
LES DO KAPSY
Nalistujte příručku, jejímž cílem je nadchnout vás pro výsadbu malého lesa v blízkosti školy. Možná vám to na první pohled 
bude připadat jako příliš mnoho povyku pro kousek zeleně. Dejte tomu přesto šanci, třeba po přečtení příručky zjistíte, 
že se vám myšlenka lesa do kapsy líbí a začínáte přemýšlet o místě výsadby. Příručku Školní les do kapsy si stáhněte  
na: www.lesveskole.cz/skolni-les-do-kapsy

První výzva chránila staré a mohutné stromy, které je tak lehké pokácet, ale horší už je vysadit je znovu 
a na to správné místo. Tato výzva vás zve naopak k aktivnímu sázení nových stromů nebo podpoře zmla-
zování v lesích a je rozdělena do tří „podvýzev“. 

Zvažte, která z nich je pro vás reálná:
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SÁZEJ STROMY

Cíl: Žáci najdou místo pro nový les, divočinu nebo sad. Připraví vše  
pro to, aby se na podzim mohlo sázet nebo sít.

Čas: měsíc

Věk: 13+

Prostor: intravilán / extravilán / les 

Období: celý rok

1. Založ si tzv. „les do kapsy“ – divoký koutek ve městě plný stromů,  
co vyrostou rychle a nahusto.

2. Vysaď nebo pečuj o školní les, lesní porost na lesní půdě v mezích lesního 
zákona.

3. Obohať vaši školní zahradu o tradiční ovocné odrůdy nebo přispěj  
do komunitního sadu.

Dalo by se snadno napsat jen „sázejte stromy“. Je to výzva k akci, která je v dnešních dnech slyšet  
z mnoha stran. Ale občas se stává, že se stromy sází i tam, kde to není vhodné (pro stromy či pro mís-
to). Například na stepních lokalitách, kde jsou zajímavé květnaté louky, které výsadba stromů zničí.  
Nebo strom zasadíte na místo, kde jeho kořeny zpřetrhají vodovodní nebo jiné vedení. Nebo ho pokácí 
silničáři, majitel, který ho tam nechce atd.

Proto nabízíme tři místa, kam stromy patří: do lesa, do zahrady či sadu  
a do intravilánu (prostoru uvnitř městské zástavby) tam, kde to domluvíte  
s vašimi úřady.
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HODNOCENÍ CÍLE AKTIVITY (DŮKAZY O UČENÍ)

Žáci aktivně hledali a našli místo pro založení nového porostu (lesa, sadu).
Žáci mluvili s majiteli pozemků, úředníky a svůj les si „vylobbovali“.
Žáci mají plán, kdy a kde budou co sázet, nakupovat, oplocovat, mají rozmyšlenou následnou péči i časový harmono-
gram.
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Květen není úplně ideální měsíc na sázení stromů,  
ale divoké malé lesíky, školní lesy i sady se stejně  
nesází, kdy se zrovna rozhodnete. Potřebujete znát 
místo, domluvit se, které druhy budete sázet, a vlastní  
výsadbu musíte taky naplánovat. Výzva je tedy pláno-
vání. Napište nám, jak jste daleko, do které podvýzvy 
jdete, malujte plány, uspořádejte sbírku, ať můžete  
na podzim začít sázet. Je to výzva nejnáročnější, ale stojí 
za to. Těšíme se na nové lesíky, lesy a sady.

Sázení stromu je náročné (hlavně ta plánovací část), ale má ohromný dopad. Čím víc stromů kolem nás 
ve městě, zahradě či sadu bude, tím stabilnější prostředí kolem sebe budeme mít. 

ŠKOLNÍ LES
Máte poblíž školy opravdový les, nebo už ho sežral kůrovec? Máte lesy obecní, městské, státní, církevní, nebo soukromé? 
Najděte dobrodince, který vám 0,5 hektaru daruje nebo zapůjčí a vysázejte, vysejte tu nový les, nebo jen podpořte sukcesi 
a pozorujte, jak les roste sám. Více rad jak na to a co vše tím získáte nabízí i příručka na www.skolniles.cz.

ZASAĎTE OVOCNÝ STROM (NEBO SAD) 
Ovocným stromem uděláte radost svým blízkým a zároveň pomůžete vracet staré odrůdy do krajiny. Darujte ovocný strom 
panu učiteli, paní ředitelce (eshop.na-ovoce.cz/darujstrom). Vyberte místo a stromy a počkejte, protože stromy se sází  
na podzim a na jaře. Více na www.naovoce.cz.

Nemáte školní zahradu? Můžete váš strom umístit v některém pražském ovocném sadu. Chcete víc stromů? Kolegové  
z organizace Na ovoce vám s výběrem dodavatele poradí.


