
Lesy – objekty rekreace a 
vzdělávání















Spojení porostů a vodním a 
architektonickým prvkem



Typ vegetačního prvku – skupina 
solitér



Solitérní dřeviny



Okraje porostů, lemujících palouk



Skupiny keřů, doplněné stromy



Různé kompozice stromů a keřů



Příklad porostního okraje v krajině



Informační systém



Studánka Prosba lesa



Památník stromů



Studánka Leoše Janáčka



Informační tabule u NS



Informační tabule NS



Památník J.Š.Baara v Klenčí pod 
Čerchovem - Výhledy



Lesnický slavín 











Příklady dlouhé naučné stezky























Příklad popisu rodu dřeviny.



Podle legendy našel král Karel II. V roce 1661 po 
své porážce v bitvě u Worcestru útočiště v dubu. 
Stromu se začalo říkat Královský dub a od 
Karlova znovu dosazení na trůn 29. května 1660, 
což byl zároveň den jeho narozenin, se toto 
datum oslavovalo jako Den Královského dubu.
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NADVLÁDA A MOCNADVLÁDA A MOC

HISTORIE

Kůra dubu letního (Q.robur), která má díky obsahu 
kyseliny tříslové silně stahující účinek, se tradičně
přidávala do čaje proti průjmu a dysenterii a k 
vnějšímu použití nalézala uplatnění při léčbě
hemeroidů, zanícených dásní, ran a 
ekzémů.Odvar z žaludů a dubové kůry býval 
považován za vynikající protijed při otravě.
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LÉČITELSTVÍ

Dub (Quercus) je početný rod zahrnující více než
450 druhů jednodomých, opadavých nebo 
stálezelených stromů, původem hlavně ze 
severního mírného pásma. Jsou to krásné, 
mohutné řidší a pozdě rašící stromy a dosahující
výšky až přes 30m. Kořenovou soustavu mají
mohutnou, hlubokou. Dřevo je tvrdé, těžké, odolné
ve vlhku. Listy mají většinou laločnaté. Nažka 
(žalud) je uložena v miskovité čížce. Duby jsou 
světlomilné a nejlépe jim prosívají hluboké, živné
a vlhčí půdy. Poměrně dobře snášejí sucho. Snáší
znečištěné ovzduší. Dosahují vysokého stáří a 
jejich krása se s věkem stupňuje. 
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OBECNĚ

Sasové i další národy hojně praktikovaly volnou 
pastvu domácích zvířat v lese, aby se prasata, 
dobytek a ovce nakrmily žaludy a bukvicemi. 
Pastva v lese hrála od nejstarších dějin 
významnou roli v zemědělských hospodářských 
systémech všude, kde byl rozšířen dub. A ve 
středověku se cena zalesněné krajiny odhadovala 
podle počtu prasat, která byla s to se na ní volnou 
pastvou uživit ( v 15. století platili dokonce 
poddaní zvláštní daň za pastvu prasat v lese, tzv. 
„povepřné“). 
Korek je ohnivzdorná borka, kterou je možno 
každých devět let (jakmile strom dosáhne 25, roku 
svého věku) loupat z živého korkovníku (Q. 
suber). Používá se k výrobě zátek do vinných 
lahví a z méně kvalitní sorty se zhotovují izolační
materiály a podlahové krytiny. Střední délka života 
dubu korkového je 150 až 200 let a průměrný 
strom poskytne během jedné aktivní sezóny dost 
borky na 4000 zátek.
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PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

DUB (QUERCUS)DUB (QUERCUS)
STEZKA CHVÁLA STROMŮ



STEZKA CHVÁLA 
STROMŮ

Využití
taxonu v 
dnešní
době

Využívání
taxonu v cizích 
kulturách

Význam 
taxonu v 
historii

Využití taxonu v 
léčitelství

Obecné
informace o 
taxonu

Název taxonu

Symbolika taxonu

Mapa stezky

Místo kde 
se 
nacházíte

Kůra nebo 
borka 
patřičného 
taxonu

Projekt vychází z myšlenek pana profesora Otruby, jejichž cílem je "zkrášlování lesa". Původní název zamýšleného 
projektu "Křížová cesta stromu" byl později pozměněn na "Chvála stromu". Jak je z názvu patrno, záměr vyjadřuje velkou 
úctu člověka ke stromům. Vyplývá to i z toho, že se v průběhu věků vyvinul zvláštní vztah mezi člověkem a stromem, mezi 
dvěma živými bytostmi, z nichž jedna po staletí „vztahuje své ruce ke hvězdám“, zprostředkovává jako anténa jakési 
spojení mezi kosmem a Zemí, a ta druhá, ve své pomíjivosti, zde hledá ochranu a zprostředkování. (Otruba, 2002)
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MYŠLENKA STEZKY CHVÁLA STROMŮ

Stezka Chvála stromů, nacházející se na území Školního 
lesního podniku Křtiny, seznámí návštěvníky se základními 
rody dřevin.  Výchozím bodem stezky se sídlo Školního 
lesního podniku, odkud se cesta ubírá k jednotlivým 
plochám dřevin.
Na každém ze 14 palouků jsou prezentovány vybrané druhy 
dřevin. Jedná se o sbírky rodů nejen ve své domácí podobě, 
ale jsou zde prezentovány i cizokrajné druhy a zajímavé
kultivary. Těchto 14 palouků je propojeno systémů chodníků
a cest, které návštěvníky dovedou až k arboretu Křtiny.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE



Dřevěná zvonkohra



Místo pro odpočinek s informační tabulí



Informační tabule u přírodní památky



Ptačí rezervace



Kouzla lužního lesa



Houbaření – druh aktivní rekreace





Děkuji za pozornost


