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Sázím na OU! Tak zní motto na rukavicích dobrovolníků z řad studentů i zaměstnanců Ostravské
univerzity, kteří o v pátek a sobotu zasadili přes 5 tisíc stromů za podané přihlášky. Univerzita to
slíbila uchazečům v rámci kampaně Ovlivni nejen svou budoucnost.
Studenti OSU sázeli stromy na Javorovém vrchu. | Foto: Archiv OSU
Ostravská univerzita přibližně před dvěma měsíci oslovila studenty i zaměstnance, zda by se
chtěli dobrovolně zúčastnit sázení stromů na Javorovém vrchu. Vedení univerzity potěšil velký
zájem a už za několik dní se naplnil objednaný autobus, který sázející odvezl na místo v pátek
2.10. i v sobotu 3.10. Stromů, které měla univerzita zasadit za podané přihlášky ke studiu, mělo
být 11 500, kvůli složitému terénu se ale nakonec stihla zasadit přibližně polovina. Druhou
polovinu by chtěli dobrovolníci zasadit na jaře. Už na ranním školení ze strany Lesů ČR, které
proběhlo vždy před sázením, ale zaznělo, že prioritou bude kvalita, ne kvantita. “Velmi si vážím
práce, kterou studenti Ostravské univerzity odvedli. Kvalitou se blížili zkušeným sázečům a s
kamenitým svahem se poprali víc než statečně." Dodává Václav Langer, specialista ochrany
přírody z Krajského ředitelství Lesů ČR.
První den sázení bylo mezi dobrovolníky celkem 60 lidí, z toho 41 studentů a v sobotu sázelo
celkem 83 lidí a 63 z nich byli studenti. Vedení OU záhy obdrželo pozitivní zpětnou vazbu ze
strany zúčastněných, kteří se naučili něco nového, pomohli životnímu prostředí a užili si jednu z
mála venkovních akcí, která se tento semestr mohla konat kvůli opatření. Odměnou po celém dni
jim byl kromě občerstvení také univerzitní merch – rukavice vytvořené k této události a
znovupoužitelný plastový nick-nack na pití. Konkrétně studenty pak motivovalo také to, že se
zúčastnili děkani a další akademičtí i neakademičtí pracovníci univerzity.
Celá tato mise vznikla zejména proto, že posláním Ostravské univerzity je pracovat pro region a
pozitivně ho ovlivňovat. V tomto případě zasadili dobrovolníci stromy na Třinecku, konkrétně na
Javorovém vrchu. Vedení univerzity už nyní ví, že sadba stromů proběhne i příští rok a místo
opět určí Lesy ČR podle toho, kde bude vysázení nových stromů nejvíce potřebné.
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