
Lesní pedagogika – Městské lesy Český Brod 

Mottem lesní pedagogiky je „O lese se učíme v lese“. Programy připravuje lesní pedagog – lesník 
a informace o lese a hospodaření v něm předává zábavnou formou her a zážitků. 
Městské lesy Český Brod hospodaří na ploše 817 ha, trvale udržitelným způsobem a s ohledem na 
mimoprodukční funkce lesa. Rekreační a vzdělávací funkci lesa rozvíjejí tak, že se spolupodílí na 
budování naučných stezek, rozmísťují odpočívadla a realizují pro ZŠ i MŠ lesní pedagogiku. 

Obecné instrukce k programům: 

Počet účastníků: 15-30 
Co s sebou na programy: terénní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, tužka, blok, šátek 
Doprava: linkovými autobusy na zastávku „Doubravčice,,Rozc.Vrátkov“ (z Českého Brodu žst. 
v 8.22, 11.55, 12.55 a 16.55 přes Tismice, Mrzky; z Mukařova v 8.31, 10.35, 12.35, 13.35, 14.35, 
17.35 přes Doubravčice, Tismice, Mrzky na Český Brod) 
Rezervujte si prosím termíny v předstihu, kapacita je omezená. Program probíhá převážně v 
terénu za každého počasí, rozvíjí fyzickou zdatnost a otužilost. V případě silných srážek je však 
možné jej v den konání po dohodě zrušit. 
V době, kdy probíhá program, nese za žáky zodpovědnost doprovodný pedagogický dozor. Za 
kvalitu programu je odpovědný lektor. 
Kontakt: Jan Žák 725 957 414, zak@cesbrod.cz

Sázíme les 

Objasníme si, jak se správně sází stromky. 
Vezmeme do rukou sekeromotyky a sazeče a 
společně pomůžeme obnově lesa. Program 
buduje v žácích úctu k ruční práci a k zeleni 
v jejich okolí. Žáci pochopí principy a důvody 
umělé obnovy. 

Vhodné termíny: zpravidla březen či listopad 
Cena: zdarma 
Cílová skupina: 4-9. třída 
Doprava: dohodou, dle místa sázení 
Trvání: 5 hodin 

Péče o les 

Jak a podle čeho se hospodaří v lese? Proč se lesník v lese neztratí? Ukážeme si jak se kácí 
strom a co se s ním děje potom. Seznámíme se s výrobky ze dřeva kolem nás. Ukážeme si různá 
stádia vývoje lesa.  

Vhodné termíny: celoročně 
Cena: 40Kč/žáka (fakturou od městských lesů) 
Cílová skupina: 1-9. třída (program je modifikován dle 
cílové skupiny) 
Trvání: 4 hodiny vč. přestávek 
Výstupy: 
- Zná pravidla chování v lese a jejich důvod
- Vnímá rozličnost stanovištních nároků dřevin
- Učí se zaujímat vlastní postoje k problematice péče o
přírodu
- Zná způsoby využití dřeva a rozumí pojmu
obnovitelný zdroj energie



Za zvěří 
 
Vydáme se po stopách lesní zvěře, společně 
nakrmíme daňky, dozvíme se jak a proč funguje 
myslivost i kam se poděly velké šelmy. To vše 
hravou formou. 
 
Vhodné termíny: celoročně 
Cena: 40Kč/žáka (fakturou od městských lesů) 
Cílová skupina: 1-9. třída (program je modifikován 
dle cílové skupiny) 
Trvání: 4,5 hodiny vč. přestávek 

Výstupy: 
- Žák se naučí rozeznávat základní pobytové znaky zvířat 
- Naučí se rozeznávat některé zvukové projevy zvířat 
- Zaujímá postoj k mysliveckému obhospodařování zvěře 
- Rozumí vztahu predátor - kořist 
 
Lesní dřeviny a byliny 
 
V našich pestrých lesích si ukážeme různé druhy stromů, 
uvidíme co jim škodí a co jim pomáhá. Dozvíme se něco o 
invazivních a expanzních druzích. Podíváme se, co nám roste 
pod nohama a k čemu lze jakou bylinu použít. 
 
Vhodné termíny: jaro-podzim 
Cena: 40Kč/žáka (fakturou od městských lesů) 
Cílová skupina: 1-9. třída (program je modifikován dle cílové 
skupiny) 
Trvání: 4,5 hodiny vč. přestávek 
Výstupy: 
- Žák pozná základní druhy stromů 
- Žák rozumí vztahu půdy a rostlin 
- Žák dokáže pohovořit o škodlivých vlivech na les 
 

 
 
 
Noc v lese 
 
Zaposloucháme se do zpěvu ptáků a zjistíme, jak 
zní noční les. Zasoutěžíme si, zpracujeme kvíz o 
lese, zkusíme rozdělat oheň křesadlem a opečeme 
si na něm nějakou dobrotu. Přespíme pod střechou 
a přesto na čerstvém vzduchu. Druhý den možno 
navázat některým z dalších programů, nebo odjet 
linkovým autobusem z Doubravčic, popř. smluvit si 
autobus od hájovny. 
 
Vhodné termíny: jaro, léto, podzim 
Cena: 70 Kč/žáka (fakturou od městských lesů) 
Cílová skupina: 4-9. třída 
Kapacita: do 40 dětí 
Trvání: 4 hodiny programu večer+přespání 
 
 



 Den s houbami 
 
Jsou všude kolem nás, mají spousty vůní i barev. Najdeme 
je v zemi, na dřevě a jejich spóry létají i vzduchem. 
Společně vyrazíme na houby, svůj úlovek si poté s 
odborníky roztřídíme a pojmenujeme. Pestrou výstavku hub 
budeme mít připravenou i na hájovně. 
 
Vhodný termín: čtvrtek 22.9. 
Cena: 40Kč/žáka (fakturou od městských lesů) 
Cílová skupina: 4-9.třída 
Trvání: 4,5 hodiny vč. přestávek 
Co s sebou: košík či plátěnou tašku, nůž + další viz výše 
Výstupy: 
- Žák zná techniku správného sběru hub 
- Žák rozpozná některé druhy běžně rostoucích hub 
- Žák je seznámen se stavbou těla hub a jejich významem 
 
 
 
 
 
Pokud jste v nabídce nenašli program, který by Vám plně vyhovoval, či máte přání na 
modifikaci některého z programů, prosím kontaktujte mne a vytvoříme Vám program na 
míru. 
 


