
Chuchelský háj ožil v letošním říjnu programem
„Pražské hájenky“, který ukončil víceletý projekt
pořádaný v letech 2004 – 2009 sdružením Ornita. 

Co představoval tento program?

Když Ornita dokončila projekt „Za sovím houkáním“,
snesla se na ni poptávka po dalších terénních výpravách
do pražských lesů. A tehdy vznikla myšlenka spojit naše
úsilí s těmi nejpovolanějšími – s lesníky z pražských
hájoven. 

Na podzim v roce 2004 jsme připravili ve spolupráci
s Lesy hlavního města Prahy pásmo vycházkových pro-
gramů po pražských hájenkách, během kterých se
návštěvníci seznámili v první řadě s místním hajným,
který jim představil svoji práci, provedl je „svým
královstvím“, a děti se zde procvičily v rozeznávání
stromů a seznámily se blíže s vybranou lesní lokalitou.
Programy proběhly na hájovně v Chuchli, Kunraticích,
Čimicích, Hostivaři, ale i v oblastech spadajících již pod
Lesy České republiky – v Klánovicích a ve Vinoři. 

Pásmo „Pražské hájenky“ bylo pro nás také určitou
sondou, kdy jsme získali zkušenosti s vhodností terénu
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PRAŽSKÉ HÁJENKY SKONČILY,
„TAJEMSTVÍ LESA“ SE OTVÍRÁ...



soutěže. Děti si v Chuchli také mohly vyzkoušet výsadbu
mladých stromků. 

V Kunratické hájovně jsme zase navázali výbornou
spolupráci s hajným Janem Karbanem, který pro děti
připravil vyprávění o pražských lesích a přímo na kunra-
tické hájovně vždy povyprávěl dětem o své práci. Naše
další kroky vedly napříč celým Krčským lesem, kdy pan
Karban názorně předvedl, jak se obnova lesa dělá v praxi,
nebo jakým nepříznivým vlivům jsou městské lesoparky
vystaveny. Opět nikdy nechyběla znalostní soutěž s vy-
hlášením vítězů.

Seznamovat děti s pražskými hájenkami bylo poutavé
a pro všechny, myslím, velmi osvěžující. Bylo to do určité
míry bílé místo na mapě vzdělávacích programů pro děti,
které Ornita v letech 2004 – 2009 vyplnila. Naše aktivita
dost možná inspirovala i samotné město Prahu, které
opakovaně projekt podpořilo a následným zřízením
Střediska ekologické výchovy v sídle Lesů hlavního města
Prahy v Hostivaři převzalo otěže lesní pedagogiky. 

Jako rozloučení s hájenkami a lesní tématikou jsme
pro letošní školní rok připravili přírodovědnou soutěž
EVVO pro děti ze základních škol Tajemství lesa, do které
se mohou školy přihlásit ještě do konce roku 2009. Pro
vítěze soutěže je již tradičně připraveno přírodovědné
soustředění do vybraného národního parku Evropy.
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pro vycházky do pražských lesů a navázali jsme spoluprá-
ci s lesníky. 

Jako vůbec nejzdařilejší se ukázala spolupráce na
hájence v Chuchli a Kunraticích. Chuchelská hájenka
provozuje lesní mini ZOO, což je pro děti vždy velmi
atraktivní, je obklopena rozsáhlým lesoparkem a pan
„nadlesní“ Ladislav Kadeřábek připravil pro děti exkurzi
po lese i po ZOO. V programu pak nechyběly znalostní
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