
Bádáme o dřevinách
Cíle
Žáci důkladně probádají stromy a keře v zahradě.

Pomůcky
GLOBE manuál, příloha 3 – Stromoví chmatáci (pochází z Winterová Michaela, 
Landová Barbora, 2014, Lesní rovnováha – roční plán lesních aktivit pro 
1. stupeň ZŠ. Les ve škole. Vzdělávací centrum TEREZA), příloha 4 – tabulka 
Stáří stromů, atlasy stromů a keřů 

Potřebný čas
2 vyučovací hodiny (v první vyučovací hodině o dřevinách zjistíme co nejvíce 
pomocí měření, ve druhé hodině pak vybádáme, jak je vše propojeno a co vše 
vlastně strom v zahradě/parku dělá, potažmo jakou má pro koho hodnotu)

1. VYUČOVACÍ HODINA

Motivace
Proběhněte zahradu. Najděte největší strom. Obejměte ho a odhadněte 
jeho stáří. Zamyslete se, co všechno pro nás nebo živočichy v zahradě 
strom zajišťuje. 

Kladení otázek a výběr výzkumné otázky
 Vyzvěte žáky ke kladení otázek o stromech a keřích v zahradě či okolí školy. 
Zapisujte všechny otázky žáků. Například: 

Jaké dřeviny se na pozemku vyskytují? Jsou to naše původní dřeviny? Jsou 
stromy a keře na naší zahradě invazní? Poskytují zdroj potravy nebo úkryt pro 
nějaké živočichy? Jakou funkci plní z pohledu člověka? 

Formulace hypotézy
Motivujte žáky k formulování hypotéz – ať na své otázky zkusí odpovědět. 

„Žáci odhadovali, jak máme staré stromy, kolik jich najdeme 
a jaký druh převažuje. Na zahradě jsme obešli stromy, 
vyfotili do aplikace PlantNet, některé děti jsme učili s aplikací 
pracovat. Líbila se nám lekce Stromoví chmatáci, tu jsme si 
hned vyzkoušeli.“
Renáta Hasalová – ZŠ a MŠ Píšť, okres Opava

2
VYUČOVACÍ 

HODINY

5
MINUT

10
MINUT

5
MINUT

Aktivity 
využijte 
k motivaci žáků 
a k upřesnění 
otázek analýzy.
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Plánování, příprava a provedení měření
Naplánujte terénní šetření. Rozdělte si úkoly. Zhodnoťte stávající dřeviny tak, 
jak to zahradní architekti skutečně dělají. Výsledky můžete zaznamenávat 
do tabulky. Užitečné bude i zakreslit dřeviny do mapy pozemku.

ZŠ Vsetín, Rokytnice

Co můžete o stromech zjišťovat: 
a) Určete všechny dřeviny na pozemku a zakreslete je do mapy – pomoci 
vám mohou klíče i aplikace PlantNet.

60
MINUT

Oslovte kolegu, který 
učí přírodopis či pracovní 
činnosti. Druhy stromů lze 
učit i pomocí moderních 
technologií.

Umíte poznávat dřeviny 
i v bezlistém stavu?
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b) Jaký je dominantní a kodominantní druh – co to znamená a který je který 
vám poradí GLOBE manuál Vegetační pokryv strana 31 a 32. 

c) Alespoň u největších stromů změřte obvod kmene ve 130 cm od země; 
tzv. výčetní tloušťka a zamyslete se, jak strom může být starý. Pomoci vám 
může obrázek Stromoví chmatáci nebo badatelská lekce Co prozradí pařezy 
od paní učitelky Petry Holatové ze ZŠ Ledeč nad Sázavou http://badatele.
cz/lesson/cz/co-prozradi-parezy či ještě tabulka Stáří stromů. Případně 
doporučujeme skvělou pomůcku z Chaloupek – www.chaloupky.cz/
prumerka-textilni/.

d) Určete průměr koruny v metrech – už jste někdy pracovali s tubulárním 
denzitometrem? Ne? Zkuste si ho vyrobit a změřit i korunový zápoj. Je to 
snadné, pomůže vám GLOBE manuál Vegetační pokryv, strana 37. 

e) Prověřte výšku dřevin v metrech – tady bude dobrý pomocník 
klinometr – viz GLOBE manuál Vegetační pokryv, strana 33–36. 
Využít můžete i badatelskou lekci Výška stromu v nerovném terénu 
od Lenky Juříkové z Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ v Třinci https://
globe-czech.cz/portfolio/cz/vyska-stromu-v-nerovnem-terenu. 

V GLOBE manuálu máte ke všem měřením nejen návod, 
ale i pracovní listy. 

POZOR!!! Z ekologického hlediska je dobré v krajině i na zahradách 
zachovat odumřelé či odumírající stromy. Mrtvé dřevo může 
sloužit jako úkryt i potrava pro mnoho živočichů od bezobratlých 
po obratlovce, a také se na něm vyvíjí mnoho druhů dřevokazných 
hub. Pokud strom není bezpečnostním rizikem (poraďte se 
odborníkem, který vám může dodat argumenty, jimž může 
důvěřovat i pan ředitel nebo starosta), zkuste ho zachovat 
a upozornit na jeho přínos pro biodiverzitu zahrady!

DRUHY STROMŮ
Byli jsme na schůzce Ekotýmu právě uprostřed živé debaty o tom, kolik 
máme na naší zahradě starých stromů a kolik v nich může žít živočichů 
a jak zadržují jako houba vláhu, když v tom Anička od okna vykřikla 
„pan školník a nese pilu“. Paní učitelka nás už jen těžko mohla zadržet! 
Udýchaná za námi jen volala, „hlavně s argumenty a slušně!“ Pan školník je 
rázný člověk a umí si stát za svým, ale nakonec podlehl našemu naléhání 
a přistoupil k odkladu kácení uschlé jabloně, která nepřežila letní sucho. 
O pracovních činnostech jsme jí pak ořezali větve, aby nikoho nezranila, 
vysadili k ní popínavou rostlinu, která láká motýly z celého okolí a vyvrtali 
do ní pár dírek pro hmyz a vydlabali jednu dutinu pro ptáky. Stará jabloň 
se nám tak stala pomůckou v přírodopisu, kde hledáme různá vývojová 
stádia hmyzu, na výtvarce slouží jako model našeho umění a v češtině se 
páťáci trápí již tradičně s jejím popisem ve slohu.

„Všechny části manuálu GLOBE najdete i na webu https://globe-czech.cz/cz/materialy”

Zkuste lekci na mapování stavu dřevin z metodiky 
Družiny venku www.ucimesevenku.cz/stahuji.ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše
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Informace o jednotlivých dřevinách můžete dát na cedulky přímo 
ke stromům, nebo si je přehledně sepsat do podobné tabulky:

„V říjnu jsme si určovali stromy a keře a bavili se o tom, 
jací živočichové by se na nich mohli vyskytovat.“

Lenka Chabrová – ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská

„Člen vědecké rady programu GLOBE 
zahradní architekt věnující se tvorbě 
přírodních zahrad Michal Plundra 
vysvětluje na ZŠ a MŠ Píšť, okres 
Opava, jak na údržbu stromů.
Michal nám prakticky určoval, co je 
na zahradě dobře, co špatně, přidával 
své zkušenosti, nápady, líbilo se mi, 
jak zkoušel zapojit děti do komunikace, 
poradil, co máme dělat s kompostem, 
už ho zítra hned předěláme!“
Renáta Hasalová – ZŠ a MŠ Píšť, 
okres Opava

Číslo 
dřeviny

Strom / 
keř

Druh dřeviny Původní / 
nepůvodní / 
invazní druh

Obvod 
kmene 
ve 130 cm

Stáří 
stromu

Průměr 
koruny 
v metrech

Výška 
dřeviny 
v metrech

Poskytuje potravu / úkryt 
nějakému živočichovi? 
Má nějakou funkci pro lidi?

1 strom bříza bělokorá 50 cm 5 m 7 m

Michal Plundra
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Formulace závěrů a návrat k hypotéze
Zhodnoťte, co jste o dřevinách v zahradě vybádali. Zkuste si udělat graf – třeba 
koláčový – a ukázat na něm, jaký máte poměr listnatých a jehličnatých stromů. 
Nebo grafem zhodnoťte, kolik dřevin je u vás původních a kolik nepůvodních. 
Vraťte se k vašim hypotézám ze začátku bádání – ověřili jste je, nebo vyvrátili? 

ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

20
MINUT

20
MINUT

5
MINUT

2. VYUČOVACÍ HODINA

Prezentace
Jednotlivé badatelské skupiny představí, co při výzkumu zjistily. Ptejte se 
na podrobnosti a diskutujte. 

Kladení nových otázek
Motivujte žáky ke kladení nových otázek. Například: Které dřeviny nabízejí 
jedlé plody? Které chutnají nám? Které mohou sloužit jako potrava ptákům? 
Dal by se ještě někam na naši zahradu zasadit nějaký strom? – Kam? Který? 
Jak můžeme zvýšit možnost úkrytů pro zvířata v zahradě? Lze dát na zahradu 
hromadu roští či starý kmen? Máme na stromech dost krmítek, budek a pítek 
pro zvířata?

Inspirujte se, 
jak zatraktivnit vyhodnocení 
a prezentaci analýzy.

Nenechte si 
výzkumy pro 
sebe. Na nástěnce 
jistě najdou své 
místo. Nebo 
připravte besedu 
se spolužáky, 
kde své výsledky 
představíte. 
Nezajímaly by 
výsledky i váš 
školní parlament?
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Hledání souvislostí 
Zamyslet se můžete i nad permakulturními principy: Například: Zachycuj 
a uchovávej energii – biomasa je nejlepší způsob zachycování sluneční energie. 
Získávej výnos – stromy jsou zdrojem mnoha surovin, a není to jen dřevo nebo 
ovoce. Princip multifunkčnosti – každý prvek v permakulturním designu by měl 
zajišťovat více funkcí. Zkuste se zamyslet nad tím, jaké funkce má strom nebo 
stromy u vás na zahradě, například: Produkty – ovoce, ořechy, palivo, léčiva; 
Role v prostředí – větrolamy, ochrana před erozí, místo pro život mnoha druhů, 
regulace mikroklimatu, koloběh vody v prostředí; Strukturní funkce – krycí 
funkce nežádoucích výhledů, poskytnutí soukromí, živý plot, opora pro pnoucí 
rostliny, místo pro hru, pro houpačku.

Akce 
Naplánujte, jak zvýšíte biodiverzitu na vaší zahradě, bude to bomba! Můžete 
také uspořádat akci pro veřejnost – například na Den stromů komentované 
prohlídky dřevin v okolí školy, samozřejmě s informacemi, co vše zahradě, 
škole a jejím žákům přináší. Nebo napište s žáky pohádky, povídky, komiksy 
o jednotlivých stromech, či dohromady o stromech ve vaší zahradě.

Nebo třeba fotovýstavu z fenologického pozorování jednoho či více stromů?

10
MINUT

5
MINUT

ZŠ Kunratice, Předškolní, Praha 4

Na ZŠ Kunratice objevili na školní zahradě 
120 jedovatých keřů. Neuvěřitelné! Zasadili 
tedy raději rybíz, bylinky, moruši a mnoho 
dalšího. A kde sehnali sazenice? Vytvořili 
tabulku, kam zapsali, co vše potřebují a rodiče 
se upisovali, které sazenice donesou. Mnozí se 
podělili o to, co jim roste na vlastní zahrádce.

„Ke každému stromu/keři 
chystáme ekokartu. Bude 
sloužit jako učební pomůcka 
pro učivo botaniky.“
Sylva Balcarová – ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefcova 

Zkuste rozpoutat 
debatu na schůzce Ekotýmu, 
jistě se navzájem obohatíte 
o cenné informace a názory.
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Stromoví chmatáci

62příloha 3 - Stromový chmatáci



Velikost kmene [mm] Stáří stromů

Obvod Průměr Borovice Buk Jedle Smrk
471 150 30 27 31 33

503 160 33 29 33 35

534 170 35 31 35 38

565 180 37 33 37 40

597 190 40 35 40 42

628 200 42 37 42 45

660 210 45 39 44 47

691 220 47 41 46 50

723 230 50 43 49 52

754 240 52 45 51 54

785 250 54 47 53 57

817 260 57 49 55 59

848 270 59 51 58 62

880 280 62 52 60 64

911 290 64 54 62 67

942 300 66 56 64 69

974 310 69 58 67 71

1005 320 71 60 69 74

1037 330 74 62 71 76

1068 340 76 64 73 79

1100 350 79 66 76 81

1131 360 81 68 78 83

1162 370 83 70 80 86

1194 380 86 72 82 88

1225 390 88 74 85 91

1257 400 91 76 87 93

1288 410 93 78 89 96

1319 420 95 80 91 98

1351 430 98 82 93 100

1382 440 100 84 96 103

1414 450 103 86 98 105

1445 460 105 88 100 108

1477 470 108 90 102 110

1508 480 110 92 105 112

1539 490 112 94 107 115

1571 500 115 96 109 117

1602 510 117 98 111 120

1634 520 120 100 114 122

1665 530 122 102 116 125

1696 540 124 104 118 127

1728 550 127 105 120 129

1759 560 129 107 123 132

1791 570 132 109 125 134

1822 580 134 111 127 137

1854 590 137 113 129 139

1885 600 139 115 132 141

TABULKA URČENÍ PŘIBLIŽNÉHO STÁŘÍ STROMU PODLE OBVODU A PRŮMĚRU KMENE

zdroj – http://www.velkykluk.cz/ruzne/urcovani_stari_stromu/stari_stromu-tabulka.pdf

63příloha 4 – tabulka stáří stromu


