
Lesní pedagogika 2017
Výroční zpráva



Lesníci uspořádali v roce 2017 každý den průměrně 9 akcí pro dě�.
 

Lesní pedagogiku zažilo na vlastní kůži tolik dě�, jako kdybychom 
sečetli všechny prvňáky, druháky a třeťáky v ČR dohromady.

80 % akcí se konalo přímo v lese. 
Dě� s lesníky vyrazily na čerstvý vzduch a minimálně 3 hodiny strávily 

poznáváním přírody.

V ČR se konalo 3 150 akcí lesní pedagogiky pro 319 686 dě�.

Lesní pedagogikou se zabývalo 1 100  lesních pedagogů.

Jaký byl rok 2017 v číslech?

Co to znamená?



Lesní pedagogika očima účastníků

„Vzala jsem si z toho velké ponaučení, o tom co máme a nemáme v 
lese dělat. Práce lesníka by se mi moc líbila, chtěla bych taky 
pomáhat lesu a životnímu prostředí.“
Markétka, 1. stupeň ZŠ, Přerov

„Děti ohromně bavilo, že viděly práci v lese. Do lesa chodí většinou na 
houby, ví, že se mají chovat k přírodě hezky, ale tady viděly, co práce je za 
tím, aby les vypadal, jak má vypadat, a aby měly doma nábytek.“
Mgr. Alena Tláskalová, ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

„Shledáváme velice důležitým, aby se o lese hovořilo skutečně v lese a 
nikoli jen v televizi.“
Ing. Mar�n Fojt, Kolowratské lesy



Co se dě� naučily o lese?

Strom v průběhu stale�

Poznávání stromůJak roste les

Sázení stromků 

Stromy se dají poznat nejen podle listů a 
plodů, ale také podle kůry a tvaru koruny. 

Jak na to?

Jak dlouho roste strom?
Co všechno z českých dějin zažil? Jak zasadit strom, aby přežil? 

1. 2.

3. 4.

Jak a proč se lesník stará o les? 



Měření stromů        Těžba dřeva

Výrobky ze dřeva

Jak lze změřit výšku stromu?

Dřevo je naše obnovitelná surovina.
Co všechno se z něj vyrábí? 

5. 6.

7. Myslivost 

Jaká zvířata žijí v lese? 
Jaký je rozdíl mezi rohem a parohem? 

Jak se pracuje s motorovou pilou? Proč 
nosí těžař helmu se sluchátky a ochran-

ným š�tem? 

8.



Lesní pedagogiku v ČR organizuje pracovní skupina, kterou v roce 
2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství jako svůj poradní orgán. 

Pracovní skupina má v současné době 12 členů, patří k nim 
zástupci těchto organizací: 

Kdo organizuje lesní pedagogiku?



• Metodicky a koordinačně zaš�ťuje lesní pedagogiku v ČR. Zpracovává její 
koncepci a organizuje celorepublikové akce, jako například Týden lesů nebo 
Silva Regina.

• Podporuje spolupráci lesnických organizací a lesních pedagogů a připravuje 
pro ně pravidelné semináře. Propaguje lesní pedagogiku a spravuje webové 
stránky www.LesniPedagogika.cz.

• Je členem Evropské pracovní skupiny pro lesní pedagogiku, která je součás� 
Forest Communicators Network spadající pod UNECE/FAO Forestry and 
Timber Sec�on. 
 
• Koordinátorem pracovní skupiny je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem.

68 %

Organizace pracovní skupiny se starají 
o 68 % lesů v ČR.

Co je úkolem pracovní skupiny?



Co je to lesní pedagogika?

Více najdete na:

Cílem lesní pedagogiky je, aby dě� získaly k lesu vřelý vztah
a porozuměly práci lesníků.

Akce pro veřejnost pořádají organizace zabývající se správou 
lesních majetků, hospodařením v lesích a lesnické školy

po celé České republice.

 www.lesnipedagogika.cz

Lesní pedagogika

Lesní pedagogové, což jsou speciálně vyškolení lesníci pro 
práci s veřejnos�, připravují v rámci akcí lesní pedagogiky pro 
dě� hry a další ak�vity. Díky tomu dě� názorně pochopí, co se 
v lese děje, čím je pro nás přínosný a jak se o něj lesníci starají.

Výroční zpráva

Co je to lesní pedagogika?


