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Muž, který sázel stromy 

Der Mann, der Bäume pflanzte 
Environmentální program využívající metod dramatické a výtvarné výchovy. V lekci je využita kniha Jeana 

Giona „Muž, který sázel stromy“1, německy „Der Mann, der Bäume pflanzte“2 a stejnojmenný film v české3 

či německé4 verzi. 

Lekci zpracovali lektoři projektu Česko-německého fondu budoucnosti „Nejlepší odpad je ten, který vůbec 

nevznikne“ 

Téma: UDRŽITELNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA 

Myšlenky lekce:  

 Pokrok nelze zastavit, ale je potřeba za všech okolností myslet na planetu. 

 Štěstí nepřináší okamžitá spotřeba, ale smysluplná práce pro dobro všech.  

 Pokud se k něčemu rozhodneš, musíš vydržet. 

 Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Nejlepší zásah do přírody je žádný zásah. Ale to je jen 

jedna strana mince. 

Cílová skupina: děti a studenti 12 – 18 let 

Délka lekce: cca 4 hodiny, navazující výtvarné činnosti dle potřeb 

Ledolamky - luxus 
Hry na seznámení, navození atmosféry, uvolnění bariéry. Zároveň je vhodné procvičit základní techniky 

dramatu – vyvažování prostoru, chůze různými rychlostmi, štronzo, reagování na spoluhráče, živé obrazy… 

Lektor: „Vyvažujte prostor chůzí. Jakmile tlesknu, zastavte ve štronzu. Sdělím prostředí a budu počítat do 

tří. Vytvoříte hromadný živý obraz v daném prostředí. Reagujte na sebe. Například v bazénu nemusíte 

všichni plavat jako solitéři, jeden může druhého topit, třetí v roli plavčíka na ně pískat.“ 

Lektor postupně zadává prostředí: plovárna, hory, wellness, sjezdovka, posilovna, prvotřídní restaurace, 

pětihvězdičkový hotel. Jakmile hráči vytvoří obraz, lektor ukazuje na vybrané postavy a ty řeknou repliku 

znázorňované postavy. Zkušenější skupina reaguje bez vyzvání. Tak se například při obraze wellness ozve: 

„To je ono! Mohu? Jednu kolu prosím. S dovolením. Au!“ 
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Rovnováha 
Ledolamka s tématem rovnováhy již navozuje téma (rovnováha na planetě). Hráči stojí u dvou protilehlých 

stran místnosti, polovina na každé straně. Uprostřed místnosti je reálný či imaginární „stěžeň“. Pokud 

jeden hráč vstoupí do prostoru, musí okamžitě vstoupit do prostoru jeho spoluhráč z opačné strany. Oba 

tím utvoří nerozlučnou dvojici, která se pohybuje s naprostým vyvážením, aby se loď nepřevrhla. Pokud 

jeden jde ke stěžni, druhý musí také. Pokud jeden udělá krok vlevo, druhý musí také. Jejich těžištěm je 

„stěžeň“. Takto postupně přijdou do hry všichni spoluhráči. Zkušenější hráči nereagují pouze na svého 

spoluhráče, ale zároveň na všechny zapojené hráče. Cílem je rovnováha celého prostoru.  

Co bych si přál 
Hráči se pohybují po prostoru. Na kraji prostoru je připravená židle. Hráč, který se posadí na židli, řekne své 

přání formou „Chtěl bych...“ Všechna přání by měla být splnitelná s dostatkem peněz (tj. dotyčný nemůže 

chtít vidět anděly či svět bez válek, ale může žádat luxusní dovolenou v Karibiku).  Ostatní hráči začnou 

vyřčené přání pantomimicky předvádět. (Je třeba ze svých přání vynechat sloveso mít, které samo o sobě 

nevede k aktivitě). Hráč, který vyřkl své přání, opouští židli, na ni si sedá jiný hráč s jiným přáním. Hra se 

zpravidla vyvíjí směrem k prožitku stále většího luxusu, hráči se „trumfují“. V další lekci řešíme základní 

rozpor mezi pohodlím civilizovaného života a udržitelností, tato aktivita nastolí obrazy luxusu. 

Reflexe: Co bychom si opravdu přáli, kdybychom měli obrovskou hromadu peněz? 

Životní šance 
Lektor: „Nyní si představte, že jste čerstvými absolventy italské univerzity a přemýšlíte o budoucnosti. 

Dozvídáte se, že jste zdědili rozsáhlé pozemky vysoko v Alpách. Jedna bohatá developerská firma, jejíž 

majitel je váš rodinný přítel, je ochotna investovat do jakéhokoli výdělečného projektu. Vy vložíte pozemky, 

oni peníze. Jde o velmi lukrativní pozemky vysoko v horách, firma se o zisky nebojí. Navíc vám důvěřuje. Je 

to tedy na vás. Rozdělte se do skupin a sestavte pomocí živých obrazů katalog, kterým představíte svoji vizi 

majitelům firmy.“  

Skupiny připraví během 15 minut „katalogy“ (série živých obrazů s titulky), které poté prezentují lektorům 

v roli majitelů developerské firmy. Následně majitelé developerské firmy uspořádají diskusi s tvůrci 

katalogů, ze které by mělo vzejít řešení. Majitelé firmy neustále připomínají hlavní hledisko – aby byl 

projekt výdělečný. Však zisk bude spravedlivě rozdělen mezi všechny. Nakonec se rozhodnou, že nemusí 

vybírat vítězný projekt, že lze realizovat společný projekt sestávající ze všech nápadů. Pozemky jsou 

rozsáhlé a finanční možnosti obrovské. 

V naší skupině jednotlivé týmy postupně představily 

- prosklené pětihvězdičkové bungalovy, kluziště, farmu s poníky 

- luxusní hotel, bazén s obřím akváriem, kino, tenisové kurty 

- relax v iluzi soukromého ubytování, wellness centrum s pedikúrou a masážemi, centrem pro turistiku 

a horolezectví, luxusní hotelovou restauraci 
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- luxusní hotel, lyžařskou sjezdovku, termální lázně, botanickou zahradu 

Lektoři v roli majitelů developerské firmy navrhli spojení nápadů do jednoho obrovského rekreačního 

komplexu s tím, že každý tým bude realizovat svoji část. 
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Schvalování orgánu ochrany přírody 
Lektor v roli majitele firmy: „Nyní nás čeká nepříjemná schůzka s úředníky z orgánu ochrany přírody. 

Potřebujeme jejich razítko, jinak bylo všechno zbytečné. Musíme na ně nějak zapůsobit. Přesvědčit je, že je 

to dobrý projekt. Vždyť vy jste ti chytří z univerzity, určitě dokážete přesvědčit pár úředníků.“ 

Lektor: „Rozdělte se opět do původních skupin a vymyslete strategii, kterou úředníky přesvědčíte. Obhajte 

svůj projekt.“ 

Po přípravě se jednotlivé skupiny postupně pokusí úředníky (lektory v roli) přesvědčit. Úředníci jsou přísní, 

mají mnoho dotazů. Aktivita končí sdělením úředníků, že projekt je schválen. 

V naší skupině jednotlivé týmy postupně představily svoji část projektu „v zelených barvách“. Našim 

hotelovým komplexům nechyběly solární panely, tepelná čerpadla, ekologické zemědělství, samozřejmostí 

byla recyklace odpadů, maximální využitelnost vodních zdrojů, hotelová akvária sloužila k záchraně 

ohrožených živočišných druhů, pamatovalo se i na výchovu budoucích generací k ekologii. Jako lektoři jsme 

se začali obávat, že se projekt stal natolik „zeleným“, že nevyzní pointa lekce (střet luxusního rezortu 

s historií místa). Obavy byly zbytečné. Naopak, ukázalo se, že ani „velmi zelené“ projekty nic nemění na 

tom, že pohodlí civilizovaného života je vždy na úkor přírody. Čistě teoreticky by planetě bylo lépe bez 

člověka. To však samozřejmě není ideální řešení pro člověka. 

Stavba 
Jednotlivé týmy na velkoformátové zelené kartony nalepí jednotlivé objekty – sjezdovky, hotely, bazény, 

lanovky atd. Kartony označují „zděděné pozemky“. Na pozemcích nikdo nežije, vesnice je níže v údolí u 

koryta říčky vedoucí ze zalesněné oblasti. Lektoři hráče upozorní i na potřebu elektřiny, vodní nádrže na 

zasněžování atd. Týmy mohou využít kartony, barevné lepící pásky, barevné papíry, fixy, nůžky, barvy… 

V naší skupině po celou dobu týmy dbaly na ekologii. Hráči se snažili dát prostor parkům, udržitelnému 

hospodářství atd. Ovšem i pole pro pěstování bio potravin pro hosty rezortu zabírá místo, které se musí „vzít 

přírodě“. Nakonec tedy většina zelené plochy zmizela pod barevnými plochami hotelového komplexu. 
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Reklama 
Lektor: „Projekt je hotov, areál postaven. Nyní potřebujeme nalákat klienty do našeho úžasného areálu. 

Vytvořte reklamy jakoukoliv technikou a pokuste se získat klientelu.“ 

Následuje prezentace reklam. 

V naší skupině jsme tuto část lekce museli z časových důvodů vynechat, ale vzhledem ke zkušenostem 

našich hráčů následující aktivita nesla prvky reklamy, takže jsme o nic nepřišli. 

Návštěva areálů 
Každá skupina pozve návštěvníky areálu (hráče z ostatních skupin) do své části areálu, představí jim svůj 

projekt v tom nejlepším světle, všechny možnosti využití. Aktivita končí tím, že lektoři pozvou všechny do 

místního kina. 
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Kino 
Lektoři pozvou návštěvníky areálu (všechny hráče) do jednoho z kin (pokud kino nemá žádná skupina, 

upozorní lektoři na tento nedostatek včas, aby kino bylo vytvořeno) na velice zajímavý dokument. 

Dokument se týká historie daného místa. Než byl totiž náš úžasný projekt započat, pozemek pokrýval les 

(lektoři upozorní na zelenou barvu kartonu, na který hráči lepili svůj areál). Doposud mohou návštěvníci 

v areálu vidět několik nádherných dubů a buků (lektoři upozorní na zbytky zelené barvy). Avšak před sto 

lety byly tyto hory zcela pusté. Lektoři pustí film O muži, který sázel stromy (v češtině viz 

https://www.youtube.com/watch?v=h1_cAuK5Bf0&t=1680s) (v němčině viz 

https://www.youtube.com/watch?v=cqoCm_fnoI4) 

Povídka popisuje údajně reálný příběh muže, který svojí nesmírnou houževnatostí spojenou s pokorou 

vysadil v pustých horách obrovský les a zajistil tak horám vodu a život. Sám u této činnosti zestárl, aniž by si 

všiml dvou světových válek. Jelikož jsme film představili jako dokument o místě, na kterém vznikl náš 

rekreační areál, hráči se stali těmi, kdo zničili celoživotní dílo postavy povídky. Toto poznání je samozřejmě 

drsné, ale koresponduje s realitou. I nejzelenější projekty, jejichž cílem je zlepšit život člověka, konkurují 

původnímu majiteli planety - přírodě. Což není důvod k „navrácení člověka do jeskyně“, ale důvod k pokoře, 

se kterou si člověk dary přírody má brát. A také k diskusi o udržitelnosti takové existence lidstva.  

Reflexe 
Jak se nyní tvůrci projektů cítí? Pokud by rádi něco změnili, tak co? Čas vzít zpět nelze. Navíc projekty jsou 

opravdu skvělé a vydělávají spoustu peněz. Lze tedy něco udělat? Navíc s pomocí tolika peněz? 

Diskuse se může zabývat rovnováhou mezi komfortem současného lidského života a životem planety, 

udržitelným způsobem života. Areál bude samozřejmě i v budoucnu využívat přírodní zdroje (vodu z místní 

říčky na zasněžování…), zároveň oproti původnímu lesu nebude přírodní zdroje tvořit (lesy byly zdrojem 

https://www.youtube.com/watch?v=h1_cAuK5Bf0&t=1680s
https://www.youtube.com/watch?v=cqoCm_fnoI4
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vody). Návštěvníci budou spotřebovávat obrovské množství energie, vody, potravin a budou vytvářet 

obrovské množství odpadu. Zároveň ovšem budou generovat zisk, který lze, možná, využít ve prospěch 

ochrany zbytku hor… 

Naši hráči na konci reflexe vymysleli „slovo na cestu“, tedy myšlenku, ke které během projektu došli. 

„Kdybych to věděla předtím, celé bych to vymyslela jinak.“ „Chtěl bych peníze využít ve prospěch přírody na 

jiném místě, když jsem tohle místo zničil.“ A mnohé podobné myšlenky. Také ovšem zaznělo, že je v zájmu 

majitelů rezortu, aby se o tom, co na místě bylo před stavbou hotelu, nikdo nedozvěděl. Hráči nebyli naivní. 

 

Zasazení stromu 
Dnes nelze přírodu účinně chránit bez spolupráce všech obyvatel planety. Hranice mezi státy se nesmí stát 

překážkou. Účastníci projektu zasadili společně dva stromy, které jim budou připomínat tuto lekci. Navíc jim 

budou připomínat jejich přátele z druhé strany hranic. Přátele, kteří letos nemohli být s nimi. Čeští účastníci 

zasadili dub (německý symbol) a němečtí účastníci lípu (český symbol). 
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Výtvarné aktivity 
Na lekci v našem případě navázalo mnoho výtvarných dílen, a to na téma „udržitelný způsob života“, na 

téma „strom“, „budoucnost“ a dále výtvarné dílny recyklující použité věci. Z jednotlivých produktů projektu 

účastníci nakonec vytvořili kalendář, ve kterém se snaží veřejnosti nejen medializovat projekt, ale také 

předat své myšlenky. 

Výtvarné aktivity na téma udržitelného způsobu života 
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Výtvarné aktivity na téma „Strom“ 

    

Výtvarné aktivity na téma „Budoucnost“ 

   

Výtvarné aktivity – recyklace použitých věcí 
Leptání skla, tisk na textil, šití tašek ze starých trik, šití hraček z ponožek, práce s betonem atd. 

  

 


