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Mobilná škola pre lesných hospodárov
je myšlienka vytvorená a vyskúšaná v
Nemecku.
 
Pomáha súkromným lesným hospodárom
získať potrebné vedomosti na udržateľné
obhospodarovanie ich lesov a čo najlepšie
ich vybaviť na očakávanú klimatickú zmenu.



V partnerských krajinách projektu GTL veľké
plochy zaberajú lesy. Značnú časť lesov
obhospodarujú súkromní vlastníci lesov
(často ako vedľajšiu činnosť bez lesníckeho
vzdelania, ale iba na základe skúseností).

Lesy v Nemecku, Grécku,
Španielsku a na Slovensku
 



Od roku 1986 prichádza škola pre lesných
hospodárov k súkromným vlastníkom lesov v
Odenwalde (Nemecko, spolková krajina Hesensko)
ako mobilná škola s prerobenými nákladnými
prívesmi. 

V súčasnosti jej hlavným cieľom je odovzdávať nové
poznatky o lesníctve v čase klimatickej zmeny a
poskytovať konkrétnu pomoc pri obnove lesa a

zalesňovaní poškodených oblastí. Koniec koncov,
les by mal byť k dispozícii aj budúcim 

generáciám, a to vo všetkých aspektoch 
jeho využívania. 

Koncept mobilnej školy pre
lesných hospodárov 



vytváranie stabilných lesov,
premena a obnova lesa,
starostlivosť o lesné porasty,
zmes druhov stromov, alternatívne druhy
stromov,
manažment zveri a škôd.

Workshopy trvajú dva dni a konajú sa priamo v lese.
Témy zahŕňajú: 

Mobilné workshopy pre 
lesných hospodárov



Je mobilná a prichádza priamo k lesným
farmárom
Je tematicky zameraná na lesných
hospodárov a je praktická, školenia sa dajú
využiť a realizovať priamo na mieste
Lesní hospodári majú prístup k novým
lesníckym znalostiam a môžu ich využívať
Dostáva sa k cieľovej skupine, dĺžka trvania
a náklady na kurzy sú prispôsobené,
certifikát potvrdzuje získané odborné
znalosti

Faktory úspechu mobilnej 
školy pre lesných 
hospodárov



Prispôsobené špecifickým podmienkam krajiny
(podnebie, príroda, výzvy)

Financovanie by mohlo byť zabezpečené
štátom, regiónmi, obcami, záujmovými
skupinami, pracovnou správou, ...

Mohli by byť prevádzkované aj ako súkromné
podniky, ak by bol na trhu dostatočný dopyt

Európsky lesnícky inštitút (EFI) 
poskytuje informácie a pomoc 

v oblasti lesov a 
lesného hospodárstva

Mobilná škola pre lesných
hospodárov ako vzor pre 
startupy GTL



deti všetkých vekových kategórií, mladí ľudia
triedy v školách
dospelí, ktorí majú záujem
turisti

Okrem mobilnej lesníckej školy vytvorme mobilnú
lesnícku školu pre všetkých. Tá môže hravou a
zaujímavou formou sprostredkovať poznatky o
význame lesa a jeho obyvateľov, a tak ukotviť
tému lesov v mysliach a srdciach ľudí. 
Pretože: Miluješ a chrániš to, čo poznáš!

Cieľovými skupinami by mohli byť:

 

Myslime dopredu: (mobilná) lesná
škola pre všetkých



Lesná škola pre všetkých je tiež 
zaujímavým nápadom pre ponuky alternatívneho
cestovného ruchu.

Vo Veľkej Británii a v Nemecku je téma lesnej
pedagogiky veľmi rozšírená. Existujú už početné,
veľmi rozdielne lesné školy, ktoré sú čiastočne
financované z verejných zdrojov. Viac informácií
nájdete tu.

Asociácia lesných škôl je odborným orgánom a
hlasom lesných škôl v celej Veľkej Británii, ktorý
propaguje a podporuje osvedčené postupy,
súdržnosť a "kvalitnú lesnú školu pre všetkých".

Myslime dopredu: (mobilná) lesná
škola pre všetkých



Chcete sa dozvedieť viac o trvalo
udržateľnom obhospodarovaní

lesov? 
 

Navštívte našu webstránku a
pozrite si náš zelený tip GTL
"Obhospodarovanie lesov I -

Význam lesov a ich ohrozenie"
 

https://www.hessen-forst.de/post/aktuelles/mobile-
waldbauernschule/
https://efi.int/
https://forestschoolassociation.org/

https://www.hessen-forst.de/post/aktuelles/mobile-waldbauernschule/
https://efi.int/
https://forestschoolassociation.org/

