
Děti se učí
o ekosystému 

tekoucích
vod přímo
na jednom

z pražských
potoků.

Většina 
programů 

se odehrává
v přírodě

pražských
lesů.

Veliký úspěch mají i odborně vedené exkurze přírodou
Prahy, sezonní výlovy rybníků nebo společné sázení
stromů. 

Stále větší pozornosti se těší i zookoutek v Malé
Chuchli, o který Lesy hl.m. Prahy se starají. Tady si
můžete zblízka prohlédnout běžné i méně běžné druhy
z naší přírody (rysa ostrovida, daňka skvrnitého, psíka
mývalovitého, aj.) Jeden z nabízených a velmi oblíbených
programů o zvěři probíhá právě zde. Zookoutek se stále
vylepšuje, te� se chystají nové informační cedule k jed-
notlivým výběhům a další návazné aktivity. 

V současné době nabízí středisko pro školy cca 
25 výukových programů a 11 exkurzí. Aktuální nabídku
lze najít na www.lesypraha.cz. Od začátku roku 2009 se
těchto programů zúčastnilo již přes 10 000 zájemců
a spolu s dalšími akcemi, které Lesy hl.m. Prahy přímo
organizovaly anebo se na nich spolupodílely, je počet
účastníků ještě vyšší – cca 25 000.

VÝBĚR NĚKTERÝCH VELKÝCH AKCÍ PRO
ŠKOLY A VEŘEJNOST V ROCE 2009 

(podrobné informace na www.lesypraha.cz)

ZELENÉ SRDCE PRAHY

Dne 12. května 2009 proběhla v Kunratickém lese
v blízkosti srubu Gizela lesnická akce pro základní ško-
ly i veřejnost. Na vyznačené trase krčským lesem byla
připravena stanoviště z oblasti lesnictví, lesního hos-
podářství i lesního ekosystému. Děti i dospělí si tak mohli
například zasadit sazenici nebo přístroji změřit výšku
a objem stromu, seznámit se s lesnickými mapami a ta-
bulkami, prohlédnout si různá paroží, lupou pozorovat

Středisko vzniklo počátkem roku 2008 za podpory
magistrátu hl.m. Prahy při městské organizace
Lesy hl.m. Prahy. V rámci této organizace našlo

středisko výborné odborné zázemí pro svoji osvětovou čin-
nost, protože kdo zná lépe pražskou přírodu než ti, co se
o ni starají. Lesy hl. m. Prahy udržují více než 2400 ha
lesa v majetku Hlavního města Prahy, starají se o praž-
ské drobné vodní toky a spravují více než 100 vodních
nádrží a rybníků v Praze. 

Středisko nabízí své aktivity v oblasti tzv. ekolo-
gické výchovy obyvatelům Prahy od dětí mateřských
škol až po seniory. Hlavní tématikou je ekosystém vody
a lesa.

Programy jsou připraveny v duchu tzv. lesní peda-
gogiky, což je zážitková forma seznamování se s pro-
středím lesa, uznávaná u nás i v zahraničí, ale obsahuje
i ryze praktickou část, kde se měří, loví, zkoumá.

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
LESŮ HL.M. PRAHY
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probíhal již druhý ročník společné akce malířky Marie
Brožové a Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy,
tentokrát pod názvem „Po stopách lesní zvěře“. Pro děti
základních a mateřských škol, ale i veřejnost byly
připraveny otevřené výtvarné a přírodovědné dílny pod
širým nebem. Děti si vyzkoušely pastelkovou techniku,
kterou přímo na místě malířka Marie Brožová tvořila
velkoformátový obraz „Po stopách lesní zvěře“. Na
stanovištích o lišce, muflonu, kuně a divočáku si děti
vyzkoušely svůj čich, hmat, zrak či chu�, prohlédly si
nejrůznější paroží, kožešiny a vábničky. Porovnat si moh-
ly i svůj skok třeba se skokem blechy, kobylky či zajíce.
Tradičně měla velký úspěch letová ukázka dravců a sov
občanského sdružení Merlin a pozornosti neušlo ani
dřevosochání, kdy během celého týdne se pomalu pod
rukama studentky AVU rodila veverka. Celková účast na
akci se pohybuje v rozmezí 4500 – 5000 účastníků.

EKOLOGICKO-VÝUKOVÉ PROGRAMY
A EXKURZE

Zaměřením ekologických výukových programů je
především problematika poznávání vztahů člověka
a životního prostředí a zároveň ochrana přírody. Jedná se
o výukové bloky s přírodovědným a ekologickým obsa-
hem. Cíle EVP jsou naplňovány především pomocí tzv.
zážitkové pedagogiky. U žáků rozvíjejí fantazii, tvořivost
a smyslové vnímání. Programy učí děti vnímat svět v sou-
vislostech. 

Exkurze jsou pojaty jako poznávací akce, během
kterých účastníky provede odborník na danou oblast
vybraným územím. 

Naší snahou je nabízené aktivy co nejvíce zkvalitňovat
a přiblížit práci lidí, kteří se starají o životní prostředí
dětem a obyvatelům Prahy. Podle ohlasů se nám to daří. 

�NN

kůrovce nebo si vyzkoušet znalost dřevin. Lákadlem byla
i ukázka kácení a svážení kmenů pomocí koně a vyvážecí
soupravy. Celková účast cca 700 účastníků.

EKO-BIO STROMOVKA

V pondělí 1. června 2009 se ve Stromovce u bývalé
Šlechtovy restaurace uskutečnil již 7. ročník oslavy dět-
ského svátku zaměřený tentokrát na ekologii a přírodu.
Akci organizovalo sdružení Projekt Antioch ve spolupráci
s Magistrátem hl.m. Prahy a Lesy hl.m. Prahy. Letošní
ročník Dne dětí byl tematicky zaměřen na ekologii, pří-
rodu a odpovědný přístup k životu a ke světu. Byla zde
možnost projít naučně-poznávací stezku přírody Stro-
movky se zajímavými stanovišti, vyzkoušet si opravdový
rybolov nebo práci se živými zvířaty. Účast přes cca 4000
účastníků, z nichž asi 2/3 tvořily děti.

SÁZENÍ NOVÝCH LESŮ

Tento rok započaly Lesy hl.m. Prahy projekt se sá-
zením nových stromů žáky a studenty pražských škol.
Cílem celého projektu bylo zapojení účastníků tak, aby
sami vykonali pro přírodu něco užitečného a prospěšného.
Letošním jediným nepřítelem celého projektu bylo počasí,
které posunulo a zkrátilo dobu zalesňovacích prací až
k těsné blízkosti velikonočních svátků. Celkem bylo žáky
pražských škol vysázeno přes 1500 nových stromků.

PO STOPÁCH LESNÍ ZVĚŘE

Na konci září se v Kunratickém lese nejen malovalo
a tvořilo, ale i troubilo a stopovalo. Po celý týden zde totiž
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www.lesypraha.cz

Podzimní
výlovy 
rybníků
s dětmi 
se staly
v Praze 
již tradicí.

Jarní sázení stromů v Ďáblickém háji.

Děti zkouší zda mají čich stejně
výborný jako má divočák.

Mezi pomůckami,
v programech o lesní zvěři,

nesmí chybět paroží.


