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BIODIVERZITA



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v říjnu 2020 se ve Středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově konala online konference
BIODIVERZITA a její podpora v současném světě. 

Tato publikace je sborníkem všech prezentovaných příspěvků. Konference byla rozdělena do dvou
částí – úvodní přednášky a praktické dílny. V teoretické části se mluvilo o významu slova biodiverzita, 
byla zdůrazněna její úloha jakožto přirozeného prostředí pro život a konkrétně demonstrována na
příkladu krkonošských luk. Dále byly prezentovány výsledky výzkumů postoje a chování české veřejnosti 
vůči přírodě a životnímu prostředí.

Na odpoledních dílnách lektoři představili příklady z praxe pro učitele základních škol, např. jak připravit 
školu v přírodě, jak s dětmi řešit největší problémy ochrany biodiverzity a jak podpořit její obnovu.

V závěru publikace je uvedeno zhodnocení celé konference. Ta se v důsledku vládních opatření musela 
konat v online prostředí. Z dotazníků vyplynulo, že i přesto byla pro většinu účastníků přínosem. Věříme, 
že i tato publikace vám bude k užitku.

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov
pořadatel konference



Biodiverzita: co to je a jak to vysvětlit
(nejen) studentům?
Ing. Michael Hošek, expert na ochranu přírody působící v ČR i zahraničí, Vice President 
federace EUROPARC, člen Rady Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN)

BIODIVERZITA. Česky také biologická rozmanitost. Odborný termín, zaklínadlo, hodnota, nezbytnost, strašák, směs toho všeho, 
prostě těžce uchopitelné slovo. Co to vlastně je? Jednoduše vše živé na zemi, a my jsme toho součástí. A co to není? Příroda. Příroda 
je vše živé i neživé. Biodiverzita je „jen“ její živá složka.

Biodiverzita je velmi frekventovaný pojem. Hlavně ve spojeních jako „biodiverzita ubývá“, „biodiverzita je v ohrožení“, „nezastavili 
jsme (naopak urychlujeme) její ztrátu“. Ale co když se nás někdo zeptá, zda to není naopak? A jako příklady uvede to, že jí také prů-
běžně obohacujeme. Rozšiřujeme ji o nové druhy – invazní nebo ty hospodářsky využívané, šlechtíme nová plemena, atd. Že je to 
naivní a zavádějící? To tedy je, ale také je to pravda. Koneckonců, biodiverzita by tu bez nás byla o mnoho chudší. To my jsme udělali 
z krajiny pestrou mozaiku a do určité doby jsme ji udržovali v poměrně dobré ekologické kondici, nebo chce-li někdo, tak rovnováze. 
To až poté, co jsme si přizvali na pomoc stroje a odhodili kosy a ruční pily, někde se to zvrtlo. 

Takže otázka také může znít: „Která je ta dobrá a která špatná biodiverzita“? Sám neumím jinak než vyhnout se odpovědi obligátním: 
to je věc názoru. Zatímco někdo považuje za nejlepší likvidovat invazní druhy všude včetně bezzásahových zón národních parků 
(jsou pak opravdu ještě bezzásahové?), pro jiné do té laboratoře přírody invazní druhy patří jako její sice nová, ale nedílná součást. 
Ale kdybych stál před třídou studentů, asi bych se tu správnou biodiverzitu snažil popsat jako tu, která je dlouhodobě stabilní, zalo-
žená především na domácích druzích a udržující konkrétní území v přiměřené přírodní rovnováze. A většinou jí nepomůžeme, když 
se jí budeme plošně snažit nechat bez zásahů. Bezzásahová území k nám jistě patří také. Ale obecně je v našich krajích biodiverzita 
především závislá na přiměřených či tradičních aktivitách člověka – kosení, pasení, apod. A také zhusta na nápravě (revitalizaci) 
toho, co jsme poškodili – zkanalizované toky, odvodněná rašeliniště, hory zasázené nepůvodní klečí… Pokud bychom to nedělali, 
o mnoho vzácných druhů a biotopů přijdeme. Vezměte si takový rybník bez ryb. Rybník ale vznikl jako člověkem vytvořená vodní 
plocha pro chov ryb, a dokonce se podle toho i jmenuje. A člověk také vymyslel, jak tam chovat ryby tak, aby to bylo v rovnováze 
a fungovalo to. Rybníky měly periody. Například se letnily, aby si „oddychly“. To, že v posledních sedmdesáti letech rybníkáři zapo-
mněli nepřiměřenost a udělali z rybníků páchnoucí přerybněné louže ještě neznamená, že rybník může být bez ryb. Může, ale jen 
pár let, a pak už to nebude rybník. Zaroste a bude páchnout ještě více, než když tam bude ryb moc. A postupně zmizí. Neskákejme 
tedy od extrému k extrému. Stejně jako my jsme součástí biodiverzity, jsme také po tisíciletí její spolutvůrci. A víme toho dost na to, 
abychom o ni dokázali pečovat vhodně – jak jejím ovlivňováním na straně jedné, tak ponecháním bez zásahu na straně druhé. Jen 
to prostě neděláme.
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Její důležitost lze také popsat příměrem. Představte si, že biodiverzita je letadlo Boeing Jumbo. Ten se skládá z cca 6 milionů sou-
částek. Ale v letadle jich pár desítek chybí, a vy s ním máte letět na dovolenou snů. Nasedli byste do něj? A přitom ty součástky jsou 
v daném přirovnání druhy, a ty po desítkách mizí. A let na dovolenou snů je jednoduše náš život, a také život našich potomků. 

A přesto, že jsme na ní existenčně závislí, nepřikládáme jí vůbec adekvátní hodnotu. Když v roce 2019 vyhořela katedrála Notre-
Dame v Paříži, dárci obratem slíbili miliardy na opravdu této kulturní památky. A ten mediální zájem! Jak se s tím mohly rovnat do 
té doby nevídané požáry Sibiře, že? Ty byly daleko, a našemu srdci asi o hodně dále než lidskýma rukama vytvořený architektonický 
skvost. A přitom jsou sibiřské lesy pro lidstvo jistě důležitější než ta katedrála.

Odborníci se proto snaží přizpůsobit svůj jazyk jiným oborům, např. ekonomům. Vytvořili např. koncept ekosystémových služeb. 
To je vlastně ekonomické hodnocení toho, co příroda a s tím i biodiverzita přináší za ekonomické užitky. Idea za tímto nápadem 
byla jednoduchá: my dáme ekonomům a politikům jasná čísla, konkrétně jak moc peněz nám dobře fungující ekosystémové funkce 
přináší. Na základě toho ti, co rozhodují, určitě budou s přírodními zdroji nakládat lépe. Jenže to v praxi nefunguje. Politici se na 
ta čísla těší do té doby, než je dostanou na stůl. Když je mají, neví co s tím. Vysoké částky zdůrazňující jak moc je i naše ekonomika 
na přírodě a její kvalitě závislá. A raději je nepoužijí, protože je k tomu často bezprostředně nic nenutí, a oni ani nevědí či nechtějí 
zavádět vhodné společenské změny. Koneckonců, řeknou si, ekosystémovou službou je nakonec i produkce zemědělských plodin na 
orné půdě. A ta, na rozdíl od produkčně nevyužívaného přírodního biotopu, vytváří každoroční zisk. 

Biodiverzita má a bude mít jen takovou hodnotu, kterou jí sami určíme. Bohužel jsme se ji často naučili „bránit“ spíše proti veřejnosti, 
místo pro veřejnost. Strašíme jejím úbytkem, ale strašíme ty, kteří k ní zatím nemají dostatečně silný a pozitivní vztah. A když jej ne-
mají, tak nás přestanou poslouchat, protože je k tomu nic nenutí. Nejdříve by měli mít biodiverzitu rádi, měla by jim chybět, měli by 
se o ni zajímat a vyhledávat ji. Teprve pak je možné je přizvat, aby pro ni něco udělali. Přesně tak, jak se to píše v publikaci Branding 
Biodiversity od britské organizace Futerra (k dispozici zde). 

Živé louky v KRNAP
Ing. Tomáš Janata, odborný pracovník oddělení ochrany přírody, Správa KRNAP,
spec. management, LIFE+, ÚSES

Nemnoho vzácných, jedinečných přírodních fenoménů je spjato s činností člověka. Člověk a jeho touha žít a přežít v drsných pří-
rodních podmínkách Krkonoš je hlavní podmínkou vzniku a  téměř půl tisíciletého vývoje krkonošských druhově bohatých luk. 
Fenoménu chráněného nejvyšší stupněm ochrany -národním parkem.

Krkonošské druhově bohaté louky se dokáží svojí přírodovědnou hodnotou přiblížit na roveň drsné krkonošské arkto-alpinské tun-
dře a tundru obepínajícím krkonošským lesům. Obojí hraje podstatnou roli i v příběhu luk.

Krkonošské hory začaly lákat člověka nejdříve svým nerostným bohatstvím. Zprvu byly zdrojem suroviny k výrobě kamenných ná-
strojů, později zdrojem železné rudy, arsenu, zlata, stříbra, mědi. 

Zhruba v polovině 16. století přichází do Krkonoš z alpských zemí, Štýrska, Korutan, a Tyrolska, 400 dělníků s rodinami. Přichází 
za prací v dolech, lesích, hutích. Přichází na pozvání horního hejtmana Království českého, Kryštofa Gendorfa z Gendorfu. Pozvané 
rodiny v Krkonoších hledaly svůj nový domov. Pracovaly a žily, jak uměly ze své domoviny. Těžily a plavily dřevo pro kutnohorské 
doly, těžily a zpracovávaly rudy. Na začátku 17. století Krkonoše už nemohly plnit první roli, téměř všechno dřevo bylo vytěženo. Kut-
ná hora však další dřevo potřebovala, těžba se přesunula do sousedních hor Orlických. Část rodin odejde za prací. Část jich zůstává 
v Krkonoších, dále se věnuje pracím navázaným na nerostné bohatství či zbývající práci v lese. Obě základní krkonošské profese byly 
doplňovány zemědělskou činností pomáhající vylepšit životní podmínky početných rodin. Alpští dělníci vedle svých původních pro-
fesí do Krkonoš přináší i alpský styl hospodaření. Podle alpských zvyklostí pásli zvířata, zřejmě přivedená z původní domoviny. Zpr-
vu na divoko pasená zvířata musela být vyživována přes dlouhou zimu. Úměrně délce zimy bylo nutné zajistit objemy píce, sena. Seno 
není možné usušit nikde jinde než na louce. Na místě, kde roste požadovaná píce a zároveň se jedná o otevřené prostranství. Obé 
bylo již před příchodem člověka možné nalézt v tzv. primárním bezlesí Krkonoš, nad horní hranicí lesa. Tam kde travní porosty byly 
jedním ze stanovišť hostící druhy zápasící o přežití v drsném prostředí tundry spolu s klečí, smrkem, jeřábem a dalšími dřevinami.
Pralouky nad horní hranicí lesa byly přes slabě výživné seno vítaným zdrojem píce, ale nestačily být zdrojem jediným. Trávníky, 
louky přirozeně vznikaly v místech sídel, bud a jejich skupin „tzv. enkláv“ rozesetých v lesích podle oblasti výskytu hlavního zdroje 
obživy v blízkých dolech, hutích, lese. Boudy svému účelu sloužily prakticky až do konce druhé světové války. 400 let každoroční 
citlivé péče celé rodiny umožnilo vzniknout jedinečnému prostoru, prostředí hostícího unikátní soužití druhů trav, bylin, hmyzu 
i obratlovců alpinské tundry spolu s druhy do hor vystoupivšími z podhůří.
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Luční porosty nejsou tradičně vnímány jako místa výjimečné druhové bohatosti. Nicméně na menších prostorových škálách jsou 
právě louky druhovými pokladnicemi naší krajiny. Vegetace v lesích ČR je mnohem chudší než vegetace travních porostů. Luční dru-
hy jsou jednoduše menší než stromy, a proto i citlivěji reagují na maloplošné rozdíly mezi stanovišti. Na základě analýz botanických 
databází (Chytrý a kol., 2015) byl Krkonoším přiznán jeden neofi ciální světový rekord. Na louce ve východních Krkonoších, na ploše 
velikosti vizitky, se v jednom případě podařilo nalézt 17 druhů rostlin. 

Krkonošské louky je možné na základě druhového složení rozdělit na 27 rozdílných společenstev. Druhová rozmanitost krkonošské 
květeny je nejvyšší ze všech okolních středoevropských pohoří a vyznačuje se vysokým zastoupením glaciálních reliktů a endemic-
kých druhů. Flóra cévnatých rostlin Krkonoš obnáší přes 1200 taxonů vyšších rostlin. K tomu je zapotřebí dodat, že pouze dvě třetiny 
druhů jsou v Krkonoších původní a zbylá třetina tvoří druhy nepůvodní. Mezi druhy původní počítáme přibližně 20 druhů orchidejí. 
Mezi význačné horské, ale zároveň i krkonošské luční druhy patří zvonek český, mochna zlatá, kuklík horský, violka žlutá sudetská, 
celík zlatobýl, prha arnika.

Zajímavostí krkonošské květeny jsou jestřábníky, běžně uváděných 25 druhů dokáže rozpoznat málokdo. Jestřábníky stále prochází 
evolučním vývojem. Nezřídka se nacházejí jedinci těžko přiřaditelní ke konkrétnímu druhu.

Oproti rostlinám, nepoměrně méně probádanými skupinami krkonošských organismů jsou houby, mechorosty a bezobratlí živoči-
chové. Výzkum R. Fellnera probíhající naneštěstí v suchých letech (2017-2019) nalezl na 30 vybraných lučních lokalitách 166 druhů 
hub, z toho 27 druhů vedených na červeném seznamu. Výzkum mechorostů na 31 pro mechorosty perspektivních lokalitách v roce 
2012 a 2016 (Mikulášková a kol.) nalezl 221 druhů, z toho 29 druhů ohrožených či jinak významných. Plošný výzkum Krkonoš a jeho 
ochranného pásma (O. Čížek a kol., 2013) zachytil 69 druhů denních motýlů, z toho 7 druhů zvláště chráněných. Mezi obratlovci 
jsou tradičními obyvateli krkonošských luk zejména ptáci (chřástal polní, lindušky) a pak zejména člověk. Louky vzniklé pro potřeby 
lidské obživy jsou dnes využívány zejména k rekreaci díky možnosti rozhledu a prožitku hlubokého horského krajinného prostoru.
Pro zachování všech zmíněných lučních benefi tů je nezbytné zachovat i odpovídající kontinuální luční péči. Vlivem společenských 
změn po druhé světové válce defi nitivně zaniká tradiční model krkonošského lučního hospodaření. Krkonošské louky začaly ohrožo-
vat dva extrémy: a) útlum až zánik péče zejm. ve vyšších a hůře přístupných lokalitách, b) intenzifi kace a homogenizace hospodaření 
v nižších polohách. Oba přístupy loukám přivodily ztrátu druhové bohatosti a v některých případech i zánik luk samotných. Do 
moderní současnosti však přestály louky v dostatečném rozsahu a kvalitě, aby bylo smysluplné louky zařadit ke krkonošské tundře 
a lesům jako srovnatelnou hodnotu národního parku. 

K luční obnově a rozvoji druhové pestrosti přispívá dlouhá řada krkonošských obyvatel, v některých případech i profesionálních hos-
podářů. Zcela odlišná společenská situace od doby vzniku luk vyžaduje adaptaci na současné ekonomické, sociální, legislativní a eko-
logické podmínky. Adaptaci významně napomáhají programy České republiky, potažmo Evropské unie. V oblasti zemědělství jsou 
zásadním ekonomickým motorem tzv. zemědělské dotace a podpora místních akčních skupin od Ministerstva zemědělství. V oblasti 
ochrany přírody jsou v národním parku čerpány prostředky Ministerstva životního prostředí z Programu Péče o krajinu a Programu 
obnovy přirozených funkcí krajiny. V letech 2012-2018 byl v Krkonoších realizován projekt LIFE CORCONTICA (LC) z evropského 
programu LIFE+. Díky projektu LC a zmíněným programům MŽP mohla být péče o louky organizovaná Správou KRNAP rozšířena 
až na současných cca 130 lokalit hostících přibližně 1 000 hektarů nejvzácnějších a tedy i nejohroženějších luk. Podporovány jsou ze-
jména základní zemědělské práce: senoseče, pastva hospodářských zvířat, hnojení. Někdy je však nutné před sečí či pastvou vykácet 
náletové dřeviny, posbírat kameny, upravit vodní režim, odstranit nepůvodní rostliny apod.
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Ačkoli se východiska v čase výrazně proměnila, princip zůstává stále stejný: „krkonošské louky jsou závislé na silném, ale citlivém 
vlivu člověka“.

   Užitečné odkazy:  life.krnap.cz
   FaceBook: LIFE Corcontica - život pro krkonošské louky

Česká příroda a její ochrana očima
veřejnosti – výsledky výzkumů
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální a environmentální psycholog, specialista na komuni-
kaci environmentálních témat s veřejností, katedra environmentálních studií Masarykova 
Univerzita Brno

Zelenější, než byste čekali. Tak bychom mohli shrnout dojem, který vyvolávají závěry desítek výzkumů veřejného mínění, které zkou-
mají postoje a chování Češek a Čechů k přírodě a životnímu prostředí.

Jejich postoje k ochraně přírody jsou až překvapivě pozitivní a podpora i striktních politických opatření velká. Individuální chování 
a ochota se uskromnit však často pokulhávají za proklamovanými sympatiemi. Výzkumy, které shrnuje knížka Vztah české veřej-
nosti k přírodě a životnímu prostředí, mapují nejrůznější oblasti – od zemědělství přes energetiku po změnu klimatu. Celá knížka je 
zdarma k dispozici jako e-kniha zde  https://munishop.muni.cz/obchod/e-knihy-zdarma/vztah-ceske-verejnosti-k-prirode-a-zivot-
nimu-prostredi-munispace_1001

V tomto článku se však blíže podíváme především na postoje občanů k chráněným územím, biodiverzitě, divoké přírodě a lesům.
Češkám a Čechům není příroda lhostejná. Ukazuje to řada výzkumů veřejného mínění. Považují ji například za nejzajímavější medi-
ální téma. Zájem o ni (který má celkem 80 % občanů) tak vítězí i nad tématy, jako je cestování, politika či bulvár. Celkem 76 % obyva-
tel považuje myšlenky ochrany přírody a životního prostředí za sobě blízké. Češky a Češi také rádi tráví čas v přírodě. Celoevropské 
výzkumy Eurobarometer například ukazují, že si volí destinaci své hlavní dovolené zvláště podle tamní přírody. Za krajinou, horami 
či jezery přitom vyjíždíme nejvíce z ostatních národů Evropské unie. Jak uvidíme dále, tyto obecné sympatie k přírodě se projevují 
i v některých konkrétnějších tématech ochrany přírody.

STAROST O PŘÍRODU

Většina občanů považuje českou přírodu i její biologickou rozmanitost za ohroženou. Podle výzkumu z roku 2018 si 81 % Češek 
a Čechů myslí, že je poškozování přírodně cenných území u nás závažný problém, a 76 % vnímá jako problém také úbytek různých 
druhů zvířat a rostlin. Zároveň většinově podporují, aby český stát oba tyto problémy řešil (v případě přírodě cenných území to pod-
poruje 79 %, u úbytku druhů 75 %). Podle občanů by v této oblasti měly být aktivní také české ekologické organizace – podle 67 % by 
se měly zabývat ochranou ohrožených druhů zvířat a rostlin.

Různé způsoby ochrany biodiverzity podporuje většina Češek a Čechů také na úrovni Evropské unie, jak ukazuje celoevropský vý-
zkum z roku 2015. Velmi silně například souhlasí s posílením stávajících pravidel ochrany přírody a biodiverzity a jejich lepším pou-
žíváním (oboje podporuje 93 % českých občanů), s nastavením dotací pro zemědělství a rybolov tak, aby nepoškozovaly biodiverzitu 
(podpora je opět 93 %), či s plánováním nových investic do infrastruktury s ohledem na biodiverzitu (92% podpora).

Tento výzkum také ukázal, že čeští občané nejsou s termínem biologická rozmanitost či biodiverzita příliš dobře obeznámeni 
– pouze 20 % uvedlo, že mu rozumí (což je v evropském srovnání velmi málo). Výše uvedené odpovědi respondentů však tato ne-
znalost přímo neovlivnila, neboť uvedeným otázkám předcházela v dotazníku informace, co je biologická rozmanitost. Ještě slabší je 
znalost pojmu Natura 2000 – pouze 9 % občanů uvedlo, že ví, co znamená.

Ochranu přírodně cenných území přitom občané staví nad ekonomické zájmy. Podle výzkumu z roku 2017 celých 70 % souhlasí 
s tím, že bychom měli chránit naše přírodní prostředí pro budoucí generace, a to i pokud tím snižujeme ekonomický růst. Jiný vý-
zkum ukázal, že podle 54 % občanů by měl být zakázán ekonomický rozvoj realizovaný na úkor chráněných území, podle dalších 38 
% by pak měl být povolen pouze v případech velkého veřejného zájmu a za předpokladu, že škoda je plně vykompenzována.

Vedle toho by si občané také přáli, aby bylo v Česku více chráněných území. Výzkum z roku 2015 ukázal, že by chtěli, aby pokrývala 
21 % území České republiky (v současnosti je to zhruba 16 %). Rozšíření chráněných oblastí požadují také na evropské úrovni (sou-
hlasí s tím celých 91 % českých občanů).
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TROCHU VÍCE DIVOČINY

Češky a Češi si vedle rozšíření chráněných území přejí také více prostoru pro divokou přírodu – tedy pro bezzásahová místa po-
nechaná svému vývoji. Nedokáží však příliš dobře určit, na jak velké ploše se u nás divočina rozkládá. Respondenti z výzkumu 
z roku 2015 odhadovali, že divoká příroda tvoří 10 % českého a moravského území, reálně je však její rozloha (podle některých od-
borných propočtů) pouze 0,3 %. Přáli by si přitom, aby byla divočina na 13 % území – tedy jen o trochu více, než podle nich zabírá 
nyní, a 43krát více než současný stav. Zmiňovaný výzkum také ukázal, že 44 % občanů podporuje rozšiřování divoké přírody u nás, 
zatímco celých 37 % váhá a pouhých 9 % je proti.

Podstatně jednoznačněji pak vidí ochranu divoké přírody: celých 71 % občanů si myslí, že je to potřeba. Odpovědnost za její ochranu 
by přitom podle veřejnosti měly nést zejména Ministerstvo životního prostředí (79 % je vnímá jako hodně zodpovědné za její ochra-
nu), národní parky (66 %), česká vláda (64 %) a ekologická sdružení (61 %).

Stejný výzkum také ukázal, že většina občanů podporuje výskyt nejrůznějších divokých zvířat u nás, jako například rysů (jejich vý-
skyt podporuje 76 % občanů), divokých koní (70 %) a zubrů (66 %). O něco méně, avšak stále většinově, podporují i vlky (62 %), lišky 
(59 %), medvědy (57 %) a bobry (54 %).

Studie o postojích k lesům z roku 2018 odhalila zajímavý paradox týkající se estetického vnímání lesů ponechaných svému vývoji. 
Celých 85 % respondentů uvedlo, že se jim místa divoké přírody líbí, avšak 73 % se nelíbí pohled na suché a popadané stromy, 
které jsou přirozenou součástí bezzásahových lesních území.

Nová kniha Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí: Reprezentativní studie české veřejnosti volně ke stažení zde:
http://bit.ly/vztahceskeverejnostikprirode
 
LESY NEJSOU JENOM DŘEVO

Česká veřejnost poměrně silně vnímá také ohroženost venkovské krajiny a lesů – tedy „běžnější“ přírody, než jakou jsou chráněná 
a divoká území. Jak dokládá výzkum z roku 2018, celých 76 % občanů považuje za závažný problém poškozování rázu venkovské 
krajiny (příměstskou zástavbou, průmyslovými a dopravními stavbami, těžbou a dalším). Takřka stejný podíl (73 %) také podporuje, 
aby český stát tuto situaci řešil. Navzdory tomu považují občané současný stav venkovské krajiny a životního prostředí za spíše lepší 
ve srovnání se situací před deseti lety (jako lepší jej hodnotí 42 %, stejný je podle 32 % a horší podle 24 %).

S ještě většími obavami vnímá veřejnost stav českých lesů. Podle 81 % je nepřirozená skladba druhů stromů, schnutí, napadení para-
zitem či poškození lesní půdy závažným problémem a podle 79 % by měl český stát tuto situaci aktivně řešit.

Podobně jako u chráněných území a divoké přírody, také lesů by si Češky a Češi přáli v krajině více, konkrétně 41 % (oproti součas-
ným zhruba 34 %).

Občané přitom silně vnímají environmentální přínosy zalesněných území. Když měli respondenti ve výzkumu z roku 2017 jmenovat 
tři nejdůležitější funkce lesa, nejvíce jich zvolilo právě environmentální funkce – ochranu klimatu (58 %), ochranu vody (46,5 %), 
ochranu rozmanitosti druhů rostlin, hub a živočichů (44 %) a ochranu půdy před erozí (43 %). Teprve za nimi se umístila produkce 
dřeva (36 %). Zajímavé je, že ještě menší důraz kladli respondenti na kulturně-estetické a rekreační funkce lesa, jako je význam pro 
utváření české krajiny (20 %), zdroj lesních plodů a hub (19 %), krásu lesů (19 %) a rekreaci, výlety do přírody (15 %).
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Vidíme, že české veřejnosti na přírodně cenných územích, biodiverzitě, divoké přírodě a lesích záleží – vnímají jejich poškozová-
ní jako závažný problém a přejí si jeho aktivní řešení ze strany českého státu a dalších institucí. Na druhou stranu mají poněkud složi-
tější vztah k divoké přírodě. Nedokáží odhadnout, jak velkou plochu u nás zabírá (otázkou zůstává, zda ji vůbec poznají), a většina se 
nechce dívat na suché a popadané stromy. Určitá neznalost se projevuje také u základních pojmů ochrany přírody, jako je biodiverzita 
či Natura 2000, kdy většina veřejnosti neví, co znamenají.

Jak komunikovat ochranu biodiverzity?
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální a environmentální psycholog, specialista na komuni-
kaci environmentálních témat s veřejností

Dobrá zpráva hned na úvod: Češi mají rádi přírodu. Opravdu, můžeme to říct bez nadsázky: výzkumy ukazují (Krajhanzl, Chabada, 
Svobodová, 2018: 40-49), že obyvatelé České republiky patří mezi největší milovníky přírody v Evropské unii, že mají silný sentiment 
ke krajině, soucítí se zvířaty a přejí si více chráněných území. Při střetu ekonomických zájmů s ochranou přírody stojí většina české 
veřejnosti na straně přírody, pro ochranu přírody argumentují biocentricky, problémy české přírody vnímají jako závažné a podpo-
rují český stát v jejich aktivním řešení. 

Výsledky průzkumů veřejného mínění mají paralely v české populární kultuře. Vzpomenout si můžeme na Čechy milované ladovské 
krajinky nebo na dnes už zlidověnou tvorbu Zdeňka Svěráka (Vesničko má středisková s doktorem Skružným kochajícím se krajinou, 
Na samotě u lesa s dědou Komárkem, Kolju s hymnickou skladbou „Chválím Tě země má“ atd.). Koneckonců málokdo ví tak dobře 
jako marketéři, co dokáže vzít za srdce dané národní publikum – a tak není náhodou, kolik reklam sází na motivy malebné české 
krajiny a přírody (např. slané brambůrky, minerálky, supermarkety, volební kampaně ad.).

Je tu však i několik zpráv špatných: Od postojů je ještě poměrně daleko k chování (jinými slovy: korelace mezi postoji a chováním 
je malá) – jen menšina respondentů, kteří autenticky zastávají postoje zachycené výše zmíněnými průzkumy veřejného mínění, je 
ochotná zapojit se do ochrany přírody spotřebitelsky, event. také občansky.

Znalosti a postoje většiny veřejnosti ve vztahu k ochraně přírody jsou „mělké“, tedy snadno ovlivnitelné. Stačí třeba jedna vý-
znamná událost, nebo pár vyjádření nejvyššího ústavního činitele, a veřejné mínění se změní.

Komunikace je v české ochraně přírody dlouhodobě podceňovanou Popelkou: institucionálně, rozpočtově, personálně, kvalifi -
kačně, a koneckonců i akademicky. Přestože špičky české ochrany přírody často chápou, že agenda komunikace má do budoucna 
strategický význam, běžná praxe zaostává jak oproti komunikaci ostatních environmentálních témat, tak oproti zahraniční praxi. 
V mnoha institucích a organizacích ochrany přírody přetrvává v metodice komunikace ochrany přírody praxe 90. let, která nezo-
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hledňuje aktuální trendy a poznatky v komunikaci, marketingu, public relations interpretaci přírodního dědictví, natož např. v kog-
nitivních vědách, behaviorální psychologii či ekonomii, sociální psychologii apod.

Češi mají velmi dobré kulturní a společenské předpoklady zasazovat se za ochranu přírody, včetně ochrany biodiverzity, avšak do-
posud nebyl tento potenciál – také důsledkem převážně zastaralé a nevýrazné komunikace ze strany ochránců přírody – dostatečně 
využit. 

Tři úrovně, na kterých budovat know-how v oblasti komunikace

Pokud se chceme zorientovat v houštině dostupných komunikačních metodik, doporučení, návodů a tipů, pomůže nám, když odli-
šíme tři úrovně práce v oblasti komunikace: 

Komunikační strategie: Při její tvorbě zaznívají většinou zcela fundamentální otázky, tedy ty, které jdou v oblasti komunikace ke 
kořenu konkrétního záměru, například: „Proč by měl širokou českou veřejnost zajímat úbytek biodiverzity v české zemědělské krajině? 
Čím může získávat na svou stranu Správa národního parku Šumava místní obyvatele?“ Jde tedy o vytyčení cíle komunikace – typicky 
řešení určitého problému, dosažení změny – a popis postupu, jak komunikací zvoleného cíle dosáhnout. Pro práci na této úrovni je 
důležité strategické, analytické a kreativní myšlení a dobrá znalost společenského – a případně i politického – kontextu.
 
Komunikační taktika: Při jejím řešení si pracovníci v návaznosti na zvolenou strategii kladou praktičtější otázky, jako například: 
„Které konkrétní osobnosti veřejného života by byly nejlepším zaštítěním naší kampaně?“ „Má smysl pro naši správu národního parku 
zakládat účet na Twitteru?“ nebo „Co lidem říkat v informačním centru o okolí Horské Kvildy?“ Při řešení taktiky je potřeba se držet 
komunikační strategie a přitom ji promyšleně a nápaditě převádět na konkrétnější rozhodnutí. 

Komunikační operativa: V  tomto případě zaznívají ty nejvšednější otázky: „Myslíš, že mám zveřejnit ten facebookový příspěvek 
s fotografi í Václava Sojky ve čtvrtek večer, nebo až v pátek v poledne?“ „Jak nazveme tu tiskovou zprávu k zonaci?“ apod. Operativa je 
spojena nejvíce s „řemeslem“, typicky jak napsat tiskovou zprávu a budovat vztahy s médii, jak spravovat sociální sítě a formulovat 
na nich své příspěvky, jak grafi cky designovat nový web, jak mluvit na mikrofon a na kameru, jak mají vystupovat pracovníci v in-
formačních centrech, jak mají strážci přírody zvládnout konfl ikt s nepříjemným turistou apod. Pro komunikační operativu jsou 
stěžejní nejrůznější komunikační dovednosti, a také schopnost porozumět dobře strategii a taktice, abychom mohli držet vytyčený 
směr v každodenní praxi. 

Jak z uvedeného vyplývá, dobrá komunikace se odvíjí od zvolené komunikační strategie. A ta je vždy šitá na míru určitému problé-
mu, organizaci a cílové skupině. Tedy podrobněji řečeno: strategie je koncipovaná tak, aby dosáhla jasně stanoveného konkrétního 
cíle; je designovaná pro konkrétní cílovou skupinu tak, aby ji sdělení zaujalo, vzalo za srdce, pošťouchlo k nějaké akci; a konečně je 
přizpůsobená konkrétní organizaci (Krajhanzl, 2019). Bylo by naivní si myslet, že může existovat jedna komunikační strategie, která 
poslouží pro komunikaci různých organizací o různých problémech ochrany biodiverzity různým cílovým skupinám. To reálné není 
– podobně jako u lékaře, kde každý dostane originální lékařskou zprávu s diagnostikou a na to navazující terapií. 

Tedy doporučení první: všude, kde jde o významná témata a kde jsou na to rozpočtové možnosti, hledejme způsoby, jak ve spolupráci 
s experty na komunikaci vypracovat konkrétní komunikační strategii. 

Jestliže komunikační strategie v české ochraně přírody citelně chybí, je všude naopak přehršel návodů na komunikační operativu: 
jak vydávat tiskové zprávy, jak podporovat interakci na sociálních sítích apod. Tato doporučení jsou často – na rozdíl od strategií – 
univerzální, a pro oblast ochrany biodiverzity nemají žádná specifi ka. Čerpat tak můžeme z public relations, nebo třeba publikací 
pro neziskové organizace. 

Soustřeďme se proto především na taktiku komunikace. Výhodou je, že se o ní nenapsalo zatím skoro nic (na rozdíl od operativy), 
a přitom je univerzálněji použitelná (na rozdíl od strategie). Na základě dostupných poznatků z oblasti sociálních, kognitivních 
a behaviorálních věd, environmentální komunikace a marketingu nabízíme několik zásad, jak komunikovat o ochraně biodiverzity 
s veřejností. Jsou připravené tak, aby je mohl prakticky použít vcelku každý, kdo se zabývá – na různých pracovních pozicích – ko-
munikací ochrany biodiverzity.

Co ne, tedy čemu se raději vyhnout 

Nespoléhejme na to, že by poznatky o biodiverzitě dokázaly změnit postoje a chování lidí: Ochrana přírody výrazně přeceňuje 
znalosti a podle starého hesla „poznej a chraň“ věří, že poskytování botanických či zoologických poznatků bude veřejnost motivovat 
k ochraně přírody. Jak ukazují výzkumy v sociálních vědách už od přelomu 70. a 80. let: vědomosti mají slabý vliv na postoje, a ještě 
slabší vliv na chování. Například když se podíváme na jiné resortní téma: každý řidič ví, že když se dopravuje se svým automobilem, 
podílí se tím na znečištění ovzduší, které má negativní dopad na zdraví nás všech. Přesto každý týden usedají za volant svého auta jen 
v hlavním městě statisíce řidičů. Jakkoliv za určitých – poměrně specifi ckých – okolností mohou vést informace ke změně chování, 
pro tuto chvíli zdůrazněme: poznatky o biodiverzitě ke změně chování nestačí.

Nepředpokládejme, že veřejnost zajímá to samé, co pracovníky ochrany přírody: Významná část veřejnosti vnímá zaujetí příro-
dovědců pro různé druhy neznámého hmyzu či morfologii pestíků se stejně malým pochopením, jako kamaráda nadšeně recitujícího 
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žebříček vítězů hodu oštěpem muži na olympiádě v Soulu v roce 1988. U většiny lidí to padá do kognitivního koše, který je nadepsa-
ný: „věci, které mě nezajímají a které nepotřebuji vědět“. Pokud se teď někdo lekl, že by tím cíle ochrany biodiverzity byly ztraceny, 
tak mám dobrou zprávu: nejsou. V kognitivních a behaviorálních vědách je docela dobře prozkoumáno, že my lidé nepotřebujeme 
o všem vědět všechno, abychom to mohli správně zohledňovat ve svém chování. Říká se tomu „černé skříňky“. Přestože vlastně po-
řádně nerozumíme tomu, jak fungují meteorologické modely skryté za předpovědí počasí, víme, že si máme vzít deštník. Jakkoliv 
nerozumíme tomu, jak z hlediska enzymů probíhá trávení červeného masa, přesto čím dál více lidí omezuje jeho konzumaci kvůli 
obavám z rakoviny tlustého střeva. Důležitější než samotné informace, event. jejich objem, jsou totiž jiné vlivy (informace jsou jen 
malou částí skládačky, kde sehrávají celkově větší roli naše motivace, hodnoty, postoje, dostupnost řešení atp., viz níže). Snahy udělat 
z lidí amatérské botaniky, zoology či geology jsou nejen marné, ale často přímo kontraproduktivní – potěšíme sice hrstku svých věr-
ných přírodoznalců, ale v době zahlcené informacemi budeme nudit, otravovat a odrazovat všechny ostatní. 

Nevyvolávejme v lidech pocity viny, nementorujme je: Většina lidí si o sobě myslí, že jsou v jádru morálně dobří. Vědí, že občas 
udělají nějakou chybu, ale je jim velmi nepříjemné, když jim někdo jejich morální nedostatky připomíná. Vyrovnávají se s tím po 
svém: často raději shodí toho, kdo je kritizuje (např. „asi je to starý bručoun“, nebo „ty národní parky mají móresy jako za socialis-
mu“), než aby si přiznali své provinění. Kdo bere lidem dobrý pocit sama ze sebe, ten musí s jejich nepříznivou reakcí počítat. Snad 
kromě největších škůdců, kteří vědomě škodí biodiverzitě (např. traviči dravců) se snažme s  lidmi mluvit o  jejich roli v ochraně 
biodiverzity pozitivně: respektovat jejich důstojnost raději, než je takříkajíc peskovat (např. výzvy formulované jako imperativy), 
nabízet raději než nutit, inspirovat raději než poučovat, věřit v jejich dobré úmysly raději, než je podezřívat z těch špatných. Veřejnost 
to vnímá, a určitě se nám to v dobrém vrátí. 

Nepřesvědčujme veřejnost o ochraně biodiverzity ekonomickými argumenty: V době, kdy o mnoha oblastech života společnosti 
rozhodují ekonomická čísla, zdůrazňují někteří ekonomickou výhodnost ochrany biodiverzity: od konkrétní roviny turistického 
rozvoje v chráněných oblastech, až k obecné rovině ekosystémových služeb. Výzkumy přitom ukazují, že (nejen) české veřejnosti je 
argumentace založená na kalkulaci ekonomických přínosů vzdálená – důvody k ochraně přírody vidí primárně biocentrické (zdů-
razňující hodnotu přírody pro ni samotnou), ekonomické hledisko je v ochraně přírody na chvostu jejich zájmu. Ostatně má to také 
etický a současně dlouhodobě strategický rozměr: čím více bychom veřejnost posilovali v přesvědčení, že ekonomické argumenty 
jsou rozhodující, tím víc bychom podporovali společenský diskurz, který jiné než ekonomické hodnoty ignoruje. Na to by výhledově 
mohla doplatit jak ochrana biodiverzity, tak ochrana přírody jako taková. 

Co ano, tedy jak komunikovat ochranu biodiverzity

Začněme tím, co lidé znají, s čím mají zkušenost: Dejme tomu, že chceme široké veřejnosti říct, že v české zemědělské krajině ubývá 
ptáků. Bude čtenáře mobilizovat k podpisu petice zmínka o snižování populace chocholouše obecného? Bohužel pravděpodobně ne, 
protože ho většina lidí nezná. Ale co třeba ubývání koroptví a skřivanů? A jéje! Veřejnost motivuje ochrana přírody, tzn. konkrétních 
lokalit, biotopů, druhů, ke kterým mají vztah. Například druhy, které znají už od dětství. U málo známých druhů se naopak můžeme 
sebevíc snažit (zajímavostmi, příběhy), ale té naléhavosti jako u všeobecně známých druhů nemáme většinou šanci dosáhnout. Nebo 
to můžeme vzít za jiný konec a začít problémy, které lidé zažívají na vlastní kůži, případně se o nich hodně mluví v médiích: vyschlé 
studny, schnoucí stromy nebo jak ubylo hmyzu na čelních sklech aut (každý pamětník si vzpomene), povodně, velká pole, řepka, 
vykácené aleje, holoseče a okraje polí zarostlé kopřivami.

Když komunikujeme problém, přidejme vždy i řešení a příležitosti: Poslouchat o problémech je pro mnoho lidí nepříjemné. Vět-
šinou to v nich vyvolá smutek, strach, někdy i vztek – nicméně pokud neví, co by mohli pro řešení dělat, končí to většinou pocity 
bezmoci, rezignací, nebo dokonce vytěsněním (zlehčením, racionalizováním) problému. Proto je zlatým pravidlem komunikace 
v environmentální oblasti zásada: když komunikujeme o problému, nabídněme praktické řešení a ukažme, co dalšího dobrého to 
přinese. Tzn. pokaždé (!), když popisujeme veřejnosti nějaký problém, zmiňme něco praktického, co může udělat skoro každý člověk 
pro řešení daného problému. Nejlépe úplně snadno, ještě ten den odpoledne – ať už se to týká angažovanosti (např. podpis petice) 
nebo spotřebitelského chování (koupě biopotravin). Tím podporujeme šanci, že se lidé zapojí, místo toho, aby problém házeli za 
hlavu jako vše ostatní, s čím si neví rady. Důležitou součástí jsou také příležitosti: ty vyvažují problémy, aby lidé nebyli motivováni 
jen negativně (co je špatně), ale také pozitivně (co se může zlepšit). Stojí za to ukazovat, že příležitostí ochrany biodiverzity není jen 
zachování biodiverzity, ale také např. pestřejší a krásnější krajina, zdravější prostředí (méně toxinů), zadržování vody v krajině ad.

Vyhledávejme a odstraňujme překážky, které lidem brání zapojit se do ochrany biodiverzity: Už víme, že vědomosti nestačí – 
skutečným cílem je, aby lidé pro ochranu biodiverzity něco reálného dělali. Jako občané, kterým není jedno, co se kolem nich děje. 
Jako spotřebitelé. Jako zahrádkáři nebo vlastníci pozemků. Čím přesněji si ujasníme, k jakému konkrétnímu chování je chceme naší 
komunikací motivovat, tím je větší šance, že se to podaří. Přitom, jak už zaznělo, chování nevzniká jen z informací. Většinou mu brá-
ní různé překážky, např. nedostatek času, peněz, dovedností, ale také třeba vnímání názorů ostatních lidí, předsudky apod. Zjišťujme 
proto (např. anketou, rozhovory apod.), co jsou bariéry, které lidem brání zapojovat se konkrétními způsoby do ochrany biodiverzity. 
A stejně tak věnujme pozornost tomu, co by mohlo zvolenou cílovou skupinu motivovat k ochraně biodiverzity. 

Motivujme k  ochraně biodiverzity tím, co cílovou skupinu citově osloví: Oslovme lidi komunikací, která je vezme za srdce.        
U každé cílové skupiny to může být něco jiného. Například konzervativněji laděné publikum osloví vlastenecké rámování české kra-
jiny jako dědictví našich předků, s idylou tradiční venkovské krajiny jako pestrou mozaikou alejí, potůčků a rybníčků, mezí, polních 
cest s křížky a božími muky, s čápy na komíně a vlaštovkami kroužícími nad chalupou. Do té symboliky patří česká trikolóra, stejně 
jako mozolnaté ruce „našich předků“, kteří v té krajině „moudře hospodařili“ (součást toho diskurzu). S pamětníky vzpomínat, kolik 
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bylo strnadů nebo třeba baboček. A ochranu české krajiny můžeme rámovat také jako součást ochrany české kultury (vedle Národ-
ního divadla, Slavína a českých hradů a zámků). Podobně můžeme komunikovat ochranu biodiverzity přes nostalgii, navíc takový 
narativ by mohl zaujmout širší cílovou skupinu. Stačí spojit rétoriku s retro-poetikou: vzpomínky na dětské hry a sbírání borůvek po 
lesích, koupání v rybnících, chytání čolků a raků, první čundry a lásky, první škodovka a její přední sklo obsypané hmyzem, a dnes 
nic, jak se krajina kolem nás mění, jak se ničí, jak se českou krajinou ztrácí kus našeho dětství a mládí. Jiný narativ může sázet na 
zdraví a harmonii s přírodou, osloví spíše vzdělanější střední třídu: jsme to, co jíme, a že zdravé potraviny pocházejí ze zdravé kra-
jiny, která je plná života; a že chceme žít v míru s přírodou, že co je dobré pro přírodu, je i dobré pro lidi. Narativem může být také 
reciprocita, jeden z univerzálních principů přesvědčování (Cialdini, 2014): co všechno nám příroda velkoryse dává (tady lze vycházet 
z ekosystémových služeb, aniž by o nich nebo jejich ekonomickém vyčíslení padla zmínka) a jak my se k ní chováme špatně, že naším 
chováním k přírodě ohrožujeme sebe sama a můžeme na to doplatit. Určitě bychom mohli formulovat další narativy. Každopádně 
nejdůležitější je oslovit emoce cílové skupiny, protože emoce jsou to, co pohání naši motivaci. Komunikace ochrany biodiverzity bude 
nejúspěšnější, když hodnotu přírody spojíme s jinými hodnotami, které mají lidé hluboko v srdci, např. právě zdraví, reciprocitu, 
nostalgii nebo sentiment k tradiční české krajině. 

Zviditelňujme neviditelné: Biodiverzitu ovlivňuje řada procesů, které jsou – zejména pro laiky – okem neviditelné. To je značná 
nevýhoda, protože vizuální podněty jsou pro naše posuzování rizik zásadní. Někdy se mluví dokonce o vizuální závislosti – což dobře 
dokládá skutečnost, že nejvíce Čechů považuje odpady za největší environmentální problém. Zviditelňujme tedy vše podstatné, co 
oko smrtelníka nevidí: grafi cky znázorňujme neviditelné nebo překládejme obtížně představitelné procesy do vizuálně představitel-
ných metafor (např. chronicky známý příklad s tím, kolik fotbalových hřišť se vykácí každou sekundu v Amazonském pralese).
 
Používejme čísla, která vyvolají emoce: Většina české veřejnosti nemá představu, jak v krajině ubývá druhů, ani jak se snižují popu-
lace některých dříve rozšířených druhů. Nabídněme jim jednoduchá čísla (např. poklesy populací v procentech), která ukazují hloub-
ku problému české přírody a krajiny – např. kolik ptáků ubylo v zemědělské krajině za posledních patnáct let. Čísla je pak výborné 
doplnit příklady několika druhů, které lidé znají. 

Ukazujme krásu přírody: Češi milují přírodu. Podle dostupných českých dat je zajímá mnohonásobně více než politika nebo bulvár 
(Krajhanzl a kol., 2018: 26-27). A marketingoví specialisté potvrzují: příroda prodává (např. osobní automobily, prací prášky, pivo, 
politické kandidáty a subjekty). Jen máloco totiž vyvolává takové sympatie jako příroda. Používejme tedy fotografi e přírody všude, 
kde to jenom jde: na webových stránkách, sociálních sítích, v kampaních. Čím více, tím lépe. Čím krásnější, tím lepší. Funguje to 
podobně jako při setkání s někým sympatickým: máme sklony mu více naslouchat, věřit i s ním souhlasit. O estetické zobrazení pří-
rody se snažme také v případech, kdy chceme v komunikaci tematizovat některé problémy. Například není důvod, proč by fotografi e 
zničeného biotopu neměla mít dobrou kompozici, zajímavé ostření a odpovídající barevné ladění. Nejen v případě ochrany biodi-
verzity platí: jeden obraz za tisíc slov. 

Připomínejme vzácnost české přírody: Čím jsou věci vzácnější, tím větší mají pro lidi hodnotu, a  tím více jsou ochotni pro ně 
udělat – tak zní jeden ze šesti univerzálních principů přesvědčování (Cialdini, 2014). Vědí to realitní makléři, když nám tvrdí, že 
o nemovitost projevuje zájem kromě nás dalších osm potenciálních kupců. Vědí to e-shopy, když na svých stránkách uvádějí, že na 
skladu zbývají poslední dva kusy. Překvapujme tedy čtenáře, diváky a posluchače tím, co je v české přírodě vzácné, nejlépe světově 
unikátní. A protože ve střední Evropě touží řada lidí i po exotice, můžeme zvýšit atraktivitu české přírody přimícháním exotiky do 
interpretace, která například soutok Moravy a Dyje představí jako Moravskou Amazonii a Krkonošský národní park jako tundru 
v srdci Evropy. 

Ochranu přírody zaštiťme autoritami: S orientací ve světě, který je složitý, a o kterém nikdo nevíme všechno, nám pomáhají auto-
rity. Lidé úctyhodní a důvěryhodní, kteří svým vzděláním, rozhledem a životní zkušeností dokáží přesvědčit i ty posluchače, kteří 
o debatovaných problémech vědí podstatně méně. V české společnosti mají vysoký kredit vědci. Zejména pokud jsou známí a zdatní 
v popularizaci, jsou mediálně vděčnými ambasadory ochrany biodiverzity. Neváhejme při všech příležitostech zaštiťovat potřebné 
požadavky autoritou výzkumných pracovišť. O to opatrněji však zvažme, zda a jakým způsobem zapojovat do komunikace ochrany 
biodiverzity celebrity, např. populární herce a zpěváky. Ty je riskantní stavět do role autorit, které do problému zasvěcují ostatní – 
na část veřejnosti to pochopitelně nepůsobí důvěryhodně. Jejich výhodou však je, že mají potenciál přitáhnout k tématu pozornost 
svých fanoušků, a tak stojí za to je do komunikace zapojovat. Vhodná je pro ně role „jednoho z občanů“, který se vyjadřuje sám za 
sebe, nepoučuje, prostě svým gestem ochranu biodiverzity podporuje. 

Ukazujme, že ochrana přírody má širokou podporu veřejnosti: Své postoje si lidé tvoří nejen podle svých vlastních myšlenek 
a emocí, ale také podle názorů ostatních. Zvyšujme tedy přesvědčivost naší komunikace zmínkami o tom, že naprostá většina české 
veřejnosti podporuje ochranu přírody (viz podrobně Krajhanzl et al., 2018: 40-49). Může se to týkat jak osvětových a advokačních 
kampaní, tak i třeba naučných a výstražných tabulí. Pokud na tabuli v terénu poukážeme na skupinovou normu, že lidé na tomto 
místě chodí po vyznačených cestách, zvyšujeme tím procento veřejnosti, které tuto výzvu na dodržování vyznačených tras uposlech-
ne (Krajhanzl et al., 2010: 26-27).

Pracujme s tím, že je lidem v přírodě dobře: Málokdo si to uvědomuje, ale chránit českou přírodu je podobné jako chránit české 
pivo nebo věhlas Járy Cimrmana. Skoro každý má přírodu rád a čas v přírodě lidem ulevuje od stresu a kognitivní únavy (Daniš, 
2016). Ostatně Češi jako národ chatařů a chalupářů pro ni mají zvláštní slabost (Krajhanzl et al., 2018: 32-38). Když je tedy příroda 
ohrožena, většina země ví, na které straně stojí. Berme to v úvahu při svojí komunikaci s lidmi, vyvolávejme v nich vzpomínku na 
příjemné chvíle a místa v přírodě. Pišme tak, jako bychom jim chtěli mezi řádky pošeptat: „My víme, jak máte českou přírodu rádi.“ 
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Vytvářejme koalice: Přestože se ochrana přírody těší solidním sympatiím české veřejnosti, pověst ochránců přírody je komplikova-
nější (Krajhanzl et al., 2018, 138-139). Důvěryhodnost požadavků na ochranu biodiverzity se zvyšuje, pokud je zřejmé, že nepochá-
zejí pouze ze specifi cké kategorie ochránců přírody, ale že se na nich shoduje více skupin. Proto má smysl navazovat, budovat koalice 
pro ochranu biodiverzity např. s vědeckými a univerzitními pracovišti, kulturními a sociálními nevládními organizacemi, pedagogy 
a vzdělávacími institucemi, turisty, podnikateli, zemědělci, lesníky, myslivci, správami povodí, místními hasiči, církví, ale také třeba 
se zpravodajskými i lifestylovými médii, infl uencery apod. Čím pestřejší koalice máme, s čím více populárními partnery, tím lépe.

Pracujme s identitou osloveného: Pro lidi je obtížné uvažovat objektivně o světě. Svět vždy vnímáme z perspektivy svých zkušeností, 
hodnot, přesvědčení, a koneckonců také toho, za koho se považujeme – tedy identity. Ta významně ovlivňuje to, co si myslíme a ne-
myslíme a co jsme a nejsme ochotni udělat. Některé postoje pak zastáváme proto, že zůstáváme konformní s lidmi ze stejné skupiny 
jako jsme my – např. se zemědělci, lesníky či myslivci. Ochránci přírody jsou pak často vnímáni jako protivníci. Pokud chceme 
tuto předpojatost, tuto polaritu my vs. oni, prolomit, je důležité brát v komunikaci do hry identitu oslovených. Ukazovat, že existují 
také lesnické motivace pro ochranu biodiverzity, že názory lesníků nejsou homogenní, a nabízet lesnické autority, které jsou živým 
důkazem, že lesník může ve své práci čerpat z aktuálních výzkumů a starat se o biodiverzitu. Pro lesníky je to pak důležitý vzkaz, že 
pokud se vydají touto cestou, nemusí být „méně lesníky“: že ochrana biodiverzity je také přirozenou součástí této profese, jakkoliv se 
v současnosti může rozcházet s hlavním proudem v lesnictví.

Na předchozích stranách jsme se pokusili vybrat ty nejdůležitější zásady pro taktiku komunikace ochrany biodiverzity. Stojí za to 
o nich přemýšlet, zjišťovat si o nich více, doplňovat je dalšími zásadami, a především je používat – případně testovat – v praxi. Když 
se vrátíme na úvod, víme, že to není všechno: pro úspěšnou komunikaci ochrany biodiverzity potřebujeme dobrou komunikační 
strategii a praktiky zběhlé v komunikační operativě. Protože problém ochrany biodiverzity je v demokratické společnosti vždy pro-
blémem společenským a politickým, je právě komunikace – ať už s politiky, nebo s veřejností, která politiky volí a ovlivňuje – klíčová 
pro záchranu významných přírodních hodnot.

  Doporučená literatura k tématu
  - Aronson, Elliot; Tavrissová, Carol. Chyby se staly (ale ne mou vinou): Proč omlouváme svoje hloupé názory, chybná
     rozhodnutí a špatné skutky. Dokořán, 2012.
  - Cialdini, Robert B. Zbraně vlivu: manipulativní techniky a jak se jim bránit. Jan Melvil, 2014.
  - Kahneman, Daniel: Myšlení rychlé a pomalé. Jan Melvil, 2012.
  - Krajhanzl, Jan. Výběr z doporučené literatury. Fórum ochrany přírody, 2019. Číslo 2, s. 6-9. 
     Dostupné z http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-komentare/vyber-z-doporuceneliteratury
  - Krajhanzl, Jan; Chabada, Tomáš; Svobodová, Renata. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí: Reprezentativní
     studie veřejného mínění. Masarykova univerzita 2018. https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/1001
  - Krajhanzl, Jan, Svobodová, Renata. Česká veřejnost a ochrana přírody. Fórum ochrany přírody, 2019. Číslo 2, s. 16-17.
     Dostupné z http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzykomentare/ceska-verejnost-a-ochrana-prirody
  - Krajhanzl, Jan; Zahradníková, Šárka; Rut, Ondřej. Možnosti spolupráce s veřejností (nejen) při ochraně životního prostředí.
     Praha: Zelený kruh, Praha 2010. Dostupné z http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/moznosti-spoluprace-s-verejnosti-web.pdf
  - Růžička, Tomáš; Hušková, Blažena; Ptáček, Ladislav; Medek, Michal; Banaše, Marek. Metodika o zásadách a metodách
     interpretace se zaměřením na interpretaci přírodního dědictví a činnost návštěvnických středisek s využitím zahraničních
     zkušeností. Partnerství, o.p.s., 2011. 
  - Winter, Deborah DuNann; Koger, Susan M. Psychologie environmentálních problémů. Portál, 2009.
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Biodiverzita a její praktická ochrana
David Číp, předseda ČSOP Jaro Jaroměř

Jaké jsou největší problémy ochrany biodiverzity, způsoby jak je nejlépe řešit a ještě u toho šetřit miliardy?

Úbytek druhové rozmanitosti je opravdu markantní. V ČR za posledních 30 let zmizelo 10 milionů ptáků, z celé EU 421 milionů! 
Již přestávají fungovat základní ekosystémové služby = například nastává alarmující pokles divokých opylovačů („domácí“ včely za-
jišťují pouze omezený počet opylení a nezřídka divokým opylovačům konkurují a tím problém ještě více prohlubují), pokles hmyzích 
predátorů má vliv na přemnožení druhů označovaných v zemědělství a lesnictví jako škůdci, ale i na početnost dalších predátorů, 
jako jsou např. ptáci, plazi nebo obojživelníci, kteří ostatně také rapidně celosvětově vymírají, a nejinak je tomu i v ČR. Ostudný je 
stav některých zejména nelesních přírodních rezervací, nedobrý je i stav našich národních parků, které rovněž hromadně postihuje 
vymírání a ztráta přírodního bohatství. Lesy jsou z hlediska ochrany přírody příliš husté. Alarmující je stav Moravské Amazonie. 
Ostudné jsou letité tahanice o ekonomicky nesmyslnou likvidaci kaňonu Labe.

Další závažný problém je přímo katastrofi cký stav našeho zemědělství – ničení půdy erozí (ztráta organické hmoty), utužováním, 
likvidací půdního života jedy z pesticidů a hnojiv, genocida živočichů a rostlin zemědělské krajiny – největší půdní celky v Evropě, 
zcela rozhodující vliv na nezadržení vody v krajině.

Úděsný je také stav hospodaření s vodou v naší krajině, dopady dnes nechvalně známé všude okolo nás – vyschlé studny, miliardové 
hospodářské škody v zemědělství a lesnictví vlivem sucha, následně miliardové škody vlivem povodní. Nesmyslné ekologicky i eko-
nomicky sebevražedné úvahy (jen tyto úvahy už stály přes 30 milionů korun) o kanálu Dunaj – Odra – Labe za čtvrt bilionu korun, 
kontroverzní program MZE na odvodňování naší krajiny, kde se již promrhala miliarda korun a další tři miliardy se ještě promrhat 
mají. A další  nesmyslně promrhané miliardy za neméně absurdní „projekty“ typu „splavnění Vltavy“, kdy se např. za úpravu 9 km 
Vltavy spláchla miliarda korun, přičemž dnes už je množství sedimentů ve stejném stavu jako před projektem (více viz ZDE, ZDE, 
ZDE, …). Voda by měla spadat pod MŽP, nikoli MZE, které nyní připravuje stavbu drahých devastačních přehrad, ale vůbec nechrá-
níme současné vodní zdroje – příklad vyhlášky ze 70. - 80. let 20. století, zastavujeme si ochranná pásma sklady…

Tristní stav našich hospodářských lesů – masová gradace kůrovce následovaná masovým úhynem smrku (ZDE, ZDE, ZDE, …), 
ale i hynutí jasanů, jilmů a olší následkem zavlečených invazivních chorob, větrné kalamity, odvodnění lesů vlivem používané těžké 
techniky a špatné praxe při vytváření a správě lesních cest – viz ZDE.

Mrhání prostředků na technické, zemědělské a lesnické rekultivace po těžbě nerostů, kde se topí další miliardy (ještě více podrob-
ností ZDE).

Otřesné hospodaření s ekonomickými prostředky na ochranu přírody. Peněz na „ochranu přírody“ bylo v posledních letech „až 
příliš mnoho“ a  tak se trestuhodně promrhaly za nesmyslné projekty z  operačních fondů. Ti „praví ochranáři“ se však k  těmto 
prostředkům nedostali a naopak celou dobu živoří, respektive většina odborníků z tohoto oboru zcela odešla, protože se ochranou 
přírody uživit téměř nedá. Státní ochrana přírody se naopak změnila v byrokratický moloch, který přes samá lejstra na ochranu pří-
rody nemá čas. I když ve státní ochraně přírody pracují stovky lidí, věnuje se jí pak za zlomek promile prostředků, který tento aparát 
promrhá na hrstku nadšenců a to nezřídka zcela dobrovolně.

Co tedy teď s výše uvedeným nadělením?

Více ochrany přírody a přírodních zdrojů, ochranu klimatu řešit komplexně a odborně a nenechat se zlákat „zázračnými“ řešeními, 
jako byla např. biopaliva – více ZDE.

Úbytek druhové rozmanitosti

S okamžitou platností zastavit dotace na zalesňování zemědělské půdy, pokud se nejedná o pole (umělé zalesňování zatím naopak 
ničí poslední druhově bohaté orchidejové louky a motýlí stráně). Hned vzápětí upravit zemědělské dotace na údržbu trvalých trav-
ních porostů a pastvin, které způsobují doslova holocaust všeho živého tak, aby se zohledňovaly i nároky opylovačů. Když už musíme 
zemědělství dotovat, tak ať to má nějaký smysl. A z dlouhodobého hlediska se snažit dotace do zemědělství ušetřit přejitím na nejen 
ekologičtější, ale podstatně ekonomičtější způsoby údržby krajiny – využít původních spásačů – zubrů, divokých koní, praturů. Na 
rozdíl od přešlechtěných hospodářských zvířat mohou celoročně žít venku, v podstatě nevyžadují žádnou veterinární péči, nepotře-
bují umělé inseminace ani asistenci při porodech a tak prostě jen udržují krajinu a bez námahy „vyrábějí“ nejetičtější a nejekologič-
tější maso jaké si vůbec dokážeme představit. Produkují i podstatně menší množství skleníkových plynů než hospodářská zvířata 
nebo traktor.

V chráněných územích začít udržovat přírodu dle moderních přístupů ochrany přírody = alespoň občas využívat zcela zásadní oheň 
(= nekompromisně „rozumně“ zapálit kusy národních parků ať už jde o Krkonoše, Šumavu, Podyjí nebo Labské pískovce, ale i nejed-
nu rezervaci, bývalý i aktivní vojenský prostor). Následně na tato místa vypustit velká zvířata (alespoň do velkých ohrad, na několika 
málo vhodných místech i volně) a následně pak už jen regulovat jejich stavy odlovem na maso, zejména tam, kde se o to nepostarají 
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přirození predátoři typu vlk nebo rys. Otevřít přírodu lidem a začít maximálně využívat potenciál, který nabízí – např. výpravy do 
divočiny s botanickými a zoologickými průvodci, fotografi cké a v omezené míře i lovecké „safari“ výlety za velkými zvířaty. Pocho-
pitelně ale vše v rozumné míře a nikoli v míře „masové turistiky“. 

Zemědělství

Upravit zemědělské dotace tak, aby zohledňovaly nejen ochranu přírody, ale i ochranu půdy a vody. Převést do praxe již (dobře) 
zpracovaný rámcový dokument – Strategický rámec Česká republika 2030, část „Odolné ekosystémy“. Věnovat více prostředků do 
propagace i výzkumu ekologického zemědělství, nebo alespoň integrovaných systémů, kde jsou výborné výsledky např. u jihomorav-
ských vinařů, kteří konečně v praxi vidí, že se jim ekologičtější způsoby hospodaření ekonomicky vyplácejí. Začít produkovat maso 
ekologičtěji, etičtěji i ekonomičtěji – viz výše.

Voda

Viz výše + co nejdříve rozjet revitalizace toků (a současně ihned zrušit nesmyslné programy na odvodňování krajiny a bránit vzniku 
naprosté většiny plánovaných přehrad – trend je dnes přesně opačný – přehrady se už bourají v USA i ve Francii a my bychom také 
měli začít, natož stavět nové typu Pěčín nebo Skalička), prosadit moderní legislativu (vzorem by mělo být např. Bavorsko) na ochranu 
podzemních vod, resp. zdrojů pitné vody a ochranu povrchových vod. Připravit veřejnost na to, že s přehledem nejlevněji a možná 
i nejrychleji nám mnohé říční systémy zrevitalizují bobři a povodně, je třeba je ale ve volné krajině neomezovat a technické zásahy na 
regulaci toků soustředit pouze tam, kde hrozí vážné ekonomické škody = v zástavbě obcí. Nepouštět zástavbu do záplavových oblastí, 
nechat řekám více místa = protipovodňové hráze ve volné krajině zbourat, nebo alespoň výrazně posunout.

Lesy

Státní, městské a obecné lesy (výhledově všichni větší vlastníci lesů) by měly přejít na certifi kaci FSC (což požaduje i trh) a upustit 
od pasečného hospodaření.

Rozumné hospodaření s fi nančními prostředky (ušetřit miliardy, navýšit o pár milionů)

Zastavit nesmyslné potěžební rekultivace a naopak maximálně využívat přírodní procesy, které jsou zdarma. Upravit podmínky čer-
pání evropských dotací. Rozumně zvýšit fi nance v Programu péče o přírodu, Programu obnovy přírodních funkcí krajiny a Národní 
program na podporu biodiverzity – jedny z mála dotačních programů, kde se nic netuneluje a funguje to dobře a velmi efektivně a za 
málo peněz je z toho hodně muziky! Legalizovat řízené vypalování a začít jej převádět do praxe.

14



Biodiverzita aneb přírodní rozmanitost
Bc. Lenka Hronešová, Mgr. Pavlína Havlová, SEVER Hradec Králové

Co se skrývá za pojmem biodiverzita a jak ji člověk může svými činnostmi omezit, nebo naopak podpořit? Proč jsou na některé louce 
pestrobarevné květy lákající motýli a další množství hmyzu? Jak má vypadat zdravý les a jak má postupovat rozumný zemědělec? 
Dokážeme vyřešit problém se sinicemi, které nám znemožňují osvěžit se v letním horku v rybníce?

Dílna provede účastníky 4 přírodními prostředími a nabídne praktické aktivity, po jejichž absolvování si sami dokážou odpovědět 
na výše uvedené otázky. 

        Cíl: žák chápe vliv lidské činnosti na přírodní rozmanitost

        Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ

        Časová dotace: 4 x 45 minut

                 Výstupy a pomůcky: uvedeny u jednotlivých částí

POPIS REALIZACE AKTIVIT
Pozn.: aktivity byly v rámci dílny realizovány ve zkrácené verzi s věkově smíšenou skupinou dětí (1. - 5. tř.)

1. ÚVOD – přírodní rozmanitost (biodiverzita)

        Výstupy: účastníci se zamýšlí nad rozmanitostí přírody na planetě Zemi a v České republice, ve spolupráci z barevných gáz
        vytvoří krajinu s co nejvíce biotopy (přírodními stanovišti) a rozdělí do nich obrázky rostlin a živočichů.

        Pomůcky: glóbus, velké obrázky 4 biotopů (les, rybník, pole – louka), CD – zvuky, zařízení na přehrávku, éterické oleje,
        obarvené gázy + látky, papírové stromky, obrázky rostlin a živočichů.

• Lektor/ka ukáže účastníkům glóbus a vyzve je, aby postupně říkali, co vidí. 
Následuje diskuse o rozmanitosti přírody: Jaká je na naší zeměkouli příroda? Čím, jak a proč se liší příroda na různých světadílech? 
Kde najdeme naši republiku? Liší se příroda u nás od přírody v Africe? A jak vypadá příroda v okolí našeho bydliště? Jaká přírodní 
prostředí nás obklopují (v místnosti visí velká plátna představující les, vodní stanoviště, pole, louku)? Podílí se na jejich podobě člověk? 
Kde a jak? Jakým slovem byste vyjádřili, jaká je naše příroda?
Náměty zapíšeme na tabuli. Shodneme se na tom, že je naše příroda pestrá? Zkusíme se o tom přesvědčit pomocí následující
aktivity.

• Kam patřím?
Účastníci si rozeberou obrázky rostlin a živočichů. Následně je připnou kolíčkem ke konkrétnímu plátnu:
Les – datel, jelen, muchomůrka, sasanka, puštík, liška…
Louka – žížala, šnek, motýli, kopretina, krtek…
Voda – vydra, čolek, blatouch, vážka, kapr, orobinec, ropucha, volavka…
Pole – srnec, koroptev, poštolka, křeček, zajíc, hraboš, bažant, chrpa, pšenice…
Kontrola přiřazených obrázků, krátké vysvětlení co, kam a proč patří (počítat s tím, že něco můžou přiřadit jinak – srnec, žížala 
můžou být na louce i poli i v lese – nechat účastníky vysvětlit důvody přiřazení).

Úkol: společně vytvořte z připraveného materiálu krajinu s příslušnými stanovišti a vaše rostliny a živočichy do nich uložte.

Refl exe: „Co právě proběhlo? Jak na vás jednotlivé aktivity působily? Co jste se při nich dozvěděli? Co vás napadlo?“
Poděkování za vytvoření prostředí pro rostliny a živočichy – jinde by být nemohli. 

2. LES

        Výstupy: účastník vyjmenuje hlavní druhy stromů lesa ČR. Porovná složení lesa v minulosti a současnosti. Odvodí z grafů,
        že je dnes v lesích nejvíce zastoupen smrk. Zdůvodní, proč smrk přirozeně roste na horách. Seznámí se s kůrovcem jako
        s prostředkem na cestě k přírodní rozmanitosti. 

         Pomůcky: CD LES, zařízení na přehrávku, lesní vůně, provaz, 5 x 2 grafy – složení lesa + obrázky stromů (na dosazování),
        obrázek kůrovce a požerky, plátno se smrkem + kůrovcem, plátno patra lesa, kostým strom – klobouk s dubovým listím,
        hnědé oblečení (starý dub), listy + jehličnaté větvičky
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• Kde jsme? (účastníci stojí v kruhu):
„Víte, kde jste?“ (poznají to podle zvuků a nástěnného obrazu, v čichové lahvičce koluje éterický olej) 

• Co viděl starý dub
Lektorka v kostýmu STARÉHO DUBU si povídá s účastníky:
„Hodně pamatuju. Víte, jak vypadala česká krajina, než do ní přišli lidé? Jaké stromy tady rostly? Co asi viděl Praotec Čech a jeho 
družina? Museli lidé, kteří se tu usadili udělat v krajině nějaké změny? Proč?“ 

Shrnutí: Aby tu lidé mohli žít, museli část lesa vykácet. Vznikly pole, louky, pastviny… Zbylo ale ještě dost lesů (lidé neměli techni-
ku). Do krajiny se přistěhovali noví živočichové, rostliny…

• Hra LES 
Starý dub rozdá vylisované listy stromů, jehličnaté větvičky (dub, buk, javor, lípa, smrk, borovice) – následuje hra LES (obdoba hry 
KOMPOT). Účastníci stojí v kruhu, nejprve pojmenují, co drží v ruce. Na povel mění místa v kruhu. Nejprve se mění po jednotli-
vých druzích (např. všechny duby), postupně v kombinaci (např. duby – smrky). Na povel LES si vymění místa všichni.

Na závěr: „Jaký les jsme vytvořili? Jsou nějaké výhody smíšeného lesa oproti jehličnatému? Jaké?“

• Jak je to dnes? Proč člověk kácí stromy a na co je využívá? (papír, dřevo) 
„Co zvířata? Jak napravíme ztrátu úkrytů, potravy. Zasadíme nové. Jaké druhy a podle čeho sázíme? Chceme, aby stromy rychle vyrost-
ly, a zase je pokácíme a vyrábíme z nich…?“

• Lesy v minulosti a dnes – práce ve skupinkách
Účastníci se rozdělí do skupinek podle listů z předešlé hry. Každá skupinka dostane 2 obrázky. Jeden, kde je znázorněné, kolik a ja-
kých stromů rostlo na našem území v minulosti před tím, než přišel člověk a začal lesy kácet. Na druhém je slepý graf se současným 
stavem. Lektor/ka ukáže na graf a vysvětlí: „Tomuhle znázornění se říká koláčový graf – proč koláčový? (podle dílů koláče). Znamená 
to, že když má strom velký kus koláče, rostlo ho u nás hodně, když má jen malý kus koláče, bylo ho tu málo.“ 
Kontrolní otázka na porozumění: „Jakého stromu u nás rostlo nejvíc?“ (buku) „Kterého bylo nejméně?“ (borovice)

• Sázení stromů - hra
Zadání: „Staňte se na chvíli lesníky a „vysaďte“ les tak, jak u nás vypadá v současnosti (lektor/ka rozdá slepý koláčový graf). K tomu 
potřebujete sazenice stromků (obrázky) a ty musíte nějak získat. Jak? Buď byste mohli nasbírat semena stromů a počkat, až semínka 
vyklíčí a stanou se z nich semenáčky, nebo si můžete doběhnout do lesnické „školky“, kde už je za vás předpěstovali. Já tady naštěstí 
jednu školku mám“ – ukáže na nějaké předem připravené místo opodál (plátno s kapsami - les). „Teď už si stačí pro stromky doběh-
nout! Z každé skupiny může vyrazit od startovní čáry jeden člověk a vezme z plátna jednu kartičku – po návratu na místo může vybí-
hat další. Ale pozor! Ten musí přinést kartičku s jiným druhem stromu, nasbírané kartičky se nesmějí opakovat, potřebujete nasbírat 
celkem 7 různých druhů. Pokud někdo přinese kartičku, která se opakuje, musí ji zase jeden z vás běžet vrátit do plátna a nesmí si za ni 
vzít další. Až bude mít vaše skupina všechny kartičky (7), může začít skládat obrázky do grafu. Čím dřív budete mít hotovo, tím déle si 
budete moci dopřát zaslouženého odpočinku po práci.“ 
Lektor/ka určí startovní čáru (položí na zem provázek) a skupiny se za ni postaví. Lektor/ka se zeptá, jestli všichni rozuměli zadání. 
Pokud ano, odstartuje hru.
Lektor/ka kontroluje průběh hry (opakující se kartičky, jestli nevybíhá víc než jeden člověk aj.) a pak obchází skupinky, které přiřa-
zují kartičky se stromy, případně vysvětluje, pokud účastníci něco nechápou. Každý strom má v obou grafech stejnou barvu.

Hromadná kontrola doplnění grafu: Lektor/ka dává otázky: „Jakých stromů je dnes míň než dřív, jakých ubylo?“ (buk, dub, jedle) 
„Jakých přibylo?“ (smrk, borovice, modřín) „Kde je větší rozmanitost?“ (v minulosti) „No, to znamená, že na místě, kde dřív rostly, 
teď roste nějaký jiný strom, jakého stromu je dnes nejvíc?“ (smrku) „Proč?“ (využíváme jeho dřevo, rovné a odolné, rychle roste, ná-
bytek, vánoční stromečky…) „Kterých stromů ubylo?“ (dub, buk, jedle) „Které stromy lidé nasadili na jejich místo?“ (smrk, borovice, 
modřín) „Proč zrovna tyhle?“ (rychle rostou, smrk je odolný, rovný a měkký – dobře se zpracovává, modřín je odolný, borovice 
hezky vypadá…) „Kdy byly lesy rozmanitější, v současné době (po zásahu člověkem), nebo v minulosti?“ (v současnosti jsou méně 
rozmanité – spoustu plochy zabírá smrk)
„Jaký strom dnes absolutně převládá a je nejoblíbenější?“ (smrk) „Kde smrk rostl před příchodem člověka?“ (jen na horách nad 1000 m 
n. m.) „Kde roste dnes?“ (všude) „Může to s sebou nést nějaké problémy?“ náměty zapíšeme na tabuli. Následně si vysvětlíme proble-
matiku SMRK x LÝKOŽROUT.

• SMRK a lýkožrout - dramatizace
„Teď se všichni postavíme, představíme si nějaký vysoký smrk a pokusíme se postavit, jako bychom byli on.“ 
„Jakou máme korunu?“ (trojúhelník – naznačím pažemi trojúhelník u těla, ramena stahuji od uší)
„Jak hluboké máme kořeny?“ (jsou rozprostřené v kruhu těsně pod zemí, jsou mělké, jenom při povrchu, jsme rádi, když prší, proto-
že si nemůžeme sáhnout pro vodu hluboko, když je sucho a máme žízeň)
„Co se stane, když zafouká vítr?“ (nejsem sice hluboko zakořeněný, ale jsem pružný – kývu se) 
„Co když je vichřice?“ (ty na okraji to možná vyvrátí z kořenů)
„Co se ale nestane, přiletí odněkud ze sousedního lesa celé hejno malých broučků, které si řekne: to jsou ale pěkné stromky a co jich tu 
roste hned vedle sebe, to bude můj oběd“ a začnou vás okusovat.“ (lektor/ka může chodit mezi dětmi a dělat na ně „kous-kous“) „Jest-
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lipak tušíte, co to je za brouka? (je to kůrovec, správně vědecky lýkožrout) „Víte, co nám hrozí?“ (kůrovec se zažere pod kůru, kde se 
živí lýkem – něco jako u nás žíly - někdy sní celý les) „Co teď? Co uděláme?“ „Kdybychom tak mohli utíkat…“ To ale máme smůlu. 
Ano smůlu!!! Dala by se nějak použít? (Ano! Smrky, pokud mají dostatek smůly = pryskyřice, nechtěné parazity do smůly zalijí!) 
Lektor/ka žákům řekne, že si můžou pohladit celé tělo (jakože si ho polívají pryskyřicí proti kůrovci) a můžou přestat dělat stromy 
(můžou celým tělem zatřepat, uvolnit ho) a ukáže jim a dá kolovat požerky od kůrovce – lýkožrouta:
„Poznáte, co to mám tady v ruce?“ (požerky od kůrovce) Lektor/ka ukáže taky obrázek kůrovce.
„Je dnes pro lýkožrouta těžké se uživit?“ (není, smrků je hodně a vedle sebe, ve stejném stáří, které mu chutná, takže se mu dobře 
přelétává ze stromu na strom) 
„No a co myslíte, jak se ten náš smrk může bránit, když je sucho? (nedaří se mu nejlépe, nemá hluboké kořeny, a proto potřebuje, aby 
hodně pršelo, doma je na horách, kde hodně prší)
„A tady u nás prší hodně nebo málo?“ (málo, navíc jsou čím dál častější extrémně suché roky, tady u nás bude mít smrk žízeň, je 
unavený a je tím pádem oslabený a náchylnější na kůrovce a choroby, smrk, který má málo vody má mimo jiné i málo pryskyřice = 
smůly, kterou by jinak lýkožrouta zalil, aby ho neokusoval) 
„Tak to vypadá, že kůrovec ukousává z „koláče“ smrku, protože si pamatuje, jak to kdysi v lese vypadalo (bylo to ROZMANITĚJŠÍ, 
proto narušuje jednolité monokultury) a ví, kde se jakému stromu nejvíce daří a kde by růst neměl… Já myslím, že je kůrovec vlastně 
moc chytrý brouk.“
„A jak bychom se z toho měli poučit my lidi, co se od kůrovce můžeme naučit?“ Řešením je sázet stromy na místa, kde mají pro sebe 
vhodné podmínky (vzít si na pomoc graf s přirozeným složením lesa) a sázet smíšené lesy, ne monokultury.

Refl exe: „Co právě proběhlo? Jak na vás jednotlivé aktivity působily? Co jste se při nich dozvěděli? Co vás napadlo?“

3. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA (pole, louky, pastviny)

        Výstupy: účastníci vysvětlí, jaký je rozdíl mezi strukturou zemědělské krajiny u nás a za hranicemi ČR. Pomocí her v kruhu
        zažijí, který typ krajiny živočichové potřebují. Odvodí, na jaké straně hranice (ČR/Rakousko) je větší přírodní rozmanitost.

        Pomůcky: nahrávka skřivana polního, 1x obrázek hranice ČR/Rakousko, gymnastický kruh, kartonové kytičky
        (pro nášlapné kameny)

POLE

• Kde jsme? (účastníci stojí v kruhu)
„Víte, kde jste?“ Lektor/ka dá hádat, na jakém stanovišti se ocitli tentokrát – můžou to poznat podle nahrávky ptačího zpěvu. 
„Uhodli jste, kdo to zpíval a kde se nacházíme?“ „Jestli ne, nápovědou může být tato báseň od Josefa Václava Sládka“:

Pole, úrodná pole
v širém českém kraji,
jak se vaše hnědé brázdy
zjara zelenají!

Lektor/ka popojde k plátnům louky a pole.
„A teď už určitě víte místo i jméno našeho pěvce“ (je to skřivan polní, který cvrliká nad polem, vylétává do velkých výšek, dříve ho 
všichni lidé dobře znali, pracovali přímo na poli (ne v kombajnu) a měli ho v oblibě – objevuje se v pranostikách, písničkách a ří-
kankách + je to pták, který přilétá už v únoru z teplých krajin – předzvěst jara)
„Znáte nějaké další živočichy, které můžeme 
potkat na polích?“ Lektor/ka žákům ukáže 
plakát s tématem pole pro inspiraci a spolu 
mohou určovat zvířata z obrázků (skřivan, 
strnad, ťuhýk, který napichuje svou kořist 
na trny - jeho „spižírna“, srnky, zajíc polní, 
hraboš polní, motýli, ještěrky, bažanti, 
křepelky, čejky, káně, lasičky, sovy).

• Velké a malé pole 
Lektor/ka ukáže účastníkům letecký 
snímek: „Poznáte, co je na snímku?“ (je 
to snímek z letadla, zachycuje hranice 
Rakouska a ČR)
„Jak to, že to u nás a v Rakousku vypadá 
tak rozdílně?“ „V čem je rozdíl?“ (malá po-
líčka versus velké scelené plochy polí)
Dříve za každou chalupou byl pruh pole. 
Když je podědilo více lidí (sourozenců), 

Jedny zelenají,
na druhých se oře,
za pluhem si oráč zpívá,
skřivánek nahoře.
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pole se rozdělovala ještě na užší proužky, tak vznikla krajina, kterou vidíme na obrázku dole. Dříve u nás byla taky taková proužka-
tá políčka, ale pak zavládl v Česku jiný politický režim, komunismus, a komunisté si přáli mít všechno dohromady, společné. Proto 
pole scelili, spojili do velkých ploch.
„Je lepší mít taková velká pole, nebo malá políčka? K čemu to může být dobré?“ (velké pole se lépe obdělává velkým kombajnem, nic 
mu nepřekáží v cestě) „A je to dobré pro přírodu (a její rozmanitost)?“ - necháme otázku otevřenou…

• Polní zvířena – hra (účastníci vytvoří velký kruh s rozestupy)

1/ Predátor a kořist (úkryt před nebezpečím) – zajíc a liška (dva náhodně vybraní účastníci):
     a/ liška honí zajíce uvnitř kruhu– „zajíci, jaké to pro tebe bylo, co ti chybí na širém poli, co by ti pomohlo, kam by ses mohl před 
liškou schovat?“ – co třeba úkryt, nějaké keříky? „Přesuneme se teď radši na pole s remízky“. „Co jsou remízky?“ (křoví, keře podél 
pole, mezi poli)
     b/ tentokrát účastníci v kruhu znázorňují „remízek“ a „zajíc se může schovat za jednoho člověka z kruhu, „za keř“ a v tu chvíli se 
s ním vymění“. Začne znovu honička – bude patrné, že zajícovi se zvýšila šance uniknout) „Zajíci, mohlo by to být ještě lepší?“ 
     c/ „Tentokrát mohou liška i zajíc i vně kruhu (rozšíříme případně rozestupy mezi účastníky) a přidáme pro zajíce jedno „dou-
pátko“ v kruhu (gymnastický kruh), kde může být schovaný jeden zajíc, a přidáme do hry ještě jednoho zajíce. Předcházející pravidla 
stále platí.“ Ve výsledku bude jeden zajíc vždy ukrytý a pro lišku bude těžší nějakého ulovit, i když šanci mít bude s druhým zajícem 
aneb „liška se nažere, ale jeden zajíc zůstane celý“. „To pro tebe zajíci určitě byla úleva, když ses mohl schovat a být v bezpečí…“ 
(pravděpodobně ano) „A jaké to bylo pro tebe, liško?“ (zřejmě těžší, ale něco jíst potřebuju, jinak bych umřela hlady). „Co by se stalo, 
kdyby liška vylovila všechny zajíce?“ (Ubylo by lišek, které by měly méně potravy a následně by zajíci neměli tolik predátorů, takže 
by se hodně namnožili. Pak by je začaly hodně chytat lišky, kterých by přibývalo, a tak stále dokolečka…) „Co tedy každý zajíc na 
poli potřebuje?“ (úkryt, kde by mohl být v bezpečí, na volném poli by se lehce stal kořistí lišky/ptáků/kombajnů…)

2/ Biokoridor (rozmnožování a šíření) – lektor/ka vybere dva účastníky: pan a paní motýlovi (stojí na opačných stranách v kru-
hu). Ti dva se potřebují sejít („proč se živočichové potřebují scházet?“ Aby nebyli samotní - v hejnu/stádu bývá větší bezpečí, nebo 
aby mohli založit „rodinu“ a mít mláďata). Lektor/ka umístí na zem kartonové kytky (tzv. nášlapné kameny = křoviska), které 
znázorňují křoviny v jinak „holé krajině.“ Rozmístí je jako klikatou cestičku mezi protilehlými stranami kruhu. „Účastníci se mohou 
pohybovat jen po nášlapných kamenech (podél pásu keřů-remízků), mimo tyto kameny nemůžou“. 
     a/ Účastníci mají za úkol dostat se k sobě tak, aby nešlápli vedle – happy end, povede se! „A proč jste to vy, motýli, vlastně 
nevzali přímo jeden k druhému, proč jste letěli klikatě podél křovisek?“ (ne každý motýl umí uletět takovou dálku - mohl by ho 
odfouknout vítr, letí podél keřů jako podél zábradlí…, také na kvetoucím keři má potravu)
     b/ Lektor/ka poděkuje účastníkům a vybere další dva jako motýly. „A přesuneme se na jiné pole, kde to vypadá trochu jinak“ – 
lektor/ka odebere pár nášlapných kamenů – bude obtížnější mezery mezi kameny přeskočit, ale „můžete si pomoci křídly“ – (žáci 
naznačí rukama, že letí -  při tom je ohrožuje vítr) – povedlo se! „Jak se vám letělo, už to nebylo tak jednoduché, že?“
     c/ Lektor/ka znovu vymění účastníky a „jsme zase na jiném poli, na velkém poli bez remízků, v jiné krajině“. Lektor/ka odebere 
další nášlapné kameny tak, že nelze překonat bariéru – „co teď?“ (motýli si sami neporadí, mohli by z krajiny úplně zmizet) „Co 
v tuhle chvíli jako lidé můžeme udělat pro motýly, aby nám nezmizeli z polí? Poraďte.“ (vysadíme keře a stromky, uděláme meze po-
dél polí) – předáme některému z účastníků nášlapné kameny, aby doplnil cestičku – happy end „Co motýli v téhle hře potřebovali?“ 
(migrační cesta, bezpečná cesta od jednoho k druhému)

Refl exe: „Co jsme všechno zažili, bylo pro zvěř lepší být na velkém poli nebo na menších políčkách s remízky?“ (malá políčka: zvířata 
se tam mohou lépe pohybovat, mají se kde ukrýt, mají kde hnízdit, mají tam potravu)

Shrnutí na závěr: „Teď už jistě všichni víme, kde je na našem obrázku (ČR/Rakousko) „rozmanitost“, biodiverzita. Dole, nebo naho-
ře?“ „A proč?“ (správně je dole na malých políčkách, protože se v tamní krajině živočichům lépe daří a bude jich tam tím pádem 
víc)

LOUKA

        Cíl: žáci ukážou na lučním biotopu pomocí rostlinných druhů, jak vypadá vysoká druhová biodiverzita a odliší ji od malé
        biodiverzity druhů. Vypočítají společně a uvědomí si pestrost živočišných druhů, která je silně spjata s diverzitou rostlin. 
        Žáci navrhnou, jak se starat o louku (či svou zahradu) tak, aby byla plná květů a života.

        Pomůcky: 2x lano (na kruhy), 2x obrázek louky, kartičky s lučními rostlinami (30 ks)

Lektor/ka vytvoří dva kruhy pomocí provazu, které budou představovat louku a rozmístí v nich kartičky: 

louka č. 1: 3x krvavec toten, 2x čertkus, 2x tužebník obecný, 2x prstnatec májový, 1x úpolín evropský, 1x zvonek rozkladitý, 1x 
pcháč bahenní, 1x pcháč zelný, 1x mrkev obecná, 1x tomka vonná, 1x trojštět žlutavý, 1x pryšec chvojka, 1x šťovík kadeřavý; 

louka č. 2: 6x kopřiva, 6x lipnice luční (možná pomoc od lektora – ať děti udělají skupinky podle stejných kartiček – to jim vytvoří 
přehled, kterých druhů je nejvíc a ze kterých mají udělat monokulturu…)
Lektor/ka se žáků ptá „Na jakém stanovišti se teď nacházíme?“ (je to louka)
Lektor/ka se zeptá dál: „K čemu v našich podmínkách slouží louky? A byly tu odjakživa?“ (louky slouží na sklízení trávy či sušení 
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sena pro hospodářská zvířata – krávy, kozy, koně atd.; odjakživa tu nebyly, protože před příchodem člověka tu byl všude les, lidi na 
některých místech les vykáceli a udělali z něj louky, pastviny, pole) 
„Co se stane s loukou, když se nebude pravidelně kosit?“ (stane se z ní znovu les)

• Není louka jako louka
„My si teď ukážeme, jak to na louce může vypadat, kvést a bzučet.“ „Podívejte se pozorněji na kartičky v kruhu, co na nich je?“ (rost-
liny: louka 1) bohatá květnatá vs. louka 2) monokultura trávy+ kopřiv „pole na trávu“) „Jak asi ve skutečnosti může vypadat louka 
vlevo a vpravo?“ Lektor/ka dětem ukáže obrázky s loukami a děti hádají, ke kterému kruhu patří. 
 „Každý se chopte jedné kartičky s rostlinkou a zůstaňte s ní v kruhu (zbylé karty zůstanou v kruhu na hromádce a žáci je pak využijí 
při počítání hmyzáků) 
Lektor/ka se ptá: „Jak na vás obrázky s loukami působí? Která se vám líbí víc?“ „A co myslíte, kde se bude líbit víc motýlům a hmyzu?“
Lektor/ka vyzve žáky, aby teď spočítali, „kolik živočichů žije na vaší louce?“ „Podívejte se na druhou stranu svých kartiček, kde jsou 
nalepené barevné štítky. Ty symbolizují hmyzáky a motýly, kteří se živí na jejich rostlině. Každá barva znamená jiný druh hmyzu 
(např. jedno je babočka a jedno otakárek fenyklový).“ 
„Schválně, kolik je na vaší louce celkem motýlů? Nejprve mi pojďte výsledek pošeptat, pak si ho řekneme společně: obě louky 36! 
Hmmm, tak vidíme, že zatím mezi loukami v obydlení hmyzími obyvateli není rozdíl“.

„Teď ale zkusme spočítat, kolik dohromady máte různě barevných motýlů (tj. druhů, otakárek vs. babočka vs. žluťásek)? (vyzvat naho-
dile několik žáků, ať řeknou, kolik mají na kartičce (= na své rostlině druhů motýlů – pro kontrolu porozumění) 

Nápověda: seskupit kartičky se stejnou nebo podobnou kombinací druhů motýlů (zjednoduší to počítání), případně jim pomoci 
úplně, když vůbec nebudou vědět+ přizvat i druhou skupinu, která už to bude mít mezitím spočítané) 

Výsledek: louka č. 1 má 15 druhů, louka č. 2 má 5 druhů

• Otázky a odpovědi:
a/ „Proč je na louce č. 1 více druhů hmyzích živočichů?“ 
- protože je tam i více rostlinných druhů
 „Proč hmyz potřebuje rostliny?“ 
- potrava, někteří motýli sají nektar jen na jedné konkrétní kytce z celé louky a na žádné jiné!!
b/ „Který kruh, která louka, se tedy může stát domovem rozmanitějšího množství zvířat a rostlin?“ 
- na obou je sice stejný počet jedinců, ale liší se právě rozmanitostí, na louce č. 1 je rozmanitost větší
c/ „Co vůbec potřebuje louka, aby byla hezká a květnatá jako na obrázku?“ 
- člověk by měl louku kosit, protože jinak by z ní byl zase les, ale ne příliš často, taky v různých pásech, aby hmyz měl stále potravu 
a úkryt + může použít „živou sekačku“ = ovečky, kozy (na kratší dobu, ne na stálo, snědli by všechno a podupali)
- neměl by ji hnojit. Hnojená louka rychle a hustě zaroste silnými druhy, které jsou nenasytné a mají rádi živiny – např. kopřiva 
a trávy na louce č. 2! Na nehnojené louce poroste víc druhů různých rostlin (kytek), které potřebují pro sebe místečko a neumí se 
vedrat mezi kopřivy…na takové louce pak bude víc květů a na nich víc druhů hmyzu, které potom mohou živit další zvířata (např. 
kudlanky, žáby, ptáky, netopýry) a tvořit celý bohatý ekosystém 
d/ „Jak je to u vás na zahradě?“ 
- pokud máte často kosený anglický trávníček – nebude tam žádný život (žádné květy a rozmanité rostliny, na kterých by se živil 
hmyz, včely a motýli). Pokud je trávník kosený občas a někde v rohu je nechaný kousek s kopřivami, kousek neposečený, bude se 
tam motýlům, čmelákům i včelám dobře dařit.

VODA

        Výstupy: účastníci společně sestaví potravní řetězec v rybníce a pochopí provázanost vztahů mezi organismy.
        Pomocí návodných otázek vyvodí, jak prostřednictvím fungování potravního řetězce převést celý vodní systém do rovnováhy.
           

19



        Pomůcky: 6x lavor, ručníčky, síťka, obrázky vodních živočichů, obrázky koloběhu živin a energií v rybníce

• Kde jsme?
Účastníci se zaposlouchají do žabího skřehotání, lektorka přejde k plátnu RYBNÍK

• Rybníčky:
Lektor/ka ústy maňáska žáby začne žádostí o pomoc: „Nevěřili byste, co se mi stalo s mým jezírkem, mám ho úplně zelené, vůbec 
v něm nevidím a nemůžu se v něm koupat. Prosím, pomohli byste mi vymyslet, co s tím?“ 
Lektor/ka má připravených 5 lavorků se zelenou vodou a jeden s čistou vodou, ve kterých jsou kartičky s vodními organismy. Vyzve 
účastníky, aby se rozdělili do skupin – každá bude mít jeden lavorek se zelenou vodou. 

1/ Kdo a co žije v rybníčku. Vždy 1 účastník vyloví 1 kartičku.
KARTIČKY VE VODĚ: řasy + sinice (zelenivka, Anabaena), zooplankton (perloočky, buchanky), ryby (kapr, karas, cejn), dravé 
ryby (štika, candát, sumec). 
Po výlovu lektor/ka zahlásí:
     a/ „Svou kartičku ukáže ten, kdo vylovil rybu dravce, která loví ostatní ryby“ (zvednou se kartičky se štikou, candátem a sumcem) 
Lektor/ka kontroluje a ptá se na názvy živočichů, případně prozrazuje, co je co + chce, aby rukama ukázali, jak jsou živočichové 
velcí (lektor/ka si to předem vyčte v klíči)
     b/ „Svou kartičku ukáže ten, kdo vylovil ryby, které ostatní ryby neloví“ (hlásí se kapr, cejn, karas)
     c/ „Svou kartičku ukáže ten, kdo má kartičku vodních živočichů, ale nejsou to ryby“ (hlásí se perloočky a buchanky) – názvy + 
velikosti?
     d/ „Přihlásí se ti, co zbyli, co si oni vylovili?“ (sinice a řasy) „Jakou barvu mají?“ (zelenou) názvy + velikosti?
     e/ „Ještě jedna těžší otázka – kdo si vylovil plankton? (hlásí se (3 + 4) – co to znamená – (živočichové, kteří jsou malincí a vznáší 
se ve vodě, jsou unášeni proudem, sami se umí pohybovat jen nepatrně, záleží na tom, kam je voda zanese) – nechat žáky, ať zopa-
kují názvy organismů, které mají na kartičkách – test, jestli si to zapamatovali

2/ Proč je rybníček zelený
„A teď už víme, co všechno v rybníčku žije. Něco z toho tedy musí způsobovat, že je zelený. Co to bude?“ (sinice a řasy, jsou sice malin-
katé, ale dovedou se namnožit tak, že všechna voda vypadá zeleně)
„Chtěli byste se koupat v takové vodě? Nebo ji pít?“ (ve vodě se sinicemi bychom se koupat neměli, protože pro nás může být jedova-
tá, mohli bychom mít vyrážku a kdybychom se vody nalokali, mohli bychom se pozvracet nebo mít průjem)

3/ Jak udělat ze zelené vody zase čistou vodu? 
„Jak nám může pomoci to, co jsme o obyvatelích rybníka zjistili? „Už víme, kdo způsobuje to, že je voda zelená?“ (sinice + řasy) 
„Napadá vás nějaký způsob, jak jejich množství zmenšit?“ „Napovím, že příroda je plná lovců a jejich kořisti“ 
„Mohl by tu být někdo, kdo se živí sinicemi a řasami?“ (drobní korýši)
„Jí někdo z vodních obyvatel zase je? (ryby) a kdo jí zase tyhle ryby?“ (rybí predátoři)
Lektor/ka žákům ukáže pro názornost obrázek s řetězcem: SINICE + ŘASY – DROBNÍ KORÝŠI – RYBY – RYBÍ PREDÁTOŘI
„Seřaďte si teď obyvatele rybníčku za sebou podle toho, kdo je lovec a kdo kořist (tak jak to mám já na obrázku)“
„Podívejte se na tu řadu a přemýšlejme spolu, jak to udělat, abychom měli sinic v rybníku co nejméně? /chvíle na rozmyšlenou/ Já si 
myslím, že by nám mohl pomoci rybář. Co myslíte, jak?“

Řešení: Buď vylovím všechny ryby. Ale možná, že ryby v rybníce chci, a proto – přidám do rybníka dravou rybu navíc, aby lovila 
ryby, které se živí zooplanktonem, protože zooplanktonu potřebujeme co nejvíc, aby spásal naše sinice a řasy, které špiní vodu. 

Úkol: Každá skupinka zvolí jednoho rybáře, který vyloví z čistého lavoru vhodného „dravce“, kterého v rybníce ještě nemáte a vrátí 
se ke své skupině (v čistém lavoru budou kartičky s více rybami, i s nedravými, žáci musí vybrat tu správnou: sumce, štiku nebo 
candáta).

Lektor/ka chodí po skupinkách a ptá se, jakou rybu vylovili a chtějí ji přidat do rybníka a ptá se, jestli si vodu tím vyčistí, nebo ne 
(mají případně další pokus). „Pozor, v přírodě chce všechno čas, takže se voda nevyčistí ihned ;-)“
Hurá, povedlo se! Účastníci můžou vodní obyvatele dát zpátky do lavorku a popřát jim čistou vodu!

Závěr: Ověření cíle programu prostřednictvím rozhovoru s účastníky. 
„Seznámili jsme se s různými přírodními prostředími, jejich rostlinami a živočichy. Dokážeme si vzpomenout, jakým způsobem člověk 
v jednotlivých případech snižoval pestrost druhů rostlin i živočichů a jaká byla řešení k nápravě?“

Poznámka: většinu pomůcek lze zapůjčit ve Středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové
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Jaký potenciál skrývá výlet nebo škola
v přírodě?
Ing. Eliška Hájková, SEVER, Mgr. Květoslava Gollová, ZŠ Masarykova Broumov

Záměrem dílny Jak připravit školu v přírodě bylo zamyšlení se nad možnostmi co největší vzájemné synergie a koordinace mezi 
vzděláváním žáků ve škole a při terénním kurzu. 

SEVER uplynulých 25 let realizuje cca 35 týdenních terénních pobytových kurzů pro žáky 1. a 2. st. ZŠ ročně. Tyto programy jsou 
zaměřené na kontakt s přírodou, budování vztahu k místu a zapojování do řešení environmentálních problémů. Obsah kurzů nyní 
vzniká společně z práce formálního i neformálního vzdělávání a je důsledněji společně promýšleno provázání předchozí a následné 
práce se žáky ve škole (práce s výstupy kurzu - získanými prožitky, znalostmi a dovednostmi probíhalo pak na různých kvalitativních 
úrovních). 

Cílem společné dílny bylo představit již pilotovaný program, který vznikl společně při práci učitelů a lektorů. Na základě svých zku-
šeností se účastníci zamýšleli nad různými otázkami přímo souvisejícími s přípravou obdobné školy v přírodě. 

1/ Společné zamyšlení: Co by podle účastníků mělo být cílem školy v přírodě - pro učitele (týkající se výuky), jakou motivaci má 
učitel školu v přírodě dělat?  Zde představujeme odpovědi účastníků:

Co by mělo být cílem školy v přírodě, proč ji chcete dělat, jakou máte motivaci?

Dostat děti ven do reálného prostředí běžného života.

Zlepšit celkovou soudržnost třídy a důvěru mezi žáky a učiteli.

Stmelení kolektivu, nové zážitky mimo školu,
aktivní pobyt v přírodě.

Pobyt v přírodě, poznávání nového místa,
zlepšení vztahů v kolektivu.

Environmentální výchova - spojit
příjemné s užitečným.

Naplnit očekávané výstupy učení formou 
aktivní zážitkové pedagogiky.

Nové zkušenosti, nové role, zábavný 
způsob výuky, jiná forma hodnocení.

Posílit vztah dětí k přírodě a motivovat je
k ochotě něco udělat pro její udržitelnost.

Cílem je rozvíjet ty kompetence, které je obtížné 
rozvíjet při běžné výuce, a to z různých důvodů.

Propojit žáky, aktivovat je pobytem v přírodě, 
mimo školu, umožnit hlubší zážitky a prožitky.

Předání informací dětem zábavnou a jinou for-
mou, společné vzpomínky na aktivity v přírodě.

Praktická aplikace znalostí a dovedností ze školy
(2. stupeň, SŠ), u 1. stupně pobyt v přírodě
a získání jistoty pro pobyt v přírodě.

Poskytovat dětem společné mimoškolní zážitky 
zaměřené na vzájemné vztahy mezi žáky, mezi 
žáky a učiteli. Prohloubení vztahu k přírodě.

Rozvoj pozitivních postojů ke krajině
a její historii. Podpora vztahů ve skupině. 
Přenos znalostí o vodním cyklu.

Práce s kolektivem v neformálním prostředí
- jiná úroveň motivace ze strany žáků, jiné mož-
nosti, které nejsou v prostředí školy dostupné.

Pobyt venku, zkušenostní učení, 
učení v přírodě o přírodě.

Poznat žáky blíž a v jiné prostředí.

Aby nebyla nuda.

Pobyt a aktivity v přírodě.

Udělat dětem zajímavý program.

Lepší poznámí dětí mimo školu.
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Shrnutí cíle můžeme vyjádřit v těchto bodech
Cílem školy v přírodě (pro učitele) by mělo být: 
• umožnit žákům výuku v terénu a bezprostřední kontakt s přírodou
• podnítit v žácích vnímavost/ zájem o  prostředí/ k živé přírodě, 
• pochopit děje, které v životním prostředí probíhají 
• umožnit žákům poznávat prostředí prožitkem
• pracovat s interaktivními metodami
• využít prostředí k tomu, co se dá „vyučovat/ realizovat “ ve škole obtížně
   - učit v blocích
   - mezipředmětově
   - učit v terénu
   - využít místo k realizaci místně zakotvené učení

2/ Další společné zamyšlení se týkalo práce před samotným pobytem a následně po pobytu 

Co by mělo pobytu předcházet (jaká výuka)? 

Co by po pobytu mělo následovat? 

Shrnutí po debatě
Co by mělo po škole v přírodě následovat:
• refl exe 
• porovnání prostředí, ve kterém byli a kde žijí
• navázat na témata, výsledky a produkty

3/ Cíl a výstupy pro žáka - jaký by měl žák být, s čím by žáci měli odjíždět

Co je cílem pro žáka, jaký by měl být?

Pomůcky a rady kolegů.

Využít produkty z pobytu.

Předehra před pobytem.

Dokončení ve škole.

Horší počasí.

Co by děti samy chtěly.
Rudá nit rozmyslet předem.

Zkusit to ve svém místě.

Postarat se o sebe sám.

K čemu nám to bylo.

Povídat si, co bude.

Co se jim líbilo.

Zkusit aktivity.

Náhradní program Namotivovat.

Celodenní program.

Čas na práci spolu.

Shrnutí, např. obrázky.

Shrnutí po debatě
Co by mělo škole v přírodě předcházet: 
• seznámit se s prostředím, kam žáci pojedou
• motivace/ příběh 
• žáci by mohli navrhovat, co se má odehrávat z výuky 
• důsledná příprava včetně týmu s kolegy 
• vyzkoušet si nějaké aktivity předem 
• rozehrát téma již ve škole

Pořádně unavený. Měl by porozumět tématu, které jsme si připravili.Spokojený, plný zážitků a prožitků. Obohacen 
o nové poznatky a zkušenosti

Motivován k další práci, naladěn na přírodu 
a její ochranu, pocit zodpovědnosti.

Měl by si uvědomit, že příroda je příjemná,
zajímavá a stojí za to ji chránit.

Uvědomělý, více si uvědomovat souvislosti, 
nové znalosti a hlavně cítit z přírody 
prožitek, který by si pak ještě chvíli uchoval.

Jedinec - zodpovědnější vůči krajině, v které 
žije. Objev - komunita s různými podněcují-
cími nápady ke zlepšení okolí, ve kterém žije.

Měl by chvíli „zlobit“ a nesedět v lavici. Měl by mít pevnější vazby mezi 
kamarády a trochu větší touhu spolupracovat ve skupině na pokračování 
výstupů z výletů. A kéž by chtěl o  tématu vědět další informace.
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Shrnutí po debatě
Jaký je cíl školy v přírodě pro žáka:
• Žák má přehled o přírodních a kulturních hodnotách místa, kde byl. 
• Žák si je  vědom důležitosti  přírody pro člověka  a co může  dělat pro její  ochranu.

  
4/ následně jsme si představili program jednoho z modulů a diskutovali jsme konkrétní cíl  školy v přírodě pro žáky I. stupně 
v našem případě. Můžete se jím inspirovat:

Žák rozvíjí všímavost vůči dění v přírodě, objevuje některé zákonitosti v přírodě a je připraven na kontakt s přírodním prostředím, 
připravuje se na porozumění dalším zákonitostem přírody. 

• vnímá přírodu jako zajímavé místo pro trávení času a objevování nových věcí 
• je připraven pro kontakt s přírodním prostředím (zbavení pocitu strachu, nejistoty apod.) 
• všímá si dění v přírodě 
• různými způsoby refl ektuje svůj prožitek v přírodě
• rozvíjí vztah k místu

Závěr: 
Jaké kroky udělat při plánování programu na školu v přírodě?

• Zjistit informace o místě
• Co předchází předtím ve škole a co navazuje
• Vymyslet bloky na daný počet dní 
• Co v programu má určitě být, co nevynechat, co je jedinečné 
• Co porovnat po návratu
• Připravit si pomůcky

Kontroverzní témata v environmentální
výchově: postrach nebo příležitost?
Mgr. Petr Köppl, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko

My environmentalisté už od doby první zprávy Římského klubu předpovídáme krizi. Ještě před 12 lety byl na trhu velký prostor pro 
knihy typu Modrá, nikoliv zelená planeta. Teď, když nám viditelné projevy krize dávají za pravdu, nereagujeme dostatečně na stav 
rozsáhlého názorového vyhraňování lidí, který pracovně nazývám zmatení jazyků.

Ekologická výchova se už třicet let postupně přesouvá ze sféry „víme mnohé o důležitých věcech a povíme vám o tom“ do sféry „víme 
mnoho o věcech, o nichž něco ví každý“. Myslím si, že bychom si měli klást otázku, jaké je místo ekologické výchovy v turbulentním 
světě.  I proto jsem rád přijal výzvu vystoupit na této konferenci. Představil jsem témata, která považuji za vzory těch kontroverzních. 
Fakta v přednášce zmíněná zde nebudu podrobně opakovat, spíše odkážu v závěru článku na jejich zdroje. Navážu raději úvahou na 
dané téma. Začnu ji několika zachycenými výroky z aktuálních diskusí.  

Dva úryvky z médií: 
• „Jsem rád, že se s epidemiology podařilo dohodnout kompromis, který povede k otevření některých služeb, obchodů...“
• „S ekology bohužel není možné dosáhnout kompromisu, který by zde vedl k zvládnutí kůrovcové kalamity…“

Úryvek z diskuse pod článkem na nejmenovaném serveru: 
• „Kvůli ekologům není v naší řece ani ryba...“

Úryvek z hodiny ekologického praktika (7. ročník ZŠ): 
• „To je přece jasný, že to není jednoduchý...“

Co mají výroky společného? Zaujímají postoj k nějakému procesu, který lze do značné míry označit jako přírodní. Až na ten poslední 
výrok ale zároveň prozrazují, že jejich autoři považují určitou skupinu lidí za původce, nebo alespoň podporovatele toho děje a od-
vádějí tak pozornost od jeho podstaty, patrně i od jeho smysluplného řešení. 
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Hezky je to vidět na některých výrocích o epidemiologických opatřeních: „Jsme rádi, že epidemiologové pochopili nezbytnost rozvolňo-
vání“. Autoři podobných výroků poněkud pomíjí, že epidemiolog je z podstaty jen poučenější svědek přírodního procesu, referující 
o něm ostatním lidem. Není to někdo, kdo tento proces způsobil, jen se zabývá jeho studiem a patrně o něm ví více než jiní. 

S analogickou situací se můžeme setkat i ve vyloženě environmentálních tématech: „Kvůli ekologům se přemnožili“ vlci, vydry, lýko-
žrout. Je přece mnohem jednodušší představit si jako původce nějakého děje člověka (vykreslitelného jako záporného hrdinu), než 
složité, možná částečně nepoznané, zákonitosti. Potřebu pojmenovat viníka problémů mají lidé asi od nepaměti. Nejsilněji ale tato 
potřeba vystupuje na povrch v dějinných situacích, které lze označit za tragické. Zdá se, že takovým situacím šlo mnohdy předejít, 
pokud by si lidé nebezpečí plynoucí z rozdělení společnosti uvědomili včas. 

Považuji za pravděpodobné, že i dnes žijeme v době, která směřuje k rozdělení lidské společnosti do vzájemně nekomunikujících 
skupin, z nichž každá jinou skupinu (nebo více skupin) považuje za původce zla. Rozbor důvodů, proč tomu tak je, přesahuje mož-
nosti tohoto textu. Chci zde jen zdůraznit, že ekologickou výchovu považuji za významnou činnost bránící tomuto zmatení jazyků. 
Lidé a instituce působící v ekologické výchově by v této době měli napomáhat zachování všech úhlů pohledu i na méně příjemná 
environmentální témata. Stát jednoznačně proti jejich zjednodušování. Nemyslím, že musejí prosazovat konkrétní – environmenta-
listický pohled. Ale nemohou tato témata zcela pomíjet. 

Když jsem si udělal průzkum témat, kterými se zabývají ekovýchovné programy v ČR, objevil jsem opravdu pestrou směs. Nalezl 
jsem programy pedologické, hydrologické, geologické, ekonomické, dokonce jeden sexuologický. 

Evidentně jsou ale nedostatečně (spíš vůbec) zastoupena environmentální témata, která vzbuzují nejvíce vášní v diskusích, v politice 
i v každodenním životě v naší zemi. Návrat velkých šelem a ostatní predátoři, kůrovcová kalamita, ztráta biodiverzity, overturismus.  
Je to dobře? Vyhýbá se jim ekologická výchova záměrně? 

Určitě je na místě předávat žákům hlavně pozitivní obraz pestrého světa, kterému lze hodně prospět i „domácí a osobní ekologií“. 
Měli bychom jim předávat etiku úcty k životu a obdiv k němu. 

Nepřipravujeme jim ale náhodou šok, když mlčíme o vášních, které jsou s mnoha environmentálními tématy spjaty? Šok, se kterým 
se mohou vyrovnat také přesvědčením, že pravda je jinde, rozhodně mimo ofi ciální a zavedené informační zdroje, média, školy. Ne-
přispíváme tak k tomu, že narůstá zastoupení lidí frustrovaných a nedůvěřivých k poznání a k (vzdělanostním) elitám?
Jak z toho ven? 

Využíváním právě těch nejobtížnějších a možná nejméně příjemných environmentálních témat k posilování úcty k jinakosti, schop-
nosti naslouchat jiným názorům, schopnosti hledat nejednoduchá řešení. Vždyť je to vlastně výhoda EVVO - který jiný obor vzdělá-
vání má tolik krásných modelových situací k výuce směřující k demokracii, ke schopnosti diskutovat a zvládat složité situace? 

Když se tedy vrátím k jednoduchému příkladu výuky o vlkovi: Ačkoliv si myslím, že vlk do středoevropské přírody jednoznačně 
patří, jsem dalek apelovat na to, že v rámci EVVO je třeba žáky o potřebnosti vlka v ekosystému přesvědčovat. Právě naopak. Je třeba 
zdůraznit, že názor lektora je jeden z mnoha názorů.  Je třeba předat informace o přínosech vlka pro ekosystém, ale i o komplikacích 
a zoufalosti, které jeho návrat přináší (mnoha) farmářům. Společně hledat možná řešení. Nezůstat ale jen u pohledu ochranář vs. 
farmář. Využít tématu i k osvětlení toho, že každé takové kontroverzní téma může být uchopeno i se zcela jinými, někdy skrytými 
a nepřiznanými cíli. Že diskuse o takových tématech se někdy nevedou zcela čestně. Že jedinou pomocí v tomto zmatení jazyků je 
naučit se rozumět mnoha z těchto jazyků a poznávat co nejvíce faktů. A to je asi hlavní smysl vzdělání v době (z)matení... 

Žijeme v době, která nás nutí přiznat si, že naše aktuální know how, naše technologie, náš rozum, řadu aktuálních problémů vyřešit 
neumí. Učíme se přežít (a někteří z nás i prožít) situace mimo naši kontrolu. Celá řada těchto situací souvisí se vztahem člověka 
k přírodě, tedy se základním tématem EVVO. I proto by EVVO měla být první, kdo na tuto situaci reaguje maximální otevřeností 
a neulpíváním na tématech léty prověřených. 

   Inspirativní zdroje pro práci s tématy aktuálně kontroverzními: 
   Pracovní list vlk - NPČS
   https://www.npcs.cz/sites/default/fi les/prilohy/2020/03/npcs-pracovni-list-vlk-ok-tisk.pdf
   Kapitolky o havěti ČT – Kůrovec
   https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550007-kurovec/
   Martin Kříž (Chaloupky): Jak učit děti o mrtvém lese
   https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-ucit-deti-o-mrtvem-lese
   Adam Kahane: Spolupráce s nepřítelem (Jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme), Portál, Praha 2020
   https://www.navratvlku.cz/
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Hodnocení online konference 2020
(22 odpovědí ze 46 účastníků)

81%

9,5%

Účastnil/a jste se společné části i některé z dílen? (21 odpovědí)

Jaký je váš celkový pocit z online konference? (21 odpovědí)

Ano obou částí

Jen úvodní společné části

Jen dílny

Celé první části a kousku dílny, kterou jsem ovšem kvůli 
technickým problémům z mé strany byla nucena opustit

Z úvodní části jsem se musela na chvíli odhlásit
kvůli synově škole 

Velmi dobrý

Celkem dobrý

Rozpačitý

Špatný52,4%

42,9%

Co vás nejvíce zaujalo a proč?

• Překvapila mě poměrně velká účast a vůbec možnost konání konference, i když bez osobního setkání. Moc děkuji.
• Zaujalo mne, jak jste se s tím dokázali poprat, výsledek byl opravdu velmi kvalitní, až na určité nedostatky v dílnách.
• Krkonošské louky - Janata
• Dílna, protože tam byla spousta zajímavých názorů.
• Jak vysvětlit biodiverzitu?!? Příměr - letadlo. Hned mě napadalo, komu to takto jako prvnímu vysvětlím. Dále pak rovnovážný pohled 
na kontroverzní téma...a o tom biodiverzita vlastně je...
• Líbilo se mi to celkově, dozvěděla jsem se mnoho nových poznatků a díky zajímavým lektorům mám i pár nápadů, co bych chtěla 
realizovat u nás v domově.
• Michal Hošek - je skvělý přednášející 
• Už jen to, jak perfektně jste vše zorganizovali. Bylo to pohodové, upřímné, nehrané, zároveň na vysoké úrovni. Obdivoval jsem vás.
• Že je to možné i takto netradičně zorganizovat. Jsem rád, že jste to i přes nesnadnou situaci velmi dobře zvládli a uskutečnili.
• Vysoká úroveň projevu i odbornosti hlavních vystupujících
• Pestrá paleta příspěvků a hostů v úvodní části
• Účast ministra - na regionální akci dobrý, byť mám na něj svůj názor ;-)
• Konkrétní příklady od pana Janaty, milé moderátorky
• Pěkné zpracování jednotlivých příspěvků.
• Dílna Elišky Hájkové a Květy Gollové
• Přednáška T. Janaty, zajímavé informace, údaje, obrázky.
• Snad jediná pozitivní věc online přenosů, z mého pohledu, je ta, že se mohou v jednu chvíli spojit lidé z nejrůznějších míst - „zdraví 
i nemocní“ i ti, co by jinak nemohli... ale osobní kontakt se nahradit nedá
• Skvěle zvládnutá situace on-line. Vše fungovalo, jak mělo. 
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Co byste navrhovali pro příště změnit? (pokud by byla konference opět online)

• Prosím, ať se koná face to face a ne online :-). Pravda, to nikdo neovlivní. Neměnila bych nic, bylo to skvělé, smekám.
• Více propracovat dílny pro případný online přenos. Z Biodiverzity aneb přírodní rozmanitosti jsem přešel do dílny Biodiverzita a její 
praktická ochrana, kterou sám prezentoval z PowerPointu pan Číp. Dílna rozmanitosti zpočátku byla velmi rozmazaná, pak zlobil 
zvuk a do toho nebylo pořádně vidět. Ale na druhou stranu lektorky se snažily moc, se skupinou dětí to nebylo jednoduché a prostě 
z PC nebylo vše vidět, nebyl tam kameraman apod. Musím paní Hronešovou a Havlovou ocenit, že se velmi snažily, mohlo to být hod-
ně zajímavé tam být jako účastník napřímo, holt to letos nevyšlo, měl jsem je mít odpoledne. Ale na dálku online to bylo náročné. Když 
není pořádně vidět, co se dává na plachty, když nebylo vidět, co je na zmíněných plachtách, okna byla moc světlá a plachty vybledlé, 
z toho důvodu ne vždy bylo rozumět, ne vždy bylo vidět na lektorky i děti apod. jsem psal do chatu, když už jsem pak ale slyšel ozvěny, 
nerozuměl, co se říká, zvolil jsem tedy jinou dílnu.
• Možnost diskuse s přednášejícím, třeba dotaz přes chat a odpověď na živo.
• Asi není úplně v silách organizátorů přenést online tu atmosféru přímého kontaktu, takže budeme raději přát nám všem, aby příští 
setkání už bylo mimo online svět. Všichni jsme měli možnost si vyzkoušet, jak těžké je v domácím prostředí, se spoustou „rušivých 
elementů‘‘ se soustředit a tzv. naladit na stejnou vlnu.
• Klobouk dolů... takto rychle uspořádat konferenci v tomto rozsahu... když se všichni s technikou pereme a raději bychom čas trávili 
s přáteli v přírodě...nemám tušení, co by se dalo vylepšit
• pevně věřím, že už nikdy online nebude, ale jinak jste to perfektně zvládli.
• aby se přenos některých přednášejících nezasekával, ale to lze asi těžko pohlídat
• Z vaší strany mě nic nenapadá, sám potřebuji zapracovat na sobě v oblasti PC
• Možná - dát možnost shlédnout i další dílny např. ze záznamu
• Větší prostor pro vzájemnou/interaktivní komunikaci; vyřešit technický problém s hlasovým propojením
• Bylo příliš dlouhé na online. Doporučuji rozdělit do více dnů, mohly by se pak účastníci připojit k více dílnám.
• možná lepší technické zajištění a druhá z plenárních přednášek mne úplně nezaujala
• konference spíše jen v odpoledních hodinách za takovéhoto stavu - musíme učit online/máme doma děti, které mají online výuku 2) 
prezentace lektorů se předem měly vyzkoušet s technikem, zda fungují, příp. poradit, jak je promítat 3) lepší, jasnější a včasné instrukce 
k online konferenci a technickým záležitostem
• Možnost účastnit se všech dílen během dne.
• Naučit se pracovat se systémem
• Obě dílny místo jedné s nějakou delší pauzou (hodina?) mezi jednotlivými částmi konference
• Rozhodně posílit technické zajištění, kvalitu přenosu, zvuk a obraz dílny byl velmi špatný, skoro jsem nerozuměla.

Hodnocení dílen

Kontroverzní témata (Koppl)
Výkon lektora: 5x skvělý, 2x slušný
Jak byla dílna užitečná (1 velmi --- 5 vůbec): 5x1, 1x3, 1x4

Biodiverzita a její praktická ochrana (Číp)
Výkon lektora: 4x skvělý
Jak byla dílna užitečná (1 velmi --- 5 vůbec): 3x2, 1x3

28,6%

19%

9,5%
9,5%

33,3%

Biodiverzita a její praktická ochrana (Číp)

Jaký potenciál skrývá výlet nebo ŠVP (Hájková, Gollová)

Biodiverzita aneb přírodní rozmanitost (Hronešová, Havlová)

Kontroverzní témata v environmentální výchově: postrach 
nebo příležitost (Koppl)

žádnou

Kterou dílnu jste navštívil/a? (21 odpovědí)

Biodiverzita aneb přírodní rozmanitost (Hronešová)
Výkon lektora: 1x skvělý, 1x slušný
Jak byla dílna užitečná (1 velmi --- 5 vůbec): 2x2

Jaký potenciál skrývá výlet nebo škola v přírodě (Hájková)
Výkon lektora: 5x skvělý, 1x slušný
Jak byla dílna užitečná (1 velmi --- 5 vůbec): 3x2, 2x3, 1x4
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Co konkrétně z konference využijete ve své praxi?

• Vždy se něco najde :-)
• Nápady. Budu rád, pokud budou videa k dispozici pro nás účastníky. Třeba i jiné dílny. Děkujeme.
• Že představa hustých lesů v ČR před příchodem člověka může být mylná.
• To, co už využívám. Chránit přírodu, dívat se kolem sebe a snažit se nadchnout lidi a děti kolem sebe, aby měli chuť a znalost to
   dělat správně.
• Odhalovat s dětmi fakta a třídit názory z různých úhlů pohledu, prakticky mapky pro zakreslování výskytu čehokoli …
   na čtverečkovaném papíře. Určitě se nahlásím a vyzvednu si nabízenou publikaci Žába za nic nemůže.
• Chtěla bych prosadit účast na některé z akcí KRNAPU.
• Zatím nevím, ale ono se určitě později vynoří něco, co se ukáže jako užitečná znalost
• Dělal jsem si zápisky, které využiju při výuce.
• Jsem rád, že jsem shlédl a slyšel bohatý autorský doprovod k prezentaci. Vybranou přednášku (prezentaci) si občas propůjčím
   se svolením autora a využiji pro školy. Také úvodní přednášku o loukách v Krkonoších bylo pro mě novým poznáním a zkusil bych
   to předat dětem v klubech.
• Narostla má důvěra v tento typ konference -:), mj.
• Nápady na praktickou ochranu biodiverzity
• Pro mne to byla inspirace, že má smysl pokračovat ve vzdělávání k trvalé udržitelnosti.
• Využití techniky - videokonference kontroverzní témata a jak k nim přistupovat
• Postřehy z dílny - dobré je, že bude sborník, díky
• Přiblížení tohoto tématu žákům ve škole
• Tipy při práci
• Údaje z prezentace T. Janaty, nápady z dílny
• Nové informace z dílny
• Inspirace pro výukové programy
• Při plánování akce s žáky budu přemýšlet tak, aby akce proběhla co nejefektivněji a s ohledem na životní prostředí a místní možnosti.

Vzkazy organizátorům

• Vydržte, i když to není jednoduché.
• Hodně zdraví všem a také štěstí. Děkuji.
• Dobrá práce.
• Děkuji za vaši snahu, i když vím, že jste to vůbec neměli jednoduché a děkuji za vaši práci.
• Palec nahoru! Nejenom, že jste schopní organizátoři a odborníci, jste velmi pokrokoví a fl exibilní. Máme se stále co učit! Děkuji!
• Jste velmi sympatický tým.
• Díky za online verzi - naživo bych se neměla čas zúčastnit. Kdyby to bylo online vždycky - třeba i zpětně ze záznamu - zasáhlo by
   to možná víc lidí.
• Moc rád jsem vás viděl alespoň virtuálně, děkuji za tuto příležitost. Přeju vám všem i vašim blízkým jen vše dobré, hlavně hodně
   zdraví.
• Jsem moc rád, že jste to letos neodpískali. :) Podařilo se to. Díky moc za vaši práci. Držte se.
• Velké poděkování za odvahu, náplň konference a organizační práci
• Děkuji, že jste to nevzdali, dále prosím o zaslání certifi kátu MŠMT. Děkuji, Vališka
• Jste skvělí, že jste v tak krátkém čase dokázali přesunout konferenci do online prostředí. Děkuji a těším se na záznamy z dílen.
• Děkuji za zvládnutí specifi cké situace
• Obdivuji, jak dobře to nakonec dopadlo i přes zrušení offl  ine verze na poslední chvíli. Pochvala organizátorům :-)
• Skvělé, že jste šli do online verze, byť samozřejmě většina z nás preferuje osobní setkání... je dobré, že si umíte poradit s novými
   výzvami. Děkuji.
• Pokračujte ve své práci dál.
• Díky, je obdivuhodné, že jste to takhle zvládli.
• Velmi děkuji organizátorům, že se mohla konference uskutečnit alespoň v on-line podobě, myslím, že jste se s touto formou
   popasovali velmi dobře :-)
• Na to, za jakých podmínek se online konference připravovala, tak se povedla!
• Bylo to fajn, ale příště bych se raději viděla osobně.
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