
NAŠE DŘEVINY

Správné odpovědi:

1-ab, 2-bc, 3-ab, 4-ab, 5-abc, 6-abc, 7-b, 8-ac, 9-ab, 10-abc, 11-ac, 12-b, 
13-abc, 14-b, 15-bc, 16-a, 17-abc, 18-b, 19-b, 20-ab, 21-ab, 22-b, 23-a, 24-
ab, 25-b, 26-b, 27-a, 28-b, 29-c, 30-c, 31-c, 32-b, 33-ab, 34-abc, 35-a, 36-ac, 
37-b, 38-b, 39-a, 40-b, 41-c, 42-abc, 43-abc, V-ab, P-a, I-b, M-a, S-abc

 Třešeň křovitá
 Plody dozrávají:
 a) květen-červen  b) červenec-srpen c) září-říjen

  Jilm vaz
 Plodem jsou:
 a) bukvice  b) tobolky  c) křídlaté nažky

  Buk lesní
 Je využíván na:
 a) nábytek  b) palivo  c) potrava zvěře

 Slivoň myrobalán 
 Plody mají barvu:
 a) žlutou  b) červenou  c) � alovou

V  Vřesoviště a stepní trávníky
 Vznikly především:
 a) odlesňováním  b) pastvou  c) díky požárům

P  Výmladkové lesy (pařeziny)
 Jak se nazývají shluky kmenů?
 a) polykormony  b) polykorpusy c) polykarpie

I  Invazní a expanzivní rostliny
 Invazní rostliny jsou:
 a) původní  b) nepůvodní

M  Mrtvé dřevo
 Ponechané odumřelé dřevo v přírodě:
 a) poskytuje úkryt živočichům  b) je zdrojem nákaz a škůdců

S  Staré sady
 Jaké ovoce se také pěstovalo v Podyjí?
 a) mandle  b) moruše  c) mišpule

Stromy a keře, které naleznete 
v okolí obce Popice

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čižov 176, 671 02 Šumná
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentum@nppodyji.cz

Popice Charlese Seals� elda, spolek
Popice 56, 669 02 Znojmo
e-mail: seals� eld@email.cz
www.seals� eld.cz

Autor textu: Ing. Eva Bogdanová, Ing. Veronika Dubovská; Autor 
fotogra� í: Petr Lazárek; Vydala: Správa Národního parku Podyjí 
v březnu 2019; Gra� cká úprava a sazba: Michal Schneider

 Svída krvavá 
 Plodem jsou:
 a) tobolky  b) peckovičky c) lusky

  Jabloň domácí 
 Hlavní využití je:
 a) v kuchyni  b) na nábytek  c) na topení

  Dub letní
 Je národním stromem:
 a) USA  b) Polska  c) Dánska

  Líska obecná
 Jehnědy jsou květy:
 a) samičí  b) samčí  c) samičí i samčí

  Dub červený
 Je to původní (evropský) strom?
 a) ano  b) ne

  Topol osika
 Přednostně klíčí:
 a) na holých plochách  b) v hustém lese c) v trávníku

  Vrba jíva
 Jehnědy na vrbě jsou známé jako:
 a) medvídci  b) kočičky  c) myšičky

  Olše lepkavá
 Roste:
 a) v suchém lese  b) na písku  c) u vody

  Jasan ztepilý
 Na podzim jsou jeho listy:
 a) žluté  b) červené  c) zelené

 Jalovec obecný 
 Plody se používají:
 a) na víno  b) na džemy  c) jako koření

  Vrba křehká
 Lék vyrobený z vrby (kyselina salicylová) je:
 a) Diazepam  b) Aspirin  c) Paralen

 Topol kanadský
 Je křížencem topolů:
 a) bavlníkového  b) černého  c) bílého

  Ořešák královský 
 V léčitelství jsou využívány:
 a) listy  b) kůra  c) plody

  Javor babyka
 Rychlá pomoc při bodnutí hmyzem jsou:
 a) rozdrcené listy  b) kůra  c) plody

  Morušovník bílý 
 Jedovaté nebo toxické části jsou:
 a) pyl  b) zralé plody  c) nezralé plody

  Břečťan popínavý
 Roste na trvale stinných stanovištích?
 a) ne  b) ano, ale nekvete  c) ano, také kvete

  Trnovník akát
 Je to dřevina vhodná do NP Podyjí?
 a) ano, je vysazována  b) ne, je likvidována

 Sekvojovec obrovský 
 Pochází z:
 a) z Ameriky b) Afriky c) Asie 
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 NAUČNÁ STEZKA POPICE

Projekt Naučné stezky realizoval spolek Popice 
Charlese Seals� elda ve spolupráci se Správou 
Národního parku Podyjí. Finanční podpora: do-
tace Obce Chvalovice s č. ZS 6/2017.

POPICE U ZNOJMA
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

Vinařská obec Popice byla založena na kněžském majetku 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (český muž-
ský řád založený Anežkou Přemyslovnou). První historická 
zmínka o obci je z r. 1252 na listině Přemysla Otakara II., ve 
které potvrzuje Popice jako majetek tohoto řádu.
První zmínka o vinařství v obci je ze 13. století. Okolí bylo 
osázeno vinicemi až po kaňon řeky Dyje. V Popicích najdeme 
72 vinných sklepů. Kostel zasvěcený sv. Zikmundovi pochází 
z 15. století. Roku 1680 zasáhla Popice morová epidemie, na 
kterou zemřela téměř polovina obyvatel. Za obcí směrem na 
Havraníky byla na památku této události vystavěna poutní 
kaple Panny Marie Bolestné (opravena v r. 1993).
Ze slavných rodáků si dnes připomínáme Řehoře Lambec-
ka, který byl předposledním opatem Louckého kláštera 
a Karla Postla, spisovatele dnes známého pod pseudony-
mem Charles Seals� eld. V jeho rodném domě je dnes zříze-
no muzeum.
Popice jako jedna z mála obcí Národního parku Podyjí neby-
la narušena poválečnou výstavbou nevhodných rodinných 
domů a je zde zachovaná původní vesnická zástavba typic-
ká pro region Podyjí.

4 V pozdním létě vytváří rozkvetlá vřesoviště koberce 
 � alových kvítků 

4

6 Začátek léta na vřesovišti ohlašují nádherně kvetoucí 
keře růže šípkové  

7 Samčí květy borovice lesní jsou sírově žluté, zatímco sa-
mičí jsou růžově červené. 

753

3 K obnově původního vzhledu krajiny u Popic výrazně 
 přispívá pastva ovcí 

5 Listy a plody brslenu evropského se na podzim zbarvují 
červenohnědou barvou. Pozor, celá rostlina obsahuje 
smrtelně jedovatý glykosid evonymin 

22

31

34

38

41

40

32

35

39

42

33

37

36

43

23

24

27

25

28

26

29

30

I

P

V

M

S



Odpovědi na otázky najdete při navštívení jed-
notlivých zastavení Naučné stezky. Může být 
i více správných odpovědí, správné řešení je na 
str. 11. Přejeme příjemnou zábavu!

Více informací o jednotlivých dřevinách najdete 
pomocí načtení QR kódu na tabulkách u jednotli-
vých stanovišť nebo na:
www.nppodyji.cz/popickastezka

1 Lípa srdčitá u Popické kaple byla v roce 2011 vyhlášena 
 Stromem roku Znojemska

3 4 5 6

2 Historická cesta mezi Popicemi a Havraníky prochází 
 starým třešňovým sadem 

2

1

Další zajímavosti 

Invazní a expanzivní rostliny

Mrtvé dřevo

Výmladkové lesy – pařeziny

Staré sady

Vřesoviště a stepní trávníky
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Mrtvé dřevo
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Výmladkové lesy – pařezinyVýmladkové lesy – pařezinyP

Staré sadyStaré sadyS

Vřesoviště a stepní trávníkyVřesoviště a stepní trávníkyV

Naučná stezka NAŠE DŘEVINY

vás seznámí se čtyřmi desítkami druhů stromů a keřů, 
které můžete potkat při svém putování v Národním parku 
Podyjí v okolí Popic, kde naleznete unikátní vřesoviště, 
extenzivní sady, stepní lada či údolní louky. Kromě lesních 
dřevin se zde můžete setkat i s mnoha zástupci ovocných 
dřevin, které byly po staletí v této oblasti zdrojem pro 
hospodářské využití. A samozřejmě nemůžeme zapome-
nout na vinnou révu, úžasný fenomén celé jižní Moravy. 
Vydejte se proto s námi za poznáním na naučnou stezku, 
která začíná i končí u rodného domu spisovatele Charlese 
Sealsfielda v Popicích.

 Lípa velkolistá
 Byla posvátným stromem:
 a) Keltů b) Slovanů c) Germánů

 Réva vinná
 Je využívána na výrobu:
 a) lýka b) vína c) oleje

 Slivoň švestka
 Označ jiný název švestky (nářečně):
 a) špendlík b) kadlátka c) ptáčnice

 Trnka obecná 
 Naše (pra)babičky používaly trnky na:
 a) léčení b) povidla c) topení

 Bříza bělokorá
 Je národním stromem: 
 a) Ruska  b) Finska  c) Švédska

 Hrušeň polnička
 Její dřevo se používá mj. na:
 a) nábytek  b) intarzie  c) uzení

 Růže bedrníkolistá
 Plodem je šípek, jeho barva je:
 a) červená  b) černá  c) bílá

 Borovice lesní
 Vonné látky (silice) se využívají:
 a) v kosmetice  b) na výrobu barev c) při saunování

 Vřes obecný
 Roste na:
 a) písku  b) rašelině  c) zásadité půdě

 Třešeň ptačí 
 Je využívána na výrobu:
 a) vína  b) marmelád  c) dýhy

 Růže šípková 
 Květy mají barvu:
 a) bílou  b) žlutou  c) růžovou

  Dub mnohoplodý a dub žlutavý 
 Oba druhy jsou podobné dubu:
 a) letnímu  b) zimnímu  c) červenému

  Lípa srdčitá
 Je národním stromem:
 a) Česka  b) Slovenska  c) Slovinska

  Janovec metlatý
 Plodem je:
 a) oříšek  b) lusk  c) bobulka

  Řešetlák počistivý 
 V léčitelství se používají:
 a) kořeny  b) kůra  c) plody

 Ptačí zob obecný
 Plodem jsou bobule barvy:
 a) černé  b) bílé  c) červené

 Hloh obecný a jednosemenný 
 Je významná léčivka. Využívají se:
 a) plody  b) květy  c) listy

 Habr obecný
 Kůra je:
 a) bílá  b) šedá  c) černá

 Brslen evropský
 Plody jsou tobolky:
 a) bílé  b) růžové  c) červené

 Dub zimní 
 Používá se na:
 a) parkety  b) výrobu léků  c) housle

  Bez černý 
 V léčitelství a v kuchyni jsou využívány:
 a) květy  b) plody  c) kůra
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Charlese Seals� elda ve spolupráci se Správou 
Národního parku Podyjí. Finanční podpora: do-
tace Obce Chvalovice s č. ZS 6/2017.

POPICE U ZNOJMA
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

Vinařská obec Popice byla založena na kněžském majetku 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (český muž-
ský řád založený Anežkou Přemyslovnou). První historická 
zmínka o obci je z r. 1252 na listině Přemysla Otakara II., ve 
které potvrzuje Popice jako majetek tohoto řádu.
První zmínka o vinařství v obci je ze 13. století. Okolí bylo 
osázeno vinicemi až po kaňon řeky Dyje. V Popicích najdeme 
72 vinných sklepů. Kostel zasvěcený sv. Zikmundovi pochází 
z 15. století. Roku 1680 zasáhla Popice morová epidemie, na 
kterou zemřela téměř polovina obyvatel. Za obcí směrem na 
Havraníky byla na památku této události vystavěna poutní 
kaple Panny Marie Bolestné (opravena v r. 1993).
Ze slavných rodáků si dnes připomínáme Řehoře Lambec-
ka, který byl předposledním opatem Louckého kláštera 
a Karla Postla, spisovatele dnes známého pod pseudony-
mem Charles Seals� eld. V jeho rodném domě je dnes zříze-
no muzeum.
Popice jako jedna z mála obcí Národního parku Podyjí neby-
la narušena poválečnou výstavbou nevhodných rodinných 
domů a je zde zachovaná původní vesnická zástavba typic-
ká pro region Podyjí.

4 V pozdním létě vytváří rozkvetlá vřesoviště koberce 
 � alových kvítků 

4

6 Začátek léta na vřesovišti ohlašují nádherně kvetoucí 
keře růže šípkové  

7 Samčí květy borovice lesní jsou sírově žluté, zatímco sa-
mičí jsou růžově červené. 
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NAŠE DŘEVINY

Správné odpovědi:

1-ab, 2-bc, 3-ab, 4-ab, 5-abc, 6-abc, 7-b, 8-ac, 9-ab, 10-abc, 11-ac, 12-b, 
13-abc, 14-b, 15-bc, 16-a, 17-abc, 18-b, 19-b, 20-ab, 21-ab, 22-b, 23-a, 24-
ab, 25-b, 26-b, 27-a, 28-b, 29-c, 30-c, 31-c, 32-b, 33-ab, 34-abc, 35-a, 36-ac, 
37-b, 38-b, 39-a, 40-b, 41-c, 42-abc, 43-abc, V-ab, P-a, I-b, M-a, S-abc

 Třešeň křovitá
 Plody dozrávají:
 a) květen-červen  b) červenec-srpen c) září-říjen

  Jilm vaz
 Plodem jsou:
 a) bukvice  b) tobolky  c) křídlaté nažky

  Buk lesní
 Je využíván na:
 a) nábytek  b) palivo  c) potrava zvěře

 Slivoň myrobalán 
 Plody mají barvu:
 a) žlutou  b) červenou  c) � alovou

V  Vřesoviště a stepní trávníky
 Vznikly především:
 a) odlesňováním  b) pastvou  c) díky požárům

P  Výmladkové lesy (pařeziny)
 Jak se nazývají shluky kmenů?
 a) polykormony  b) polykorpusy c) polykarpie

I  Invazní a expanzivní rostliny
 Invazní rostliny jsou:
 a) původní  b) nepůvodní

M  Mrtvé dřevo
 Ponechané odumřelé dřevo v přírodě:
 a) poskytuje úkryt živočichům  b) je zdrojem nákaz a škůdců

S  Staré sady
 Jaké ovoce se také pěstovalo v Podyjí?
 a) mandle  b) moruše  c) mišpule

Stromy a keře, které naleznete 
v okolí obce Popice

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čižov 176, 671 02 Šumná
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentum@nppodyji.cz

Popice Charlese Seals� elda, spolek
Popice 56, 669 02 Znojmo
e-mail: seals� eld@email.cz
www.seals� eld.cz

Autor textu: Ing. Eva Bogdanová, Ing. Veronika Dubovská; Autor 
fotogra� í: Petr Lazárek; Vydala: Správa Národního parku Podyjí 
v březnu 2019; Gra� cká úprava a sazba: Michal Schneider

 Svída krvavá 
 Plodem jsou:
 a) tobolky  b) peckovičky c) lusky

  Jabloň domácí 
 Hlavní využití je:
 a) v kuchyni  b) na nábytek  c) na topení

  Dub letní
 Je národním stromem:
 a) USA  b) Polska  c) Dánska

  Líska obecná
 Jehnědy jsou květy:
 a) samičí  b) samčí  c) samičí i samčí

  Dub červený
 Je to původní (evropský) strom?
 a) ano  b) ne

  Topol osika
 Přednostně klíčí:
 a) na holých plochách  b) v hustém lese c) v trávníku

  Vrba jíva
 Jehnědy na vrbě jsou známé jako:
 a) medvídci  b) kočičky  c) myšičky

  Olše lepkavá
 Roste:
 a) v suchém lese  b) na písku  c) u vody

  Jasan ztepilý
 Na podzim jsou jeho listy:
 a) žluté  b) červené  c) zelené

 Jalovec obecný 
 Plody se používají:
 a) na víno  b) na džemy  c) jako koření

  Vrba křehká
 Lék vyrobený z vrby (kyselina salicylová) je:
 a) Diazepam  b) Aspirin  c) Paralen

 Topol kanadský
 Je křížencem topolů:
 a) bavlníkového  b) černého  c) bílého

  Ořešák královský 
 V léčitelství jsou využívány:
 a) listy  b) kůra  c) plody

  Javor babyka
 Rychlá pomoc při bodnutí hmyzem jsou:
 a) rozdrcené listy  b) kůra  c) plody

  Morušovník bílý 
 Jedovaté nebo toxické části jsou:
 a) pyl  b) zralé plody  c) nezralé plody

  Břečťan popínavý
 Roste na trvale stinných stanovištích?
 a) ne  b) ano, ale nekvete  c) ano, také kvete

  Trnovník akát
 Je to dřevina vhodná do NP Podyjí?
 a) ano, je vysazována  b) ne, je likvidována

 Sekvojovec obrovský 
 Pochází z:
 a) z Ameriky b) Afriky c) Asie 
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