
 

6.  Strom na 100 způsobů 
 
O co jde? 
 
V tomto kole se vypravíte do fascinujícího světa stromů. Jak k tomu vůbec přijde, že se 
z něčeho tak malého, jako je semínko stromu, stane něco tak obrovského jako dospělý strom? 
Čeká vás výprava do lesa i do parku, kde stromům konečně narašily už velké a pěkné listy. 
Opět platí, že není potřeba vypracovat všechny úkoly a konečnou podobou vašeho výzkumu 
bude prezentace nebo dokument v některém programu Microsoft office (Word, Powerpoint 
atd.) nebo Openoffice, použít můžete Corel Draw, Gimp, Photoshop. Výslednou práci můžete 
převést do formátu PDF. Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, pošlete nám ho třeba 
přes www.uschovna.cz . 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba. 
Uzávěrka šestého kola je 13.6. 2011 24:00. 
 
A. Doma v teple 
 
Zkuste zodpovědět následující otázky: 
Jaké největší výšky mohou stromy dorůstat a jaký druh stromu to je. Jaký strom na Zemi se 
dožívá nejvyššího věku? Který strom na Zemi dokáže zadržet ve svém těle největší množství 
vody? Vysvětlete následující pojmy: borka, kambium, lýko, památný strom. 
 
B. V terénu 
Vypravte se do nějakého lesa v okolí. Pokuste se navštívit listnatý, jehličnatý i smíšený les. U 
každého nejděte jen do jeho hloubky, ale podívejte se i na okraje, objevíte tam i druhy, které 
dále od kraje nejsou! 
Podle klíče nebo atlasu se pokuste určit co nejvíc druhů stromů, které tam naleznete. Projděte 
se obcí (nebo si ve městě vyberte třeba jeden park) a pokuste se zjistit, jestli (a když tak jaké) 
jiné stromy tam rostou než ty, které jste našli v lese. Je ve vaší obci či městě nějaký památný 
strom? 
 
Tip: Výsledkem by mohla být tabulka, ve které porovnáte jaké stromy jste našli v listnatém 
lese, jaké v jehličnatém či smíšeném a jaké v obci. 
 
C.   Fotografická dokumentace 
 
Fotoaparát, ať už samostatný nebo třeba v mobilu, je velkou pomůckou k dokumentaci vašeho 
výzkumu. Pokuste se vytvořit galerii, ve které budou vždy dvojice strom (celkový pohled) a 
jeho list (detail) doplněno o jméno stromu. 
Kromě toho se pokuste nafotit jeden druh stromu v co nejvíce životních fázích, od 
naklíčeného semínka přes rostoucí strom až po padlý a zetlelý kmen. Kdyby se vám to na 
jednom druhu nepodařilo, zkuste každou fázi vzít od jiného druhu stromu. 
Poslední fotkou by měla být přírodní záhada (cokoli, co vás zaujme, můžete se i pokusit 
dohledat vysvětlení, nebo vám, pokud budeme vědět, poradíme), kterou se vám na jakémkoli 
stromě podařilo odhalit. Všechny fotky nezapomeňte vložit do prezentace. 

 
 



 

D.  Širší souvislosti 
 
Udělejte následující test. Počkejte, až bude několik dní za sebou bez deště. V listnatém i 
jehličnatém lese najděte plochu, která bude alespoň trochu z kopce (v obou co nejpodobnější) 
a na povrchu leží hrabanka či jehličí. Vyznačte na ní čtverec o straně 25 cm. Vezměte 1,5 
litrovou láhev plnou vody a vylijte jí co nejrychleji na vaší pokusnou plochu. Počkejte 15 
minut. Potom se pokuste hrabáním najít, kde je už půda nezamokřená nalitou vodou. V jakém 
lese se dostala voda do větší hloubky? 
Jaký les by z hlediska zadržení vody (a tudíž ochrany před povodněmi) byl lepší? Zkuste svůj 
výsledek porovnat s údaji na internetu a případně rozhodnout proč se váš výsledek s nimi 
shoduje nebo naopak rozchází.  
 
E.  Zábava a potěšení 
 
Les není jen místem pro přírodovědné výzkumy, ale také perfektní tělocvičnou. Ověřte si tedy 
jak jste silní. Najděte vhodnou rovnou, dostatečně silnou větev a z visu na natažených rukou 
se pokuste udělat co nejvíc shybů. 
Pro další test se hodí osamělý pařez. Udělejte na něm holubičku a měřte čas, po který v ní 
vydržíte. 
Na další test potřebujete několik šišek. Kolik jich dokážete vyhodit po jedné do vzduchu než 
ta první zase spadne na zem? 
Klidně i v malé výšce nad zemí obejměte kmen stromu, ale ne tam, kde by byla nějaká 
rozsedlina, do níž by jste mohli stoupnout. Jak dlouho vydržíte, než se dotknete nohama 
země?  
 
Tip: Výsledkem vašeho snažení by mohla být třeba tabulka, kde budou uvedeny jednotlivé 
disciplíny a výsledky, jakých závodníci dosáhli. 
 
Jak to provést a co k tomu budete potřebovat? 
 
Pro určování stromů se minimálně z části neobejdete bez dobrého atlasu dřevin. K pokusu 
s měřením hloubky, kam až zasakuje voda se kromě láhve s vodou a provázku na vyznačení 
lokality hodí i lopatka na následné hrabání.  
Při fotografické dokumentaci se neobejdete bez fotoaparátu, kdyby byl ale pro vás 
z jakéhokoli důvodu nedostupný, dejte nám to vědět a nahraďte fotky třeba kresbami. 
 
Hodně štěstí! 
 
Kde získat knihy a informace 
 
Kromě městských a školních knihoven existují i knihovny specializované na přírodu a životní 
prostředí. 
Na stránkách http://www.csop.cz/prehledzo/prehled2.php najdete seznam základních 
organizací Českého svazu ochránců přírody, některé z nich půjčují nebo prodávají vhodné 
knížky, kromě toho jsou tu i další knihovny: 
Knihovna ekologického institutu Veronica - http://www.veronica.cz/?id=19 
Knihovna sdružení Nesehnutí - http://nhk.kexik.net/opac/index.php 



 

Knihovna Ekocentra Brno - http://www.ecb.cz/pomindex.php?co=ekoteka&undefined 
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