
Sbírky a ročníkové práce do předmětu OLP (Ochrana lesů)   

3. ročník 

 

Sbírka hmyzu 

• min 8 kůrovcovitých (lýkožrouti, lýkohubi, bělokazové, dřevokazi) 

• min 20 brouků  

• min 10 motýlů  

• min 10 ostatního hmyzu (mravenci, blanokřídlí, vážky, sarančata,….) 

• bonusová známka za exempláře krtonožky obecné nebo lišaje 
smrtihlava; sbírku 10+ tesaříků, 5+ lišajů 

• každé imago bude umístěno na štítek zadané barvy a číslem; celá 
sbírka bude opatřena seznamem českých a latinských názvů druhů ve sbírce 

 

Sbírka dřevokazných hub a patogenů 

•      minimálně 15 kusů plodnic dřevokazných hub  

•      minimálně 5 kusů houbových patogenů 

•      každá položka bude opatřena jmenovkou zadané barvy s českým a 
latinským názvem nebo budou jednotlivé položky očíslované a celá sbírka 
bude opatřena seznamem druhů 

 

Sbírka požerků a hálek 

 

• minimálně 15 kusů požerků 

• minimálně 10 kusů hálek 

• každá položka bude opatřena jmenovkou zadané barvy s českým a 

latinským názvem nebo budou jednotlivé položky očíslované a celá sbírka 

bude opatřena seznamem druhů 

 

 

 

 

 

 

 



4. ročník 

Ročníková práce Siluety  

• ke každé siluetě lesnicky významné dřeviny budou umístěni zástupci 

škodlivého hmyzu, dřevokazných hub, patogenů, škod způsobených 

abiotickými faktory, škod způsobených antropogenními faktory 

• u škodlivého hmyzu, dřevokazných hub a patogenů bude navíc 

uvedena část stromu, na které škodí, a obrázek imaga a škody (požerku, žíru, 

hniloby) 

• všechny biotické faktory budou označeny českým i latinským názvem 

• dřeviny, na kterých se objevuje větší množství škod, budou vyhotoveny 

na více listech kvůli přehlednosti 

 

Termín odevzdání sbírek 3. ročníku je nejpozději 31. května 

2023.  

Termín odevzdání ročníkové práce 4. ročníku je nejpozději 

do 31. ledna 2023.  

Minimální počty jsou povinné; sbírky by měly být zaměřeny na 

druhy žijící a škodící v lesním prostředí.  

Sbírka bude opatřena jmenovkou, druhy budou řádně popsány 

celými názvy.  

Sbírka hmyzu se bude odevzdávat v entomologické krabici nebo v 

dřevěné bedně. 

Sbírka dřevokazných hub a patogenů se bude odevzdávat 

v dřevěné bedně, popř. tvrdé kartonové krabici bez reklamních 

popisů. 

Ročníková práce bude odevzdána v šanonu nebo tvrdých deskách. 

Všechny odevzdávané sbírky a práce budou opatřeny štítky psané 

v textovém editoru. 

Sbírky a práce odevzdané v jiném než předepsaném formátu 

nebudou uznány a budou vráceny na přepracování. Pokud bude 

sbírka nebo práce přepracována a odevzdána v náhradním termínu, 

bude ohodnocena známkou sníženou o jeden stupeň. Stejně se 

bude nahlížet na sbírky a práce odevzdané po řádném termínu. 

V případě neodevzdání jakékoli práce bude žák/žákyně na konci 
školního roku z předmětu nehodnocen/nehodnocena a to bez 
ohledu na předchozí výsledky. 


