
 

 
MAP ORP LITOMĚŘICE II Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586  Ploskovice 50 
map@mascs.cz  mascs@tiscali.cz 
www.maplitomericko.cz   

   

 

BÍLÉ STRÁNĚ U LITOMĚŘIC 
 

Exkurze pro žáky základních škol 
 

Autorský tým: Mgr. Jan Kotěra, Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.,  

Mgr. Petr Krňák 

MAP ORP LITOMĚŘICE II 
2019 

 

HLAVNÍ TÉMA: Orchideje  

DALŠÍ TÉMATA: Národní přírodní památky, zkameněliny, opuka, život v rybníce  
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ÚVOD    

Když se zeptáte německého botanika, jaká místa se mu vybaví v severních Čechách, nejspíš 

řekne: „Ah, die Weiße Hänge!“ Bílé stráně na okraji Litoměřic. Jedna z největších přírodních 

atrakcí v našem okrese. Odborníci i fotografové z velkých dálek sem jezdí především za 

spoustou vzácných orchidejí. Ideální na pozorování je květen a červen.  

Ochránci přírody by byli nejraději, kdyby se o místě moc nepsalo. Vy ale nejste stádo slonů, 

budete se svědomitě držet bíle vyšlapaných cest a mimo ně půjdete jen s botanikem ze Správy 

CHKO. 

Odměna? Střevíčník pantoflíček a další barevné poklady. K tomu otisky zkamenělin v opuce 

– schválně, jak to tady asi vypadalo v druhohorách? 

 Bílé stráně jsou unikát. Pojďte je s námi opatrně prozkoumat! 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

  

 

SEZNAMTE SE: ORCHIDEJE 

Bílé stráně, to je výprava za orchidejemi. Prostudujte si je předem: jaké mají společné znaky, 

proč jsou vlastně tak populární, které můžeme najít v České republice a které přímo nad 

Litoměřicemi. Taky zkuste zjistit, proč jich tolik roste právě na Bílých stráních. Z jakého 

důvodu jsou orchideje jednou z ohrožených skupin kvetoucích rostlin u nás? 

 

CO JE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA (NPP) 

Bílé stráně jsou národní přírodní památka (NPP). Co to znamená? Jsou tedy chráněné nějak víc, 

než zbytek CHKO České středohoří? Jak? A čím se liší od národní přírodní rezervace (NPR)? 

 

NPP NA MAPĚ KRAJE 

Zjistěte také, kolik národních přírodních památek (NPP) v Ústeckém kraji máme. Sežeňte (nebo 

vytiskněte) si mapu kraje a všechny do ní zakreslete. Každou z nich pak spojte se školou 

úsečkou, změřte vzdálenost, přepočítejte z centimetrů na mapě na kilometry ve skutečnosti  

a zapište. Jsou blízko, viďte! Zbývá už jen naplánovat výlety. 
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2. EXKURZE 

 

Pro tuto exkurzi doporučujeme domluvit průvodce ze Správy CHKO České středohoří  

v Litoměřicích. 

 

SPOJENÍ: pěšky z Litoměřic horního nádraží 2,5 km nebo od kapličky 1,5 km (červená 

značka)    

 

DOPORUČENÁ TRASA: Od Pokratického rybníka šikmo vlevo nahoru kolem naučné tabule 

až k místu skoro na vrcholu s obnaženou bílou opukou. Dál už je samotná národní přírodní 

památka, do které se smí jen s průvodcem. Zpáteční cesta k rybníku je nejzajímavější krásným 

údolím Pokratického potoka.   

   

ROČNÍ OBDOBÍ: druhá polovina června 

     

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1-2 hodiny  

     

VYBAVENÍ: botanický klíč, fotoaparát, síťka, krabičková lupa, klíč k určování vodních 

živočichů    

    

Základní informace o Bílých stráních najdete na stránkách CHKO České středohoří. Stránky 

nejsou zrovna přehledné, proto použijte vyhledavač dole na levé liště. 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

 

ORCHIDEJE 

Máte už alespoň základní přehled o orchidejích? Víte, které kvetou právě tady? Tak je zkuste 

najít a vyfotit! Který druh je nejpočetnější? Který jen v několika kusech? Ale pozor, nešlapejte 

nikam mimo cesty a v žádném případě nic netrhejte. 

 

OPUKA 

Všechny zdejší cesty jsou bílé díky hornině, která se jmenuje opuka. Zkuste vzít kus do ruky  

a zkoumejte. Dá se rozlomit? Uděláte do ní vryp klíčem? Barví? Má svými vlastnostmi blíž  

k pískovci nebo k žule? Až to všechno zjistíte, odhadněte, jak asi vznikla. A jak tedy vznikly 

celé Bílé stráně? 

 

OTISKY ZKAMENĚLIN 

A ještě jedna nápověda k opuce: až budete nahoře, hledejte v ní otisky zkamenělin. Třeba se 

vám podaří najít dávného mlže jménem Inoceramus. Mořského mlže. Tak kde se tu ta opuka 

vzala? 

 

ŽIVOT V RYBNÍCE A V POTOCE 

Až se vrátíte k Pokratickému rybníku, nezapomeňte ho taky prozkoumat. Je plný života! 

Připravte si síťky, lupy, klíče a nezapomeňte fotit a kreslit. Pak se přesuňte o něco výš, k potoku 

a proveďte průzkum i tam. Jaké jste našli rozdíly? 

 

JAK CHRÁNIT BÍLÉ STRÁNĚ 

Bílé stráně jsou velmi blízko Litoměřic. Jaká činnost člověka by mohla území poškodit? Je 

někde hrozba viditelná? Kdo všechno místo využívá? Dá se s tím něco dělat? Navrhněte řešení.  
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

FOTOVÝSTAVA ORCHIDEJÍ 

Vyfotili jste orchideje? Vyberte nejlepší fotky, vytiskněte je, doplňte textem se základními 

informacemi (český a latinský název, místo výskytu, doba květu, popis listů a květu) a výsledné 

plakáty vystavte ve škole. Povedené fotky můžete využít také jako předlohu pro další výtvarné 

zpracování. 

 

VÝSTAVA – ŽIVOT V RYBNÍCE 

Kolik života jste našli v rybníce a v potoce? Kresby a fotografie zveřejněte pro své spolužáky 

na nástěnce. Nevadí, že nemáte všechno určené a popsané. Hodnotí se vaše pozorovací 

schopnosti a dovednost zachytit zajímavé detaily. 

 

ORCHIDEJE U VÁS DOMA 

Bílé stráně nejsou jediným místem, kde v Českém středohoří rostou orchideje. Nemáte nějaké 

takové místo ve vašem okolí? Pokud ano, uspořádejte na něj výpravu a porovnejte, jaké 

orchideje rostou tam. Pomoci vám může kniha Orchideje Českého středohoří od autorů Karla 

Nepraše, Romana Kroufka a Vlastislava Vlačihy. Je lokalita ve vaší blízkosti nějak chráněna  

a je o ni zajištěna péče? 

 

SCHŮZKA S ODBORNÍKY 

Domluvte si schůzku s pracovníky Správy CHKO České středohoří. Připravte si pro ně otázky 

o Bílých stráních. Ptejte se, jak o lokalitu pečují, jaké problémy řeší a jak chrání orchideje před 

neukázněnými návštěvníky. 
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VYPĚSTUJTE ORCHIDEJ 

Máte na školní zahradě kus místa na okrasný záhon? Zkuste na něm pěstovat orchideje! Není 

to nic jednoduchého, už výběr je omezený. Většina exotických orchidejí vám na české zahrádce 

neporoste. Chce to tedy malý průzkum. Které druhy se hodí, jaké stanoviště potřebují a jakou 

péči? Odměna bude krásná a barevná. 
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