známe? 
Ostatní neničíme. Co není užitečné pro nás, může být důležité pro jiné 
živočichy nebo rostliny. Houby jsou 
potravou mnohých zvířat. Také 
prorůstají kořeny stromů, s nimiž si 
vzájemně pomáhají získávat výživu. 
Víte ale, že mezi houby patří třeba 
i kvasinky a plísně? Některé kvasinky 
a plísně mohou kazit jídlo, jiné 
způsobují nemoci u lidí, zvířat i rostlin. 
Plísně ale také pomáhají vyrábět sýry 
nebo léky. Kvasinky tvoří droždí na 
pečení buchet a chleba, další jsou třeba 
pro výrobu vína, piva, lihu či octa. 

Žluna 
Strakapoud 

Datel 
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Zastavení č. 15 
 
 
 
Cesta před vámi vede na 
místo, kde dříve stával 
Vítkův hrádek. Vypráví se 
o něm mnoho pověstí. Podle 
nich vede od Vítkova hrádku 
do nedaleké vsi podzemní 
chodba a také zde má být 
ukryt velký poklad. Chodbu 
i poklad se lidé marně 
pokoušeli najít. Vám by se 
mohlo podařit najít cestu 
ke zlatému pokladu alespoň 
v malovaném bludišti.   

 
 
Tento hrad je namalován pouze z obdélníků, čtverců, 
koleček, elips a trojúhelníků. Dokážete je všechny najít 
na obrázku? Dokážete spočítat kolik čtverců, obdélníků, 
koleček, elips a trojúhelníků na obrázku je?   
 

 
 
Už jste určitě také někdy viděli nějaký hrad nebo zámek. Zkuste namalovat 
hrad, ve kterém byste chtěli bydlet, kdybyste žili v dřívějších dobách. 
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Zastavení č. 16 
 
Právě stojíte uprostřed Jindřišského údolí. Toto údolí tvoří hlavně les, ve 
kterém žije spousta zvířat a rostou tu i vzácné kytky. Vlastně jste tu u nich na 
návštěvě. Věřím, že víte, jak se na takové návštěvě chovat.  
Podívejte se na obrázek a ukažte, co je špatně!   

 

Zvířátka z údolí - čáp, datel, vydra a výr si vyměnila stíny. Dokážete dát vše do 
pořádku?  

             
 
 
Vyluštěte větu podle klíče a pak se nad ní pořádně zamyslete: 
 
13 5 20    14 22 27 5  27 10 21       
                  
2 5 27  3 13 16 23 5 12 1        
                  
3 13 16 23 5 12  2 5 27  13 5 20 1  15 5 
 
Klíčem jsou písmena v naší abecedě včetně písmene Ch, ale bez háčků 
a čárek! (A=1,...,Z=27). 

(Nápověda na str. 23) 

Čáp Datel Vydra 

Výr 
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Zastavení č. 17 
 
Na stromech v lese můžeme najít různé šišky či 
bobule, ve kterých se skrývají semínka. Z nich 
mohou vyrůst nové stromečky. Zároveň spousta 
takových plodů stromů slouží za potravu ptákům, 
veverkám a ostatním lesním zvířatům. Jestlipak 
také víte, co na kterém stromě roste?  
 

 
 
 
 
Ježci hledají pod stromy 
různé žížaly a slimáky. 
Najdete na našem 
obrázku tři ježky a pět 
žížal?  

 
V lese rostou plody, na kterých si pochutnávají zvířata i člověk. Do rámečku 
napište nebo nakreslete, co můžete sebrat a bezpečně sníst: 
 
 
 
 
 
 

(Nápověda na str. 23) 
 
Les poskytuje také potravu, kterou jedí pouze zvířata. Napište nebo nakreslete 
do rámečku pár nápadů: 
 
 
 
 
 

(Nápověda na str. 23) 
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Zastavení č. 18 
 
Mezi stromy nám v horkých dnech bývá lépe. Není to jenom proto, že stíní 
před sluncem, ale také proto, že se z nich odpařuje voda. Stromy a i ostatní 
rostliny tak ochlazují sebe i své blízké okolí. Je to stejné, jako když si 
obléknete mokré tričko. Dokud neuschne - nevypaří se z něj voda - bude vám 
v něm chladno. Domy a cesty ve městě se naopak dokáží pořádně rozpálit. 
Proto by nám i ve městech bylo lépe, kdybychom okolo sebe mohli mít hodně 
stromů a trávníků. 

 
Jak stromeček rostl? Seřaďte stromky podle velikosti. 
 
V zastavení č. 14 jsme si povídali o houbách. Tady můžete zkusit některé 
z nich vymalovat. Kde si nevíte rady, pomůže atlas hub nebo internet. Když 
popletete barvy, můžete si snadno splést jedlou houbu s nejedlou, nebo 
dokonce s jedovatou. 
 

Hřib smrkový 

 
Jedlý 

Hřib satan 

 
Jedovatý 

Liška obecná 

 
Jedlá 

Muchomůrka červená 

 
Jedovatá 

Muchomůrka zelená 

 
Prudce jedovatá 

Pečárka ovčí (žampion) 

 
Jedlá 
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Zastavení č. 19 
 
 
Víte, jak je možné, že často nová rostlinka vyroste ze 
semínka daleko od rostlinky, na které semínko 
vzniklo? Vždyť rostlinky ani semínka nemají nožičky! 
Mohou mít ale jiná zařízení, díky kterým je přenese 
vítr, voda nebo zvířátka. A například netýkavky navíc 
dokáží svá semínka vystřelit daleko od sebe. Když 
spadnou do potoka, voda je zanese daleko...    

 
Která semínka plují s vodou? Ta lehká, která mají na 
sobě často místo nafukovací vesty měchýřky  naplněné 
vzduchem.  
 
 

 
Která semínka roznesou zvířata na své srsti? Ta, 
která se dokáží zachytit malými háčky.  
 

 
 
 
Která semínka roznese vítr? Ta, která mají 
padáčky a vrtulky.  
 

 
 
A teď je tu dlouhodobější úkol. Máte chuť si zkusit vypěstovat stromek? 

Jestli ano, najděte si v lese různá semena - žaludy, 
bukvice, kaštany apod. Doma je dejte do květináče se 
směsí písku a lesní hrabanky a nechte vše na dešti. 
V případě sucha nezapomeňte zalévat. Tato semena 
totiž potřebují celou zimu vláhu, aby mohla vyklíčit. Na 
jaře zalévejte pravidelně. Jestli semínka vyklíčí, 
nechte vyrůst několikacentimetrové rostlinky a pak je 
přesaďte do větší nádoby. Dejte při tom pozor, ať 
nepoškodíte kořenový bal. Dále zalévejte a často se 
na svůj stromek dívejte. Pokud bude dobře prospívat, 
můžete ho časem přesadit někam na zahradu nebo 
do přírody. Ale pozor! Vyberte si dobré místo! Váš 
strom může být jednou obrovský. 
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Zastavení č. 20 
 
V našich lesích jsou nejčastěji vysázeny jehličnaté stromy. Jsou to stromy, 
jejichž listy vypadají jako špičaté jehličky. Nejčastěji v lese uvidíte smrk nebo 
borovici, ale také v těchto místech vzácnější jedli. Víte, jak je od sebe poznat? 
Borovici asi nespletete, protože ta mívá jehlice dlouhé a ježaté jako štětiny. 
Jedle a smrk naopak mají jehlice krátké, ale smrk je má rozcuchané jako malý 
kluk, kdežto jedle je má učesané na pěšinku jako malá holčička. Teď už určitě 
dokážete po cestě všechny tři najít a ukázat rodičům.  

Semínka jehličnatých stromů jsou ukryta 
v šiškách. Poznáte, z kterého stromu která šiška 
spadla?  
 
Borovice mají šišky kulaté, smrky dlouhé, špičaté 
a visící dolů, jedlím zase rostou nahoru. Šišky 
jedlí ale na zemi nenajdete, protože se rozpadnou 
ještě na stromě!  

 
 
Z letokruhů na pařezu se toho 
o bývalém stromu můžete hodně 
dozvědět. Zkuste na obrázku najít 
odpověď na následující otázky: 
 Kolik let bylo tomuto stromu? 
 V kolika letech života našeho 

stromu byla velká sucha a jak 
se to pozná? 

 Čím jsou způsobeny praskliny  
kmenu? 

 (Nápověda na str. 23) 
 
Stáří stromu můžeme velmi přibližně odhadnout, když změříme jeho obvod. 
V našich podmínkách se dá říct, že za 1 rok se zvětší obvod stromu zhruba 
o 2,5 cm. Takže stáří stromu, kterému naměříte obvod 2,5 m, se dá odhadovat 
přibližně na 100 let. Tato metoda je samozřejmě hodně nepřesná, protože 
obvod stromu závisí na jeho druhu, místě, kde roste atd. Má ale jednu velkou 
výhodu: nemusíte strom porazit, abyste určili jeho stáří. 
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Zastavení č. 21 
 
V tomto lese, ale i v parku nebo na zahradách můžete slyšet a s trochou štěstí 
i vidět různé druhy ptáků. Zkuste se zamyslet, kolik byste jich sami poznali 
a potom některé z nich třeba objevíte na mém obrázku.  

  
Nápověda:   
kos - hledá žížaly pod 
stromy, strakapoud - 
při šplhání po stromu 
se opírá o ocas, tluče 
zobákem do kůry, 
brhlík - dokáže po 
stromě šplhat také 
hlavou dolů, sojka - má 
modrá pírka na křídle, 
sýkora - ta na obrázku 
sedí na stromě a je 
žlutá, ale znáte i jinou 
sýkoru?  
 

 
V lese si můžete zahrát na detektivy. Budete-li pozorní, najdete jasné známky 
přítomnosti některých druhů zvířat: Liščí nory poznáme podle pachu, protože 
jsou kolem nich zbytky kazící se potravy. Králičí bobky už asi viděl každý, 
stejně jako zbytky šišek pod stromem ohlodaných od veverky. Objevit můžeme 
také stezky srnčí zvěře, ohryzané větvičky mladých stromků (od srnčí zvěře) 
nebo okousanou kůru (od zajíců). 
 
Rozeznat stopy zvířat v blátě je pro zkušené stopaře. Poznáte, která zvířátka 
se nám proběhla po stránce? 
Přiřaďte každému zvířátku správné číslo stopy:  
 
jezevec liška kůň divoké prase jelen veverka zajíc 
 

      
 

   
1 2 3 4 5 6 7 
       

Obrázky převzaty z publikace: Přítel lesa, Renée Kayser, 1995 (Nápověda na str. 23) 
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Výsledky úkolů: 
1. zastavení: echolokace 
 
3. zastavení:  

1) Když jsem byl malý, maminka prala prádlo každý den. 
2) Chytat zajíce na drátěné oko u nás nesmí ani myslivec. 
3) Bašti, Karolínko, ať nejsi poslední! 
4) Nakousnuté jablko nevracej na mísu! 
5) Bavlněné plínky jsou k přírodě šetrnější než papírové. 
6) Na povel ryba nezabere, musíš trpělivě čekat. 
7) Bratr Otakara si přeje k Vánocům počítač. 

A co ten chyták? Určitě víte, že velryba není vlastně ryba, ale savec a nežije u nás v rybníku, ale 
v moři. 
 
5. zastavení: zbytky jídla: bio; láhve: sklo; krabice od džusu a PET láhve: pravidla jsou 
v různých místech různá, záleží na způsobu dalšího zpracování – někde se dávají dohromady do 
nádob na obaly od nápojů, někde se oddělují PET láhve zvlášť do speciálních kontejnerů. 
 
6. zastavení: skokan  ostronosý 
 
8. zastavení: 1E (borovice), 2D (bříza), 3A (lípa), 4B (smrk), 5C (líska) 
 
10. zastavení: čáp černý obývá hlavně listnaté nebo smíšené lesy v blízkosti vodních toků nebo 
stojatých vod. Potravu loví v mělkých vodách (ryby, žáby, hmyz, hady...). Čáp bílý žije na vlhkých 
loukách, polích, okrajích vod, v blízkosti lidských obydlí. Hnízda si staví na stromech, komínech 
apod. Potravou jsou žáby a další obojživelníci, ryby, plazi, hmyz, krtci, hraboši... 
 
11. zastavení: 

sýkorka hledá přirozené dutiny stromů, ale velmi ráda obsadí zavěšenou budku 
liška hrabe si hlavní noru s několika východy a ještě záložní nory pro případ nouze 
netopýr v zimě spí zavěšený hlavou dolů v jeskyních a štolách, v létě žije na půdách 
srnec skrývá se v houští a vysoké trávě 
ježek staví si hnízdo v křoví a vystele je senem a mechem 
užovka hnízdo má na břehu rybníků v rákosí, zimu tráví  pod kameny či kmeny stromů 
vydra buduje hluboké nory na porostlých březích řek s jedním vchodem pod vodou 
mravenec buduje složitá mraveniště, která mají větší část pod zemí než nad ní 
čáp rád se vrací na stejná místa a hnízdí na komínech a střechách blízko lidí 
datel pilně dlabe hnízdní dutiny v kmenech stromů, které jsou až ½ m hluboké 
krtek život tráví pod zemí ve spleti svých chodeb, pod největší krtinou má své hnízdo 
veverka staví si hnízdo vysoko v korunách stromů z větviček, trávy a listí 

 
12. zastavení: vraní oko, petrklíč, pampeliška, kostival, kakost, kostřava, kosatec, konvalinka 
 
16. zastavení:  Les může žít bez člověka, člověk bez lesa ne! 
 
17. zastavení:  
Člověk: jedlé houby, maliny, jahody, ostružiny, borůvky, brusinky, ořechy, bylinky na čaj, kaštany, 
jeřabiny, trnky, šípky.... 
Živočich: některé druhy nejedlých hub, kořínky, tráva, šišky, hmyz, ...... 
 
20. zastavení: 
■ 24 let (spočítají se letokruhy) 
■ 11-13 let, 20-22 let - v té době jsou husté letokruhy, protože kvůli nedostatku vláhy strom 

pomalu přirůstal 
■ Silné mrazy 

 
21. zastavení: 1-zajíc, 2-veverka, 3-divoké prase, 4-liška, 5-kůň, 6-jezevec, 7-jelen 
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Český svaz ochránců přírody zachraňuje ohrožené přírodní lokality a navrací 
přírodu na místa, odkud byla v minulosti vytlačena. Cílem kampaně Místo pro 
přírodu je takovéto lokality vykupovat a dlouhodobě o ně pečovat. 
 

Pomozte, prosíme, i Vy zachovat místo pro přírodu. Přispějte na konto  
 

9999922/0800. 
 

Bližší informace naleznete na 
www.mistoproprirodu.cz 

 
 

 
 

 
 

Hamerský potok o. s. působí od roku 2004. Je pozemkovým spolkem 
zabývajícím se péčí o lokality významné z přírodovědného hlediska. V roce 
2005 inicioval vykoupení některých pozemků v rámci kampaně Místo pro 
přírodu v Jindřišském údolí u Jindřichova Hradce. Toto území má nyní ve své 
péči. Zároveň je sdružení zřizovatelem a správcem Jindrovy naučné stezky 
mezi Jindřichovým Hradcem a Malým Ratmírovem.  
 

Více informací o nás na 
www.hamerskypotok.cz 

 


