
Ozeleňte střechu klubovny.

Příjezd ke klubovně a jiné 
plochy zpevněte propustným 
povrchem. 

Sekejte trávu kolem klubovny 
méně často a v mozaikovém 
stylu.

Sbírejte dešťovou vodu 
do nádrží a vracejte ji zeleni.

Iniciujte ozelenění střechy 
veřejné budovy (klubovny, 
autobusové zastávky, školní 
tělocvičny atp.).

Iniciujte vznik obecní 
adaptační strategie.

Zajímejte se o plány obce 
a iniciujte řešení, která jsou 
výhodná z hlediska adaptace 
či mitigace (omezení emise 
skleníkových plynů).

Iniciujte a realizujte změnu 
povrchu vhodné části veřej-
ného prostoru, aby byl vodo-
propustný (parkoviště před 
školou, příjezd ke klubovně 
atp.).

Iniciujte vytvoření vodní 
plochy nebo vodního prvku 
a převezměte nad ním 
dohled a patronát.

Iniciujte komunitní projekt 
adaptačního opatření:

Iniciujte a realizujte 
výsadbu stromořadí nebo 
remízku (v místech, kde 
by se hodil stín a je jen 
travnatá plocha), vytvořte 
zelené stěny, kde je jen 
holý beton apod.

Iniciujte vytvoření svejlu 
nebo průlehu v místě, kde 
za deště teče voda neod-
téká do kanalizace. 

Zasaďte se o to, aby obec 
sekala trávu ve veřejném 
prostoru méně často a v 
mozaikovém stylu. 
Pomozte veřejný prostor 
osít kvetoucími trávníky. 

Uspořádejte osvětovou 
kampaň pro podporu 
mozaikového sečení.

Udělejte pítka pro ptáky 
(a starejte se o ně).

Využijte grant na výsadbu 
stromů
� Nadace Partnerství 

Založte kvetoucí trávník – 
využijte pomoci a rady 
projektu 
� www.prahakvete.com

Umísti u svodů z 
okapu sudy a nádrže 
a zalévejte zahradu 
dešťovou vodou.

Nechávej část zahra-
dy neposečenou a 
opusť představu 
golfového trávníku. 

Méně upravujte 
stromy a keře, aby 
poskytovaly více 
stínu.

Zakrývejte holé kusy 
půdy (např. poseče-
nou travou).

Zapoj se do akce 
zalejme.cz na péči o 
stromy ve městech.

Kompostujte a vracej-
te živiny zahradě.

Zavlažujte chytře 
(ideálně přímo do 
půdy, nebo večer, aby 
se voda hned neodpa-
řila).

Zapoj se do projektu 
péče o stromy ve 
městech 
� www.zalejme.cz
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https://zalejme.cz/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
https://www.prahakvete.com/


Zapojte se do mapování 
horních toků potoků 
(projekt Živá voda).

Najděte vlastníka pozemku 
s potokem, který je ochoten 
pracovat na zvyšování reten-
ce vody na pozemku 
a pomozte mu udělat tůň, 
několik svejlů ve svahu nebo 
meandr s možností rozlivu.

Zapojte se do patronátů nad 
krajinou: 

Pečujte o nějaký malý 
potok nebo mokřad.

Vytvořte na vhodném 
úseku potoka tůň nebo 
meandr.

Zpomalte tok nějakého 
malého potoka vložením 
kamenů.

Čistěte pravidelně 
prameny.

Staňte se dobrolníky (nebo 
koordinátory) mapujícími 
horní toky řek ve spoluprá-
ci se spolkem 
� Živá voda

Staň se dobrovolníkem 
a nejlépe koordináto-
rem projektu Živá voda 
(mapování krajiny).

Najdi vlastníka pozem-
ku s potokem, který je 
ochoten pracovat na 
zvyšování retence vody 
na pozemku a najdi 
skupinu dobrovolníků 
na nějaké opatření.

Čisti pravidelně některý 
z pramenů.
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https://spolecneprotisuchu.cz/model-ziva-krajina/


Najděte lesního správce, který 
chce mít zdravý a stabilní les 
a nabídněte mu pomoc:

Odstraňujte traviny kolem 
semenáčků listnáčů.

Budujte oplocenky nebo jiné 
zábrany bránících okusu 
nových stromů zvěří.

Mapujte erozní rýhy v lesích 
ve vašem okolí a nabídněte 
správci lesa pomoc.

Vytvořte v rýhách jakákoliv 
přehrazení z okolního materi-
álu (kromě kamenů, kmenů, 
mohou pomoci i větve).

Po dohodě s majitelem 
pozemku udělejte opatření, 
kdy ve vhodném místě zvýší-
te dno rýhy (potřeba dovézt 
hlínu z okolí).

Najděte lesního správce, 
který chce mít zdravý 
a stabilní les a nabídněte 
mu pomoc:

Odstraňujte traviny kolem 
semenáčků listnáčů.

Budujte oplocenky nebo 
jiné zábrany bránících 
okusu nových stromů 
zvěří.

Mapujte erozní rýhy 
v lesích ve vašem okolí 
a nabídněte správci lesa 
pomoc.

Vytvořte v rýhách jakákoliv 
přehrazení z okolního 
materiálu (kromě kamenů, 
kmenů, mohou pomoci 
i větve).

Roznášej po holinách 
a pasekách semínka 
tzv. pionýrských dřevin 
(bříza, jeřáb, olše šedá).

Když vidíš semenáček 
listnatého stromu 
zarostlý travou, vytrhej 
ji.

Když v lese vidíš erozní 
rýhu, zahraď ji kameny, 
větvemi nebo kusem 
padlého stromu.

Kupuj výrobky ze dřeva 
spíše než z plastů 
(sleduj certi�káty 
o původu dřeva).

Zapoj se do Týdnů pro 
les, které organizuje 
� Hnutí Duha
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https://www.zachranmelesy.cz/cs/tydny-pro-les


Podporujete malé farmáře 
tím, že budete kupovat 
zeleninu a ovoce za malých 
farem na své akce (tábory 
atp.)

Iniciujte to, aby vaše obec 
na svých pozemcích, které 
pronajímá zemědělcům 
vyžadovala šetrné zeměděl-
ství (změna pachtovních 
smluv).

Pomozte farmáři ve vašem 
okolí s výsadbou sadu, 
aleje nebo s vytvořením 
remízku.

Pomozte farmáři s vytvoře-
ním tůně nebo prolehu, 
v místech, která se k tomu 
hodí.

Vymyslete, jak byste mohli 
pro rodiny dětí z oddílu 
nakupovat zeleninu 
a ovoce od místních 
malých zemědělců (společ-
né nákupy na farmářských 
trzích, systém bedýnek 
k vyzvednutí v klubovně 
atp.)

Nepoužívej průmyslová 
hnojiva na vlastní 
zahradě. Nakupuj potra-
viny od místních farmá-
řů a na farmářských 
trzích. 

Najdi vlastníka zeměděl-
ského pozemku s polní 
cestou, božími mukami 
apod. a jednej s ním 
o vysázení aleje nebo 
skupiny stromů, najdi 
skupinu dobrovolníků 
a realizujte to.

Zapoj se do petičních 
akcí, které usilují 
o změny v zemědělství 
(omezení chemizace, 
podpora drobných 
farem atp.)

Podpořte petiční akce 
Hnutí Duha 
� za zdravou krajinu

Jednotlivec Oddíl Středisko

Ze
m

ěd
ěl

sk
á

 p
ů

d
a

(lo
uk

y, 
po

ln
í c

es
ty

, b
ož

í m
uk

a,
 ú

do
ln

ic
e)

svpn

svpn

= souhlas vlastníka pozemku nutný

https://zasadmese.hnutiduha.cz/


Odebírejte elektrickou 
energii, která nějakým 
způsobem o�setuje 
obnovitelné zdroje (tzv. 
skautská energie má 
zelený podprogram).

Důsledně třiďte odpad 
v klubovnách i na táboře.

Vařte na táboře bez použi-
tí červeného masa (ideál-
ně zcela bez masa).

Napište jako skupina 
vedoucích dopis poslan-
cům nebo e-mail, kterým 
je vyzvete k tomu, aby byli 
aktivnější a požadovali po 
vládě rozhodnější kroky 
a systémová řešení.

Uspořádejte akci, kde 
veřejnost seznámíte se 
svými aktivitami ve věci 
obnovy krajiny a adapta-
ce na změnu klimatu, 
kde vysvětlíte důležitost 
takových (i malých 
projektů) a navrhnete 
další podobné, do 
kterých se zapojí širší 
komunita (třeba celé 
středisko).

Najděte si partnera pro 
svůj adaptační projekt, 
nebo se zapojte do 
existujícího projektu 
neziskovky.

Rozvíjejte spolupráci 
tím, že budete aktivity 
své a aktivity partnera 
představovat veřejnosti 
a budete se snažit veřej-
nost pohnout k podpoře 
(�nance, osobní zapoje-
ní, podpis petice atp.).

Omezte osobní spotřebu 
a propagujte ji u svých 
blízkých.

Omezte cestování autem 
(veřejná doprava, sdílení cest).

Omezte spotřebu vody 
(sprcha místo vany).

Omezte spotřebu masa 
(místní potraviny, bezobalové 
nákupy).

Omezte spotřebu mléka 
a mléčných výrobků.

Upřednostněte recyklované 
materiály (nákup z druhé 
ruky).

Šetřete elektrickou energií 
(usporné spotřebiče, praní 
na nižší teploty, atp.) Tipy 
a doporučení Evropské 
komise.

Odebírejte elektrickou energii, 
která nějakým způsobem 
o�setuje obnovitelné zdroje 
(tzv. skautská energie má 
zelený podprogram).

Podporujte aktivně 
neziskovky, které se věnují 
tématu zdravé krajiny.

Podpořte petiční akce Hnutí 
Duha za změnu energetiky: 
� energie.hnutiduha.cz
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