Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Příhody pražské přírody
č. DOT/54/12/010610/2016

Závěr exkurze Proč hoří stráně v Prokopáku. Foto: Zdeněk Chaloupka.

Realizátor:
Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.
Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00
Grant byl přidělen na realizaci souboru 9 přednášek a exkurzí v rámci školního roku 2016/17.

Přehled realizovaných aktivit
Přednášky
7. září 2016 Co vyprávějí pražské skály, kopce a údolí
Přednášel Radek Mikuláš z Geologického
ústavu AV ČR, seznámil nás s geologickou
minulostí Prahy, náplní metodiky pro
vedoucí je zpracovaná vzorová geologická
vycházka.
Dosah pozvánky na akci 5,5 tisíce a 8
účastníků.

3. listopadu 2016 Dešťová voda ve městě
Přednášeli Petr a Eva Klápšťovi o udržitelném nakládání
s dešťovou vodou ve městech, na teoretický úvod navázala
ukázka zajímavých řešení z ČR i zahraničí. Na akci byla
představena hra simulující koloběh dešťové vody ve městě,
která je také součástí zpracovávané metodiky.
Dosah pozvánky na akci 3,7 tisíce a 8 účastníků.

8. prosinec 2016 Udržitelný rozvoj při plánování měst a obcí
Tohoto tématu se ujal architekt Petr Klápště, na přednášku s řadou případových studií navázala
podnětná diskuse účastníků s přednášejícím i mezi sebou. Součástí metodiky je simulační hra o
výstavbě města.
Dosah pozvánky na akci 5,4 tisíce a 17 účastníků.

19. ledna 2017 Přírodní a komunitní zahrady
Přednášela zahradní architektka Eva Klápšťová, kromě základních zákonitostí přírodních zahrad byla
představena řada příkladů z ČR i zahraničí. Prakticky jsme se věnovali náležitostem, které jsou
potřeba pro založení komunitní zahrady. Mezi účastníky byli aktivní zájemci o jejich založení, tak
doufáme, že dojde k jejímu praktickému uskutečnění.
Součástí metodiky je jednoduchý návod na založení záhonku nebo truhlíku s jedlými rostlinami.
Dosah pozvánky na akci 6 tisíc a 11 účastníků.

16. února 2017 Města ostrovy biodiverzity
Přednášel Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR. Úvodem byl vysvětlen
pojem biodiverzita. Vymírání druhů je často skloňovaným pojmem v médiích, ale většinou v kontextu
s tropickými pralesy či jinými vzdálenými biomy. Lukáš Čížek zdůraznil, že druhy vymírají i u nás. U
dobře popsaných skupin je 30–50 % druhů ohrožených a 5 –10 % zcela vymizelých. Mezi příčinami
byly podrobně rozebrány změny v krajině. Z příspěvku jasně vyplynul význam městské zeleně a
vhodné péče o ní, tak aby i nadále mohla fungovat jako útočiště pro organismy. Diskutována byla i
možnost zapojit se do ochrany druhů žijících ve městech s oddílem.
Metodika přináší návrh na pozorování stromů, jako útočišť řady organismů.
Dosah pozvánky 4,5 tisíc a 9 účastníků.

Exkurze
30. března 2017 Proč hoří stráně v Prokopáku

Exkurzi vedla Anna Šlechtová botanička se zkušeností z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Exkurze vedla od Holyně do Hlubočep, na jednotlivých zastaveních byli účastníci seznámeni s historií
území, cíli a předměty ochrany v území, problematikou invazních druhů, významu tlejícího dřeva i
významu geomorfologie. Odborný výklad byl doplněn praktickými náměty pro oddílovou činnost. Na
exkurzi ještě navázala živá debata v nedalekém restauračním zařízení.
Metodika přináší kompletní přípravu oddílové vycházky po Prokopském údolí.
Dosah pozvánky 6 tisíc a 12 účastníků.
24. května 2017 Za přírodou do Šárky

Exkurze vedena Annou Šlechtovou kombinovala odborný pohled na nejstarší pražskou přírodní
rezervaci s představením metodického přístupu Josepha Cornella a jeho tzv. plynulým učením. Kromě
ochranářského pohledu zaměřeného na cíle a předměty ochrany území, ukázku různých
managementů si účastnící vyzkoušeli aktivity, které mohou v území realizovat se svými oddíly.
Vzniklý metodický materiál zpracovává oddílovou vycházku do Šárky metodou plynulého učení.
Dosah 5,7 tisíc a 2 účastníci.

1. června 2017 Život v nové pražské divočině
Exkurze vedená Jiřím Sádlem do okolí Rajské zahrady. Pohled na tu část městské přírody, která nemá
nálepku „chráněná“ a přesto má z hlediska volně žijících živočichů i rekreace obyvatel města význam.
Diskutován byl přístup k těmto typům stanovišť v obecné i konkrétní rovině.
K vycházce vznikl námět na pozorování v nové divočině.
Dosah 4,6 tisíce a 12 účastníků.

Fotky z exkurze od Jana Růžičky.

22. června 2017 Proměny na Čihadle
Poslední letošní exkurze vedla do revitalizovaného území suchého poldru Čihadla. Ukázkovou
revitalizaci exkurzantům představil Pavel Moravec z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Kromě
ukázky revitalizačních opatření došlo i na pozorování vodních organismů.
Pro oddílovou činnost je snadno využitelná hra simulující rozdíl proudění vody v regulovaném a
neregulovaném toku.
Dosah 4 tisíce a 3 účastníci.

Odkazy
Průběžně byly informace o projektu zveřejňovány na webu Skautského institutu:
http://www.skautskyinstitut.cz/prihody-prazske-prirody/, kde jsou veřejně přístupné odkazy na
záznamy přednášek i metodické listy k jednotlivým tématům.
Všechny přednášky lze dohledat na youtube kanálu Skautského institutu

Zpracovala Anna Šlechtová dne 26. července 2017.

