
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Autobusy Karlovarského kraje vozí 
děti lesním pedagogům na Doupov 

 
Karlovy Vary, 15. dubna 2015 – Lesní pedagogové ze západočeské divize Vojenských lesů a statků spolupracují s 
Karlovarským krajem na programu, který má zpřístupnit lesní pedagogiku na Doupově dětem z širokého okolí. 
Díky tomu se do unikátního lesního komplexu v Doupovských hoprách podívají také žáci z Aše či Mariánských 
Lázní. 
 
Žáci a studenti škol z celého kraje míří do doupovských lesů, přičemž zajištěním dopravy jim cestu usnadňuje pro-
jekt Karlovarského kraje, který školám umožňuje vydat se s dětmi na ekologicky vzdělávací výlet. V letošním roce 
zařadil kraj do nabídky i lesní pedagogiku karlovarské divize Vojenských lesů a statků ČR, s.p.  
„Tento způsob podpory realizujeme již od roku 2010 a těší nás, že zájem škol je obrovský. I když byl na čas program 
lesní pedagogiky ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky z kapacitních důvodů přerušen, nyní spolupráce pokračuje 
a my jsme rádi, že tímto způsobem můžeme dětem přiblížit les ve všech podobách a pomoci jim, aby si uvědomily, 
jaká je role člověka v ochraně přírody,“ informoval krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef 
Hora. 
I díky tomu jedou s příchodem jara programy organizované lesní pedagožkou karlovarské divize Janou Hynkovou 
na plné obrátky. S kolegy zorganizovala již čtyři dopolední programy pro děti.  
„Les je vždy v hlavní roli, témata programů jsou však různá. Například žáci 6. tříd Základní školy J. A. Komenského z 
Karlových Varů se pokusili rozklíčovat roli člověka v lesním ekosystému. Vývoj stromu od semínka po finální dřevěný 
výrobek, pro změnu pozorovali děti z nultých ročníků ZŠ Svahová,“ popsala Jana Hynková. 
Díky krajským koordinátorům EVVO mají na Doupově lesní pedagogové na tento rok rezervováno již 28 termínů. 
Například na podzimní lesní pedagogiku se k nim chystají až z Aše či Františkových Lázní. 
 

Lesní pedagogika je specializovaný vzdělávací program pro děti a mládež o lese a lesnictví, který většinou probíhá 

přímo v přírodních lokalitách. Vedle informací o ochraně přírody a zásadách trvale udržitelného nakládání 

s přírodním bohatstvím jim zprostředkovává informace o lesních celcích v jejich okolí i jejich obyvatelích a učí je 

zásadám pohybu a chování v přírodních lokalitách. Vojenské lesy a statky poskytují programy lesní pedagogiky 

školám, táborovým kolektivům a dalším skupinám zdarma. V Karlovarském kraji mohou zájemci kontaktovat lesní 

pedagožku VLS Janu Hynkovou, GSM: +420 731 137 686, e-mail: jana.hynkova@vls.cz 

 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc 

hektarů pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se 

převážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny inten-

zivních civilizačních vlivů.  

VLS ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní podmínky mezinárodního 

certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální kritéria v lesním hospodaře-

ní. 

 
Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 


