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46 
lesnických 

             táborů

Jaký byl rok 2021 v číslech?

Pandemie covid-19 způsobila uzavření škol a omezila možnosti shromažďování, tedy 
výrazně omezila konání akcí lesní pedagogiky. Akcí lesní pedagogiky bylo sice méně 
než v předchozích letech, ale lesní pedagogové připravili mnoho dalších aktivit pro 
veřejnost, které pro jejich specifičnost nebylo možné do statistiky zahrnout. Příklady 
najdete na dalších stranách.

1   978 
akcí lesní

                         pedagogiky                                          

       

164 749 
 účastníků

         akcí průměrně 5 každý den 

88 % těchto akcí 
přímo v lese, kde děti průměrně strávily 3 hodiny



Lesní pedagogika očima účastníků

Nabídku lesní pedagogiky využíváme již několik let. Naše děti i paní 
učitelky jsou vždy velmi spokojené. Chválíme velmi vstřícný a milý přístup 
lesníků, přípravu her, materiálů pro děti a mnoho užitečných informací. 
Do  lesa se vždy moc těšíme a budeme se těšit i v příštím roce 2022. 
Paní učitelky ze třídy Sluníčko a Koťátka, 
MŠ Chodovická, Praha 9 

Představujeme les jako ekosystém, jehož součástí je člověk. Objasnit 
veřejnosti snahy lesníků a smysl trvale udržitelného hospodaření a posílit 
u  lidí touhu po poznání nového je sice někdy náročné, ale dělá nám to 
radost a je to naše investice do budoucna.
Ing. Bc. Vít Kondler, vedoucí odborné skupiny lesní pedagogiky, 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem



Co se děti naučily v lese?

Jak roste les Funkce lesa

Lesní zvěř Sázení stromků

Jak a proč se lesník stará o les? Les je nejlepší slunečník a stromy 
v lese chladí i bez elektřiny.

1. 2.

3. 4.

Koho můžu potkat v lese? Zasadit strom, aby přežil.



Výlety do lesa 

 Soutěže pro dětiNové materiály 
na www. lesnipedagogika.cz

Některá kola 11. ročníku lesnické 
soutěže YPEF proběhla online.

Interaktivní mapa inspirovala rodiny 
k  tomu, aby vyrazily na výlet.

2.

3. 4. Online soutěž

1.

Akualizovaná online hra Lesníkův učeň 
a nové pracovní listy a kvízy.

Mnoho malých umělců posílalo 
svá  díla do soutěží.

Lesní pedagogika online



Kvalitní program lesní pedagogiky baví děti i lesního pedagoga

Je to člověk, svojí profesí lesník, který se s velkým 
zapálením snaží dětem přímo v lese ukázat, jak funguje 
lesní ekosystém a jak se s lesem správně hospodaří, 
aby poskytoval všechny funkce požadované veřejností. 
Využívá k tomu různé hry a přírodniny, kterých je kolem 
něj v lese nepřeberné množství  – a to děti baví. 
Na fakultě si uvědomujeme, že je velmi důležité, nejen 
aby lesníci svoji práci vykonávali kvalitně a  podle 
nejnovějších poznatků, ale také aby dokázali svoji 
práci srozumitelně vysvětlit dětem i široké veřejnosti. 
Proto naše studenty vzděláváme také v oblasti lesnické 
osvěty a lesní pedagogiky.

Kdo je lesní pedagog?

2021 49 
nových 

 lesních 
 pedagogů

3 webináře a 1 seminář 
průběžného vzdělávání 
lesních pedagogů

Ing. Radim Löwe, Ph.D., garant předmětu Lesnická osvěta a lesní pedagogika, 
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká  zemědělská univerzita v Praze 



Kdo organizuje lesní pedagogiku?

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

Tato pracovní skupina metodicky a koordinačně zaštiťuje 
lesní  pedagogiku  v  ČR a organizuje celorepublikové akce pro veřejnost.

Podporuje také průběžné vzdělávání lesních pedagogů a zastupuje
ČR na mezinárodní úrovni.

Koordinátorem pracovní skupiny je
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Členy pracovní skupiny jsou:

www.uhul.cz
Informace o lesích



Díky lesní pedagogice děti získají k lesu vřelý vztah a porozumí práci lesníků.

Lesní pedagogové, což jsou speciálně vyškolení lesníci pro práci
s veřejností, připravují v rámci akcí lesní pedagogiky pro děti hry a další

aktivity. Díky tomu děti pochopí, co se v lese děje, čím je pro nás
přínosný a jak se o něj lesníci starají.

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

po celé České republice.

www.lesnipedagogika.cz

Lesní pedagogika

Více najdete na:

Co je to lesní pedagogika?


