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ÚVOD 

Ohře, jako každá řeka, netekla vždy stejným korytem. Proudící voda má ohromnou sílu  

a břehy jí nedokážou odolat. Proto se vodní toky v dějinách mění, proto se na starých mapách 

kroutí.  

Moderní doba však přinesla velké narovnávání. Upravili jsme řeky tak, aby rychle 

prosvištěly naší produkční krajinou. Jen někde zůstal původní tvar patrný a třeba ukrytý  

v typickém lužním lese. 

Jilmy, jasany, bledule, vlhká půda a kmeny přes cestu. Takový kus divočiny najdeme  

i v Přírodní rezervaci Loužek, hned u Doksan. Má dvě části oddělené novým tokem Ohře. Není 

to ale tak dávno, co spolu byly na jednom ostrově. Na ostrově svatého Klimenta.  

Pozorný badatel rychle zjistí, že ani ostrov tu není odjakživa. Všimne si dokonce, že ho 

vytvořili lidé. A začne se ptát – jak stará je vlastně zdejší divočina? Nebyly by úrodné břehy 

vhodné třeba pro zahrady doksanského kláštera? Ten je tu už od 12. století. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE:    

 

 

OHŘE NA STARÝCH MAPÁCH 

Vytiskněte historickou a současnou mapu okolí Doksan ze stránek Mapy.cz, porovnejte tok 

Ohře. Jak se v novější době změnil? Napadne vás, proč? 

 

KUDY TEČE OHŘE? 

Zjistěte základní informace o řece Ohři a na mapě sledujte její tok. Zkuste si naplánovat výlet 

od pramene až k ústí. Co všechno cestou uvidíte? Dokážete sestavit malého turistického 

průvodce s největšími atrakcemi na Ohři?  

 

POKUS EROZNÍ SÍLA VODY 

Vyzkoušejte erozní sílu vody. Najděte větší tác s vysokými okraji a naplňte ho hlínou. Mírně 

ho nakloňte a seshora lijte vodu – nejlépe z konve s úzkým hrdlem. Kudy si prorazí cestu?  

V druhé fázi zkuste do hlíny umístit překážky, jak je to běžné v přírodě – stačí pár kamenů. 

Lijte vodu a sledujte, co se změní. 

 

LUŽNÍ LES 

Zjistěte, jakému typu lesa se říká lužní. Kde ho můžeme najít, jaké jsou v něm podmínky, co  

v něm roste. Zajímejte se v první řadě o stromy. Zapamatujte si, které jsou pro lužní les typické. 

Pokud je dobře neznáte, vytiskněte si s sebou do terénu jejich obrázky – tvar stromu, listy, plody 

– abyste je u Ohře snadno našli. 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: přímý autobus z Litoměřic do Brozan nad Ohří (cca 20 minut)   

    

DOPORUČENÁ TRASA (4,5 km): Z autobusové zastávky Brozany nad Ohří půjdeme po 

červené směrem na Hostěnice a Budyni. Už po 150 metrech značka odbočuje doleva mezi domy 

a kolem fotbalových hřišť se dostává do lesa. Opustíme ji v místě, kde se spolu se silničkou 

stáčí doprava na Hostěnice. My se vydáme rovně podél chmelnice k Ohři. Pak doleva po proudu 

a za první naučnou tabulí zase doleva, do rezervace. Podél slepého ramene dojdeme lesem až 

ke kempu, za rybníkem se stočíme doprava k Ohři a proti proudu dojdeme k vodní elektrárně. 

Přejdeme řeku, vydáme se doprava směrem k lávce a těsně před ní najdeme lesní pěšinu. Ta 

nás obloukem zavede na cestu do Doksan. Na zastávku u zámku je to už jen 300 metrů.      

  

ROČNÍ OBDOBÍ: ideálně březen, když kvetou bledule 

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 3,5 hodiny   

    

VYBAVENÍ: vytištěná současná mapa a mapa z 19. století, fotky zajímavých míst na Ohři  

a dalších řekách (viz aktivita č. 2), síťky na lov vodních živočichů, krabičkové lupy, určovací 

klíče rostlin a vodních živočichů  

 

Informace o Ostrově svatého Klimenta najdete v reportáži Toulavé kamery na stránkách České 

televize. Stačí zadat do vyhledávače Brozany nad Ohří. 

 

Základní informace o PR Loužek najdete na Wikipedii. 
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE   

 

 

BROZANY, MLÝNSKÝ NÁHON 

Jsme na ostrově sv. Klimenta. Kde se tu vzal? Co je to za vodu, kolem které jdeme? Najděte na 

vytištěné mapě hranice ostrova a zkuste přijít na to, jak vznikl. Vytvořila ho příroda, nebo lidé? 

 

Přírodní tok řeky často upravují lidé – v tomto případě již v 16. století. Voda, kolem které 

jdeme, je vlastně dlouhý mlýnský náhon. Ostrov sv. Klimenta má velmi úrodnou půdu  

a v historii byl intenzivně zemědělsky využíván. Dnes nás tu ale čeká taky divočina. 

 

CHMELNICE U OHŘE 

Ohře je čtvrtá nejdelší česká řeka. Pramení v Bavorsku a přes západní Čechy se dostává až  

k nám, na Litoměřicko. Celá měří přes 300 kilometrů a na jejím toku najdeme spoustu 

atraktivních míst. Vy je máte s sebou – na fotkách, vytištěné na obyčejné tiskárně (čtyři na 

stránku) a každé se svým jménem: Cheb, Loket, Karlovy Vary, Kadaň, Žatec, Louny, 

Libochovice, Terezín, Litoměřice, Karlštejn, Praha, Český Krumlov, Znojmo, zámek Orlík.  

Že jich tam je nějak moc? To je váš úkol: vyberte ta, která nejsou na Ohři (a zkuste jim 

přiřadit správnou řeku). Ta, která k Ohři patří, potom seřaďte na cestě, podél skutečné 

řeky tak, jak jdou za sebou. 

  

PR LOUŽEK – LEVÝ BŘEH 

Vcházíme do přírodní rezervace. Chrání se tu typický lužní les – takový, který roste jen u vody. 

Podmáčený, občas zaplavovaný. V dnešní české krajině docela vzácný. Přitom umí výborně 

zadržovat povodně a najdeme v něm mnoho zajímavých druhů rostlin. 
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Vaším úkolem je  

1) chodit jen po cestách a nepošlapat bledule,  

2) objevit tři druhy stromů, které jsou pro lužní les typické dub, jilm a jasan  

3) najít bleduli jarní a s pomocí klíče také ladoňku dvoulistou.  

Pokud vám úkoly připadají jednoduché, zkuste najít taky alespoň jednu olši. Je to typický 

vodomil, ale tady jich zrovna moc není. 

 

SLEPÉ RAMENO 

Lužním lesem přicházíme k slepému ramenu. Je to Ohře? Není to Ohře? Kde se tu ta voda 

vzala? Podíváme se do historické mapy a porovnáme ji s tou současnou. Zjistíme, že tady 

řeka několikrát změnila koryto.  

 

Dnešní tok Ohře upravili lidé. Zkrátili ho, postavili jez a na něm vodní elektrárnu. Původní, 

přirozený tok byl samý zákrut. Teď bychom si měli položit pár otázek: Proč řeky od přírody 

netečou rovně, ale klikatí se? A proč je naopak lidé narovnávají? Víte? 

 

Tady u Doksan slepá ramena zůstala. Kolem nich krásný lužní les. Važme si toho, takových 

míst u nás už moc není. 

 

TICHO V LUŽNÍM LESE 

Lužní les působí opravdu divoce a slepé rameno je velmi klidné. Ideální prostředí k relaxaci. 

Najděte si každý své místo na cestě – alespoň pět metrů od sebe. Pohodlně se usaďte, 

zavřete oči a jen poslouchejte. Ti neklidnější můžou aktivně počítat, kolik různých zvuků 

uslyší. Ostatní ať si jen užívají – minutu, pět, deset. Jak dlouho kdo vydrží. Usnout povoleno! 

 

PLÁŽ U KEMPU 

Slepé rameno se začíná rozšiřovat a my vycházíme z lesa ven. Čeká nás zoologický průzkum. 

Připravte si síťky, lupy, určovací klíče a foťáky. Začněte na poloostrově, kde končí les  

a pokračujte u břehu rybníka. Nápověda: zajímají nás hlavně obojživelníci a mlži. Zkoumejte, 

foťte, zapisujte místo výskytu, velikost, barvu a další typické znaky. Kdo první najde 

velevruba? 

 

JEZ A VODNÍ ELEKTRÁRNA 

Zde sílu vody využívají lidé. Tekoucí voda pohání dvě turbíny a její mechanická energie se 

mění na elektrickou. Elektřina tady vzniká čistým způsobem, bez emisí škodlivých látek do 

ovzduší.  

 

Měli bychom tedy místo uhelných elektráren stavět vodní? Znělo by to logicky, ale není to tak 

jednoduché. Každá stavba na řece znamená zásah do krajiny. Je vyrobená energie dostatečná 

náhrada za zmizelý kus lužního lesa? Výkon zdejší elektrárny je 0,8 MW. Nejbližší uhelná 

elektrárna – Mělník – má celkový výkon skoro 1000 MW. Co si o tom myslíte vy?  

 

A ještě jeden úkol: vyfoťte nebo zakreslete elektrárnu i s okolím. Až se pak dostanete ke 

stolu, vytvořte plánek vodní elektrárny se všemi důležitými částmi a jejich popisem.  

K čemu jsou například ty brány nad elektrárnou? A k čemu ten metr široký vodní kanál vlevo 

od ní? 
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PR LOUŽEK – PRAVÝ BŘEH 

Jsme v poslední části naší exkurze. Další slepé rameno, další kus lužního lesa. Vlastně skoro 

prales: klády přes cestu, pahýly stromů, na zemi padlé kmeny. Jak se vám líbí? Neměl by být 

víc uklizený?  

 

Až vyjdete z rezervace na louku s hřištěm, sedněte si do kruhu a zkuste společně odpovědět 

na otázku, zda je dobré nechávat v lese mrtvé dřevo. A pokud ano, tak k čemu. Myslete 

při tom na živiny a na úkryty.  
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3. ČÍM NAVÁZAT  

 

 

NÁŠ POTOK 

Najděte nejbližší vodní tok od vaší školy/vašeho domu. Projděte co nejdelší úsek po jeho břehu. 

Zmapujte ho. Odkud přitéká? Kam pokračuje? Co zajímavého je na jeho trase? Jaký tvar má 

úsek, který jste prozkoumali? Je přírodní nebo upravený? Jak je v něm a kolem něj živo?  

Pokud vás takový průzkum vodního toku chytne, vyberte si další a můžete pokračovat. Založte 

si badatelský deník – každý potok v něm může mít svou kapitolu se zápisy i fotkami. 

 

NÁŠ POTOK PŘED STO LETY 

Zkoumejte historii vašeho vodního toku. Jak si ho pamatují pamětníci? Co říká obecní kronika? 

Jaké proběhly velké úpravy? Jak vypadá na starých mapách? 

 

NEJBLIŽŠÍ LUŽNÍ LES 

Je někde ve vašem okolí aspoň kousek lužního lesa? Najděte ho a prozkoumejte. Je podobný 

tomu doksanskému? Co v něm roste? 

 

VODNÍ ELEKTRÁRNA 

Nakreslete plánek vodní elektrárny. Potom zkuste získat víc informací. Jak to vypadá uvnitř? 

Pomůže vám seriál České televize o fyzice Já budu Einsteinem. A co takhle domluvit si v nějaké 

vodní elektrárně exkurzi? 

 

SVATÝ KLIMENT 

Zjistěte, kdo byl svatý Kliment. Jak zemřel a proč se ostrov jmenuje právě po něm? Pak můžete 

hledat, zda nemá nějaký ostrov taky na Jadranu. 
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