
Č A S O PI S PRO E KO G R A M OT N O S T |  Č Í S LO 3 |  RO Č N Í K 17 |  S R PE N 2019

téma  Vítr

hlavní téma: 

Město jako organismus

Jak na mobilitu

Město žije tam, kde jsou chodci

Městské včely

Škola mezi zelenými ostrovy

Divočina ve městě

Děti by se měly zúčastnit procesu navrhování



Vynikající pomůcku k tomu připravilo 
Město Litoměřice ve spolupráci se Středis-
kem ekologické výchovy Sever Litoměřice. 
V rámci přeshraniční česko-saské spolu-
práce vydalo v roce 2018 vzdělávací mate-
riály pro 2. stupeň ZŠ Udržitelná mobilita 
a elektromobilita. Proč právě Litoměřice? 
Město se dlouhodobě systematicky snaží 
zlepšovat kvalitu života svých obyvatel, 
a podporuje proto environmentálně pří-
znivé aktivity v různých oblastech života. 
V současné době město zpracovává plán 
udržitelné městské mobility do roku 2030 
s výhledem do roku 2050. Veřejná správa 
o plánu diskutuje s veřejností a neopomíjí 
ani děti a mladé lidi, využívá k tomu mimo 
jiné i zdejší zastupitelstvo mládeže, jehož 
činnost má kontinuitu už od roku 2002. 
„Považujeme za důležité vzdělávat (nejen) 
mladou generaci k tomu, aby se rozhodo-
vali při svých každodenních aktivitách, jako 
je volba dopravního prostředku nebo třeba 
plánování výletu, zodpovědně, s ohledem 
na podmínky a dopady jejich volby,“ uvádí 
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Peda-
gogům k tomu má pomoci tato metodika. 
Autorka Pavla Svobodová a její spolupra-
covníci připravili publikaci tak, že je využi-
telná v kterémkoli městě či obci. Je zdarma 
ke stažení pro všechny zájemce na: www.
litomericedostupnevsem.cz.

Metodika vznikla pro podporu pedago-
gů, kteří se rozhodnou svým žákům nabíd-
nout téma dopravy netradičním způsobem 
a z různých úhlů pohledu. Publikace je roz-
dělena na šest kapitol, které můžete se svý-
mi žáky procházet postupně jako celoroční 
projekt, nebo využívat jednotlivě podle po-
třeby. 

Úvodní program Mobilní svět žáky se-
známí s výhodami a nevýhodami jednot-
livých dopravních prostředků a negativní-
mi vlivy dopravy na lidské zdraví a životní 
prostředí. Kapitola Cestovní kancelář od-
halí zásady udržitelného cestovního ruchu. 
Žáci budou mít žáci možnost prozkoumat 
i činnost hygienické stanice v souvislosti 
s dopravou. Zkusíte udělat atraktivní re-
klamu na udržitelnou dopravu. Kapitola ze 
světa záchranářů je zaměřena na bezpečné 
cesty do školy. Na závěr najdete progra-
mový blok na srovnání elektromobilů a aut 
se spalovacími motory. V záhlaví každé ka-
pitoly je uvedena vhodnost využití aktivit 
pro konkrétní věkovou skupinu v rozmezí 
od 7. do 9. třídy a za každou kapitolou na-
leznete potřebné materiály a pracovní listy 
k popisovaným aktivitám. Některá témata 
nabízí v závěru kapitoly rozšiřující činnosti 
či další náměty pro další rozvíjení. 

(kvá)
Foto: archiv SEV Sever Litoměřice

Jak na mobilitu
TIP NEJENOM NA 

EVROPSKÝ TÝDEN  
MOBILITY

Celý svět je dnes mobilní, pohyblivý. S „mobilitou“ je život 
rychlý, flexibilní, časově efektivní. Zvyšování mobility nám 
může život do značné míry ulehčit, ale… přináší i „vedlejší 
účinky“. Pojďme se zamyslet – sami i s dětmi − nad tím, jaké 
výhody a jaké negativní vlivy s sebou přináší doprava.

Udržitelná mobilita a elektromobilita. 
Metodika a pracovní listy na 

vybraná témata udržitelné mobility 
a elektromobility. Město Litoměřice 

a Sever Litoměřice, 2018.

Ukázku z programu najdete  
v rubrice Didaktika na str. 16.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

města mohou být 

příjemným místem 

k životu, 

vyplývá z knihy Města pro lidi od uznáva-
ného dánského architekta-urbanisty Jana 
Gehla. „Měřítkem kvality se opět musí stát 
člověk, ne automobil, jak tomu bylo v po-
sledním půlstoletí… Jan Gehl změnu myšlení 
dokumentuje po celém světě a vyzývá tím 
k následování i nás a naše politiky,“ říká 
Miroslav Kundrata z Nadace Part-
nerství, která Gehlovu knihu 
zpřístupnila v češtině.
Co a jak můžeme dělat 
my a naše děti, žáci, 
studenti v době, 
která zejména 
před města 
staví těžkou 
výzvu v podobě 
klimatických 
změn? „Vést 
lidi k celkovému 
rozhledu a ak-
tivitě,“ odpovídá 
v rozhovoru Petr 
Švec, dlouholetý 
ředitel Národní sítě 
Zdravých měst ČR, která 
letos slaví 25 let. Za tu dobu 
pomohla v mnoha místech vybudo-
vat moderní veřejnou správu, která má vizi 
a umí spolupracovat s obyvateli, mnohde už 
v dětském a studentském věku, například 
v Litoměřicích. Tohle severočeské město vů-
bec má co nabídnout, nově třeba výbornou 
vzdělávací metodiku Udržitelná mobilita 
a elektromobilita. Více se o ní dovíte na 
předchozí stránce a také z ukázky v rubrice 
Didaktika. S její pomocí můžete studenty 
vést k pochopení, co jsou negativní dopravní 
externality i k simulaci rozhodování, které 
projekty na rozvoj mobility budou pro měs-
to nejvýhodnější. Může se hodit během zá-
řijového Evropského týdne mobility, anebo 
kdykoli jindy.
Tajuplnou součástí každého města je nová 
divočina – příroda, která nezadržitelnou si-
lou života bují mezi spárami dlažby, v opuš-
těných areálech, ale i v oficiálních parcích. 
Vděčné programy pro školáky k hledání di-

vočiny ve městě připravil tým programu Les 
ve škole, pro středoškoláky zase tým Eko-
logické olympiády. Divočina ve městě může 
být už na první pohled krásná a zároveň 
užitečná, jak ukazuje vydařený slovenský 
projekt Městské včely. Ve spolupráci s ve-
řejnou správou, akademickými institucemi, 
školami i širokou veřejností pomáhá do 
měst vnést kvetoucí louky s bohatstvím uži-
tečných včel a dalších drobných živočichů, 
tyto přírodní plochy pak přinášejí obyva-
telům měst osvěžení fyzické i duševní. Ob-
dobně pomáhají další prvky městské zelené 
a modré infrastruktury, kterých si konečně 

víc vážíme, zvlášť se zkušeností vel-
kého sucha a horka. Děti se 

s nimi seznamují v rámci 
projektu Stavitelé 

města, za nějž 
získalo Ekocen-

trum Koniklec 
v soutěži 
Eduína 2018 
cenu za 
inovace ve 
vzdělává-
ní. Města 

ovšem mají 
tendenci 

ukrajovat 
z přírody, jak si 

mohou uvědo-
mit hráči simulač-

ní hry Zabírání půdy, 
která vznikla ve Skaut-

ském institutu. Hlubší zamy-
šlení nad tím, jak se stavět k investicím, 
nabízí další simulační hra Investiční záměr 
hýbe obcí. Důkladně ji metodicky připravila 
zkušená pedagožka a lektorka brněnské 
Lipky Dáša Zouharová. Skvěle odpovídá na 
výzvu: vést lidi k celkovému rozhledu a ak-
tivitě. V příštím Bedrníku se z měst vydáme 
do volné krajiny 21. století.
Dobré naladění do nového školního roku ve 
vašem městě či obci přeje

Hanka Kolářová
Kresba: www.moudramesta.cz

Téma tohoto Bedrníku 
MĚSTO JAKO ORGANISMUS navazuje 
na starší čísla, například: Obce a místní 
Agenda 21 2004/1, Město 2008/3, 
Architektura – soběstačný dům 2013/3, 
Dobrá správa 2018/3.

téma  Vítr

http://www.moudramesta.cz
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Mám velmi kladný vztah k přírodě, 
naše škola se přitom nachází v severních 
Čechách, krajině s velmi poznamenaným 
životním prostředím. Považuji proto za 
důležité, aby žáci o svém okolí přemýšle-
li a snažili se ho dále neničit. A tak jsme 
od roku 2005 zapojeni do mezinárodního 
programu Ekoškola a od roku 2010 také 
do programu Škola při udržitelný život.

Při práci s žáky mě nejvíce baví podně-
covat je ke snaze o změnu, uvědomění, že 
i malý krok může ve výsledku znamenat 
obrovskou věc. Každý z nich totiž může 
začít sám u sebe a tím ovlivnit i své okolí.

Velmi ráda s žáky pracuji venku v pří-
rodě. Na školní zahradě jsme postupně vy-
budovali Ekostezku s několika stanovišti 
pro praktickou výuku, kterou se snažíme 
z různých dotačních titulů dále rozšiřovat. 
V poslední době jsme se vrhli také na ba-
datelství, které se nám ve spojení se školní 
zahradou moc líbí.

Během roku se snažím s dětmi organi-
zovat akce, projekty a soutěže, které by 
je bavily, ale také se při nich něco naučili. 
V dubnu jsme například kromě tradiční-

ho Dne Země připravili Zelený týden, ve 
kterém žáci získávali zelené stopy za eko-
logicky šetrný příchod a odchod do a ze 
školy i za třídní pěší nebo cyklovýlet. Bylo 
zajímavé sledovat, jak třídní kolektiv do-
káže ovlivnit spolužáky, kteří se do školy 
vozí autem. Jako motivaci pro naše cyklis-
ty a koloběžkáře jsme vlastnoručně zre-
konstruovali a vyzdobili školní kolárnu.

Kromě žáků naší školy se snažím 
ovlivňovat také žáky okolních škol, kte-
ří si k nám mohou přijet vyzkoušet práci 
na Ekostezce nebo si prohlédnout ekolo-
gický provoz školy, se kterým je seznámí 
samotní žáci. Organizuji také semináře 
s ekologickou tematikou pro vyučující.

Nejvíc mne však těší sledovat, jak si 
žáci sami uvědomují, co lze ve vlastním 
okolí změnit a jak. Důležitým bodem na 
této cestě je i neúspěch a následné naleze-
ní lepší cesty k cíli. Těší mne také, že moji 
žáci dokážou bez problémů komunikovat 
se zástupci městského úřadu nebo míst-
ních firem, přednesou svůj návrh a doká-
ží jej také vlastními silami realizovat. Vý-
sledků své práce si pak daleko více váží.

V neposlední řadě se snažím žákům 
ukazovat reálné problémy, se kterými 
mohou pomoci. Organizujeme úklido-
vé a osvětové akce, pořádáme sbírky pro 
opuštěná zvířata. Mým cílem je vychová-
vat žáky, kteří nejsou lhostejní a snaží se 
vidět věci, které je potřeba změnit. Změ-
nu navíc dokážou podnítit a realizovat. 
Velkým bonusem tohoto procesu je po-
zorovat v průběhu času, jak úspěch proží-
vají i žáci, kteří ve škole úplně nevynikají, 
a také jak starší žáci dokážou vést mladší 
žáky a spolupracovat s nimi. 

Venuše Antoniszynová,  
ZŠ Antonína Sochora, Duchcov

Foto: Venuše Antoniszynová a její archiv

Aby všichni žáci  
mohli prožít úspěch
Jako učitelka prvního stupně pracuje 
Mgr. Venuše Antoniszynová na Základní 
škole Antonína Sochora v Duchově od roku 
2002. Postupně se dostala i k roli školní 
koordinátorky environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty.

HISTORIÍ MĚSTA DUCHCOVA

Od září 2018 pracovali žáci Ekotýmu 
spolu s koordinátorkami EVVO Venuší 
Antoniszynovou a Libuší Sochorovou 
na projektu Historií města Duchcova, 
v rámci kterého vznikl pracovní sešit 
k místně zakotvenému učení o městě 
Duchcově. Na projekt škola získala do-
taci v programu Mládež pomáhá udr-
žitelnosti místa, kterou využila na vy-
tištění 125 kusů pracovních sešitů. Na 
celkem 24 stranách najdou malí i velcí 
křížovky, kvízy, přesmyčky, omalován-
ky a mnoho dalších úkolů, díky kterým 
se dozví mnoho zajímavostí z historie 
Duchcova. Hotovou práci představili 
zástupci žáků na závěrečné konferenci 
k projektu v budově OSN v Praze a také 
panu starostovi na společné schůzce. 
Veřejnosti pracovní sešit představily 
ekokoordinátorky na vánoční besídce, 
která se konala v aule školy, a pak už 
se všichni těšili na návštěvu kamarádů 
z Litvínova, kteří si přijedou některé 
úkoly vyzkoušet…

Zdroj: www.zssochora.cz, upraveno (red)

Zkouška smyslů na pocitovém chodníčku

http://www.zssochora.c
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Jedna z osvětových akcí, na které se podílelo město Litoměřice a středisko Sever, byla Férová snídaně.

Zdejší veřejná správa zapojuje do roz-
hodování obyvatele, včetně dětí a mláde-
že. Zastupitelstvo mládeže města Litomě-
řice bylo založeno už v prosinci 2002 na 
základě iniciativy Střediska ekologické 
výchovy Sever. Důležité bylo, že Městský 
úřad Litoměřice přijal již od začátku teh-
dejší Dětské zastupitelstvo jako svého re-
gulérního partnera.

Zastupitelstvo mládeže zapojuje děti 
a mládež do zlepšování života ve městě 
a okolí. Rozšiřují se tak příležitosti, jak se 
mladí učí procesům, kterými lze ovlivňo-
vat dění, učí se aktivnímu občanství. V ne-
poslední řadě se účastní dobrovolnické 
činnosti v nejrůznějších oblastech. Mezi 
přínosy pro město jistě patří také „jiný“ 
úhel pohledu dětí a mládeže na projedná-
vaná témata a způsoby řešení problémů. 
Více na: www.sever.lt/zastupitelstvo a FB 
Zastupitelstvo mládeže Litoměřice.

Město Litoměřice využívá pro svůj roz-
voj řadu moderních nástrojů řízení. Je zná-

mé například svými energetickými pro-
jekty. Jako jedno z prvních v Česku zřídilo 
ve veřejné správě energetický manage-
ment − neustálý proces a systém zlepšová-
ní energetického hospodaření. Soustavně 
se hledají vhodná a navazující opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti. Součástí 
je mimo jiné i spolupráce se školami, vzdě-
lávací aktivity a též ambiciózní projekty 
jako využití geotermální energie. Informa-
ce najdete na: www.mestosenergii.cz. 

V současné době Litoměřice také připra-
vují Plán udržitelné mobility do roku 2030 
s výhledem do 2050, dlouhodobý strate-
gický dokument, jehož cílem je zlepšit do-
pravu a život ve městě. S pomocí širokého 
zapojení obyvatel a odborníků vzniká plán 
pro všechny druhy dopravních prostřed-
ků, zvýšení bezpečnosti dopravy a zlep-
šení veřejného prostoru i životního pro-
středí. Hotov má být do konce roku 2019. 
Najdete ho pak na webových stránkách  
www.litomericedostupnevsem.cz, které 

ovšem již nyní nabízejí různé praktické in-
spirace a odkazy, včetně vzdělávacích.

Součástí litoměřického dění je už od 
roku 1997 středisko ekologické výchovy 
Sever. Sídlí v malé budově ZŠ Na Valech, 
patří do „rodiny“ středisek ekologické vý-
chovy, jejichž mateřskou organizací je Se-
ver Horní Maršov. Litoměřický Sever má 
působnost především pro Ústecký kraj 
a pro město Litoměřice. Pořádá ekologické 
výukové programy pro žáky mateřských, 
základních a středních škol, školní ekolo-
gické projekty, víkendové pobyty, semi-
náře pro učitele, osvětové akce pro veřej-
nost. Nabízí konzultace, stáže, poraden-
ství v oblasti životního prostředí a ekolo-
gické výchovy, pomůcky a literaturu.

Za svých 22 úspěšných let litoměřický 
Sever vedl 4 650 ekologických výukových 
programů pro školní děti, stovky vzdělá-
vacích akcí pro učitele a osvětových akcí 
pro veřejnost, 17 ročníků Krajské konfe-
rence ekologické výchovy Kapradí a trva-

Proč se v Litoměřicích dobře žije
Severočeské město na soutoku Labe a Ohře se rozvíjí 
promyšleně, soustavně, všestranně, s dlouhodobou 
vizí dobré kvality života. Litoměřice patří už léta mezi 
šampiony Národní sítě Zdravých měst v České republice.

http://www.litomericedostupnevsem.cz


I N S P I R A C E

BEDRNÍK 3/20196

le poskytuje profesionální servis pro uči-
tele v celém kraji.

Ivana Krňáková působí ve Středisku 
ekologické výchovy Sever Litoměřice od 
roku 2001 jako lektorka a léta též středis-
ko vedla. Zeptali jsme se jí:

Co se vám osobně líbí na Litoměřicích?
Do Litoměřic jsem se přistěhovala. 

A to jsem člověk, který nemá moc rád 
změny. Ani jsem sama nečekala, že si na 
žití tady tak rychle zvyknu. Je to místo se 
zajištěnými komplexními službami pro 
lidi. Nechybí zde osvětová, kulturní či so-
ciální „nadstavba“ pro dobré žití, městská 
správa ji mnohdy podporuje. Za velikou 
výhodou považuji také dostupnost cen-
ných přírodních lokalit jako např. Radobýl 
a Bílé stráně.

Vaše středisko chystá regionální učebnici 
o Litoměřicku. Co nejdůležitějšího se v ní 
dočtou učitelé?

Regionální učebnice, přesněji Otevře-
ná učebnice, je především dílo pedagoga 
Jana Kotěry, který je od května 2019 záro-
veň novým ředitelem Střediska ekologic-
ké výchovy Sever v Litoměřicích. Kniha 
má především vytáhnout všechny čtená-
ře ven a provést je „rodinným stříbrem“ 
našeho regionu. Učebnice má tři části: 1. 
Klasický zeměpisný úvod s přehledem in-
formací − základní informace o bývalém 
okresu Litoměřice, mapy, grafy, tabulky, 
fotky. 2. Třicet půldenních exkurzí s pří-
během a úkoly aneb podrobný návod, jak 
strávit školní (nebo víkendový) den v te-
rénu, co se tam naučit a jak na to navázat 
ve škole (či doma). Kuchařka badatelských 
aktivit, rozdělená do tří okruhů: příroda, 
společnost, věda a technika. 3. Deset ce-
lodenních výletů je sekce pro ty, kteří za 
den zvládnou ujít 10 kilometrů. Ani tady 
však nenajdete klasického cestovního 
průvodce, spíš inspiraci, jak (a kde) být 
akční a něco se naučit.

Jaké městské jednorázové programy 
a dlouhodobé projekty nabízíte pro zá-
kladní a střední školy a učitele?

Město Litoměřice každoročně vyčle-
ňuje ze svého rozpočtu finanční prostřed-
ky na podporu ekologické výchovy. V pra-
xi to znamená, že středisko Sever může 
nabízet školám výukové programy za niž-
ší ceny. Zároveň získáváme každoroční 
dotaci na Krajskou konferenci ekologické 
výchovy pro Ústecký kraj, osvětové kam-
paně ke Dni Země, Fórum mladých.

Litoměřice jsou už léta známé svým Za-
stupitelstvem mládeže. Co mladým pro-
jekt přináší?

Jedná se o skupinu mladých lidí od 14 
do 18 let ze základních a středních škol 
v Litoměřicích, jejichž činnost koordinu-
je Sever. Mladí lidé se díky působení v Za-
stupitelstvu mládeže učí kriticky vnímat 
věci ve městě, snaží se navrhovat opat-
ření a někdy i realizovat změny. Jsou ak-
tivní v zapojování do osvětových kampaní 
a diskuzních fór. Díky tomu získávají kon-
takty a „měkké“ dovednosti tolik potřeb-
né pro působení v dnešní době.

Co je nového ve spolupráci Severu s měst-
skou veřejnou správou a školami?

Poslední aktuální projekt, na kterém 
Sever spolupracoval s veřejnou správou, 
se snažil řešit komplexně problematiku 
dopravy. Protože působíme na poli osvěty 
a vzdělávání, zajišťovali jsme vzdělávací 
programy pro žáky druhých stupňů a sta-
li jsme se odbornými garanty vzdělávací-
ho materiálu Udržitelná mobilita a elekt-
romobilita.

Město má výjimečně dobrou pověst, kon-
krétní projekty i výsledky v oblasti udrži-
telného rozvoje. Čím to?

Jsem přesvědčená, že je to o konkrét-
ních lidech, kteří jsou odborníky na svém 
místě. Město Litoměřice má spoustu ve-

lice fundovaných lidí, kteří mají své vize 
a daří se jim je, mnohokrát přes velké pře-
kážky, prosadit. Dalším velkým přínosem 
pro podporu udržitelného rozvoje je pro-
sazování zásad Zdravého města a místní 
Agendy 21. V Národní síti Zdravých měst 
ČR Litoměřice úspěšně obhájily již po ně-
kolikáté za sebou kategorii A, tu nejvyšší.

Koho se mají zájemci ptát na zkušenosti 
na straně vašich partnerských institucí ve 
městě?

Rozhodně doporučuji vedoucího život-
ního prostředí pana Pavla Gryndlera, dále 
pracovníky z odboru Smart City Litomě-
řice, jmenovitě pány Jaroslava Klusáka, 
Antonína Tyma. V oblasti místní Agendy 
21 a podpory aktivit Zdravého města paní 
Irenu Vodičkovou, koordinátorku pro-
gramu a politika Zdravého města a MA21 
pana Petra Hermanna, který je zároveň 
předsedou Národní sítě Zdravých měst. 

Připravila Hanka Kolářová
Foto: archiv SEV Sever Litoměřice
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Město žije, pokud v něm jsou lidé, kte-
ří se spolu setkávají, hovoří, hrají si nebo 
pracují. Městům prospívá, když se ži-
vot jeho obyvatel odehrává v hojné míře 
na ulicích, náměstích či v parcích. Známý 
dánský architekt Jan Gehl říká: „Potenciál 
města jako živého organismu se zvyšuje 
tehdy, když je čím dál více lidí motivováno 
k chůzi, k jízdě na kole nebo k pobytu na 
městských prostranstvích.” Města, která 
jsou naplánována tak, aby se v nich dobře 
chodilo, budou pravděpodobně také bez-
pečnější, zdravější a udržitelnější.

Důležitou a bohužel i velmi zranitel-
nou skupinou chodců jsou děti. Například 
v Praze vykonají děti mezi 6. a 14. rokem 
výhradně pěšky polovinu svých cest, pro 
další třetinu použijí veřejnou dopravu, což 
vždy znamená, že musí také kousek pěš-
ky. Obzvláště v okolí škol je potřeba pod-
porovat taková řešení, která budou pro 
děti, ale i ostatní chodce pohodlná a bez-
pečná. Přes 80 míst v Praze se podařilo 
upravit ve prospěch chodců díky progra-
mu Bezpečné cesty do školy (viz rámeček).

Děti v ulicích

Děti mají při pohybu po ulici jednu ob-
rovskou nevýhodu – jsou malé. Proto je pro 
ně riskantní přecházet mezi zaparkovaný-
mi auty, která jim brání ve výhledu. Cou-
vající řidiči je mohou snadno přehlédnout, 
často nejsou vidět ani za dopravní značkou 
nebo městským mobiliářem. Vzhledem 
k nedostatku zkušeností mohou děti chyb-
ně vyhodnotit rychlosti blížícího se auta 
nebo přehlédnout jiné nebezpečí. U škol 
nebo tam, kde se pohybuje hodně dětí, by 
tedy ulice měly být co nejpřehlednější, ob-
zvláště v okolí přechodů by se měl dodr-
žovat prostor pro rozhled, doprava by se 
měla zklidňovat a zpomalovat.

Nejnebezpečnější situace na děti čas-
to čekají přímo před vstupem do školy 
a bohužel je často způsobují sami rodi-
če. Ranní dopravu před školou považuje 
za nebezpečnou 40 % dětí dotazovaných 
v rámci programu Bezpečné cesty do ško-
ly. Často se děti bojí také temných pod-
chodů, zarostlých nebo opuštěných míst.

Co dělat, aby to před školou  
bylo bezpečné

Školy nebo i spolky rodičů mají velkou 
šanci ovlivnit veřejný prostor v okolí škol 

a v zájmu bezpečnosti dětí jej měnit na pří-
jemné místo, kde se budou cítit dobře děti 
i dospělí. Je potřeba začít tím, že se bude-
te ptát dětí, co jim cestou do školy vadí, 
kde se cítí nepříjemně nebo v ohrožení. 
Zjistěte, kde jsou hlavní cesty, které děti 
používají, a zda se třeba nějakému místu 
vyhýbají a proč. Pozorujte s dětmi dopra-
vu v okolí školy, jak se chovají chodci, jak 
řidiči a co se na ulicích děje. Získáte tak 
důležité argumenty, které podpoří vaše 
požadavky. Komunikujte s rodiči, s vede-
ním obce, vypravte se na radnici s dětmi, 
svolejte pracovní skupinu, informujte na 
stránkách školy. Nebojte se zdánlivě ne-
populárních řešení − omezení automobi-
lové dopravy před školami by podle do-
tazníkového šetření programu Bezpečné 
cesty do školy přivítalo 53 % rodičů.

Naučte děti chodit

Stejně jako děti vedeme k tomu, že mají 
třídit odpad, šetřit vodou nebo pomáhat 
slabším, měli bychom je také učit, že to, 
jak se dopravují, ovlivňuje jejich zdraví 
i veřejný prostor a životní prostředí. Ne-
stačí dětem vysvětlit, proč je dobré cho-
dit pěšky, je potřeba jim jít příkladem. Po-
kud si děti zvyknou, že chodit je normální, 

budou chůzi vnímat jako dopravu i v do-
spělém věku. Zkuste se například v rámci 
oslav Mezinárodního dne bez aut a Evrop-
ského týdne mobility zapojit do kampaně 
Pěšky do školy. Čím více dětí bude do ško-
ly chodit pěšky, tím bude před školou bez-
pečněji a příjemněji. 

Blanka Klimešová, Pražské matky, z. s.
Foto: Štěpán Hon

Město žije tam, kde jsou chodci
Prostor před školou by měl být bezpečný a přívětivý,  
aby děti mohly přicházet pěšky, jezdit na kole či koloběžce,  
aby se rodiče nebáli je pouštět samotné, ale především proto, 
aby okolo školy byl život.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY (BCŠ)

Cílem programu je, aby se co nejvíce 
dětí mohlo do školy dopravovat bez-
pečně pěšky, na koloběžce nebo na 
kole. Základem je podrobná analýza 
dopravního chování dětí i rodičů a mo-
nitoring dopravy před školou. Progra-
mem provází pracovní skupina složená 
ze zástupců školy, rodičů a dětí, měst-
ských organizací, Policie ČR. Výstupem 
je dopravní studie zhotovená doprav-
ním projektantem navrhující konkrétní 
změny v okolí školy. Program realizuje 
organizace Pražské matky, z. s., za pod-
pory Magistrátu hl. m. Prahy. Více na:

www.prazskematky.cz

Před školou by měl být prostor pro hru

http://www.prazskematky.cz
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Cílem je naučit i ve městě předškol-
ní a školní děti třídit bioodpad, zavést ve 
škole kompostování a vyrobené hnojivo 
použít k pěstování.

Některé děti si tak vůbec poprvé samy 
zkusí vytvořit uzavřený cyklus, v němž 
odpad vůbec nevzniká. Organická hmota 
(slupky z banánů, kedluben a pomerančů 
snědených ke svačině) se totiž nevyhodí, 
ale zkompostují se na školní zahradě, aby 
se za nějakou dobu ve formě hnojiva obje-
vily na záhonech, kde se transformují do 
nových rostlin přinášejících další úrodu.

Pro realizaci projektu jsme se rozhod-
li použít osvědčenou participativní meto-
du založenou na respektu k podmínkám 
a potřebám jednotlivých škol. Tento prin-
cip účastníkům umožňuje, aby zrealizova-
li jen ty části projektu, které ve svém pro-
středí a situaci považují za smysluplné. 
Právě tento přístup zřejmě oslovil učitele 
(a hlavně učitelky), kteří se s námi do pro-
jektu pustili a kteří nás během jeho rea-
lizace opakovaně „dostávali“ svým nadše-
ným a spontánním přístupem.

Místo zvonění tu kokrhá kohout

Jednou ze zúčastněných škol byla praž-
ská ZŠ Mohylová sídlící v zahradě pod 
vzrostlými stromy jen pár kroků od me-
tra na sídlišti Lužiny. Působí tu jako zjeve-
ní. Přízemní budova bývalých jeslí pojme 
neuvěřitelných dvakrát deset tříd, tedy 
250 dětí. Vypadá jako vila Vilekula a člo-
věk jen čeká, kdy se objeví kůň, Pipi nebo 
opice. Když zavřete oči, vnímáte ve vzdu-
chu šťastný, jakoby prázdninový, uvol-
něný ruch. Téměř neslyšíte dospělé. Na-
šlapují totiž opatrně, asi aby nevyplašili 
svá dětská přání, která si sem podle vše-
ho přišli splnit. A místo zvonění tu kokr-
há kohout… Ba ne, nekokrhá, ale kdyby se 
naučil hodiny, mohl by. Zatím signalizu-
je, jak se mu zachce, (na což si prý stěžují 
obyvatelé okolních paneláků).

Nač si vzpomenete

Když oči zase otevřete, zjistíte, že jste 
se ocitli v neobyčejné zahradě: Je tu napří-
klad zvláštní červená kadibudka se srdíč-
kem ve dveřích, ve které místo záchodu 
sídlí malá čítárna i s knihovničkou. O kou-

sek dál objevíte luxusní slepičí hotel plný 
spokojených slepic a domácích vajíček 
(dar od vděčných rodičů). Hned vedle voní 
bylinková zahrádka a záhon plný lučních 
květin. Pro ptáčky tu je voda v keramic-
kém pítku, krmítko i budka, pro čmeláky 
a zbloudilé včely samotářky hmyzí hotel. 
Pro bosé nohy hmatový chodníček vysy-
paný pískem, kůrou, kamínky i šiškami…

Od krmení králíků  
ke komunitnímu kompostování

Je právě velká přestávka, pročež je fot-
balové hřiště plné kluků běhajících za mi-
čudou. U zahradního kompostéru JeRy, 
který sem v rámci našeho projektu přices-
toval z Ekodomova, potkáte službičku. Ve 
známých děrovaných košících určených 
speciálně ke skladování bioodpadu sem 
přináší rostlinné zbytky od svačiny, tedy 
ty, které nestačili spořádat místní králíci. 
Ti tu vlastně byli historicky prvními zpra-
covateli bioodpadu. Rodiče se jim naučili 
nosit „jídlo“ z domácností, ale od minulého 
podzimu, kdy se na zahradě objevil kom-
postér, si zvykli krmit i ten. Kapacita pro 
zpracování bioodpadu z domácností se ra-
pidně zvýšila, stejně jako motivace. Začalo 
se tu naplno pracovat na výrobě kompos-
tu potřebného pro zúrodňování zahrady, 
na které je skleník, záhony i čtverečkové 
zahrádky s bylinkami, které sem přibyly 
v rámci projektu. Potřeba materiálu způ-
sobila, že se řada rodin (pod vlivem svých 
dětí) pustila do třídění bioodpadu, který se 
dále zužitkovává ve škole. Tak se tu vlast-
ně z původního projektu „krmení králíků“ 
přes „bioodpad není odpad“ nenápadně 
vyvinulo komunitní kompostování.

Žížalí televize i nákup  
v bezobalovém obchodě

Nadšení místních učitelek a dětí jsme 
mohli zažít v rámci projektového dne, k je-
hož realizaci nás na jaře ZŠ Mohylová při-
zvala. Ukázalo se, že ekologická témata 
(včetně kompostování) mohou být prezen-
tovaná opravdu vzrušujícím a zábavným 
způsobem. V nabídce bylo například pozo-
rování života v kompostu prostřednictvím 
žížalí televize – mikroskopu s kamerou pro-
pojeného do PC, výroba smoothie a muffi-

nů z vlastních zdrojů (bylinek a vajec) nebo 
nákup v bezobalovém obchodě do vlastních 
textilních sáčků se stahovací šňůrkou (kte-
ré předem ušila paní učitelka). Místo dlou-
hého přednášení o welfare zvířat si děti 
mohly samy vyzkoušet, jak se asi cítí slepi-
ce chovaná v kleci. Stačilo se nechat na chví-
li uvěznit v drátěném kompostéru. Protože 
správnému stopaři nestačí rozeznávat šlé-
pěje, ale měl by umět číst i v dalších stopách, 
které po sobě zvířata v přírodě nechávají, 
měla mezi dětmi velký úspěch originální 
poznávačka zvířecího trusu. 

Hana Doležalová, Ekodomov, z. s.
Foto: Ekodomov

Když bioodpad není odpad
Bude to víc než rok, co kompostovací sekce 
v Ekodomově vymyslela projekt s provokativ-
ním názvem Bioodpad není odpad. Dnes frčí 
(za finanční podpory magistrátu) na pěti praž-
ských základních a mateřských školách.

SPOLEK EKODOMOV

Nabízí školám i v novém školním roce 
pomoc se zaváděním kompostová-
ní a řadu inovovaných ekologických 
výukových programů, více informací 
a kontakty najdete na ekovychova.eko-
domov.cz. Pro mladší školní děti pořá-
dáme přírodovědný venkovní kroužek 
Malý průzkumník přírody, který nabízí-
me „na klíč“ školám v Praze a okolí, více 
na malypruzkumnik.cz.



BEDRNÍK 3/2019 9

Vzdělávací projekt Stavitelé města po-
máhá žákům a učitelům pochopit složi-
té téma změny klimatu a adaptace na ni 
na příkladu jejich školy a jejího okolí. Žáci 
základních škol hledají zranitelné lokality 
v okolí své školy a navrhují vhodná adap-
tační opatření pro zvýšení odolnosti těch-
to lokalit. Prostřednictvím aktivizujících 
metod výuky (badatelsky orientovaná vý-
uka, místně zakotvené učení, výuka k ak-
tivnímu občanství, diskuse, simulační hra 
aj.) a zajímavých pomůcek získávají zna-
losti o nejzávažnějším globálním problé-
mu a potřebné kompetence v oblasti zmír-
ňování a adaptace na změny klimatu. Nej-
lepší návrhy dostaly finanční podporu pro 
svou realizaci, v loňském roce tak napří-
klad žáci ZŠ U Obory v Uhříněvsi vysadi-
li keře podél frekventované komunikace.

Vzdělávací programy Stavitelé města 
I−III jsou upraveny pro tři věkové skupiny 
základní školy. Jsou součástí širšího envi-
ronmentálního projektu pro MŠ, ZŠ a SŠ 
Adaptace Prahy na změnu klimatu, který 
vznikl přímo pro potřeby pražských škol. 
Během školního roku 2018/2019 žáci zkou-
mali klimatické jevy, které ohrožují Prahu 
a její jednotlivé městské části. Projekt je 
zpracován v souladu se Strategií adaptace 
hl. m. Prahy na klimatickou změnu z listo-
padu roku 2016, která identifikovala hlavní 
klimatické hrozby pro Prahu: 1. zvyšování 

teploty, tepelný ostrov a vlny horka, 2. pří-
valové deště, povodně, dlouhodobé sucho, 
3. energetická náročnost Prahy a adaptace 
budov a 4. udržitelná mobilita.

Ekocentrum Koniklec s projektem Sta-
vitelé města uspělo na třetím místě mezi 
87 projekty přihlášenými do soutěže Eduí- 
na za rok 2018. Odborná porota ocenila, že 
téma změny klimatu pojímá moderními 
metodami, které posilují vztah žáků k mís-
tu, kde leží jejich škola, a připravenost jed-
nat ve prospěch životního prostředí. 

Stavitelé města nejsou první ekový-
chovný projekt, který uspěl v soutěži 
Eduína. Za rok 2017 zvítězila iniciativa po-
máhající učitelům učit venku v přímém 
spojení s reálným světem Učíme se ven-
ku (Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.; Cha-
loupky, o. p. s.; Lipka). 

Zdroj: Ekocentrum Koniklec,  
vybráno a upraveno (red)

Více o projektu: http://evp.adaptacepraha.cz
Foto: FB Adaptace sídel na změnu klimatu do škol

Následováníhodní  
Stavitelé města
Projekt pražského Ekocentra Koniklec 
Stavitelé města, který jsme představili 
v Bedrníku 2018/3, byl oceněn v soutěži Eduína 
2018 – cenou za inovace ve vzdělávání.

CO ZNAMENÁ KLIMATICKÁ NOUZE

Součástí projektu Adaptace Prahy na 
změnu klimatu je i Místní adaptač-
ní fórum – iniciace adaptačních aktivit 
v městské části Praha 6. Tato měst-
ská část 13. června 2019 vyhlásila stav 
klimatického ohrožení a konkrétních 
opatření:

– Nová koncepce sekání trávy
– Opatření na vsakování a zadržování 

dešťové vody
– Pasportizace studní, pramenů 

a toků
– Posuzování investic optikou snižo-

vání emisí
– Doporučení příspěvkovým a dalším 

organizacím ovládaným Prahou 6 
přijmout tato opatření

– Zpracování koncepce rozmístění na-
bíjecích stanic pro elektromobily

– Okamžitý zákaz používání jednorá-
zových plastů na všech akcích MČ 
Praha 6 a maximálně ho redukovat 
na všech podporovaných sportov-
ních, volnočasových a kulturních ak-
cích

– Další mitigační a adaptační opatření 
včetně návrhu postupu a harmono-
gramu jejich realizace

– Pilot zelených střech a fasád ve ško-
lách a školkách

– Environmentální výchova v základ-
ních a mateřských školách

– Analýza možného přechodu ÚMČ 
Praha 6 na energii z obnovitelných 
zdrojů

– Postupná obměna vozového parku 
na alternativní pohon

Stav klimatické nouze jako první v ČR 
vyhlásila 22. května 2019 Praha 7. Za-
vázala se k opatřením, která pomohou 
zmírnit dopady změn klimatu. Pro dal-
ší je to inspirace ke společné změně 
chování a jednání ve vztahu k život-
nímu prostředí. Ve světě stav klima-
tické nouze vyhlásilo již mnoho měst, 
ale i celé státy, zatím Velká Británie či 
Irsko. Jejich mapu najdete na: www.ce-
damia.org/global.

„Trochu jsem se dopředu bála, co to vlastně 
bude za projekt, ale byla jsem příjemně 
překvapena, že to pro žáky bylo hodně 
zajímavé a že se mohli zamyslet nad tím, 
jak to je ve městě, a srovnat si to na závěr 
s tím, jak by to město mělo vypadat.“

Z referencí učitelů

 Na setkání „Praha 6 a adaptace na změ-
nu klimatu“ představili žáci své návrhy za-
stupitelům a odborné i laické veřejnosti.

 Závěrečná soutěž žákovských týmů 
projektu Stavitelé města proběhla v červnu 
na Nové radnici v Praze.
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Myšlenka Zdravých měst přišla do Čes-
ké republiky krátce po sametové revoluci 
1989. Zástupci měst, která se o tento pro-
jekt zajímala, se sešli poprvé v roce 1993 
v Třeboni. Byl jste u toho. Proč?

V roce 1993 proběhla v Třeboni „nul-
tá“ konference k tématu Zdravých měst. 
Osobně jsem na této akci nebyl, nedozvě-
děl jsem se o tom, internet tehdy ještě moc 
nefungoval. Naštěstí na akci byl můj spolu-
pracovník, který přivezl zvěst o zajímavém 
projektu. Takže o pár měsíců později jsem 
již byl zapojen do týmu, který připravoval 

vznik asociace Národní síť Zdravých měst 
České republiky a vydrželo mi to doposud.

O rok později už se aktivní starostové ně-
kolika desítek českých měst dohodli, že 
budou zavádět evropské postupy veřejné 
správy, které směřují ke zdraví a kvalitě 
života, chrání životní prostředí, podpo-
rují ekonomický a sociální rozvoj, a záro-
veň si řekli, že na této cestě bude výhodné 
spolupracovat. Tak vlastně vznikla česká 
Národní síť Zdravých měst (NSZM). Od 
roku 1996 jste v jejím čele jako tajemník, 

později a dosud jako ředitel. Co znamena-
lo být Zdravým městem tehdy a co dnes, 
o čtvrtstoletí později?

Osvícených starostek a starostů, kte-
ří založili asociaci Zdravých měst v Čes-
ku, bylo 11. Původní zájem v roce 1993 byl 
mnohem větší, ale pak přišly volby 1994. 
Vliv komunálních voleb nás provází po 
celou dobu existence asociace, nicméně 
počet spolupracujících členů se postupně 
navýšil na desetinásobek a NSZM se roz-
šířila i o další typy členů, tedy malé obce, 
městské části, kraje, místní akční skupiny 

ROZHOVOR

Udržitelný rozvoj? Vést lidi 
k celkovému rozhledu a aktivitě!
Petr Švec je národním koordinátorem Projektu Zdravé město 
a ředitelem Národní sítě Zdravých měst ČR, která letos slaví 25 let 
své existence. Síť podporuje města na cestě k udržitelnosti, kvalitě 
života a zdraví. Nashromáždila obrovské množství praktických 
zkušeností, a to i takových, které se dají využít ve školách při 
výchově k udržitelnému rozvoji.
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a mikroregiony. Dnes je členem 130 muni-
cipalit a regionů po celé ČR.

Témata Zdravých měst se na počátku 
devadesátých let rodila velmi překotně. 
Učili jsme se oslovit veřejnost prostřed-
nictvím kampaní k životnímu prostře-
dí, zdraví či úrazům, komunitně plánovat 
s lidmi. Začínali jsme se strategickým plá-
nováním a řízením. Po 25 letech by tohle 
měl být ve Zdravých městech standard. 
Ovšem přicházejí témata nová, jako např. 
Smart City, adaptace na změny klimatu, 
kampaně v oblasti životního stylu a pro-
středí a mnohé další. A změnili se hlavně 
obyvatelé měst, jejich preference, nad-
šení, a návazně tedy i naše techniky prá-
ce. Dnes je těžší lidi zaujmout, a hlavně je 
u tématu dlouhodobě udržet. Všechno je 
překotné, rychle se střídají různé proble-
matiky, jedno téma přebíjí druhé. Komu-
nikace je velmi rozdílná s různými věko-
vými skupinami. Velkým problémem je, 
že města jsou zavalena běžnou operativní 
agendou a dlouhodobý systém udržitel-
ného rozvoje či podpory zdraví je občas 
vnímán jako něco „navíc“.

Je to úctyhodně dlouhá cesta, kterou česká 
Zdravá města prošla, a vy jste celou dobu 
u toho jako svědek a zároveň jeden z hyba-
telů. Když se ohlédnete, co vás nejvíc fasci-
nuje, jaké změny?

Přiznám se, že pro mne jsou nejvíce 
poučné situace, kdy se v Česku něco kom-
plikuje a vzrůstá společenská nervozita, 
ať už je to ekonomická krize, nebo poli-
tické či mediální vlny. Zažili jsme těchto 
okamžiků za uplynulých 25 let již řadu. 
Program Zdravých měst funguje tak tro-
chu jako lakmusový papírek, ihned tu spo-
lečenskou změnu poznáte. Pokud společ-
nost nevzkvétá, zájem o spolupráci a me-
zinárodní programy vždy výrazně ochlad-
ne. Nejsmutnější pohled bývá na doposud 
výborné Zdravé město, které během ně-
kolika let vlivem „místních válek“ zůstane 
v troskách. Naštěstí, v každém období se 
vždy našla skupina aktivních měst i krajů, 
které vytvořily stabilní jádro asociace pro 
další postup.

A co tedy dál? Kam směřují Zdravá města 
do bližší i vzdálenější budoucnosti?

Naše interní Strategie NSZM 2030, 
která vznikla již v roce 2015 a nyní pro-
chází aktualizací, není „natíraná na růžo-
vo“. Je nám jasné, že v nadcházejících le-
tech se inovacemi v územní veřejné sprá-
vě v Česku nebudou zabývat stovky obcí. 
Takže početně zůstáváme při zemi, ale 
snažíme se hlavně podporovat kvalitu na-
šich členů a ukázky, že to jde se zlepšovat. 
Máme roční cyklus velkých akcí, zejména 
tzv. Školy NSZM, k předávání zkušeností 
a ke vzdělávání profesionálů z městských 
úřadů a samospráv. Jsme rádi, že jsou akce 
stále populárnější a zájem o ně roste nejen 
mezi našimi členy. Sázíme na moderní in-
formační technologie a sociální sítě. Na-
příklad na facebooku se blížíme k 20 000 
fanoušků, což je na české poměry slušný 
výsledek.

Zdravá města byla v 90. letech takřka sy-
nonymem pro udržitelná města. Platí to 
stále? Co si představíte vy pod pojmem 
udržitelné město?

Snaha o udržitelnost je cestou ke kvali-
tě života a zdraví, tedy k hodnotám, kvůli 
kterým Zdravá města existují. Udržitelný 
rozvoj jako vědecká disciplína má velkou 
oporu v odborném centru Univerzity Kar-
lovy a zejména v osobě profesora Bedři-
cha Moldana, se kterým spolupracujeme 
již od roku 1998. Jsem rád, že řada mých 
spolupracovníků vystudovala tento obor 
a že máme kvalitní odborné zázemí a ex-
perty pro aktivity měst, obcí a regio-
nů. Na národní úrovni spadá v současné 
době problematika udržitelného rozvoje 
do gesce Ministerstva životního prostře-
dí, stejně jako metoda MA21, do které se 
Zdravá města často zapojují a tvoří větši-
nu uživatelů této metody v Česku.

Udržitelný rozvoj na místní úrovni je 
také o komunikaci s obyvateli, jinak ne-
může dobře fungovat. Tato myšlenka se 
poprvé objevila v tzv. místní Agendě 21 
OSN a před několika lety v novějším do-
kumentu Agenda 2030 − Cíle udržitelné-
ho rozvoje OSN (tzv. SDGs). Je zde řeče-

no, že radnice se má domluvit s obyvateli 
o postupu ke kvalitě života a udržitelnos-
ti v místních podmínkách. Právě proto se 
Zdravá města v Česku zabývají systémo-
vým zapojováním veřejnosti. Nejde pou-
ze o participativní rozpočty a kulaté stoly, 
ale zejména o unikátní techniku veřejného 
Fóra Zdravého města, obce, regionu, kte-
rou jsme v Česku vyvinuli. Na Fóru se mo-
hou lidé seznámit se všemi oblastmi udr-
žitelného rozvoje a dát náměty pro jejich 
místní zlepšení. Akce má transparentní 
výstup v podobě tzv. „10P“, který je ově-
řen veřejnou anketou a je s ním seznáme-
no zastupitelstvo. V pravidelných interva-
lech se Fórum opakuje a přináší ohlédnutí 
nad plněním priorit kvality života, zdraví 
a udržitelnosti z předchozích akcí.

Která města v Evropě či ve světě vnímáte 
jako dobrá místa pro život?

Pomyslným hlavním městem meziná-
rodního programu Zdravé město je Ko-
daň, kde sídlí centrála OSN-WHO pro 
Evropský region. Kodaň je zajímavá pro 
úspěšnou kombinaci tradičního sever-
ského města s vysoce moderními přístu-
py. Blízkým a podobně inovativním pří-
kladem je Vídeň, ale také například Gall-
way v Irsku, Barcelona, Belfast, Utrecht 
či Jeruzalém. Každé z těchto měst má své 
hlavní téma, své přístupy, ale jedno mají 
společné, a to je důraz na zdraví, udržitel-
ný rozvoj a spolupráci s obyvateli. Jsem 
velice rád, že česká Zdravá města mohou 
využívat tyto inspirace.

Co se v současnosti děje příkladného v čes-
kých městech? V Litoměřicích, Chrudimi, 
Brně, Praze, Kopřivnici…?

Česká Zdravá města teď stabilizují svůj 
postup po loňských komunálních volbách. 
Město je v každém volebním období tro-
chu jiné, sleduje jiné impulzy a priority, 
a týká se to i těch nejpokročilejších. Díl-
čích úspěšných aktivit ve městech je sa-
mozřejmě mnoho a plníme jimi naše in-
formační portály. Zajímavé například bylo 
vymýšlet společně s Chrudimí, jak nastar-
tovat „re-use“ centrum ve městě, což pro-
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bíhalo na letošní jarní Škole NSZM. Důle-
žité však je, aby kromě dílčích aktivit fun-
goval stabilní místní systém každoroční-
ho zlepšování, který je základem Zdravé-
ho města, obce i regionu. Klíčovou osobou 
je koordinátor Zdravého města v rámci 
úřadu, tedy profesionál, bez jehož aktiv-
ního a kvalifikovaného přístupu to nefun-
guje. Koordinátor je bohužel pracovní po-
zice s vysokou fluktuací. Takže máme ne-
ustále desítky nových lidí po celé repub-
lice a vzděláváme je od úplného začátku, 
takříkajíc od nuly. Naštěstí jsou v asocia- 
ci zkušení koordinátoři, kteří na našich 
akcích rádi předávají své know-how. Bez 
vzájemné přátelské pomoci by nováčci 
obtížně hledali rychlou cestu k úspěchu.

Co je Smart City? V jakém vztahu je NSZM 
s tímto konceptem?

Smart City je mezinárodní program, 
který v ČR spadá do gesce Ministerstva 
pro místní rozvoj. Je mnoho definic pojmu 
„smart“. Obecně lze říci, že se jedná o za-
pojení moderních technicko-informačně-
-organizačních postupů do místních služeb 
a rozvoje. Zejména jde o snahu pro rozvoj 
a činnosti města smysluplně využívat vel-
ké množství dat, které je dnes k dispozi-
ci. „Smart“ komponentu můžeme nalézt 
v každém tématu udržitelného rozvoje. 
Nemáme tedy za NSZM problém podpo-
rovat i tento typ aktivit, pokud je o ně zá-
jem. Hlavním naším partnerem je zde Svaz 
měst a obcí, který aktuálně realizuje velký 
projekt k tématu Smart Cities v Česku.

Jak se současná města adaptují na očeká-
vané změny klimatu? Můžete uvést pří-
klady konkrétních opatření?

Obávám se, že se nejedná o budoucí 
stav, ale že v přímém přenosu již sledu-
jeme dopady změn klimatu. Po letošním 
létě jistě vzroste i tlak veřejnosti, protože 
zhoršování ve městech je viditelné a oby-

vatelé to pociťují na vlastní kůži. Zatím ve 
městech probíhají spíše menší opatření, 
jako jsou technické úpravy k zasakování 
vody ze zpevněných ploch a její zadrže-
ní v místě nebo třeba i režim sečení trav-
natých ploch či způsob výsadby a zálivky 
stromů. Je však jasné, že to je pouze za-
čátek a budou zapotřebí koncepčnější ur-
banistické a architektonické úpravy. Sna-
žíme se o nich hovořit s městy a nabízet 
již zpracované ukázkové dokumenty, do-
stupné i na našich webových stránkách.

Na webu www.ZdravaMesta.cz, respekti-
ve celé rodině tematických portálů NSZM, 
je nashromážděno a stále přibývá obrov-
ské množství zkušeností. Je to asi nejob-
sáhlejší zdroj informací k udržitelnému 
rozvoji sídel a regionů v České republice…

Uvedený portál je hlavním webem 
naší asociace s řadou informací pro čle-
ny i všechny zájemce. Máme však také 

další rozsáhlé databáze, kde již řadu let 
shromažďujeme zajímavosti z měst, obcí 
i regionů. Naše internetová Galerie udr-
žitelného rozvoje je jeden z nejstarších, 
rozsáhlých a neustále aktualizovaných 
informačních zdrojů dobré praxe v Česku. 
Naleznete zde 3 500 katalogizovaných za-
jímavých příkladů a inspirací z měst a re-
gionů a každý týden přibývají další. Pra-
videlně vyhlašujeme soutěž o NEJpraxi. 
Loni vyhrála obec Křižánky s koncepcí 
sociálního bydlení na příkladu malé obce. 
Letos už běží nový ročník a zveme všech-
ny zájemce, aby se zapojili do facebooko-
vého hlasování.

Zastavme se ještě u Galerie udržitelného 
rozvoje. Zájemci mohou dostávat e-mai-
lem jako newsletter Inspiromat NSZM, 
kde se dočtou konkrétní příklady dobré 
praxe ze života měst, najdou videa... Jedná 
se jak o místní veřejnou správu a územní 
rozvoj, životní prostředí, zdraví, sociální 
soudržnost, kulturu, dopravu, místní eko-
nomiku či problematiku venkova a země-
dělství, tak o globální odpovědnost nebo 
vzdělávání a výchovu. Každý Inspiromat 
obsahuje i pozoruhodné zahraniční pří-
klady, co se kde podařilo. Zároveň se vše 
ukládá na portálu www.DobraPraxe.cz, 
kde se dá vyhledávat podle témat, míst…

Galerie udržitelného rozvoje je cen-
trálním místem naší sbírky, která podle 
témat udržitelného rozvoje třídí ukázky 
praxe, ale také videa, cíle strategií, indi-
kátory a odborná posouzení jednotlivých 
měst. Vždy po deseti dnech rozesíláme 
e-mailem novinky v Galerii udržitelné-
ho rozvoje všem zájemcům. Informace 
o dobré praxi se k nám dostávají mnoha 
způsoby. Zasílají nám je pracovníci z měst 
či krajů (a nejen z našich členských), pra-
videlně monitorujeme informační zdroje 
na webu a sociálních sítích. Podmínkou je, 
aby příklad byl skutečně nadstandardní, 

http://www.DobraPraxe.cz
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nehledáme běžné akce a aktivity. Věnu-
jeme tomu hodně kapacit, ale věříme, že 
se to vyplatí. Na jednom místě naleznete 
přehledně uspořádané a využitelné zprá-
vy. Naši členové si to pochvalují a často se 
v Galerii inspirují.

Můžete stručně přiblížit i další tematické 
portály NSZM?

Snažíme se dívat na dobrou praxi nejen 
očima radnic, ale také důležitých cílových 
skupin a aktivit pro ně. Zavedli jsme pro-
to postupně specializované portály infor-
mací, jako je Město přátelské seniorům, 
Město pro mladé, Město podporující po-
hyb ad. Máme ale také internetovou sbír-
ku městských koncepčních dokumentů 
a pro MMR provozujeme rozsáhlou Da-
tabázi strategií s více než 1 200 aktuální-
mi dokumenty na všech úrovních veřejné 
správy. Všechny uvedené aktivity obslu-
hujeme centrálně prostřednictvím naše-
ho online systému DataPlán NSZM, který 
již v roce 2006 získal Cenu ministra vnitra 
za inovaci ve veřejné správě.

Taky si v těch pozitivních zprávách někdy 
brouzdáte pro dobrou náladu?

Potvrzuji, že je to příjemná psycho-
hygiena. Na brouzdání staršími příspěv-
ky ale nemáme příliš času. Velkou ener-
gii věnujeme výběru, technické přípravě 
a zveřejňování příkladů dobré praxe i ma-
lých „střípků“. Takže častěji se probírám 
naší Galerií z důvodu, že nás osloví mini-
sterstva, když hledají konkrétní inspiraci 
z měst, nebo když nám univerzity nabí-
zejí spolupráci v projektech k dobré pra-
xi, např. v udržitelné městské energetice.

Z pohledu ekologické výchovy dělá NSZM 
v Česku významnou vzdělávací a osvěto-
vou práci zakotvenou v životě měst, obcí 
a regionů. Když učitelé navštíví Galerii 
udržitelného rozvoje, najdou pod tématem 
„Vzdělávání a výchova“ zásobník vzoro-
vých aktivit. Spolupracuje NSZM také pří-
mo se školami nebo třeba ekocentry?

Nejedná se čistě o ekologickou výcho-
vu, i když i na té samozřejmě Zdravá měs-
ta regionálně spolupracují s ekocentry 
a jinými nevládními neziskovkami. Spíše 
se dnes zabýváme výchovou k udržitel-
nému rozvoji, tedy k celkovému rozhledu, 
postojům a aktivitě dětí a mládeže. Spolu-
pracujeme s centrem ekologické výchovy 
Sever, na vybraných akcích a kampaních 
také s Nadací Partnerství či Ekologickým 
institutem Veronica i dalšími členy Pavu-
činy, kteří to umějí skvěle.

Jaké příklady inovativních aktivit škol 
ve spolupráci s místní veřejnou správou 
a dalšími partnery se vám vybaví?

Před pár lety jsme ve Zdravých měs-
tech a obcích zavedli novinku, tzv. Školní 
fóra. Naši členové se tuto techniku učí vy-
užívat a každým rokem počet těchto akcí 

ve školách stoupá. Velké poděkování pat-
ří Litoměřicím a jejich školám, které byly 
pilotními místy. A zejména našemu panu 
předsedovi, který jako emeritní pedagog 
pomáhá se Školními a Mladými fóry ve 
městech po celé republice. Chci ale zdů-
raznit, že se nejedná o izolovanou aktivi-
tu škol, bez úzké spolupráce s radnicí není 
možné něco takového zorganizovat.

Co dává v tomto ohledu Česko Evropě a světu?
Jako národní platforma programu 

Zdravé město má NSZM ČR úzkou ko-
operaci s obdobnými národními asociace-
mi, které působí ve většině států Evropy. 
Tradice této spolupráce je dlouhá, proto-
že Zdravá města OSN-WHO fungují již od 
roku 1988 a jedná se o nejstarší aktivně 
fungující program, pro města a obce v Ev-
ropě vůbec. Setkáváme se pravidelně na 
mezinárodních akcích, máme čilou inter-
netovou komunikaci, sdílíme zkušenos-
ti a projekty. Česká síť Zdravých měst je 
oceňována jako strategicky a systémově 
postupující a současně máme rozvinutý 
moderní informační systém a důkladnou 
asistenci pro naše členy. Přenos inspira-
cí mezi Českem a světem je ale složitý již 

kvůli naší sídelní struktuře. Důležitější na 
našich mezinárodních vztazích je přátel-
ská atmosféra a možnost spolupráce po 
celé EU i s dalšími zeměmi. V každé zemi 
máme konkrétní osobní kontakty a je pro 
nás relativně snadné zprostředkovat me-
zinárodní propojení do projektů našich 
členů nebo naopak nabídnout zahraniční 
projektová konsorcia do Česka.

Z čeho máte největší radost, když pře-
hlédnete dílo české Národní sítě Zdravých 
měst?

Děkuji za optimistický dotaz. Ale ra-
ději bych si radost nechal do budoucna, 
až skutečně budeme stabilizovaným pro-
gramem po všech stránkách. Zatím je i po 
25 letech program Zdravé město v Česku 
nadstandard. Je však pro mě velkým po-
těšením spolupracovat s aktivními, ote-
vřenými a profesionálně skvělými lidmi, 
kteří dlouhodobě tvoří tým Kanceláře 
NSZM. A zejména chci poděkovat za přá-
telské vztahy mezi Zdravými městy, obce-
mi a regiony po celé naší republice. 

Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
Foto: NSZM
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Moudrá města
Nevládní organizace Nesehnutí 
loni spustila webový portál  
www.moudramesta.cz s příklady 
dobré praxe z Česka i zahraničí,  
které mají inspirovat místní správy 
ke včasné realizaci opatření  
ke zvládání a předcházení důsled-
kům klimatické změny.

Na adaptačních a mitigačních opat-
řeních už několik let koncepčně pracuje 
řada evropských měst. Pilotní projekty se 
dají najít i v Česku. Nesehnutí se rozhod-
lo hledat příklady dobré praxe v zahrani-
čí, propojovat je s českými reáliemi a mo-
tivovat k realizaci prozíravých opatření 
pro sídla. Koordinátorka kampaně Rado-
slava Krylová říká: „Navštívili jsme města 
a zpovídali osobnosti, které opatření rea-
lizovaly. Kampaň díky nim nejen inspiru-
je, ale poskytuje i praktický návod, co je 
třeba pro realizaci takových opatření pře-
konat, prosadit, vyjednat.“  

„Za všemi úspěšnými realizacemi je 
spolupráce radnic s místními lidmi. Bez 
zapojení veřejnosti se dosahuje cíle těž-
ko,“ dodává facilitátor Martin Nawrath.

Web Moudrá města ukazuje, že pro 
příznivé životní podmínky již řada evrop-
ských měst podniká cílené kroky – na-
příklad se snaží, aby vodní toky byly běž-
nou součástí měst, nebo usiluje o zvětše-
ní ploch a zlepšení stavu zeleně. Příkla-
dy dobré praxe existují i pro zadržování 
vody ve městě. „Například dánská Kodaň 
má koncepci hospodaření s vodou posta-
venou na principu, kdy je maximum sráž-
kové vody drženo ve městě a nezbavují se 
jí rychlým odtokem kanály. Česká města 
jsou bohužel většinou stavěna tak, aby byla 

voda co nejrychleji odváděna pryč,” říká 
Barbora Bakošová z Nesehnutí. „Kodaňský 
park Enghave pak obsahuje podzemní ná-
drže, v nichž v případě silných přívalových 
dešťů zadržují vodu. Ta se následně vyu-
žívá pro zavlažování rostlin v parku nebo 
pro splachování v domácnostech.”

Obec jako organismus − Culemborg

Víte, že město, obec nebo čtvrť mohou 
fungovat jako organismy s vlastním me-
tabolismem? Například dešťová a splaš-
ková voda či odpady mohou být lokálně 
využívány. Ideálem je, aby takový organi-
smus spotřeboval co nejméně látek, ma-
teriálů a energie z vnějšku a co nejméně 
toho vyloučil ve formě odpadů. Bohužel 
technická infrastruktura v České repub-
lice nebývá navrhována tak, aby se vyu-
žívalo přirozených cyklů. Reálný příklad 
nabízí web Moudrá města z nizozemské-
ho Culemborgu.

Myšlenka cyklického využívání látek 
inspirovala lidi z nizozemské akademické, 
politické a aktivistické sféry k vytvoření 
ekologicky šetrné městské čtvrti EVA-
-Lanxmeer v Culemborgu. Její název tvoří 
místní pojmenování a zkratka označující 
Ecologisch Centrum voor Educatie, Voor-
lichting en Advies, v překladu Ekologické 

centrum pro vzdělávání, informace a po-
radenství, které projekt iniciovalo a fi-
nancovalo. Čtvrť zahrnuje 320 obytných 
domů, 40 tisíc metrů čtverečních kance-
lářských prostor, školy, 2,5 hektaru měst-
ských farem a dalšího zázemí, včetně re-
staurace, čajovny a podobně.

Čtvrť vybudovali v polovině devadesá-
tých let na území bývalých zemědělských 
ploch, které obklopovalo ochranné pás-
mo zdroje pitné vody. Proto byl cílem pro-
jektu co nejšetrnější vodní management. 
Protože je hospodaření s vodou jedním 
z největších současných environmentál-
ních problémů, stal se později Lanxmeer 
vzorem pro další evropská města. V pro-
jektu byla zohledněna také energetic-
ká a potravinová soběstačnost, důraz byl 
kladen i na ekologické propojení jednotli-
vých sídelních prvků a vytvoření takzva-
né zelené infrastruktury, tedy plánované 
sítě přírodních a polopřírodních oblas-
tí poskytující různorodé ekosystémové 
služby. Díky tomu se místu přezdívá park 
21. století. 

Zdroj: Nesehnutí a www.moudramesta.cz,  
vybráno a upraveno (red)

 Umělý mokřad v Lanxmeeru.
Zdroj: Lamiot / Wikimedia Commons

http://www.moudramesta.cz/
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Srovnání přinese zjištění, že způsob, 
jakým sídlo stavíme, ovlivňuje plochu za-
brané přírody a zemědělské půdy. V další 
diskusi se ukáže, že nejde jen o domy, ale 
i o dopravu, obchody a další.

Cíl: uvědomit si, jak různé přístupy k plá-
nování města ovlivňují, kolik zabereme 
přírody a zemědělské půdy při stejném 
počtu obyvatel a že na zastavování orné 
půdy má významný podíl i infrastruktura 
(silnice, parkoviště apod.)
Počet účastníků: 6–12 (dvě skupiny)
Prostředí: uvnitř
Čas: cca 45 minut
Věková skupina: 12+
Pomůcky: zadání pro každou skupinu, 
hrací karty, vytištěné obrázky (jsou volně 
dostupné na: www.tydenudrzitelnosti.cz/
project/simulacni-hra-zabirani-pudy)

Průběh

1  Účastníky rozdělíme na dvě skupiny.
2  Úvod (5 minut): „Vaším úkolem bude po-

stavit město. Město budete skládat z karti-
ček, které představují různé prostory a bu-
dovy. Není to ale tak jednoduché – musíte 
ve svém městě ubytovat potřebný počet 
lidí: 6 000 nebo o malinko více, a musíte spl-
nit všechny podmínky v písemném zadání.“ 
S tím jim předejte zadání.
3 Hra (15 minut)

Během hry pouze odpovídejte na dotazy. 
Typické potřebné odpovědi – „sousedit“ 
znamená i dotýkat se rohem, „pod okny“ 
znamená vlastní zahradu nebo sousedit 
hranou. Supermarket skutečně není po-
vinný. Nelze si vyměnit kartičky mezi 
skupinami.
4 Diskuse (20 minut)

Když jsou města hotová, prohlédněte si je 
navzájem a prodiskutujte a zhodnoťte, jak 
a proč se města liší:
– V jakém městě byste chtěli žít, kde 

a proč?
– Jak to bude s dopravou v jednotlivých 

městech?
– Porovnejte, kolik místa je potřeba pro 

stejný počet obyvatel v činžáku, řadov-
ce, dvojdomku a domu s velkou zahra-
dou?

– V jakých částech města je nejvhodnější 
situovat jaké typy domů?

V rámci diskuse můžete zmínit tato fakta:
– Každý den přicházíme o cca 20 ha ze-

mědělské půdy, což je přibližně 30 fot-
balových hřišť (údaj za rok 2013).

– Půda není zabírána jen budovami, ale 
i infrastrukturou (jako jsou železni-

ce, silnice atd.). Ta přináší nejen ztrátu 
půdy, ale i náklady na opravy a údrž-
bu, takže je třeba být více ostražitý při 
rozhodování

– Ve hře jedna karta reprezentovala 
6 000 m2, tedy 200 × 300 m.

– Od roku 1927 jsme na území České re-
publiky zastavěli více než pětinu orné 
půdy. Nejen pro stavby, ale i pro silnice, 
parkoviště a nákupní centra.

Pak se podívejte na obrázek se silnicí (dole).
V manuálu hry na webu najdete i letecké 
pohledy na různé typy využívání území:
1. Centrum Prahy: cca 8 000 obyvatel, 

15 000 pracovních míst a 700 obchodů
2. Golfové hřiště nedaleko Prahy: 0 oby-

vatel, cca 25 pracovních míst
3. Nákupní centrum na okraji Prahy: 

0 obyvatel, 1 000 pracovních míst, cca 
150 obchodů

4. Pražské panelové sídliště Jižní Měs-
to: 15 000 obyvatel, 5 000 pracovních 
míst, cca 20 obchodů

5. Rozvolněná zástavba na okraji Prahy: 
cca 700 obyvatel

6. Tradiční vesnice (Holašovice): cca 150 
obyvatel

Metodika vznikla v rámci projektu Přího-
dy pražské přírody realizovaného Skaut-
ským institutem, který byl podpořen 
grantem hl. m. Prahy. 

Aktivitu připravily Jana Marešová,  
Anna Šlechtová, Junák – český skaut,  

Skautský institut, z. s. Upraveno (red).  
Úplný návod včetně pomůcek:  

www.tydenudrzitelnosti.cz/project/ 
simulacni-hra-zabirani-pudy

SIMULAČNÍ HRA

Zabírání půdy
Účastníci simulační hry sestavují město pro stejný počet obyvatel podle 
zadání. Jedna patrola prostorově úsporné město, druhá město luxusní.

ZADÁNÍ 1

Vytvořte město pro 6 000 obyvatel 
s náměstím a školou. Pokuste se udělat 
město plošně co nejmenší. Přitom do-
držte následující:
– 2 000 lidí chce vlastní dům
– 3 000 lidí chce pod okny zeleň, 

ve které si mohou hrát děti – park 
nebo zahradu

– 2 000 lidí chce něco levného a men-
šího − byt

– 600 lidí chce mít v domě nebo vedle 
sebe obchod

– 1 000 lidí chce mít v sousedství ško-
lu (stačí dotyk kartiček rohem)

– Každá karta představuje 6 000 m2, 
tedy 200 × 300 m.

ZADÁNÍ 2

Vytvořte město pro 6 000 obyvatel 
s náměstím a školou. Pokuste se udělat 
město co nejluxusnější – aby měl každý 
svůj prostor. Přitom dodržte následující:
– 2 000 lidí chce vlastní dům
– 3 000 lidí chce pod okny zeleň, ve 

které si mohou hrát děti – park nebo 
zahradu

– 2 000 lidí chce něco levného a men-
šího – byt

– 600 lidí chce mít v domě nebo vedle 
sebe obchod

– 1 000 lidí chce mít v sousedství ško-
lu (stačí dotyk kartiček rohem).

 Prostor na ulici, který je třeba pro přepravu 50 osob autobusem, na kole, autem.
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Včera večer se konalo „pracovní“ 
(neveřejné) zasedání zastupitelstva 
obce. Starosta a místostarosta obce se-
známili členy místní samosprávy s in-
vestičním záměrem soukromé osoby: 
na místě stávající malé myslivecké 
střelnice a na sousedním soukromém 
pozemku, za tímto účelem nedávno 
zakoupeným, zbudovat soukromou 
komerční střelnici, která bude za úpla-
tu nabízet služby široké veřejnosti pro 
sportovní brokovou střelbu. Nosite-
lem a budoucím realizátorem záměru 
je pan Nevrlý.

Dosavadní malá střelnice s meta-
čem asfaltových holubů byla zbudo-
vána asi před padesáti lety členy míst-
ního mysliveckého sdružení na louce 
v těsné blízkosti obce (necelých 300 
metrů od bytové zástavby a také od 
budovy školy a školky). Asi dvakrát za 
rok zde trénují střelbu. Provozovate-
lem střelnice je Myslivecké sdružení 
Lhotka, které má parcelu v dlouhodo-
bém pronájmu od obce. Střelnice není 
zanesena do katastru nemovitostí. 
Přes louku – dopadovou plochu střel-
nice – vede stezka do lesa ke studánce 
vzdálené od mateřské a základní ško-
ly 400 metrů; téměř denně tudy cho-
dí děti z mateřské školy na procház-
ku, žáci ze základní školy za hrou i vý-
ukou, příležitostně občané Lhotky na 
„promenády“, občas sem zavítají i tu-
risté a cyklisté.

Při včerejším neveřejném zasedání 
všichni členové zastupitelstva vyjad-
řovali nesouhlas s výstavbou komerč-
ní střelnice, zvažovali, jak realizaci zá-
měru zabránit.

Dnes, den poté, právě skončilo další 
neveřejné zasedání zastupitelstva. Na 
programu bylo setkání s investorem, 
který osobně představil svůj podnika-
telský záměr: „Zbudujeme následující 
technická zařízení: trap, lovecké kolo, 
vysoká věž, zajíc na průseku. V přípa-
dě zájmu veřejnosti budeme střelnici 
provozovat každý den, v pracovní dny 
pravděpodobně až v odpoledních ho-
dinách.“

Na závěr zastupitelé hlasovali, 
zda na nejbližším veřejném zasedá-
ní zbudování komerční střelnice pod-
poří. Překvapivě – oproti stanovis-
ku z předchozího dne – většina členů 
zastupitelstva obce souhlasila. Pouze 
jeden zastupitel se zdržel hlasování. 
A jen vy, pan Koukol či paní Koukolová, 
jste hlasovali proti výstavbě střelnice.

Nerozumíte tomu, proč tak rychle 
většina zastupitelů změnila stanovis-
ko. Hlavou vám běží film – začínáte si 
uvědomovat dopady provozu komerč-
ní střelnice na život v obci: omezení 
využití blízkého lesa a louky mateř-
skou a základní školou i veřejností, 
hluk v obci, prašnost v ulici před ško-
lou v důsledku dopravy zákazníků ke 
střelnici, místo spadá do pásma hy-
gienické ochrany nedaleké přehrady 
aj. Pocit vzteku střídá pocit bezmo-
ci. S řešením podobné situace nemá-
te žádnou zkušenost. Zvažujete, zda 
je šance současný stav zvrátit. Co dál?

Jak to dopadne?

Záleží na vás! Žácích, studentech, 
občanech − účastnících simulační hry 
o zapojení veřejnosti do řešení envi-
ronmentálního problému Investiční zá-
měr hýbe obcí. Podrobný, perfektně me-
todicky promyšlený návod pro učitele 
zpracovala RNDr. Dáša Zouharová, kte-
rá má dlouholetou praxi koordinátorky 
environmentální výchovy a tvůrkyně 
školního vzdělávacího programu v zá-
kladní škole v Podomí; od roku 2006 
působí jako organizátorka a lektorka 
dalšího vzdělávání pedagogických pra-
covníků v brněnské Lipce. 

Dáša Zouharová: Investiční záměr hýbe 
obcí. Simulační hra – metodický matriál 

pro učitele. Vydala Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání,  

Brno 2013.  
Volně dostupný na: www.lipka.cz/
soubory/invest-zamer--f3502.pdf

Ukázku vybrala a upravila  
redakce Bedrníku.

SIMULAČNÍ HRA

Investiční  
záměr hýbe obcí
Jste členem zastupitelstva v obci Lhotka, 
jmenujete se pan Koukol či paní Koukolová.

Města se potýkají s negativními vlivy, kte-
ré s sebou doprava přináší – jedná se o tzv. 
externí náklady (externality) z dopravy. Tyto 
náklady nedopadají pouze na ty, kteří tyto 
náklady způsobují, tj. účastníky dopravy, ale 
často na celou společnost a životní prostře-
dí. Z hlediska produkce externalit můžeme 
říci, že nejšetrnější dopravou je doprava pěší 
a cyklistická. Naopak největší negativní vliv 
na životní prostředí má v ČR automobilová 
a nákladní doprava, za ní následují motocykly, 
letadla a železnice, zanedbatelný vliv má díky 
svému objemu (kilometrům ujetým na našem 
území) vodní doprava.

TÉMA: DRUHY DOPRAVY

Jak „jezdíme“? Využívání dopravy 
v závislosti na cílech cesty.

Jistě nikoho z nás nepřekvapí těsná souvislost 
mezi zvoleným způsobem dopravy a délkou 
cesty. Pojďme se nyní zamyslet sami nad se-
bou... Jak je to s vámi? Jak se pohybujete prá-
vě vy? Je vámi zvolený druh dopravy ovlivněn 
vzdáleností?

Zadání:
Každý z nás se dnes do školy musel přesunout 
ze svého bydliště nebo z jiného místa. Zkus-
me si udělat reálný průzkum a zjistit, jak jste 
se sem dnes dostali. Vyzvěte žáky, aby panto-
mimicky (pohybem a bez mluvení) představili 
způsob, který by vyjadřoval, jak se dostali do 
školy (např. pěšky, autem, na kole, vlakem). 
Žáci bez mluvení vytvoří skupiny, v nichž se 
sejdou vždy jedinci, kteří představují stejný 
druh využitého dopravního prostředku. Po-
čty žáků zapisujeme do tabulky na flipu nebo 
na tabuli. Můžeme přepočítat na procenta.

NÁMĚTY PRO  
2. STUPEŇ ZŠ

Co trápí 
města? 
Dopravní 
externality.
Ukázka ze vzdělávacího 
materiálu Udržitelná 
mobilita a elektromobilita.

http://www.lipka.cz/soubory/invest-zamer--f3502.pdf
http://www.lipka.cz/soubory/invest-zamer--f3502.pdf
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Varianta A: Můžete obměnit několik za-
dání (cesta na dovolenou, výlet s rodiči...) 
a sledovat, jak se skupiny a jejich členové 
vzájemně proměňují.
Varianta B: Naplnění nádob kuličkami, 
šiškami, balónky. (Každá nádoba předsta-
vuje jiný druh dopravy. Žáci plní nádoby 
zvolenými předměty podle toho, jakou 
dopravu využívají.) Naplněné nádoby na-
bízejí vizualizaci vzájemného poměru do-
pravních prostředků.

Diskutujeme:
– Napadne vás, proč jsou jednotlivé způ-

soby dopravy u nás ve třídě takto za-
stoupeny?

– Co ovlivňuje vaši volbu dopravního 
prostředku?

– Proč jste si vybrali právě tento druh 
dopravy?

– Jak se musel změnit cíl cesty, aby se po-
měr mezi skupinami změnil?

TÉMA: CO TRÁPÍ MĚSTA  
(DOPRAVNÍ EXTERNALITY)

1. Externality a jejich dopady

Moderní druhy dopravy nám přinášejí 
spoustu výhod (pohodlné zvládnutí cest 
na velké vzdálenosti, přepravu nákla-
du, rychlost, flexibilitu). Způsobují ovšem 
také řadu dalších nezamýšlených efektů, 
které se negativně dotýkají nejen život-
ního prostředí, ale i lidského zdraví, eko-
nomiky a společnosti. Říkáme jim exter-
nality z dopravy. Dokázali byste některé 
jmenovat?
Zadání:
1. Utvořte skupiny po cca 4 žácích a pře-
mýšlejte, zda vás některé negativní efek-
ty dopravy (externality) napadnou. Své 
návrhy zapisujte na papír, uvnitř skupiny 
je krátce komentujte.
2. Následně pracujte s tabulkou externalit 
Mobilní svět.

MOBILNÍ SVĚT: PŘÍKLADY NEGATIVNÍCH 
EXTERNÍCH EFEKTŮ Z DOPRAVY

Tabulku nakopírujte (v barevném rozliše-
ní, počet kopií dle počtu skupin), rozstří-
hejte na jednotlivá pole a každé skupině 
žáků rozdejte tři kompletní řádky (v roz-
stříhané podobě). Každá skupina musí mít 
k dispozici také první řádek (názvy sloup-
ců). Seznamte žáky s prvním řádkem (ná-
zvy sloupců). Komentujte jednotlivé názvy 
a ujistěte se, že žáci rozumí jejich významu.
Poté zadejte samostatnou práci ve sku-
pinách a vyzvěte žáky, ať přemýšlejí, tří-
dí a skládají jednotlivá pole tak, jak se do-
mnívají, že k sobě patří. Výsledkem práce 
jsou sestavené „barevné“ řádky.
Varianta: Pokud máte dostatek času a jste 
si jisti, že žáci se v tématu orientují a jsou 
v něm zdatní, můžete dát každé skupi-
ně složit celou tabulku. V tomto případě 

počítejte s výrazně delší časovou dotací. 
Obecně ovšem doporučujeme (s ohledem 
na náročnost termínů a nových pojmů) 
rozdělit tabulku mezi více skupin, které 
pracují jen s užším výběrem (vybranými 
externalitami).
Doporučení: V průběhu aktivity učitel jed-
notlivé skupinky obchází, zjišťuje, jak se 
práce žákům daří. Případně nabízí vysvět-
lení pojmů, o jejichž významu žáci váhají 
(daňoví poplatníci, dotace, ekodukt, ne-
vládní neziskové organizace atd). Učitel se 
tak stává aktivním podporovatelem žáků 
při této aktivitě.

Závěr:
Prezentace a kontrola výsledků jednotli-
vých skupin. Žáci se tak seznamují s ex-
ternalitami, s nimiž pracovali jejich spo-

lužáci. Získávají prostor pro vlastní argu-
menty a diskuzi.

Reflexe:
Diskutujte:
– Co vás překvapilo?
– Co nového jste se dozvěděli?
– Co dalšího byste se chtěli o tématu do-

zvědět? Jak to zjistíte?
Pro reflexi můžete využít následující 
2. krok: Environmentální spravedlnost.

2. Environmentální spravedlnost 
(reflexe)

Shrňte:
V současném systému platí uživatel dopra-
vy jen část nákladů (na pořízení auta, pali-
va, dopravní pojištění), řadu negativních 
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Tabulka: Příklady negativních externích efektů z dopravy

Negativní externí 
efekty z dopravy

Koho se externality 
týkají (na koho 

nejvíce dopadají)?

Opatření k odstranění 
škod Organizace, 

které nám 
v tom pomáhají

Kdo hradí (platí) 
organizace 

a nutná opatření

Dopravní nehody a jejich 
následky

Všech účastníků 
dopravního provozu 
vč. chodců a cyklistů

Léčba, invalidní důchod 
Dopravní policie, odbory 

dopravy na MěÚ, 
Ministerstvo dopravy

Daňoví poplatníci, 
zdravotní pojišťovny, 

státní systém zdravotního 
zabezpečení 

(plátci zdravotního 
a sociálního pojištění)

Znečištění ovzduší 
(emise)

Všech, nejvíce však 
obyvatel velkých měst

Monitoring stavu ovzduší, 
kvalitní plánování rozvoje 

města, zklidňování dopravy, 
nevládní neziskové 

organizace, Ministerstvo 
životního prostředí

Daňoví poplatníci

Hluk
Lidí v blízkosti 

velkých dopravních tepen, 
železnic a letišť

Konstrukce vozovek – „tiché 
asfalty“, protihlukové 

bariéry, výměna oken za 
protihluková, výsadba 

zeleně atd.

Vlastníci komunikací: 
Správa silnic, technická 

správa komunikací, 
města a obce. 

Tedy daňoví poplatníci

Zdravotní problémy 
způsobené emisemi 

a hlukem

Obyvatelé měst 
a dopravně vytížených 

lokalit

Léky, lékaři, lázně, pobyty 
škol v přírodě atd.

Plátci zdravotního 
a sociálního pojištění

Zábor místa a investice 
do výstavby a údržby 

silnic, spotřeba přírodních 
zdrojů

Obyvatelé měst 
(chybí prostor na dětské 

hřiště, parky, setkávání…)

Odbory dopravy na MěÚ, 
Ministerstvo dopravy, 

Ředitelství silnic a dálnic

Dotace, vládní výdaje, 
rozpočty města, daňoví 

poplatníci

Ztráta přírodních lokalit 
a jejich propojení

Obyvatelé měst a vesnic, 
živočichové

Krajinné mosty – 
ekodukty, víceúčelové 
nadchody, podchody 

(např. pro obojživelníky)

Daňoví poplatníci

Změna klimatu
Dopad na celou planetu – 
lidé, rostliny, živočichové 
(např. polární medvěd)

Národní vlády, nadnárodní 
instituce a dohody

Daňoví poplatníci

Dopravní zácpy Řidiči a cestující — —
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externalit nese celá společnost bez ohledu 
na to, zda vůbec a nakolik dopravu využívá.

Ptejte se a diskutujte:
– Připadá vám toto nastavení spravedli-

vé?
– Kdo by měl podle vás tyto externality 

hradit?
– Jakým způsobem byste to zajistili?
Environmentální spravedlnost říkáme 
tomu, když externality hradí pouze ti, 
kteří daný zdroj či službu využívají (v pří-
padě dopravy tedy ti, kdo něco někam 
převážejí). Jednou z možností je zahrnout 
externality do cen dopravních prostřed-
ků, pohonných hmot atd. To by dalo signál 
o skutečných nákladech spojených s da-
nou cestou a vedlo by to k omezení nee-
kologických způsobů dopravy.

TÉMA: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
NA ROZVOJOVÉ PROJEKTY MĚSTA

Zastupitelstvo mládeže

Už víme, jakou cenu platíme za dopravu. 
Negativních externích efektů z dopravy 
(externalit) je celá řada. Negativními do-
pady dopravy a tím, jak je snížit, se zabý-
vá množství výzkumných institucí, nezis-
kových organizací, veřejná správa a dal-
ší. Právě nyní stojíme na prahu doby, kdy 
jsou lidé nuceni zamyslet se nad důsledky 
své činnosti. Občané a správa města mají 
zodpovědnost za to, jak bude vypadat je-
jich město a doprava budoucnosti. Nestačí 

jen doufat v dobrý vývoj, je třeba vyjádřit 
svůj názor. Jak? A může být vůbec slyšen 
váš „mladý“ hlas?
V některých městech v ČR se můžete za-
pojit do činnosti městských mládežnic-
kých parlamentů a zastupitelstev (např. 
Zastupitelstvo mládeže Litoměřice). Mlá-
dež v průběhu roku řeší aktuální témata, 
která občany ve městech trápí, a navrhuje 
své náměty a nápady, jak město zvelebit. 
Pojďme se jako mladí zastupitelé věnovat 
udržitelné dopravě v našem městě.

Zadání:
Dnes si můžete vyzkoušet strategické roz-
hodování členů zastupitelstva. Tabulka Roz-
vojové projekty popisuje 6 zajímavých pro-
jektů, které slibují pozitivní změny v do-
pravě města. Máme 6 nápadů (projektů), jak 
snižovat negativní dopady dopravy ve měs-
tě, a podpořit tak udržitelný rozvoj našeho 
města. Pojďme společně vybrat dva nejlepší.
1. Vytvořte pracovní skupiny (max. 6 sku-

pin). Každá skupina obdrží popis jedno-
ho nového rozvojového projektu. Žáci 
se seznámí s textem (viz rámeček).

2. Každá skupina má za úkol vyhledat dal-
ší reálné informace, které se k danému 
tématu (projektu) vztahují. Může vyu-
žít internet (hledat konkrétní příklady 
dobré praxe, vyhledávat klady a zápo-
ry k danému tématu – projektu atd.). 
Žáci získají přehled informací a názorů 
k tématu.

3. Žáci hodnotí, nakolik daný projekt 
zmírní negativní dopady dopravy ve 

městě. (Mohou k tomu využít např. ta-
bulku externalit. Žáci dopisují do tabul-
ky Rozvojové projekty informace, které 
získali z online zdrojů. Příslušné exter-
nality najdou v tabulce externalit.)
Varianta: Aktivity 2 a 3 (vyhledávání 
informací z dalších zdrojů, hodnoce-
ní vlivu na míru externality) můžete 
zadat skupině jako domácí úkol. V ná-
sledující hodině již pracují a diskutují 
„znalí“ žáci.

4. Žáci sepíší na arch papíru slabé a silné 
stránky projektu.

5. Žáci prezentují svůj výstup ostatním. 
Zdůrazní, jak konkrétně projekt do-
padne na výši externalit z dopravy.

6. Žáci vyberou dva nejvhodnější projek-
ty. O jejich podpoře hlasují. Nakonec 
vybrané projekty vyvěsí ve třídě.

Reflexe:
Diskutujte:
– Co vás nejvíce překvapilo?
– Co nového jste se dozvěděli?
– Co dalšího byste se chtěli o tématu do-

zvědět? Jak to zjistíte?
– Jak se vám líbilo navrhovat změny 

a být aktivními občany?. 

Udržitelná mobilita a elektromobilita. Meto-
dika a pracovní listy na vybraná témata udr-

žitelné mobility a elektromobility. Město Lito-
měřice a Sever Litoměřice, 2018

Vybráno a upraveno redakcí Bedrníku.

Sdílený prostor  
(tzv. Shared space)

Sdílený prostor je revoluční, ale 
již osvědčený přístup. Ulice ne-
mají oddělený prostor pro řidi-
če, cyklisty a chodce – obrubníky, 
chodníky, silnice, dopravní znač-
ky i semafory jsou odstraněny. 
To způsobuje určitou nejistotu, 
a řidiči pak jezdí opatrněji, méně 
agresivně. Projekt má v zahraničí 
dobré výsledky.

Vybudování půjčoven elektrokol 
a garáží  pro soukromá jízdní kola

Vybudování kamenných půjčoven 
elektrokol umožní řadě obyvatel 
zdravý a zábavný pohyb na elek-
trokolech. Uživatelé ocení rych-
lý pohyb po městě (až 25 km/h), 
možnost přepravovat elektrokolo 
v hromadné dopravě. Elektroko-
lo pomáhá dojet elegantně a včas 
i v obleku do zaměstnání. Oče-

káváme, že budou využity cyklo-
stezky ve městě. Každá půjčovna 
bude zároveň fungovat jako garáž 
na soukromá jízdní kola, což jistě 
mezi obyvateli města podpoří zá-
jem o cyklistiku. Půjčovny i gará-
že budou nabízet své služby za 
zvýhodněnou cenu.

Nabíjecí stanice  
pro elektromobily a elektrokola

Elektromobil neprodukuje v mís-
tě průjezdu žádné emise ani hluk. 
Již nyní zde jezdí první elektro-
mobily, ale v masovém rozšíření 
jim brání jejich pořizovací cena, 
a především nedostatek nabí-
jecích stanic. Jejich vybudování 
je posledním článkem, který vás 
spojuje s čistým a tichým měs-
tem. Naše nabídka je mimořádná, 
protože ke každé stanici pro elek-
tromobil vybudujeme jednu sta-
nici pro elektrokola zdarma. Cel-
kem 5 nabíjecích stanic.

CarLoft

Vzhledem k tomu, že parkovací 
plocha ve městech je nedostateč-
ná a zabírá cenné místo pro jiné 
aktivity, např. veřejné setkávání 
a odpočinek obyvatel, nabízíme 
vám komfortní způsob parkování 
aut. Auta budou výtahem zved-
nuta na úroveň bytu jeho majite-
le, který se k němu může dostat 
přímo z bytu. Projekt ocení zvláš-
tě majitelé luxusních aut, kteří se 
obávají vandalismu, stejně jako 
obyvatelé měst. První CarLoft byl 
vybudován v roce 2009 v Berlíně.

Vybudování jedlého lesa  
v centru města na místě  
stávajícího parkoviště

Česká republika patří k význam-
ným znečišťovatelům v EU. A přes-
to emise z dopravy rok od roku 
stoupají. Jednou z možností, jak 
snížit emise především CO2, je sá-

zení stromů. Připravili jsme pro vás 
projekt vybudování jedlého lesa 
o rozloze jeden hektar, který vysa-
díme na místě stávajícího parkovi-
ště a přilehlého květinového par-
ku. Les bude ročně fixovat přibliž-
ně 10 tun oxidu uhličitého, poskyt-
ne lidem příjemné prostředí a také 
volně rostoucí jedlé plody. Kde ale 
budeme parkovat...?

Sdílené automobily

Umožňují občanům snížit náklady 
na dojíždění o 50–70 %! Sdílení au-
tomobilů je praktický způsob, jak 
ušetřit za palivo a zároveň snížit 
znečištění ovzduší. Tento projekt 
nabízí moderní platformu pro sdí-
lení požadavků a nabídek občanů 
na cesty autem, stejně jako mapo-
vání a plánování trasy či kalkulač-
ku nákladů na dojíždění. Program 
je tu pro vás okamžitě, dostupný 
je také jako aplikace na mobil! Mi-
nimální náklady, maximální zisk!

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
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VÝUKOVÝ PROGRAM POJĎTE S NÁMI DO ÚLU

Slovenské Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica realizuje dlou-
hodobý vzdělávací projekt Městské včely 
určený pro samosprávy, veřejnost, školy. 
„Poskytujeme včelám priestor, aby mes-
to prekvitalo. Umiestili sme mestské úle 
v Bratislave a vo Zvolene, vytvárame mest-
skú štvrť priateľskú opeľovačom, rea- 
lizujeme výučbové programy na včelnici 
a požičiavame školám interaktívnu stolo-
vú hru Kráľovstvo včiel,“ shrnuje koordi-
nátorka projektu Petra Ježeková.

Jen během roku 2018 se Živici ve spo-
lupráci s městem Zvolen a jeho Technic-
kou univerzitou podařilo vytvořit devět 
inspiračních vzdělávacích ploch s příro-
dě blízkou zelení a nektarodárnou výsad-
bou. Umístili pět interaktivních hmyzích 
hotelů, které byly jako studentské práce 
oceněny v umělecké sekci na mezinárod-
ní konferenci SVOČ. Tyto hmyzí hotely 
jsou vzdělávacím, funkčním a estetickým 
prvkem v městském prostředí, kde uži-
tečnému samotářskému hmyzu poskytu-
jí úkryt. Školákům i ostatním obyvatelům 
slouží i k pozorování usídleného hmyzu.

Konference Přírodě blízká péče o vegeta-
ci a zeleň ve městech ve Zvolenu a diskuse 
Městská zeleň blízká přírodě a kvetoucí měs-
ta v Bratislavě přinesly výsledky, jak ukazu-
je hodnocení pracovnice Městského úřadu 
Dolný Kubín: „Konferencia bola perfektná, 
témy a prednášajúci dokonalí. Všetky infor-
mácie by som chcela posunúť vedeniu mest-
skej zelene v Dolnom Kubíne, aby sa roz-
hodli čo by sa dalo urobiť v tomto meste.“

Vzdělávací program Poďte s nami do úľa 
(představujeme níže) navštívilo ve včelni-
cích v Bratislavě, Zvolenu, Kežmarku. Lu-

čenci a Žilině celkem 3 500 účastníků. Dva 
úly na střeše Slovenské spořitelny vy-
nesly v roce 2018 rekordní snůšku medu 
– přes 130 kg a banka podpořila otevření 
Pohádkové včelnice ve Zvolenu a zřízení 
„létající“ medárny.

Co bychom měli vědět o včelách

Včela medonosná má velmi důležité 
postavení v koloběhu přírodního života. 
Je nejdůležitějším opylovačem kulturních 
i planých rostlin. Bez ní by v Evropě mělo 
asi 20 tisíc druhů rostlin problém se roz-
množit a dále existovat. Přírodní podmín-
ky by se tím změnily natolik, že ani lidé 
by nemuseli být schopní přežít. Rostliny 
se sice opylují i pomocí větru, vody, jiné-
ho hmyzu a dalších živočichů. Hlavní práci 
však udělají včely, opylují až 86 % rostlin-
ných druhů na Zemi, v Evropě to předsta-
vuje přibližně 76 % produkce potravin.

Většina ovoce, zeleniny a ořechů, včet-
ně rajčat, slunečnic, okurek, kešu, cibule, 
zelí, mandlí či citrusů opylují včely. Výno-
sy kávy, sóji a bavlny na nich přímo závisí. 
Včely jsou v první linii potravního řetězce 
a udržují při životě i ptactvo a další zvířa-
ta, která se živí semeny a plody rostlin.

A navíc jsou tu včelí produkty: med, 
vosk, propolis, mateří kašička a včelí jed, 
které mají významné postavení v léčite-
ství, farmacii a kosmetice.

Potřebujeme včely ve městě?

Po celém světě je v posledních letech po-
zorován velký úhyn včel. Mnohdy v krát-
kém časovém úseku prostě zmizí, jevu se 
říká syndrom zhroucení včelstev. Proč se to 
děje, s jistotou nevíme, ale známe faktory, 
které nepochybně včelám škodí.

Kromě nemocí a klimatických změn 
jde především o současný způsob země-

NÁMĚTY PRO KAŽDÝ VĚK

Městské včely
Včely, kterých rychle ubývá, překvapivě nacházejí nové prostředí pro 
život. Vracejí se do měst a pomáhají nám chápat přírodu.

Cíl: seznámení dětí se včelami, fyziologický-
mi rozdíly mezi včelou, trubcem a královnou, 
jejich rolí v úlu, odlišnostmi vos, sršňů a čme-
láků, se základními včelařskými pomůcka-
mi, jejich použitím, medonosnými rostlinami 
a včelími produkty, samotářskými včelami
Čas: 45 min.

Věk: MŠ, 1.–5. ročník ZŠ

Pomůcky: běžný úl s proskleným úlovým ná-
stavcem, papírový model úlu, dýmák, rozpě-
rák, včelařské klobouky, plyšová včela, různé 
druhy medu na ochutnávku, dřevěné lžič-
ky na ochutnávání, podsedáky na sezení pro 

děti, 8 misek, 25 slámek, vytištěné a zalami-
nované obrázky včely, královny, trubce, vosy, 
sršně, čmeláka, motýla, včelí hlavy, drvodělky

Postup:
Úvod: Přivítání ve včelnici, představení se.
Motivace (10 min.)
Programem děti provází loutka – včela. Měla 
by se podobat skutečné včele – 5 očí, správný 
počet křídel a nohou. Loutka se dětem před-
staví a poprosí je, aby si posedaly do trávy, za-
vřely oči a lektorka jim přečte krátký příběh 
o tom, proč včely tancují. Potom loutka včela 
osloví děti a ptá se jich, co o včelách vědí s po-
mocí motivačních obrázků.

Příklady otázek:
Kdo už viděl včelu? Jak vypadá?
Co dělá včela?
Proč chováme včely?
Kde včely bydlí?
Jaké včely jsou v úlu?
Poznáš i samotářskou včelu?
....
Vlastní realizace (20 min.)
Loutka koluje mezi dětmi a ony říkají, co na ní 
vidí, čeho si všimly. Trochu si povíme o včele.
Potom si ukážeme papírový model úlu (dá se 
koupit jako vzdělávací pomůcka) a skutečnou  
včelu a trubce v uzavřené sklenici.
Děti si oblečou včelařské ochranné klobouky 
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dělské velkovýroby. Monokul-
turní pěstování na velkých plo-
chách a časné sečení luk připra-
vuje včely o přirozené prostředí 
a potravu z pestrých kvetou-
cích rostlin. Jako nežádoucí ple-
vel se likvidují medonosné vlčí 
máky, koukol, chrpy... Znečiště-
né prostředí oslabuje schopnost 
včel následovat vůni květů až ke 
zdroji. Mezi hlavní příčiny mize-
ní včel však patří používání pes-
ticidů, zejména neonikotinoidů.

Možná paradoxně v součas-
nosti právě městské prostředí 
včelám vyhovuje. Město nabí-
zí širší paletu kvetoucích rost-
lin než venkovská krajina se 
zemědělskými monokultura-
mi. Lidé pěstují květiny v pra-
cích, ve dvorech, na balkónech, 
je tu mnoho okrasných stromů 
a keřů, takže pastva pro včely 
je pestrá a dostatečně dlouhá. 
Med z města má díky této roz-
manitosti jinou chuť, objevuje 
se třeba med mátový nebo kaš-
tanový. Podle odborníků není 
třeba se obávat škodlivin – vče-
ly si do svých zásob nic špatné-
ho neuloží.

Znečištění ovzduší ve měs-
tech snášejí včely lépe než pes-
ticidy z polí. Významnou výho-
dou městského prostředí pro 
včely je i menší větrnost a vyš-
ší teploty. Úly se dají umístit na 
střechy, balkóny, do vnitroblo-
ků, zahrad nebo parků. V sou-
časnosti je najdeme ve městech 
po celém světě. New York, Paříž, 
Londýn, Stokholm, Hogkong, 
Vídeň, Praha, Bratislava či slo-
venský Zvolen jsou příkladem 

toho, jak mohou včely obohatit 
městské prostředí, aniž by obtě-
žovaly obyvatele, a přitom pro-
dukovat chutný a kvalitní med. 
Městské včelnice fungují ve 
spolupráci projektu Měststké 
včely a Greenpeace Slovensko 
také v Kežmarku, Lučenci, Po-
važské Bystrici a Žilině.

Pokud se dodrží určité světel-
né, tepelné a větrné podmínky, 
úly se správně nasměrují a do-
stanou optimální napajedlo, lidé 
v sousedství nemusí o včelách 
vůbec vědět. Může se stát, že se 
přes všechna opatření vyrojí. Roj 
se však pověsí na jedno místo 
a „čeká“, až si ho včelař odebere. 
Taková situace může vyvolat pa-
niku, ale není třeba se bát, rojící 
se včely neútočí, nebodají. 

Včely nejsou přirozeně ag-
resivní hmyz. Lidé si je někdy 
pletou s vosami, které lezou do 
sklenic nebo talířů. Včely se ale 
o naše potraviny nezajímají. Je-
jich cílem není dát vám žihadlo 
− po něm včely  automaticky hy-
nou −, nýbrž přinést do úlu dosta-
tek zásob, aby bylo čím živit děl-
nice a matku.

Co můžeme pro včely udělat?

Zvyšujme podíl květů v na-
šem okolí zejména výsadbou do-
mácích druhů, na které je hmyz 
zvyklý: dřevin jako třešně, viš-
ně, jabloně, ostružiny, maliny, 
vrby, olše, topoly, javory, dříny, 
lísky, rakytníky, z jehličnanů 
mají přednost smrk, jedle, bo-
rovice. Nahraďme muškáty by-
linkami nebo zeleninou, osvěd-

čily se: jahody, rajčata, papriky, 
brambory, bazalka, levandule, 
tymián, máta, šalvěj...

Vynechme při péči o rostliny 
používání pesticidů a jiných jedů. 
S ochranou pomohou vhodné 
kombinace rostlin, příkladem je 
česnek v kombinaci s jahodami. 
Tipy najdete v části Alternatívy 
v poľnohospodárstve na: www.
sokratovinstitut.sk/e-learning.

Nestavme ploty, vysazujme je. 
Ptačí zob, dřín, muchovník, zdra-
vý řešetlák vytvoří krásný živý 
plot a vyhovuje i opylovačům.

Méně sekejme trávu, dovol-
me loukám a jiným zeleným plo-
chám vykvést a přinést užitek 
i včelám a dalšímu hmyzu. Di-
voký kus přírody ve městě nebo 
ponechání mrtvého dřeva po-
skytuje příbytek i potravu pro 
široké spektrum živočichů, ne-
jen hmyzu.

Postavme opylovačům dome-
ček a dejme živočichům v hor-
kém létě napít. U jednoduchého 
napajedla můžeme pozorovat, 
kdo všechno přiletuje, přichází. 
Je třeba vodu pravidelně dopl-
ňovat a zajistit její čistotu.

Pěstujme rozmanitost, přináší 
do našeho prostředí vyšší kvalitu 
a stabilitu. Spoustu praktických 
informací, zajímavostí, vzdělá-
vacích materiálů, odkazů na dal-
ší zdroje, včetně publikací a videí, 
o městském včelaření najdete na:  
www.mestske-vcely.sk. 

Dvoustranu o městských včelách 
připravila redakce Bedrníku s vyu-

žitím www.mestske-vcely.sk
Foto: www.mestske-vcely.sk

a povíme si, jak se u včel chovat.
Potom si ukážeme skutečný úl.
Podíváme se na včely přes proskle-
nou stěnu úlu.
Otevřeme úl a ukážeme si rámeček 
s medem, nektarem, pylem, larva-
mi.
Cestou od úlu si ukážeme zasaze-
né bylinky a poznáváme jednotlivé 
druhy.

Pohybová aktivita – hra na nosení 
nektaru (10 min.)
Děti se rozdělí na 4 skupiny (úly) 
a před každou z nich dáme barev-
nou misku s vodou, která symboli-
zuje květ plný nektaru. O pár met-
rů dále dáme prázdné misky sym-
bolizující úly. Úkolem každé skupi-
ny (úlu) je přinést s pomocí papíro-
vé slámky co nejvíc vody (nektaru) 

z misek s vodou do prázdných mi-
sek.
Postupujte jako při klasické šta-
fetě. Každé dítě má svoji slámku, 
do které si, když je na řadě, nasaje 
vodu, potom slámku zespodu ucpe 
prstem a běží k prázdné misce, kde 
vodu vypustí. Když přiběhne zpět, 
vybíhá další dítě z jeho družstva. 
Děti mohou běhat libovolně dlou-
ho – buď než se všechny vystřída-
jí, nebo než vyprázdní svou misku.
Není to soutěž, jde o to přemístit 
co nejvíc nektaru, aby měly zásoby 
medu na zimu. Vyhrávají všichni, 
kdo si nějaký nektar přinesou.

Reflexe (5 min.)
Povíme si, co včelám škodí a jak jim 
můžeme pomoct (pesticidy, postři-
ky / vysazování bylinek na balkón, 

ponechání květů v zahradě, hmyzí 
hotely...).
Na závěr za odměnu ochutnáme 
městský nebo jiný med, jeden nebo 
dva druhy. Dáme dětem nanukové 
klacíky, s nimiž mohou ochutnat 
sladký med. 

POZOR: Všechny děti i učitelky/
učitelé si musí přinést podepsané 
papíry, že nejsou alergičtí na včely 
a ke včelám jdou na vlastní riziko, 
rodič souhlasí. Zároveň dostávají 
instrukce, aby si přinesly uzavře-
nou obuv, dlouhé rukávy a dlou-
hé kalhoty. Všechny včelnice mají 
k dispozici pohotovostní balíček 
léků proti včelí alergii.

Autorka programu:  
Petra Ježeková, www.zivica.sk
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Roční plán lesních aktivit je určen pro stu-
denty a učitele 2. stupně ZŠ, optimalizován 
pro 7. třídu, ale využít se dá i pro 1. stupeň.

A je to, doslova a do písmene, pořádná 
divočina! Autoři dobře vědí, jak nesnadný 
je pro pedagoga úkol zaujmout děti v tom-
to věku. Proto se zaměřili na to, co je „je-
jich“ – osobitý projev, využití sociálních sítí, 
záliba v místech stranou od ruchu běžné-
ho dne a navrch pořádná porce dobrodruž-
ství… Bez vás, učitelů, se to ale neobejde. 

Neváhejte vše otestovat na dětech. „Čas, 
který společně strávíte venku, bude k ne-
zaplacení,“ uvádí metodiku tým programu 
Les ve škole a autorka Justina Danišová.

Ještě se možná ptáte, co to má společ-
ného s tématem Město jako organismus, 
kterému se věnujeme v tomto Bedrníku. 
Nu, má, hodně. „Stačí vyrazit na chvíli ven. 
Zelené ostrovy kolem nás nabízí víc, než si 
myslíme. Získejme novou učebnu zdarma 
pro každou školu. Odkryjme se studenty, 

jak díky nám, lidem, vzniká tzv. ,nová di-
menze'. Objevme sukcesi přímo kolem naší 
školy. Venku se můžeme učení dotknout.“ 
Takový je záměr. A jak se vydařil? „Program 
velmi pravděpodobně prohloubil žákovské 
porozumění konceptu sukcese, a to jak na 
úrovni prostého porozumění pojmu, tak na 
úrovni porozumění jeho principu,” hodnotí 
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., z Masarykovy 
univerzity v Brně, autor evaluačního šetře-
ní. Nahlédněme tedy do metodiky.

NÁMĚTY PRO ZŠ

Škola mezi  
zelenými ostrovy
Nová metodika Škola mezi zelenými ostrovy vznikla 
v roce 2018 v rámci programu Les ve škole.

Cíle:
Student: Objevuje zelená mís-
ta v okolí školy. Bádá, v jaké fázi 
sukcese jsou, co v nich roste a kdo 
v nich žije. Zelená místa opakova-
ně sleduje (např. cestou do školy). 
Sdílí své zážitky a důvody, proč 
chodit ven do nové divočiny se 
svým okolím (třída, FB, IG, kama-
rádi, rodina aj.).
Učitel: Má příležitost probrat uči-
vo (principy sukcese) v praxi a ven-
ku. Nabízí studentům možnost 
dotknout se učiva – skutečně ob-
jevovat místo, kde žijí (pozorová-
ní okolí, vývoj zelených míst, čtení 
stop a pobytových znamení atd.). 
Se studenty může určovat nejběž-
nější druhy v okolí školy – rost-
liny, živočichy z „městské“ nové 
divočiny (základní dřeviny, byliny, 
hmyzáky, ptáky, plazy, savce aj.).
Třída: Studenti s učitelem vytváří 
hru Najdi a Hledačku (neboli Quest) 
do zelených ostrovů nové divoči-
ny v okolí školy. A přitom objevu-
jí příklady různých stadií sukcese. 
Díky tomu motivují nejen sebe, ale 
i okolí, proč chodit ven a objevovat 
zelená místa kolem školy.

Výstupy:
Žákovský: Divoký deník mapuje 
oblíbená zelená místa cestou do 
školy.
Třídní: Hra Najdi a Hledačka: Divo-
čina za školou. Návrh a realizace 
výletu do zelených ostrovů kolem 
školy s ukázkou vývoje společen-

stev rostlin – sukcese (s lákavými 
úkoly a pokladem).
Nová příležitost: Mohla by vznik-
nout mapa „školních“ Hledaček/
Questů. Mapa míst, kde se dá učit 
venku, hned za školou. Díky sdílení 
skrze sociální sítě se mohou dlou-
hodobě propojovat aktivní učitelé/
studenti/školy nejen v ČR, vzájem-
ně se podporovat v učení venku.

HRA „NAJDI“

Krátká pátrací hra v okolí. Obráz-
ky/slova napoví, co hledat.
Čas: 5–30 min.
Náročnost: Snadná
Pomůcky: Obrázky, papíry, tužka, 
krabičky od vajec.
Příprava:
1. Výběr a průzkum místa pro 

ukázku vývoje nové divočiny.
2. Výběr předmětů/přírodnin, 

které budou hledány.
3. Vytvoření pracovního listu/kra-

bičky – obrázky či popis před-
mětů, které je třeba hledat.

Průběh hry:
1. Cíl hry: Najít samostatně/ve sku-

pinách co nejvíc zadaných před-
mětů/přírodnin (během cesty, 
nebo na domluveném místě).

2. Děti/skupiny vyrazí pátrat.
3. Společně si představíme, co 

kdo objevil.
4.  Sdílíme, co jsme zažili při pátrání.
Tip:
Pokud do skupin připravíme růz-
ná zadání, odbouráme soutěžení 

(kdo bude nejrychlejší), a naopak 
prohloubíme soustředění na pří-
rodniny, předměty i prožitek z hry.

HLEDAČKA/QUEST

Cesta plná tajenek a hledání. Mapa 
a nápovědy zavedou až k pokladu.
Čas: 30 min. až 3 hod. dle vybrané-
ho Questu.
Náročnost: Obtížnější, vyžaduje 
víc energie a času než hra Najdi – 
dle výběru terénu, délky atd.
Pomůcky: Mapy terénu, papíry, tuž-
ky, krabice na poklad, razítko a kni-
ha do pokladu (dle tématu hádanek 
– kroniky, určovací klíče atd.).
Příprava:
1.  Výběr tématu (s vazbou na vý-

voj nové divočiny kolem nás) 
a terénu pro Hledačku/Quest.

2.  Výběr trasy a zastavení.
3.  Tvorba hádanek a veršovaných 

nápověd.
4. Umístění pokladu na konci 

Hledačky.
5.  Vytvoření mapy s nápovědami 

pro návštěvníky.
Průběh hry:
1. Cíl Hledačky: Ukázat návštěv-

níkům hravě i tajemně zajíma-
vá místa v okolí (nečekané po-
hledy, souvislosti, příběhy).

2. Návštěvník dostane mapu 
s trasou a nápovědami pro na-
lezení pokladu.

3.  Prochází trasou a díky nápo-
vědám a hádankám postupuje 
až k pokladu (nádoba s libovol-
nými předměty, nejčastěji ra-
zítko s polštářkem a návštěvní 
kniha).

ŠKOLA MEZI ZELENÝMI OSTROVY / Ukázky z metodiky

Roční plán lesních aktivit pro 2. stupeň ZŠ

M E Z I N Á R O D N Í  P R O G R A M
L E S  V E   Š K O L E

DOPORUČENO PRO 7. TŘÍDU

Škola �e�� 
�elen�m� os�r�v�
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DIVOKÁ VÝZVA  
– NAJDI OSTROV/Y

Cíle: 
Učitel: Motivuje studenty ke sle-
dování zelených míst kolem školy. 
Student: Objevuje vývoj zelených 
ostrovů v okolí školy.
Čas: Zadání třídě (10 min.) + přípra-
va předem pro učitele (20 min.)
Prostředí: Zadání třída, hledání 
venku cestou do/ze školy mimo 
vyučování.
Pomůcky: Mapa okolí školy, 1–6 
popisů/fotek zelených ostrovů

1. krok:
Předem učitel vytipuje jedno až 
šest míst v okolí školy, která jsou 
typická pro určitou fázi sukcese.
Příklad:
I. Lišejník, mech na chodníku, 
střeše, patníku atd.
II. Květina v puklině asfaltu, chod-
níku, mezi kostkami atd.
III. Porost rostlin či keříků na as-
faltu, malý stromek vyrůstající 
u chodníku atd.
IV. Mladé dřeviny, které tvoří 
drobný náletový lesík – pokud ně-
kde v okolí školy je.
V. Park, sad, zahrada.
VI. Les nebo jiná forma klimaxové-
ho stadia – pravděpodobně nebu-
de hned u školy, proto lze jen uká-
zat, kde je nejbližší místo výskytu.
VII. Nová divočina.
Poznámka: Téměř pro celou ČR je 
přirozené klimaxové stadium les – 
liší se jen typ lesa. Pokud učitel chce, 
může se tématu věnovat víc. Cílem 
této aktivity je ukázat na konkrét-
ních příkladech z okolí školy:
a) vývoj sukcese přímo v okolí ško-
ly (nemusíme číst v učebnici, zaži-
jeme venku);
b) sílu přírody, díky které vzniká i tzv. 
nová divočina přímo kolem školy;
c) jak člověk často udržuje uměle 
některou fázi sukcese – např. par-
ky, zahrady.

2. krok
Na konci některé vyučovací hodiny 
vyzvěte studenty, zda chtějí při-
jmout Divokou výzvu: najít dle ob-
rázků či mapy zadaná místa – tzv. 
zelené ostrovy v okolí školy. Pokud 
zelené ostrovy najdou, pořídí zde 
nákres, fotku, nebo tzv. selfie.

3. krok
Každý student dostane svůj Divo-
ký deník (DD), se kterým bude pra-
covat následující lekce.
Poznámka: Díky zadaným místům 
od učitele studenti vidí, že zelené 

ostrovy jsou opravdu různorodé – 
mohou být malé i velké rozlohou 
či věkem. Mohou být blízko i da-
leko od školy. Pokud cítíte potře-
bu, můžete omezit lokalitu, kde 
hledat pomocí vyznačení na mapě 
okolí školy.
Dobrovolný úkol:
Kdo bude chtít, může cestou do/
ze školy zdokumentovat další za-
jímavé zelené ostrovy. Nebo si vy-
brat jeden zelený ostrov – místo 
i s minimem zeleně, které je pro 
něj osobně zajímavé a chce ho 
opakovaně sledovat. Může si ho 
zapsat do Divokého deníku.

Doporučení:
1. Období realizace: Pokud máte 
na podzim málo času, nebo je ne-
vhodné počasí, doporučujeme roz-
dělit práci na podzimní a jarní část. 
Získáte tak klidnější čas pro prů-
zkum a přípravu. Zároveň budete 
mít možnost porovnat stejná sta-
noviště v různá vegetační období.
2. Výběr zelených ostrovů: Je pří-
nosné, pokud mají skupiny při 
práci v terénu možnost vybrat si 
na domluveném území zelené os-
trovy dle vlastního výběru. U dětí 
tak narůstá zájem, spoluzodpo-

vědnost a vnitřní motivace k práci.
3. Závěrečná výzva: Doporučujeme 
si práci naplánovat tak, aby se tří-
dě podařil závěrečný Quest z divo-
kých ostrovů kolem školy. Žáci mají 
příležitost vyzkoušet si uplatnění 
nových objevů v praxi a vytvořit si 
vlastní postup, který bude fungovat.
4. Zveřejnění: Pokud se Hledačka/
Quest třídě podaří, je velmi přínos-
né, když se o možnosti projít si Hle-
dačku a najít poklad dozví veřejnost 
v okolí, například skrze nástěnky, 
obecní časopisy, na akcích školy atd. 
Občané tak získají novou příležitost 
objevovat nečekaná místa, výhledy 
a příběhy ve známém prostředí.
Příklady otázek pro sdílení:
1. Jaké fáze sukcese najdeme 
v okolí školy?
2. Jak člověk udržuje některé fáze 
sukcese uměle?
3. Potkáváte někde cestou do ško-
ly tzv. novou divočinu?

Tip pro učitele
O svoje tipy pro práci s metodikou 
se s námi podělil pan učitel Jan Vr-
tiška ze ZŠ Jílové u Prahy:
Naplánujte si jednotlivé kroky, 
prodiskutujte vše s vedením ško-
ly a s potencionálními partnery na 
1. stupni ještě před zahájením pro-
jektu. Vytvořte stabilní týmy, ve 
kterých se budou žáci podporovat 
a doplňovat – někdo má blíže k pří-
rodě, jiný k technice (fotografování, 
videa, určování pomocí aplikací), jiní 
to zase dobře umí s malými dětmi.
Pokud se podaří projít všemi lekcemi, 
má metodika potenciál rozvíjet ne-
jen ekologické a přírodovědné zna-
losti žáků. Dochází k rozvoji kompe-
tencí, může mít vliv i na formování 
postojů přátelských jak k místu, kde 
žáci žijí (prvky místně ukotveného 
učení), tak k přírodě a jejím promě-
nám (žáci dostanou prostor objevit 
krásu detailu, urputnost některých 
druhů, vliv člověka…). 

Justina Danišová & tým programu 
Les ve škole: Škola mezi zelenými 

ostrovy. Vzdělávací centrum 
Tereza, z. ú., Praha 2018. Ilustrace: 

Petr Kopl.

https://lesveskole.cz/ 
portfolio/z/skola-mezi-zelenymi-

ostrovy-7-rocnik
https://jdeteven.cz/cz/questy

Vybráno a upraveno (red)
Foto: Justina Danišová

Na zadní straně tohoto Bedrníku 
najdete vysvětlení pojmu sukcese 

pomocí kresleného komiksu.
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Žáci ze 12 tříčlenných družstev z 8 
středních škol ve svých městech zkouma-
li ruderální plochy a tzv. novou divočinu. 
Nejzajímavější byly průzkumy zrušené-
ho zahradnictví v Chotěboři, rozvaliny 
zemědělské části zámku v Třebíči, okolí 
rozestavěného obchvatu Moravských Bu-
dějovic nebo prostory kolem novostavby 
Tesca v Jihlavě.

Společně jsme pak zkoumali novou 
divočinu v Jihlavě. Z odstavných kolejí 
městského nádraží, kde byla poznávačka 
rostlin milujících železnice, nás sice vy-
kázali zaměstnanci Správy železniční do-
pravní cesty, ale průzkum divoké přírody 
a „oficiální“, statutární zeleně ve městě 
pak dokázal, že ruderální prostory, zbo-
řeniny, staré dvory a brownfieldy skýtají 
mnohem bohatší společenstva než opečo-
vávané městské parky. Zaměřili jsme se 
i na živočichy a hledali pobytová znamení 
v parku Heulos. Součástí akce byla i foto-
soutěž, u které se studenti snažili zachytit 
boj přírody a města.

Ani jako organizátoři jsme předem ne-
tušili, jak je život ve městě pestrý. Zkuste 
to ve škole i vy, příroda je prostě všude!

Zadání samostatného úkolu

1  Vyberte ve svém městě zhruba kilo-
metr čtvereční, kde nastaly velké změny 
v rozložení divoké zeleně (zastavěla se, 
nebo naopak vznikla na místě, kde bylo 
opuštěné staveniště, průmyslový areál 
apod.) Jako příklad uvádíme Jižní centrum 
v Brně (abychom se vyhnuli městům, kte-
ré budou v hledáčku vašeho zájmu na Vy-
sočině). Využívejte např. leteckých map 
na www.mapy.cz.

Nebo můžete vybrat lokalitu, kte-
rá je dlouhodobě opuštěná a je zde pa-

trná sukcese (prostor zarůstá postupně 
keři a stromy). Příkladem je opět prostor 
v Brně, tentokrát jde o slepou severní ko-
lej za Hlavním nádražím.

2  Na mapě potom rozlište jednotlivé plo-
chy podle vámi zvolené legendy. Uvádíme 
opět příklad na mapě brněnského Jižního 
centra.

3  K jednotlivým segmentům nebo typům 
vegetace udělejte ilustrační fotku a uveď-
te výčet druhů rostlin a živočichů, které 
jste tu našli, nebo předpokládáte jejich vý-
skyt (podle pobytových znamení…).

4  Zpracujte výzkum formou PPT prezen-
tace na max. 10 slidů.

„Malá“ maturita

V rámci dvoudenní Krajské ekologic-
ké olympiády Vysočina 2013 si týmy také 
tahaly z klobouku otázky, k nimž musely 
5−10 minut hovořit. Byla to taková přípra-
va na ústní maturitu…

Nová divočina − otázky k „malé maturitě“:
 1. Invazní druhy rostlin (ve městě)
 2. Živočichové ve městě (invazní druhy, 

přizpůsobení se městu, ptáci – přikr-
mování, stahování se do měst …)

 3. Statutární zeleň (parky, trávníky) vs. 
divočina ve městě

 4. Železniční a silniční náspy (vegetace, 
funkce v krajině…)

 5. Vodní toky a jejich břehy (vegetace, 
funkce v krajině, meliorace…)

 6. Travino-křovinná společenstva (ve-
getace, funkce v krajině…). Zanedbané 
plochy vs. drobné hospodaření (paste-
vectví, kozy, sečení pro králíky)

 7. Travní porosty (sešlapávané trávní-
ky, zelené střechy, vegetace, funkce 
v krajině…)

 8. Stromové porosty (nejen parky, ale 
i divoká zeleň, pionýrské dřeviny, je-
jich funkce ve městě, význam mrtvé-
ho dřeva − loggery)

 9. Zahrádkářské kolonie a ozeleňování 
domů (vertikální zahrady)

 10. Fenomén brownfields (příklady z va-
šeho města, klady i zápory…)

 11. Ve městě
 12. Urbanizace krajiny v posledních 25 le-

tech (zábor půdy, rozšiřování měst, 
suburbanizace, tzv. sídelní kaše)

 13. Divočina ve městě a její estetika (po-
díl přírody na estetické hodnotě měst-
ského prostředí…) 

Ing. Martin Kříž, programový ředitel,  
Chaloupky, o. p. s.

NÁMĚTY PRO SŠ

Divočina ve městě
Chaloupky uspořádaly v roce 2013 Krajské kolo 
ekologické olympiády Vysočina, které bylo zaměřeno 
na městskou divočinu.

2003 2008

2003 2006 2008

Doporučená literatura:
– Sádlo J.: Krajina a revoluce
– Zemková M.: Význam spon-

tánní sídelní zeleně na pří-
kladu hlavního města Pra-
hy (dipl. práce)

– Chytrý M. a kol.: Katalog 
biotopů ČR

– Němec, Pojer: Krajina 
v České republice

– Časopis Veronica, 2012/3
– Lang, Angelika: Poznáváme 

stopy zvířat

http://www.mapy.cz
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Zejména ve městech rodiče děti rozvá-
žejí do kroužků nebo děti sedí doma u po-
čítače. Dřívější samozřejmá realita může 
být dnes chápána téměř jako zanedbání 
péče ze strany rodičů. Jaký je za takových 
podmínek vztah dětí k prostředí? V sou-
časnosti je trendem progresivních měst 
brát děti a dětskou hru vážně, mnohdy 
jako jednu z hlavních priorit.

Heslem platformy Architektura dětem 
je: Uvolněme dětem křídla! Tým zorga-
nizovaný při Fakultě architektury ČVUT 
uspořádal v letech 2017 a 2018 konferenci 
Architektura dětem. Odbornou garantkou 
je prof. Irena Šestáková, architektka a pe-
dagožka.

„Loňská konference Architektura dě-
tem 2018 Děti a město / Prostor pro hru 
představila různé pohledy jednotlivých ak-
térů zapojených do procesu navrhování, 
realizace, provozování a užívání prostoru 
pro hru. Čeští i zahraniční řečníci, kteří se 
tématem dětí a hry ve veřejném prostoru 
dlouhodobě zabývají, prezentovali ukázky 
příkladů dobré praxe. Smyslem konferen-
ce bylo otevřít diskuzi o tom, jak herní pro-
story ve městech reagují na potřeby dětí, 
jaká úskalí a specifika s sebou nese proces 
jejich navrhování a provozování a v ne-
poslední řadě také, jak v dětech probudit 
zájem o jejich nejbližší okolí a jak je zapo-
jit do jeho proměny. „Chtěli jsme stanovit 
vizi, která povede ke zkvalitnění prostředí 
pro hru a trávení volného času dětí, mláde-
že a celé komunity. Výsledným výstupem 

z konference je memorandum Děti a město 
/ Prostor pro hru,“ shrnují Mirjana Petrik 
a Magdalena Smetanová z týmu platformy.

Téma konference pokrývalo celý život-
ní cyklus herních prostorů − od jejich za-
dávání přes navrhování, realizace, certifi-
kace až po samotné užívání. Hlavním cílem 
bylo je upozornit na důležitost dětské hry 
venku, na její přínosy pro rozvoj dětí a na 
fakt, že venkovní herní prostory jsou dů-
ležitou součástí města a měly by být navr-

ženy tak, aby do něj vhodně zapadaly a zá-
roveň dobře sloužily svému účelu, tedy 
dětské hře. Konference se detailně věno-
vala problematice stávajících evropských 
norem pro dětská hřiště, jejichž novela 
vstoupila loni v platnost. Všechny infor-
mace ke konferenci najdete na stránkách: 
http://www.architekturadetem.cz/kon-
ference-architektura-detem-2018, kde je 
volně ke stažení i sborník příspěvků. Sou-
částí je i přijaté memorandum, jehož cí-
lem je podpořit integraci hry a prostorů 
pro hru do veřejného prostoru a zároveň 
přispět k postupnému vylepšení a zefek-
tivnění procesu jejich navrhování, certi-
fikace, realizace i kontroly, aby co nejlé-

pe sloužily svým uživatelům, tedy dětem. 
Memorandum se zaměřuje na všechny 
venkovní prostory, které jsou přístupné 
veřejnosti a kde si tedy děti zákonitě hrají.

Letošní konference Architektura dě-
tem se uskuteční 24.−25. října v CAMPu 
a na Fakultě architektury ČVUT v Praze 
a má téma: Participace dětí a mládeže. Ať 
už se jedná o náměstí, park, ulici, prostor 
před školou, školní zahradu, či hřiště, děti 
by měly být součástí procesu navrhová-
ní. Jsou totiž největšími odborníky na hru 
a vědí, jak trávit svůj volný čas. Participa-
ce patří mezi základní občanská práva de-
mokratické společnosti. Čeští i zahraniční 
účastníci budou hledat odpovědi na otáz-
ky: Jak efektivně zapojit děti a mládež do 
participace? Které metody participace se 
nejvíce osvědčují? Jak využít potenciál dětí 
v procesu navrhování prostředí? Jaké jsou 
přínosy participace jako nástroje ve vzdě-
lávání? Osobní odpovědi najdete po konfe-
renci opět na webu architekturadetem.cz.

Na konferencích Architektura dětem 
jsou vřele vítáni učitelé a ředitelé škol. Zá-
roveň platforma hledá ke spolupráci uči-
tele, kteří by rádi učili architekturu a chtě-
jí jí rozumět, školy, které by rády zapojily 

do projektu nebo se podílely na testování 
metodiky, lidi z pedagogických fakult, kte-
ří by v budoucnu mohli téma prosadit do 
vzdělávání učitelů, architekty, kteří by se 
rádi podíleli na výuce nebo by mohli nabíd-
nout exkurzi, dobrovolníky, kteří by měli 
chuť zapojit se do realizace workshopů, 
nadšence z veřejnosti, kteří budou infor-
mace o architektuře a veřejném prostoru 
a o architektonických projektech pro děti 
šířit mezi své přátele. 

Připravila Hanka Kolářová  
s využitím www.architekturadetem.cz

Foto: sborník konference  
Architektura dětem 2018

Město: děti by se měly zúčastnit 
procesu navrhování
Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se 
v posledních letech radikálně proměnil. Ještě nedávno 
bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne 
venku, dnes mají čas mnohem více organizovaný.

„Nikdy nejste moc malí na to, abyste mohli něco změnit.“
Greta Thunberg

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Sborník konference
 konané 25.– 26. 10. 2018

PROSTOR PRO HRU
děti a město

ARCHITEKTURA DĚTEM
Uvolněme dětem křídla!

http://www.architekturadetem.cz/konference-architektura-detem-2018
http://www.architekturadetem.cz/konference-architektura-detem-2018
http://www.architekturadetem.cz
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Publikace
MĚSTA PRO LIDI

Jan Gehl je znám jako „architekt, kte-
rý učí lidi chodit“. Dánský architekt, který 
spolupracoval s mnoha městy a univerzi-
tami, se věnuje zlepšování kvality života 
ve městech a úpravou prostor pro pěší 
a cyklisty a patří mezi osobnosti s celosvě-
tovým vlivem. Stojí za to přečíst si aspoň 
jednu z jeho populárně naučných, srozu-
mitelných knih, které nadchnou. Učí, jak 

přebujelým a přetechnizovaným městům 
vracet lidskost a přívětivost. V češtině vy-
šly tři: Život mezi budovami – Užívání ve-
řejných prostor (2000), Nové městské pro-
story (2002) a Města pro lidi (2012).

„Zásady, které je podle Jana Gehla tře-
ba dodržet, aby byly veřejné prostory ve 
městě živé, bezpečné a atraktivní, jsou 
vlastně docela jednoduché. Veřejné pro-
story musí být obsáhnutelné naším zra-
kem a mají umožnit co nejvíce různých 
aktivit a interakcí mezi lidmi. Přechody 
mezi prostranstvím a okolními budova-
mi mají být co ‚nejděravější‘… a linie těch-
to přechodů by měly být ‚měkké‘, tedy ne 
zcela přímé a s přechodem mezi zóna-
mi veřejnou a plně soukromou. Veřejné 
prostory přátelské člověku by měly být 
utvářeny s ohledem na rychlost pěší chů-
ze a měly by nabízet místa k zastavení, 
posazení se nebo jinému spočinutí v těch 
částech prostranství, kde je to co nejpří-
jemnější z hlediska mikroklimatu a výhle-
du…,“ shrnuje prof. Karel Maier z Fakulty 
architektury ČVUT.

www.nadacepartnerstvi.cz/Gehl

DIVOKÁ PŘÍRODA VE MĚSTĚ?

Při výletech do městské a příměstské 
krajiny už nevystačíme se zažitými hesly 
z turistických map a průvodců. Pojmem 
poměrně novým je nová divočina, která 
vzniká tam, kde se lidským aktivitám pře-
stalo dařit a kde se šance chopila vegetace. 
Často to jsou nepřehledné lesíky a křoviny 
nepůvodních, k nám přivandrovalých dru-
hů, většinou porůstající popínavými liána-
mi. K méně nápadným formám patří za-
nedbané výsadby okrasných dřevin, které 

se pak mísí s tím, co nikdo nevysadil, nebo 
vegetace kolejišť. Psát průvodce novou di-
vočinou, tedy místy, které se velmi rych-
le proměňují, je obtížný úkol. Geolog Ra-
dek Mikuláš a botanik Jan Šturma se o to 
však pokusili. Vybrali, popsali a fotografo-
vali několik desítek míst v Praze a v jejím 

okolí, nad kterými se zájemcům o přírodu 
tají dech, ať už zděšením a hrůzou, nebo 
obdivem. Průvodce Divoká příroda Prahy 
a blízkého okolí, tou částí pražské přírody, 
o kterou se nikdo nestará, málokdo ji zná 
a skoro nikdo ji nemá rád, vydala v roce 
2015 ve spolupráci nakladatelství Dokořán 
a Academia.

www.dokoran.cz

PRAŽSKÁ EVVOLUCE: VODA

„Naprostý základ hospodaření s deš-
ťovou vodou je sud pod okapem,“ říká ti-
tulní strana magazínu Pražská EVVOluce 
2019/2. Další otázky, které se tu probírají: 
Chybí nám v oblastech ovlivňujících kaž-
dodenní přirozené cykly našeho prostředí 
vzdělání? Co se děje, když se lidské touhy 
„kanalizují“ do touhy spotřebitelské… Bu-
dou města budoucnosti plná stromů a ze-
leně?

Hlavním tématem, které prolíná aktuál- 
ním číslem časopisu hl. m. Prahy o eko-
logické výchově je ovšem voda: Kde bere 
Praha pitnou vodu. Postup revitalizačních 
a protipovodňových opatření Rokytky 

a tip, kudy kolem ní putovat. Interaktivní 
mapa studánek, zábavně pojatá kontrola 
pitného režimu, KdeSeKoupat a stručný 
návod, jak rozeznat řasy od sinic. Číňané 
říkají určitému ideálu v hospodaření s vo-
dou „město houba“, říká v rozhovoru pro 
Pražskou EVVOluci Ivana Kabelková z Ka-
tedry zdravotního a ekologického inženýr-
ství Fakulty stavební ČVUT v Praze, hovoří 
též o postavení stromů ve veřejném pro-

storu a jeho zakotvení v našem zákono-
dárství. Časopis je volně ke stažení na: 

https://prazskaevvoluce.cz/

ĎÁBLÍKY A TRÁVNÍKY

„Pampeliška i její menší sestra sedmi-
kráska se staly veřejnými nepřáteli čís-
lo jedna a s nimi vlastně i všechny ostat-
ní dvouděložné rostliny. Přišla éra selek-
tivních herbicidů, výkonných sekaček 
a plastových motýlů na solární pohon… 
Naštěstí se zdá, že anglické trávníky vy-
cházejí z módy nejen v Anglii. Stále více 
českých měst omezuje sekání trávníků, 
stále více lidí hledá cesty, jak přilákat na 
zahrádku včely a motýly. Snad i u nás po-
malu nadchází éra, kdy budou sousedé 
soutěžit nikoli o největší kubaturu sekač-
ky, ale o nejvyšší počet kvetoucích bylin 
a motýlích druhů na svých zahradách,“ 
píše Jiří Řehounek v Ďáblíku č. 187, elek-
tronickém zpravodaji Sdružení pro zá-
chranu prostředí Calla.

Ztrátou biologické rozmanitosti a kli-
matickými změnami se začala vážně za-
bývat mnohá česká města. Jednou z mož-
ností, co s tím, je změna péče o městské 
trávníky. České Budějovice s novým tren-
dem péče o městskou zeleň začaly dřív 
než mnohé další obce a města. U někte-
rých městských trávníků snižují počet 
sečí. V Českých Budějovicích také vznik-
la neformální skupina občanů, která chce 
vyhledávat vhodné plochy a jednat s ma-
gistrátem o úpravách jejich sekání. Méně 
sečené trávníky plní oproti těm často se-
čeným řadu důležitých funkcí. „Ponecha-
né vyšší travní porosty přispívají k regu-
laci městského klimatu a pomáhají bránit 
nadměrnému vysoušení půdy. Ochlazující 
efekt vegetace ocení obyvatelé měst ze-
jména při letních vlnách veder a sucha,“ 
přibližuje klady méně častého sekání Len-
ka Štěrbová, která se v Ústavu výzkumu 
globální změny AV ČR věnuje lučním eko-
systémům a tématu ekosystémových slu-
žeb. „Takové trávníky navíc poskytují pro-
středí pro řadu živočišných druhů.“ Vče-
lám nebo motýlům prospěje např. mozai-
ková seč, kdy se jednotlivé posekané plo-
chy střídají. Na mnoha místech stačí sekat 
trávník dvakrát ročně jako na loukách.

„K zájmu o městskou zeleň mě přive-
dl pohled na vysušené trávníky na sídli-
šti, kde bydlím,“ říká Jarmila Smiešková, 
učitelka výtvarné výchovy na českobudě-
jovickém Gymnáziu Jírovcova. Letos při-
chystala se svými studenty výtvarný pro-
jekt, v jehož rámci se budou věnovat právě 
městské zeleni. Kromě výtvarného tvoření 
projekt zahrnuje také přednášky odborní-
ků na gymnáziu nebo fotografickou soutěž.

Ve zpravodaji Ďáblík najdete pravidel-
ně zajímavé podněty k péči o civilizova-
nou krajinu a životní prostředí vůbec. Je 
volně dostupný na:

www.calla.cz

https://prazskaevvoluce.cz/
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CIRKULÁRNÍ MĚSTO

Projekt Cirkulární sken Praha měl za 
úkol podrobně zanalyzovat materiálové 
toky hlavního města a najít řešení, která 
posílí soběstačnost města a zároveň napl-
ní vizi přechodu města na cirkulární eko-
nomiku. Cirkulární sken je součástí pro-
jektu Odpad zdrojem.

Nejdříve se identifikovaly důležité 
oblasti Prahy z hlediska ekonomických 
a environmentálních dopadů. Následně 
byla provedena analýza materiálových 
toků ve vybraných sektorech a bylo na-
vrženo více než 20 „cirkulárních strate-
gií“ a tři pilotní projekty. Rada hlavního 
města schválila záměr prozkoumat mož-
nost vybudování vlastní bioplynové sta-
nice, která by produkovala ekologické 
palivo BioCNG, na které by mohlo jezdit 
všech 720 vozů Pražských služeb. V bio-
plynové stanici by ročně mohlo končit 
až 100 000 tun organických odpadů. Dále 
počítá město Praha také s realizací tzv. 
reuse center, která by měla sloužit ob-
čanům jako místa pro opravu či výměnu 
použitých, ale funkčních příslušenství 
pro domácnost, například nábytku nebo 
použitých spotřebičů. Tento koncept už 
úspěšně funguje v zahraničí. Pražské 
domácnosti vyhodí do sběrných dvorů 
40 000 tun nábytku ročně, z něhož by 
však šlo 70 % znovu použít. Zdaleka nej-

větší spotřebu materiálů a produkci od-
padu v porovnání s ostatními oblastmi 
má stavebnictví. Ročně se spotřebuje až 
13 milionu tun materiálu na rozvoj vý-
stavby, přičemž následný stavební odpad 
tvoří 65 % veškerého městského odpadu. 
Pouze 5−10 % recyklovaných materiálů se 
využívá na nové stavby. Řešení může za-
čít zavedení principů cirkulárních ekono-
miky a ekologických aspektů již do zadá-
vání veřejných zakázek města. Komplet-
ní studie projektu Cirkulární Sken Praha 
je ke stažení na stránkách Institutu cirku-
lární ekonomiky.

Rovněž je na nich dostupná příručka 
Cirkulární kavárny. Zahrnuje popis „desa-
tera“ cirkulárních kaváren a má motivo-
vat majitele provozoven k prvním jedno-
duchým změnám, které kromě životního 

prostředí šetří i peníze. Informace a data 
z pilotního projektu Cirkulární kavárny 
otevřely dveře k efektivnímu řešení pro-
blémů i v provozech hotelů, restaurací 
a dalších stravovacích zařízení. Postup-
ný přechod celého segmentu na cirkulár-
ní koleje pomůže šetřit životní prostředí, 
zajišťovat druhotné využití zdrojů a sni-
žovat energetickou náročnost.

Cirkulární doprava je další projekt pro 
zlepšení využití zdrojů ve městě. Základ-
ní myšlenkou je využití biometanu vznik-
lého z biologicky rozložitelných odpadů 
jako palivo pro autobusy městské hro-
madné dopravy. První testování BioCNG 
pohonu v Brně na podzim loňského roku 
ve spolupráci s Dopravním podnikem 
Brno dopadlo nad očekávání.

www.incien.org

Internet
ZELENÁ A MODRÁ  
INFRASTRUKTURA

Zeleň a vodní plochy ve 
městech a přírodě blízké ob-
lasti mají environmentální 
funkce a přínosy pro kvalitu 
života obyvatel. Jsou to napří-
klad: zelené střechy a zelené 
fasády (zvyšování energetické 
efektivnosti staveb, přírodní 
chlazení a podpora zadržová-
ní vody), zeleň ve veřejných 
prostorech. Možnosti využití 
modré infrastruktury: zlepše-
ní zadržování vody vč. efektu 
zpomalení odtoku, zvyšování 
propustnosti terénu a zasa-

kování srážkové vody ve měs-
tech, využití stojatých a te-
koucích vod ve městě. Zele-
nou a modrou infrastrukturou 
se mimo jiné zabývá projekt 
adaptace měst na změnu kli-
matu UrbanAdapt, který ko-
ordinuje Ústav výzkumu glo-
bální změny AV ČR.

https://urbanadapt.cz/cs/zele-
na-modra-infrastruktura

GRANTY NADACE PARTNERSTVÍ

Nadace Partnerství během 
23 let své existence podpořila 
tisíce projektů, například vý-
sadby stromů a péči o ně. Po-
slední vypsaná výzva Osvěž 
město jablky podpořila výsad-

by jabloní v Brně, s cílem při-
spět k adaptaci na změnu kli-
matu a podpořit zadržování 
vody v krajině, zapojení šir-
ší veřejnosti do sázení stro-
mů a zvýšení zájmu obyvatel 
o prostředí, v němž žijí. Žá-
dat o granty v různých pro-
gramech nadace mohou obce, 
školy, neziskovky. Aktuálně 
vypsané výzvy sledujte na: 

www.nadacepartnerstvi.cz/
Granty

KOMPOSTOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Kokoza, o. p. s., propagu-
je kompostování a pěstování 
ve městě. Inspiruje a motivuje 
k využívání kompostovacích 

technologií vhodných do měs-
ta, k pěstování pro svoji spo-
třebu a pro radost.

www.kokoza.cz

ZTLUMTE TO

MŽP ve spolupráci s dal-
šími ministerstvy a institu-
cemi začala hledat cesty pro 
omezení světelného znečiš-
tění v ČR (www.mzp.cz/cz/
news__180321_SZ), mimo jiné 
podporou instalací lamp ve-
řejného osvětlení, které při-
nášejí úsporu energie a snižují 
světelný smog. Více o světel-
ném znečištění:

www.svetelneznecisteni.cz

Budeš se mnou chodit?

www.peskydoskoly.cz

Přidejte se i vy a uspořádejte pěší dny! 

Přihlásit se mohou školy i jednotlivé třídy z celé ČR.

CO ŠKOLA ZAPOJENÍM ZÍSKÁ?
• zklidnění dopravy před školou
• čistší vzduch před školou i ve třídách
• děti, které se lépe soustředí na učení
• příležitost k zapojení rodičů 
• zábavné výukové materiály
• metodickou podporu

inzerce

CENTRUM ENVIRONMENTÁNÍ VÝCHOVY

HANÁCKÝ STATEK 
PŘI ZOO PARKU VYŠKOV

Nabízíme: 
- denní výukové programy 
  pro MŠ a ZŠ
- víkendové akce 
  pro rodiče s dětmi
- cestovatelské přednášky
- výstavy
- interak� vní expozice 
  (Voda, Krajina, Živočichové 
  v blízkos�  člověka…)

Kontakt
ZOO PARK Vyškov
Cukrovarská 424/9
682 01 Vyškov
tel./fax: 517 346 356
mobil: 608 771 016 
e-mail: zoopark@zoo-vyskov.cz

www.zoo-vyskov.cz

Ke zvířátkům blíž!

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
http://www.kokoza.cz


jednodenní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ

pobytové programy
vycházky do krajiny
školní výlety
poznáte u nás unikátní ekologickou  
infrastrukturu v obci • život v přírodní  
zahradě • tvoření z bylinek a ovčí vlny •  
ekologický pasivní dům • magickou  
krajinu Bílých Karpat

Zelená 
inspirace 
z Bílých 
Karpat 

hostetin.veronica.cz/skoly

volné termíny2019/20 

novinky 2019

EcoGame  

simulační hra  
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.......
.......

.......
.......

.......
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Voda (sucho)  

v krajině
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Nabízíme: 
- denní výukové programy 
  pro MŠ a ZŠ
- víkendové akce 
  pro rodiče s dětmi
- cestovatelské přednášky
- výstavy
- interak� vní expozice 
  (Voda, Krajina, Živočichové 
  v blízkos�  člověka…)

Kontakt
ZOO PARK Vyškov
Cukrovarská 424/9
682 01 Vyškov
tel./fax: 517 346 356
mobil: 608 771 016 
e-mail: zoopark@zoo-vyskov.cz

www.zoo-vyskov.cz

Ke zvířátkům blíž!
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Vysvětlení pojmu sukcese z metodiky Škola mezi zelenými ostrovy. 
Autorka: Justina Danišová. Ilustrace: Petr Kopl. Vydalo Vzdělávací centrum Tereza, z. ú.,  

v rámci programu Les ve škole, www.lesveskole.cz.
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