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Trasa naučné stezky je dlouhá 3 km, je dobře značena, ale vyplatí se mít tištěného Průvodce 

naučnou stezkou, tím spíše, že je zdarma. Získáte ho v pokladně BZ. Cestou vás čeká 

9 informačních tabulí, které je dobré pečlivě přečíst. Vztahuje se k nim většina otázek 

v pracovním listu. Trasu můžete absolvovat společně, individuálně či ve skupinách. Tak tedy: 

Procházejte se a mějte oči otevřené!

1. zastavení: Úvozová cesta

Pokud budete nadávat při obtížném stoupání úvozovou cestou, 

mějte na paměti, že je to jedna z posledních zachovaných 

úvozových cest v Praze. Tedy unikát. 

            I když na chození trochu nepohodlný!

Znáte ze svého okolí nebo z chalupy, kam jezdíváte, úvozovou cestu? Také je tak zahloubená? 

 Ano.   Ne.   Proč? 

Napište, jak podle vás vznikaly úvozové cesty: 

Pozorně sledujte břehy úvozové cesty a napište názvy  tří stromů, keřů nebo bylin, které zde 

rostou:

             Pokud se divíte, kde se tady vzalo tolik oblázků, počkejte si na další zastavení naučné stezky 
v bývalé pískovně. Tam se dozvíte více. Ale cestou už o tom můžete přemýšlet :-)
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2. zastavení: Pískovna

Právě stojíme na místě bývalé pískovny. Obyvatelé Troje tu v minulosti těžili písek. Kde se ale 

tak vysoko nad řekou vzala pískovna? Neměla by se nacházet spíše dole u Vltavy? 

Rozhlédněte se kolem a napište, jak si přítomnost písku vysvětlujete. Uveďte pro svá tvrzení důkaz. 

Podle informací na tabuli doplňte do textu chybějící údaje a vysvětlete si navzájem použité 

geologické termíny.

             S těmi, které nedokážete dešifrovat, vám poradí pan učitel nebo paní učitelka.

V místě bývalé pískovny můžeme pozorovat  činnost bývalého 

 Vltavy. Během starších  byla zvýšena 

 činnost, zvýrazněná střídáním studeného a teplého klimatu. 

Zdejší pískovna je tvořena  uloženinami Vltavy, jejichž stáří je 

možno srovnat se štěrkopískovými  z období pleistocénu, tj. asi 

 let starými – relativní výška povrchu pak odpovídá se svými 

 metry nad nynější hladinou Vltavy suchdolské terase, která se nachází 80 metrů 

nad Vltavou. 

Napište, co se vám vybaví, když se řekne starší čtvrtohory.

Zkonzultujte ve skupince své poznámky, doplňte, na co jste zapomněli, a vyškrtněte, co do 

starších čtvrtohor očividně nepatří. Nejasnosti zakroužkujte a doma si své pochybnosti

ověřte. 
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           Napovím: Tekla tudy v minulosti řeka! Důkazem jsou kromě písku i oblázky a valouny, které všude kolem leží. 

doplň

             Napovím: terasami, naplavenými, řečiště, erozní, 1 milion, 70–90, čtvrtohor, sedimentační 
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3. zastavení: Salabka

To, co je pod zemí, laik nevidí. Na informační tabuli se dočte, že geologický podklad tvoří 

 a , a nezbývá mu než tomu 

uvěřit. Botanik a geolog „vidí“ půdní podklad prostřednictvím rostlin, které na něm rostou. 

Ví, že na kyselých výchozech buližníku roste nejčastěji  

a , na břidlicích se daří  

a .

                                                                                                                                                                                                           

Pokuste se najít některé z těchto rostlin. Pokud se vám to podaří, označte si je v PL 

křížkem a vyfoťte si je…

Jedna z těchto rostlin bývá laiky označována jednoduše jako bodlák. Která z oněch 7 rostlin to je 

a jakou přezdívku a proč získala?  

Pokud je právě červen nebo červenec, můžete spatřit stáda 

ovcí a koz. Není to atrakce pro turisty.

Z jakého důvodu je Salabka vypásána?
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Při pohledu na starou mapu se nabízí lingvistický úkol. Jak vznikly místní názvy? 

Salabka – 

Pazderka – 

Havránka – 

Kobylisy – 

            Napovím: Některé odpovědi zjistíte pročtením informačního panelu, na jiné se podívejte doma do 
Etymologického slovníku nebo na internet.

4. zastavení: Les plný zvuků 

Jsme uprostřed lesa. Napadlo vás, jak je starý nejvyšší strom nebo jak je starý celý tento les? 

Jak asi vypadal areál botanické zahrady před tím, než tento les vznikl? 

             Zkuste si nejprve tipnout a teprve poté si svůj tip ověřte prostudováním informačního panelu. 
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Pokuste se podle obrázků rozpoznat následující stromy a připsat k nim základní rozlišovací 

znaky:

     

     

     

Při běhání po lese najděte „svůj“ strom, v jehož stínu se dobře cítíte. Sedněte si pod něj, zavřete 

oči a vraťte se v duchu do časů, kdy lidé věřili, že jejich život je spojen s životem stromů. Pokud 

jste svůj strom našli a naladili se na něj, můžete popsat vaše společné vlastnosti. 

Na internetu si pod heslem keltský horoskop ověřte, jestli se vám výčet společných vlastností 

podařil.

             Já jsem se díval a zjistil jsem, že mým stromem je kaštan, protože jsem se narodil v květnu. A je pravda, že pod 
ním často odpočívám, teď už vím proč...
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Pokud rádi soutěžíte, rozdělte se do skupin a pusťte se do toho!

         Poslechněte si, jak zní jednotlivá dřeva v lesním xylofonu, 

zapamatujte si jejich zvuk a se zavázanýma (nebo alespoň 

zavřenýma) očima se navzájem vyzkoušejte!

         Pokuste se zahrát na lesní xylofon lidovou písničku, která 

obsahuje nějaký botanický údaj, a hádejte navzájem, která to je.

         Pokuste se vyloudit tón z lesního zvukovodu. Hodnoťte 

kvalitu a délku tónu. Vítězí ten, kdo přežije.

         Odpočiňte si a něco malého snězte. Vítězí ten, kdo po sobě 

nenechá žádné odpadky.

5. zastavení: Haltýř

Údolí Haltýře je součástí chráněného území Havránka. Předmětem ochrany je několik pramenů, 

z nichž nejsilnější byl v minulosti využíván pro potřeby Trojského zámku. Ještě před výstavbou 

bohnického sídliště byla voda pitná, rozbory v nedávné době odhalily stopy těžkých kovů 

a fekálních bakterií. 

             V žádném případě vodu nepijte!

Pokud s sebou máte nádobku na vodu, můžete si odebrat vzorek a v laboratorních pracích 

ho podrobit zkoumání: změřit kyselost a porovnat ji s kyselostí vody, která vám teče ve škole 

z kohoutku. Pod mikroskopem byste mohli vidět nejednu bezobratlou „breberku“, jako jsou 

prvoci, nálevníci, korýši, možná i další...
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Všimněte si, které rostliny jsou typické pro prameniště.

Pokuste se je najít, označit v PL křížkem, případně vyfotit ty, které vás zaujaly.

             Pokud přijdete časně zjara, můžete tu ze vzácnějších rostlin najít devětsil bílý, který je typický především pro 
prameniště v horských oblastech. 

Které z předchozích 6 květin jsou věnovány verše Jakuba Demla?

... Kdo vzpomene si ještě na nás, až budou všechny stromy tak malé jako ty.
Och, jak tě miluji, sestřičko, neboť jsi mi poslední svědkyní věků, kdy ještě nebylo listí.

Podle jakých znaků lze rostlinu v básni rozpoznat?

Na svahu, který se zdvihá vlevo za panelem naučné stezky byl nepůvodní akát, vysazovaný v okolí 

Prahy již od počátku minulého století, vykácen a nahrazen zdejšímu prostředí bližším dubem 

letním.

Najděte na internetu co nejvíce informací o akátu a zjistěte, proč byl v tomto prostoru vykácen.
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Blízko pramenů potoka Haltýře si můžeme všimnout kaliště. Asi jste už tohle slovo slyšeli, ale co 

znamená? 

 

Proč u prameniště roste obilí? Je obilí také typická mokřadní rostlina? 

Do rámečku vlepte foto kaliště. 

Volba: 

1. Pokud již z časových (nebo zdravotních či klimatických) důvodů nemůžete pokračovat dále, 

sejděte podél toku potoka Haltýře až ke Kovárně… a hurá domů. 

2. Pokud si nechcete nechat ujít Velkou skálu, která se tyčí 314 m nad mořem, a geologické 

zajímavosti, které s ní souvisí, pokračujte v cestě…

Naučná stezka přírodním areálem botanické zahrady Troja
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             Napovím: Kaliště je místo, kde během horkých dní divoká prasata vykonávají svoji toaletu.

             Napovím: Za to mohou také divočáci. Respektive myslivci, kteří je tady přikrmují, aby se sem vraceli a mohli 
je zde pohodlně ulovit. 
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6. zastavení: Velká skála

Velká skála je geologicky nejzajímavější a současně nejvýše položené místo na trase naučné 

stezky - nacházíme se ve výšce 314 m nad mořem. Máme vzácnou příležitost seznámit se 

s geologickou minulostí tohoto malého kousku Země, pro jehož rodné číslo by nestačila naše 

šestimístná kolonka. Velká skála se zrodila před 600 000 000 lety.

Pečlivě si prostudujte následující text. Označte si v textu časové údaje důležité pro vývoj Velké 

skály a vepište je do obrázku.

Celé území Velké skály tvoří výrazný skalní hřeben, zčásti ukrytý mezi stromy, tvořený buližníky (silicity) a na úpatí také buližníkovou 
sutí. Masiv vystupuje ze sprašových sedimentů.

Celý masiv pochází ze starohor (před 600 mil. lety). V té době se začínal z termálních roztoků (vyvěrajících vulkanickou činností 
– podobně jako v rezervaci SOOS u Františkových Lázní) vytvářet na dně starohorního moře základ křemité hmoty, ze které jsou 
buližníky tvořeny. Buližníky vznikaly buď v bezprostřední blízkosti termálního výronu srážením a dehydratací křemité hmoty 
(buližník je potom světle zbarven) nebo dále od termálního výronu za menší teploty a za účasti řas, sinic a jiných organismů (v tom 
případě je buližník tmavě zbarvený). 

Horotvorné pohyby před 550 mil. lety zapříčinily ústup starohorního moře, zvrásnění a slabou přeměnu hornin. Souší nezůstala 
Trojská kotlina příliš dlouho, za 55 mil. let (tj. před 495 mil. lety) bylo území zalito prvohorním mořem, ze kterého, mimo další 
buližníkové suky, vyčnívala i Velká skála. V období starších prvohor pokračovalo usazování a vulkanismus. Působením hercynského 
vrásnění ustoupilo i prvohorní moře (před 360–380 mil. lety).

Po dobu následujících 250 mil. let je Velká skála i další buližníkové suky v Českém masivu ovlivňována erozí. Odnosem usazenin 
v důsledku působení větru a vody je Velká skála vypreparována z měkčích hornin. 

Asi před 100 mil. lety je Velká skála vlivem poklesu území severní poloviny Čech a části Moravy zalita druhohorním mořem a současně 
s tím překryta vrstvou usazenin. Po asi 15 mil. let moře z Čech ustupuje, dno moře se zdvihá nad hladinu, ale nedochází ke zvrásnění. 
Starší horniny jsou opět obnaženy v třetihorách erozní činností vody. Ve čtvrtohorách se zejména vlivem střídání studeného a teplého 
klimatu dále zvýrazňuje erozní činnost.

Který časový úsek geologické minulosti Velké skály tě nejvíce zaujal a proč? 

Které části vývoje Čech a Velké skály naopak nerozumíš a proč? 

Naučná stezka přírodním areálem botanické zahrady Troja
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Vymyslete a napište 3 otázky z historie Velké skály pro své spolužáky. 

1. 

2. 

3. 

Navzájem se vyzkoušejte a vyberte ze svých otázek ty, které činily ostatním problém a na které 

nikdo nedokázal odpovědět správně. Přečtěte je nahlas a zdůvodněte i svou odpověď.

            Mě napadá otázka: Byla Velká skála někdy ve svém vývoji ostrovem v moři?
Znáte odpověď? 

Vezměte si do třídy kousek buližníku a pomocí soupravy na zkoušení tvrdosti hornin zjistěte, jak 

je tvrdý. 

7. zastavení: Protierozní opatření

Přečtěte si text na informačním panelu a popište vlastními slovy, jak vzniká erozní rýha a jak se 

provádí protierozní opatření. U obou jak zdůvodněte proč. 

Jak vzniká erozní rýha?

Jak se provádí protierozní opatření?

Na trase naučné stezky už jsme se s erozí setkali. Popište tato „setkání“ a vyjmenujte faktory, 

způsobují vznik erozí.

Naučná stezka přírodním areálem botanické zahrady Troja
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Pokud jste vyřešili všechny úkoly, odměňte se výhledem na Prahu. Pokuste se rozpoznat známé 

pražské dominanty. Všimněte si, jak je areál botanické zahrady obrovský. A dobře si prohlédněte 

novorenesanční vilku u usedlosti Havránka: od r. 1913 tu bydlel až do své smrti Svatopluk Čech. 

             Jo, tenkrát vypadala Troja jinak…

8. zastavení: Pustá vinice

Než opustíme chráněné území, přečtěte si pečlivě na posledním informačním panelu historii 

lokality zv. Pustá vinice a doplňte do minidoplňovačky chybějící písmena. Pokud už na sobě 

pozorujete známky únavy, domluvte se, že jeden z vás pomalu přečte celý text a ostatní se 

soustředí jen na doplnění.

            Poradím: Počet čárek odpovídá počtu chybějících písmen.

Území Pusté vinice je z geologického hlediska tvořeno b––dl––––i a b–––ž–––y, místy vátými 

p–––y a sp–––í, což se projevuje i ve skladbě fl––y rostoucí na tomto území. V minulosti se tu 

pěstovala ––nn– r–––, dnes se zde nachází v–––––iště, které je soustavně spásáno stádem o–––

a k––. Jak by se lokalita vyvíjela, kdyby nebyly spásáním likvidovány ––let––– keře, vidíme po 

pravé straně cesty. Vřes je zde zastiňován a postupně vytlačován podrostem hl–––, tr––k, b––z 

a d––ů.
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Pokuste se najít některé z těchto rostlin, označit je v PL, případně vyfotit.

Napište, které z těchto čtyř rostlin jsou typické pro:

1. minerálně chudé výchozy buližníku 

2. chudé písčité půdy 

3. vřesoviště 

4. území s hlubší půdou 

10. zastavení: Rozloučení s Trojou

Než se s Trojou rozloučíme, podívejte se, jak vypadala v r. 1738, 

tedy před téměř třemi sty lety. 

            Pokud by vás historie Troje zajímala blíže, stáhněte si z www.trojskegymnazium.cz pracovní list Okružní jízda 
Trojou.
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Vyřešte třeba při čekání na autobus nebo po příchodu domů...

1. rostlinstvo

2. nezpevněná usazená hornina

3. zvíře spásající vřesoviště

4. jméno spisovatele, který žil 
blízko usedlosti Havránka
5. viniční domek k lisování vína   

6. věda o stavbě a vývoji Země

7. hornina tvořící Velkou skálu

8. hornina, na které se daří 
hlaváči bledožlutému
9. botanický název rostliny přezdívané lidově
 „stepní běžec“
10. nepůvodní druh listnatého stromu vyskytující se 
v okolí Velké skály
11. čtvrté zastavení naučné stezky 

12. usazená hornina

13. rostlina, která se dnes nachází na Pusté vinici

14. odnos usazenin působením větru a vody

15. rostlina, již v básni 
oslovuje Jakub Deml
16. sopečná činnost

Do rámečku si poznačte, co vás zaujalo, o čem se chcete dozvědět více nebo co vám vrtá hlavou…

Poslední úkol se vztahuje k podtitulu pracovního listu. Zjistěte, jak se jmenuje vzácný jehličnan, 

který můžete od května do září vidět před skleníkem Fata Morgana. Je považován za dinosaura 

mezi rostlinami a jeho jméno znamená v řeči australských domorodců „ohlédni se, měj oči 

otevřené a dávej pozor“. 

          Napovím: Je pojmenován podle australského národního parku Wolemi.

Naučná stezka přírodním areálem botanické zahrady Troja
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