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Vydejte se s námi za poznáváním jedinečných míst v okolí Poličky
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Vypravit se s žáky na výlet, nebo raději zůstat sedět ve škole? – Takováto otázka čas od času vytane v mysli nejednoho učitele. Ale 
co si budeme povídat, v dnešní době většinou zvítězí pohodlnost a jistota. Proč se někam trmácet a zbytečně utrácet peníze, když si 
můžeme s žáky prohlédnout krásné fotografie či profesionální filmové záběry? Stejně bychom ani neviděli všechno, co je na daném 
místě k vidění. A taky to dá spoustu práce – je třeba vymyslet, kam jet, naplánovat trasu, vyhledat vhodné dopravní spoje, připravit 
zábavné úkoly, aby se žáci cestou nenudili, … A po všem tom úsilí se často nedočkáte ani náležitého ocenění a většinu cesty musíte 
žákům zakazovat hraní her na mobilních telefonech, donekonečna odpovídat na otázku, jak je to ještě daleko, a poslouchat brblání, 
že v nákupním centru by to byla větší zábava. No tohle přeci nemáte zapotřebí!

Vězte však, že všechno to úsilí, které může na první pohled vypadat jako marnost nad marnost, je opravdu moc důležité, v dnešní 
době dokonce mnohem důležitější než v dobách minulých. A abyste na to vymýšlení a plánování nebyli sami, připravili jsme pro vás 
tuto brožuru. Byla sestavena hlavně pro učitele a žáky základních škol na Poličsku, věříme však, že může dobře posloužit nejen jim, ale 
také pedagogům volného času, vedoucím zájmových kroužků, rodičům i široké veřejnosti. Doufáme, že v ní najdete cenné rady a tipy 
nebo alespoň inspiraci pro naplánování výletů vlastních.
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Obr. 1: Tabule označující přírodní rezervaci Damašek
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Do přírody – za sněženkami a rosnatkami

Proč navštívit přírodní památku nebo přírodní rezervaci?

Nechte se zlákat a vypravte se na dvě místa v okolí 
Poličky, kde rostou chráněné rostliny. Prvním z nich je 
přírodní památka Sněženky ve Vysokém lese, známá 
také jako „Sněženkové údolí“, nacházející se poblíž 
obce Lezník. Druhým místem je přírodní rezervace 
Damašek nedaleko obce Pustá Rybná, kde na mimo
řádně zachovaných rašelinných loukách roste prstnatec, 
suchopýr a rosnatka.

Záměrně jsme vybrali právě tyto dvě lokality, pro
tože obě mají hodně společných rysů, v kontextu okolní 
krajiny jsou to místa výjimečná, ale rostou na nich 

odlišná rostlinná společenstva. A pokud se rozhodnete 
je navštívit, určitě se nemusíte spokojit jen s pozoro
váním rostlin. Žije zde samozřejmě také mnoho druhů 
živočichů včetně některých druhů chráněných. Navíc 
mají obě lokality velmi zajímavou historii, která je 
doslova vepsána v krajině a je úzce spojena s dějinami 
našeho regionu i celé naší země. A v neposlední řadě 
je návštěva obou míst také mimořádným estetickým 
zážitkem, takže pokud vás nebo vaše žáky nic jiného 
nezaujme, můžete se těšit z toho, jak je ve Sněženko
vém údolí nebo na Damašku krásně. 

V rámci základního vzdělávání by žáci měli mít mož
nost rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy nejen k druhým 
lidem, ale také k prostředí i k přírodě, a to bez osobní 
zkušenosti a vlastního prožitku není dost dobře mož
né. Pokud budou znát neživou i živou přírodu pouze 
z učebnic, z obrázků, z fotografií, z filmů a z počíta
čových animací, rozhodně nebudou chápat základní 
ekologické souvislosti a environmentální problémy 
a pravděpodobně nebudou ani respektovat požadavky 
na kvalitní životní prostředí, ani se nebudou rozhodovat 
v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti, přestože by tak podle aktuálního 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdě
lávání měli činit. A bude to zcela přirozený důsledek 
vzdělávání odtrženého od skutečného života, vzdělává
ní, které žákům a často i učitelům dává pramalý smysl.

Zvláště chráněná území jsou v podstatě takové 
ostrovy a ostrůvky zachovaného přírodního prostředí 
v moři kulturní krajiny změněné v důsledku lidské 
činnosti tak, že je vhodná pro život jen velmi omeze
ného počtu druhů rostlin a živočichů. Žáci by měli mít 
možnost si různá prostředí, tedy rozličné typy kulturní 
krajiny i různá zvláště chráněná území, prohlédnout, 
osahat a prozkoumat, aby pochopili, čím se od sebe liší. 
A právě maloplošná zvláště chráněná území, mezi která 
přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) patří, 
jsou k tomuto účelu velmi vhodná. Obvykle nejsou 
příliš velká a je možné je projít či obejít a prohlédnout 
celá. Často jsou zřízena za účelem ochrany jednoho či 
několika málo druhů organizmů nebo jednoho spole
čenstva, což je pro počáteční seznámení s myšlenkou 
ochrany přírody více než vhodné.
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Výlet první

Za sněženkami do Vysokého lesa



0 300 600 900 1200 m

 Obr. 2: Rozkvetlé sněženky ve Vysokém lese
  Obr. 3: Mapa s vyznačenou PP Sněženky ve Vysokém lese 

a PP V bukách 
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Sněženky ve Vysokém lese
„Sněženkové údolí“ se nachází mezi Poličkou a Chmelí
kem, severovýchodně od Poličky, jihozápadně od Chme
líku, v lesním komplexu Vysoký les. Od stejnojmenné 
vesničky Vysoký Les, která je dnes částí obce Sebranice, 
je to vzdušnou čarou něco málo přes kilometr jihozápad
ním směrem. Jedná se o úzké lesní údolí procházející 
přibližně od jihu k severu (na severním konci otevřenější 
a stočené mírně k severovýchodu), dlouhé přibližně 
800 m a široké ani ne 50 m, o rozloze něco přes 2 ha, 
které leží v nadmořské výšce kolem 490 m n. m.

Geologické podloží údolí tvoří slínovce a prachovce,  
tedy druhohorní sedimenty z období křídy. Dno údolí 
pokrývají těžké, většinou hlinité, ale i jílovitohlinité půdy. 
Hladina podzemní vody během roku střídavě kolísá. Kli
ma této oblasti je mírně teplé, obvykle s krátkým, mírně 
vlhkým a spíše chladnějším létem, s krátkým mírným 
jarem i podzimem a s mírnou suchou zimou se sněhem. 

Celá oblast leží v pásmu květnatých bučin, ale okolní 
lesní porosty byly v minulosti z větší části přeměněny 
na smrkové monokultury. Dno údolí však zůstalo z části 
porostlé listnatým lesem, z části se zde zachovaly 
zamokřené lesní loučky.

Takové prostředí i klima vytváří mimořádně vhodné 
podmínky pro jednu z nejoblíbenějších rostlin časného 
jara, pro sněženku podsněžník. A že se tu sněženkám 
daří více než dobře, o tom se můžete přesvědčit na vlastní 
oči. Každé jaro pokryje údolí doslova záplava křehkých 
bílých kvítků, které neomylně hlásají konec zimy. A pro
tože dnes už se tolik sněženek na jednom místě jen tak 
někde nevidí, bylo celé údolí od 1. 9. 1994 vyhlášeno pří
rodní památkou, evidovanou pod číslem 1688 a názvem 
Sněženky ve Vysokém lese.



Obr. 4–7: Sněženky v různých fázích růstu, bíle zbarvená 
poupátka jsou zatím ukryta v toulci z listenů.

Obr. 8:   Sněženka podsněžník – celé rostliny včetně cibulek 
a kořenů (květní stvol s květem má jen jedna z rostlin), 
cibulky nejsou po rozdělení ještě úplně oddělené.
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Sněženka podsněžník
Sněženka podsněžník, mezinárodním vědeckým jménem 
Galanthus nivalis, je jednoděložná rostlina z čeledi ama
rylkovité (Amaryllidaceae). Sněženky jsou tedy příbuzné 
s bledulemi a narcisy, ale také s česnekem nebo cibulí. 

Do rodu sněženka patří asi dvacet druhů, které jsou si 
navzájem hodně podobné. Původně rostly v Evropě nebo 
na Blízkém a Středním východě, ale protože jsou to rost
liny velmi oblíbené, můžeme se s nimi setkat v zahradách 
a parcích i jinde ve světě. Nejznámější a nejoblíbenější 
sněženkou je právě sněženka podsněžník.

Jak sněženku poznáte
Sněženka podsněžník je vytrvalá bylina s podzemní cibul
kou. Poznáte ji poměrně snadno podle dvou čárkovitých 
sivozelených, na konci zakulacených listů se souběžnou 
žilnatinou a podle přímého světlezeleného stvolu vyrůs
tajícího mezi listy. Květní stvol může být až 30 cm dlou
hý. Jediný, bíle zbarvený květ je zavěšen na konci stvolu 
na tenké stopce vyrůstající ze zelenavého, bíle lemované
ho toulce vzniklého srůstem dvou listenů. 

Květ má tři delší vnější okvětní lístky a tři vnitřní 
okvětní lístky, které jsou výrazně kratší, srdčitě vykroje
né a navíc ozdobené zelenavou skvrnou. Je oboupohlav
ný, obsahuje šest tyčinek se žlutými prašníky a jeden 
pestík se semeníkem tvořeným třemi plodolisty. Plodem 
sněženky je trojpouzdrá tobolka. Semena jsou protáhlá, 
světle hnědá a asi 4 mm dlouhá. Na každém semenu 
vyrůstá zahnutý dužnatý přívěsek.



9 10

12 11

Obr. 9: Sněženky s poupaty visícími z toulců
Obr. 10: Rozkvetlé sněženky
Obr. 11: Detail květu sněženky z boku
Obr. 12: Odkvetlé sněženky se světle zelenými semeníky
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Kdy se se sněženkou setkáte
Sněženka patří mezi rostliny, se kterými se v přírodě 
můžete setkat jen v určitém období. Zbylou část roku 
nadzemní části rostlin nenajdete, protože méně pří
znivé období přečkávají jen jejich cibulky ukryté pod 
zemí. Takovým rostlinám, u kterých nepříznivé období 
roku přečkávají pod zemí jen jejich obnovovací orgány 
(odden ky, hlízy nebo cibule), říkáme geofyty.

Již koncem ledna můžete objevit sivozelené špičky 
listů sněženek vykukující ze země. S kvetoucími sněžen
kami se obvykle setkáte od února do dubna. A ještě něja
kou dobu pak můžete najít sněženky odkvetlé. V květnu 
či v červnu listy sněženek zežloutnou a sněženky zmizí. 
Jejich stanoviště pak zarostou jiné rostliny a zastíní je lis
ty na větvích stromů. Po zbytek roku není po sněženkách 
ani památky, jen jejich cibulky trpělivě čekají v zemi 
na konec další zimy. 

Kde roste a jak se rozmnožuje
Sněženka podsněžník roste v kyprých, vlhkých spíše bo
hatších půdách, nejčastěji na vlhkých loukách podél řek 
nebo pod keři či pod stromy ve vlhkých listnatých lesích. 
Druhotně roste i v zahradách, parcích a kolem starých 
zbořenišť.

Rozmnožuje se cibulkami (tj. nepohlavně) nebo 
semeny (tj. pohlavně). Větší cibulka se v příznivých pod
mínkách rozdělí na dvě menší, a tím se rostliny množí. 
Semena sněženek pomáhají rozšiřovat mravenci. Rádi 
konzumují dužnaté přívěsky, které na semenech vyrůsta
jí, a proto semena sbírají a přenášejí. 



14

16

1817

13

15

Obr. 13: Pohled na květ sněženky zespodu
Obr. 14: Květy sněženek jsou pro včely vítaným zdrojem pylu. 
Obr. 15: Semeník sněženky a semena se zahnutými přívěsky
Obr. 16: Cibulky sněženky podsněžníku
Obr. 17: Samostatně vyrůstající sněženka má obvykle dva listy.
Obr. 18: Těsně kolem trsu rostoucích sněženek roztaje sníh dříve 

než ve vzdálenějším okolí.
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Jak sněženka ke jménu přišla
Pojmenování rostliny sněženka podsněžník napovídá, že 
se s touto rostlinou setkáte v době, kdy je sníh, často ji 
najdete i pod sněhem a její květy jsou bílé jako sníh. Své 
latinské rodové jméno Galanthus dostala podle toho, že 
její květy jsou bílé jako mléko, druhové jméno nivalis lze 
chápat jako sněžný nebo kvetoucí na sněhu.

Krásná, a proto ohrožená a chráněná
Sněženka patří mezi jedny z prvních jarních květin a je 
mnoha lidmi vnímána jako neklamný důkaz toho, že zima 
končí a přichází jaro. Její křehké bílé květy byly proto čas
to ve velkém trhány, vázány do kytiček a prodávány. Tato 
skutečnost spolu s mizením jejích přirozených biotopů 
vedly k tomu, že dnes je v naší přírodě poměrně vzácná, 
patří mezi ohrožené druhy naší květeny a je chráněna 
zákonem.

Přírodní památka Sněženky ve Vysokém lese je jed
nou z mála lokalit u nás, kde jarní záplavu bílých kvítků 
sněženek ještě můžeme spatřit.

Jedovatá i léčivá 
Sněženka, podobně jako některé jiné rostliny z čeledi 
amarylkovitých, obsahuje jedovaté alkaloidy, např. ga
lantamin a lykorin, a to hlavně v cibulkách. Tyto alka
loidy po požití způsobují slinění, bolesti břicha, zvracení 
a průjem. Nejsou však jen nebezpečné, nachází uplatnění 
i v medicíně. Například galantamin je v současnosti 
jednou ze základních látek používaných při léčbě Alzhei
merovy choroby.
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Obr. 19: Cesta do Sněženkového údolí vede kolem obnovené 
Demelovy kaple.

Obr. 20: Naučná tabule u vstupu do jižní části PP Sněženky 
ve Vysokém lese (v době květu sněženek)

Obr. 21–23: PP Sněženky ve Vysokém lese brzy na jaře
Obr. 24: K severnímu konci Sněženkového údolí vede cesta 

loukou lemovanou křovinami.
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Vysoký les a sněženky
Ve Sněženkovém údolí byly až do konce 2. světové války 
louky, na kterých hospodařili obyvatelé obce Chmelík. 
Většina z nich byla německé národnosti, a proto byli 
po roce 1945 vystěhováni. Úzké lesní údolí, které se techni
kou dalo jen velmi obtížně obhospodařovat, bylo postup
ně zalesněno nebo zarostlo náletem, ale naštěstí nebylo 
odvodněno. Louka zůstala jen v jeho severní části, která je 
otevřenější a snadněji přístupná. Na přelomu 80. a 90. let 
20. století však byla zalesněna smrčky. Ty byly odstraněny 
až v průběhu přípravy vyhlášení přírodní památky.

V současné době se v jižní, sevřenější, části PP nachází 
jasanoolšový luh. Stromové patro luhu je tvořené přede
vším jasanem, javorem klenem a olšemi. Směrem k seve
ru se zápoj stromového patra rozvolňuje a luh postupně 
přechází do vlhčí pcháčové louky. 

Obnovené kaple a naučná stezka
Ve Vysokém lese postavili v 19. a 20. století němečtí 
statkáři z Chmelíka, jako výraz vděku za záchranu nebo 
uzdravení svých manželek a jako vyjádření svého křes
ťanského přesvědčení, tři kaple zasvěcené Panně Marii. 
Po odsunu Němců se o kaple nikdo nestaral, a tak všechny 
tři v průběhu 50.–70. let 20. století postupně zanikly.

V roce 2012 zahájili členové Spolku archaických nad
šenců ze Sebranic obnovu kaplí a do roku 2015 všechny 
tři kaple, Demelovu, Killerovu i Schlesingerovu, znovu 
postavili. Zároveň byla vytvořena naučná stezka s názvem 
„Obnova kaplí ve Vysokém lese“, která informuje nejen 
o kaplích, ale také o významných místech Vysokého lesa.
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Obr. 25–35: 
Byliny kvetoucí v PP Sněženky ve Vysokém lese a v jejím okolí 
na jaře: devětsil bílý (25, 26), křivatec žlutý (27), sasanka hajní 
(28, 29), sasanka pryskyřníkovitá (30), plicník tmavý (31, 32), 
prvosenka vyšší (33, 34) a bažanka vytrvalá (35) 
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Listnatý les na jaře
Listnatý les se v průběhu roku velmi výrazně mění. Stejně 
tak se mění množství světla, které dopadá na povrch půdy 
pod stromy. Na podzim opadají ze stromů listy a začnou se 
pozvolna rozkládat a vytvářet humózní vrstvu. Na konci 
zimy jsou stromy stále ještě bez listů, a tak na zem dopadá 
dostatek světla, a navíc půda bývá dostatečně vlhká. Těch
to příznivých podmínek využívají jarní byliny. Jakmile se 
oteplí, snaží se co nejdříve vykvést. Mluvíme o tzv. jarním 
aspektu listnatého lesa. 

Na území PP Sněženky ve Vysokém lese, v jejím 
ochranném pásmu i v okolních lesích rozkvétají kromě 
sněženky podsněžníku i další typické jarní rostliny.
Devětsil bílý (Petasites albus) má drobné nažloutle 

bílé květy uspořádané v úborech. Lodyha s květy se objeví 
jako první, řapíkaté přízemní listy vyrostou později. Roste 
v příkopech, podél lesních cest a potoků i u pramenišť.
Křivatec žlutý (Gagea lutea) vyrůstá z cibulky po

dobně jako sněženka. Má jediný přízemní list a na lodyze 
zakončené několika květy seskupenými do okolíku dva 
úzké kopinaté lodyžní listy. Kvete od března do dubna.
Sasanka hajní (Anemone nemorosa) má podzemní 

oddenek, ze kterého vyrůstá jeden přízemní členitý list 
a stonek se třemi listeny v přeslenu a bílým květem. 
Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) 

je podobná sasance hajní, ale má jiný tvar listů i listenů 
a žluté květy, které bývají na lodyze zpravidla dva či tři. 
Plicník tmavý (Pulmonaria obscura) býval považován 

za poddruh plicníku lékařského, ale na rozdíl od něj má 
přízemní listy tmavě zelené bez bílých skvrn. Koruna kvě
tu mění postupně barvu od růžovočervené až po modrou. 
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Obr. 36–47: 
Rostliny kvetoucí v PP Sněženky ve Vysokém lese a v jejím okolí 
na jaře: mokrýš střídavolistý (36, 37), zapalice žluťuchovitá (38), 
pitulník horský (39), svízel vonný (40), rozrazil horský (41), ptačinec 
velkokvětý (42), kopytník evropský – listy (43) a květ (44), violka 
lesní (45) a lýkovec jedovatý (46, 47) 
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Prvosenka vyšší (Primula elatior) má přízemní růži
ci listů a nevonné květy s bledě žlutou korunou. Korunní 
lem je plošší, o něco větší a světlejší než u známější prvo
senky jarní, která v okolí Poličky v přírodě neroste. 
Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) je dvoudo

má bylina se vzpřímenými čtyřhrannými lodyhami, které 
jsou v horní části olistěné. Kvete od dubna. Samčí i samičí 
květy jsou zelenavé, drobné, nenápadné a nemají korunu.
Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) 

má také velmi drobné nenápadné zelenavé květy, nápad
nější jsou jeho žlutozelené listeny na vrcholu lodyhy.
Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) 

může svými bílými květy na první pohled připomínat sa
sanku, na větvené lodyze má ale více listů i bílých květů. 
Pitulník horský (Galeobdolon montanum) je hluchav

kovitá rostlina se žlutými květy a chlupatými lodyhami. 
Donedávna byl považovaný za poddruh pitulníku žlutého. 
Svízel vonný (Galium odoratum) má úzké kopinaté 

listy i palisty uspořádané v 6–9četných přeslenech a dro
boučké bílé čtyřčetné kvítky. Květenstvím je lata vidlanů. 
Rozrazil horský (Veronica montana) je silně stínomil

ný druh rostoucí v bučinách. Čtyřčetné květy mají světle 
modrofialovou korunu s výrazně tmavším žilkováním. 
Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) má úzce 

kopinaté vstřícné listy a nápadné bílé květy. 
Kopytník evropský (Asarum europaeum) má plazivý 

oddenek, lesklé ledvinovité listy a červenohnědé květy. 
Violka lesní (Viola reichenbachiana) má vystoupavou 

lodyhu, čepel listů má vroubkovaně pilovitý okraj. Nevon
né modrofialové květy mají dlouhou načervenalou ostruhu. 
Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) je opadavý 

keřík. Růžovofialové květy rozkvétají před vyrašením listů.  
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Obr. 48–57:
Rostliny ve Vysokém lese koncem jara a v létě: devětsil (48, 49, 50), 
šťavel kyselý (51), pstroček dvoulistý (52), lýkovec jedovatý (53), 
rulík zlomocný (54), vraní oko čtyřlisté (55), okrotice bílá (56, 57)
Obr. 58: Houba hadovka smrdutá
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Letní proměna listnatého lesa
S příchodem léta se listnatý les změní k nepoznání. Stro
mům vyrostou listy a zastíní půdu pod sebou. Pestroba
revné květy jarního aspektu odkvetou a některé rostliny, 
včetně sněženek, se po dozrání semen ukryjí pod zem. 
Jiné rostliny, například kopřiva dvoudomá, lopuchy, šťo
vík tupolistý, rulík zlomocný a trávy, vyrostou a začnou 
kvést. Devětsilům, které se brzy na jaře skromně krčily 
u země, narostou veliké listy. Dozrávají jahody, borůvky 
i maliny, ale také plody lýkovce a vraního oka. V lese se 
čím dál častěji objevují plodnice hub. Některé z nich, jako 
například hadovku smrdutou, ucítíte na velkou dálku.

Sněženkové údolí v létě 
I Sněženkové údolí v létě částečně zaroste bujnou vege
tací. V jižní části, v místech, kde je půda pod listnatými 

Sněženkové údolí na jaře
V PP Sněženky ve Vysokém lese je nejnápadnější rostlinou 
jarního aspektu samozřejmě sněženka podsněžník. Ale 
na jaře tu pod listnatými stromy kvete také křivatec žlutý, 
sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, zapalice žluťu
chovitá, plicník tmavý, prvosenka vyšší a ptačinec velko
květý. Velmi hojně zde roste bažanka vytrvalá, mokrýš 
střídavolistý, pitulník horský, kopytník evropský a místy 
také svízel vonný a rozrazil horský.

V ochranném pásmu PP roste poměrně hojně lýkovec 
jedovatý, vzácně jaterník podléška a okrotice bílá. Devětsil 
bílý je hojný v okolních lesích, na území PP roste zřídka. 
Také violku lesní a devětsil lékařský najdete pravděpodob
ně pouze v okolních lesích, ale ve Sněženkovém údolí ne.
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Obr. 59: Naučná tabule u vstupu do jižní části PP Sněženky 
ve Vysokém lese (koncem června)

Obr. 60–63: PP Sněženky ve Vysokém lese koncem června, v by-
linném patře není po sněženkách ani památky (62).

Obr. 64: Vlhká pcháčová louka ve Sněženkovém údolí v červnu
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Aby sněženky nezmizely
Aby se sněženkám ve Sněženkovém údolí i nadále dobře 
dařilo, zaměřuje se péče o tuto PP především na zachování 
stávajícího charakteru této jedinečné lokality, tedy na za
chování lesních louček a především na zachování a obno
vu listnatého luhu (tj. listnatého lesa s vysokou hladinou 
podzemní vody) s přirozenou druhovou skladbou dřevin 
jasanovoolšových luhů a květnatých bučin. Tyto dřeviny by 
měly být pokud možno co nejrůznějšího stáří, aby se les ne
ustále přirozeně obnovoval. Některé plně vzrostlé stromy by 
neměly být pokáceny, ale měly by být ponechány na místě 
na dožití, rozpad a zetlení.

Lesní loučky by měly být jednou ročně pokoseny, 
nejlépe v červenci nebo v srpnu, přičemž by, především 
kvůli hmyzu, měly být ponechávány malé neposečené 
plošky kolem dřevin.

Sněženky by také neměly být trhány, vyrývány nebo 
sešlapávány bezohlednými návštěvníky, ani ničeny, třeba 
zbytečnými pojezdy vozidel v jarních měsících roku a na
rušováním půdního krytu v místech, kde rostou.

stromy hodně zastíněná, dominuje bažanka, pitulník, 
kopytník a někde také svízel vonný. Tam, kam dopadá 
více světla, převezmou vládu kopřivy, šťovík a lopuchy.

V severní části PP, kde listnatý luh ustoupil vlhčí 
pcháčové louce, rostou hlavně trávy (psárka luční, bo
jínek luční, ovsík vyvýšený) spolu s dalšími rostlinami, 
jako je např. pcháč zelinný či krabilice zápašná.

V pozdním jaru nebo v létě tu už sice nadzemní části 
sněženek nenajdete, ale stále je tu k vidění řada zajíma
vých či dokonce zvláště chráněných rostlin. 
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Obr. 65–71: 
Živočichové obývající Sněženkové údolí a Vysoký les:  
hladovka horská (65), čmelák hájový – matka (66), čmelák 
skalní – samec (67), babočka kopřivová (68), ropucha obecná 
(69), ještěrka živorodá (70) a zmije obecná (71) 
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Les a jeho obyvatelé
Při své rozloze něco přes 2 ha a šířce ani ne 50 m je území 
přírodní památky Sněženky ve Vysokém lese příliš malé 
na to, aby větším či dobře pohyblivým živočichům mohlo 
sloužit jako dostatečně velké teritorium. Podobně to platí 
i pro PP V bukách, která leží nedaleko a má rozlohu při
bližně 3 ha. Obě tato území jsou součástí Vysokého lesa, 
ale zároveň jsou to lokality výjimečné a mají pro mno
ho živočichů, kteří v oblasti Vysokého lesa žijí, zásadní 
význam. Někteří živočichové, kteří se zde vyskytují, patří 
mezi zvláště chráněné druhy.

Z bezobratlých živočichů žijících ve Sněženkovém 
údolí jsou nejnápadnější a nejpočetněji zastoupenou 
skupinou členovci, a to především hmyz a z něj hlavně 
brouci. Za pozornost však stojí i další skupiny bezobrat
lých živočichů, například suchozemští plži, kterých tu 
bylo zjištěno téměř 30 druhů. 
Hladovka horská (Ena montana) je plž s hnědě 

zbarvenou silnostěnnou oválně kuželovitou ulitou, asi 
15 mm vysokou a 6 mm širokou, a šedočerně zbarveným 
tělem. Obývá různé lesní biotopy, zejména suťové a vlhké 
lesy. Žije na vlhkých místech v mechu, na skalách, mezi 
kameny a na kmenech starých stromů.

Z hmyzu jsou v době květu sněženek nejnápadnější 
včely, motýli a čmeláci. Čmeláků se zde vyskytuje něko
lik druhů, ale většinou jsou aktivní až od konce března či 
začátku dubna nebo i později.
Čmelák hájový (Bombus lucorum) je velký druh 

žijící ve vyšších polohách. Matka i dělnice mají hodně 
podobné zbarvení jako čmelák zemní, ale žluté proužky 
mají světlejší a širší. U samce převládá žluté zbarvení.
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Obr. 72–77: 
Ptáci obývající Sněženkové údolí a Vysoký les:  
červenka obecná (72), čížek lesní (73), králíček obecný (74), 
drozd brávník (75), holub doupňák (76) a krkavec velký (77) 
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Čmelák skalní (Bombus lapidarius) je rovněž 
velký, běžně se vyskytující druh. Matka i dělnice jsou 
černé a mají oranžový zadeček. Samec je navíc na hrudi 
a na hlavě zbarvený žlutě.

Z obratlovců byli ve Sněženkovém údolí a okolních le
sích zaznamenáni obojživelníci (1 druh), plazi (2 druhy), 
ptáci (49 druhů) i savci (13 druhů).
Ropucha obecná (Bufo bufo) je středně velká lesní 

žába, která vyhledává stín a vlhko. Samice bývá větší než 
samec. Má matnou a jemnou kůži a hřbet pokrytý malý
mi bradavičkami. Na hřbetě je hnědavá, břicho i hrdlo 
má světlé. Končetiny má krátké a silné. Zimuje na souši 
v norách. Vodu vyhledává pouze brzy na jaře v období 
rozmnožování. Její potravou jsou bezobratlí živočichové, 
hmyz, slimáci, žížaly.
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) má hnědavě 

zbarvený hřbet a břicho buď žlutooranžové (samec), nebo 
béžové s tmavými skvrnami (samice). Ušní otvory jí kryjí 
velké ušní bubínky. Žije ve vlhkém a stinném prostředí, ale 
ráda se sluní. Živí se pavouky a jinými bezobratlými. Je 
vejcoživorodá, a proto může žít i v chladnějších oblastech.
Zmije obecná (Vipera berus) je robustní a zavalitý 

had, který dosahuje délky až 80 cm. Samci bývají menší. 
Typické je pro ni oko s úzkou zorničkou a šedé zbarvení 
s tmavou klikatou čárou na hřbetě, ale může být zbarve
ná i jinak. Je to jediný u nás přirozeně žijící jedovatý had, 
který může být nebezpečný i pro člověka. Jeho obvyklou 
potravou jsou hlodavci. Může žít na chladných a vlhkých 
místech, protože mláďata se vyvíjí v těle samice.
Červenka obecná (Erithacus rubecula) je malý 

hmyzožravý, hnědavě zbarvený pták s velkou rezavočer
venou náprsenkou na tváři a na hrudi. Je poměrně nená
padná, žije v lesích i křovinách a hnízdí nízko při zemi.
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Obr. 78–83: Savci obývající Sněženkové údolí a Vysoký les:  
norník rudý (78), myšice lesní (79), veverka obecná (80), 
netopýr řasnatý (81), jezevec lesní (82) a kuna lesní (83) 

14

Čížek lesní (Carduelis spinus) je drobný žlutočerný 
semenožravý pták. Obratně šplhá po větvičkách a při 
hledání potravy často visí hlavou dolů. V době hnízdění 
žije skrytě. Na podzim a v zimě se čížci sdružují do men
ších hejn a společně hledají potravu na břízách a olších.
Králíček obecný (Regulus regulus) je nejmenší 

evrop ský pták. Má kulovité tělo, krátký ocas a tenký 
špičatý zobák. Samec má na temenu zářivě oranžovou 
skvrnu. Vidět ho lze jen vzácně, ale bývá slyšet jeho hlas.
Drozd brávník (Turdus viscivorus) je velký drozdovitý 

pták. Horní stranu těla má hnědou, spodní světlou s vel
kými tmavými skvrnami. Žije nejčastěji v lesích.
Holub doupňák (Columba oenas) je zbarvený šedě 

a po obou stranách krku má zelenavě měnivé skvrny. 
Hnízdí v dutinách stromů v listnatých, zejména bukových, 
lesích. Mimo období hnízdění si hledá potravu na polích.
Krkavec velký (Corvus corax) je naším největším 

pěvcem. Je to velký černý pták s mohutným černým zobá
kem. Obývá lesnaté oblasti hornatin, vrchovin i nížin. Je 
všežravý, živí se drobnými obratlovci, semeny i mršinami.

Kromě výše zmíněných druhů ptáků se ve Sněženko
vém údolí vyskytuje např. brhlík lesní, pěnkava obecná, 
sýkora koňadra, sýkora modřinka, drozd zpěvný, linduška 
lesní, pěnice černohlavá a pěvuška modrá.

Z větších savců žije ve Vysokém lese srnec obecný 
(Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa). Ostatní 
savci jsou většinou malí nebo žijí hodně skrytě.
Norník rudý (Clethrionomys glareolus) je malý hlo

davec podobný hraboši, ale má výrazně rezavě zbarvený 
hřbet, větší ušní boltce a trochu delší ocas. Žije v lesích 
s bohatým podrostem a obratně šplhá v křovinách 
i po stromech. Je aktivní hlavně za soumraku a v noci.
Myšice lesní (Apodemus flavicollis) je středně velký 

hlodavec příbuzný myším. Žije převážně v lesích a je ak
tivní v noci. Má nápadně velké černé oči, hnědavý hřbet, 
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Obr. 84–92: Pobytová znamení živočichů obývajících Vysoký les:  
hálky bejlomorky bukové na listech buku (84), ptačí hnízdo 
v koruně malého stromku (85), stopy jezevce lesního a srnce 
obecného ve sněhu (86), srnec obecný – stopy v blátě (87) a trus 
(88), veverka obecná – stopy ve sněhu (89) a okousané smrkové 
šišky (90) a prase divoké – drbací strom (91) a lebka (92) 

15

bělavé břicho a na hrdle mívá žlutou skvrnu. Ocas má 
stejně dlouhý jako tělo. Umí rychle běhat a dobře šplhá 
po stromech a keřích, a to i ve výšce. Živí se semeny 
a plody stromů.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) je hlodavec 

s nápadným huňatým ocasem, díky kterému může 
obratně skákat z větve na větev. Je aktivní ve dne. U nás 
i ve většině evropských států je chráněná.
Netopýr řasnatý (Myotis nattereri) má světlá křídla, 

hnědou srst na hřbetní a bělavou srst na břišní straně 
těla. Spodní okraj ocasní létací blány má porostlý brva
mi. Živí se létavým hmyzem i nelétavými bezobratlými 
živočichy, které sbírá z listí i ze země. Hnízdí v dutinách 
doupných stromů i ve štěrbinách starých budov. Zatím je 
poměrně běžný, ale je ohrožený úbytkem hnízdišť.
Kuna lesní (Martes martes) je menší lasicovitá šelma 

s dlouhým ocasem i relativně dlouhýma nohama. Srst má 
hnědou, jen na hrudi má žlutavou náprsenku. Za potra
vou, která je značně různorodá, se vydává večer a v noci. 
Jezevec lesní (Meles meles) je největší lasicovitou 

šelmou v ČR. Má zavalité tělo a hrubou žlutošedou srst 
s černými a bílými konci. Hlavu má bílou a přes oči širo
ké černé pruhy. Při chůzi došlapuje na celá chodidla.

Jak poznáte, kdo tu žije
Někteří živočichové jsou plaší a žijí skrytě, a proto bývá 
obtížné je přímo spatřit. O jejich přítomnosti se ale 
můžeme dozvědět z toho, co po sobě zanechají – ze stop, 
zbytků potravy, zbytků těl, trusu, srsti, peří, nor, hnízd, 
skořápek, pavučin, … Takovým důkazům přítomnosti ži
vočichů říkáme pobytová znamení. Jen se zkuste v lese 
nebo na louce pozorně rozhlédnout a uvidíte, kde všude 
je objevíte.
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Obr. 93: Pohled na různověký bukový les v PP V bukách
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Přírodní památka V bukách
Nedaleko PP Sněženky ve Vysokém lese se nachází také přírodní památka  
V bukách. Je to území porostlé přirozeným bukovým lesem s bohatým 
podrostem, o rozloze přibližně 3 ha, ležící v nadmořské výšce přibližně 
540 m n. m. Přírodní památkou bylo prohlášeno (a pod číslem 479 zaevido
váno) již 14. ledna 1956. To ho zřejmě zachránilo, protože dnes je tento 
mimořádně zachovaný kousek květnaté bučiny utopený uprostřed hospo
dářsky využívané smrkové monokultury.

Květnatá bučina je lesní ekosystém, ve kterém, jak vysvítá z názvu, roste 
především buk lesní (Fagus sylvatica). V přirozené bučině rostou společně 
stromy různého stáří, tedy velké vzrostlé stromy, stromy o něco menší i úplně 
malé a samozřejmě nechybí ani docela malinké semenáčky. Takováto bučina 
je schopná se sama přirozeně obnovovat. V bučině mohou v malém množství 
růst i jiné stromy, například lípa srdčitá, lípa velkolistá, dub zimní, javor mléč, 
javor klen, habr obecný, smrk ztepilý nebo jedle bělokorá.

PP V bukách se nachází na plošině chudé na vodní toky, která je mírně 
ukloněná k severu a na západním okraji se poměrně rychle svažuje do Sně
ženkového údolí. V severní části lokality jsou nevydatné pramenné vývěry, 
díky kterým je zde půda vlhčí a může se projevit minerálně bohatší podloží. 
Celkově vzato jsou klimatické podmínky, hladina podzemní vody i geologické 
podloží této PP stejné jako u PP Sněženky ve Vysokém lese.

Stromové patro
Ve stromovém patře PP V bukách jednoznačně převládá buk lesní (Fagus 
sylvatica). Některé buky, které zde rostou, jsou více než 200 let staré. Kro
mě buku tu lze nalézt také smrk ztepilý (Picea abies), který je, jak již bylo 
řečeno, převažující dřevinou v okolních lesních porostech. Jedle bělokorá 
(Abies alba) roste vzácně v severní části PP. Buk, smrk i jedle se přirozeně 
obnovují vysemeňováním, ale malé jedle jsou velice rychle okousány nebo 
úplně spaseny zvěří. V ochranném pásmu, tj. v 50 m široké zóně kolem PP, 
roste především smrk ztepilý, ale také douglaska tisolistá a jedle bělokorá.

Rostliny bylinného patra
V bylinném patře PP V bukách roste poměrně málo druhů, pravděpodobně 
především proto, že mladé buky svými listy prostor pod sebou zastiňují 
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Obr. 94–96: PP V bukách na začátku jara (94, 96) a v červnu (95)
Obr. 97: Odhalený půdní profil na okraji PP V bukách
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a na zem dopadá jen málo světla. Větší počet druhů roste 
v ochranném pásmu přírodní památky, kde jsou světelné 
podmínky příznivější.

V části, kterou porůstá téměř čistá bučina, roste např. 
svízel vonný (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis 
acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) či 
violka lesní (Viola reichenbachiana) a vzácně také vraní 
oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a samorostlík klasnatý 
(Actaea spicata). Na vlhčích místech se vyskytuje např. 
devětsil bílý (Petasites albus), pitulník horský (Galeobdolon 
montanum) a sítina rozkladitá (Juncus effusus).

Ze zvláště chráněných druhů rostlin tu roste plavuň 
vidlačka (Lycopodium clavatum), nenápadný modře kve
toucí rozrazil horský (Veronica montana), bíle kvetoucí 
čarovník alpský (Circaea alpina) nebo zelenavě kvetoucí 
orchidej kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Na sta
rých jedlích v severozápadním rohu PP roste jmelí jedlo
vé (Viscum album subsp. abietis), které, stejně jako jedle 
bělokorá, patří také mezi zvláště chráněné druhy rostlin.

Živočichové
Z bezobratlých živočichů jsou na území PP nejpočetněji 
zastoupeni brouci. Obratlovci, kteří zde žijí, byli zmíněni 
v předchozí kapitole věnované lesu a jeho obyvatelům.

Obhospodařování v minulosti a nyní
PP V bukách patří mezi nejstarší chráněná území v okrese 
Svitavy. Les, který zde roste, byl pravděpodobně vysázený 
najednou a až do roku 1956, kdy byl prohlášen přírodní 
památkou, byl hospodářsky využívaný. V současné době 
patří do lesů zvláštního určení, kde je ochrana přírody 
nadřazena hospodářské funkci. Péče je zaměřená na za
chování porostu s druhovým složením blízkým přirozené 
skladbě a bohatě diferencovanou věkovou strukturou. 
Důležité je také ponechávání části dřeva k zetlení na místě 
a ponechávání doupných stromů.
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 Obr. 98: Mapa okolí PP Sněženky ve Vysokém lese a PP V bukách se zvýrazněnými možnými výchozími 
a návratovými body výletu

  Obr. 99: Detailní pohled na mapu okolí Sněženkového údolí se zvýrazněnými obnovenými kaplemi 
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Výlet za sněženkami je třeba dobře naplánovat
Výpravu do PP Sněženky ve Vysokém lese je vhodné zařadit do výuky v rámci environmentální 
výchovy jako přirozený způsob seznámení žáků s problematikou ochrany přírody v ČR (případně 
v Evropě), se systémem velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území i s některými 
zvláště chráněnými organizmy. Konkrétní výběr informací a způsob jejich prezentace žákům by 
měl vycházet z jejich věku a znalostí, a proto jej necháváme na uvážení každého pedagoga. 

Kdo je připraven, není překvapen
Doporučujeme věnovat se přípravě na výlet za sněženkami v průběhu alespoň části školního roku 
a tuto přípravu pak výletem zakončit. Za ideální považujeme navštívit lokalitu vícekrát – poprvé 
v období vegetačního klidu (např. v listopadu), podruhé v době kvetení sněženky podsněžníku 
(např. v březnu) a naposledy na konci jara nebo začátkem léta (např. v červnu) – aby žáci měli 
možnost sledovat proměnu lokality a jejích ekosystémů v závislosti na ročním období. 

V případě, že plánujete navštívit Sněženkové údolí alespoň dvakrát, můžete první návštěvu 
pojmout jako „průzkumnou výpravu do neznámé země“ a nechat žáky, aby se sami snažili teprve 
na místě (tj. ve Vysokém lese) vypátrat (např. s pomocí naučných tabulí), co vše se v dané oblasti 
nachází (dvě přírodní památky, obnovené kaple, naučná stezka, studánka, …). Další výpravu pak 
naplánujte společně a vyberte nejvhodnější termín i trasu – podle toho, co všechno chcete vidět.

Pokud plánujete návštěvu jen jednu, můžete plánování termínu i trasy také svěřit žákům, např. 
formou skupinové práce. Jednotlivé skupiny si pak mohou svoje plány porovnat a společně může
te vybrat nejlepší variantu, kterou následně uskutečníte. Stejně tak můžete požádat žáky, kteří se 
nabídnou, aby (samozřejmě se souhlasem nebo v doprovodu zákonných zástupců) před výpravou 
ověřili, jestli už je skutečně ta správná doba za sněženkami vyrazit.

Naplánujte si cestu, která vám nejvíce vyhovuje, možností je několik
Nejjednodušší cesta do Sněženkového údolí vede od kaple sv. Anny v osadě Vysoký Les po naučné 
stezce „Obnova kaplí ve Vysokém lese“ (kolem PP V bukách) až k Demelově kapli a dál po cestě až 
k informační tabuli věnované sněženkám. Pokud se do osady Vysoký Les vrátíte po cestě kolem 
Killerovy kaple, bude váš okruh měřit něco málo přes 6 km. Bohužel, linkovým autobusem se do
stanete jen na zastávku „Sebranice, Vysoký Les, rozc.“ a ke kapli sv. Anny budete muset jít ještě 
2 km po silničce. Pokud se budete na tuto zastávku zase vracet, počítejte s cestou dlouhou 10 km.

Cesta z Chmelíku, z autobus. zast. „Chmelík, pod kostelem“, přes Sněženkové údolí, kolem 
Demelovy a Schlesingerovy kaple a studánky na vlakovou zast. „Pomezí zast.“ měří asi 8 km.
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Obr. 100: Cesta z vlakové zastávky „Pomezí – zastávka“ vede mezi širými lány polí.
Obr. 101: V rámci NS „Obnova kaplí ve Vysokém lese“ je cesta značená směrovkami. 
Obr. 102: Když sněženky ve Sněženkovém údolí rozkvetou, rozhodně je nepřehlédnete.
Obr. 103: Pozorování sněženek zaujme malé i velké návštěvníky.
Obr. 104: Květy některých sněženek ve Sněženkovém údolí jsou mimořádně velké.
Obr. 105: Tabule naučné stezky „Obnova kaplí ve Vysokém lese“ v osadě Vysoký Les
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Kdy a s kým za sněženkami vyrazit?

Popis pracovních listů

Správné načasování je pro úspěch výletu za sněženkami to nejdůležitější. 
Sněženky sice začínají vykukovat ze země postupně, ale převážná většina 
z nich kvete přibližně ve stejnou dobu, obvykle v březnu. Když přijdete před
časně, nebudou sněženky ještě pořádně rozkvetlé, když správnou dobu pro
meškáte, budou již odkvetlé. Proto je dobré sledovat rozvoj jarní přírody již 
od konce ledna a někdy v únoru se vydat na předběžný průzkum (samozřej
mě bez žáků), třeba v rámci nedělního výletu. Také nezapomeňte sledovat 
aktuální předpověď počasí a pro výlet si vyberte nejlépe jasný slunečný den. 

Možnost spatřit bílý koberec kvetoucích sněženek na vlastní oči je sice 
lákavý cíl, ale u mladších dětí, které nejsou na pěší túry zvyklé, může únava 
z „dlouhé“ a k tomu „nudné“ cesty zcela převážit nad radostí z hezkého 
místa. Pamatujte na to a předem si na méně zábavné úseky cesty připravte 
vhodné hry a „pátrací“ úkoly. Žáci 4. třídy ZŠ a starší by měli zvládnout 
cestu bez větších problémů, ale i oni hry a úkoly během cesty jistě ocení.

Na následujících osmi stranách jsou čtyři dvoustranné pracovní listy: 
– Za sněženkami do Vysokého lesa – Zápisník průzkumníka – varianta A
– Za sněženkami do Vysokého lesa – Zápisník průzkumníka – varianta B
– Za rosnatkami na Damašek – Zápisník průzkumníka – varianta B
– Za rosnatkami na Damašek – Zápisník průzkumníka – varianta A

Pracovní listy a řešení v elektronické podobě
Elektronickou verzi těchto pracovních listů ve formátu PDF si můžete zdarma 
stáhnout z internetových stránek MAS POLIČSKO z. s., a to ze sekce Pro
jekty MAS, z podsekce MAP II (www.maspolicsko.cz/projektymas/mapii) 
nebo si o ně můžete napsat (info@maspolicsko.cz). V podsekci MAP II jsou 
k dispozici také pracovní listy s ukázkou řešení a s poznámkami k řešení. 

https://www.maspolicsko.cz/projekty-mas/map-ii
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Jméno průzkumníka nebo skupiny: Datum:Za sněženkami do Vysokého lesa
Zápisník průzkumníka – varianta A – strana 1

Tahle rostlina se jmenuje (Dokonči tuto větu.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Které části má tahle 
rostlina schované pod 
zemí, když kvete?  
Dokresli kolem ní hlínu. 

Z rozsypaných písmen poskládej 
celé jméno této rostliny a napiš je 
na linky dole. 1 linka = 1 písmeno

Označ, které části rostliny 
na obrázku vpravo říkáme 

cibulka, list, stvol, květ, kořeny.

Seřaď obrázky ( = očísluj je od 1. do 6.) 
tak, jak sněženky postupně rostou.

Doplň (dopiš nebo barevně označ), 
čím se sněženky rozmnožují a kteří 
živočichové jim pomáhají.

Sněženky se rozmnožují         nebo         . Semena se 
začnou vyvíjet až po opylení květu. Květy opylují hlavně        . 
Zralá semena roznášejí        .

hlízami cibulkami mravencisemeny včelymyši
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Za sněženkami do Vysokého lesa
Zápisník průzkumníka – varianta A – strana 2

Sněženky jsou jedovaté! Nejez je, bylo by ti moc špatně!

Sněženka podsněžník je v naší přírodě vzácná. 
Patří mezi zvláště chráněné rostliny. Označ, co 
s ní v přírodě můžeš ( ) a nesmíš ( ) dělat.

Tihle živočichové žijí ve Vysokém lese. Rozlušti a zapiš jejich jména.

Ve Vysokém lese žije:

Ve Vysokém lese na konci zimy a brzy na jaře kvete:
sněženka podsněžník, 

radra kokosýňa

venáver becoka

nížek lesčídřinkoka ramosý
nína lesku

čerbec venokaná

onáje zmibec

zpěv drozdný

žištěrvo dákaroje

lesvec nízeje
chanáro opube
nýnec srobec
výhálák čmejo

késevo dipra

opěnnáva kabec

JÍST

HLEDAT

SBÍRAT A SUŠIT

OBDIVOVAT

PODUPAT

POZOROVAT

FOTIT

PROHLÍŽET

NIČITPŘESAZOVAT

VYRÝPÁVAT

KRESLIT

Sněženky 
v přírodě 
MŮŽEŠ…

Sněženky 
v přírodě 
NESMÍŠ…

Doplň, jaké stromy rostou ve Vysokém 
lese. (Stromy vyber ze seznamu dole.) 
Jestli nevíš, podívej se, až tam půjdeš.

Nápověda: opěnnáva kabec = pěnkava obecná
Ze zašifrované 

nabídky vpravo vyber 
a zapiš rostliny, které 
kvetou ve Vysokém 

lese ve stejnou dobu 
jako sněženky.
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krvavec toten

vachta trojlistá
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výprvosenka vyšší

lýkovec jedovatý

křivatec žlutý

douglaska tisolistá3

buk lesní2

bříza bělokorá1

jedle bělokorá6

jasan ztepilý4

javor klen5

smrk ztepilý9

olše lepkavá8

lípa srdčitá7

Vysoký les slouží především jako hospodářský les,  
a proto tu je vysazený hlavně     . Ale roste tu také      ,      
nebo     . Na území přírodní památky Sněženky ve Vysokém lese 
roste hlavně      ,      a     . V přírodní památce V bukách, která 
je nedaleko, roste samozřejmě převážně     . (Do rámečků doplň čísla.)
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 Tahle rostlina se jmenuje (Dokonči tuto větu.)

                                 .

Které rostliny kvetou ve Vysokém lese ve stejnou 
dobu jako sněženky? Zapiš si ty, které jste viděli.

Zapiš si, kdy jste přírodní památku 
Sněženky ve Vysokém lese navštívili 
a jestli jste našli kvetoucí sněženky.

Zapiš si, které živočichy jste ve Vysokém lese viděli.

Napiš, proč v přírodě nesmíš sněženky 
trhat ani je vyrýpávat a přesazovat.

A proč nemůžeš sněženky jíst?

Kde sněženky rostou a proč? 

Proč nerostou 
pod smrky?

Napiš, které části této rostliny 
můžeš v naší přírodě obvykle 
vidět v únoru a které v srpnu. 

Na obrázku vpravo označ 
a popiš všechny části rostliny, 

které umíš pojmenovat.

V únoru je obvykle možné vidět

 

 

V srpnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Které části má tahle 
rostlina schované pod 
zemí, když kvete?  
Dokresli kolem ní hlínu. 
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Nezapomeň cestu průběžně zakreslovat do této mapy.

Kde cesta začala? Vyšli jsme z

                    

                    

Co bylo cílem? Chtěli jsme dojít 

                    

                    

                    

Kde cesta skončila? Došli jsme

                

                    

Jak byla cesta dlouhá? Ušli jsme

                    

Jak dlouho cesta trvala? Šli jsme

                    

                    

Sem si zapiš 
další informace 
o cestě:
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Jméno průzkumníka nebo skupiny: Datum:Za rosnatkami na Damašek
Zápisník průzkumníka – varianta B – strana 1

 Tahle rostlina se jmenuje (Dokonči tuto větu – napiš její rodové a druhové jméno.)

                                 .

Které části jsou schované 
v mechu nebo pod zemí? 
Povrch hlíny naznač čárou. 

Na obrázku vpravo označ 
a popiš všechny části rostliny, 

které umíš pojmenovat.
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dobu jako fialová orchidej prstnatec májový.
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a prstnatce trhat ani je vyrýpávat.

Kde rosnatka roste?

Vysvětli, proč rosnatka chytá hmyz.
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Jméno průzkumníka nebo skupiny: Datum:Za rosnatkami na Damašek
Zápisník průzkumníka – varianta A – strana 1

 Tahle rostlina se jmenuje (Její jméno poskládej z písmen dole a napiš ho na linky.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Živiny získává rosnatka nejen z půdy, ale také z těl drobného hmyzu,  
který chytá svými lepkavými      .
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Které části jsou schované 
v mechu nebo pod zemí? 
Dokresli kolem rostliny hlínu. 

Označ, které části rostliny 
na obrázku vpravo říkáme 

květ, list, stvol, kořeny?

Doplň, čím si 
hmyz chytám.kořeny

Mě zajímá 
jen hmyz!

V přírodní rezervaci (PR) Damašek koncem jara a v létě kvete:
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Rozlušti a zapiš jména živočichů, kteří v rezervaci na Damašku žijí.

V PR Damašek a v okolí žije:

auboko kovžávoj, býček necolo, klán dobrýmeč, 
cubýn keťohý, národ benhakesím, ben cájozeim, 
zninel čáseroka, lýkočeh kros, kahon nákoskokrtý, 
rýměband hrobníček, sýkl přehýšek, desvok cínor

rodové jméno druhové jméno

1 linka = 1 písmeno

Ze zašifrované 
nabídky vpravo vyber 
a zapiš rostliny, které 
kvetou v rezervaci 

na Damašku koncem 
jara a v létě.

Nápověda: auboko kovžávoj = užovka obojková
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Za rosnatkami na Damašek
Zápisník průzkumníka – varianta A – strana 2

VYNÁŠENÍ HRABÁNÍ NAKLÁDÁNÍ 
a SEŠLAPÁVÁNÍ

ODVEZENÍ KOSENÍ VYTAHOVÁNÍ

Jestlipak víš, proč mají každý rok začátkem července 
na podmáčené louce na Damašku ochránci přírody 
z Poličky a dobrovolníci plné ruce práce? Obrázky ti 
jistě napoví… Očísluj činnosti tak, jak jdou za sebou…

Na některých místech je ještě zachovaná krásná 
příroda. Aby to tak zůstalo, jsou taková místa v naší 
zemi chráněná zákonem a říkáme jim zvláště 
chráněná území. Některá jsou velká ( __ a ____ ), 
jiná malá ( ___, ___, __ a __ ). 

Na linky do vět dopiš 
odpovídající zkratky 

z nabídky vlevo 
a do rámečků doplň 

vhodná písmenka 
z nabídky dole.

K čemu ten modrásek bahenní vlastně potřebuje 
krvavec toten a mraveniště mravenců žahavých?

Je třeba 
zajistit…

CHKO = chráněná krajinná oblast
NP = národní park
NPP = národní přírodní památka
NPR = národní přírodní rezervace
PP = přírodní památka
PR = přírodní rezervace

Kategorie zvláště chráněných území:

Blízko Poličky najdeš například:

Na západ do Poličky se nachází ____      . Na jejím území leží 
padesát maloplošných zvláště chráněných území, například __       
nebo __       nedaleko obce Pustá Rybná.  
Na severovýchod od Poličky ve Vysokém lese je __       a __      .

Chmýr                    
vypadá jako bílé chomáčky vaty.

                   má listy jako 
jitrocel, ale kvete žlutě jako pampeliška.

Květy v květenství                
připomínají bílé chlupaté hvězdičky.

Květenství                   
je tvořené nachovými či růžovými květy.

                   má na každé lodyze 
jen jeden bílý květ s pěti korunními lístky.

Do vět doplň názvy 
těchto rostlin: vachta 
trojlistá, tolije bahenní, 

suchopýr úzkolistý, 
prstnatec májový 
a hadí mord nízký. 

Rybenské PerničkyB

DamašekA

Sněženky ve Vysokém leseC

V bukáchD

Žďárské vrchyE

Potřebuje je, protože bez 
krvavce a bez mravenců 
žahavých se nemůže 
                     .
Doplň vhodné slovo. 1 linka = 1 písmeno
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Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II a je zdarma k dipozici na stránkách MAS POLIČSKO z. s. (www.maspolicsko.cz, info@maspolicsko.cz).

Jméno průzkumníka nebo skupiny: Datum:Za sněženkami do Vysokého lesa
Zápisník průzkumníka – varianta A – strana 1

Tahle rostlina se jmenuje (Dokonči tuto větu.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Které části má tahle 
rostlina schované pod 
zemí, když kvete?  
Dokresli kolem ní hlínu. 

Z rozsypaných písmen poskládej 
celé jméno této rostliny a napiš ho 
na linky dole. 1 linka = 1 písmeno

Označ, které části rostliny 
na obrázku vpravo říkáme 

cibulka, list, stvol, květ, kořeny.

Seřaď obrázky ( = očísluj je od 1. do 6.) 
tak, jak sněženky postupně rostou.

Doplň (dopiš nebo barevně označ), 
čím se sněženky rozmnožují a kteří 
živočichové jim pomáhají.

Sněženky se rozmnožují         nebo         . Semena se 
začnou vyvíjet až po opylení květu. Květy opylují hlavně        . 
Zralá semena roznášejí        .

hlízami cibulkami mravencisemeny včelymyši
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Obr. 106–108:
Ukázky vyřešených pracovních listů: správně vybarvená a popsaná sněženka (106), správně vybarvená a popsaná rosnatka (107)
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Jak pracovat s pracovními listy
Pracovní listy, které jsou součástí této publikace, nejsou primárně určené k přímému použití, ale měly by sloužit jako 
vzorové a žákům by měly být okopírovány (nebo vytištěny z elektronické verze). Nicméně pokud nejste pedagog, ale 
rodič, kterému se tato publikace dostala do rukou, můžete pracovní listy vyjmout, nebo odstřihnout a přímo využít. 

Pro každý z výletů byly vytvořeny dvě varianty pracovních listů – varianta A a B. Každá varianta je určena 
k trochu jiné práci, obě se vzájemně doplňují. S pracovními listy mohou žáci pracovat samostatně či ve skupině.

Varianta A – pro práci ve třídě
S variantou A by žáci měli pracovat ve třídě. Ti mladší, tedy žáci I. stupně ZŠ, by měli tento pracovní list vyplňovat 
až poté, co se o dané lokalitě a o rostlinách, které tam rostou, i o živočiších, kteří tam žijí, něco dozvědí. Žákům 
II. stupně ZŠ můžete zkusit dát pracovní list i před tím, než je s danou lokalitou seznámíte, a nechat je úkoly vyře
šit. Kontrolu řešení pak můžete využít k upřesnění a doplnění informací.

Odpovědět na otázky týkající se rostlin – které rostliny na daném místě rostou nebo kvetou, jestli kvetou v danou 
dobu či jak vypadají jejich květy – je pro žáky mnohem obtížnější, než byste předpokládali. Většině z nich chybí 
zkušenost s pozorováním přírody a základní fenologické souvislosti často vůbec nevnímají. Překvapivě náročnou 
se ukázala i otázka, která část rostliny je skryta pod zemí. Najít odpověď na tuto otázku může žákům pomoci pro
hlížení sněženek na záhonku nebo v květináči. Také rosnatku lze zakoupit v květinářství a umístit ji do třídy, aby si 
ji žáci mohli dobře prohlédnout a seznámit se s ní.

V obou pracovních listech mají žáci vyluštit zašifrovaná jména živočichů, kteří se v dané lokalitě vyskytují. Zašif
rovaná slova vznikla v obou případech přeskupením – buď slabik (na pracovním listu se sněženkami), nebo jednot
livých písmen (na pracovním listu s rosnatkou). Písmena vytištěná tučně jsou vzata z rodového jména živočicha, 
písmena netučná jsou z jeho jména druhového. Luštěním šifer stráví žáci pravděpodobně delší čas, ale povzbuďte 
je, ať se jen tak lehce nevzdávají. Všichni živočichové, jejichž jména jsou zašifrována, jsou zmíněni v této publikaci. 

Varianta B – pro vyplnění v terénu
Varianta B je určená k vyplňování v průběhu výpravy, tedy v terénu. Na některé otázky je samozřejmě možné od
povědět i ve třídě, ale popis toho, co na dané lokalitě právě roste a kvete, by měl vycházet z reálného stavu přírody 
a z reálného pozorování žáků. Je to dobrý nácvik porovnávání teoretických poznatků (víme, co by tu mělo růst) 
s reálnými zjištěními (vidíme, co tu právě roste). Také cestu do mapy by žáci měli zakreslit podle skutečnosti. 

Na závěr máme jedno praktické doporučení. Jako optimální se ukázalo vyplňování obou variant pracovních listů 
obyčejnou tužkou. Při jejím použití je možné případné chyby jednoduše vygumovat a opravit, ale hlavní výhodou 
je, že se nerozpíjí, a to ani za sychravého počasí. Pro vybarvování kreseb a zakreslování trasy do mapy doporuču
jeme použít pastelky.
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Výlet druhý

Za rosnatkami na Damašek
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 Obr. 109: PR Damašek s dozrávajícím suchopýrem
  Obr. 110: Mapa s vyznačenou PR Damašek a PP Rybenské 

Perničky 

110
23

Přírodní rezervace Damašek
Přírodní rezervace Damašek leží v chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, asi 1,5 km severozápadně 
od středu obce Pustá Rybná. Své jméno dostala podle 
osady Damašek, která je částí obce Pustá Rybná a jejíž 
stavení jsou roztroušená ve stráních v těsném sousedství 
rezervace. Osadu založili v 18. století Čeští bratři a dali jí 
toto poněkud exoticky znějící jméno. 

Přírodní rezervace Damašek byla vyhlášena Správou 
CHKO Žďárské vrchy od 1. srpna 1997 a je evidována 
pod číslem 1882. Nachází se v nadmořské výšce kolem 
635 m n. m. a má rozlohu přibližně 4,5 ha. Rezervací 
protéká potok Šonava, pojmenovaný po zničené vesnici, 
a následně se vlévá do Hlučálu. Důvodem vyhlášení 
rezervace byla snaha zajistit ochranu zdejších přírodě 
blízkých společenstev vlhkých rašelinných luk i ochranu 
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, 
které se zde vyskytují. Oblast spravuje Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), regionální pracoviště 
Správa CHKO Žďárské vrchy.

Podle geomorfologického členění patří území rezerva
ce do okrsku Borovského lesa. Jeho podloží tvoří mig
matity a dvojslídné ruly svrateckého krystalinika, které 
jsou překryté usazenými horninami převážně říčního 
původu o různé zrnitosti (od valounů až po jíly). Na nich 
jsou vytvořeny organozemní gleje a pseudogleje, tedy 
půdy, které vznikají dlouhodobým působením podzemní 
vody s hladinou nehluboko pod povrchem či v místech 
periodicky se opakujícího převlhčování (spojeného 
s nedostatkem vzdušného kyslíku) a vysušování půdního 
profilu. Tyto typy půd vznikají především v zaplavova
ných územích kolem řek a v místech terénních sníženin.

Území PR patří do chladné klimatické oblasti.
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Obr. 111: Pohled na PR Damašek od naučné tabule na jižním konci rezervace
Obr. 112–114:
Přírodní rezervace Damašek – voda tu hraje klíčovou roli:  
zaplavuje údolní louku v centru PR (112), pomalu a líně teče úzkými mělkými 
stružkami přes hluboké vrstvy bahna (113) a odtéká z podmáčené louky 
meandrujícím korytem potoka jménem Šonava (114). 
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Rašelinné louky na Damašku
Louky v přírodní rezervaci Damašek jsou výjimečné právě díky svému 
umístění v nivě potoka. Z geomorfologického hlediska je niva ploché říční 
dno tvořené říčními nánosy. Vodní tok (v tomto případě potok Šonava), 
který není regulován, v nivě přirozeně meandruje. Ploché dno údolí potoka 
je pravidelně zaplavováno, a tak je vodou ovlivňováno a formováno.

S ohledem na množství vody lze území rezervace rozdělit na několik částí. 
V centrální části se nachází rozsáhlá údolní louka, která je nejmokřejší. 
V severní části na ní navazuje také dosti vlhká rašelinná louka a boční sva
hové prameniště, v jižní části a na jihovýchodním okraji pak vlhké louky. 

Na těchto loukách se vyskytuje několik různých typů biotopů (neboli 
stanovišť či habitatů), které na sebe, v závislosti na množství vody v té které 
části PR, plynule navazují. Tři nejvýznamnější z nich jsou: nevápnitá me
chová slatiniště, přechodová rašeliniště a vlhké pcháčové louky. 

Nevápnitá mechová slatiniště jsou ostřicovomechová rašeliniště s bo
hatě vyvinutým mechovým patrem s rašeliníky a dalšími druhy mechorostů, 
včetně vzácného bažiníku kostrbatého. V bylinném patře jsou dominantními 
rostlinami suchopýr úzkolistý a různé druhy ostřic. Vyskytuje se tu i řada 
vzácných druhů rostlin, hojně např. prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, 
kozlík dvoudomý, rozrazil štítkovitý, vrbovka tmavá či vrbovka bahenní, 
vzácněji pak tolije bahenní, škarda měkká čertkusolistá, bika sudetská, vachta 
trojlistá, hadí mord nízký, zábělník bahenní, sedmikvítek evropský a starček 
potoční. Z botanického hlediska je tento biotop nejcennějším biotopem 
na území PR Damašek.

Přechodová rašeliniště jsou luční rašeliniště s výrazně vyvinutým me
chovým patrem s rašeliníky. V bylinném patře převládá suchopýr úzkolistý, 
různé druhy ostřic a psineček psí. Najdeme tu i všivec lesní nebo rosnatku.

Vlhké pcháčové louky jsou vlhké louky s druhově bohatým zapojeným 
bylinným patrem s širokolistými bylinami a travinami. Z ohrožených druhů 
se tu vyskytuje jen prstnatec májový.
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Obr. 115: Kvetoucí suchopýr úzkolistý v PR Damašek
Obr. 116: Suchopýr úzkolistý – detail květenství
Obr. 117–118: PR Damašek se suchopýrem úzkolistým a kvetoucím 

prstnatcem májovým, tj. přibližně ke konci května
Obr. 119: Suchopýr úzkolistý v době dozrávání semen
Obr. 120: Prstnatec májový – samostatně rostoucí rostlina
Obr. 121: Prstnatec májový – detail květenství
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Bílá záplava na konci jara
Každý rok, zpravidla ke konci května, pokryje louky v PR 
Damašek doslova záplava načechraných bílých chomáč
ků, ze které místy vykukují střapaté nachové majáčky. – 
To zraje suchopýr úzkolistý a kvete prstnatec májový.
Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 

vypadá na první pohled jako tráva, ale je to jednoděložná 
rostlina z čeledi šáchorovité (Cyperaceae). Více než s trá
vami je tedy příbuzný se šáchorem papírodárným, který 
ve starověkém Egyptě sloužil k výrobě papyru. 

Suchopýr úzkolistý je vytrvalá rostlina, která téměř 
netvoří trsy. Kvete od dubna do května. Za květu vyrůstají 
úzké listy ze spodní části lodyhy. Lodyha pod květenstvím 
je trojhranná. Květenství je tvořené asi pěti klásky. Okvětí 
květů v klásku je dlouze chlupaté, chlupy se po opylení 
prodlužují a vytváří typický chmýr dlouhý až 4 cm, který 
zůstává spojen s nažkou i po jejím dozrání a napomáhá 
šíření. V ČR rostou čtyři druhy suchopýru. Suchopýr úzko
listý je běžným druhem slatinných luk a rašelinišť. 
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) je vytr

valá bylina z čeledi vstavačovité (Orchidaceae). Vyrůstá 
z podzemní hlízy. Kvete od května do června. Lodyha 
nesoucí listy i květenství je dutá. Listy jsou světle zelené 
a mohou mít tmavé skvrny. Čím výše na lodyze rostou, 
tím bývají menší. Dvoustranně souměrné pyskaté květy, 
kterých může v květenství být až padesát, mají nejčas
těji nachovou barvu, ale mohou být i slabě růžové nebo 
bílé. Na pysku květu barevně kvetoucích jedinců bývá 
patrná nachová kresba, a proto květy působí strakatým 
dojmem. Plodem je tobolka.
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Obr. 122–126: Rosnatka okrouhlolistá:
rostlina s vyrostlým květním stvolem před rozkvetením prvního 
květu (122), list s kapičkami lepkavého sekretu na tentakulích 
(123), detail části listu (124), list se zbytky lapeného drobného 
hmyzu (125), moucha chycená dvěma listy současně (126) 
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Rosnatka okrouhlolistá
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) je dvoudě
ložná rostlina náležící do samostatné stejnojmenné čele
di – rosnatkovité (Droseraceae). Všechny rody z této čeledi 
patří mezi masožravé rostliny. Do rodu rosnatka patří 
přibližně 200 druhů rostoucích na všech kontinentech 
kromě Antarktidy. V Evropě i v ČR rostou v přírodě tři 
druhy rosnatek (r. okrouhlolistá, r. anglická a r. prostřed
ní) a jeden přírodní mezidruhový kříženec (r. obvejčitá), 
který se nemůže dále rozmnožovat. Rosnatka okrouhlolis
tá je naším nejběžnějším druhem rosnatky.

Rosnatka okrouhlolistá je víceletá drobná bylina 
s přízemní růžicí listů a málo vyvinutými kořeny. Její 
listy jsou světle zelené a řapíkaté. Řapík je asi 1,5–3 cm 
dlouhý, čepel je okrouhlá (od jejího tvaru je odvozeno 
druhové jméno této rosnatky) a měří 5–8 mm v průmě
ru. Z lícní strany čepele listu vyrůstají červené dlouze 
stopkaté žlaznaté chlupy – tentakule, které mohou být 
i několik mm dlouhé, a jsou na konci rozšířené do malé 
kuličky. Kolem této kuličky je zachycena kapička lepka
vého sekretu, která připomíná kapičku rosy. Právě podle 
těchto drobných kapiček, které se ve slunečním světle 
třpytí jako diamanty, dostaly rosnatky své rodové jméno.

Květní stvol vyrůstá ze středu listové růžice a může 
být i více než 8 cm dlouhý. Když začíná růst, je zatoče
ný do spirály a v průběhu růstu se postupně rozmotává 
a napřimuje. Na konci stvolu je květenství složené nej
častěji z 6–10 drobných květů, které rozkvétají postupně 
od nejspodnějšího a kvetou vždy jen krátce. Květy jsou 
pětičetné a oboupohlavné, mají zelenavé kališní lístky 
a bílé korunní lístky. Svrchní semeník se vyvíjí v pukající 
plod, ze kterého vypadává mnoho drobných semínek. 
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Obr. 127–128:
Rosnatka okrouhlolistá v PR Damašek:  
na první pohled nejsou rosnatky v souvislém porostu rašeliníku 
téměř vůbec vidět (127), ale při pozornějším prozkoumání je 
mezi mechem jistě objevíte (128). 
Obr. 129: Rosnatka okrouhlolistá s 2 rostoucími květními stvoly
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Rosnatka okrouhlolistá roste nejčastěji na osluněných, 
sezónně zamokřených slatiništích, rašeliništích, prame
ništích a vlhkých loukách s bohatým mechovým patrem 
(obvykle s rašeliníkem), tedy v prostředích, kde bývá 
v půdě málo živin a málo kyslíku, a tím pádem tam bývá 
i výrazně nižší mezidruhová konkurence. Rosnatce ale 
právě takové prostředí vyhovuje. Kořeny využívá hlavně 
k příjmu vody a k ukotvení v půdě, ale živiny, především 
sloučeniny dusíku a fosforu, kterých je v půdě nedostatek, 
získává z těl drobného hmyzu, který aktivně láká, chytá 
a tráví svými listy, které jsou k tomu skvěle přizpůsobeny. 

Na svrchních stranách listů má rosnatka dva typy 
žláz. První typ je na koncích tentakulí a vylučuje jednak 
sladkou lepivou šťávu lákající hmyz, jednak enzymy, 
které těla přilepeného hmyzu tráví. Druhým typem jsou 
bezstopkaté žlázy, které rosnatce umožňují natrávené 
živiny absorbovat. Jakmile přilákaná kořist usedne na list 
a přilepí se na lepkavé kapičky, začne k ní rostlina aktivně 
ohýbat okolní tentakule, aby proces trávení proběhl co 
nejrychleji. Kořist pak obvykle v krátké době uhyne buď 
udušením, nebo vyčerpáním. Ze stráveného těla hmyzu 
zůstane nakonec jen nestravitelný exoskelet. 

Květy rostou daleko od listů na relativně dlouhých 
květních stvolech, aby se hmyz, který rosnatku opyluje, 
vyhnul nebezpečí přilepení. Navíc v jeden okamžik kvete 
vždy jen jeden květ. Drobounká semínka jsou následně 
šířena vzduchem nebo vodou. Aby mohla dobře vyrůst, 
potřebují dopadnout nejlépe na obnažené bahno. Nové 
rostlinky se mohou tvořit také na starších listech ležících 
na zemi. V zimě rosnatka vytváří těsný shluk nevyrost
lých listů – přezimovací pupen (tzv. hibernakulum).

Rosnatky obsahují léčivé látky, např. tlumící kašel, ale 
v ČR jsou chráněné a v přírodě se rozhodně nesmí sbírat.
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Obr. 130–132: Ostřice
Před rozkvětem (130), v době květu (131), detail květenství 
různoklasé ostřice s oddělenými klasy samčích květů (nahoře 
na lodyze) a samičích květů (níže na lodyze) (132) 
Obr. 133–135:  Vachta trojlistá
V době květu (133), detail květenství (134), po odkvětu (135) 
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Další rostliny rašelinných luk
Kromě suchopýru, prstnatce a rosnatky rostou v PR 
na Damašku i další rostliny typické pro vlhké rašelinné 
louky. Některé z nich poznáte poměrně snadno.
Ostřice (Carex) jsou, stejně jako suchopýr, rostliny 

z čeledi šáchorovité (Cyperaceae) a také ony vypadají 
na první pohled jako tráva. Od trav je dobře poznáte podle 
lodyhy. Trávy mají obvykle duté stéblo kruhového prů
řezu, zatímco ostřice mají lodyhy trojhranné, a proto má 
lodyha ostřice na příčném řezu tvar trojúhelníku. Lodyhy 
ostřic bývají většinou listnaté, čepele listů jsou úzké a mají 
souběžnou žilnatinu. Některé druhy ostřic vytváří husté 
trsy, jiné jsou netrsnaté, ale pak často vytváří výběžky (tzn. 
šlahouny). Na rozdíl od suchopýru mají ostřice květy jed
nopohlavné. Květy jsou uskupené do klasů. Některé druhy 
ostřic jsou jednodomé, jiné dvoudomé. Jednodomé ostřice 
mohou mít klasy složené buď z květů samčích i samičích 
(stejnoklasé ostřice), nebo samčí a samičí květy vytváří 
na jedné lodyze klasy samostatné (různoklasé ostřice). 

Na Damašku patří ostřice k dominantním rostlinám. 
Roste jich tu nejméně deset druhů, např. ostřice obecná 
(C. nigra), o. prosová (C. panicea), o. ježatá (C. echinata) 
nebo o. zobánkatá (C. rostrata). 
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) je vytrvalá 

bylina s plazivým oddenkem, vystoupavými lodyhami 
a dlouze řapíkatými trojčetnými listy. Právě listy, tvarem 
podobné trojlístkům jetele, jsou velmi nápadné a jejich 
zásluhou bývala vachta nazývána vodní jetel nebo, díky 
své hořké chuti, hořký jetel. Z úžlabí dolních listů vyrůstají 
květenství pětičetných bělavých květů. Koruna květů je ná
levkovitá, její cípy mají na vnitřní straně husté bílé třásně.
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Obr. 136–142: Rostliny rostoucí v přírodní rezervaci Damašek:  
všivec lesní (136), tolije bahenní – detail květu (137), 
celá rostlina (138), kozlík dvoudomý – samičí květenství (139), 
samčí květenství (140), hadí mord nízký – květenství (141), listy 
nekvetoucích rostlin podobné listům jitrocele kopinatého (142) 
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Všivec lesní (Pedicularis sylvatica) je nízká dvouletá 
bylina s červenými až růžovými květy (trochu podobný
mi květům hluchavky), která se poloparaziticky přiživuje 
na kořenech jiných rostlin. Neroste v lese, ale na silně 
osluněných místech (na loukách) s kyselou půdou a vyso
kou hladinou spodní vody.
Tolije bahenní (Parnassia palustris) je vytrvalá 

vlhkomilná bylina s pětičetnými bělostnými květy s velmi 
nápadnou žilnatinou rostoucími vždy samostatně na pří
mé nevětvené hranaté lodyze vysoké asi 25 cm. Na lodyze 
je obvykle jen jeden list, který je srdčitý a přisedlý (nemá 
řapík). Spodní listy jsou řapíkaté a rostou v řídké růžici. 
Kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) je vytrvalá byli

na rostoucí na jílovitých půdách s vysokou hladinou spod
ní vody. Jak napovídá její druhové jméno, je to rostlina 
dvoudomá, na květonosné lodyze má tedy květenství slo
žené vždy ze stejných jednopohlavných květů – buď větších 
růžových prašníkových (samčích), nebo menších bílých 
pestíkových (samičích). Listy v listových růžicích nekve
toucích rostlin a dolní lodyžní listy jsou celistvé, střední 
a horní lodyžní listy jsou lyrovitě peřenodílné s dlouhým 
mělce zubatým středním (koncovým) úkrojkem.
Hadí mord nízký (Scorzonera humilis) je vytrvalá 

bylina s tlustým vertikálním kořenem a krátkým odden
kem. Přízemní listy a listy ve spodní části lodyhy se velmi 
podobají listům jitrocele kopinatého, ale jsou světlejší. 
V mládí jsou listy vlnaté, ale brzy olysávají. Lodyha je 
nejčastěji jedna, přímá, jednoduchá, nebo chudě větvená. 
Na lodyze vyrůstají 1–3 citronově žluté úbory, které mají 
asi 4 cm v průměru. Jazykové květy jsou na vnější straně 
červenavé nebo hnědavé. Úbor hadího mordu nízkého 
vzdáleně připomíná úbor pampelišky, ale je světlejší. Plo
dy hadího mordu jsou válcovité nažky s chmýrem.
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Obr. 143–151: Rostliny rostoucí v přírodní rezervaci Damašek:  
zábělník bahenní – část lodyhy s listy (143), kvetoucí porost 
(144, 145), detail květenství (146), violka bahenní – květy (147), 
listy (148), sedmikvítek evropský (149), pastarček potoční – 
květenství (150) a bažiník kostrbatý (151) 
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Zábělník bahenní (Comarum palustre) či mochna 
bahenní je statná bylina s dřevnatým oddenkem, která 
může být i více než 40 cm vysoká. Lodyha je rezavě hně
dá, vystoupavá, ve spodní části poléhavá a mívá několik 
málo dlouze řapíkatých zpeřených listů s 2–3 jařmy. 
Lístky listů jsou kopinaté, po obvodu zubaté, na rubu sivé. 
V květenství je od 1 do 7 tmavě červených, až 2,5 cm 
velkých, neopadavých květů. Plody zábělníku jsou nažky.
Violka bahenní (Viola palustris) je violka s plazi

vým a šupinatým oddenkem. Její listy mají dlouhý řapík 
a okrouhle vejčitou, mělce vroubkovanou, na vrcholu 
zaokrouhlenou čepel. Dvoustranně souměrné květy mají 
asi 1,5 cm velké bledě fialové korunní lístky a nevoní.
Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) je niž

ší vytrvalá bylina s jednoduchou přímou lysou lodyhou, 
na které jsou jednoduché celistvé, v horní části přeslenitě 
nahloučené listy. Květy, jeden nebo dva, vyrůstají na ten
kých stopkách z úžlabí horních listů a mají nejčastěji 
sedm (ale obecně 5–9) bílých nebo lehce narůžovělých 
korunních plátků.
Pastarček potoční (Tephroseris crispa) je víceletá 

až vytrvalá bylina vysoká 50 cm i více s přímou jednodu
chou lodyhou a zubatými až celokrajnými listy, zpočátku 
pavučinatě chlupatými, později olysávajícími. Oranžovo
žluté, dlouze stopkaté úbory, kreré jsou 25–35 mm velké, 
tvoří na konci lodyhy zdánlivý okolík.
Bažiník kostrbatý (Paludella squarrosa) má vzpří

mené, většinou vidličnatě větvené lodyhy pokryté nápad
ným hustým hnědočerveným vlášením (které vypadá jako 
rozvětvené chlupy). Lístky jsou zřetelně pětiřadé a silně 
kostrbatě zpět odehnuté. Roste na slatinných a rašelin
ných loukách nenarušených odvodněním a bohatých na ži
viny, často na prameništích. Nesnáší kyselejší stanoviště.
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Obr. 152–160: Obojživelníci obývající PR Damašek:  
čolek horský – samice na souši (152), samec v období rozmno
žování ve vodě (153), larva s vnějšími žábrami (154), čolek 
obecný – samec v období rozmnožování ve vodě (155), larva 
s vnějšími žábrami (156), skokan krátkonohý – dospělý jedinec 
(157) s rezonančními měchýřky (158), jedinec ke konci přeměny 
s ještě patrnými pozůstatky ocasu (159), larva ve vodě (160) 
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Obyvatelé rašelinných luk
V PR Damašek hraje důležitou roli voda, a tak není divu, 
že tady žijí živočichové, jejichž život je s vodou neoddě
litelně spjat. Mezi takové živočichy patří samozřejmě 
obojživelníci – ti ocasatí, tedy čolci, i ti bezocasí, žáby.
Čolek horský (Ichthyosaura alpestris) má v dospělosti, 

stejně jako všichni ostatní čolci, dvě podoby, které vždy 
v průběhu roku střídá – suchozemskou a vodní. Na souši 
tráví čas mimo období rozmnožování a ve stavu hiberna
ce zde přečkává zimu, ve vodě se rozmnožuje. Samec je 
menší než samice, ale je výrazněji zbarvený. Na souši má 
suchou, sametovou kůži, hřbetní stranu má šedou až čer
navou, břišní žlutooranžovou až ohnivě červenou. V ob
dobí rozmnožování je pestře zbarvený, uprostřed hřbetu 
má asi 2 mm vysoký černě tečkovaný lem, na bocích má 
modravý pruh a černé skvrny. Samice je zbarvena méně 
výrazně. Vajíčka lepí samice po jednom na vodní vegetaci, 
vylíhlé larvy mají vnější keříčkovité žábry a žijí ve vodě.
Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) má proměnlivé 

zbarvení. Hřbetní stranu má hnědavou, břišní stranu kré
movou až oranžovou. Samci jsou o něco větší než samice 
a na břiše jsou více vybarvení, v době rozmnožování mají 
na hřbetě vysoký, zubatý hřeben, který se táhne od hlavy 
ke špičce ocasu a od kloaky ke konci ocasu, a na těle mají 
jasně ohraničené tmavé skvrny, které na hlavě přechází 
ve dva podélné tmavé proužky. Samice mají na těle nevý
razné drobné tmavé tečky. Při přechodu na souš zbarvení 
zesvětlá a hřeben u samců zmizí.
Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) je jed

ním ze tří zeleně zbarvených skokanů, kteří u nás žijí. 
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Obr. 161–168: Živočichové obývající PR Damašek:  
rosnička zelená (161), užovka obojková – detail hlavy (162), 
vyhřívající se jedinec (163), předstíraná smrt = tanatóza (164), 
užovka polykající žábu (165), zmije obecná – detail hlavy (166), 
černá forma (167), rezavá forma (168) 
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Druhý je skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) 
a třetí skokan zelený (Pelophylax kl. eskulenta) – hybrid, 
který vzniká křížením skokana skřehotavého a skokana 
krátkonohého. Tyto tři druhy lze od sebe odlišit podle 
patních hrbolků na zadní končetině a podle délky zadní 
končetiny. Na Damašku žije skokan krátkonohý a skokan 
zelený. Rozmnožují se ve vodě, vajíčka lepí v chuchval
cích na vegetaci, larvy – pulci – se vyvíjí pod vodou.
Rosnička zelená (Hyla arborea) je drobná zelená 

žabka se světlým bříškem a černým pruhem přes oko. 
Samci mají nepárový resonanční vak. Díky přísavným 
diskům na konci každého prstu může šplhat po rákosu 
a po stromech. Vývoj larev – pulců – probíhá ve vodě.

Kromě skokanů a rosničky žije na Damašku i ropucha 
obecná (Bufo bufo), o které již byla řeč dříve. Loukám 
na Damašku se nevyhýbají ani plazi, přesto, nebo možná 
právě proto, že tu o vodu není nouze.
Užovka obojková (Natrix natrix) je náš nejhojnější 

had. Zbarvená je hnědavě nebo šedavě, za hlavou má dvě 
světlé skvrny ve tvaru půlměsíců a oko s kruhovou zornič
kou. Žije v blízkosti vody, zimuje na souši. Umí plavat. 
Živí se hlavně obojživelníky a rybami, které polyká živé. 
Kožovitá vejce samice po nakladení ukrývá do tlejících 
zbytků rostlin. Typickou pasivní obranou je předstírání 
smrti – tanatóza.
Zmije obecná (Vipera berus) je velmi dobře při

způsobená životu na chladných a vlhkých místech, a tak 
není divu, že žije i v PR Damašek. Od užovky ji bezpečně 
rozeznáme podle úzké oční zorničky, ale při setkání s ní 
obvykle pátráme spíš po typickém šedém zbarvení s tma
vou klikatou čárou na hřbetě. Zmije obecná ale může být 
zbarvena i jinak, např. černě nebo rezavě. Tyto barevné 
formy však nejsou moc běžné.
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Obr. 169–177: Živočichové obývající přírodní rezervaci Damašek:  
slepýš křehký (169), skorec vodní (170), bramborníček hnědý – 
samec (171), samice (172), ťuhýk obecný – samec (173), 
modrásek bahenní na květenství krvavce (174, 175), mravenec 
žahavý (176), čmelák drobný (177)
Obr. 178: Trs krvavce totenu
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Slepýš křehký (Anguis fragilis) je plaz, kterého 
řadíme mezi ještěry, přestože má hadovitě protáhlé tělo 
a nemá viditelné končetiny. Přes den se ukrývá a vylézá 
za soumraku. Je vejcoživorodý. Mláďata se vyvíjí ve vejcích 
v těle samice a klubou se při průchodu vajec kloakou.

Kromě slepýše žije na Damašku také ještěrka živorodá.
Ptáků, kteří na území PR Damašek nebo v jejím těs

ném sousedství žijí, je celá řada, ale zmíníme jen tři.
Skorec vodní (Cinclus cinclus) je tmavohnědý pták 

s bílou náprsenkou podobný kosovi, který žije u čistých, 
rychle proudících vodních toků. Potápí se a plave pod 
vodou, ve vodě loví larvy hmyzu a drobné vodní živočichy.
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) hnízdí 

hlavně na vlhkých loukách. Živí se převážně hmyzem, ale 
i jinými bezobratlými. Kořist vyhlíží z vysokých bylin.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) má dlouhý ocas, 

tmavou pásku přes oko a silný, trochu zahnutý zobák. Živí 
se hlavně hmyzem, ale i drobnými savci, ptáky a plazy.

Z bezobratlých živočichů zmíníme dva zástupce hmyzu.
Modrásek bahenní (Phengaris nausithous) je 

mimořádný tím, že k rozmnožování potřebuje nejprve 
krvavec toten (Sanquisorba officinalis), jehož květními 
hlávkami se housenky zpočátku živí, a později dělnice 
mravence žahavého (Myrmica rubra), které k sobě housen
ky přilákají po tom, co opustí krvavec a spadnou na zem. 
Od mravenců se pak nechají odnést do mraveniště a živí 
se jejich larvami a kuklami, dokud se samy nezakuklí.
Čmelák drobný (Bombus jonellus) je menší čmelák 

s bílým koncem zadečku a se dvěma světle žlutými pruhy 
na hrudi a jedním na zadečku. Žije ve vyšších polohách 
především na vřesovištích a v lesích. Aktivní je od března 
do června. Čmeláci jsou velmi důležití opylovači, protože 
na rozdíl od včel létají i za chladného počasí.
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Obr. 179–181: Kosení podmáčené louky v přírodní rezervaci Damašek – čím více rukou, tím jde práce rychleji. 
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Rašelinné louky potřebují pravidelně kosit
Hospodářské využívání podmáčených luk v nivě Šonavy 
má dlouhou, více než 200letou tradici. V tak chudém 
kraji, jako je ten zdejší, byla o seno nouze, a proto se 
sekaly a sušily i louky, kde rostla méně kvalitní píce. 
Usušené seno se sice nehodilo ke krmení dobytka, ale 
využívalo se jako podestýlka neboli stelivo. Loukám, 
ze kterých se stelivo získávalo, se říkalo stelivové louky. 

Na podmáčené louce se navíc seno nedá pořádně 
usušit, protože hrozí jeho znehodnocení všudypřítom
nou vodou. Naši předkové si však věděli rady. Po po
kosení rostlinnou hmotu z nejmokřejších částí vynesli 
na sousední sušší část louky a seno usušili tam. 

Podmáčené louky jsou sice velmi zajímavé místo, 
ale z hlediska hospodářského využití mají dvě zásad
ní nevýhody. Půda je tu málo úrodná a všude je voda 
nebo bahno, které se houpe pod nohama a neúprosně 
vtahuje všechno, co je těžké. Takovou louku proto není 
možné obhospodařovat pomocí mechanizace, všechno 
musí být uděláno ručně, tedy výrazně pomaleji. Většina 
takovýchto neúrodných zamokřených luk byla proto 
v zájmu zlepšení kvality půdy a zefektivnění zemědělské 
výroby v 60.–80. letech 20. století odvodněna. Louky 
v nivě Šonavy ale naštěstí odvodněny a vysušeny nebyly. 

Dnes již louky v PR Damašek hospodářsky využívá
ny nejsou. Kdyby ale přestaly být každoročně koseny, 
do několika málo desítek let by zarostly dřevinami 
a změnily by se pravděpodobně v podmáčenou olšinu. 
Pro zachování mimořádně cenných společenstev raše
linných a vlhkých luk vázaných na údolní nivu a svahová 
prameniště, která tu dnes jsou, je nutné v pravidelném 
kosení a odstraňování náletových dřevin pokračovat. 
Zároveň je třeba brát ohled také na chráněné živočichy, 
kteří tu žijí, např. na vzácného modráska bahenního. 

Aby v PR Damašek byly uskutečňovány jen takové 
zásahy, které stav mokřadních luk udržují nebo dokon
ce zlepšují, je pro tuto lokalitu, stejně jako pro všech
na ostatní zvláště chráněná území v ČR, pravidelně 
vypracováván několikaletý plán péče, podle kterého je 
pak o území v daném období pečováno. Před vypraco
váním plánu péče na další období je nejprve vyhodno
ceno, jaký vliv prováděné zásahy na dané území měly. 
Jeli třeba, je navržena jejich úprava.

Kosení a poličští ochránci přírody
Podmáčené louky v nivě Šonavy byly v 80. letech 20. sto
letí vyloučeny z plánu odvodnění zemědělských půd, 
protože se nacházely na území CHKO Žďárské vrchy 
a z hlediska přírodního bohatství byly opravdu mimo
řádně cenné. Kosením této lokality Správa CHKO pově
řila členy základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody z Poličky (1. ZO ČSOP Polička). Poličští ochrán
ci přírody se o tyto louky starají až do současnosti, tedy 
již více než 40 let. 

Kosení na Damašku probíhá každoročně začátkem 
července. Většina území musí být posekána ručně, tedy 
kosami, křovinořezy nebo ručně vedenými sekačkami. 
Navíc pokosenou hmotu je nutné z lokality odstranit (tj. 
shrabat, vynosit nebo vytahat na plachtách, naložit a od
vézt), aby při jejím rozkladu nedocházelo k nežádoucímu 
uvolňování živin, a tím k eutrofizaci lokality. Je to hodně 
práce, proto poličští ochránci přírody využívají pomoci 
dobrovolníků. 

Z pohledu péče o rostliny je pro kosení zdejších 
podmáčených luk červenec optimální, protože většina 
druhů již odkvetla a vytvořená semena se při přenáše
ní posečené hmoty mohou dobře šířit. Ale z pohledu 
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Obr. 182–187: Úklid po kosení podmáčené louky v PR Damašek:  
Pokosenou vegetaci je třeba shrabat (182) a vytahat (183) 
nebo vynosit (184), naložit na vůz a sešlapat (185) a nakonec 
odvézt (186). Při pohybu po podmáčené louce dochází místy 
k narušení souvislého mechového patra tvořeného hlavně 
rašeliníky (bránícího rosnatce okrouhlolisté v rozmnožování) 
a k obnažení bahnité půdy (187). Na obnaženém bahně 
mohou semena rosnatky snáze vyklíčit a vyrůst.
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péče o populaci modráska bahenního je posekání louky 
v červenci naprosto nevhodné, protože pokosený krvavec 
toten již nestihne znovu vykvést. Proto byla v posledních 
letech zavedena tzv. mozaiková seč, což znamená, že se 
určité menší okrsky louky ponechají neposekané. Tyto 
okrsky se každý rok mění tak, aby nebyly vynechávány 
stále stejné části a nemohlo docházet k jejich zarůstání 
a ke snižování jejich druhové rozmanitosti. 

Pouze kosení nestačí
Kromě každoročního kosení luk a příležitostného vyřezá
vání nežádoucích náletových dřevin je třeba také zajistit, 
aby v ochranném pásmu přírodní rezervace (tj. do 50 m 
od její hranice) nebyly používány chemické látky, které by 
mohly být na území rezervace splachovány. Ptáci, kteří 
zde žijí, by v době hnízdění neměli být rušeni. 

Nejdůležitější a naprosto nezbytnou podmínkou 
existence podmáčených luk v nivě Šonavy je zachování 
vhodného vodního režimu této lokality. Nežádoucímu od
vodňování by mělo být i v budoucnu zabráněno. Obnovo
vání odvodňovacích příkopů by proto mělo být prováděno 
pouze tehdy, pokud bude zřejmé, že zásah povede k udr
žení nebo zlepšení stavu mokřadních luk.

A k čemu podmáčené louky jsou?
Podmáčené louky (a mokřady obecně) jsou v krajině velmi 
důležité, a to především proto, že jsou schopné zadržet 
v krajině vodu, např. z přívalových dešťů, a zmírnit po
vodňové vlny. Vodu pak uvolňují postupně, a tím přispí
vají ke stabilizaci průtoků vodních toků. Odpařováním 
vody do ovzduší také příznivě ovlivňují lokální klima.
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 Obr. 188: Mapa okolí PR Damašek a PP Rybenské Perničky se zvýrazněnými možnými výchozími a návratovými body výletu
  Obr. 189: Obec Pustá Rybná leží uprostřed malebné krajiny. 
  Obr. 190: Víceboká roubená stodola v Pusté Rybné 
  Obr. 191: Památník Helvétské rebelie u cesty vedoucí z Pusté Rybné k přírodní památce Rybenské Perničky 
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Také výlet na Damašek je třeba pečlivě naplánovat
Stejně jako výlet za sněženkami do Vysokého lesa, také výlet do přírodní rezervace Damašek je vhodné zařadit do vý
uky v rámci environmentální výchovy. Seznámení žáků s mimořádně zachovanými přírodními a přírodě blízkými 
mokřady má, zejména v dnešní době, dalekosáhlý význam. 

A také v tomto případě, stejně jako u sněženek, doporučujeme věnovat se přípravě na výlet alespoň po část škol
ního roku a s místem i jeho obyvateli se předem důkladně teoreticky seznámit. I zde by bylo ideální navštívit místo 
vícekrát, nejlépe třikrát, aby žáci měli možnost sledovat proměnu lokality a jejích ekosystémů v závislosti na roč
ním období – poprvé v období vegetačního klidu (např. v listopadu), podruhé v době kvetení suchopýru úzkolisté
ho a v období rozmnožování obojživelníků (tj. někdy v průběhu či koncem dubna) a naposledy na konci jara (např. 
na konci května), kdy by měly kvést prstnatce májové a růst rosnatka okrouhlolistá.

Jestliže plánujete navštívit PR Damašek pouze jednou, bude nejvhodnější termín pravděpodobně na konci květ
na nebo na začátku června, kdy vypadají kvetoucí podmáčené louky nejpestřeji.

Pokud váháte, jestli se s žáky vypravit raději do Sněženkového údolí, nebo na Damašek, protože návštěvu dvou 
míst si v jednom školním roce nemůžete dovolit, rozložte si výlety do dvou po sobě následujících školních roků. 
V prvním roce navštivte Vysoký les a obdivujte sněženky, v tom druhém se vypravte na Damašek za rosnatkami.

Nejen krásná příroda, ale i trocha historie a zábavy
Nejkratší cesta k PR Damašek vede z obce Pustá Rybná, po malé silničce proti proudu potoku Hlučál. Od zastávky 
autobusu „Pustá Rybná, host.“ je jižní hranice rezervace vzdálená asi 1,5 km. Budeteli chtít rezervaci obejít kolem 
dokola, po louce a po cestě, ujdete necelý 1 km. Půjdeteli tedy z Pusté Rybné k PR Damašek, rezervaci obejdete 
a vrátíteli se zase zpět do Pusté Rybné, počítejte s asi 4kilometrovou procházkou. 

Když už se ale vydáte na výlet, je škoda nevyužít příležitosti a neprozkoumat trochu více také okolí. Obec 
Pustá Rybná má zajímavou historii a má co nabídnout. Rozhodně byste si měli prohlédnout alespoň vícebokou 
roubenou stodolu, která stojí nedaleko autobusové zastávky. Další zajímavostí, která stojí za zhlédnutí, je přírodní 
památka Rybenské Perničky. A pokud tam půjdete z Pusté Rybné, všimněte si památníku Helvétské rebelie stojí
cího u cesty. Pokud si zvolíte tuto cestu, tedy z Pusté Rybné na Rybenské Perničky, na Damašek a zpět do Pusté 
Rybné, ujdete přibližně 5,5 km, v případě že budete PR Damašek ještě obcházet, pak 6,5 km.

Nabízí se samozřejmě i další možnosti, například nevracet se po návštěvě PR Damašek zpět do Pusté Rybné, ale 
vydat se do nedaleké obce Borová, která je od PR Damašek vzdálená necelých 5 km. V Borové navíc zrekonstruovali 
přírodní koupaliště, známé, mimo jiné, jako místo rozmnožování čolků, a poblíž něj vybudovali nízký lanový park. 
Pozorování přírodních krás tak můžete spojit s trochou zábavného pohybu. Z Borové pak můžete odjet buď autobu
sem nebo vlakem. Cesta z Pusté Rybné přes PP Rybenské Perničky a PR Damašek do Borové měří necelých 9 km.
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Obr. 192: PR Damašek na začátku května – většina rostlin se na kvetení teprve chystá.
Obr. 193: PR Damašek ke konci května – dozrávající suchopýr vypadá skoro jako bílá záplava, ale pozor na to, kam šlapete.
Obr. 194: PR Damašek na konci června – je nejvyšší čas podmáčenou louku pokosit. 
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Kdy a s kým na Damašek vyrazit?
Správné načasování je samozřejmě velmi důležité i v případě výletu za suchopýrem, vstavači a rosnatkami. Sledo
vání aktuálního rozvoje jarní přírody může při odhadování vhodné doby velmi pomoci, nicméně včasné předběžné 
prozkoumání lokality bez žáků považujeme i v tomto případě za velmi užitečné. Buď se během něj budete moci s lo
kalitou seznámit, tedy pokud to na Damašku neznáte a vydáte se tam poprvé, nebo se alespoň přesvědčíte, jestli jste 
přírodu dobře odhadli. A v případě, že váš odhad nebyl zcela přesný, budete moci dobu návštěvy lokality s žáky podle 
aktuálního stavu přírody ještě upravit.

Pokud si kladete otázku, s jak starými žáky je vhodné se na Damašek vydat, vězte, že je třeba vzít v úvahu nejen 
délku plánované cesty, ale také celkovou náročnost zamýšleného výletu. Výprava na Damašek totiž může být stejně 
dobře nenáročná čtyřkilometrová procházka, kterou hravě zvládnete za dopoledne, nebo celodenní dobrodružná 
výprava, na které se vy ani vaši žáci neobejdete bez gumáků a ze které se vrátíte přinejmenším celí zacákaní 
od bahna. Své žáky znáte nejlépe sami, a proto také dokážete nejlépe odhadnout, jak náročnou variantu výletu si 
s nimi můžete dovolit podniknout. Pokud jste ale na Damašku ještě nebyli, jeďte se tam nejprve podívat bez žáků… 

Do přírodní rezervace Damašek nejlépe se zkušeným průvodcem
Podmáčenými loukami v přírodní rezervaci Damašek nevede žádná oficiální cesta. Povolený je přístup pouze 
na hranici rezervace, ale samotné louky pro veřejnost přímo zpřístupněny nejsou, protože jsou opravdu hodně 
mokré, zvláště na jaře. V některých částech louky musíte dobře vědět, kam můžete šlápnout a kterým místům je 
lépe se vyhnout, nechceteli skončit po pás v bahně. Kromě toho tam roste hodně ohrožených a chráněných rost
lin, které byste neměli při pohybu v louce poškodit. Navíc některé vzácné rostliny, například rosnatka nebo mech 
bažiník, jsou opravdu hodně nenápadné a ten, kdo je pořádně nezná, je v obtížném terénu snadno přehlédne nebo 
nevědomky poškodí. Z toho všeho vyplývá, že pokud chcete podmáčené louky v PR Damašek s žáky navštívit, je 
dobré si předem domluvit zkušeného průvodce.

Poličští ochránci přírody se o podmáčené louky na Damašku starají již několik desítek let, a proto je znají téměř 
jako své boty. Pokud se na ně obrátíte, jistě vám budou rádi dělat průvodce. Kontakty na ně najdete na interneto
vých stránkách 1. ZO ČSOP Polička (http://www.csoppolicka.cz/kontakt) nebo jim můžete napsat na emailovou 
adresu: csop.policka@gmail.com. 

Kdo si hraje, ten se nenudí 
Cesta z Pusté Rybné na Damašek není sice nijak dlouhá, ale pokud půjdete z/do Borové nebo dokonce z/do Pusté 
Kamenice, některé úseky cesty by se žákům mohly zdát nudné. Pro každý případ mějte na cestu připravené nějaké 
hry a „pátrací“ úkoly. Například týmové hledání a sbírání či zapisování pobytových znamení různých živočichů 
žáky obvykle na značnou část cesty dostatečně zaměstná.

http://www.csoppolicka.cz/kontakt
mailto:csop.policka%40gmail.com?subject=N%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bva%20na%20Dama%C5%A1ku
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Obr. 195–199: Přírodní památka Rybenské Perničky:
Netopýří skála (195, 196), skalní mísa (199) a Hrad (197, 198, 199)
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Rybenské Perničky
Přírodní památka Rybenské Perničky je maloplošné zvláš
tě chráněné území v chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy, 2 km západně od obce Pustá Rybná, které bylo 
vyhlášené (a zaevidované pod č. 682) 20. listopadu 1980. 
Leží v nadm. výšce kolem 730 m n. m. a má rozlohu 14 ha.

Hlavním předmětem ochrany jsou dva oddělené skalní 
bloky typu mrazového srubu s výškou stěn 16 m a 8 m. 
Vyšší útvar dostal jméno Hrad, nižší je nazývaný Neto
pýří skála. Oba skalní bloky jsou tvořené středně zrni
tými leukokrátními dvojslídnými migmatity až ortoru
lami svrateckého krystalinika. Tyto ruly jsou mnohem 
odolnější než horniny, které je původně obklopovaly 
a které vlivem působení mrazu a vody v období starších 
čtvrtohor zvětraly. Na vrcholové skalní lavici jednoho 
ze skalních bloků byly navíc zvláštním způsobem zvětrá
vání vytvořeny tři skalní mísy, které lidem připomínaly 
pernice, tj. nádoby s drsným povrchem uvnitř používané 
na tření máku, a proto se jim začalo říkat perničky. Nej
větší z nich má průměr až 60 cm a hloubku 20 cm.

Na úpatí obou skalních bloků leží různě velké balvany, 
které z nich v minulosti odpadly. Na ně navazují nesou
vislé balvanové pokryvy porostlé mechy, lišejníky a brus
nicí borůvkou. Mechy a lišejníky porůstají také skalní 
bloky. Původní smrková bučina rostoucí v okolí skal byla 
v minulosti nahrazena hospodářským smrkovým lesem, 
ve kterém občasně roste buk a modřín. Současná péče 
o toto území usiluje o podporu buku a návrat jedle.

Ze zvláště chráněných živočichů tu žije veverka obecná 
(Sciurus vulgaris), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) 
a slepýš křehký (Anguis fragilis).

Tato PP je turisticky zpřístupněna, po její hranici vede 
červené turistické značení. Od července do prosince je 
zde povoleno i horolezectví.
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Obrázek 200: Kvetoucí sněženka podsněžník – rostlinám nezabránila v růstu ani vrstva spadaného listí.
Obrázek 201: Rosnatka okrouhlolistá – rostliny s vyrůstajícími květními stvoly (zatím na konci zatočenými do spirály)
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Seznamte se s MAS POLIČSKO z. s.
MAS je zkratka pro místní akční skupinu, která působí na Poličsku. Je spolkem, 
jehož členy jsou zástupci obcí, podnikatelů, zemědělců a neziskových organizací 
působících právě na Poličsku. Sídlí v Bystrém.

V rámci svých výzev vyhlašovaných už od roku 2009 podpořila zhruba 140 projektů, 
které realizovali či realizují obce, svazky obcí, podnikatelé, zemědělci nebo spolky. 
Projekty jsou zaměřené na rozvoj škol, komunikací v obcích, vybavení pro hasiče, 
sociální služby, činnosti spolků, podnikání, zemědělství aj. V této aktivitě plánuje 
pokračovat nadále i po roce 2022, proto se vyplatí sledovat www.maspolicsko.cz.

Spolek je, mimo jiné, realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na území MAS POLIČSKO II.
MAP II POLIČSKO byl stejně jako MAP I prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt byl realizován od 1. 10. 2018 
do 30. 9. 2022.

Snahou realizačního týmu a partnerů bylo přispět ke zvýšení kvality vzdělávání 
v mateřských a základních školách tím, že byla podpořena spolupráce zřizovatelů, 
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na našem území.

http://www.maspolicsko.cz



