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Výkyvy teplot, úbytek vody 
v půdě, nesnesitelné horko 
ve městech. To je jen několik 

příkladů toho, jak na Českou repub-
liku dopadají důsledky klimatických 
změn. Jak se s těmito výzvami vypo-
řádat oceňuje nová soutěž Adapterra 
Awards. V celosvětovém měřítku 
unikátní formát, který vyjma Němec-
ka nemá obdoby, letos rozjela nej-
větší česká environmentální Nadace 
Partnerství ve spolupráci s partnery.

„Bez nadsázky právě teď potře-
bujeme hrdiny, jejichž nápady nám 
pomohou zvládat extrémní počasí. 
Loňský rok byl nejteplejší v historii 
měření, tak horké léto jsme napo-
sledy zažili, když se stavěla Berlín-
ská zeď. Stromy se do ulic daří vra-
cet obtížně kvůli sítím, hynou nejen 
smrkové monokultury, ale už i lužní 
lesy. Voda z Česka nenávratně mizí. 
A odnáší s sebou i půdu, která ztratila 
schopnost srážky zadržovat, a navíc 
vysychá v kuse už pět let,“ shrnul 
uvedení soutěže Miroslav Kundrata 
z Nadace Partnerství.

„Její výsledky ukáží inspirativ-
ní příklady, které může uskutečnit 
každý z nás. Ať už jako jednotlivec, 
firma, či státní instituce. Vítězové 
pak budou mít příležitost seznámit 
se s opatřeními v okolních státech,“ 
říká Michael Hošek, odborný garant 
projektu.

A hrdinové adaptací na změnu 
klimatu za rok 2019 jsou již známi...

Veřejnost jako nejsympatičtější 
projekt zaujal Ptačí park 
Josefovské louky, projekt České 
společnosti ornitologické. 

Odborná porota vyzdvihla 
v kategorii Volná krajina přeměnu 

monokulturních lánů farmy 
Blatnička v jihomoravském Zálúčí, 
které soukromý zemědělec Martin 

Smetana rozdělil do malých políček 
a vytvořil pestrou živou krajinu. 

Chytré ostravské komunitní 
centrum Všichni spolu 
zabodovalo v kategorii 
Zastavěná území zelenými 
střechami, zpevněnými plochami 
schopnými vsakovat vodu, 
zařízeními na chytání dešťovky.

V oblasti pracovního prostředí 
odborná porota vybrala rostlinami 

opláštěnou výrobní halu společnosti 
Železný v Jílovišti, která využívá 

i šedou vodu. 

V kategorii Náš domov ocenila 
netradiční dům, vlastní projekt 
Michala Šperlinga s mokřadní 
střechou ve vnitrobloku  
v centru Prahy.

Aby byla inspirace po ruce pro každého, všechny 
kvalitní projekty zařadila Nadace Partnerství do pře-
hledné online databáze na www.adaptaceroku.cz, 
kde najdou zájemci zajímavá řešení pro budovy, obec, 
firmu, krajinu. Inspirativní klimatické nápady sbírá 
Adapterra Awards i v Evropě, databázi například obo-
hatilo osm nesoutěžních nápadů z Polska, Maďarska 
a Slovenska.

Ze zdrojů Nadace Partnerství připravila (kvá)
Foto: Vojtěch Herout a Michal Šperling

Hrdinové
Adapterra
Awards
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Bedrník je rozesílán do škol  
registrovaných v programu MRKEV.

Vydání Bedrníku s tématem Krajina 21. století bylo finančně podpořeno 
Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Podpora poskytova-
telů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního 
poradenství a jejich aktérů v ČR,  Rozhodnutí č. 301/32/19.

Odběratelé registrovaní v síti MRKEV 
mohou využít Bedrníky v archivu na:
www.e-bedrnik.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

„region je tak veliký,  

jaký je citový dosah  

pro žáka v místě, kde žije,

kde se narodil, kde to zná, kde má svoje blíz-
ké (prožitky, vzpomínky, tradice či rodinná 
historie),“ píšou Karel Kabelka a Jiří Vorlíček 
v článku o jedné regionální metodice pro 
pedagogy. Tenhle počin učitelů z moravsko-
budějovického gymnázia je pro mne jedním 
z příjemných objevů Bedrníku o krajině 21. 
století. Ukazuje, proč s člověkem „hýbe“ 
krajina. Mimochodem, ve srovnání různých 
regionálních učebnic si tato vysloužila zhod-
nocení jako profesionálně koncipované po-
znávání místního regionu na základě jasně 
stanovených cílů − v nejobecnější rovině ori-
entovaných na přípravu všestranně vzděla-
ného mladého člověka. Autoři využívají kra-
jinu regionu jako virtuální naučnou stezku.
„Co je to krajina a jak ji vnímají dnešní ško-
láci?“ se ptají taky v Muzeu Říčany, kde prá-
vě chystají výstavu o tom, jak se okolí města 
proměnilo za posledních sto let. Zajímá je, 
jaká místa v krajině rády navštěvují dneš-
ní děti, a prostřednictvím pocitové mapy 
zjišťují oblíbená místa z pohledu různých 
generací. Shromažďují podklady moderními 
interaktivními metodami, ale muzeum má 
též sbírku historických dokladů o promě-
nách regionu – jak se změnily louky, sady, 
lesy, příroda. Třeba ještě v 50. letech se na 

Říčansku vyskytovalo přes 60 druhů den-
ních motýlů, a dnes jich potkáte běžně tak 
desítku… Ale díky spolupráci veřejné správy 
a obyvatel se do zdejší krajiny vrací pestrá 
mozaika alejí, remízů a sadů.
K tomu, aby se krajina našeho domova 
a naší doby vracela ke kráse i ekologické 
funkčnosti, můžeme přispívat všichni. 
Dokladem je nový program Pestrá krajina, 
který odhaluje, jak příkladně zacházejí 
s půdou a krajinou někteří rodinní farmáři 
na různých místech republiky. Další pozo-
ruhodná řešení pro budoucnost soustřeďuje 
Adapterra Awards, světově unikátní soutěž, 
která nachází příklady úprav krajiny, sta-
veb a další realizované projekty, které nám 
pomohou čelit klimatické výzvě. Co mohou 
zvládat učitelé, ukazuje v tomto čísle paní 
Jana Waldhauserová ze základní školy v Jih-
lavě. Výsledkem přátelské atmosféry v jejích 
hodinách jsou například konkrétní projekty 
na pomoc přírodě a hlavně spokojenost − její 
i žáků. A tak může klidně říct: „Mě to oboha-
cuje optimismem a důvěrou v budoucnost.“ 
V příštím Bedrníku se podíváme na cesty 
a cíle. Inspirativní počtení i chození předvá-
noční krajinou, ať už městskou, nebo ven-
kovskou, přeje
Hanka Kolářová

Téma tohoto Bedrníku KRAJINA 21. 
STOLETÍ navazuje na starší čísla, 
například: Chráněná území (Natura 2000) 
2003/5, Krajina 2005/5, Stromy 2011/5, 
Ekosystémové služby 2012/3, Koridory 
a bariéry 2017/2.

téma  PůdaIlustrace z metodiky Krajinou našeho 
regionu – Moravské Budějovice a okolí: 
Markéta Frindová Jelínková
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Jak jste se ke své práci dostala a co vás na 
ní baví?

Vystudovala jsem všechny tři obory 
v Brně na pedagogické fakultě, kde jsem si 
ke kombinaci chemie a přírodopis přida-
la ještě jako rozšíření zeměpis. Ty obory 

se prolínají, skvěle doplňují a člověk může 
nahlížet na problémy ve stavu životního 
prostředí z více úhlů. Původně jsem chtě-
la studovat ochranu životního prostředí, 
protože se mě stav přírody v našem stá-
tě vždycky dotýkal a hodně jsem se o to 

téma zajímala. Nakonec se termín přijí-
macích zkoušek na obě vysoké školy se-
šel ve stejný okamžik a já se rozhodla pro 
učitelství. Svého rozhodnutí nelituji. S od-
stupem let vidím, že chránit přírodu lze 
i změnou myšlení alespoň určité části bu-
doucí společnosti. Ve formování vztahu 
naší společnosti k životnímu prostředí je 
důležitá nejen rodina, ale i postoje dalších 
lidí v okolí dítěte, včetně školy, kde je uči-
tel důležitou autoritou. Děti ale umí dobře 
vycítit, zda to, co jim učitel říká, je skuteč-
ně i jeho životní postoj, nebo jen poučka 
z učebnice.

Baví mě otevírat dětem oči, aby mohly 
pochopit, jak je příroda složitá a jak děje 
okolo nás vstupují do našeho běžného ži-
vota, ovlivňují společenské dění, politiku 
a jaký dopad mohou mít sobecké a nedo-
myšlené zásahy do přírody. Navíc mě práce 
s mladou generací úžasně nabíjí. Žádná vy-
učovací hodina není stejná, a protože jsem 
rozený improvizátor, baví mě, když děti 
samy přijdou s nějakou myšlenkou, nápa-
dem, který hodinu oživí, a ony jsou tak tro-
chu spolutvůrci dění. Ve škole vedu i voli-
telný seminář z přírodopisu a zeměpisu. 
Je to odpolední dvouhodinovka, a když to 
počasí dovolí, chodíme s žáky hodně ven, 
protože učení venku děti hodně baví. Naše 
škola je na okraji města, takže to do příro-
dy nemáme daleko. Nad rámec pedagogic-
kého úvazku vedu v naší škole i badatelský 
kroužek, kde se mi otvírá neomezený pro-
stor, kam směřovat výuku. Ve škole půso-
bím i jako koordinátor EVVO.

Co zajímavého jste v poslední době s žáky 
podnikla?

V badatelském kroužku se mi sešla 
úžasná skupina dětí. Kromě pravidelných 
odpoledních schůzek spolu několikrát do 
roka vyjíždíme o víkendech na jednoden-
ní i vícedenní akce. Dlouhodobě spolupra-
cujeme se spolkem Mokřady – ochrana 
a management. Díky němu jsme si u naší 
školy vybudovali vlastními silami přírod-
ní učebnu čili dvě tůňky, které využívá-
me při výuce. Další tůňky pro obojživelní-
ky jsme pomáhali vykopat v okolí Jihlavy, 
konkrétně na Lesnovských mokřadech 
a na loukách u Uhřínovic nedaleko Brt-
nice. Během letošních letních prázdnin 
jsem chodila s dětmi celý červenec hrabat 
louky a posekaný rákos na Popické a Les-

Díky dceři lépe chápu,  
jak vnímá svět její generace
Jana Waldhauserová učí zeměpis, chemii a přírodopis  
na Základní škole Otokara Březiny v Jihlavě.
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novské mokřady u Jihlavy a bylo obdivu-
hodné, že děti dokázaly vydržet usilovně 
pracovat i přes nesnesitelné letní horko. 
Viděly totiž, že jejich práce má obrovský 
smysl. Zapojili jsme se v těchto lokalitách 
i do biomonitoringu a vždy nás překvapi-
lo, jaké další ohrožené druhy jsme tu za-
znamenali. Průběžně tam chodíme také 
měřit kvalitu vody ve sledovaných tůních.

Děti hodně baví praktická pomoc pří-
rodě, proto jsme se v tomto roce zapoji-
li i do managementu stanovišť v Českém 
středohoří, který se zaměřil na záchranu 
kriticky ohroženého modráska ligruso-
vého a okáče skalního na Rané a Dlouhé 
hoře. Jedná se o poslední lokality výskytu 
těchto motýlů v celé ČR. Na jaře jsme tam 
vyhrabávali starou loňskou trávu a na 
podzim odstraňovali keře hlohu na býva-
lých pastvinách, kde motýli přežívají. Spo-
lupracovali jsme tam se spolkem Třesina 
a Hnutím Brontosaurus.

Máme také kamarády v Praze ze spol-
ku Pražská pastvina, který se snaží pas-
tvou ovcí udržet stepní lokality v Rado-
tínském údolí. Podnikli jsme tam letos 
jednu zimní a jednu jarní brigádu a jeden 
letní prázdninový týden jsme měli k dis-
pozici jejich pronajatý sad v Zadní Kopani-
ně a starali se tam o ovce, kozy a drůbež. 
K tomu jsme podnikali výpravy do přírod-
ních rezervací v Praze. Je to trochu para-
dox jet do Prahy za přírodou, ale v Praze 
je mnohem větší druhová rozmanitost 
než na naší Vysočině. S kamarádkou, kte-
rá vede přírodovědný kroužek pro děti 
v Praze, jsme byli například letos pomá-
hat hrabat louky v přírodním parku Jo-
sefovské louky u Jaroměře nebo pečovat 
o písčiny u Čeperky nedaleko Opatovické 
elektrárny v Polabí. Naší letošní poslední 
společnou akcí byla výprava na Břístev-
skou hůru v Polabí, kde přežívá na zbyt-
ku pastvin chráněný hořeček nahořklý. 
Lokalita se dočkala v roce 2018 vyhláše-
ní za přírodní památku a my jsme vyřezá-
vali náletové dřeviny na bývalé pastvině, 
kde hořeček také rostl a snad se na ni zase 
vrátí. Do všech těchto akcí se děti zapojují 
dobrovolně a ve svém volném čase. Mají 
skvělé rodiče, kteří naše aktivity podpo-
rují. A mě zase podporuje vedení školy 
i moje rodina, dcera i manžel.

Vnímáte svou práci jako tvořivou?
Rozhodně. Nemohla bych dělat práci, 

o které bych nebyla přesvědčená, že má 
smysl. Daří se mi probudit zájem dětí o pří-
rodní vědy a mám i velkou radost, když se 
některým podaří dosáhnout výrazného 
úspěchu v přírodovědných soutěžích. Ty 
považuji za velkou motivaci u dětí, kte-
ré jsou soutěživé typy. Kromě klasických 
olympiád je ale dobré, že existují i týmo-
vé přírodovědné soutěže, například Zlatý 
list, YPEF, Divoká Šárka. Díky nim zažívají 
děti kolektivní úspěch, který posiluje i je-
jich vzájemné přátelství a uvědomují si, že 

důležitý je každý člen týmu. A že není dů-
ležité nakonec ani tak to konečné umístě-
ní, jako spíš zábava a prožitek při soutěži 
a to, kam se díky soutěži děti samy posu-
nuly. Velkou radost nám letos udělalo na 
národním kole Zlatého listu ve Vanově 
ocenění poroty za naší celoroční práci pro 
přírodu − dosáhli jsme nejvyššího bodo-
vého ocenění ze všech týmů. Děti to hod-
ně motivovalo a samy začaly vymýšlet, co 
bychom ještě mohli podniknout.

Čím se vaše přístupy a metody liší od ob-
vyklých?

Nemyslím si, že by se mé běžné hodiny 
lišily zásadně od práce jiných učitelů. Snad 
možná jen to, že se s dětmi snažím navodit 
v hodinách přátelskou atmosféru a chci, aby 
byly hodiny prakticky zaměřené. Vždy se 
jim snažím vysvětlit učivo tak, aby ho byli 
schopni pochopit v souvislostech. Zároveň 
ale neslevuji z požadavků, žáci se musí do 
hodin připravovat, často si testy ověřuji, 
jak učivo děti zvládají, a pokud narazíme na 
problém, věnuji učivu tolik času, kolik je tře-
ba. Pro výuku si připravuji různé materiály, 
které pak mají děti k dispozici na internetu 
přes náš školní Moodle. Hodně nápadů, jak 
učit děti o přírodě, jsem načerpala na víken-
dových seminářích Učíme se v přírodě, kte-
ré organizovalo středisko Chaloupky. Spo-
lupracuji i se střediskem environmentální 
výchovy Podpovrch v Zoo Jihlava, které na-
bízí velmi pěkné výukové programy. Hodně 
také s manželem cestuji nejen po naší re-
publice, ale jsme často i v okolním příhra-
ničí. Naším cílem jsou různé rezervace, ná-
rodní parky, zajímavé geologické lokality, to 
vše mě hodně obohacuje a inspiruje.

Co nejvíc baví vaše svěřence?
Samozřejmě být venku mimo školu. 

Ať je to vycházka, školní výlet, exkurze, 
projektový den, blokové vyučování, škol-
ní výjezd, nebo sportovní kurz… Pokud je 
to do přírody, vždy se nabízí skvělá příle-
žitost přitáhnout k přírodě i žáky, kteří ji 
nemají zrovna ve své DNA. Takže praktic-
ká výuka, ale nenápadně. Skvěle funguje 
takové to klábosení s žáky o životě kolem 
nich…

Jak se přesvědčujete o účinnosti své práce?
Je to například zájem bývalých žáků, 

kteří přijdou po letech zavzpomínat. Po-
děkování od rodičů, ohlasy od kolegů. 
Různá sebehodnocení, která na naší škole 
probíhají. Pro mě je však důležitá přede-
vším zpětná vazba od mých žáků, že mají 
zájem o dění kolem nich, že o problémech 
diskutují i doma s rodiči.

Jak se váš způsob vedení mění v čase?
Učím již přes dvacet let a hodně mi 

v poslední době pomohla moje dcera, kte-
rá je nyní středoškolačka a intenzivně se 
věnuje biologii. Občas přijde na náš ba-
datelský kroužek a neformálně pomáhá 
s výukou. Děti se s ní kamarádí, je s nimi 
na sociálních sítích a mně to pomáhá pře-
konat generační rozdíl. Díky dceři lépe 
chápu, jak žije a jak vnímá svět její gene-
race. Máme pak s dětmi úplně jiný vztah, 
než jaký bývá klasicky mezi učitelem a žá-
kem. Mě to obohacuje optimismem a dů-
věrou v budoucnost. 

Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
Foto: archiv Jany Waldhauserové
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Říčany u Prahy loni opět obhájily první 
místo ve výzkumu agentury Deloitte jako 
obec s nejvyšším indexem kvality živo-
ta. Obec se rozrůstá a v minulých letech 
se sem přistěhovaly stovky mladých ro-
din s dětmi. Důvodem je kromě blízkosti 
Prahy a dobré dostupnosti zdravotní péče 
také příroda, tedy atraktivita okolní kraji-
ny. Říčany byly již za první republiky vy-
hledávaným výletním místem s přírod-
ním koupalištěm. V okolí jsou poměrně 
rozsáhlé lesy a na kole se odtud dá do-
jet až do Národní přírodní rezervace Vo-
děradské bučiny. Výstavba lesních cest 
a cyklostezek tu však také vyvolává vel-
ké vášně. Vypadá to, že lidem na krajině, 
kde tráví svůj volný čas, záleží. Výstavou 

bychom chtěli návštěvníkům představit 
možnosti, jak se do péče o krajinu zapojit.

V Muzeu Říčany se dlouhodobě zamě-
řujeme na posilování vztahu k místu na-
bídkou výukových programů pro školy, 
zájmových kroužků a tematických výstav. 
Jako příspěvková organizace úzce spolu-
pracujeme s Městem Říčany, které dává 
svým občanům například možnost navr-
hovat a vybírat projekty v rámci partici-
pativního rozpočtování. Mohou tak ovliv-
nit podobu městských pozemků. Zatím 
byly odhlasovány projekty jako instalace 
stojanů na kola, minigolf, venkovní po-
silovna nebo dobročinný obchod, okolní 
městské pozemky ve volné krajině nebyly 
významněji pozměněny.

Co se děje na Říčansku?

Připravovaná výstava představí, jak se 
okolí Říčan proměnilo za posledních sto 
let. Budeme vycházet z dostupných ma-
pových podkladů a leteckých map. Natá-
číme také krátká videa, kde uvidíme díky 
dronům místní lesy a sady seshora. Sou-
částí výstavy bude také interaktivní mapa 
Říčanska, se kterou budou moci pracovat 
děti v hodinách zeměpisu nebo dějepisu. 
Na přípravě výstavy budou spolupraco-
vat školy. Naskenované herbáře, digitali-
zovaný výběr ze sbírek motýlů nebo na-
hrávky pamětníků budou součástí připra-
vované elektronické Regionální učebnice 
Říčansko.

Proměny krajiny  
– je to ve vašich rukou!
Co je to krajina a jak ji vnímají dnešní školáci?  
Mají děti nějaký vztah k místům ve svém okolí?  
Znají okolí Říčan lidé, kteří se sem teprve nedávno přistěhovali? 
Můžeme ovlivnit to, co se s krajinou děje právě teď?

1  Mapa Říčanska ze stabilního 
katastru z 19. století
2  Na Říčansko se vrací pestrá 

mozaika alejí, remízů a sadů.
3  Od pamětníků se dovídá-

me, jak se využívala krajina dřív. 
4  V 50. letech se na Říčansku 

vyskytovalo přes 60 druhů mo-
týlů, dnes běžně do deseti druhů.

1
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Výstava zmapuje, co se stalo s příro-
dou v okolí, jak se změnily louky, sady 
a lesy. Díky sbírkám Muzea Říčany, zejmé-
na sbírce motýlů a herbářům, máme zdo-
kumentovaný úbytek druhů. Na Říčansku 
se totiž v 50. letech vyskytovalo přes 60 
druhů denních motýlů. Dnes jich potká-
te běžně maximálně desítku. Lokálně zde 
vyhynuly druhy jako okáč skalní, vázaný 
na výslunné kamenité pastviny. Modrá-
sek bahenní, který potřebuje vlhké louky 
s mraveništi a kvetoucím krvavcem lé-
kařským, dnes přežívá jen na jedné loka-
litě, kde entomologický výzkum zachytil 
pouhé dva jedince. Příčinou úbytku dru-
hové rozmanitosti jsou, stejně jako jin-
de, změny v zemědělství, scelování polí, 
jejich přehnojování a používání pesticidů.

Zemědělská krajina tedy ztrácí svou 
pestrost a lidé raději tráví volný čas v lese. 
Jednotvárná pole ani rybníky plné sinic je 
nelákají. Využívají ale také obnovené ces-
ty a oblibu si získávají nová zelená místa. 
Zajímá nás, jaká místa v krajině rády na-
vštěvují dnešní děti a co tam rády dělají. 
V říjnu jsme proto spustili online dotaz-
ník, který by měl pro náš region přinést 
odpovědi srovnatelné s výzkumem Čes-
ké děti venku Nadace Proměny. Zjišťuje-
me, kolik času děti tráví v ulicích, na hřiš-
ti a v okolní přírodě. Zajímá nás, jaká mají 
oblíbená místa dnešní děti a jejich rodiče. 

Při rozhovorech s pamětníky se doptá-
váme na to, kam si chodili hrát jako děti, 
a také na to, jaké byly jejich dětské povin-
nosti. Dozvídáme se tak, že na místech, 
které dnes působí jako zcela městský pro-
stor, chodily děti pást husy nebo kozy, 
chytat raky a čolky a plavit se v neckách 
po zaplavené louce.

Oblíbená místa z pohledu různých ge-
nerací zobrazujeme pomocí aplikace poci-
tovemapy.cz, kterou připravuje tým Jiřího 
Pánka z Univerzity Palackého v Olomouci.

Návraty, programy, inspirace

Dnes se zejména díky vedení města 
v čele se starostou Vladimírem Kořenem 
do krajiny na Říčansku opět vrací pestrá 
mozaika alejí, remízů a sadů. Byla vysaze-
na Alej Říčaňáků, kde si mohli zájemci zasa-
dit „svůj strom“. Nyní tyto stromy začína-
jí plodit a my se do nich vypravíme při do-
provodných akcích, které začaly už letos na 
podzim. S pomologem, odborníkem na od-
růdy ovoce, Vojtěchem Ptáčkem dokumen-
tujeme také staré odrůdy v sadech a alejích. 
Byl vysazen nový sad podél trasy cyklo-
stezky, která propojuje Prahu s Mnicho-
vicemi. Významným počinem je vysazení 
nových remízů, které rozčleňují plochy polí 
a mají v budoucnu sloužit k odstínění pra-
chu a hluku z dopravy na Pražském okruhu.

Chtěli bychom návštěvníky výstavy in-
spirovat, aby se připojili k činnosti míst-
ních spolků, které vysazují a pečují o ovoc-
né stromy v krajině nebo udržují druhově 
pestré louky (Okrašlovací spolek Říčany, 
ZO ČSOP Ekocentrum Říčany). Návštěv-
níci výstavy si budou moci také připravit 
semínkovou bombu z místní luční směsi, 
a pomoci tak obohatit plochy nových sadů 
a remízů. Do pěstování a vysévání semen 
lučních rostlin zapojujeme už teď děti 
z přírodovědného kroužku Muzea Říčany.

V tomto roce spolu s učiteli připravu-
jeme cykly programů místně zakotvené-
ho učení. Děti se vypraví na místa, která 
uchovávají paměť krajiny v rozrůstajícím 
se městě, jako jsou staré sady, a budou pá-
trat ve vzpomínkách pamětníků po jejich 
minulosti. Sami pak navrhnou na těchto 
místech možné změny a péči o tyto loka-
lity. Jejich návrhy budeme také prezen-
tovat na připravované výstavě. Výstava 
bude probíhat od května do konce srpna – 
těšíme se, že se přijedete inspirovat a vy-
razíte s dětmi do krajiny okolo vaší školy!

Motto kampaně: Proměny krajiny – je 
to ve vašich rukou! 

Kateřina Čiháková,  
metodička výukových programů,  

Muzeum Říčany
Foto: Muzeum Říčany

2 3
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Remízky, aleje, drobné vodní nádr-
že a další opatření v krajině jsou jednou 
z dlouhodobých priorit Asociace sou-
kromého zemědělství ČR, proto otevřela 
v roce 2018 pro své členy nový program 
Pestrá krajina. Pro soukromé zemědělce 
často nebývá snadné takové prvky v kra-
jině obnovovat či udržovat, třeba kvůli 
byrokratickým požadavkům. Nepřináší to 
ani okamžitý ekonomický zisk. Asociace 
proto považuje dobrovolnou obnovu pří-

rodních prvků pro pestrou venkovskou 
krajinu za úctyhodný přínos, který pomá-
há české krajině ulevit od technokratic-
kých přístupů v zemědělství. 

„Projekt Pestrá krajina má ukázat širo-
ké veřejnosti sedláky hospodařící pro ob-
živu svých rodin a zároveň svým hospoda-
řením neprvoplánově vytvářející zdravé 
životní prostředí – pestrou krajinu,“ říká 
Daniel Pitek, jeden z tahounů programu, 
soukromý zemědělec, známý svým eko-

logicky citlivým přístupem k zemědělské 
krajině pod Milešovkou, kde hospodaří.

Už první ročník programu přinesl pří-
běhy, které nadchnou. Jejich aktéry ocenil 
a představil veřejnosti.

Kunclův mlýn

Hospodářství Kunclův mlýn je samo-
ta na Sedlčansku obklopená lesy a louka-
mi. Na chodu statku se podílí celá rodina 

Pestrá krajina  
odpovědných sedláků
Co může být lepší příklad pro děti než na vlastní oči vidět 
skutečné hospodářství, které svým majitelům přináší 
obživu a zároveň podporuje ekologickou stabilitu krajiny, 
nebo ji dokonce ještě obohatí o citlivé kulturní prvky? 
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Posledních několik let je léto bojem o každou kapku vody, 
která by pomohla dobře prospívat vegetaci. To nás přivedlo 
k nápadu na projekt Nemusí pršet, jen když kape. Téma hos-
podaření s dešťovou vodou v sídlech jsme propojili s kon-
ceptem permakultury, kterému se dlouhodobě věnujeme. 

Na dvoudenním semináři se pedagogové seznamova-
li s permakulturou a zjišťovali, jak nám může pomoci při 
plánování domů, zahrad a jiných systémů. Získávali inspi-
raci pro budování školních zahrad s dětmi podle principů 
fungujících v přírodě. Zaměřovali jsme se při tom hlavně 
na vodu. Na naší zahradě jsme vytvořili ucelený systém za-
chytávání vody pomocí jednoduchých, nízkonákladových 
opatření. Využili jsme k tomu snadno dostupný materiál – 
okapy, sudy, plachty aj.

Žáci tří základních škol pak absolvovali na zahradě vý-
ukový program. Hravou formou poznávali krásu vody, pro-
blémy způsobené špatným zacházením s ní i jednoduché 
principy jejich řešení v malém měřítku. Těmi se pak zkou-
šeli řídit při plánování vysněné vodní zahrady. Jeden prvek 
ze svého snu nakonec vybrali pro svou školní zahradu, kde 
ho s naší pomocí vybudovali. Na skleníku v ZŠ Bezdrevská 
se objevil okap a pod ním sud s dřevěným mlýnkem. Okap 
ve dvoře ZŠ Dolní Bukovsko už nevede do kanalizace, ale do 
sudu, z kterého děti zavlažují nově vysazené bylinky. V za-
hradě ZŠ Pohůrecká šplouchají vlnky na malém mokřadu, 
plném vodních rostlin.

Projekt Nemusí pršet, jen když kape – permakultura 
a voda v sídelní krajině je podpořen Ministerstvem životní-
ho prostředí ČR. 

Tereza Záleská a Tomáš Smrž,  
ekocentrum Cassiopeia, České Budějovice

Foto: archiv ekocentra Cassiopeia

Nemusí pršet, 
jen když kape
Ekocentrum Cassiopeia sídlí 
mezi paneláky, kde dlouhodobě 
tvoří malou zelenou oázu – 
ukázkovou přírodní zahradu.

a s velkým citem pro okolní kra-
jinu ukazuje ostatním cestu k její 
obnově. Kunclovi zrekonstruo-
vali mlýn a hospodářské budovy, 
rybníky a náhon k mlýnskému 
kolu. Vodní energie se využívá 
k výrobě elektřiny a pohání pilu 
k příležitostnému pořezu vlast-
ního dřeva. V krajině ponechá-
vají a ozdravují původní dřevi-
ny kolem toků, rybníků a cest, 
včetně solitérů v zemědělských 
plochách. Předky vysazené vy-
sokokmenné jabloně na lukách 
průběžně doplňují původními, 
vysokokmennými druhy. Do 
krajiny nechali nedaleko statku 
umístit nový dřevěný, šindelem 
zastřešený mostek přes potok 
Brzinu a moderní kapli, kde se 
v rámci hojných akcí pro veřej-
nost konají ekumenická setkání. 
Ze dvora prodávají Kunclovi vy-
zrálé bio hovězí maso a také med 
od osmnácti vlastních včelstev. 
Koně slouží především pro po-
třeby agroturistiky, ubytované 
hosty a pro pořádání letních dět-
ských táborů se zaměřením na 
posilování vztahu dětí k přírodě. 
Kromě toho můžete ve mlýně 
narazit na ovce, králíky, slepi-
ce a další zvířata, která zde jsou 
i pro potěšení malých hostů.

Ekofarma Petra Marady 
v Šardicích

Petr Marada se svým brat-
rem Miroslavem na své ekofar-
mě v Šardicích vrátili do jinak 
fádní krajiny Hodonínska její 
ekologickou kostru. Vytvořili 
mokřady, tůně, extenzivní sady, 
biopásy a porosty křovin, které 
brání erozi a dramaticky zvyšují 
biodiverzitu velmi chudé země-
dělské krajiny jižní Moravy. Po-
tkáte tu bažanty, zajíce, koropt-
ve, polní ptactvo, motýly, hmyz 
a všechno to, co v okolní kraji-
ně již nemá místo. Farma navíc 
funguje jako školicí středisko 
demonstrující dobrou praxi.

Statek Vodňanský 
u Blíževedel

Bývalá středověká tvrz pánů 
z Ronova, dnes Statek Vodňan-
ský, leží v malebném údolí Li-
tického potoka ve Stranném 
na Českolipsku. Rodinný statek 
má za sebou bohatou a pohnu-
tou historii. Po dědovi převzal 
nedávno vedení statku vnuk, 
vystudovaný právník a eko-
nom, který se rozhodl pokra-

čovat v rodinné tradici. Země-
dělství nevnímají Vodňanští jen 
jako produkci potravin, ale ro-
dinná filozofie je vede i k zod-
povědnosti za tvářnost krajiny. 
Obhospodařují přes 500 hekta-
rů pozemků uvědomělým způ-
sobem − se záměrem zvyšovat 
ekologickou stabilitu a biodi-
verzitu. Výborně skloubili ži-
vočišnou a rostlinnou výrobu 
s velkým respektem k okolní 
krajině. Přiměřeně velké půdní 
bloky mají pestrou skladbu plo-
din a udržované remízky s pří-
rodě blízkou strukturou. Pečují 
též o solitérní dřeviny, vysazují 
nově další původní druhy, udr-
žují vodní prvky, včetně mokřa-
dů. Celkový krajinný ráz dotvá-
ří citlivá rekonstrukce původní 
usedlosti, kterou otevírají i ak-
cím pro veřejnost.

Habánský dvůr ve 
Vacenovicích

Rúdník je suchá lokalita 
v srdci bzenecké Dúbravy v ma-
lebné oblasti Slovácka, kam se 
před dvaceti lety vrátili hospo-
dařit na Habánský dvůr manže-
lé Blahuškovi. Obnovou polních 
cest a mezí s doprovodnou vý-
sadbou lokálních starých ovoc-
ných odrůd a lesních dřevin, 
zatravněním 25 hektarů s do-
plňkem nelesní zeleně, pas-
tevním chovem ovcí a založení 
sedmihektarového meruňko-
vého sadu sem vrátili i přiroze-
ný ráz krajiny. Rodina se věnuje 
i mapování a záchraně starých 
odrůd ovocných stromů z obce 
a okolí. Nejenom hospodaření, 
ale i aktivity spojené s lidovými 
tradicemi, obnova sakrálních 
staveb v krajině, výsadby pů-
vodních dřevin, včetně oskeru-
ší, a vyváženost a udržitelnost 
celkového přístupu ke krajině 
s plány na obnovu rybníka ved-
la k nejvyššímu ocenění v pro-
gramu Pestrá krajina.

Další oceněné hospodáře 
a více o programu Pestrá krajina 
najdete na: www.asz.cz/cs/pro-
gram-pestra-krajina. Řada sedlá-
ků otevírá čas od času nebo i pra-
videlně své farmy pro širší veřej-
nost. Můžete je zkusit kontakto-
vat nebo jen tak zajet na výlet do 
hezké ozdravující se krajiny. 

Ze zdrojů na www.asz.cz/cs/pro-
gram-pestra-krajina připravila 

Hanka Kolářová

http://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina
http://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina
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Satirická přehlídka masek nazvaná Sa-
metové posvícení se letos chystala pro-
jít Prahou už poosmé. Její organizátoři se 
inspirovali tradiční masopustní slavností, 
kterou už od středověku pořádají ve švý-
carské Basileji. Česká podoba basilejské 
Fasnacht je skromnější, se svým předobra-
zem má ale společné to, že humornou for-
mou reflektuje současné problémy. Letos 
se do průvodu zapojilo čtrnáct občanských 
iniciativ a spolků, aby originálním způso-
bem upozornily na témata, jimž se věnují. 
Cílem bylo šířit dobrou náladu, ukazovat, 
že řada lidí věnuje svůj čas a energii tomu, 
aby se věci měnily a posouvaly dál.

Z lavic do ulic

Mottem osmého ročníku Sametového 
posvícení bylo „Ulítly ti včele?“ a podti-
tul zněl: „Z lavic do ulic“. Nápad propojit 
občanské iniciativy se školami vzešel pů-
vodně od pedagogů, kteří se znali s ně-
kým z týmu Sametového posvícení. A le-
tos už téměř každá neziskovka spolupra-
covala se školou. Environmentální témata 
se v průvodu objevují každoročně, letos se 
vedle Greenpeace a Extinction Rebellion 
zúčastnil také Ekodomov. Vytvořil spo-
lečně se ScioŠkolou z Prahy 6 tematickou 
skupinu čili kliku nazvanou Kompostuj.

Veronika Palkovičová, která má v Eko-
domově na starosti koordinaci ekologic-
kých výukových programů, vysvětluje: 
„Věnujeme se popularizaci třídění biood-
padu a kompostování a kromě toho nabí-
zíme školám výukové programy, v nichž 
v poslední době řešíme hlavně souvislos-
ti mezi péčí o půdu, suchem a klimatickou 
změnou. Zapojení do Sametového posví-
cení vnímáme jako příležitost artikulovat 
naše témata ve veřejném prostoru ori-
ginální vtipnou formou. Zároveň jsme si 
chtěli vyzkoušet získat pro ně děti.“

Samotnému průvodu předcházejí týd-
ny příprav. Každá klika má svého výtvar-
níka, dramaturga, pedagoga a kmotra, 
který všechno koordinuje a dohlíží na ko-
munikaci v týmu. 

„Nejdřív jsme děti pozvali k nám do 

Ekodomova, aby viděly, co děláme,“ říká 
Veronika. „Kompostování je praktická 
věc, kterou můžeme na naší podbabské 
zahradě snadno předvést, protože je tu 
rozestavěných asi dvacet kompostérů, 
dvacátý první je vermikompostér v kan-
celáři. Ptali jsme se, jestli doma třídí bio-
odpad a jestli kompostují. Ukázalo se, že 
nejčastěji kompostují babičky na chalu-
pách a že dětem kompost ‚smrdí‘. Když 
jsme jim pak pod lupou ukázali živé roz-
kladače včetně vypasené larvy brouka 
zlatohlávka, vypadalo to, že je pro kom-
postování nenadchneme. Vzbudili jsme 
spíš odpor. Nelibé pachy, oškliví živí tvo-
rové a silné (ale záporné) emoce...“

Od žížal ke klimatické změně

Po svačině se na stole objevila slup-
ka od banánu a s ní otázka: Kam s ní? Co 
se stane s bioodpadem, který hodíme do 
černé popelnice? Skončí na skládce nebo 
ve spalovně, v obou případech uvolní do 
ovzduší oxid uhličitý a další skleníkové 
plyny. Když ale bioodpad zkompostujeme, 
vyrobíme hnojivo a uhlík spolu s ním vrá-
tíme do půdy. Půda, v níž je dostatek or-
ganické hmoty, je příznivým prostředím 
pro život rozkladačů, netrpí erozí, doká-
že v krajině zadržovat vodu… „Najednou 
jsme se od těch podivných živočichů, kteří 
si libují v pojídání rostlinných zbytků, po-
sunuli až k suchu, oteplování a klimatické 
změně,“ rekapituluje Veronika.

Děti se rozdělily do čtyř skupin a měly 
vymyslet, jak téma výtvarně ztvárnit. „Ze 
záplavy slov se najednou začaly vynořovat 
obrazy. Sousloví skleníkové plyny stvořilo 
ve fantazii dětí svítící laternu, velký zářivý 
skleník, ve kterém je pěkně horko… Dal-
ší nápad vyšel z představy kompostu jako 
páchnoucí hromady: Zahradníci v montér-
kách s rýčem přes rameno, na nosech mají 
velké kolíky, protože jim kompost nevo-

ní, ale vědí, že bez něj to nepůjde. Jinou 
skupinku napadlo, jak se asi daří rozkla-
dačům, když se půda místo hnojení kom-
postem začne ‚ošetřovat‘ pomocí chemic-
kého koktejlu. Děti už se viděly v maskách 
chvostoskoků, mnohonožek, žížal a svi-
nek, jak se opíjejí směsí pesticidů, insekti-
cidů a herbicidů. A pak přijde někdo s ná-
padem, že mrtvá půda, která nezadržuje 
vodu, je jako zašpuntovaná…,“ popisuje 
společný brainstorming Veronika.

Ještě před průvodem Sametového po-
svícení se ty nejlepší nápady zhmotňují 
v dílnách. Děti na svých maskách praco-
valy v rámci projektu ve škole. Vedla je 
výtvarnice a učitelka Michaela Tůmová, 
která se do posvícení se svými svěřen-
ci zapojila už poněkolikáté: „Pro děti má 
účast na posvícení velký smysl a je pro 
ně atraktivní v tom, že mají možnost pře-
mýšlet o současných problémech, sdílet, 
co pociťují jako palčivé téma. Důležité je, 
že jsou jejich nápady a názory brány vážně 
a jsou relevantní i ve veřejném prostoru. 
Že se v průvodu zařazují mezi dospělé kli-
ky. Zároveň se dozvídají, jaká témata jsou 
důležitá pro ostatní, seznamují se i s dal-
šími neziskovkami. Rozhodně je hodně 
baví kreativní část – vymýšlení a vyrábění 
masek –, a pak i samotný průvod. Letoš-
ní forma spolupráce školy s neziskovkou 
je pro ně nová. To, že se musejí přizpůso-
bit a hledat vyjádření pro konkrétní téma, 
kterým se ‚jejich‘ neziskovka zabývá, je 
zase jiná forma a zadání, na němž se naučí 
jiné věci. Myslím, že se s tématem ‚kom-
postování‘ celkem dobře identifikovaly, 
a pak už si užívaly vlastní výrobu masky, 
kterou si mohly vybrat. Je cenné, že jsou 
součástí něčeho většího, něčeho, co pře-
kračuje rámec školy...“ 

Hana Doležalová, Ekodomov, z. s.
Ilustrační foto z minulých ročníků Sametového 

posvícení: Jana Plavec a Miloš Rosůlek

Sametové posvícení
I když letošní 17. listo-
pad připadl na neděli, 
bylo předem jasné, že 
ho někteří budou slavit 
prací, v průvodu, který 
si dělá legraci ze všeho 
a ze všech.

https://rebellion.earth/
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„Stromy pravidelně zaléváme, ale na ně-
kterých z nich si bohužel začali pochutná-
vat srnci nebo hraboši, kteří nám prokou-
sali i zavlažovací vaky. Díky vzorné péči od-
borné firmy z Obříství se ale podařilo větši-
nu škod napravit a zachránit 96 % stromů… 
Přál bych si, aby takovou krásnou alej moh-
la mít každá obec alespoň jednu,“ líčí situaci 
starosta Mnetěše Vladimír Satran.

Putovní výsadba alejí

„Loňská výsadba aleje u Mnetěše, které 
se účastnily tři stovky dobrovolníků, měla 
nesmírně pozitivní náboj. Proto jsme se 
rozhodli ji každým rokem zopakovat a udě-
lat z ní takovou putovní oslavu svobody 
a demokracie. Obnova starých cest je navíc 
nesmírně důležitá pro přerušení souvislých 
pásů polí, navrácení krajinné mozaiky i pro 
omezení eroze půdy. Každý s námi může 
sázet budoucnost, výsadba Aleje svobody 
je jedinečnou příležitostí, jak si vše vyzkou-
šet na vlastní kůži,“ láká strategický ředitel 
Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

A tak se pod hlavičkou iniciativy Sázíme 
budoucnost v listopadu 2019 k 30 letům sa-
metové revoluce konalo další symbolické 
sázení Aleje svobody. Dobrovolníci z celé 
republiky se sjeli do vesnic Vestec a Hrnčí-
ře u Prahy, aby zde obnovili přes kilometr 
dlouhou polní cestu, která se znovu stává 
spojnicí obou obcí. K ní vysadili ovocnou alej 
132 stromů. Trasa podle historické mapy 
kopíruje někdejší polní cestu. Lemovat ji od 
letoška budou staré odrůdy jabloní, hrušní 
a třešní. Výsadbu doplní květinová louka, 
která zvýší biodiverzitu a poskytne útočiš-
tě pro živočichy. K odpočinku budou podél 
cesty sloužit jednoduché dřevěné lavičky.

Výsadba mezi Vestcem a Hrnčíři je sou-
částí celonárodní iniciativy Sázíme bu-
doucnost. Jejím cílem je umožnit během 
pěti let vysazení 10 milionů stromů mimo 
les. „Každý nově vysazený strom znamená 
do budoucna velký přínos pro naši vyprah-
lou krajinu i přehřátá města. Stromy jsou 
relativně snadným prvním krokem pro 
obnovování retenční schopnosti našich 
polí, zahrad i luk. Návrat stromů do hustě 
zastavěných míst zase představuje zásadní 
krok pro ochlazení sídel, kdy zeleň funguje 

jako nejefektivnější a nejlevnější klimati-
zace,“ komentuje Miroslava Kundrata.

Finance, dobré rady a příběhy

Výsadbu stromů podpořil nový dotač-
ní program Státního fondu životního pro-
středí ČR. Zájem je mimořádný. Do sázení 
se chtějí pustit jednotlivci, obce, spolky, 
společnosti i základní školy… K iniciativě 
se může přidat kdokoli, a to prostřednic-
tvím portálu: www.sazimebudoucnost.cz. 
Najdete na něm aktuální možnosti finan-
cování a rady pro správnou výsadbu i péči 
o stromy v manuálech pro sady, aleje, ze-
lené oázy, remízky a větrolamy. Také zde 
na svou akci můžete získat dobrovolníky 
a inspirovat se úspěšnými příběhy.

Například Michal Polanský a Marek Ba-
telka mají neobvyklý ranní rituál, do kte-
rého se nyní snaží zapojit i další obyva-
tele Brna. Vodu použitou při ranní sprše 
naberou do kanystru a po cestě do práce 
jí zalévají stromy v ulicích. Aby netrpěl je-
den strom suchem a druhý zase přelitím, 
rozhodli se vytvořit jednoduchou online 
aplikaci s mapou www.zalejme.cz, do níž 

může kdokoli zaznamenat, kolik u stromu 
vylil vody. Jejich aktivita nadchla brněnský 
magistrát, a tak poskytl k mapě podklady. 
Autoři projektu doufají, že se díky zapojení 
dobrovolníků podaří zachránit tisíce usy-
chajících stromů.

Metr dlouhé kopřivy, polámané stromy, 
odpadky, kam oko dohlédlo. Zanedbaný kus 
lužního lesa na konci Mlynářské ulice v Ost-
ravě-Hrabové vypadal tuze neutěšeně. Pro-
měnil se až díky dvěma Ostravačkám. Cho-
dily kolem a říkaly si: Jak by to bylo hezké, 
kdybychom tu měli místo skládky park! Jana 
Batelková a Jana Václavíková z Ostravy-Hra-
bové tak vytvořily místo – lesní park, kam si 
dnes lidé chodí odpočinout. Říkají mu Hra-
bovjanka. Papírování? Šlo to jako po másle. 
„V katastru nemovitostí jsme nejprve zjis-
tily, kdo je majitelem a správcem pozemku, 
a poté jsme požádaly o dotace. Komunika-
ce s městem byla snadná, město se dokon-
ce samo nabídlo, že pomůže při vyplňování 
formulářů,“ vzpomíná Jana Batelková. 

Z tiskových zpráv Nadace Partnerství  
a www.sazimebudoucnost.cz zpracovala (red)

Foto: Pavel Kafka

Sázíme budoucnost
Loni vysazené Aleji 
svobody u Mnetěše 
pod horou Říp, která 
uzavřela kampaň 
Stromy svobody, se po 
roce až na výjimky daří.

Loni vysazené aleji pod Řípem se díky správné péči daří.

Nová alej ze starých odrůd ovocných stromů doprovází  
obnovenou polní cestu mezi Vestcem a Hrnčíři u Prahy.

http://www.sazimebudoucnost.cz
http://www.sazimebudoucnost.cz
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Vystudoval Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy. Kromě úzce odbor-
ných textů je spoluautorem popularizač-
ních knih Biologie krajiny a Krajina a revo-
luce. Jeho beletrie kolísá mezi cestopisem 
(Praha a Brno, Krajina!), antropologickou 
kuchařkou (Mlsné čenichání), pohádkou 
(Generál a zvířátka) a básní v próze (Prázd-
ná země).

Jak daleko je od kytek ke krajině?
Napřed člověk chodí přírodou, dívá se 

na kytky a poznává je, radost je už jen do-
zvědět se, jak se která jmenuje. Časem tak 
přichází zkušenost, kde která kytka ráda 
roste – jedna ukazuje třeba bývalou pas-
tvu dobytka, jiná vápnitý podklad. Pak už 
víme, co která rostlina potřebuje, takže 
kytky čteme podle krajiny: Pěkně se, hol-

ka zelená, hřeješ na sluníčku, ale nemáš 
tu na svůj vkus moc živin? Nakonec se 
to celé překlopí a začneme číst podle ky-
tek krajinu, tady je vysoká vřesová mez, 
to tu asi bývalo chudé políčko u chalupy, 
a kde jí je konec? A když vřes, nebude tu 
i vítod a arnika? – Takže mě samotné rost-
liny většinou zajímají jen jako pouhá jed-
noduchá slovíčka, která tím, že jsou spo-

ROZHOVOR

Co potřebuju od tmy?  
Aby přišla každý večer.
Biolog Jiří Sádlo se věnuje vědecky fytocenologii a dále proměnám 
krajiny, například postkulturní krajině, nové divočině, nepřírodním 
biotopům. Také učí a vodí zájemce na pozoruhodné exkurze.  
Okrajově se zabývá uměleckou tvorbou.
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lu, skládají dohromady složitý text, který 
něco zajímavého o krajině vypovídá.

Pracovní základnu máte v Botanickém 
ústavu AV ČR, ale taky učíte, teď zrovna 
na ČVUT. Baví vás učit?

Mám výhodu amatéra − výuku jsem si 
vždycky dávkoval po kapkách, aby mě ba-
vit nepřestala. Tím víc se klaním učitelům, 
kteří tohle mít nemohou a přes tu úmor-
nost stálých opakování pokaždé fungují 
a působí stejně autenticky, jako kdyby to 
říkali poprvé.

Co je zdrojem vašeho životního nadhledu, 
poetiky a humoru, které v kombinaci s od-
bornými znalostmi biologa tak přitahují 
lidi na vaše exkurze?

Jestli to vůbec mám, tak je to prostě 
odkoukané od mých učitelů a starších ko-
legů. Pánové Petrbok, Skalický, A. Pyšek, 
I. Horáček, Hrouda, Bejček, Grulich… to je 
celá kultura, jak o věci mluvit (nebo psát) 
a jak o ní sehrát divadlo. Bez trochy herec-
tví to tedy nejde, ale jen s ním nevystačí-
me, a navíc to ovšem nesmí být podbízivá 
šmíra pouhých bavičů.

Zabýváte se dynamikou krajiny, kultur-
ně-naturálními jevy a procesy, nepřírod-
ními biotopy... Jaká je dynamika současné 
české krajiny?

Trochu moc gruntovní otázka jen tak 
ke kafíčku, ne? Tak já vám to tedy řeknu. 
A nejde jen o českou krajinu, je to v Evro-
pě všude. Selské zemědělství se pokrokem 
nadobro změnilo v zemědělský průmy-
sl, nejblíže asi průmyslu těžebnímu. Tím 
zmizel i český venkov a většina venko-
vanství a z tradiční kulturní krajiny máme 
úseky krajiny ochranářsko-rekreač- 
ní (např. české hory), krajiny postagrár-
ní (v nížině) a hlavně krajiny suburbánní 
(všechno mezi tím). Tím to nekončí, sou-
běžný proces je globalizace, která zkráti-
la vzdálenosti a nasypala do vsí nové ak-
téry (lidi i kytky). No a třetí stejně velký 
proces je ovšem klimatická změna: zkrá-
tila setrvačnost staré krajiny a otevřela 
nové možnosti. U nás když otvírali dálni-
ci, tak první přejeté zvíře byl klokan. Kde 
se vzal? No asi odněkud přiskákal, uhodil 
hřebík na hlavičku pantáta Škrhola. No 
ano, přiskákal, to bude tím, pokývali hla-
vou vesničané a tiše se rozešli.

Co si může laik představit pod pojmem 
nová divočina?

Proč laik? Jednak je to už dávno na Wi-
kipedii, jednak v tom podstatná část ná-
roda dávno žije. Kam chodit venčit chlu-
paté přátele, když z lesa udělali rezer-
vaci, v parku se to musí sbírat do sáčků 
a zbytek je buď veřejný prostor pro sluš-
né, nebo dálnice, nebo řepka? Prostě je to 
taková příroda nepříroda všude na peri-
ferii, příroda suburbie, vyrostlá na kul-
turních základech, ale už emancipovaná 

od kultury a žijící vlastním životem. Do 
škatulek jako venkovská příroda, panen-
ská divočina se nevejde, les nebo lespoark 
to taky není. Jak nová krajina vzniká, hle-
dáme nové pojmy, které zatím scházejí až 
na obecné pojmy, jako je „městská zeleň“ 
nebo různé urbanistické nadávky.

Zřejmě máte novou divočinu rád…
No až se odstěhuju do Povolží, budu 

mít rád pole, stepi a větrolamy. Tady mám 
taky rád, v čem žiju. Jsou to poslední místa 
ve městě, kde si můžeme dělat skoro, co 
chceme, protože nikomu nevadíme nebo 
se s ním domluvíme. A co děti – mají si kde 
hrát? Myslím třeba airsoft, to je taková 
docela mírumilovná hra přímo v surové 
podobě terénu, jen tam nesmějí být žád-
ní lidi, aby je netrefilo. Říká mi synek, jak 
těžké je taková místa najít. To znamená, 
že novou divočinu znova průběžně reko-
lonizujeme, hybridizujeme ji s normálním 
veřejným prostorem, je to součást kul-
turní krajiny. Nechcete, aby vám dítě dře-
pělo u počítače? Kupte mu hadry, pistoli 
a brejle a najděte mu partu podobných ne-
agresivních a neideologizovaných cvoků, 
může vyrazit. Teď si čtu paměti Jindřicha 
Michala Hýzrleho z Chodů – nepíše je kr-
velačný žoldnéř, ale dvořan s velikou ži-
votní zálibou ve standardním vojenském 
sportu – „a tak jsme s nima podvakráte 
znova šarmicírovali, až se nepřítel retoval 
a zahnán byl“.

A jak je na tom v současnosti „stará“ divo-
čina v našich končinách? Třeba ve srovná-
ní s dobou kolem roku 1989.

Stará divočina? Zanikla kolem roku 
1800. Od té doby si na ni nejvýš hrajeme. 
Jděte se podívat na Boubín, do té hloupé 
nevzhledné Stromovky obehnané plotem. 
Autentická divočina chce autentičtější po-
byt než na turistickém chodníku s cedu-
lemi. Takže kdyby nová divočina nebyla, 
museli bychom si ji vymyslet.

Zvyšuje se diverzita české krajiny, nebo 
snižuje?

Myslíme teď druhovou diverzitu, že? 
Ona je taky strukturní diverzita, a kde byl 
dřív kraj cesty vysečen srpem a vypasen 
kozou, takže tam rostlo kdeco, máme jen 
hloupé javory, kopřivy a bezinky, ale ty 
nám tam dělají malebné skupiny jak v an-
glickém parku. Čili někdejší druhová di-
verzita se vyměnila za tu strukturní. Ale 
zpátky k té druhové rozmanitosti. Celkem 
vzato, ta se jen zvyšuje. Je to proto, že nové 
a nové druhy se dostávají do Čech a hbitě 
tu zplaňují (hlavně z okrasného pěstování 
v zahrádkách, těch skutečných vandráků 
je málo). Nedá se nic dělat, tomu musíme 
říkat obohacení diverzity – když k nám 
v pravěku s první pšenicí přišel první vlčí 
mák, bylo to právě tak. Naproti tomu ta 
původní flóra skoro nevymírá, ovšem jen 
díky ochranářům, kteří v hodině dvanác-

té druh pokaždé zachrání, aby nevymřel 
nadobro. Takže to „celkem vzato“ byla ode 
mě taková malá ironie. Na papíře se di-
verzita zvyšuje, a sice přísunem zelených 
vetřelců. Ale v terénu se snižuje, vždyť 
i kdysi obyčejná mateřídouška je už čas-
tější v literatuře než na mezi. Touhle baj-
kou se ovšem ukazuje něco podstatného – 
diverzita není jen tak nějaký počet druhů, 
ale počet druhů vážených jejich hodnotou. 
Historickou a kulturní u mateřídoušky, jen 
kulturní třeba u novodobého akátu, který 
už si ale své právo pobytu taky zasloužil.

Kdy byla česká krajina nejchudší?
Bioticky, ne skrz prachy, že ano? To je 

dobrá otázka, protože když ta diverzita 
stoupá, tak někdy dávněji musela být níz-
ká. A to bylo na úplném začátku holocénu, 
když zmizely klimaticky kontinentální 
suché a horko-mrazivé mamutové stepi, 
a ještě je nic moderního nestihlo nahra-
dit. A nejbohatší byla tak asi od vrchol-
ného středověku do začátku průmyslové 
a zemědělské intenzifikace. Tedy pokud 
do ní nepočítáme ty moderní víceméně 
globalizované přistěhovalce, těch tenkrát 
ještě bylo málo.

Kam česká krajina směřuje teď?
Myslíte, jestli do Číny, nebo do Rus-

ka? No, jako když barokní krajina poma-
lu vznikala přinejmenším od Vestfálského 
míru do začátku 18. století, tak postupně 
vzniká i budoucí suburbánní podoba naší 
krajiny. Takže krajina směřuje k nějaké 
své nově ustálené podobě s typickými 
znaky. Jaká ta podoba bude, zatím spíš há-
dáme, ale něco už vidět je. A nejde z toho 
taková hrůza, jak jsme se obávali někdy 
před dvaceti lety.

Máte pocit neklidu a ohrožení z předolo-
vaných severních Čech a podobných míst?

Mám pocit neklidu, že ti, co to drží pev-
ně v rukou pragmatických rozhodnutí, by 
patrně prodali i vlastní matku, kdyby jim 
to mělo něco vynést. A z druhé strany, 
mám pocit ohrožení, když vidím ekologis-
ty, jak se ruče přivazují na každé rypadlo, 
kdežto daleko strašnější a ekologicky da-
leko nebezpečnější rekultivace jim, kou-
kám, jaksi nevadí. Co hrozí krajině, není 
křoví, plevel a bezdomovci, ale kasáren-
ská estetika nekomplikovaného pořádku.

Máte podobné pocity taky ze změn klima-
tu? Jak se s tímhle faktem vůbec vyrovná-
váte?

Jako se součástí dnešní podoby ekolo-
gického kýče. Klimatickou změnu mají lidi 
rádi, o ní se fajn žvaní. S faktem změny kli-
matu se vyrovnávám tak, že když je ved-
ro, tak chodím v tričku. Počasí je, když je 
vedro nebo leje. Klima je abstraktní pomy-
sl. Klima neznám, jen na něj usuzuju podle 
počasí. To je zajímavé, jak tyhle procesy 
přišlé z globální (tj. božské a neviditelné) 
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úrovně nutí člověka mluvit, jako by tu ne-
žil, a za vším vidět nějaké abstraktní po-
mysly. Uděláme rybníček, pomůžeme glo-
bálnímu klimatu. Dokonce prý (před měsí-
cem na klimaticko-vodařské konferenci!): 
pomohli jsme klimatu tak, že jsme revita-
lizovali bažinu, totiž že jsme ji zasypali, aby 
tam nebylo mokro. Po třiceti letech vzdě-
lávání! Oběsíme faráře, pomůžeme světo-
vému pokroku. Škoda, že tu s námi není 
George Orwell, totiž ne jak si dnes mys-
lí každé tele, že kvůli zjevné totalitě zlo-
volné politiky, ale něčemu horšímu: kvůli 
skryté totalitě dobrovolných myšlenko-
vých stereotypů. Jsou v nás jak v koze.

Říkáte, že roste zájem o krajinu „tady 
a teď“. Co to znamená?

To je právě opak těch metafyzických 
úsilí mimo realitu. Vodím lidi na exkur-
ze do prapodivných lokalit na rubu města 
a zjišťuju, že najednou na ně chodí i oby-
čejní lidé. Čím to? Inu, jsou to už hipste-
ři, žádní aktivisti. Ti by se tam rozčilova-
li a hledali nápravu a ekologická rizika. 
Těmhle se to líbí, i když občas musí vléct 
kočárek skrz rákosí. Najednou tu krom 

nové divočiny je taky nová smířlivost. 
Ostatně asi navrhnu tu nešťastnou Grétku 
na Nobelovu cenu míru, protože sjednoti-
la národ. Všem je z ní trapno, nikdo se na 
ni nezlobí. Problém není, že muselo přijít 
jako vždycky dítě, abychom viděli, že král 
je nahý, ale že to tím víceméně skončilo.

Kam byste nejraději vzal na exkurzi nevy-
hraněnou skupinu učitelů základní ško-
ly? A kam byste vzal učitele fajnšmekry – 
znalce a milovníky přírody?

To je úplně jedno. Všude je něco vidět. 
Jen by v tom nemělo být moc pochodo-
vání a autobusů a na konci by mohla být 
hospoda. Letos jsem v Karlových Varech 
s místními lidmi jen obešel Thermal, tr-
valo to dvě hodiny podrobného ukazování 
a našli jsme nový druh pro Česko. Samo-
sebou, zas zahradního utečence.

Co byste ukázal školákům základní školy 
ve věku počínající puberty a řekl jim jako 
základní sdělení?

Ve věku počínající puberty, skutečně 
tak? Asi něco velmi názorného o přírodě 
v nás, o ekologii ducha a society. Totiž za-

čal bych jim výchovně říkat, pokud by je to 
tedy zaujalo, sprosté vtipy a zpívat spros-
té písně, aby se v nich co nejdřív zbořilo to 
strašné prepubertální dělení na nás děti 
versus ty hloupé a panovačné dospěláky. 
Mimochodem, první kytici sprostých písní 
u nás sebral Jan Jeník z Bratřic, český vlas-
tenec, který už v předmluvě znectil národ-
ní obrození skoro dřív, než vůbec vzniklo. 
Rozeznal ho jako falešné a pokrytecké, na-
dobro neautentické tažení městských es-
tétů, kteří skutečný svět českého lidu ne-
znají, nepotřebují a rovnou ho odmítají. 
Prostě něco jako velká část současné eko-
logie, mezi amatéry a hlavně mezi vědci.

Co potřebujeme od krajiny? A co potřebuje 
krajina od nás?

Vida, zas ten Orwel. Řekni krajina, 
vzbudíš pocit viny a nenaplněného dlu-
hu a rizika příchodu nových vyčítavých 
Grétek. Co potřebuju od tmy? Aby přišla 
každý večer. Co potřebuje tma ode mě? 
Abych jí pak zbytečně nesvítil do očí. 

Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
Foto: archiv Jiřího Sádla

Interpretace pomáhá návštěv-
níkům i místním obyvatelům vy-
tvořit si hlubší vztah k význam-
ným místům, lidem, předmětům 
a událostem. Tím způsobem lze 
zvyšovat povědomí veřejnosti 
o hodnotě místního dědictví a při-
spívat tak k jeho ochraně a udrži-
telnému rozvoji.

Cílem interpretace je sdělit 
něco podstatného o našem pří-
rodním či kulturní dědictví tak, 
aby to návštěvník, čtenář či po-
sluchač přijal, přemýšlel o tom 
a začal jednat. Dobrá interpreta-
ce provokuje naši pozornost, doká-
že nás oslovit, protože se vztahu-
je k našemu životu a odhaluje nám 
věci a souvislosti, které nejsou 
zřejmé na první pohled. Dobrá in-
terpretace se také nerozbíhá do 
šířky, ale drží se stanoveného hlav-
ního sdělení.

V České republice vzniklo 
Sdružení pro interpretaci míst-
ního dědictví ČR (SIMID), které 
podporuje praxi, vzdělávání a vý-
zkum. Na jeho stránkách najdete 
zdroje informací: knihovnu inter-

pretace, která je fyzicky k dispo-
zici na Kaprálově mlýně, odkazy 
na zajímavé weby, projekty a růz-
né materiály volně ke stažení, tře-
ba vzorové interpretační plány 
CHKO Brdy, Domu přírody Brou-
movska, dále prezentace, metodi-
ky, publikace včetně českého pře-
kladu standardů americké Natio-
nal Association for Interpretati-
on. České sdružení poskytuje i po-
radenství, konzultace a školení.

Nejlákavější na stránkách 
SIMID je databáze příkladů dobré 
praxe. Podívejte se třeba, čím pře-
kvapí Krkonošská stezka koruna-
mi stromů, jaká je Zašlá chuť moru-
šek, čím zaujme naučná stezka Na-
okolo Hostětína, mapa národního 
geoparku Železné hory, Kulíškova 
stezka, spolek Hradčanské včely, 
Dům přírody Litovelského Pomo-
raví, skanzen ve Finstenrau v ná-
rodním parku Bavorský les nebo 
jak (ne)dělat naučné stezky či plá-
novat interpretaci. 

Z www.dobrainterpretace.cz (red)
Foto: www.stezkakrkonose.cz

Dobrá interpretace
S interpretací přírodního a kulturního dědictví se můžeme 
setkat v podobě naučných stezek, hledaček kešek, živých 
průvodců, tištěných i elektronických průvodců, výstav, panelů...

http://www.dobrainterpretace.cz
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Cílová skupina: 1.−5. třída
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Prostředí: přírodní (v parku, lese, na lou-
ce, ve školní zahradě)
Roční období: jaro, léto, podzim
Cíl programu: Cílem programu je rozvíjet 
citlivost k přírodě a schopnost práce s pří-
rodními materiály. Z pohledu dětí je vrcho-
lem programu vytvoření landartu a jeho 
prezentace. Je tedy možné použít pouze 
tuto klíčovou aktivitu. Z naší zkušenosti se 
však děti předchozími drobnými aktivita-
mi na tvoření lépe naladí, mají do něj vel-
kou chuť a také není zcela samoúčelné.

Vzpomínky na výstavu (10−20 min)

Hlavním výsledkem celého programu 
bude výstava pod širým nebem. Na začát-
ku se proto ptáme dětí, zda a kde byly na-
posledy na výstavě. Je dobré zmínit i slo-
va „galerie“, „muzeum“, aby se to i mlad-
ším dětem spojilo. Jaké smysly jste při pro-
hlížení využívali? Většinou nejčastějším 
smyslem je zrak, ale různé interaktivní 
výstavy využívají i hmat, sluch, chuť i čich 
(třeba výstava čokolády).

Cítím – slyším – hmatám (10−20 min)

Pomůcky: přírodniny (v košíku nebo 
v pytlíčku)
Protože se budeme snažit při naší další prá-
ci v přírodě využít všechny smysly, musíme 
je teď pořádně nastartovat, rozproudit. Po-
kud jsou už děti neklidné, potřebují se hý-
bat, může být nejprve pohybové rozehřá-
tí smyslů (opravdu jen krátké aktivity na 
odreagování, lze využít jednu nebo víc):
Sluch − varianta 1: Dáváme nejrůznější 
pokyny: „kdo mě slyší, dá si pravou ruku 
na levé ucho“, „kdo mě slyší, zvedne pra-
vou nohu do pravého úhlu“, „kdo mě slyší, 
třikrát se otočí dokola“, „…doběhne k nej-
bližšímu stromu“, „…udělá pět dřepů“ apod. 
Starší děti je možné mást tím, že to dělá-
me schválně jinak.
Sluch − varianta 2: Necháme děti zavřít 
oči a lákáme je za zvukem (zvoneček, 
chrastítko, ťukání…).
Hmat: Provádíme nejrůznější cviky s ru-
kama a prsty: protřepeme prsty, krouží-
me zápěstím, tleskáme, luskáme, promač-
káváme prsty, foukáme si na ně…
Čich/Chuť: Vyzveme děti, aby se rychle 

rozběhly po okolí a zkusily najít něco zají-
mavého na přivonění nebo ochutnání, po-
dle situace a lokality.
Po pohybových aktivitách se děti shro-
máždí v kruhu, vyzveme je k zavření očí 
a ztišení. Hned na začátku zdůrazníme, že 
nejde o soutěž. Není důležité poznat, CO 
budou v ruce mít (to hravě zvládnou, klid-
ně to i mohou říct), ale hlavně JAKÉ to je. 
Svoje dojmy si budou moci sdělit, ale až za 
chvíli, nejdřív zkoumáme v tichosti, aby-
chom se navzájem nerušili.
Obejdeme děti s košíkem, ve kterém 
máme přírodniny (šišky, listy, semínka, 
kameny, ulity). Každé z dětí dostane jed-
nu přírodninu do ruky, mají stále zavřené 
oči a pusy (tento pokyn jim podle potřeby 
opakujeme). Když všichni drží v ruce pří-
rodninu (stále se zavřenýma očima), ve-
deme je postupně k použití všech smyslů: 
Teď každý prozkoumá, co drží v ruce. Zku-
síme zapojit postupně co nejvíce smyslů. 
Jaké je to na omak? Drsné, nebo hladké? Je 
to oblé, nebo hranaté? Špičaté? Tvrdé, nebo 
měkké? Teplé, studené? Je vám příjemné, 
nebo nepříjemné se předmětu dotýkat. Vy-
bavuje se vám v souvislosti s tím, co pociťu-

NÁMĚTY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Malíři bez štětce
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jete, nějaké vzpomínky, zážitky? Zkusíme si 
s věcí zatřást u ucha. Vydává nějaký zvuk? 
Dáme si přírodninu pod nos a stále máme 
zavřené oči. Voní nějak? Je ta vůně příjem-
ná?
Poté necháme děti otevřít oči. Nejdřív je 
většinou nutné nechat je chvilku neorga-
nizovaně vypovídat a posdílet předměty 
se spolužáky – můžeme je k tomu i vybíd-
nout. Teď si můžete navzájem ukázat, co 
jste kdo měl, nechat kamaráda také sáh-
nout… Dále se podle trpělivosti dětí může-
me ještě ptát: Která vlastnost vašeho před-
mětu vám připadala nejvýraznější? Co bylo 
příjemné, co nepříjemné? Jaký smysl byl 
pro vás nejdůležitější?

Duha (15 min)

Náš zrak chvíli odpočíval, teď ho naopak za-
městnáme naplno při hledání barev. Vydá-
me se s dětmi na krátkou procházku (pokud 
je to možné), nebo vyhlásíme rozchod na 
zhruba 5–10 minut. Během této doby mají 
děti za úkol nasbírat přírodniny co nejrůz-
nějších barev. Měly by nasbírat každé mi-
nimálně 5 barev (můžou i víc). Zdůrazníme, 
že pokud je potřeba utrhnout něco živého, 
tak jen malý kus (1 list, 1 květ…). Nebere-
me pokud možno z okrasných záhonů, je to 
přestupek. Po uplynutí času shromáždíme 
opět žáky v kruhu a ptáme se: Jaké nejza-
jímavější barvy jste našli? Kde jste je našli? 
Čím vás to zaujalo? Zkusíme si společně slo-
žit duhu – jakou barvou začíná?
Dětem pomůžeme vyskládat na zemi pruh 
barevných přírodnin – duhu. Duha jde od 
červené do fialové, mimo duhu je černá, 
šedá, bílá, hnědá. Pokud děti mají potřebu, 
mohou ještě doběhnout nějakou barvu do-
plnit. Můžeme shrnout: Jaké barvy, jakých 
odstínů jsme našli nejvíc? Myslíte, že na ji-
ném místě, v jiném ročním období by to bylo 

jiné? Kterou barvu jste v přírodě nečekali?

Portrét (20 min)

Pomůcky: šablony ve tvaru hlavy
Zatím jsme zkoumali různé vlastnosti pří-
rodnin, teď už je zkusíme využít k něčemu 
dalšímu. Úkolem dětí bude vytvořit portrét 
– spolužáka, kamaráda, maminky, někoho 
vymyšleného, sám sebe (můžeme zmínit 
pojem „autoportrét“). Nejdřív se zamyslete, 
koho chcete vytvořit a jaké vlastnosti ten člo-
věk má. Jak byste je mohli zpodobnit? Tvoří 
každý sám. Obcházíme děti, korigujeme pří-
padné nejasnosti, nabízíme varianty. Na zá-
věr dostane každý možnost představit svůj 
portrét – o koho se jedná, čím ho zaujal vyu-
žitý materiál. K této aktivitě používáme ob-
rys hlavy vystřižený ze čtvrtky, na kterém 
jsou předpřipravené z oboustranné lepenky 

místa pro oči, pusu, nos, vlasy. Děti pak jed-
notlivé části zdobí – polepují přírodninami.

Landart (50 min)

Pomůcky: obrázky landartu
Před touto aktivitou rozmístíme na zem 
nebo pomocí kolíčků na šňůru mezi stro-
my fotografie landartu. Obvykle děti není 
potřeba ani vyzývat, aby si šly fotografie 
prohlédnout. Můžeme si společně prohlí-
žet, ptát se, co na fotkách vidí, jaký ma-
teriál je použitý. Zmíníme pojem landart, 
a že teď bude náš úkol něco podobného 
vytvořit. Hlavně mladším dětem je dob-
ré zdůraznit, že nejde o to výtvory na fot-
kách kopírovat, ale vymyslet si vlastní 
návrhy (je možné probrat význam slova 
„inspirace“). Pro některé děti je ale dost 
obtížné se od inspiračních fotek odpou-
tat. Pokud si tedy vyberou k tvorbě zvíře, 
zkusíme je motivovat k výběru vlastního 
zvířete, jiného než na obrázku. Když chtějí 
dělat písmena, opět mohou ztvárnit vlast-
ní nápis, jméno apod. Na tvorbu se mo-
hou rozdělit do skupin, někdo raději tvo-
ří sám. Sdělíme jim čas, který na tvorbu 
mají: zhruba 30 minut. Zdůrazníme opět, 
že nesmějí nic ničit (ale trhat třeba květy 
nebo listy mohou, bez toho by ani nic ne-
udělaly). Ve fázi tvorby procházíme skupi-
ny, ptáme se dětí na jejich výtvory, pomá-
háme, pokud jsou bezradné nebo pokud 
se nemohou dohodnout. Na závěr násle-
duje prohlídka landartu. Starší děti může-
me seznámit s termínem vernisáž. Děti by 
měly vymyslet název svého díla a krátce 
ho představit. Můžeme rozvinout otázka-
mi: Proč jste si vybrali toto místo, čím vás 
zaujalo? A tento materiál?
Po prohlídce děl následuje závěrečná re-
flexe aktivity, kterou je možné vést růz-
ným směrem, podle věku dětí:
Bylo vám tvoření příjemné/nepříjemné? 
Proč? Získali jste v okolní přírodě dostatek 
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Esteticky působící prvky 
v krajině je možné vystopovat 
už v daleké historii, například 
kamenné menhiry, egyptské 
pyramidy, visuté zahrady, ke-
řová bludiště, francouzské, 
čínské či japonské zahrady.

Land art jako umělecký směr 
však vznikl až v 60. letech 20. 
století v USA, částečně jako 
protest proti komerční podo-
bě umění a jeho uzavřenosti 
pro širší publikum. První díla 
tohoto typu byla opravdu mo-
numentální, vznikala v odleh-
lých oblastech, mnohá byla vi-
ditelná jen ze vzduchu. Uměl-
ci používali nejrůznější pří-
rodní materiály – písek, hlínu, 
dřevo, kámen, mech… Protože 
bylo vše ponecháno působe-
ní přírodních vlivů, z mnoha 
děl se zachovaly po pár týd-
nech či měsících jen fotogra-
fie. Mezi nejznámější land art 
patří Spiral Jetty z roku 1970. 
Je to spirála z kamení, zeminy 
a řas, která tvoří jakési molo 
do Great Salt Lake v Utahu. 
Kolísání hladiny pak ovlivňuje, 
jak velká část spirály je vidi-
telná, jestli vůbec. Autor spi-
rály Američan Robert Smith-

son zahynul při havárii letadla 
v roce 1973, právě když se letěl 
podívat na jedno ze svých lan-
dartových děl z výšky. Po jeho 
smrti začalo landartové hnutí 
postupně upadat, také proto, 
že tvoření bylo finančně velmi 
náročné a zájem soukromých 
dárců postupně ustoupil.

V dnešní době se termín 
landart používá k označení ja-
kéhokoliv druhu umění v pří-
rodě, i když koncepčně nesou-
visí s původním uměleckým 
hnutím. Jednotlivé přístupy 
se velmi liší: klasická díla lan-
dartu, na jejichž vybudová-
ní bylo potřeba využít těžkou 
techniku k přemístění mnoha 
tun zeminy, lze jen stěží po-
važovat za environmentálně 
šetrná. Také tzv. empaketáž, 
zahalování drobných či vět-
ších prvků v krajině do barev-
ných pláten, může vzbuzovat 
rozporuplné dojmy. Umělec-
ký objekt upoutá naši pozor-
nost za cenu spotřeby velkého 
množství materiálu, který se 
později stane odpadem. V na-
šich končinách se můžeme 
občas setkat s výsledky prá-
ce pletařek, které umisťují své 

háčkované nebo pletené vý-
tvory na sloupy, zábradlí nebo 
stromy, a ozvláštňují tak ve-
řejný prostor.

Oproti tomu existují tvůr-
ci, kteří se snaží pracovat vý-
hradně s přírodními materiály, 
nechávají se inspirovat mís-
tem, ve kterém akcentují za-
jímavé detaily nebo nabíze-
jí nevšední pohledy. Zastánci 
takového přístupu jsou napří-
klad David Nash, Andy Gold-
sworthy nebo Michael Singer. 
V České republice vytváří svá 
díla například fotograf a umě-
lec Jan Pohribný, ale i Jan Ma-
cek nebo Ondřej Koudelka, 
jejichž občanská povolání ne-
mají s uměním nic společné-
ho. Při procházkách krajinou 
hledají zajímavá zákoutí a ma-
teriály a svá díla nechávají 
jako překvapení pro náhodné 
kolemjdoucí či houbaře. Často 
také využívají stone balancing 
– balancování kamenů do věží, 
sluncí nebo dalších tvarů. Jak 
se stavění z kamenů stává 
obvyklejší, začíná též být ně-
kdy vnímáno jako rozporupl-
né, nepatřící do volné přírody. 
V chráněných územích a citli-

vých ekosystémech dokonce 
může způsobit nevratné změ-
ny, proto je třeba dobře vážit, 
kde je vhodné.

V posledních letech získá-
vají tradici i landartová sym-
pozia a soutěže. Asi není ná-
hoda, že první z nich probíhá 
v krajině vysídleného pohra-
ničí, kterou člověk musel nu-
ceně opustit a od roku 2012 
oživuje česko-německé vztahy 
Köningsmühle landart setká-
ní v Krušných horách. Festival 
Proměny probíhá pro změnu 
v geoparku Ralsko, kde byla 
vybydlenost krajiny způsobena 
zřízením vojenského prostoru. 
Do landartové soutěže se mů-
žete zapojit také v geoparku 
Vysočina.

Vzhledem k různorodosti 
přístupů může být přínosné 
diskutovat s dětmi nad foto-
grafiemi jednotlivých děl – 
o významu umění, jeho eko-
logické stopě, prožitku, trpě-
livosti, pomíjivosti a dalších 
tématech.

Jana Knappová podle zdrojů: 
Wikipedie, Artmuseum.cz, po-

řady ČT Gejzír a ČRo

LANDART: HISTORIE, SOUČASNOST A ROZPORY

materiálu k tomu, co jste chtěli vytvořit? 
Když kousek poodstoupíte – jak se vám vaše 
dílo jeví? Zapadá do okolní přírody – kraji-
ny? Proč ano/ne? Znáte případ nějaké stav-
by – jakéhokoliv díla, které nezapadá/zapa-
dá do okolní přírody? Čím je to způsobené? 
Co se s vaším dílem stane za týden? Za 2 
týdny? Za rok? Je přirozené, že dílo rozfou-
ká vítr – rozbije déšť a sníh? Kde ještě se 
s tím můžeme v přírodě setkat? Funguje to 
podobně i v životě člověka?

Možné doplnění/rozšíření,  
zejména pro starší děti

Foťák (15−20 min)

Děti vytvoří dvojice, jeden z partnerů je 
fotograf a druhý fotoaparát. Fotoapa-
rát má zavřené oči a fotograf jej opatr-
ně vede krajinou. Fotograf by rád zachy-
til nějakou myšlenku, či dokonce příběh, 
který se v nejbližším okolí odehrává. Fotí 
si jednotlivé záběry (detaily i celkové po-
hledy na krajinu), dovede svůj fotoaparát 
opatrně až na místo, které chce fotogra-
fovat. Tam jej přesně nasměruje a jem-
ným klepnutím na rameno uvede do cho-
du (fotoaparát otevře oči). Potom foto-

graf jemným klepnutím opět zavře „zá-
věrku“ – oči fotoaparátu. Postupně tak-
to vyfotí 2–3 záběry. „Fotoaparát“ má za 
úkol si obrázky ukládat do paměti. Tyto 
obrázky představují onu myšlenku či pří-
běh, který chtěl fotograf zachytit. Žáci 
pak sdílejí obrázky ve dvojici, ve které 
fotili. Obrázky si ukážou a snaží se fo-
tografovi i slovně popsat, co si myslí, že 
chtěl fotit. Je dost možné, že fotografův 
pohled byl zcela jiný, může to tedy své-
mu „fotoaparátu“ vysvětlit. Poté může-
me sdílet i v celé skupině, chce-li někdo 
z žáků. Dětí se ptáme, které objekty si vy-
braly a proč? Co je na nich zaujalo? Vybí-
raly si detaily krajiny, které se jim líbily? 
Nebo naopak nelíbily? Tímto způsobem je 
možné procházet i výstavu vytvořených 
landartů.

Diskuze (20−30 min)

S dětmi můžeme diskutovat o různých as-
pektech krajiny, zásahů do krajiny, tvorby 
v krajině. Se staršími dětmi je dobré se za-
bývat samotnou definicí krajiny – děti se 
nejdřív mohou pokusit vymyslet vlastní, 
potom jim můžeme předložit definice kra-
jiny podle nejrůznějších oborů a zajíma-

vých osobností. Také nad obrázky land- 
artů nebo obecně i různých lidských vý-
tvorů je možné diskutovat, co se do kra-
jiny hodí, proč ano, proč ne. Jaká krajina 
se komu líbí, co by v ní nemělo pro naši 
spokojenost chybět, co naopak komu ne-
vyhovuje. 

Jana Knappová,  
koordinátorka ekologických výchovných  

programů Ekocentrum Podhoubí  
a ekoškolka Rozárka

Foto z činností s dětmi: Jana Knappová

Odkazy, inspirace:
– Lenka Nejedlá: Land-art jako inspirace ve výtvar-

né výchově na 1. stupni základní školy, diplomo-
vá práce (2009, Pedagogická fakulta, Masarykova 
univerzita)

– www.landartforkids.com
– http://landartforkids.blogspot.com/
– www.landart-ralsko.com
– www.konigsmuhle.cz
– https://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/232/vytvarne-

-techniky---land-art-a-empaketaz.html/
– www.lowaspol.cz/_soubory/KR_kniha.pdf (papí-

rově vydala i Lipka)
– www.hiu.cas.cz/cs/download/casopisy-elektro-

nicky-na-web/2014/vkn_001_2014_web.pdf
– http://nasekrajina.eu/krajina-cr/
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Cíl: Prozkoumat, jak rychle odtéká voda 
z krajiny v okolí školy. Porovnat různá 
místa a objevit důvody, proč a jak zadržují 
různé množství vody. Navrhnout doporu-
čení, jak déle a víc rovnoměrně udržovat 
vodu v krajině.
Čas: 40 min
Věk: ZŠ, SŠ
Místo: okolí školy
Období: celoročně
Pomůcky: papír, tužky, mapa okolí školy, 
pracovní list Voda v krajině

Vodní odhad

Dle věku dětí představíme téma vody 
v krajině. Třída se může stát detektivy či 
vědci, kteří prozkoumávají, jak se liší kraji-
na ve schopnosti zadržet vodu. Nejprve, po-
kud je to třeba, vysvětlíme, co znamená, že 
krajina zadržuje vodu, pak každý sám nebo 
ve skupinách vyplní svůj odhad v pracov-
ním listu – která krajina na obrázcích za-
drží nejvíce vody. Zároveň si zkusí promy-
slet důvody proč. Na závěr tohoto kroku si 
představíme své odhady, ale zatím názory 
nehodnotíme a neříkáme správná řešení.

Koloběh vody

Skupiny si připraví stručné představení 
svých důvodů/argumentů, proč a jak za-
držuje různá krajina různé množství vody. 
Každá skupina si může vzít jeden nebo dva 
ze šesti obrázků v pracovním listě a oko-
mentovat, kolik vody tato krajina zadrží 
a proč. Při popisu mohou skupiny použít 
druhou stranu pracovního listu s obráz-
kem koloběhu vody. V závěru může učitel 
shrnout důvody, případně zopakovat ko-
loběh vody, pokud to bude potřebné.

Průzkum v okolí školy

Jak je to v nejbližším okolí školy nebo mís-
ta, kde bydlím? Skupiny provedou prů-
zkum okolí školy (v domluveném pro-
storu), odhadnou, kde bude dešťová voda 
rychle odtékat, kde se bude dobře vsako-
vat, kde bude velký odpar atd. Po návra-
tu z průzkumu skupiny sdílí, co objevily. 
Mohou využít mapu s okolím školy a vy-
značit místa s největší schopností zadržet 
vodu a naopak oblasti, kde se voda téměř 
nezadrží. Společně můžeme hledat, jak 

daleko od školy jsou místa – typ krajiny, 
které zadržují opravdu hodně vody.

Závěr

Na úplném konci práce se skupiny vrátí 
ke svému úvodnímu odhadu, která kraji-
na zadrží nejvíc a nejméně vody, a zapíší 
si, zda se jejich názor teď liší. Společně se 
pokusíme ve třídě sestavit 3–5 nápadů, jak 
zadržet vodu v krajině déle a rovnoměrně 
tam, kde je to potřeba. 

Lekci vytvořila Tereza, vzdělávací centrum.
Pracovní list najdete na zadní straně  

tohoto Bedrníku.
Více lekcí a pracovních listů na:  

www.ucimesevenku.cz
Foto: Justina Danišová

NÁMĚTY PRO ZŠ A SŠ

Voda v krajině
Učíme se venku. Pomáhají v tom stejnojmenné 
stránky: www.ucimesevenku.cz. Lekce na téma 
voda v krajině nabízí porovnání, jak různé typy 
krajiny, včetně městské, zadržují vodu.

 Z pracovního listu k lekci Voda v krajině:  
Koloběh vody
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Miliony let trvající trpělivé usazování 
jednotlivých zrnek písku v mořích nebo je-
zerech mohlo být přerušeno náhlou erupcí 
a proudy lávy. Podoba krajiny je výsledkem 
pohybů zemských desek, vrásnění, zlomů 
a hlavně ohromné erozní činnosti větru 
a vody. Dnešní krajina je pak prostě to, co 
nám zbylo jako památka na geologickou 
minulost. Chceme-li, aby k ní naše děti při-
stupovaly s úctou a obdivem, měli bychom 
jim dát možnost nahlédnout do této minu-
losti a vnímat obrovské časové měřítko, 
které bylo k jejímu formování potřeba.

V našem výukovém programu v Di-
daktickém centru geologie Muzea Říčany 

necháváme žáky odhalovat tyto příběhy 
a přicházet na kloub tomu, jak konkrét-
ní geologické útvary v krajině vznikaly. 
K názornější představě slouží žákům mo-
dely vrás, kamenného moře nebo čedičo-
vých varhan (obr. 1 + 2 ).

Žáci zkoumají tyto modely, čtou tex-
ty, pracují se schématy a formulují pak 
vlastní hypotézy. Mají k dispozici venkov-
ní expozici i geologickou laboratoř a mo-
hou navrhnout, jak lze z běžných mate-
riálů vytvořit model daného geologické-
ho fenoménu. V laboratoři, která se stává 
kuchyní, mohou vařit pudink, škrob nebo 
kukuřičnou kaši. Připravené hmoty růz-

né konzistence pak mohou obarvit, uspo-
řádávat do vrstev a působit na ně tlakem 
z různých směrů. Pro představu vzniku 
hlubinných vyvřelin používáme horkou 
hmotu vtlačenou do usazených vrstev ze-
spodu pomocí tácku s otvorem a injekční 
stříkačkou. Rychlé tuhnutí lávy v moři žáci 
demonstrují vylitím roztaveného parafínu 
do vody. Podoba s melafyrem vystaveným 
v geoparku jim dává důkaz, že právě rychlé 
tuhnutí způsobí strukturu s bublinami, do 

NÁMĚTY PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

Jak vzniká krajina
Pro někoho je oblíbenou krajinou zvlněná 
scenérie Vysočiny, pro jiného jsou to 
kuželovité kopce Českého středohoří nebo 
pískovcové věže a bludiště. Ke každé krajině 
se váže miliony let starý, mnohdy dobrodružný 
nebo katastrofický příběh jejího vzniku.

1

2

3
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kterých pak mohou z roztoků krystalizo-
vat acháty nebo ametysty (obr. 3 + 4 ).

Kromě modelů vrás a čedičových varhan 
je v geoparku samozřejmě velké množství 
vzorků hornin, s kterými mohou výsled-
ky svých pokusů porovnávat. Při pokusech 
v mělkém vodním prvku, kdy žáci usměr-
ňují tok vody, mohou pozorovat usazování 
písku a štěrku a usuzovat z toho, v jakých 
podmínkách vznikaly pískovce a slepence 
nebo jak vznikají říční terasy a delty (obr. 5 ).

Tento program je určený pro žáky de-
vátých tříd, kteří zde pracují ve skupinách 
s rozdělenými rolemi. Snažíme se posky-
tovat různorodé aktivity pro žáky s různý-
mi temperamenty a preferovaným stylem 
učení. Někteří žáci se vrhají rádi rovnou 
do akce, taví vosk nebo hází lopatou vrst-
vy písku na simulátor sesuvů půdy. Další 
se uplatní při kreslení komiksů a natáčení 
videí. Jinak založení žáci dávají přednost 
intelektuálním debatám při formulaci hy-
potéz nebo při strukturování průběhu po-
kusu pro závěrečnou prezentaci.

Naším cílem je, aby žáci oceňovali růz-
norodost procesů a tvarů, které v krajině 
kolem sebe mohou pozorovat. Nechává-
me je zažít odpovědnost za lidské stav-

4

5

by, jejichž modely si umisťují na břehy si-
mulovaného vodního toku nebo pod svah 
ohrožovaný sesuvem. Čtou texty např. 
o sesuvu na dálnici D8 a nevěřícně se pta-
jí, jestli opravdu investoři před stavbou 
znali podkladovou geologickou studii, 
která na riziko sesuvu upozorňovala. Vě-
říme, že tito mladí lidé budou zodpověd-
ní a dostatečně kreativní, aby s krajinou 
a přírodními zdroji, které jim předáváme, 
zacházeli lépe než my. (obr. 6 + 7 ). 

Kateřina Čiháková, metodička výukových  
programů, Muzeum Říčany
Foto: Muzeum Říčany, ISIFA

6

7
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Víte, jak se jmenuje tamten kopec a ta 
vesnice s tím kostelíkem? A jak daleko 
vlastně vidíme? Tady je pár nápadů při 
krátkém pobytu na rozhledně.

Už jste se zorientovali. Víte, kde co vi-
díte, víte i kde je která světová strana, od-
kud jste přijeli nebo kam dál pojedete. Vi-
díte své auto, zaparkované na kraji lesa, 
vaši chatu, kemp, rybník, u kterého tábo-
říte. Můžete se začít dětí ptát, ale ať se ne-
překřikují, kdo má odpověď, zvedne ruku 
a mlčí a počká na všechny. Až pak ať uka-
zují, říkají svoje názory a nápady.

Co se vám v krajině nejvíc líbí? Větši-
nou vítězí aleje, rybníky, malebné vesnice, 
kopce, skály, lesy (zvláště na podzim), ale 
třeba i mraky.

Co se vám naopak nelíbí? Silnice a drá-
ty elektrického vedení, výškové stavby, 
co narušují obzor, velké lomy, sídliště, 
brownfieldy. Ale mnohdy se jednomu ne-
líbí to, co jinému se naopak líbí.

Co je v krajině původní, přírodní? Za-
zní louky, lesy, stromy, řeky. Ale většinou 
je všechno špatně, lesy jsou uměle vysá-

zené, bezlesí samozřejmě způsobené člo-
věkem, řeky často narovnané. Opravdu 
přírodní je maximálně reliéf krajiny, kop-
ce, údolí (a někdy, díky těžbě, ani to ne).

Co je nejstarší a co nejnovější? Už víme, 
že nejstarší je reliéf, ale hrad bude prav-
děpodobně starší než les (který má ma-
ximálně 100 let). Co pole a louky? Které 
stavby či přírodní prvky v krajině chyběly 
před 100 lety? Můžeme si vzít ku pomoci 
historické mapy, nebo to jen tipovat.

Odhadnete vzdálenost? Zjistíte do-
hlednost? Jak je co daleko, to snadno zjis-
títe z mapy, na kratší vzdálenosti vám po-
může následující tabulka.

Na rozhledně můžete kreslit (úvod do 
krajinomalby najdete v Krajině nápadů na 
str. 24) nebo fotit (panorama). Můžete po-
užívat rámečky, dalekohledy (nebo jen sto-
čené ruličky na zarámování obrazu). Mů-
žete zkoušet rychlost zvuku (když někdo 
v dálce zvedne ruku a zároveň zapíská, sle-
dujte to zpoždění). Prostě na rozhledně na-
jdete zábavu klidně na celou hodinu. 

NÁMĚTY PRO KAŽDÝ VĚK

Díváme se z rozhledny
Už se vám to asi stalo, vyběhli jste nahoru na rozhlednu, 
pokochali se krajinou kolem sebe, řekli si, no hezké to tu mají 
a hurá zase dolů… Využijte místa s dobrým výhledem k zastavení, 
zorientujte se, zahleďte se do dálky, přečtěte si kus krajiny.

JAK POZNÁTE VZDÁLENOST

Co rozeznáte vzdálenost

Zvuk zvonů 10 km

Hluk motoru 3 km

Jednotlivé stromy 2 km

Postavy 1 km

Končetiny 700 m

Sekání dřeva 400 m

Detaily domů (okna…) 300 m

Obličej člověka 75 m

DOHLEDNOST

Meteorologický termín dohlednost  ozna-
čuje maximální vzdálenost, na kterou jste 
schopni rozeznat černý objekt ležící na 
zemi či v úrovni horizontu od mlhy nebo 
oblohy.

– Dohlednost 50 km a více se označuje 
jako výborná

– 1–10 km je kouřmo (když je viníkem 
vodní pára) nebo zákal (když jde třeba 
o smog)

– dohlednost pod 1 km se nazývá mlha
Mobilní aplikace
Mezi mobilními aplikacemi se najdou i ty, které mají sloužit 
primárně ke vzdělávání nebo se k němu dají využít.

Ty následující se dají využít pro práci 
v krajině s dětmi, jsou jednoduché (v rám-
ci možností), jsou zadarmo (nebo za nízký 
poplatek) a jsou v češtině.
– http://vithotarek.cz/motyli/aplika-

ce.php − na Google play najděte: Atlas 
denních motýlů ČR

– http://biolog.nature.cz/ − BioLog po-
máhá Agentuře ochrany přírody a kra-
jiny sbírat informace o výskytu druhů 
živočichů, rostlin, hub a dalších orga-
nismů, do záznamů lze nahlížet

– http://www.birds.cz/avif/ mobile − ap-
likace České společnosti ornitologické 
k zaznamenávání pozorování ptáků

– http://www.bioguideapp.com/ − Bio-
Guide Atlas zahrnuje organismy v pod-
statě celého světa

– http://www.nasiptaci.info/?page_

id=5294 − Atlas ptáčkaře, jednoduchá 
pomůcka pro začínající „birdwatche-
ry“, hlavně pro děti

– http://www.zmapujto.cz/ − aplikace 
ZmapujTo původně sloužila jen k ma-
pování černých skládek, nyní je mno-
hostrannější, může podporovat všíma-
vost k okolí

– https://www.katastr2.cz/ − jednoduchá 
a rychlá aplikace pomůže zjistit, komu 
patří konkrétní parcela či budova

– https://osmand.cz/ − ideální mapová 
aplikace pro cestování

– PlantNet – celosvětově používaná apli-
kace na rozeznávání rostlin, kytku vy-
fotíte a aplikace vám sama nabídne, co 
by to asi mohlo být, ještě před rokem 
se víc učila sama, dnes už je výborným 
učitelem 

– Starlight – aplikace vám přímo na ob-
loze čte jména planet, hvězd a jednot-
livých souhvězdí

Petr Horák a Matěj Man a Martin Kříž, 
zkráceno (red)

Návody na této 
stránce vybrala 
redakce Bedrníku 
z publikace: 
Martin Kříž 
(ed.) a kol.: 
Krajina nápadů. 
Chaloupky, o. p. 
s., 2016. www.
chaloupky.cz/
krajina-napadu

Martin Kříž

http://vithotarek.cz/motyli/aplikace.php
http://vithotarek.cz/motyli/aplikace.php
http://biolog.nature.cz/
http://www.birds.cz/avif/
http://www.bioguideapp.com/
http://www.nasiptaci.info/?page_id=5294
http://www.nasiptaci.info/?page_id=5294
http://www.zmapujto.cz/
https://www.katastr2.cz/
https://osmand.cz/
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Na moravskobudějovickém gymnáziu 
vznikla před časem publikace s názvem 
Krajinou našeho regionu. V oblasti středo-
školského vzdělávání jde o jedinečný po-
čin. Tato publikace je metodikou poznává-
ní místního regionu a je určena nejen pro 
gymnázia. Záměrem autorů bylo vytvořit 
metodický soubor textů a úkolů, které by 
bylo možné využít ve kterémkoli jiném re-
gionu.

Podívejme se na formu a strukturu 
této metodické publikace. Představu vám 
dotvoří krátké ukázky. Podrobněji se vě-
nujeme vymezení a uchopení pojmu míst-
ní region – místo, kde člověk žije.

Metodika pro učitele

Poznávání místního regionu má pro 
rozvoj studentovy osobnosti a budování 
odpovědného života nezastupitelné mís-
to. Získané informace o regionu by měly 
být i podnětem k zamyšlení a prohloube-
ní vztahu k domovu. Právě hledání kořenů 
a odkrývání citových pout je ve středu zá-
jmu regionální výuky a výchovy. Kde však 
začít – u naší školy, nebo v krajském měs-
tě? Z čeho to učit? Kde vzít čas na probí-
rání regionální historie, geografie, příro-
dopisu atd.? A kdyby – stačilo by pár le-
topočtů navíc v hodinách dějepisu, něko-
lik regionálních autorů v literatuře a bo-
tanická vycházka za město k prohloubení 
vztahu studentů k rodnému kraji?

Přestože je tato problematika popiso-
vána už v metodikách činné školy z prv-
ní poloviny 20. století, jsou regionální té-
mata ve výuce opomíjená. Na středních 
školách je v současnosti zařazována stro-
há regionální faktografie do jednotlivých 
předmětů, chybí však komplexní propo-
jení. S tímto vědomím jsme přistoupili 
k tvorbě naší moravskobudějovické regio- 
nální učebnice. Bylo nás pět – čtyři gym-
naziální učitelé a kamarád esejista, jinak 
pracovník NP Podyjí. Naším záměrem bylo 
přinést celistvější pohled na začlenění té-
matu místního regionu do středoškolské 
výuky. Na počátku jsme vybírali z mnoha 
možných cest. Ve hře byla tištěná učebni-
ce, digitální výukový materiál, encyklope-
die, ale i metodika terénního cvičení. Dále 

bylo potřeba vyjasnit, jaký rozsah bude 
mít onen region, který chceme poznávat. 
Bude to pouze město, okres nebo kraj? 
Omezíme oblast zájmu geografickým po-
jetím regionu nebo se zaměříme na spole-
čenské nebo historické vymezení oblasti?

Po dlouhých diskuzích o podobě pub-
likace a vymezení regionu vznikla meto-
dika pro učitele, nikoli učebnice popisující 
fakta. Ve vzniklé publikaci má učitel k dis-
pozici sady úkolů s metodickými poznám-
kami. Informace o regionu získávají žáci 
teprve prací na vybraných úkolech. Každá 
kapitola je věnována jednomu konkrétní-
mu místu, kde lze studovat více jevů z růz-
ných oborů. Kapitoly začínají poutavými 
eseji, které uvádí čtenáře do daného typu 
krajiny i určité doby. V textu jsou umís-
těny odkazy na sady úkolů. Publikace má 
dva díly − studentské vydání s eseji a za-
dáním úkolů, učitelské vydání obsahující 
navíc metodické komentáře a CD přílohu 
s mapami, fotografiemi a výukovými ma-
teriály. Atraktivitu publikace zvyšují foto-
grafie z regionu a tematické perokresby.

Co je to region?

Nejdříve se podívejme na samotné vy-
mezení a pojetí místního regionu.

Na region můžeme nahlížet z mnoha 
stran. Jak tedy vůbec vytvářet regionální 
učebnici, když každý učitel bude region 
vnímat jinak a jinak ho budou vnímat také 
žáci? Pro potřeby naší metodiky se defini-
ce pojmu region opírá o čtyři základní pří-
stupy, z nichž tři jsou subjektivní a jeden 
objektivní:
Dostupnost − region je veliký podle toho, 
kam se můžu dostat vlastní silou (dojít 
pěšky nebo dojet na kole).
Citová složka – region je tak veliký, jaký 
je citový dosah pro žáka v daném místě, 
kde žije, kde se narodil, kde to zná, kde má 
svoje blízké (prožitky, vzpomínky, tradice 
či rodinná historie).
Dohlednost – region je prostor, který vi-
dím, když se rozhlédnu z nebližšího kop-
ce nebo kostelní věže. Přesněji, kam chci 
dohlédnout (tedy co v něm chci najít – náš 
dům; les, do kterého chodím na houby; 
rybník, kde se koupu atd.).

Kvalita − je to prostor, ve kterém je sledo-
vaný jev stále ještě konzistentní (stejno-
rodost botanická, geologická, historická, 
společenská apod.).

Jak takto vymezený region uchopit? 
Představili jsme studentům náš region 
jako virtuální naučnou stezku, která po-
máhá vytvářet obraz a příběh krajiny. 
Skládá se z charakteristických míst (zasta-
vení), na kterých můžeme studovat kraji-
nu a jevy v ní obsažené. Tato místa nám 
umožní se v krajině zastavit a zamyslet se 
nad jejím odkazem ve všech jejích rozmě-
rech. Na každé zastavení se váže několik 
sad úkolů, ty mohou být jedno- i víceobo-
rové. Vzájemně je pak spojuje dané místo 
v krajině, kde se jevy různých oborů prolí-
nají. Naše naučná stezka vede jak prosto-
rem − od zastavení k zastavení, od města 
k vesnici, od kulturní krajiny k divočině –, 
tak i časem – od geologické tvorby kraji-
ny k jejímu osídlení lidmi, přes středověk 
až po současnost. Je to tedy stezka nejen 
okolím Moravských Budějovic. Provází 
studenty po různých typech české kra-
jiny a po událostech, které ji v minulosti 
postihly. Procházíme též historickými ob-
dobími a hledáme jejich obraz ve své obci, 
u svých předků. Hlavním cílem je však vy-
tvořit si vlastní příběh krajiny poznává-
ním specifik místního regionu a prohlou-
bit vztah k místu, v němž žijeme.

OKRAJEM SÍDLA
(Úryvek z úvodního eseje 3. kapitoly)

 (…) A tak jsme nad mapou vzrušeně de-
batovali: „Koukni sem – tady normálně od 
nádraží vedla do polí cesta! Dnes je tam jen 
křoví a dál je to celé zorané! Tudy asi svá-
želi obilí rovnou k nákladní rampě do va-
gónů. A koukni na ty názvy – každý kousek 
krajiny měl své jméno! Za tratí – no to je 
jasné, ale tady dál: V lomu, Spálený mlýn, Na 
zabitých, Dunglova špica…. Tý jo, vždyť tady 
po lomu dnes není ani památky! A mlýn? 
To myslí snad těch pár kamenů v potoce?“

Dlouho jsme seděli nad starými mapami, 
porovnávali je s leteckými snímky z pade-
sátých let, které jsou už normálně dostup-
né na internetu, a vše dávali dohromady se 
vzpomínkami z dětství, s vyprávěním na-

NÁMĚTY PRO SŠ

Krajinou našeho regionu  
– vytvořit si vlastní příběh
O jedné dobré regionální metodice pro střední školy, a možná 
nejen pro ně, která může být inspirací i pro další regiony.
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šich prarodičů a známých, jak si co kdo pa-
matoval, i z místních legend a pověstí, jak si 
je kdo přikrášlil. Postupně se nám krajina 
kolem našeho města zaplňovala příběhy. (…)

Hned další víkend jsme se domluvili, 
vzali kolo a vyrazili do okolí podle starých 
map, abychom našli místa těch příběhů. 
Teprve tehdy mi začalo docházet to, co 
jsme se ve škole nikdy neučili – že krajina 
má svoji paměť. (…)

PAMĚŤ KRAJINY
(Ukázka metodické informace ke třetímu 
úkolu vybrané sady zkombinovaná z učitel-
ského a studentského vydání)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (ze-
měpis)
Cíl: Vyhledat v kulturní krajině místa, 
která jsou nositeli paměti krajiny a vypo-
vídají jak o činnostech člověka, tak o hod-
notách původní krajiny a jsou důležitá pro 
zachování kontinuity jejího vývoje. Na zá-
kladě vlastního pozorování a úsudku po-
chopit hodnotu těchto míst pro budoucí 
soužití člověka s krajinou v této oblasti.
Uvozující text: V lokalitě Nového rybníka 
se mísí přírodní i kulturní prvky. Některé 
vznikají nově přímo před našima očima, 
jiné jsou tu již několik desetiletí. Ty nej-
starší prvky jsou mnohdy skryté povrch-
nímu pohledu, ale přesto je můžeme vidět, 
budeme-li se dívat pozorně. Krajina je jako 
svitek, ve kterém lidé vymazali část pů-
vodního textu a napsali nový. Ze zbytků 
původních textů můžeme odhadovat mi-
nulý vývoj. Příroda je památka, která má 
minulost. Přijdeme-li o tato místa, jako by-
chom ztratili kus naší paměti. A ztratíme-li 
minulost, zamlžuje se nám i budoucnost.

Úkol 1: Vyhledej ostrovy paměti.
Na základě porovnávání starých a sou-
časných map (leteckých snímků) vyhledej 

místa, ve kterých došlo během vývoje kra-
jiny ke změnám (zánik části rybníka, pře-
sunutí cest, vznik lesa, změna koryta řeky, 
vznik zástavby atd.), a místa, jež zůstala po 
celou dobu nezměněna. Vytvoř plánek 
a vyznač do něj místa, která od poslední 
změny přetrvala dodnes (ostrovy paměti). 
Uveď druh lokality (např. les, louka, ryb-
ník apod.) a období (např. 1870–2010).

Úkol 2: Popiš stav krajiny.
Podle zkonstruovaného plánu vyhledej 
v krajině ostrovy paměti a popiš jejich 
současný stav. U změněných částí krajiny 
se pokus objevit důkaz o jejich předchozí 
podobě.

Úkol 3: Zdokumentuj svědky minulosti.
Vyhledej v krajině místa, která jsou důka-
zem původní krajiny, jsou schopna vyvo-
lávat vzpomínky na historické i současné 
události, ale také pocity nebo okouzlení. 
Vytvoř prezentaci těchto svědků minulosti. 

Úkol 4: Napiš příběh krajiny.
Ve své obci a krajině kolem ní vyhledej 
místo, ke kterému máš vztah a které je no-
sitelem příběhů a pocitů. Pokus se napsat 
příběh tohoto místa.
Instrukce: Smyslem této terénní aktivity 
je zaznamenat krajinné prvky, které zů-
staly po dlouhou dobu nezměněny, a vy-
tvářejí tak paměť krajiny. Jsou to zároveň 
místa důležitá při obnově krajiny do pů-
vodního stavu. Při jejich zničení by došlo 
k hluboké destrukci rázu krajiny. Je třeba 
je tedy nejen zmapovat, ale i uchovat po-
dobně, jako si člověk zaznamenává svo-
ji paměť do kronik a archívů nebo ukládá 
DNA silně ohrožených druhů organismů 
do genových bank.
Výstupy: prezentace
Pomůcky: fotoaparát
Čas: 1 vyučovací hodina

Varianty: Kromě vytvoření prezentace 
lze vytipovaná místa také nakreslit nebo 
namalovat, a vytvořit tak výstavu obrazů.

Karel Kabelka,  
Gymnázium a SOŠ, Moravské Budějovice

Jiří Vorlíček, Lipka – školské zařízení pro  
environmentální vzdělávání, Brno

Krajinou našeho regionu. Moravské 
Budějovice a okolí: Metodika k poznávání 

místního regionu nejen pro gymnázia., 1st 
ed.; Učíme se o domově; Chaloupky, o. p. s.: 

Kněžice, 2011. 142 s.
Publikace je dostupná pouze na CD na:  

www.chaloupky.cz/regionalni-ucebnice-mo-
ravske-budejovice. Případně kontaktujte jed-

noho z autorů: jiri.vorlicek@lipka.cz. 

„Učebnici Krajinou našeho regionu – 
Moravské Budějovice a okolí lze pova-
žovat za příklad, jak profesionálně kon-
cipovat poznávání místního regionu na 
základě jasně stanovených cílů. Ty jsou 
v nejobecnější rovině orientovány na 
přípravu všestranně vzdělaného mladé-
ho člověka.

Autoři představují region jako tzv. vir-
tuální naučnou stezku, knihy rozdělili 
na kapitoly, které prezentují jednotlivá 
modelová místa: Městem, Předměstím, 
Okrajem sídla, Podmaněnou krajinou, 
Divočinou, Prostorem, Venkovem, Kra-
jinou odpočinku. Jde o proces postup-
ného rozšiřování povědomí o regionu. 
Ačkoli jsou úkoly vytvořeny především 
pro gymnázia, lze některé jejich části 
využít i na jiných typech škol.“

Zdroj: Petra Pitelková: Hodnocení 
regionálních učebnic vydaných v Česku 

po roce 1990, diplomová práce 2012

http://www.chaloupky.cz/regionalni-ucebnice-moravske-budejovice
http://www.chaloupky.cz/regionalni-ucebnice-moravske-budejovice
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Publikace
ČASOVÁ OSA

Výuková pomůcka pomáhá pochopit 
souvislost mezi lidskou činností, změna-
mi v krajině a problémy životního pro-
středí. Kořeny některých problémů totiž 
můžeme vysledovat až v prehistorické 
době. Sada obsahuje pevnou šňůru, dvě 
sady dřevěných kolíčků, sadu letopočtů 
a sadu obrázků, znázorňujících přelomové 
momenty (katastrofy, vynálezy, význam-
né změny ve využívání krajiny...) v his-
torii lidí jako obyvatel krajiny a planety. 
Součástí je také metodika a vysvětlení 
jednotlivých etap. Hra podněcuje diskuzi, 
napomáhá pochopení souvislostí. Napně-
te ve třídě šňůru, zavěšujte data a obrázky 
− interaktivní výuka může začít! Vhodné 
pro žáky druhého stupně základních škol 
a středních škol. K zapůjčení nabízí stře-
disko Sever.

http://sever.ekologickavychova.cz/ 
products-page/hry/casova-osa/

ČESKÉ ŠVÝCARSKO HRAVĚ

Správa národního par-
ku České Švýcarsko spo-
lečně s partnery, přede-
vším s České Švýcarsko, 
o. p. s., připravila řadu 
výukových materiálů se 
zaměřením na region ná-
rodního parku. Například 
hravý průvodce Ze života 
zvířat Českého Švýcarska 

provede tajuplným světem deseti zvíře-
cích obyvatel národního parku. Brožurka 

Safari za domem poradí, jak svou zahradu 
i své okolí zpřístupnit hmyzu, ještěrkám, 
ptákům a dalším zvířatům. Plšíkovy hrát-
ky jsou pracovním sešitem pro předškol-
ní i prvostupňové děti, ale některé z úko-
lů by jistě zaujaly i starší děti. Pro výuku 
ve škole či pro zpestření výletu v Čes-
kém Švýcarsku jsou určeny pracovní listy 
o netopýrech, hmyzu, obojživelnících, by-
linkách, vlkovi, rysovi, sokolovi a dalších 
zvířatech i tématech, součástí jsou také 
správné odpovědi.

Veškeré materiály naleznete na: evvo.
npcs.cz, kde si je můžete stáhnout, vy-
tisknout a využít pro vzdělávání dětí ve 
škole, v oddílu i doma. Pracovní listy jsou 
také v turistické sezóně k dispozici v tiště-
né formě na informačních střediscích ná-
rodního parku České Švýcarsko. Některé 
z pracovních listů byly vytvořeny v rámci 
projektu Environmentální publikace se za-
měřením na dětské návštěvníky Českého 
Švýcarska, podpořeného SFŽP na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Jakub Juda

ČTVRTSTOLETÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
SAMOSTANÉ ČR

CENIA, česká informační agentura ži-
votního prostředí, vydala publikaci Čtvrt-
století životního prostředí samostatné 
České republiky – data, vývoj, souvislosti. 
Graficky atraktivní formou je v ní prezen-
továno jedenáct tematických oblastí, kte-
ré podávají obraz zásadních změn v oblas-
ti životního prostředí v posledních 25 le-
tech, od vzniku samostatné České repub-
liky 1. ledna 1993 až do roku 2017, kdy se 
zvyšuje zájem o problematiku změny kli-
matu. Snahou publikace není vývoj těch-
to oblastí hodnotit, ale v kontextu změn 

je datově po-
psat, a tak čte-
náře vybídnout 
k zamyšlení nad 
tím, jak je celý 
systém život-
ního prostředí 
vzájemně propojen s jednotlivými lidský-
mi činnostmi a jak kvalita životního pro-
středí určuje kvalitu lidského života. Pub-
likaci lze stáhnout na: https://www.cenia.
cz/publikace/monografie/ctvrtstoleti-zi-
votniho-prostredi-samostatne-ceske-re-
publiky/. Pokud budete mít zájem o tiště-
nou publikaci, napište na mail: lenka.hej-
na@cenia.cz.

Lenka Hejná

Programy
PLŠÍKOVA UČEBNA

Správa národního parku České Švý-
carsko naplnila v letošním roce Plšíkovu 
učebnu v Krásné Lípě řadou aktivit s envi-
ronmentální tematikou určených nejenom 

dětem a jejich rodičům, ale též pedagogům 
a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Pro 
školní i mimoškolní kolektivy jsme připra-
vili nové ekoprogramy s tématem kůrovec, 
geologie, rys ostrovid, vlk, losos a netopý-
ři. Pro učitele jsme přichystali zážitkové 
vzdělávací kurzy: Hra venku jako základ 
učení, Jedlé byliny brzkého jara, Učíme se 
s Cornellem, Hurvínkovy cesty do přírody 
a další. Učitelé si účastí na certifikovaných 
kurzech zvyšovali svou profesní odbor-
nost v oblasti EVVO (environmentální vý-
chova, vzdělávání a osvěta), neboť všechny 
kurzy byly zařazeny do dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a získaly akre-
ditaci MŠMT. S rodiči a jejich dětmi jsme 
vyráběli například budky pro netopýry, 
které si řada účastníků rukodělného kurzu 
vyvěsila na zahradě. Přednášky o hmyzu, 
o lososech, lesu či vlcích zaujaly především 
dospělé návštěvníky. Nechyběly ale také 
přednášky určené dětem, které se mohly 
setkat s rysem Rýšem či s orlem Vénou. Pl-
šíkova učebna v zimním období odpočívá, 
ale již nyní se připravuje řada zajímavých 
aktivit pro příští rok. Aktuální informace 
najdete od ledna 2020 na: www.plsikovau-
cebna.cz či na evvo.npcs.cz.

CCBC do škol: inspirujeme k ochraně přírody
Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) sdružuje 
organizace a projekty působící v oblasti ochrany přírody 
a rozvojové pomoci v Indonésii, Africe a Střední Americe. 
Jedním z hlavních cílů CCBC je vzdělávání dětí a mládeže 
v oblasti environmentální výchovy. Naši lektoři jsou 
odborníci s terénní praxí, kteří během jedné vyučovací 
hodiny představí žákům témata, jako je nedostatek vody, 
migrace, ochrana slonů apod.

Přednášející zastupují tyto organizace: Kola pro Afriku, 
Save Elephants, Maendeleo, Myelen.com, The Kukang 
Rescue Program.

Projekt Kola pro Afriku podporuje vzdělávání dětí 
v Gambii díky dovozu darovaných kol z České republiky. 

Save Elephants se věnuje ochraně slonů v Kongu. 
Maendeleo pomáhá drobným farmářům v Tanzanii 
postavit se na vlastní nohy. Myelen.com je síť 
elektronických výměnných půjček pro rozvojové země. 
The Kukang Rescue Program se věnuje ochraně Outloně 
váhavého na Sumatře.

Svou účastí na přednášce každý žák podpoří projekt, ze 
kterého lektor pochází. Cena: 45 Kč za žáka.

Unikátní sérii přednášek Jak měníme svět naleznete 
na www.ccbc.cz. Pro více informací kontaktujte 
koordinátorku programu CCBC do škol.

Kontakt: Alena Janová, alena.janova@ccbc.cz, 720 758 626
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Jakub Juda

OZVĚNY EKOFILMU

Ekofilm je nejstarší mezinárodní fil-
mový festival s tematikou životního pro-
středí v Evropě. Od roku 1991 je jeho hlav-
ním pořadatelem Ministerstvo životního 
prostředí a od roku 2015 se koná v Brně. 
Kromě desítek soutěžních i nesoutěžních 
filmů z České republiky i ze zahraničí na-
bízí festival přednášky a workshopy s od-
borníky, diskuze a besedy se zajímavými 
hosty. Tématem 45. ročníku byla: Příroda 
− naše dědictví. Hlavní Cenu ministra ži-
votního prostředí získal americký snímek 
Kifaru o keňských strážcích posledního 
severního tuponosého nosorožce; přes-
tože se odehrává v africké Keni, má díky 
nosorožcům chovaným kdysi ve Dvoře 
Králové přímou vazbu na Českou republi-
ku. Cenu prezidenta festivalu získal cyk-
lus České televize Češi zachraňují... zubry 
v Česku, který vypráví o odvážném expe-
rimentu s cílem navrátit velké kopytníky 
do opuštěného vojenského újezdu u Milo-
vic. V kategorii Krásy přírody triumfoval 
norský snímek Královna mizející říše zob-
razující dramatické změny ekosystému 
na Špicberkách v důsledku změn klima-
tu pohledem lední medvědice Frost. Cena 
v sekci Středoevropské filmy zamířila na 
Slovensko za počin Stín Jaguára o světě 
jedněch z posledních přírodních indiánů 
Hodi na této planetě. Vítězem v kategorii 
Krátké filmy se stal dokument Ukradené 
opice z americké produkce o nových způ-
sobech boje proti nezákonnému obchodo-
vání se zvířaty.

Chcete u vás uspořádat Ozvěny Eko-
filmu? Stačí si vybrat filmy a za jednodu-
chých podmínek se domluvit prostřednic-
tvím mailu: ozveny@ekofilm.cz.

www.ekofilm.cz

VÍTĚZOVÉ 3. ROČNÍKU EKOPUBLIKY

V rámci 3. Národní konference EVVO 
Nasucho konané 10. 10. 2019 byly zveřejně-
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ny výsledky Ekopubliky – ceny za environ-
mentální publicistiku za rok 2018. Hlavní 
cenu, tzv. Velkou Ekopubliku, si z rukou vítě-
ze předchozího ročníku Martina Uhlíře (Re-
spekt) převzali redaktoři Adéla Skoupá (LN, 
nyní Deník N) a Martin Biben (LN) za článek 
Lesní hřbitov Jeseníky. Malou Ekopubliku 
předala vítězka 1. ročníku Ekopubliky redak-
torka Klára Kubíčková Janu Skalíkovi, auto-
rovi článku Hluboký zásek v Bělověžském 
pralese je poučením i pro české lesy (Česká 
pozice). Do šestice nejvýše oceněných člán-
ků dále náleží texty A je to v suchu Martina 
Rulíka a Pavla Nováčka (LN), dva články Pet-

ra Horkého (Respekt) I vy můžete zachránit 
planetu a Kdo koho zachraňuje, a text Tomá-
še Brolíka (Respekt) Za plotem je vlk. 

Nominace na článek roku 2019 už běží, 
všechny potřebné informace včetně pra-
videl a dosavadních výsledků Ekopubliky 
najdete na: www.ekopublika.cz.

-am- 

Internet
KRAJINOU DOMOVA

Představte si pohádkovou krajinu… Dvě 
série (2014 a 2017) České televize a režiséra 
a scénáristy Petra Krejčího ukazují českou 
a moravskou krajinu tak pozoruhodným 
způsobem, že na ČSFD má dokumentární 
seriál 91 %. Všechny díly jsou dostupné na:

www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-
-krajinou-domov, www.ceskatelevize.cz/po-
rady/11559887345-krajinou-domova-ii

ODKDY JSOU PŘÍRODA A KRAJINA KRÁSNÉ?

Současný člověk pociťuje celkem samo-
zřejmě přírodu jako krásnou… Přitom když 
se podíváme do historie, zjistíme, že náš 
estetický postoj k přírodě či krajině není 
vůbec nic samozřejmého, ba naopak – pře-
devším v případě krajiny jde o postoj vel-
mi mladý, s historií sotva několik staletí… 
Záležitost prozkoumal Karel Stibral z Ma-
sarykovy univerzity v Brně a napsal o tom.

http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/odkdy-jsou-

-priroda-a-krajina-krasne-k-historii-est.pdf 
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/odkdy-jsou-
-priroda-a-krajina-krasne-k-historii-est-1.pdf

MALÉ VĚCI V KRAJINĚ

Portál dokumentuje nejrůznější „malé věci 
v krajině“ (landart, aleje, budky, cesty, flóru, 
hromy a mohyly, krmelce, lomy, mostky, sa-
krální objekty, stromy, včely…). Pro radost, 
pro inspiraci, k obnově naší zanedbané kul-
turní krajiny. Přidat další může každý.

http://malevecivkrajine.blogspot.com/p/ma-
le-veci-v-krajine.html

KRAJINNÝ RÁZ

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti. Je chráněn před znehodnocením, 
tj. činností snižující jeho estetickou a pří-
rodní hodnotu. Heslo „krajinný ráz“ na Wi-
kipedii obsahuje další informační odkazy.

www.cs.wikipedia.org −> krajinný ráz

mailto:ozveny@ekofilm.cz
http://www.ekofilm.cz
http://www.ekopublika.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/odkdy-jsou-priroda-a-krajina-krasne-k-historii-est.pdf
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/odkdy-jsou-priroda-a-krajina-krasne-k-historii-est.pdf
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/odkdy-jsou-priroda-a-krajina-krasne-k-historii-est-1.pdf
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/odkdy-jsou-priroda-a-krajina-krasne-k-historii-est-1.pdf
http://www.cs.wikipedia.org
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Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Bydlení Doprava SpotřebaPotraviny

Jaká je vaše
osobní ekologická stopa?

Zjistěte, jak můžete zmírnit dopady svého chování
na životní prostředí.

www.hraozemi.cz

Spočítejte si to

Zeleny_Kruh_180x125.indd   1 18/10/19   17:07

Chcete zjistit, jak se vyhnout zbytečným 
odpadům doma, na pracovišti i ve volném čase? 
Tipy na environmentálně šetrný způsob života 
naleznete na bezodpadove.cz.
Web vznikl za podpory  
hlavního města Prahy. 



P Ř E D S TAV U J Í  S E  S T Ř E D I S K A  E KO LO G I C K É  V ÝC H O V Y  S D R U Ž E N Á  V  S S E V  PAV U Č I N A

Kaprálův mlýn leží v malebném údolí potoka 
Říčky v jižní části Moravského krasu. Okolí je 
jedinečné přírodními hodnotami: pár minut 
pěšky nalezneme jeskyně, podzemní toky a 
více než 12 biotopů – ideální prostředí pro 
programy zaměřené na poznávání přírody. 
Mlýn disponuje 61 lůžky a 4 společenskými 
prostory, možné je i stanování na tábořišti.
Budova mlýna slouží jako učební pomůcka o 
ekologicky šetrných technologiích. Jsme 
certi�kovaným  poskytovatelem EV VO, 

nositelem regionální značky Moravský kras a 
certi�kátu excelence SCENES. Zaměřujeme se 
na střední školy a programy realizujeme v 
češtině a angličtině.
Tajemství kvality programů spočívá jednak   
v aplikaci metod neformálního vzdělávání,  
evaluaci a v odborné úrovni lektorů .
Poskytujeme i stáže a dobrovolnické pobyty.

Ačkoliv je mlýn samota uprostřed přírody, má 
výbornou dopravní dostupnost, do centra 
Brna je to pouze 10 km.

Pobytové  programy 
v Moravském  krasu

www.kapraluvmlyn.cz

Podívejte se na video, které 
jsme natočili o programu 
Terénní ekologie.



Lekce vznikla díky podpoře Nadace BLÍŽKSOBĚ. Děkujeme. 
Více lekcí a pracovních listů na www.ucimesevenku.cz. Lekci vytvořila TEREZA, vzdělávací centrum © 2018
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