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I. Úvod  
Poslání a vize koncepce 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta úzce souvisí se vzděláváním k udržitelnému rozvoji, 
resp. je nástrojem k jeho dosažení a to zejména v environmentální oblasti. Jelikož je společnost ve 
všech myslitelných měřítkách a ohledech na přírodním prostředí závislá, je v lidském zájmu toto 
prostředí zachovat v příhodné kvalitě a rozumět jeho fungování. Především je však nezbytně nutné 
provozovat všechny aktivity s ohledem na jejich dopady oblasti životního prostředí. Tyto dopady 
jsou často komplikované více či méně skrytými vzájemnými vztahy a tak se i na první pohled 
nevinné každodenní zvyklosti skupiny jednotlivců mohou stát příčinou vážných ekologických a 
následně také ekonomických a společenských problémů.  
Posláním Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje (dále jen 
Koncepce) je zajištění systematického působení na obyvatele Středočeského kraje prostřednictvím 
EVVO, jako prevence poškozování životního prostředí a nezbytnou podmínku udržitelného rozvoje 
kraje. 
Vizí Koncepce jsou obyvatelé Středočeského kraje, kteří myslí  a jednají v souladu s principy 
udržitelného života, jsou si vědomi odpovědnosti za udržení kvality prostředí, jeho jednotlivých 
složek a mají úctu k životu ve všech jeho formách. 

Struktura a postup tvorby Koncepce 
Koncepci zpracovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim na základě 
veřejné zakázky a smlouvy se Středočeským krajem z června 2010.   
Skládá se z rozborové části vyhodnocující plnění koncepce předešlé a shrnující stav a nedostatky  
EVVO ve Středočeském kraji, návrhové části, která vymezuje cíle a opatření, a akčního plánu s 
konkrétními úkoly a termíny. 
 

Základní části koncepce:  
I. Úvod 
II. Rozborová část (analytická) 
III. Návrhová část (strategická) 
IV. Prioritní cíle a opatření 
V. Akční plán  
VI. Environmentální poradenství1 
VII. Přílohy 
 

Tříčlenná skupina realizátorů, včetně koordinátora tvorby koncepce, spolupracovala pod patronátem 
Krajské rady EVVO se širokým týmem pracovníků - odborníků a zástupců různých institucí 
uskutečňující EVVO v různých oblastech. Bylo stanoveno 5 strategických oblastí (A-E) a k nim 
vytvořeno odpovídajících 5 pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny,  řízeny svými vedoucími, 
zpracovávaly jednotlivé kapitoly návrhové části Koncepce včetně úkolů  zahrnutých v části Akční 
plán. Vybraní odborníci spolu s realizačním týmem zpracovali část rozborovou na základě  
dostupných analýz, hodnotících zpráv i empirických dat shromážděných pomocí dotazníkového 
šetření, k tomuto účelu navrženému. Seznam osob, které se na tvorbě Koncepce podílely, je uveden 
v příloze č. 4. 
 

Strategické oblasti: 

                                                 
1 Environmentální poradenství (ekoporadenství) má v rámci celé Koncepce zvláštní postavení. Jako soubor služeb, 

které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací 
souvisejících s životním prostředím se na celostátní úrovni stalo samostatnou oblastí. Dosud bylo ekoporadenství 
chápáno jako součást environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jeho postupný rozvoj ho však povýšil na 
samostatný nástroj politiky životního prostředí. 



A) Oblast školství 
B) Oblast mimoškolní výchovy dětí a mládeže 
C) Veřejnost 
D) Veřejná správa  
E) Podniková sféra  
F) Krajský systém EVVO2  
G) Environmentální poradenství3 
 

 
Podle těchto oblastí jsou členěny rozborová a návrhová část dokumentu. Kapitoly týkající se 
průřezově všech oblastí a EVVO v kraji obecně jsou zařazeny vždy na konci části. 
 
Rozborová i návrhová část koncepce, stejně tak jako akční plán, byly během tvorby koncepce 
průběžně konzultovány uvnitř i vně pracovních skupin a závěrem podrobeny připomínkování ze 
strany širokého okruhu oponentů (viz příloha č. 4).  
Informace o přípravě Koncepce a o možnosti zapojení se do pracovních skupin byla rozeslána 
institucím a jednotlivcům, kteří ve Středočeském kraji i mimo něj pracují v oblasti EVVO nebo s ní 
mají zkušenosti. Oslovení se pak stali členy pracovních skupin, oponenty nebo konzultanty. 
spolupracovníky jednotlivých pracovních skupin. Informace o přípravě Koncepce byla též 
zveřejněna na webu http://www.stredoceska-evvo.cz/  
 V říjnu 2010 proběhlo veřejné připomínkování Koncepce, jejíž pracovní verze byla umístěna 
na webových stránkách Středočeského kraje a ZO ČSOP Vlašim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 průřezová témata 
3 Je z Koncepce vyděleno samostatně (vysvětlení viz kapitola  VIII). 



Použité zkratky 
AOPK  - Agentura ochrany přírody a krajiny 
CEV - centrum environmentální výchovy 
ČSOP - Český svaz ochránců přírody 
DDM - dům dětí a mládeže  
DVPP - další vzdělávání pedagog. pracovníků 
EAFRD- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural 

Development) 
EMAS - systém environmentálního managementu a auditingu (EnvironmentalManagement and 

Auditing System) 

EMS - systém environmentálního managementu (Environmental Management System) 

ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) 
ESF  - Evropský sociální fond 
EŠV  - ekologicky šetrný výrobek 
EU  - Evropská unie 
EV  - environmentální výchova 
EVVO(P) - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (a poradenství) 
FS  - Fond soudržnosti 
CHKO  - chráněná krajinná oblast 
CHÚ  - chráněné území 
IS - informační středisko 
ISO  - Mezinárodní organizace pro normy (International Standard Organisation) 
IVS - informační a vzdělávací středisko 
KOPK - Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 
KÚ - krajský úřad 
MA 21 - místní Agenda 21 
MCHÚ - maloplošné chráněné území 
MOP - mladí ochránci přírody 
MŠ - mateřská škola  
NNO - nevládní neziskové organizace 
NSZM - Národní síť Zdravých měst 
OPRLZ - Operační program rozvoje lidských zdrojů 
OŠS - odbor školství a sportu Krajského úřadu SČK (dříve školství, mládeže a sportu - OŠMS) 
OŽPZ - odbor životního prostředí a zemědělství 
PHP - Plán hlavních povodí ČR 
ROP - Regionální operační program 
RVP - Rámcový vzdělávací program 
SEV- středisko ekologické/environmentální výchovy 
SFŽP - Státní fond životního prostředí 
SCHKO - správa chráněné krajinné oblasti 
SČK - Středočeský kraj 
ŠVP - Školní vzdělávací program 
UNDP - rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations Development 

Program) 
VKP  - významný krajinný prvek 
ZO  - základní organizace 
ŽP   - životní prostředí 
 



Pojmosloví  
1. Ekolabeling (též ekoznačení, z angl. ecolabeling) je systém značení (prohlášení o jakosti) 

používaným u environmentálně šetrných výrobků, technologií či služeb. Jde o dobrovolný, 
tržně orientovaný nástroje ochrany životního prostředí. Pro zajištění transparentnosti a 
celosvětové srovnatelnosti hodnocení je upraveno normami ISO řady 14020. 

2. Ekologická výchova je starší, v České republice stále velmi vžitý ekvivalent pro pojem 
environmentální výchova.  

3. Ekologický výukový program (EVP) je výchovně vzdělávací lekce probíhající zpravidla 
mimo školu, tj. v přírodě, ve středisku ekologické výchovy apod. Obsah EVP je ekologický 
(v odborném slova smyslu) či environmentální. EVP využívá prvky souvislostního, 
problémového a projektového vyučování, etické, estetické, pracovní i dramatické výchovy. 
Důraz je kladen na odbornou úroveň a aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení 
tvořivosti, komunikace a týmové práce, aktivizaci k řešení problémů a na praktické 
poznatky žáků získávané mj. bezprostředním kontaktem s přírodninami, přírodními 
materiály i aktivním pobytem v terénu. EVP není výukový program bez 
ekologického/environmentálního obsahu a rovněž takový, který neovlivňuje postoje ve 
smyslu udržitelného rozvoje. 

4. Ekologie je interdisciplinární vědní obor zabývající se vztahy mezi organismy navzájem a 
mezi organismy a prostředím. Užívání tohoto termínu je mnohdy nesprávně ztotožňováno s 
péčí o životní prostředí, ochranou přírody či společenskou (politickou) ideologií apod. 
Odvozený termín ekologický bývá (ne zcela správně)  zaměňován za adjektivum 
environmentální. 

5. Ekoporadna je nezisková instituce, rozpočtová nebo příspěvková organizace, která  
••••    vyvíjí soustavnou činnost v oblasti ekologického poradenství,  
••••    nabízí informace z oblasti životního prostředí pro veřejnost, konzultace v oblasti 

šetrného vztahu k životnímu prostředí, projekty preventivní péče o městský nebo 
venkovský prostor, kontakty na kompetentní instituce v oblasti ŽP, podporu 
komunikace mezi orgány státní správy, samosprávy, odborníky, veřejností a 
podnikateli aj. (zdroj: Organizační řád STEP) 

••••    splňuje podmínky pro zajištění činnosti (dle přísl. právních předpisů, např. má 
alespoň jednoho profesionálního pracovníka v oblasti ekologického poradenství aj.). 

6. Environmentální - ekvivalent adjektiva českého pojmu životní prostředí (z angl. 
environment). Vědní obor interdisciplinárního charakteru zabývající se životním prostředím 
se nazývá environmentalistika. Bývá (ne zcela správně)  zaměňován za pojem ekologický. 

7. Environmentální gramotnost (ekogramotnost) jsou celkové znalosti, dovednosti a postoje 
v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

8. Environmentální management (EMAS - environmental management system) je způsob 
managementu (řízení instituce) zohledňující environmentální dopady ve všech ohledech a 
při všech činnostech. 

9. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je činnost vedoucí lidi k myšlení a 
jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného života, k vědomí odpovědnosti za 
udržení kvality prostředí, jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách 
(zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 16).  

10. Osvěta je tradiční termín pro nejrůznější vzdělávací a výchovné aktivity zaměřené na 
nejširší vrstvy populace nebo na některé specifické cílové skupiny (Průcha, J., Walterová, E., 
Mareš, J., 1998).   

11. Projekt  je v zásadě jakýkoliv plánovaný záměr, jehož cílem je přivodit užitečnou změnu na 
úrovni národa, komunity, instituce či organizace. Může být stavebně-konstrukční nebo 
organizačně-finanční povahy.  

12. Středisko ekologické (environmentální) výchovy je zařízení, které se zaměřuje na 
realizaci výukových programů pro děti a mládež, vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky, mimoškolní činnost pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost, publikační 



činnost, případně další činnosti z oblasti EVVO.  
13. Školní projekt (výchovně vzdělávací projekt) je cílená, promyšlená a  organizovaná činnost 

prováděná s ohledem na pedagogický záměr učitele a potřeby a zájmy žáků. Komplexně 
ovlivňuje osobnost žáků na úrovni vědomostí, dovedností i postojů a zahrnuje vždy prvky 
spolupráce, plánování, práci s různými zdroji informací a vyhodnocení. Nedílnou součástí je 
praktická činnost, jejímž výsledkem je konkrétní zamýšlený výsledek užitečný v životě 
(produkt).  

14. Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje společnosti, který uspokojuje potřeby 
přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. 

15. Výchova je proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních 
změn v jeho vývoji (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 1998). 

16. Výukový program je interaktivní výchovně vzdělávací lekce, jejímž cílem je upevnění, 
prohloubení a rozšíření učiva všech stupňů škol v souladu se školními vzdělávacími 
programy; výukový program probíhá zpravidla mimo budovu školy (ve středisku zájmového 
vzdělávání, ve středisku ekologické výchovy, v přírodě apod.).  

17. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji aplikuje principy udržitelného rozvoje do všech typů a 
úrovní vzdělávání. 

18. Vzdělávání, vzdělávací procesy jsou činnosti probíhající v různém edukačním prostředí a 
obsahující řízené učení nějakého subjektu (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2003). 

 
 



II. Rozborová část 

Úvod 
Cílem tohoto rozboru je stručné zhodnocení současného stavu a nedostatků environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Středočeském kraji, zjištění změn oproti údajům 
uvedeným v rozborové části Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2003 – 2010 a 
vyhodnocení plnění úkolů uvedených v jejím akčním plánu (viz tabulky v závěru Rozborové části 
Koncepce).  
 

Výchozí dokumenty EVVO 
Koncepce navazuje  na následující legislativu a státní dokumenty4: 

1. Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

3. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů 

4. Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České 
republice na léta 2010 - 2012, s výhledem do roku 2015. 

5. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon)  

6. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

7. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

8. Rámcový vzdělávací program pro střední školy (vč. gymnázia) 

9. Metodický pokyn k zajištění EVVO ve školách a školských zařízení (2008) 

10. Standard pro studium k výkonu specializovaných činností - školní koordinátor EVVO 

11. Plán hlavních povodí ČR pro období 2007 – 2012 (PHP) 

12. Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice  

13. Státní politika životního prostředí 

14. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 

15. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha 

16. Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

17. Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky 

18. Rozvojový programu environmentálního poradenství v České republice na roky 
2008-2013  

19. Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v České 
republice na roky 2010 – 2013 

20. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015) 

21. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 

 

                                                 
4 v platném znění k datu zpracování Koncepce 



 
Zákonné povinnosti krajů 
Povinnost kraje podporovat EVVO na svém území vyplývá z následujících dokumentů: 

1. spolupracovat s ostatními orgány veřejné správy, státními organizacemi a nestátními 
organizacemi (zákon č. 114/1992 Sb., § 77a, zákon č. 123/1998 Sb., § 13), 

2. podporovat EVVO (zákon 123/1998 Sb., čl. LIII, §13, odst. 1), 
3. povinnost iniciovat a udržovat fungování krajského systému EVVO (zákon 123/1998 Sb., 
čl. LIII, §13, odst. 3 písm. a, a zejména odst. 5, 6, a 7), 

4. aktivně šířit informace o životním prostředí (zákon č. 123/1998 Sb., § 2 odst. 10 písm. c). 
 
Koncepce navazuje  na následující krajské dokumenty: 

(a) Krajská koncepce EVVO 2003-2010 a její aktualizace 

(b) Program rozvoje Středočeského kraje schválený krajským zastupitelstvem (2001),  

(c) Podklady ke koncepci EVVO Středočeského kraje schválené KŽP Středočeského kraje  a 
Radou Středočeského kraje (2002, dále jen Podklady). 

(d) Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (dále jen POH) 

(e) Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 

(f) Program snižování emisí Středočeského kraje, Integrovaný krajský program ke zlepšení 
kvality ovzduší Středočeského kraje a Programový dodatek k těmto dokumentům 

 
Aktuální p řehled legislativy v oblasti EVVO je přístupný na http://www.cenia.cz 

Krajský systém EVVO 
Kraj v samostatné působnosti podle odst. 5 §13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů zpracovává, koordinuje a aktualizuje krajskou 
koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, která vychází ze Státního programu a 
podporuje rozvoj environmentálního poradenství. 
Krajský systém EVVO byl vytvořen na základě předchozí Koncepce EVVO. Jeho fungování řídil 
„krajský koordinátor EVVO“ z pozice referenta OŽPZ KÚ Středočeského kraje. Jako kontrolní a 
poradní orgán fungovala „Krajská rada EVVO“. Samotné aktivity EVVO byly realizovány zejména 
prostřednictvím „krajských středisek EVVO“ a dalších spolupracujících neziskových organizacích. 
Dále se na realizaci podílely krajské vzdělávací instituce.  

Krajský koordinátor EVVO 
Na odboru životního prostředí a zemědělství (OŽPZ), který byl pověřen koordinací EVVO v kraji, 
na odboru školství a sportu (OŠS, dříve OŠMS) měl jeden z referentů na část pracovního úvazku 
rovněž  na starosti EVVO. 

Krajská rada EVVO 
V roce 2006 byla ustanovena Krajská rada EVVO (též Poradní sbor EVVO) jako poradní orgán 
Komise pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Podle Koncepce měl tento orgán 
průběžně kontrolovat naplňování Koncepce a ve spolupráci s OŽPZ a Odborem interního auditu a 
stížností stanovit indikátory pro vyhodnocení. Dalším úkolem poradního sboru bylo doporučovat 
témata a kritéria výběru projektů v oblasti EVVO v rámci grantového programu kraje a přenášet 
iniciativu EVVO do jednotlivých odborů. V minulosti se však tato rada scházela spíše ojediněle. 
Do obnovené Krajské rady EVVO byli v roce 2009 jmenováni noví členové podle jednotlivých 
strategických oblastí, chybí však zástupce KSEV, přestože jsou SEV v oblasti EVVO nejaktivnější. 
Zůstala ovšem zachována možnost přizvat zástupce všech KSEV na jednání Krajské rady EVVO.  



Střediska EVVO  
Realizace naprosté většiny EVVO ve Středočeském kraji ležela na neziskových organizacích – 
střediscích ekologické výchovy a jim podobných organizacích a též na školách. 

Krajská st řediska EVVO (KSEV) 
Titulem „krajské středisko“5 se rozumí středisko EVVO, které pro Středočeský kraj smluvně 
zajišťuje plnění Koncepce EVVO. Tyto smlouvy byly uzavřeny na základě výsledků výběrových 
řízení. Neznamená to, že by tato střediska byla příspěvkovou organizací SK. Od roku 2006 existují 
dva typy "krajských středisek": 

1. Střediska se Smlouvou o zajišťování EVVO a naplňování Koncepce EVVO Středočeského 
kraje. Předmětem smlouvy bylo zejména zajištění dlouhodobých aktivit, jako jsou 
ekoporadenství, základní informovanosti obyvatelstva, půjčování literatury, metodické pomoci 
realizátorům EVVO a sledování stavu naučných stezek v kraji. Každé ze čtyř středisek 
naplňovalo smlouvu na části území Středočeského kraje. Jsou jimi: 
• ZO ČSOP Vlašim (Podblanické ekocentrum ČSOP), Vlašim 
• Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, Kladno 
• 09/07 ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum), Nymburk 
• Ochrana fauny ČR, Votice 
 

2. Střediska s Rámcovou smlouvou o zajišťování EVVO a naplňování Koncepce EVVO 
Středočeského kraje (dále jen Rámcová smlouva). Pro účastníky Rámcové smlouvy vypisoval 
Středočeský kraj dvakrát ročně výběrová řízení na zakázky na realizaci konkrétních akcí, jako 
např. tvorba výstav, rekonstrukce naučných stezek, filmový festival o životním prostředí, 
tvorba nových výukových programů, pořádání tématických dnů pro veřejnost, Týdny Země, 
semináře, kurzy a konference pro učitele a další. Účastníky rámcové smlouvy byly: 
• ZO ČSOP Vlašim (Podblanické ekocentrum ČSOP), Vlašim 
• Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, Kladno 
• 09/07 ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum), Nymburk 
• CEVV při EKO Gymnáziu Poděbrady 

 
Platnost obou smluv končí rokem 2011. 

Další st řediska EVVO 
Tato SEV nemají sice uzavřenou žádnou dlouhodobou smlouvu, ale jsou neoficiální, leč důležitou 
součástí systému EVVO našeho kraje. Krajem jsou podporována prostřednictvím dotací 
konkrétních projektů ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství (dříve Fond 
životního prostředí Středočeského kraje) a také prostřednictvím subdodávek pro krajská střediska 
dle Rámcové smlouvy. 
 
Zastoupení SEV dle působnosti krajských SEV: 
 
Severozápad 
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, Kladno (KSEV) 

SEV TOM Javory, Černuc 
Křivoklátsko o. p. s., Křivoklát 
CEV Zvoneček, Vrané nad Vltavou (ZO ČSOP Zvoneček) 
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou 
CEVV při Svatojánské koleji, Ekocentrum Kavyl 

                                                 
5 Titul „krajské středisko EVVO“ nebyl žádným oficiálním dokumentem  udělen žádné organizaci. Nejedná se o 

organizaci zřizovanou krajem, nýbrž o smluvní partnery SČK. 



 
Severovýchod 
ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum), Nymburk (KSEV) 
CEVV při EKO Gymnáziu Poděbrady (KSEV) 

Ekocentrum Klenice (ZO ČSOP Klenice) 
Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav (DDM Mladá Boleslav) 
 

Jihozápad 
Ochrana fauny ČR, Votice (KSEV) 

Podbrdské ekocentrum Fabián, Rožmitál pod Třemšínem (ZO ČSOP Rožmitál pod Třemšínem) 
Ekocentrum ČSOP, Votice (ZO ČSOP Votice) 
Ekocentrum Zelená pumpa, Příbram (O.s. Konopa a sdružení Mech nech!) 
Ekologické centrum Orlov, o.p.s., Příbram 
 

Jihovýchod 
ZO ČSOP Vlašim (Podblanické ekocentrum ČSOP), Vlašim (KSEV) 

Ekodomov, Kutná Hora 
Ekocentrum Říčany (ZO ČSOP Říčany) a Centrum environmentálního vzdělávání muzea 
Říčany 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělení kraje podle působnosti KSEV 

 



Organizace sdružující st řediska EVVO 
 

Členská střediska SSEV Pavučina 
Členové Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina musí splňovat kritéria týkající se ročního 
počtu zrealizovaných výukových programů pro školy a seminářů dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a musí jít o profesionální organizace.  
 
Ve Středočeském kraji má SSEV Pavučina 7 členských středisek: 

1. SEV TOM Javory, Černuc 
2. Křivoklátsko o.p.s., Křivoklát 
3. NSEV Kladno - Čabárna 
4. Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
5. CEV Zvoneček, Vrané nad Vltavou 
6. Ekodomov, Kutná Hora 
7. Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav 
 

Akreditovaná ekocentra ČSOP 
ČSOP udělilo v roce 2010 akreditaci celkem sedmi svým základním organizacím ze Středočeského 
kraje. Ekocentra se mohou akreditovat dle šíře svého zaměření až ve 4 oblastech: ekocentrum 
osvětové, ekocentrum výukové, ekocentrum vzdělávací a ekocentrum poradenské. Na rozdíl od 
krajských středisek nebo členských středisek SSEV Pavučina mohou na akreditaci dosáhnout i čistě 
dobrovolnické organizace bez profesionálních pracovníků.  Akreditovaná ekocentra musí však také 
splňovat určité  podmínky dle Směrnice ÚVR ČSOP pro “Ekocentra ČSOP”. 
Některá ekocentra ČSOP jsou zároveň součástí SSEV Pavučiny. 
 
Přehled středočeských ekocenter ČSOP 

Zřizující 
organizace Název ekocentra Sídlo 

osv ěto
vé výukové  

Vzdělá-
vací Poraden-ské 

ZO ČSOP Vlašim 

Podblanické 
ekocentrum 
ČSOP Vlašim Vlašim x x x x 

07/09 ZO ČSOP 
Polabí 

Polabské 
ekocentrum Nymburk x x x x 

ZO ČSOP Klenice 
Ekocentrum 
Klenice Klenice x       

ZO ČSOP AVES 
04/04 

NSEV Kladno - 
Čabárna Kladno x x x x 

12/12 ZO ČSOP 
Střední Brdy 

Podbrdské 
ekocentrum 
Fabián 

Rožmitál 
pod 
Třemšínem x       

ZO ČSOP 02/10 
Votice 

Ekocentrum 
ČSOP Votice Votice x     x 

ZO ČSOP 11/11 
Zvoneček CEV Zvoneček 

Vrané nad 
Vltavou x x x  

 

Krajské vzd ělávací instituce 

Krajské informa ční st ředisko St ředočeského kraje 
Středočeský kraj finančně podporuje Krajské informační středisko v poskytování informací se 
zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkova.  
Službu zajišťuje: Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Žižkova 489, 261 01  
Příbram II., http://www.kis-stredocesky.cz.  



Vzdělávací institut St ředočeského kraje 
S účinností od 1.ledna 2010 začala realizace projektu transformace příspěvkové organizace 
zřizované krajem - Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám Středočeského kraje, poskytujícího další 
vzdělávání dospělých zejména v oblasti DVPP, na  Vzdělávací institut Středočeského kraje. 
Instituce je zaměřena na vzdělávání dospělých a její nabídka je k dispozici na http://www.visk.cz 

 

Internetový portál www.stredoceska-evvo.cz  
Portál obsahuje informace o střediscích EVVO a dalších environmentálně zaměřených organizacích 
působících v kraji a o jejich činnosti.  Obsah spoluvytváří SČK, střediska EVVO, školy i 
jednotlivci. Webové stránky nabízí množství aktivit pro širokou veřejnost, studenty, žáky i učitele 
(semináře, přednášky, kurzy, exkurze, odborné vycházky, výstavy, osvětové akce a další). 
Internetový portál umožňuje soustředění informací a nabídky akcí přes jednoduchý redakční 
systém. Přínosem stránek je také větší informovanost středisek a center EVVO o jejich činnostech. 
Portál obsahuje sekci aktualit a kalendáře akcí, naučných stezek, přehled subjektů EVVO 
působících ve Středočeském kraji, poradnu, kontakty, odkazy a další zajímavosti.    

Finanční zajišt ění EVVO v kraji v uplynulém období 
V dalších podkapitolách uvádíme hlavní zdroje, ze kterých je financována EVVO ve Středočeském 
kraji. Neuvádíme finanční podporu činností EVVO ze strany měst a obcí, neboť nebyla v rámci 
této aktualizace mapována. Nelze zde však pominout, že některá města a obce finančně podporují 
projekty i běžnou činnost NNO na svém území (např. Kladno, Říčany, Vlašim a další).  

Finanční prost ředky poskytované na EVVO St ředočeským krajem 
Středočeský kraj podporoval EVVO v uplynulém období těmito způsoby: 

A. prostřednictvím grantů z prostředků  Středočeského Fondu životního prostředí a 
zemědělství, 

B. z rozpočtu Středočeského kraje formou veřejných zakázek, 
C. jako realizátor projektu  „Rozvoj krajských středisek EVVO Středočeského kraje“, který 

spolufinancuje Evropská unie (ESF - OP RLZ) a státní rozpočet ČR (MŽP ČR). Partnery 
projektu byla tři KSEV: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Polabské ekocentrum 
ČSOP Pátek, NSEV Kladno-Čabárna o. p. s.  Celkové náklady projektu činily 15 870 943 
Kč. Tento dvouletý projekt probíhal v letech 2006 – 2008. 
 

Přehled čerpání dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje v letech 2003 - 2009 
je uveden  v příloze č. 1 

Financování EVVO z prost ředků Evropské unie 
V uplynulém období byly významnými zdroji pro EVVO ve Středočeském kraji zejména Evropský 
sociální fond (ESF) – Operační program rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ), Operační program 
vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), Operační program životní prostředí (OPŽP) a 
Společný regionální operační program (SROP), dále Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EAFRD) – Osa IV, program Leader a Programy finančních mechanismů Evropského 
Hospodářského Prostoru (EHP) a Norska. 
 
Projekty významné pro rozvoj krajského systému EVVO: 
Šlo o projekty podporující rozvoj středisek EV v kraji a to jednak tvorbu nových pracovních míst a 
dále materiálně technické vybavení. Díky „měkkým“ projektům podpořeným z evropských 



strukturálních fondů (OPRLZ, OPVK) došlo k rozvoji středisek a jejich aktivit, ovšem jen 
v krátkodobém horizontu několika let. Tyto projekty nepřinesly dlouhodobě stabilizaci středisek a 
neumožnily jejich další samofinancování. Střediska se tak ocitla v „projektové pasti“, kdy na 
udržení vzniklých pracovních míst a činnosti je nutno psát další a další projekty. Určitý posun 
přináší Operační program Životní prostředí, z něhož bylo (a je) možno čerpat investiční prostředky. 
Nově postavené, zakoupené nebo zrekonstruované objekty snad do budoucna pomohou střediskům 
financovat část aktivit z poplatků za ubytování účastníků kurzů nebo pronájmů na vzdělávací akce.  
 
Přínosy dokončených projektů podpořených z Evropských strukturálních fondů pro rozvoj EVVO 
v kraji jsou 
a) dlouhodobé: 

• vzdělávání aktérů EVVO (lektoři EV a pracovníci SEV, učitelé - zejména školní 
koordinátoři EV), 

• vytvoření vzdělávacích produktů (kurzy, výukové programy, studijní materiály), 

• investice do infrastruktury  SEV (OP ŽP), nová pobytová SEV, opravy budov – do budoucna 
umožní částečné samofinancování aktivit EVVO. 

b) krátkodobé: 

• vytvoření nových pracovních míst v oboru EVVO, 

• materiálně technické vybavení SEV. 
Negativa projektů podpořených z Evropských strukturálních fondů pro rozvoj EVVO v kraji jsou 

• projektová past SEV z hlediska jejich udržitelnosti, 
• návyk klientů na akce a publikace zdarma, velká konkurenční výhoda oproti těm 

organizacím, kteří projekt nemají, 
• neudržitelná pracovní místa, 
• velká administrativní zátěž SEV. 

Financování EVVO z prost ředků státního rozpo čtu 
1. Ministerstvo životního prostředí vypisuje každoročně výběrové řízení na podporu 

projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO) též v oblasti 
EVVO. Dále MŽP pravidelně vypisuje veřejnou zakázku Plnění vybraných úkolů 
akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 
České republice. Ta je realizována projektem Národní síť středisek EVVO. Do 
projektu se mohou zapojovat organizace, které realizují ekologické výukové 
programy, vzdělávání odborné veřejnosti, spolupráci s VŠ a VOŠ, osvětové akce pro 
veřejnost a další. Revolvingový fond MŽP umožňuje podporu projektů (formou 
půjčky či grantu) s pozitivním vlivem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. 

2. Státní fond Životního prostředí  podporuje některé investiční i neinvestiční akce 
pro potřeby EVVO. Informace lze získat na http://www.sfzp.cz . 

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje mimoškolní činnost 
kolektivů dětí a mládeže prostřednictvím zastřešujících organizací (ČSOP, Skaut aj.), 
dále také letní tábory a částečně i některé soutěže (Ekologická olympiáda, Indiánská 
stezka, Zelená stezka -  Zlatý list aj.). Dále rovněž realizuje Program na podporu 
činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti EVVO. 
Rozvojový program MŠMT Podpora EVVO ve školách probíhal v letech 2007-2009, 
pro rok 2010 již nebyl vyhlášen. Informace jsou dostupné na 
http://www.msmt.cz/dotacni-programy 

Neveřejné zdroje 
Dalšími možnými finančními zdroji pro realizaci EVVO neziskovými organizacemi, případně též 



školami jsou různé nadace a fondy, např.:  
1. Open Society Fund Praha (http://www.osf.cz)  
2. Nadace Partnerství (http://www.nadacepartnerstvi.cz)  
3. Nadace Veronika (http://nadace.veronica.cz) 
4. Nadace Via (http://www.nadacevia.cz) 

 
Na webovém portálu Neziskovky.cz je k dispozici grantový kalendář i aktualizovaná databáze 
finančních zdrojů s možností vyhledávání podle zadaných kritérií.  
 
EVVO také podporují soukromé či státní podniky (např. prostřednictvím projektů základních 
organizací ČSOP a členských středisek SSEV Pavučina) a rovněž firmy, v jejichž povaze činnosti je 
nakládání s energiemi, vodou nebo  v rámci telekomunikací. Např. RWE, Alpiq, Veolia, Vodafon aj. 
vypisují drobné granty jak pro NNO tak pro kolektivy školských zařízení na environmentálně 
zaměřená témata, případně ve spolupráci se SEV vyhlašují soutěže pro děti a mládež (vědomostní 
Ekotronik, fotosoutěže aj.).  

Nedostatky Krajského systému EVVO  St ředočeského kraje 
• Doposud byla EVVO téměř výhradně zaměřena na děti a mládež, případně širší veřejnost. 

Citelně schází v oblasti veřejné správy a podniků. 
• Chyběla plán ekologizace provozu KÚ a jím zřizovaných organizací. Snižování 

environmentálního dopadu provozu je redukováno na třídění odpadu, ale nepostihuje již 
snižování produkce odpadů a celou řadu dalších aspektů (energie, voda, nákup vybavení aj.).  

• Nízké povědomí o obsahu EVVO a nízká ekogramotnost ve veřejné správě.  
• V krajské radě EVVO chybí zástupci krajských středisek EVVO, ačkoliv to uložila 

Koncepce. 
• Nebyl průběžně kontrolován, iniciován a vyhodnocován postup naplňování Koncepce. 
• Nebyla přenášena iniciativa EVVO do jednotlivých odborů KÚ a chyběla koordinace 

jednotlivých činností. 
• Chyběla užší vzájemná spolupráce mezi KSEV, Krajským úřadem na plnění úkolů 

Koncepce. 
• Chybí zdroj finanční podpory pro aktivity EVVO, který nahradí evropské zdroje.  
• Nebyly vyčerpány všechny prostředky vyčleněné na EVVO prostřednictvím Rámcové 

smlouvy. 
• Pro finanční podporu aktivit nebyla stanovena kritéria pro rozlišení, zda jsou EVVO. 
• Riziko střetu zájmu mezi obchodní činností a EVVO (např. v oblasti odpadového 

hospodářství, pokud ekovýchovné aktivity nevedou ke snižování produkce odpadů, nýbrž 
pouze k jejich separaci, v oblasti lesního hospodářství, pokud je výsadba nepůvodních 
dřevin prezentována jako aktivita EVVO aj.). 

• Slabá P.R. aktivita KÚ v oblasti EVVO. 

Plnění úkol ů Akčního plánu Koncepce EVVO 2003-2010 
S využitím výsledků z dotazníkového šetření na KÚ Středočeského kraje, uskutečněném v období 
červen-červenec 2010 bylo ověřeno plnění úkolů v období předcházející Koncepce. Tyto údaje byly 
doplněny informacemi z OŽPZ a OŠS Krajského úřadu poskytnutými při vyžádaných konzultacích. 
Přehled plnění úkolů je uveden v tabulce na konci Rozborové části Koncepce. 
 



Rozbor problematiky dle strategických oblastí 
Středočeský kraj vytváří prstenec kolem velkoměstské aglomerace, která přerušuje všechny 
myslitelné vztahy zbývajících oblastí kraje. Benešovsko a Rakovnicko nebo Mladoboleslavsko a 
Příbramsko jsou tak relativně izolovanými oblastmi bez vzájemné vazby. Ačkoliv Praha je 
samostatným krajem ČR, stává se přirozeným geografickým centrem Středočeského kraje. Úroveň 
zajištění EVVO v jednotlivých, byť geograficky blízkých, oblastech kraje zůstává už řadu let 
značně rozdílná. Středočeský kraj je specifický m.j. i velkou rozlohu, rozmanitostí krajiny a 
velkými místními rozdíly v kvalitě přírodního prostředí. Z těchto specifik vyplývají i podmínky 
kvality života, priority obyvatel i potřeby EVVO.  
Okruhy problematiky EVVO reagují na aktuálně nejzávažnější problémy týkající se životního 
prostředí ve SČK. Řada témat proto logicky souvisí s tématy Programů osvěty v Koncepci ochrany 
přírody Středočeského kraje. Jedná se zejména o: 

1. šetrné využívání ložisek nerostných surovin jako neobnovitelného zdroje  
2. problematiku úhynu organismů při hospodářské činnosti, výstavbě, dopravě apod.,  
3. udržitelné využívání lesů  
4. ekologicky šetrné formy zemědělství a agroturistiky 
5. ochranu vodních a mokřadních prvků  a jejich revitalizaci, 
6. ochranu a tvorbu krajiny (krajinného rázu), zejm. před záborem volné krajiny a suburbanizací 
7. ochranu a péči o rozptýlenou zeleň, parky, sady, sídelní zeleň a o památné stromy 
8. environmentální dopady dopravy a cestovního ruchu  
9. environmentální dopady provozu institucí, podniků a domácností 
10. vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji 

Strategické oblasti 
A. Oblast školství:  

Školství má i přes řadu omezení velký potenciál oslovit každého jedince a pozitivně ovlivnit jeho 
myšlení, jednání a chování. Cílovou skupinou jsou děti z MŠ, žáci základních škol, studenti 
středních škol (vč. gymnázií, středních odborných škol a učilišť), studenti vyšších odborných škol a 
vysokých škol, zvláště VŠ učitelského zaměření, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech typů 
škol a vzdělávacích institucí, ředitelé škol, kontrolní orgány školství (pracovníci Středočeského 
inspektorátu české školní inspekce). V neposlední řadě pak školní koordinátoři EVVO. Do cílové 
skupiny patří též lektoři středisek EVVO, kteří zajišťují výukové programy, projekty pro žáky nebo 
další vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO. 
 

B. Oblast mimoškolní výchovy:  
Oblast mimoškolní výchovy je zaměřena na cílovou skupinu dětí a mládeže v době mimo školní 
vyučování či pobyt v MŠ, neorganizované děti a rodiny a dále na pedagogy volného času, vedoucí 
oddílů a kroužků, vedoucí mateřských center a rodiče. Oblast zahrnuje zejména působení domů dětí 
a mládeže, organizací dětí a mládeže, organizací pracujících s dětmi a mládeží (NNO), mateřských 
center, SEV. Navíc je tato oblast rozšířena o působení dalších institucí, např. muzeí, zoologických 
zahrad a řady dalších. Nelze opomenout volný čas neorganizované mládeže a společný čas dětí a 
rodičů ani neorganizované trávení volného času v "krajině přátelské pro pobyt" (viz dále). 
 

C. Veřejnost: 
Cílovou skupinou oblasti veřejnost jsou dospělí a celé rodiny. Oblast zahrnuje osvětu, poskytování 
informací o ŽP a zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí. Na osvětě této cílové 
skupiny se podílejí nebo mohou podílet SEV, NNO, muzea, zoo, hvězdárny, botanické zahrady, 



knihovny a další instituce, též firmy podnikající v oblasti odpadů nebo ochrany životního prostředí. 
V řadě obcí hrají významnou roli školy jako centrum dění. 

 
D. Veřejná správa: 

Cílovou skupinou jsou členové volených zastupitelstev na všech úrovních, zaměstnanci orgánů 
veřejné správy a jimi řízených a zřizovaných organizací. Do této skupiny též patří další organizace 
jako např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy chráněných krajinných oblastí, Česká 
inspekce životního prostředí, Obvodní báňský úřad Kladno, Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje se sídlem v Kladně, archivy, muzea, galerie, knihovny, informační střediska, 
další kulturní a jiná zařízení. EVVO těchto skupin mohou provádět různé subjekty krajského 
systému EVVO, např. Krajská střediska EVVO, Vzdělávací institut Středočeského kraje apod. 

 
E. Podniková sféra:  

Cílovou skupinou jsou pracovníci a manažeři. Oblast zahrnuje působení na podniky za účelem 
snížení jejich negativního vlivu na životní prostředí, na zvyšování environmentální odpovědnosti, 
environmentální výchovu vlastních zaměstnanců v rámci podniku, vyžadování dodržování 
standardů ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje i ve vztazích mezi jednotlivými 
podniky vzájemně,  dále vztah mezi podniky a veřejností, osvětu, kterou šíří samy podniky a  
sponzorství EVVO ze strany podniků. EVVO těchto skupin mohou poskytovat zejména profesní 
organizace a sdružení působící v oboru, dále též Vzdělávací institut Středočeského kraje apod.  
 

 
 
 

II.A. Oblast školství 
Pro analýzu této cílové skupiny byl využit monitoring stavu EVVO v rámci celé České republiky z  
let 1994 - 1995 (Společnost pro životní prostředí), na něj navazující další analýza z roku 2009 
(SSEV Pavučina),  množství dotazníkových šetření i záznamy zpětné vazby účastníků výukových 
programů v ekocentrech. Lze tedy konstatovat, že oblast EVVO na školách je relativně dobře 
zdokumentovaná. Komplexní data přineslo i šetření uskutečněné v oblasti škol zvláště pro účely 
tvorby této Koncepce.  
 

II.A.1. Současný stav zajiš ťování EVVO cílových skupin ve 
Středočeském  kraji  

H) Povinnost základní školy realizovat environmentální vzdělávání a výchovu, je dána 
zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) skrze Rámcový vzdělávací program. Environmentální 
vzdělávání a výchova jsou ve většině základních a středních škol součástí předmětů blízkých 
obsahem (např. biologie, chemie, zeměpis aj.) i výchov (např. občanská výchova, výtvarná 
výchova, hudební výchova a další). Jako průřezové téma by měla prostupovat kurikulum bez 
omezení na určité předměty a v praxi není překážek propojovat EV např. s výukou cizích jazyků či 
dějepisem, což si však zatím jen nemnoho učitelů uvědomuje. Některé školy mají v učebním plánu 
zařazeny samostatné předměty s environmentální tématikou. 
I) Pro vytváření vhodných podmínek k činnosti koordinátora i vlastní realizaci EVVO je 
klíčový vstřícný přístup vedení školy a podpora spolupráce s ostatními pedagogy na škole. V 
určitém smyslu zde pomáhá Metodický pokyn k EVVO ve školách a školských zařízeních vydaný 
MŠMT, který však bohužel není právně závazný a je pouze doporučením.  
J) Souběžně s realizací EVVO ve výuce musí být zaváděna i praktická opatření snižující 
environmentální zátěž samotného provozu škol (tzv. ekologizace provozu), jež posouvá povahu 
EVVO z teoretické do praktické roviny a umožňuje i zapojení žáků.   



Mateřské školy 
Cílovou skupinou  jsou děti ve věku 3 až 6 (7) let, učitelé a ředitelé příslušných MŠ, a též rodiče 
dětí docházejících do MŠ.  
Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání vymezuje oblast předškolního environmentálního 
vzdělávání Dítě a svět.  
K významným aktivitám probíhajícím v MŠ patří: 

••••    prolínání environmentální výchovy běžnou každodenní činností v MŠ, 
••••    zapojení dětí do různých příležitostných mezinárodních a národních akcí, např. ”Den Země”,  

”Světový den vody”, ”Den boje proti hluku” apod., 
••••    realizace vlastních výukových ekologických projektů, 
••••    využívání  jednodenních nebo vícedenních výukových programů středisek a center 

environmentální výchovy a dalších výchovně vzdělávacích subjektů. 
 
U nás zatím průkopnickým projektem (ovšem s velkým potenciálem pro EVVO) jsou tzv. Lesní 
mateřské školky.  V této formě mateřské školy tráví děti za doprovodu učitelů maximum času 
venku - nejčastěji v lese.  Duševní a tělesný rozvoj dětí dosahovaný intenzivním pobytem v přírodě 
má přibližně třicetiletou tradici v západní Evropě (jen v Německu  kolem 450 MŠ, dále též ve 
Švédsku aj.),  
Programy a projekty EVVO pro děti z mateřských škol a DVPP učitelek MŠ nabízí 8 z 10 
dotazovaných SEV. 

Základní školy 
Cílovou skupinou jsou děti prvního a druhého stupně základních škol, tj. ve věku od 6 do 15 let,  
dále učitelé a ředitelé škol, ale též pracovníci školních družin a dalších školských zařízení včetně 
ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení. 
Přes jisté odlišnosti v pojetí výuky (např. formy, metody a prostředky) by měla být zachována  
návaznost EVVO mezi 1. a 2. stupněm ZŠ. Ta může být zajištěna mj. činností koordinátora  podle 
předem vypracovaného plánu EVVO. 

Střední školy 
Cílovou skupinou je mládež, středoškolští studenti a učňové, učitelé, ředitelé škol a učilišť a další 
pedagogičtí pracovníci.  
Klasická gymnázia řeší danou problematiku především v biologii, geografii, chemii, fyzice a v 
základech společenských věd. Především pak jako průřezové téma Environmentální výchova 
v rámci školních vzdělávacích programů. Problematika udržitelného rozvoje se však ve výuce 
objevuje méně. Přístup k výuce environmentalistiky je zde individuální, podle rozhodnutí 
vyučujícího. Významnými faktory jsou např. výběr studijní literatury vyučujícím, požadavky 
uplatňované na studenty, čas věnovaný práci v terénu, využití školních ekologických projektů atd. 
Na středních odborných školách, středních odborných učilištích a učilištích je situace v 
uvedené oblasti velmi různorodá.  Vážným problémem je (nejen) zde odbornost učitele. Uvedená 
problematika na některých SOŠ a SOU je vyučována neaprobovanými pedagogy. 

Vyšší odborné školy 
Ve Středočeském kraji bylo v době zpracování Koncepce 21 různě zaměřených vyšších odborných 
škol (dle rejstříku MŠMT). Z hlediska realizace EVVO je rozhodující zaměření školy a (opět) 
přístup vedení školy k problematice EVVO. Pojetí EVVO v kurikulu oborově příbuzných škol 
(zejm. zemědělských - Benešov, Březnice) je značně specifické a převážně je podřízeno charakteru 
vyučovaných předmětů. VOŠ zahradnická (Mělník), pedagogická (VOŠ Svatý Jan pod Skalou),  
řeší samostatné projekty, které s EVVO souvisí (např. VOŠ zahradnická Mělník v rámci OPVK). 
Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou je výrazně 
zaměřena na ekologickou výchovu (4 semestry ekologie a zařazení tématu didaktika EVVO 
v předškolní pedagogice). Ve většině případů však nadále zůstává EVVO ve stínu vyučovaných 



oborů, tj. neúplně, a často spojována s nesprávným obsahem.  

Vysoké školy   
Na území Středočeského kraje mají sídlo 3 vysoké školy (Škoda Auto Vysoká škola Mladá 
Boleslav, Středočeský vysokoškolský institut Kladno, Vysoká škola politických a společenských 
věd Kolín). Mají však zde svá pracoviště mnohé další např. Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, České vysoké učení technické a jsou zde i 
soukromé VŠ, např. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Působení VŠ překonává bariéru 
jednotlivých krajů a je celorepublikovou záležitostí. EVVO zvlášť významně ovlivňuje situace na 
fakultách připravujících učitele, z nichž má pro kraj největší význam  PedF UK.  Zde působí i  
Centrum školského managementu.  
Cílovou skupinou z hlediska EVVO jsou studenti těchto škol a vysokoškolští učitelé.  

Speciální a praktické školy 
Problematika EVVO této oblasti nebyla ve Středočeském kraji dosud podrobně analyzována a její 
praktická realizace nikterak systematicky řešena. Důvodem je především značná rozmanitost tohoto 
typu škol a s ní související specifické potřeby.  
Vzhledem ke specifickým potřebám postižených žáků musí každá škola vycházet ze svého ŠVP,  
místních podmínek, které si může přizpůsobit a z možností spolupracujících institucí. 
Pro tuto cílovou skupinu dosud chybí nabídka výukových programů a seminářů DVPP. 

Vzdělávání pedagog ů 
Profesní (pregraduální) příprava učitelů v oblasti EVVO se na jednotlivých fakultách a v různých 
aprobačních předmětech podstatně liší. Analýza studijních plánů provedená v letech 1999–2007 
v České republice v rámci mezinárodního projektu „Udržitelný rozvoj: vytváření podmínek“ 
(UNDP) ukázala, že součástí studijních plánů jsou rovněž kurzy zaměřené na problematiku 
ekologie, životního prostředí a v menším rozsahu také udržitelného rozvoje6. Nejčastěji 
zařazovanou organizační formou zůstává klasická přednáška, v menším zastoupení jsou aktivizující 
formy s větší spoluúčastí posluchačů jako je seminář, praktické cvičení nebo exkurze. Cílem 
navržených opatření v této oblasti (viz návrhová část) je tedy zefektivnění přípravy učitelů 
humanitních i přírodovědných předmětů a zlepšení situace ve školní praxi (co si budoucí učitel sám 
během své přípravy pro budoucí povolání zažije jako žák, zpravidla uplatňuje i ve své učitelské 
praxi).  
Významné místo pro přípravu učitelů MŠ v oblasti EVVO ve Středočeském kraji má Střední 
pedagogická škola v Berouně7 a Vyšší odborná škola pedagogická – Svatojánská kolej a Centrum 
ekologického výzkumu a výchovy KAVYL ve Svatém Janu pod Skalou.  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO je zajišťováno Vzdělávacím institutem 
Středočeského kraje (VISK), ve střediscích EVVO, EKO Gymnáziem Poděbrady, případně dalšími 
akreditovanými institucemi v rámci akreditovaných kurzů DVPP. Další příležitosti otevírají 
projekty v oblasti celoživotního vzdělávání realizované např. Pedagogickou fakultou UK (např. 
projet Alma Mater Studiorum), Přírodovědeckou fakultou UK (např. Projekt 5P) a dalšími 
institucemi. 
Semináře DVPP s akreditací MŠMT zaměřené na EVVO nabízí učitelům Středočeského kraje také 
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, IVS Budy, Klub ekologické výchovy, Ornita,  Ochrana 
fauny ČR (projekt EVVOLUCE), Ekocentrum Kavyl a další. Vzhledem k rozloze kraje je však 
využívají zejména učitelé z okresů, v nichž tato SEV sídlí. Jsou organizována i pravidelná 
pravidelná setkání s koordinátory EVVO, která přispívají k dalšímu rozvoji těchto pedagogů. 
Setkání se uskutečňují i na mezinárodní úrovni.  

                                                 
6 v rámci přípravy koncepce nebyla zpracovatelům známa jiná analýza, která by se zabývala stavem EVVO na VŠ 
7 celým názvem "Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky" 



V kraji se každoročně pořádají dvě konference: Pedagogická konference Středočeského kraje 
„Výchova a vzdělávání pro život“, kterou od roku 2001 organizuje  Podblanické ekocentrum ČSOP 
Vlašim a Pedagogická konference Jaro v Českém krasu, kterou pořádá ekocentrum Kavyl. 
Klíčovou aktivitou jsou Specializační studia koordinátorů EVVO , probíhající podle standardu 
MŠMT a mající pro EVVO na školách systémový dopad. Jde o systematické a dlouhodobé 
vzdělávání zahrnující všechny hlavní tématické okruhy EVVO. Absolventi tohoto 250 hodin 
trvajícího kurzu získávají osvědčení pro vykonávání funkce koordinátora EVVO na školách. 
Pořadateli specializačních studií ve SČK jsou převážně KSEV. 

Další zařízení a organizace p ůsobící na d ěti, mládež a pedagogy ve školství 

Školní družiny, kluby a školní jídelny 
Dostatek prostoru pro realizaci EVVO je v činnosti školních družin, ve kterých se soustřeďují 
někteří žáci 1. stupně základních škol. Z výsledku průzkumu však vyplývá, že EVVO ve školní 
družině realizuje pouze asi polovina škol. 
V některých školách ve Středočeském kraji spadají školní družiny pod působnost školního 
koordinátora EVVO a jejich aktivity patří zejména do oblasti motivace a vytváření postojů dětí. 
Úroveň působení ŠD na poli EVVO je závislá na řediteli školy, které je ŠD součástí. 
Školní kluby jsou zařízení při ZŠ určená pro žáky 2. stupně školy, ale nejsou zřízeny při všech ZŠ v 
regionu. K jejich náplni  patří např. různé zájmové kroužky, z nichž některé svým zaměřením 
postihují oblast EVVO. Zde se nabízí velký prostor pro spolupráci se středisky environmentální 
výchovy a různými nevládními neziskovými organizacemi. Vedle školních pedagogů  zde mohou 
rovněž působit i  lidé z dalších společenských okruhů.  
Environmentální aspekty stravování mohou zohledňovat ve svém provozu též školní jídelny.  Dle 
rejstříku MŠMT je 98 školních jídelen zřizovaných Středočeským krajem. Ovlivnit lze jak samotný 
provoz jídelen (spotřebu energie a vody, osvětlení aj.), tak i parametry surovin, ze kterých se jídla 
vaří (země původu, kvalita, energetická náročnost produkce aj.). 

Střediska (centra) ekologické výchovy  
SEV/CEV intenzivně spolupracují se všemi typy škol, předškolními i školskými zařízeními. Jejich 
činnost zahrnuje především realizaci výukových programů pro děti a mládež, tvorbu učebních 
pomůcek a školních projektů,  organizování akcí a dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, 
síťování škol se zájmem o EVVO a jednorázové akce. SEV umožňují  realizovat EVVO mnohdy za 
podmínek (metody, prostředí, technika, pomůcky aj.), které běžná školní výuka nemůže nabídnout. 
Zároveň slouží jako inspirace pro učitele.  
Řada SEV je členem Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina. Členství ve 
sdružení  je podmíněno splněním předepsaných parametrů (zejména minimální rozsah hodin výuky 
a dostatečné zázemí), garantuje proto profesionální úroveň centra. Ve Středočeském kraji jsou členy 
SSEV Pavučina tato střediska: 

••••    Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, okres Benešov, 
••••    SEV (TOM) Javory Černuc, okres Kladno, 
••••    IVS Budy (Křivoklátsko, o.p.s.), okres Rakovník, 
••••    NSEV Kladno - Čabárna. 
••••    CEV Zvoneček z Vraného nad Vltavou 
••••    EKODOMOV Kutná Hora 

 
Školní ekologické projekty přenášejí EVVO do škol, obohacují výuku a napomáhají učiteli  
spolupracovat s rodinami dětí, obcí i podnikovou sférou. Nabízí je např. Sdružení pro ekologickou 
výchovu Tereza, EKO-KOM aj. 12 základních škol ze Středočeského kraje se zatím zapojilo do 
mezinárodního dlouhodobého projektu Ekoškola, jehož koordinátorem pro Českou republiku je 
Sdružení Tereza a který byl zahájen v roce 2005. Projekt se zabývá nejen ekologizací provozu 
školních areálů, ale komplexně ovlivňuje znalosti a postoje žáků i zaměstnanců školy 



v environmentální oblasti. Do konce školního roku 2009/10 mezinárodní titul obdrželo 5 
středočeských škol, dvě z nich (ZŠ Milín a ZŠ Vrané nad Vltavou) stihly již svůj titul po dvou 
letech obhájit. CEV Zvoneček uspořádalo již 10 ročníků celoroční korespondenční environmentální 
soutěže týmů Svět kolem nás, která je určena pro žáky 3.-7.tříd a příslušných ročníků víceletých 
gymnázií na území Středočeského kraje. Každoročně se do soutěže celoročně zapojuje kolem 900 
dětí. Projekt Bioodpad není odpad občanského sdružení Ekodomov, jehož pilotního ročníku se ve 
školním roce 2009/2010 zúčastnilo 5 středních škol Středočeského kraje, ověřil, že systematické 
třídění a kompostování bioodpadů přímo ve školách je možné a navíc se školám i finančně vyplatí. 

Sítě škol a školských za řízení 
Ve Středočeském kraji působí v současné době min. 3 sítě mateřských, základních a středních  škol 
se zájmem o EVVO. Tyto sítě se částečně prolínají.  
Síť středočeských mateřských škol Středočeská Mrkvička vznikla jako jeden z programů ZO ČSOP 
Vlašim na počátku roku 2002. Od roku 2007 se začlenila do nově vzniklé celostátní sítě, kterou 
koordinuje SSEV Pavučina a kterou finančně podporuje MŠMT ČR. Od roku 2008 bylo fungování 
sítě pravidelně finančně podporováno i Středočeským krajem. V současné době (2010) je v síti 86 
mateřských škol. Cílem je podpora zájmu o EVVO, poskytování informací, metodických materiálů, 
možnosti konzultací apod. Zapojené MŠ dostávají pravidelně Informační bulletin Mrkvička. 
Síť Středočeská M.R.K.E.V. sdružuje středočeské školy a další školská zařízení a je součástí 
celostátní sítě MRKEV. V rámci kraje síť spravuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. V síti 
ZŠ, SŠ a dalších školských zařízení Středočeského kraje se zájmem o EVVO je zapojeno 43 
institucí. Prostřednictvím sítě ZŠ a SŠ je školám distribuován časopis pro ekogramotnost Bedrník 
vydávaný SSEV Pavučina.  
Dlouhou tradici má Klub ekologické výchovy, který je asociací pedagogů a škol v oblasti EVVO a 
působí po celé republice. KEV má svůj regionální článek ve Středočeském kraji, kde sdružuje 38 
škol základního a středního vzdělávání. Školy zapojuje jako partnery do svých projektů na národní i 
mezinárodní úrovni a přispívá ke zlepšení materiálního zázemí škol pro EVVO. 

Veřejná správa  
Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje grantová řízení v oblasti EVVO dětí a mládeže pro 
NNO, zřizuje též videotéku, jejíž pořady jsou využívány ve školách všech stupňů pro doplnění a 
oživení učiva.  
Správy CHKO ČR na území Středočeského kraje realizují EVVO v oblasti školství ve velké míře. 
Organizují soutěže, exkurze pro školy a školská zařízení, exkurze pro studenty SŠ i VŠ, realizují 
akce pro pedagogické pracovníky v rámci jejich dalšího vzdělávání.  
Činnost obecních úřadů a dříve také okresních úřadů v oblasti EVVO ve školství se dosti liší. Jde 
hlavně o pořádání různých soutěží a výstav zaměřených na problematiku životního prostředí. 

Muzea 
Ve Středočeském kraji existuje celkem 125 muzeí (údaj z webu SČK), z nichž se 62 podílí nebo se 
může potencionálně podílet na EVVO ve spolupráci se školami. Činnost muzeí obnáší především 
zřizování přírodovědných expozic nebo expozic k ochraně přírody a krajiny, ale také organizování 
přednášek a dalších akcí pro děti a mládež. Svůj význam pro EVVO má také připomínání lidových 
řemesel a tradičního venkovského způsobu života. 

 

Firmy podílející se na EVVO v oblasti školství 
V této oblasti jsou aktivní zejména  firmy provozující kolektivní systémy pro odběr výrobků 
s povinností zpětného odběru jako např. EKO-KOM, Sběrné suroviny a některé další. Společnost 
České sběrné suroviny pořádá každoroční soutěž pro školy spojenou se sběrem vytříděného papíru, 
stejně jsou místně zapojeny firmy zajišťující svoz odpadu a sběr  vytříděného odpadu. Existují také 
firmy, které sponzorují aktivity škol s environmentálním zaměřením, a nabízejí pro školy exkurze 



studentů do provozů, např. do čistírny odpadních vod, úpravny vody, spalovny odpadu apod. 
Specifické aktivity pro žáky škol zajišťuje podnik Lesy ČR.  

II.A.2. Plnění úkol ů Akčního plánu Koncepce EVVO 2003-2010 
S využitím výsledků z dotazníkového šetření uskutečněném ve středočeských školách v období 
červen-červenec 2010 bylo ověřeno plnění úkolů v období předcházející Koncepce. Tyto údaje byly 
doplněny informacemi z OŠS Krajského úřadu poskytnutými při vyžádaných konzultacích. 
Výsledky byly zpracovány podle zaslaných odpovědí 90 škol z 1100 oslovených. Přehledná tabulka 
o plnění úkolů Krajské koncepce EVVO 2003-2010 je v závěru Rozborové části Koncepce. 

II.A.3. Nedostatky v zajiš ťování EVVO ve školství ve St ředočeském kraji 

Obecně 
1. Nízká erudice v oblasti inovativních metod (např. školní výukové projekty jsou vnímány 

převážně jako módní trend, bez bližší znalosti). 
2. Obecná nejistota pedagogů v oblasti odborné pedagogické terminologie.  
3. Nedostatečné využívání aktivizujícíh metod ve většině škol. 
4. Odstup až odpor ke školské reformě (RVP), nízké porozumění smyslu a související neobliba 

ŠVP. 
5. Neobratné začleňování průřezových témat do ŠVP. 
6. EVVO se užívá v četných případech jako "nálepky" pro posvěcení účelu věcí, které s ní ve 

skutečnosti příliš nesouvisí. 
7. Na mnoha školách je EVVO prováděna formálně, nahodile a nekoncepčně, případně je 

vedením školy dokonce ignorována. 
8. Nedostatečně realizovaná výchova a vzdělávání jasně směřující k udržitelnému rozvoji. 
9. Příliš "laciná" akreditace kurzů bez ohledu na rozsah, kvalitu lektorů a výkon absolventa, 

chybí záruka kvality. 
10. Nedostatečná spolupráce SEV přímo s managementem škol a jejich zřizovateli. 

Nedostatky ve vzd ělávání pedagog ů a managementu 
11. Pedagogové mateřských škol mají obecně menší znalosti problematiky EVVO. Nemají však 

možnost absolvovat specializační studium koordinátorů EVVO. 
12. Ekologii, environmentalistiku, otázky udržitelného rozvoje a ochranu přírody vyučují 

(zvláště na SOŠ, SOU a učilištích) nedostatečně aprobovaní učitelé. 
13. Školní management není v mnoha případech ochoten se hlouběji zabývat problematikou UR 

a EVVO, neúčastní se seminářů a školení pro ně určených, mnohdy blokuje účast i dalších 
pedagogů. 

14. Zcela chybí propojení humanitně zaměřených VŠ kurzů s kurzy přírodovědnými.  
15. Kvalita specializačních studií pro školní koordinátory EVVO je v SČK rozdílná - liší se 

podle realizátora.  

Nedostatky v oblasti managementu škol a školských z ařízení 
16. Polovina z oslovených škol nemá zpracovaný dlouhodobý plán EVVO. 
17. Polovina z oslovených škol, které mají dlouhodobý plán EVVO  nevyhodnocuje jeho plnění. 
18. Téměř polovina oslovených škol nemá jmenovaného školního koordinátora EVVO. 
19. U více než poloviny koordinátorů EVVO oslovených škol neprobíhá žádné další vzdělávání. 
20. Ředitelé a zástupci ředitelů MŠ, škol a školských zařízení nejsou informovaní o principech 

UR a o možnostech realizace EVVO ve škole, resp. nevidí v těchto tématech prioritu. 
21. Ředitelé MŠ, škol a školských zařízení nejsou seznámeni se Státním programem EVVO, s 

Akčním plánem Státního programu EVVO v ČR, s Metodickým pokynem MŠMT k EVVO 
ani s dalšími dokumenty národního a mezinárodního charakteru. 

22. Chybí podpora školních koordinátorů EVVO ze strany vedení škol i pedagogického sboru a 



systematické propojení jejich činnosti s činnosti ostatních metodiků na škole. 
23. Opatření v rozvoji a provozu škol, která by snižovala jejich environmentální zátěž, jsou 

uplatňována dosud v nedostatečné míře. Výjimky existují. 
24. Zaměstnanci škol jsou nedostatečně seznámeni s principy environmentálně šetrného 

provozu. 
25. Školy projevují malý zájem o certifikaci environmentálně šetrného provozu a zrovna tak 

zavádějí v této oblasti nedostatečná opatření. 
26. Necelá polovina oslovených škol čerpá dotace na své aktivity v oblasti EVVO. 

Systematické nedostatky EVVO ve školách (resp. škol ských za řízeních) 
27. Často dochází k zaměňování odborného vzdělávání v  biologii a ekologii s EVVO.  
28. Nově ustanovení koordinátoři EVVO ve školách nejsou zapojeni do řízení školy a nemají 

tudíž organizační pravomoce potřebné pro svoji činnost.  
29. EV se často uplatňuje  jen v rámci jednoho nebo dvou  předmětů (obvykle přírodopisu, 

chemie, zeměpisu) namísto průřezového začlenění napříč kurikulem. 
30. Chybí systematická a pravidelná finanční podpora ze strany státu na kterou by se dalo 

dlouhodobě spolehnout při strategickém plánování EVVO, rovněž finanční podpora pro 
studia školních koordinátorů EVVO pro nadcházející období. 

31. Školní knihovny obvykle postrádají kvalitní aktuální literaturu (vč. učebnic) k EVVO. 
32. Nabídka knižních titulů souvisejících s EVVO je velmi rozdílné kvality. Systém doložek 

MŠMT zaostává za knižní produkcí a schází tak transparentní diferenciace kvality titulů s 
ohledem na využití ve vzdělávání. 

Kontakt d ětí a mládeže s p řírodou 
33. Zejména v městských aglomeracích jsou omezené možnosti využití školního pozemku 

(školní zahrady) pro EVVO. 
34. V mnoha případech chybí učitelům praktická znalost přírody, která spolu s většími nároky 

na bezpečnost a kázeň vede k celkové neochotě trávit s dětmi čas v přírodě. 
35. Masivní zavádění IT a e-learningu, pohodlné pro pedagogy i žáky, hrozí převedením EVVO 

do světa virtuální reality, zánikem nezbytných osobních kontaktů s realitou, zejména s 
mimoměstskou krajinou a přírodou. 

36. Nevhodně řešená dopravní infrastruktura v okolí velkých měst, zvláště Prahy, kde obyvatelé 
středočeského kraje dojíždějí za prací do Prahy, vede k preferenci a nárůstu individuální 
automobilové dopravy před hromadnou dopravou. Eliminují se tím také alternativní formy 
přepravy (na kole, pěšky) zvláště u dětí a mládeže. Množství a kvalita pěších cest a 
cyklostezek je nedostatečná. 

37. Legislativní bariéry, které spojují vzdělávací zařízení s budovu a od toho se odvozují 
požadavky na vybavení. Pro výchovu a vzdělávání dětí v přírodě například formou lesních 
mateřských škol, jsou tyto požadavky nerelevantní.  

Spolupráce s rodinou a nejbližší komunitou 
38. Spolupráce škol s rodinou v souvislosti s EVVO je obecně nedostatečná, zvláště však 

v případě mateřských škol. Jednou z mnoha příčin je např. nedostatečná věcná nebo 
metodická znalost ze strany učitelů, ale i obecný nezájem ze strany rodičů. 

39. Školy nespolupracují v rámci Agendy 21 a povětšinou ani s veřejnou správou. 

Vysoké školy 
40. Vysoké  školy, které existují nebo budou zřizovány ve Středočeském kraji, se vzhledem 

k autonomnímu postavení svým umístěním, vedením a výukou zapojují  do systému EVVO 
obtížněji. 

41. Studenti učitelství nejsou dostatečně obeznámeni s problematikou životního prostředí a 
zvláště pak s otázkami udržitelného rozvoje. Chybí praktické ukázky, jakým způsobem je 



možné environmentální výchovu realizovat v praxi, jak ovlivňovat postoje a jednání žáků v 
době jejich školní docházky po jejím ukončení a jak zvyšovat povědomí lidské populace o 
odpovědnosti vůči budoucím generacím za stav životního prostředí v ČR i mimo ni.  

42. V pedagogických praxích studentů učitelství citelně schází seznámení s činností středisek 
ekologické výchovy, které při tom realizují většinu EVVO v daném území a disponují i 
odlišnými metodami a prostředky. Střediska EVVO představují pro přípravu budoucích 
učitelů dosud nevyužitý potenciál a spolupráce mezi nimi a vysokými školami zatím příliš 
neprobíhá. 

43. Ve stále větší míře vystupuje do popředí požadavek zařazení problematiky udržitelnosti do 
výuky na školách.  Vzhledem k odbornosti a širokému tématickému záběru by se 
problematika ŽP a UR v rámci přípravy učitelů mohly stát plnocenným aprobačním 
předmětem.  

 
 
 

II.B. Oblast mimoškolní výchovy 

II.B.1. Současný stav zajiš ťování EVVO cílové skupiny ve St ředočeském 
kraji 

Mimoškolní EV je míněno zájmové vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím kroužků, oddílů, 
táborů či různých projektů mimo školní vyučování. V cílové skupině mimoškolní EV můžeme pro 
účely koncepce vymezit tři podskupiny: 

••••    kolektivy zaměřené na poznávání nebo ochranu přírody 
••••    kolektivy jiného zaměření 
••••    kolektivy s odborným zájmem o přírodu (přírodovědně talentované děti)  
••••    děti neorganizované a rodiny  

Kolektivy zam ěřené na poznávání nebo ochranu p řírody 
Cílem těchto aktivit není podchytit, vychovávat a vzdělávat budoucí vědce. Oddíloví vedoucí zde 
pracují se širší skupinou dětí. Cílem mimoškolní environmentální výchovy v těchto kolektivech je 
to, aby si děti i v dospělém věku cenily přírody jako hodnoty. Pro mnohé zůstane příroda 
celoživotní zálibou.  
 
Organizace dětí a mládeže a organizace pracující s dětmi a mládeží (NNO): 
Ve Středočeském kraji fungují  např.: 

••••    Sdružení mladých ochránců přírody (SMOP) pod Českým svazem ochránců přírody, která 
mají ve Středočeském kraji kolem 450 členů. Oddíly pracují při dvanácti základních 
organizacích ČSOP. Základem činnosti oddílů MOP a neformálních Klubů přátel přírody je 
pravidelná celoroční činnost zaměřená na poznávání a aktivní pomoc přírodě, ale ne jen na 
ně.  

••••    Junák - svaz skautů a skautek ČR ve Středočeském kraji zastupuje Krajská rada Junáka - 
Středočeský kraj. V kraji působí  297 oddílů, které sdružují 5.356 členů. Ochrana přírody je 
jedním z cílů výchovy dětí ve skautských oddílech: „6. skautský zákon: Skaut je ochráncem 
přírody a cenných výtvorů lidských.“ Junák má propracovaný systém EVVO v souladu 
s RVP a to včetně vzdělávání vedoucích oddílů.  

••••    Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM) je zaměřena především na turistiku a 
tábornictví. Ve Středočeském kraji je 45 oddílů TOM.  

••••    Hnutí Brontosaurus pracuje převážně se studenty středních i vysokých škol  (avšak i 
pracující, děti nebo rodiče s dětmi) a zabývá se ochranou životního prostředí, přírodního 
kulturního dědictví či památek. Pro vzdělávání svých vedoucích v EV pořádá 



Environmentální kurz Akce Příroda. Vedoucím též nabízí servis her a aktivit na 
environmentální témata na svých webových stránkách. 

 
Školská zařízení 
Turistické nebo přírodovědné kroužky fungují také při domech dětí a mládeže. MŠMT ve 
Středočeském kraji registruje celkem 20 DDM, z nichž 10 zřizuje Středočeský kraj (viz seznam  
v příloze č. 2).  

Kolektivy jiného zam ěření 
Jako průřezové téma by se měla EV přiměřeně uplatňovat i v práci kolektivů dětí jinak nebo 
všeobecně zaměřených, např. v DDM, školních klubech a družinách, domovech mládeže, ve 
všeobecně zaměřených dětských organizacích. 
EV ve školních družinách a klubech: Družina organizuje zájmové vzdělávání pro děti 1. – 4. 
ročníku. Otevřené kluby nabízejí aktivity většinou od 5. ročníku výše. 15 z 90ti škol (17 %), které 
vyplnily dotazník uvedlo, že při jejich škole pracuje kroužek, v rámci něhož probíhá EV. 32 (36 %) 
při mimoškolní EV spolupracuje s různými nevládními neziskovými organizacemi. Podobné 
množství škol (34 %) uvedlo, že realizují EV též ve školní družině. Základní školy by měli mít 
zpracovaný ŠVP pro své družiny, ale ne všechny tak dosud učinily. 
Od roku 2007 existuje Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských 
zařízeních pro zájmové vzdělávání vydaná Národním institutem dětí a mládeže (NIDM).  
EV v NNO pracujících s dětmi a mládeží: I ve všeobecně zaměřených organizacích může být 
environmentální výchova vhodně začleněna. Např. sdružení Pionýr má ve svém programu jako 
jednu z ideí podobné prohlášení jako Junák „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi - objevuje krásu 
a tajemství přírody - chrání přírodu a život na Zemi -  učí se žít v souladu s přírodou.“  
 

Děti s odborným zájmem o p řírodu (p řírodov ědně talentované d ěti)  
Oproti oblasti školství se zde setkáváme s výběrovou skupinou dětí a mládeže, která se již zajímá o 
přírodu a přírodní vědy.  
 
Aktivity pro p řírodovědně talentované děti a mládež 
V ČR se na práci s přírodovědně talentovanými dětmi specializuje celostátně působící Agentura 
Koniklec zejména skrze svůj dlouholetý program Sněm dětí České republiky pro životní prostředí 
(SDČR-ŽP) a také projektem Krajina domova v roce 2009.  
Cílem Asociace mladých debrujárů ČR je „zábavným způsobem odmystifikovat vědu“. Pracuje 
s dětmi především pomocí zajímavých pokusů. Ve Středočeském kraji působí 6 Klubů malých 
debrujárů. (KMD Luštěnice, KMD Gymnázium Mnichovo Hradiště, KMD Netvořice (Benešov), 
KMD Kladno, KMD Týnec nad Sázavou). 
Ekologická olympiáda Středočeského kraje, kterou pořádá ČSOP Vlašim, i Zelená stezka-Zlatý list 
jsou příklady soutěží pro děti a mládež s odborným zájmem. 
Práci s touto cílovou skupinou se věnuje také řada kroužků při DDM, muzeích, střediscích EVVO a 
školách, též při zájmových organizacích - přírodovědné, chovatelské, myslivecké, rybářské , 
včelařské a další kroužky. 
 

Děti neorganizované a rodiny  
Nejčastějším příkladem aktivit pro tuto cílovou skupinu jsou jednorázové akce. EVVO 
neorganizované mládeže a dětí se děje převážně formou jednorázových akcí. Příkladem takových 
akcí jsou Dni Země, Dny stromů, akce ke Dni dětí, sezónní slavnosti, hravé stezky, infostany 
s atrakcemi pro děti a podobné aktivity. Pořádají je SEV, DDM i další neziskové organizace. 
Cílem těchto aktivit je buď podchytit zájemce pro další spolupráci (např. v oddíle), osvěta v 
konkrétním tématu, jako je např. třídění odpadu nebo probuzení zájmu o přírodu. Akcí druhého 



typu se v našem kraji pořádá každoročně celá řada, prolínají se s oblastí osvěty veřejnosti.  
Dalším typem aktivit jsou exkurze do záchranných stanic pro živočichy nebo environmentálně 
zaměřených expozic. 
Za zcela zásadní pro pozitivní postoje k přírodě a krajině v dospělosti považujeme navazování 
spontánního vztahu člověk (dítě) – příroda mimo organizované akce, tak, aby děti již od útlého 
dětství vnímali přírodu jako samozřejmou a nezbytnou součást svého života, nejen jako kulisu pro 
jiné aktivity (sport) či dokonce něco nepřátelského. K tomu je nutné jednak vytvořit nabídku, která 
by i ty „méně zaujaté“ do přírody nalákala (např. interaktivní nau čné stezky – viz S rytířem na 
Blaník, zážitkové stezky, dětskému vnímání přizpůsobenou nabídku výletů a cílů, organizované 
aktivity  s poznáváním přírody typu Vítání ptačího zpěvu nebo Noc pro netopýry), jednak 
systematicky odstraňovat bariéry omezující kontakt zejména městských dětí s přírodou 
(průchodnost krajiny, alternativní přístupy mimo frekventované komunikace, možnost legálního 
nekomerčního pobytu v přírodě – rozvoj bivakovacích míst na vhodném místě, omezení 
nadbytečných zákazů...). 

Do pořádání akcí pro neorganizované děti a mládež by měly být v maximální míře 
zapojovány i organizace, jejichž hlavní náplní není EVVO, jako např. knihovny, aby aktivity 
skutečně zasáhly i děti a mládež, která tuto problematiku běžně nevyhledává. 

Prázdninové tábory  
Samostatnou kapitolou jsou dětské, zejména letní, tábory, které navštěvují děti organizované i 
neorganizované. Letní tábor zejména stanového typu, nebo tábor putovní je vynikající příležitostí 
pro přirozené utváření a posilování vztahu dětí k přírodě i pro rozvoj dovedností k pobytu v terénu. 
Delší a soustředěné působení na děti je také dobrým předpokladem jejich hlubšího a trvalejšího 
ovlivnění. 
Prázdninové tábory mohou mít pro EVVO dětí a mládeže obrovský význam. 

Letní tábory pořádají jak DDM, tak organizace dětí a mládeže nebo pracující s dětmi a 
mládeží. Také příměstské tábory mohou být dobře využity pro EVVO. 

Vzdělávání pedagog ů volného času a vedoucích mimoškolních 
kolektiv ů dětí a mládeže v EVVO 
Práci s dětmi ve střediscích volného času zajišťují pedagogové volného času, kteří mají 
pedagogické vzdělání a přístup k akcím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedoucími 
mimoškolních kolektivů dětí a mládeže jsou zpravidla dobrovolníci bez pedagogického vzdělání, 
kteří by měli absolvovat příslušný kvalifikační kurz.  
MŠMT uděluje každoročně oprávnění pro školení hlavních vedoucích dětských táborů a pro školení 
pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase např. ústředí střešních organizací, ale také např. 
některým DDM  (ve Středočeském kraji DDM Domeček Hořovice). 

Změny v podmínkách mimoškolní environmentální výchovy 
Od roku 2003, kdy byla sestavena předchozí koncepce, došlo v této oblasti jen k minimálním 
změnám. Většina je jich již popsána v Aktualizaci koncepce z roku 2007. Nový školský zákon 
přinesl pro tuto oblast následující tři změny: 

1. Podle nového školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) mají také školská zařízení, tj. např. 
DDM a střediska volného času zpracovávat své školní vzdělávací programy. Národní 
institut dětí a mládeže (NIDM) ve spolupráci s odborem mládeže MŠMT vydal Metodiku 
pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové 
vzdělávání. ŠVP měly být zpracovány a v platnosti i pro školní družiny a kluby od školního 
roku 2007/2008.  

2. Podle nového školského zákona mohou DDM nově pracovat i s dospělými, což jim dává 
možnost pořádat vzdělávací akce pro své i ostatní vedoucí. 

3. Také organizace dětí a mládeže mohou zpracovávat své metodiky EVVO v souladu s RVP. 



Příkladem je Junák. 

Současný stav podpory mimoškolní výchovy 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporuje na celostátní úrovni pravidelnou 
činnost kolektivů dětí a mládeže zřizovaných občanskými sdruženími dětí a mládeže a sdruženími 
pracujícími s dětmi a mládeží. Výše podpory se odvíjí zejména od počtu účastníků na konkrétních 
akcích a nezávisí na zaměření činnosti.  
Práci DDM podporují jejich zřizovatelé, tedy Středočeský kraj nebo obce. 
Oblast mimoškolní výchovy je typická obrovským množstvím práce odvedené zdarma 

dobrovolníky z neziskových organizací.  

II.B.2. Nedostatky v zajiš ťování EVVO v oblasti mimoškolní výchovy ve 
Středočeském kraji 

Obecné nedostatky 
1. Malé povědomí o důležitosti kontaktu dětí s přírodou pro jejich zdravý vývoj a nízká prestiž 

ochrany přírody i přírodních věd ve společnosti má za následek mj. nízký zájem o 
ochranářské a turistické oddíly, přírodovědné kroužky, a obdobné aktivity pro mladší děti ze 
stran rodičů.  

2. Ve společnosti a mezi rodiči panuje přehnaný důraz na bezpečnost a hygienu, což vede k 
vnímaní přírody jako nebezpečí. Také různé hygienické a bezpečnostní předpisy komplikují 
pořádání pobytů v přírodě pro dětské kolektivy (např. stanové a putovní tábory). 

3. Četné bariéry spontánního přístupu (zejména městských) dětí do přírody (neexistence 
vhodných cest, neprůchodnost krajiny, četné a mnohdy zbytečné zákazy a omezení). 

Systematické nedostatky 
4. V organizacích dětí a mládeže chybí (s výjimkou Junáka) jakákoliv koncepce EV včetně 

vzdělávání vedoucích v této oblasti. Koncepcí je zde myšleno stanovení cílů, kompetencí či 
očekávaných výstupů. 

5. V DDM hrozí zaměňování environmentální výchovy, která by se měla týkat všech dětí se 
zájmovým vzděláváním v přírodovědných a příbuzných oborech (např. přírodovědný nebo 
myslivecký kroužek). Přitom EV by se měla přiměřeně prolínat celým chodem DDM a 
všemi kroužky, minimálně v souvislosti s ekologizací provozu DDM, a dále v logických 
souvislostech se zaměřením kroužků.  

6. Obecně zaměňování přírodovědného vzdělávání s EV. Všechny tyto aktivity by vždy měly 
dbát na uvádění problematiky v širších souvislostech. Výchova úzce specializovaných 
odborníků může mít z hlediska ochrany přírody a krajiny, respektive životního prostředí 
spíše negativní vliv. 

7. Nedostatek aktivit pro přírodovědně talentované děti a mládež. 

Vzdělávání vedoucích a metodika 
8. Hlavní překážkou dalšího rozvoje mimoškolní EV v DDM a SEV je nedostatek 

kvalifikovaných vedoucích. 
9. Chybí vzdělávání v EVVO a informační servis otevřený pro všechny vedoucí dětských 

kolektivů a táborů. V podstatě nedochází k výměně zkušeností mezi těmito organizacemi. 
10. Chybí vzdělávání nebo metodická literatura pro realizátory akcí pro nejmenší děti a jejich 

rodiče, kterou by mohly využít jak sami rodiče, tak mateřská centra. 
11. Rodičům chybí inspirace i motivace, jak a proč s dětmi trávit volný čas v přírodě. 
 



II.B.3. Plnění úkol ů Akčního plánu Koncepce EVVO 2003-2010 
Pro analýzu této cílové skupiny byl využito dotazníkové šetření v DDM, střediscích EVVO a 
částečně též ve školách (školní kluby a družiny), z čehož šetření v DDM bylo nereprezentativní, 
neboť odpověděly pouze 3 DDM. Dále byly použity informace uveřejněné organizacemi 
pracujícími s dětmi a mládeží na jejich internetových stránkách. Přehledná tabulka o plnění úkolů 
Krajské koncepce EVVO 2003-2010 se stavená na základě dotazníkového šetření je v závěru 
Rozborové části Koncepce. 
 
 
 



II.C. Veřejnost 

II.C.1. Současný stav zajiš ťování EVVO ve řejnosti ve St ředočeském kraji 
Konečným cílem environmentální osvěty je dosáhnout u obyvatelstva environmentálně šetrného a 
zodpovědného jednání. K tomu ovšem dochází za předpokladu, že má občan vybudované 
odpovídající postoje (vztah k přírodě a k regionu, zodpovědnost za své jednání, aktivní přístup 
k veřejnému dění aj.), dovednosti (např. orientovat se v přemíře nabízených informací, schopnost 
vyhodnotit environmentálně nejvýhodnější variantu aj.) a potřebuje mít adekvátní a aktuální 
informace. Již minulá koncepce upozorňovala na nutnost hledání nových efektivních metod. Od 
vzniku minulé koncepce se výrazně zvýšila dostupnost odborných poznatků z oboru 
ekopsychologie a dalších příbuzných oborů. Tyto poznatky jsou důležité pro správnou volbu aktivit 
environmentální osvěty a jejího zacílení.  Tradičně se v environmentální osvětě u nás i ve světě 
kladl zejména velký důraz na předávání informací na úkor práci s postoji a dovednostmi.  
Výzkumy ukazují, že předávání informací není pro dosažení změny chování dostačující. I když u 
člověka dojde např. ke změně názoru, je zde ještě řada vnějších (ekonomické, sociální, kulturní, 
náboženské) i vnitřních (osobní zvyklosti, ochota snášet jisté nepohodlí) překážek, které je nutno 
překonat, aby mohl projevit tomuto názoru odpovídající jednání8.  
Vědecké poznatky v oboru ekopsychologie a environmentální výchovy lze nalézt např. na adresách 
www.vztahkprirode.cz či www.envigogika.cuni.cz . 

 Nejčastěji používané formy 
V období platnosti minulé Koncepce se environmentální osvěta děla především těmito způsoby: 
 
1. Aktivity zlepšující dostupnost informací 

• provoz knihoven, audioték, videopůjčoven pro veřejnost, 
• s využitím ekoznačení (ecolabelingu) 
• skrze webové portály (např. www.stredoceska-evvo.cz) 

 

2. Aktivity aktivn ě informující  (tj. dochází k přímému kontaktu poskytovatele a klienta) 
• informační stánky 
• aktivity pro celé rodiny s přidanými informacemi (např. v rámci významných dnů) 
• přednášky 

 
3. Aktivity pasivně informující 

• publikační činnost (vč. příspěvky do sdělovacích prostředků) 
• výstavy 

 
4. Aktivity p ředávající konkrétní dovednosti 

• workshopy 
• kurzy 

 
5. Aktivity s autentickým poznáváním přírody 

• exkurze (např. s využitím naučných stezek a chráněných území) 
• pozorováním přírody – Vítání ptačího zpěvu, Evropská noc pro netopýry 

 
6. Aktivity zapojující do konkrétní činnosti na ochranu přírody a životního prostředí nebo 

vedoucí k veřejnému vyjádření postoje 

                                                 
8 podle VOŠAHLÍKOVÁ, T.: Efektivita environmentální výchovy a osvěty. Zelený Kruh 2009. 



• úklidové akce (kampaň Ukliďme svět, akce Čistá řeka Sázava) 
• Den bez aut aj.  
• akce na pomoc přírodě (brigády pro veřejnost např. na CHÚ) 

 
7. Aktivity podporující zájem o environmentální témata 

• filmové festivaly se zaměřením na životní prostředí 
• soutěže  
• programy pro celé rodiny (např. částečně sportovně zaměřené akce,hravé stezky, slavnosti), 
• činnost klubů pro dospělé, 
• geocaching 

 

8. Kombinované aktivity 
• komplexní vzdělávací a osvětové programy. 
• další formy 

Financování osv ěty ve řejnosti zajiš ťované NNO 
Mezi nejvýznamnější zdroje financování z veřejných rozpočtů patří   

• Výběrové řízení MŽP ČR na podporu projektů předložených občanskými sdruženími”  
• Společný program SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy, 

vzdělávání a osvěty” (financováno MŽP a MŠMT) 
• Krajský úřad SČK (na základě smluv s KSEV, z Fondu životního prostředí 
• Program Leader+ ( Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) 
• Nadace partnerství 
• Obce 
• Část aktivit si financuje sama cílová skupina (kurzy, workshopy…) 
• a další zdroje 

 

Výčet projektů  podpořených v uplynulých letech z uvedených zdrojů ve Středočeském kraji je 
zajímavým zdrojem informací o současném stavu osvěty veřejnosti zajišťované NNO. 

Subjekty p ůsobící v EVVO ve řejnosti 
 
Nevládní neziskové organizace (NNO) 
NNO zahrnují širokou a různorodou skupinu subjektů, od mysliveckých sdružení přes 
nejrůznější místní občanská sdružení až po např. pozemkové spolky.  
Adresy a další informace o NNO ve Středočeském kraji jsou uvedeny v příloze č. 2 a dále v 
kapitolách níže. 
 
Záchranné stanice pro handicapované živočichy 
Hlavním smyslem těchto zařízení je záchrana volně žijících živočichů, zraněných či jinak 
postižených, a jejich návrat do volné přírody. Síť záchranných stanic pokrývá celé území České 
republiky. K činnosti těchto zařízení patří též osvěta v oblasti prevence úrazů živočichů v 
důsledku lidské činnosti (např. technická opatření), časté jsou i exkurze do záchranných stanic. 
Z hlediska EVVO je tato činnost přinejmenším stejně důležitá jako záchrana samotných zvířat. 
Ve Středočeském kraji působí 4 záchranné stanice. Další informace lze nalézt na  adrese 
www.zachranazvirat.cz.  
 
Pozemkové spolky 
V roce 1997 vyhlásil ČSOP otevřený národní program spojený s veřejnou sbírkou „Místo pro 



přírodu“, s cílem propagovat pozemkové spolky jako efektivní ochranu přírody a krajiny běžně 
využívanou v Evropě (ale i v USA a jinde). Byl vytvořen systém akreditace, který mimo jiné 
předpokládá i aktivní zapojení pozemkového spolku do osvěty veřejnosti probíhající  zejména 
prostřednictvím následujících činností: 
••••    působení na vlastníky a správce pozemků (vlastním pozitivním příkladem, při jednání s 

nimi, při prezentaci PSp) směrem k ekologicky příznivému využívání jejich nemovitostí, 
••••    působení na návštěvníky spravovaných lokalit pomocí informačních panelů, naučných 

stezek, pořádání vycházek a exkurzí, 
••••    působení na širokou veřejnost vydáváním propagačních materiálů. 

 
V současnosti působí ve Středočeském kraji 5 pozemkových spolků (ČSOP Silvatica, ČSOP 
Vlašim, ČSOP Polabí, ČSOP Sázava a ČSOP Launensia (má sice sídlo mimo území kraje, ale 
zpravuje i pozemky na území SČK). V brzké době bude akreditovaný šestý pozemkový spolek 
při o.s. Denemark v Kutné Hoře. Seznam akreditovaných pozemkových spolků ve 
Středočeském kraji je uveden na http://pozemkovespolky.csop.cz 
 
Ekocentra (střediska ekologické výchovy) 
Důležitou náplní činnosti SEV je působení v oblasti veřejnosti. V Koncepci je jejich role více 
popsána v kapitolách "Krajský systém EVVO", "Školství" a "Mimoškolní výchova". 
 
Ostatní sdružení občanů 
Ve Středočeském kraji působí řada spolků, jejichž činnost nemá prvotně ”environmentální” 
charakter. Vesměs jde o sdružení navazující na původní tradice vlastivědných, 
přírodovědeckých a okrašlovacích spolků. Tato sdružení mají  místní význam.  
Podstatnou roli v EVVO veřejnosti mohou hrát i myslivecké spolky, sdružení dobrovolných 
hasičů, sportovní kluby, chovatelé a další. Významná je též Česká společnost speleologická a 
Česká společnost ornitologická. Do této kategorie lze zařadit i Klub českých turistů a další 
zájmová sdružení s celorepublikovou působností.  
 
Školy a školská zařízení 
EVVO ve školách je prvotně zaměřena na žáky a studenty. Části programů a projektů EVVO 
nabízených školami se však účastní i rodiče dětí (Ukliďme svět, čištění studánek, atp.), a tak 
přeneseně dochází k osvětě veřejnosti. Zejména v menších obcích mohou školy působit jako 
významní činitelé a nositelé iniciativy v oblasti environmentální osvěty veřejnosti.  
Některé akce jsou veřejnosti přímo určeny. Jedná se např. o přednáškovou činnost, exkurze a 
kampaně související s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. 
 
Veřejná správa  
Informační systém ochrany přírody provozovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky umožňuje přes webové rozhraní přístup k jejím informačním zdrojům a aplikacím. 
Jedná se o mapové zdroje, seznamy ochrany přírody, monitoring biotopů, památné stromy aj.  
 
Města a obce 
V oblasti EVVO jsou výrazně aktivní např. města Kutná Hora, Vlašim, Poděbrady a další. Ve 
vztahu k veřejnosti pořádají městské úřady besedy s občany a například Beroun uspořádal 
veřejné projednání ”Ekologické koncepce” města. Městské a obecní úřady spolupracují na 
přípravě kampaní (např. Den Země). Město Kladno  přijalo  vlastní koncepci EVVO a založilo  
Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna, o.p.s. Město Kolín přijalo Strategii 
ekologického chování. Některá města spolupracovala při budování naučných stezek a 
cyklostezek. Města vydávají publikace a spolupracují s NNO. Vcelku aktivní jsou obce v 
oblasti osvěty o problematice odpadů. K problematice odpadového hospodářství byly zřízeny 
internetové stránky http://www.stredoceske-odpady.cz/ Zde například soutěž obcí "My třídíme 



nejlépe" slouží jako ukazatel úrovně nakládání s odpady v obcích Středočeského kraje, nevede 
však obyvatele k minimalizaci vzniku odpadů! 
Na území Středočeského kraje existuje přes 110 mikroregionů, mezi které jsou započítány jak 
svazky obcí, tak sdružení obcí. Nejvíce mikroregionů ve Středočeském kraji je složeno z 6-10 
obcí (cca 45 %). Poměrně hodně mikroregionů vzniká spojením pouhých 2-5 obcí (přibližně 26 
% ). Méně je již mikroregionů s 11-15 obcemi (cca 21 %). Podíl mikroregionů sdružujících 
více než 16 obcí je přibližně 8 %.  
Prvotní motivací pro vznik mikroregionů bývá oprávněná představa o lepším přístupu k 
finančním prostředkům a o jejich účelnějším využití. Vznikem mikroregionu však zároveň 
vzniká i dobré prostředí pro další společné aktivity obcí.  Většina mikroregionů deklaruje a 
rovněž také realizuje činnost v oblasti EVVO.  

Místní akční skupiny 
Na území Středočeského kraje působí 13 místních akčních skupin, které sdružují obce, svazky 
obcí, neziskové organizace a podnikatelské subjekty na základě jejich vlastní aktivity systémem 
odspodu nahoru. Jejich činnost není primárně zaměřena na EVVO, ale jejich dílčí aktivity do 
této oblasti zasahují. Jedná se především o oblast řízení projektů typů Leader. 

Organizace s celostátní působností 
Významnou sítí, která je zaměřena na zvyšování kvality života ve městech a udržitelný rozvoj, 
je Národní síť Zdravých měst. ”Zdravé město” je prestižní označení pro město, které je aktivně 
zapojeno do mezinárodního projektu WHO Zdravé město. V roce 1994 vytvořilo jedenáct 
aktivních Zdravých měst ČR asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky 
(NSZM ČR). Projekt účinně podporuje zavádění místní Agendy 21 (MA 21) a místního akčního 
plánu zdraví a životního prostředí (LEHAP). S ním související Dataplán slouží jako nástroj pro 
strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů, včetně ověřování pomocí indikátorů. 
Internetové stránky Dobrá praxe pak slouží jako katalog osvědčených postupů, inspirace pro 
obce a regiony. 
 
Český svaz ochránců přírody je největší NNO na území České republiky fungující již přes 30 
let. Je to občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního 
prostředí. Posláním svazu je ochrana a obnova přírody a krajiny, ekologická výchova a podpora  
udržitelného rozvoje. V současné době má ČSOP přes 9 000 členů - od profesionálních 
odborníků, přes aktivní dobrovolníky až po sympatizanty z řad laické veřejnosti.  
Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. 
Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, 
obecním úřadům i jednotlivcům. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím 
nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi 
sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci 
Environmental Partnership for Sustainable Development. 
 
Projekt Občanská společnost - návod k použití má za cíl povzbudit občany k aktivnější účasti 
na veřejném životě a rozhodování, které se týká nejen jich bezprostředně, ale také směřování 
společnosti, jíž jsou členy. Součást poslání tohoto projektu je i EVVO, zejm. v rovině 
udržitelného rozvoje společnosti, Místní Agendy 21 aj. 
 
Občanské sdružení Econnect (Easy connection) je nevládní nezisková organizace, která 
pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a 
internet a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění v oblasti udržitelného rozvoje.   

 

Trast pro ekonomiku a společnost usiluje o to, aby jak odborná tak i široká veřejnost začala 
aktivně pracovat na hospodářských a společenských modelech, konceptech a praktických 
řešeních, které by podporovaly demokratické a sociálně spravedlivé procesy ve společnosti a 



vedly k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů v hospodářské soutěži. 
Přináší tak do EVVO důležitý socioekonomický rozměr.  
 
Významným činitelem právní ochrany veřejného zájmu v oblasti životního prostředí je 
Ekologický právní servis. 
 
Veřejná správa v součinnosti s NNO 
Činnost některých NNO je úzce spojena s činností institucí veřejné správy. Jako příklad lze 
uvést IVS Budy na Křivoklátsku i některé aktivity v CHKO Český kras. Informační a 
vzdělávací středisko Budy na jedné straně poskytuje řadu programů EVVO na úrovni všech 
cílových skupin a zároveň nabízí informační servis a turistické informace pro návštěvníky 
CHKO. V Českém krasu buduje VOŠP Sv. Jan pod Skalou informační návštěvnické centrum, 
jehož činnost by měla být koordinována se Správou CHKO Český kras.  
 
Knihovny 
Knihovny představují značný potenciál pro osvětu veřejnosti na základní úrovni, osvětu pro 
prvotní, či ”ad hoc” kontakt veřejnosti s problematikou životního prostředí. Knihovny zřizují 
podle svých možností ”ekologické koutky”, pořádají výstavy a besedy. Ve SČK působí cca 900 
knihoven pro veřejnost. Kromě místních, městských a okresních knihoven jsou specializované 
knihovny součástí ekocenter NNO a jsou přístupné na některých okresních úřadech. V období 
platnosti minulé Koncepce byla s některými knihovnami spojena síť videopůjčoven MŽP.   
Další informace o krajském systému knihoven se lze dozvědět v  Koncepci podpory knihoven z 
rozpočtu Středočeského kraje. 

 
Muzea a skanzeny 
Ve Středočeském kraji působí celkem 147 muzeí, z toho přibližně polovina má potenciál 
působit v některém z aspektů EVVO. Příklady expozic a programů s environmentálním 
zaměřením je možno vidět v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, v Muzeu v Novém Kníně 
či Okresním muzeu v Rakovníku.  
Skanzeny jsou významnými činiteli v zachovávání lidových tradic a také v posilování vztahu 
obyvatel k jejich rodišti. Ve Středočeském kraji jsou to Skanzen lidové architektury Přerov nad 
Labem, Národopisné muzeum v Třebízi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Skanzen Vysoký 
Chlumec a skanzen při hradu Červený újezd. 
Některá muzea se charakterem svých expozic zaměřují téměř výhradně na environmentální či 
úzce související témata. Lze zde například zmínit důlní skanzeny v Chrustenicích (okres 
Beroun), Kladně, Kutné Hoře a Příbrami.  
 
Zoologické zahrady a zooparky 
Zoologická zahrada se na území Středočeského kraje nachází pouze jedna a to ZOO Chleby 
(okres Nymburk). Zooparky najdeme například v Zájezdu (okres Kladno), v Bašti (okres Praha-
východ), v Hoříně (okres Mělník) a na řadě dalších míst v kraji. Působení zoologických zahrad 
i zooparků může být za určitých okolností kontraproduktivní vzhledem k EVVO (podmínky 
chovu aj.) 

 
Botanické zahrady 
Ve Středočeském kraji najdeme i četná arboreta, zahrady a parky. Jejich využití pro EVVO 
spočívá v seznamování návštěvníků s cennými bylinami a dřevinami a se zahradní a 
krajinářskou tvorbou. Například jde o dendrologickou zahradu v Průhonicích, zámecký park 
Konopiště, zámecký park ve Vrchotových Janovicích a ve Vlašimi (okres Benešov),  
v Červeném Újezdu, Dobříši, při Střední zemědělské škole Rakovník a jinde v kraji. 

 
Komerční subjekty  



Osvětou v oblasti recyklace odpadů se zabývá firma EKO-KOM. Podobnou náplň činnosti mají 
sdružení obcí DANEKO, EKOS a NY-KO. V oblasti EVVO jsou aktivní např. firmy EKO-
KOM (využití odpadů, recyklace surovin), Informační středisko při Lesní správě Křivoklát 
(projekty, soutěže, výroba pomůcek, interaktivní expozice, naučné stezky, výukové programy, 
tematické dny, exkurze, spolupráce i finanční podpora  NNO). Lesy ČR, s.p. spolupracují na 
realizaci Lesní pedagogiky, dále se podílejí na budování odpočinkových míst a propagace lesa 
jako místa odpočinku, na značení turistických cest aj.              

 
Tištěná a internetová periodika, masmédia 
Existuje poměrně vysoká poptávka sdělovacích prostředků po environmentálních tématech. 
Stabilní zájem mají například regionální přílohy Mladé fronty dnes a Práva, z rozhlasových 
stanic lze jmenovat Český rozhlas - Regina, Rádio Blaník, Rádio Presston a také středočeská 
vydání skupiny Deníků Bohemia. Novináři však často nemají dostatek kvalitních podkladů a 
prakticky nikdy se v oboru ani neorientují. Kromě toho často nerespektují ani základní kvality 
publicistického řemesla. Výraznou výjimku přestavuje Český rozhlas v pořadu Leonardo. Na 
krajské úrovni není vydávána žádná periodická tiskovina, která by byla úzce zaměřena na 
problematiku životního prostředí. Minimálně k inzerci aktuálně probíhající aktivit EVVO v 
kraji však lze využít deníky a lokální periodika. 
Potenciál v tomto směru mají časopisy zaměřené výhradně na ekologickou problematiku, 
případně na problematiku ochrany přírody a krajiny a přírodních věd (např. Živa nebo Vesmír, 
Krása našeho domova, Ochrana přírody, Nika, Veronica, Naše příroda, Ekolist aj.). Ve smyslu 
EVVO by jistě prospěla podpora propagace těchto tiskovin ve Středočeském kraji a případně 
podpora vydávání regionální (krajské) přílohy.  Tyto časopisy v současné době nejsou k 
dispozici ve všech knihovnách, kde by zároveň měla existovat možnost zajištění jejich 
předplatného. Mimořádný význam ve Středočeském kraji mají časopisy věnované koníčkům 
spojeným s pobytem na chatách a chalupách, protože populace chatařů a zahrádkářů je ve 
Středočeském kraji velmi početná. 
Klíčovou úlohu v systému EVVO ve Středočeském kraji mají internetové stránky 
www.stredoceska-evvo.cz a dále stránky dalších subjektů EVVO, jež jsou uvedené v příloze č. 
2.  

 
Účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí a místní Agenda 21 
Zapojování veřejnosti do rozhodování o životním prostředí (dále též ”participace”) úzce souvisí 
s její účastí při strategickém  plánování udržitelného regionálního rozvoje v souladu s těmito 
základními dokumenty a předpisy: 
••••    Aarhuská úmluva  o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k 

právní ochraně v otázkách týkajících se životního prostředí (OSN),  
••••    zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 
••••    zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
••••    zákon č.114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny  

 
Zapojování veřejnosti může probíhat na mnoha úrovních: 

••••    účast NNO v územně plánovacích řízeních, 
••••    účast NNO v procesech strategického plánování (např. místní Agenda 21, programy rozvoje 

VÚSC, SEIA, Státní plán odpadového hospodářství, atp.), 
••••    účast NNO ve stavebních a ostatních správních řízeních, 
••••    účast NNO v procesech posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na všech úrovních,  
••••    účast jednotlivců formou petic v rámci kampaní, 
••••    účast jednotlivců formou stížností a ostatních právních podání. 
••••    informování  o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 

 



Zapojení NNO do správních řízení 
O tom, že účast NNO ve správním řízení může být velmi účinná, vypovídá závěrečná zpráva 
ČSOP o projektu ”Účast ČSOP ve správních řízeních a jejich analýza”, která rozebírá   účast 
ČSOP ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 - 2000. Podíl rozhodnutí 
vydaných správním orgánem v souladu s požadavky ČSOP byl 80 %. Z výše uvedených 
statistik z okresu Benešov však nelze vyvozovat závěry pro situaci v celém kraji. Jedná se o 
modelový příklad, navíc zpracovaný v okrese, který patří z hlediska aktivity občanských 
sdružení mezi velice významné regiony. 

 
Kampaně k dosažení konkrétního cíle 
Důležitým prvkem kombinujícím osvětu veřejnosti s jejím zapojováním do rozhodování o 
životním prostředí jsou systematické kampaně směřující k dosažení konkrétního cíle - zastavit 
či zcela znemožnit určité činnosti, které poškozují přírodu, životní prostředí a kvalitu života, 
nebo naopak podpořit  činnosti a změny vedoucí ke zlepšení stavu těchto hodnot. Důležitou 
složkou kampaní je přímé zapojení veřejnosti do rozhodování například formou peticí. 

 
Místní Agenda 21 
Specifickou formou přímé praktické účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí a o 
místním či regionálním rozvoji je Místní Agenda 21 (dále též MA 21). Je to lokální aplikace 
dokumentu Agenda 21, přijatého účastníky Konference o ŽP a rozvoji v Rio de Janeiro roku 
1992.  
Ve Středočeském kraji je uskutečňováno celkem 18 místních Agend 21 a kraj se tak řadí k 
pokrokovějším v ČR. Příkladem je místní Agenda 21 v Kladně nebo Komplexní program 
zapojování veřejnosti do rozhodování o životním prostředí a plánování udržitelného rozvoje 
širšího regionu Českého krasu.  

 
Poskytování informací o životním prostředí 
Orgány státní správy a územní samosprávy a jimi řízené nebo pověřené subjekty musí být 
připraveny poskytovat veřejnosti informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb., o 
právu na informace o životním prostředí. Informace jsou  zpřístupňovány  jednotlivým 
právnickým nebo fyzickým osobám, jež o ně požádaly, nebo umožněním těmto osobám 
nahlížet do písemností nebo jiných souborů informací, pořizováním výpisů, opisů, případně 
kopií na místě. Informace o životním prostředí jsou zpřístupněny rovněž prostřednictvím 
vlastní ediční a publikační činnosti orgánů státní správy o stavu životního prostředí a přírodních 
zdrojů (souhrnné zprávy, ročenky apod.).  
Orgány státní správy a orgány územní samosprávy a jimi řízené nebo pověřené právnické 
osoby, které jsou povinny poskytovat informace jsou: 
••••    orgány státní správy a orgány územní samosprávy, jež plní úkoly v ochraně životního 

prostředí, (zejména orgány státní správy ochrany ovzduší, orgány ochrany přírody aj.), 
••••    rozpočtové a příspěvkové organizace, vůči nimž plní funkci zřizovatele orgány uvedené v 

bodu 1) a jiné právnické osoby, které jsou řízené nebo pověřené těmito orgány a které 
shromažďují, zpracovávají nebo uchovávají informace o životním prostředí. 

••••    jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy, případně rozpočtové a příspěvkové 
organizace, vůči nimž plní funkci zřizovatele tyto orgány a to za předpokladu, že plní úkoly 
na úseku ochrany životního prostředí, nebo pokud v rámci své činnosti shromažďují, 
zpracovávají nebo uchovávají informace o životním prostředí. 

 
Subjekty povinné poskytovat informace o životní prostředí jsou 

1. správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,  
2. právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v 

oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí,  
3. právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 



2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo 
dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek (dále jen "pověřená osoba") 

Na úrovni kraje musí být připraveny poskytovat relevantní informace především:  
••••    Odbor životního prostředí a zemědělství a Odbor regionálního rozvoje KÚ SČK  
••••    Územní odbor MŽP pro Středočeskou oblast, 
••••    Oblastní inspektorát ČIŽP, 
••••    referáty životního prostředí městských úřadů, 
••••    referáty životního prostředí obcí s rozšířenou působností, 
••••    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha a Střední Čechy, 
••••    Lesy ČR, s. p. (krajská ředitelství, lesní správy) 

 
Některé NNO však vydaly dílčí materiály k této problematice - v Českém krasu byla vydána 
publikace ”Zelené stránky”, Agentura Koniklec spolu se Správou CHKO Český kras připravila 
rukopis a elektronickou verzi publikace ”Životní prostředí, věc veřejná”, Podblanické 
ekocentrum ČSOP Vlašim vydalo “Praktického rádce jak chránit životní prostředí na okrese 
Benešov” atd.. Návody jak postupovat při získávání informací o životním prostředí obsahují i 
praktické příručky, které vydávají některé neziskové organizace. U všech těchto materiálů však 
chybí plošný účinek a  uvedené návody se zpravidla dostávají do rukou již aktivním skupinám 
obyvatel.  

 
Informa ční systémy 
Samostatným tématem je poskytování průběžných a aktuálních informací o stavu složek 
životního prostředí v rámci informačních systémů. Jde např. o informace o imisní situaci 
(znečištění ovzduší), o znečištění vodních toků a kvalitě zdrojů podzemní vody, o hlukovém 
znečištění aj. Tyto informace podá např. Ministerstvo životního prostředí ČR (ročenky ŽP), 
Cenia,  Státní zdravotní ústav či stránky Integrovaného registru znečišťování.  

 
Informace o chráněné přírodě přinášejí např. stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  
Na stránkách sdružení Calla nebo Arnika lze nalézt řadu informací např. o environmentální 
problematice dálnice D3.  Internetový deník Ekolist po drátě obsahuje rubriku věnovanou 
Středočeskému kraji. Na stránkách sdružení Ekodomov lze získat informace k třídění a 
prevenci vzniku bioodpadů, kompostování a ochraně půdy. 
 

II.C.2. Nedostatky a pot řeby v zajiš ťování EVVO ve řejnosti ve 
Středočeském kraji 

1. Úroveň poskytování služeb a realizace EVVO je v oblastech Středočeského kraje 
nevyrovnaná. Činnosti EVVO v kraji jsou z časového hlediska pro obyvatele hůře 
využitelné. 

2. EVVO není většinou cílena na jednotlivé skupiny veřejnosti, tzv. ”šita na míru”, ale je 
zajišťována  tak, jak to vyhovuje jejím poskytovatelům (zažité stereotypy, nenápaditost, 
”pasivní” osvěta). Při realizaci EVVO často chybí mezisektorová spolupráce. 

3. EVVO se provádí nesystematicky, chybí zpětná vazba k jednotlivým činnostem EVVO, 
která by umožňovala vývoj EVVO, účelnější vynakládání finančních prostředků a zvyšování 
efektivity. 

4. V knihovnách nejsou dostupné celostátní periodické tiskoviny zaměřené na ekologickou a 
ekovýchovnou problematiku, případně na problematiku ochrany přírody a krajiny a 
přírodních věd. 

5. Neexistuje systematická osvěta veřejnosti prostřednictvím medií (s čestnou a velmi kvalitní 
výjimkou  - Český rozhlas Leonardo). Lze také s jistotou říci, že v nejbližších letech se 



charakter a mizivý potenciál masmédií v tomto směru nezmění. 
6. Není využíván vysoký potenciál EVVO u hobby časopisů. 
7. Finanční podpora EVVO směrovaná na veřejnost je velmi limitovaná. Aktuálnost 

a významnost jednotlivých témat, kterým se věnuje EVVO ve Středočeském kraji je často 
rozdílná podle jednotlivých částí kraje. Organizace, které se EVVO věnují tak prioritně řeší 
pouze své regionální témata a chybí jim finanční prostředky pro spolupráci s dalšími 
subjekty na koncepčních tématech celokrajského významu. 

8. Podpora EVVO ve Středočeském kraji vychází z požadavků evropské legislativy a dále je 
především empirická a intuitivní. Koncepční celokrajská témata EVVO postrádají konkrétní  
zřetelnou a deklarovanou vazbu na celospolečenské přínosy pro obyvatele středočeského 
kraje, tím je snižována jejich aktuálnost. Chybí cost benefit analýza (CBA), která by 
pomohla zacílit EVVO prioritně na oblasti, kde budou mít nejvyšší přínos. CBA může 
rovněž  pomoci zvýšit efektivitu vynakládání finančních prostředků na EVVO. 

 
 
Přehledná tabulka o plnění úkolů Krajské koncepce EVVO 2003-2010 je v závěru Rozborové části 
Koncepce.



II.D. Veřejná správa 

II.D.1. Současný stav zajiš ťování EVVO cílové skupiny ve řejná správa ve 
Středočeském kraji 

Středočeský kraj a krajský ú řad 

K) Středočeský kraj vznikl v roce 2000, má 65 volených zástupců, z toho 11 tvoří Radu 
Středočeského kraje v čele s hejtmanem kraje. Za oblast životního prostředí a 
zemědělství je odpovědný náměstek hejtmana, za oblast školství a sportu radní. 
Zastupitelstvo kraje má jako své iniciativní a kontrolní orgány 8 výborů, mezi nimi též 
výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a výbor pro životní prostředí a 
zemědělství. Krajský ú řad Středočeského kraje v čele s ředitelem má 18 odborů. 
Bezprostřední odpovědnost za zajištění EVVO mají odbor životního prostředí a 
zemědělství, který disponuje referentem EVVO, a odbor školství a sportu. Na EVVO se 
v rámci svých činností podílejí také další odbory prostřednictvím příspěvkových 
organizací kraje (např. Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, muzea a další). Výše jmenované osoby a 
subjekty se podílejí na naplňování úkolů kraje na poli EVVO. 

Vzdělávání pracovníků KÚ a zastupitelů Středočeského kraje v oblasti EVVO  

V oblasti EVVO neexistuje systémové působení na zastupitele ani na pracovníky krajského úřadu. 
Zcela chybí metodická pomoc ze strany MŽP a proškolení pracovníků. Kraj je v současné době na 
úseku EVVO nejméně ovlivňovaný subjekt také ze strany NNO.  

Obce s rozší řenou p ůsobností a obce s pov ěřeným obecním ú řadem  
Na území Středočeského kraje je zřízeno 26 obcí s rozšířenou působností, které měly z velké části 
přebrat povinnosti okresních úřadů, což se v případě EVVO většinou nestalo. Obec s pověřeným 
obecním úřadem (v SČK 50 obcí) vykonává přenesenou působnost svěřenou pouze pověřeným 
obecním úřadům, a to nejen pro území své obce, ale také pro území dalších obcí, patřících do jeho 
správního obvodu.  
Někde byl zřízen odbor životního prostředí, někde veškerou legislativu této oblasti vykonávají 
pracovníci zařazeni pod nejrůznější odbory (např. výstavby), mezi jednotlivými úřady však existují 
velké rozdíly.  
Na obcích s pověřeným obecním úřadem jsou většinou zřízeny komise životního prostředí, jejímiž 
členy jsou obvykle radní nebo zastupitelé, pracovník OŽP, občané apod. Komise pracují jako 
poradní a iniciativní orgán rady, vyjadřují se k dění v obci týkajícímu se ŽP a předkládá radě 
stanoviska a náměty.  
Města a obce zřizují celou řadu organizací (divadla, knihovny, informační střediska, útulky pro psy, 
domy dětí a mládeže, technické služby apod.), které v naprosté většině nemají zpracován plán 
šetrného provozu.   
Koncepční činnost v oblasti EVVO většinou pokulhává. Některé obce a města mají zpracovány 
územní plány, strategie, koncepce či studie s dosahem do oblasti EVVO, jejich naplňování je však 
často nedůsledné a okrajové.  
Finanční podpora aktivit v oblasti EVVO jiným subjektům je spíše nárazová nebo žádná. 

Vzdělávání v oblasti EVVO je většinou nedostatečné, a to jak u vlastních pracovníků, tak i 

zastupitelů. Radní a zastupitelé měst a obcí v naprosté většině neabsolvují žádné semináře ani 

odborné přednášky, které by se týkaly udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu 

prostředí. Pokud se některý ze zastupitelů takové akce zúčastní, jedná se spíše o jednorázovou, 



náhodnou akci. Kvalifikace pracovníků zabývajících se na obecních či městských úřadech 

problematikou životního prostředí je většinou omezená, obzvláště v obcích, kde není zřízen 

samostatný odbor pro životní prostředí. Ve větších městech je počet  pracovníků vzdělaných 

v oblasti životního prostředí vyšší (oborově se jedná zejména o absolventy vysokých škol – 

zemědělské, lesnické, chemické nebo přírodovědné fakulty).  

Strategie chodu úřadu šetrného k životnímu není zpracována ve většině z úřadů 
(omezuje se zpravidla na třídění odpadu, šetření vodou a zhasínání), zřizované organizace 
nevyjímaje. Vzdělávání pracovníků v tomto směru je omezené. 

 Obce 
Mezi obcemi je veliký rozdíl v činnostech v oblasti EVVO, velký význam má v tomto ohledu 
působení ekologicky zaměřených NNO či občanských iniciativ. Menší obce nemají zpracovány 
koncepční materiály zabývající se EVVO, šetrným chováním k životnímu prostředí či Místní 
agendě 21 (MA 21). Pracovníci na těchto úřadech jsou většinou velmi zatíženi výkonem státní 
správy v přenesené působnosti a především výkonem samosprávy. Ani zastupitelé v těchto obcích 
nejsou často obeznámeni s pojmy MA 21 a její aplikací. V obcích většinou není stanovena osoba 
zodpovědná za EVVO, většinou zde nepracuje ani příslušná komise. Personální obsazení 
jednotlivých úřadů je velmi různorodé, od obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti 
ve větším rozsahu až po obce, kde je v trvalém pracovním poměru pouze starosta a hospodářka (či 
ani to ne). Přesto jsou některé z obcí v oblasti EVVO velmi aktivní a poskytují prostor EVVO 
jiných subjektů. Vzdělávání zástupců malých obcí je většinou nedostatečné.  

Správy CHKO na území St ředočeského kraje 
Do území Středočeského kraje zasahuje pět chráněných krajinných oblastí: Blaník, Český kras, 
Český ráj, Kokořínsko a Křivoklátsko. Zastřešující orgán AOPK ČR má zpracovánu Koncepci 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na roky 2009 až 2012. Působení Správ CHKO 
v oblasti EVVO je dle tohoto dokumentu směrováno na cílové skupiny z příslušného regionu, tedy 
na místní obyvatele, školy, úřady státní správy i samosprávy, Policii ČR, podnikatelské subjekty, 
neziskové organizace, ostatní spřízněné organizace a zástupce médií, ale také na příchozí odjinud, 
tedy studenti VŠ i SŠ pracující zejména v terénu, sezónní návštěvníky (chataře, chalupáře), turisty 
(jednotlivce i menší skupinky), účastníky táborů pro děti a účastníky skupinových zájezdů. 
Jednotlivé CHKO intenzivně spolupracují s NNO, nicméně EVVO na většině CHKO není prioritou 
a její zajišťování je na různé úrovni. 
 

CENIA, česká informa ční agentura životního prost ředí 

V rámci CENIA, kterou zřizuje Ministerstvo životního prostředí, pracuje oddělení EVVO, které se 
spolu s pracovníky z oblasti místní Agendy 21 (MA21) zabývá koncepční a metodickou činností 
spojenou se vzděláváním, výchovou a osvětou v rámci sociálního pilíře udržitelného rozvoje. 
Zabezpečuje odbornou podporu MA21. Pracuje s veřejností ve smyslu osvojování principů 
udržitelného rozvoje, podporuje aktivity pro udržitelný rozvoj v místních podmínkách (místní 
Agendy 21). Poskytuje informace, konzultace a spolupráci v daných oblastech na základě § 13 
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, včetně seznamování s 
metodikami v daných oborech. Zajišťuje výstupy oddělení v oblasti environmentální vzdělávání, 
výchovy a osvěty a vzdělávání směrem k udržitelnému rozvoji. Spolupracuje s Ministerstvem 
životního prostředí a dalšími resortními i neziskovými organizacemi na řešení projektů, tvorbě 
realizačních plánů a sladění koncepce EVVO se Státním programem EVVO v ČR. Tato instituce 
každý rok vydává publikaci Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky, tedy i 
pro Středočeský kraj. 



Informa ční centra a ostatní za řízení 
Na území Středočeského kraje působí celkem 57 informačních center. Do jejich působnosti však 
EVVO zasahuje jen okrajově, v IC neprobíhají žádná školení týkající se EVVO a šetrného provozu 
a také zajišťování informací pro tato střediska je nedostatečné. Zřizovateli IC jsou v naprosté 
většině místně příslušná města a obce. 
Také ostatní zařízení, jako je např. báňský úřad, hasičský záchranný sbor, okresní hygienik, správa a 
údržba silnic, archiv, muzeum, galerie, knihovna, divadlo apod., která spadají pod veřejnou správu 
nebo jsou řízena centrálně,  jsou bez hlubšího vztahu k oblasti EVVO, absentuje zejména 
environmentálně šetrný provoz. Pracovníci těchto zařízení nejsou školeni v problematice EVVO a k 
nejrůznějším materiálům z oblasti EVVO se dostávají pouze okrajově. Některé instituce (např. 
Vzdělávací středisko Institutu pro místní správu Praha v Benešově), mají vliv na působení a 
proškolování pracovníků nižších stupňů veřejné správy. 
 

II.D.2. Plnění úkol ů Akčního plánu Koncepce EVVO 2003-2010 
Dotazníkové šetření v cílové skupině veřejná správa proběhlo na přelomu července a srpna 2010. 
Respondenti byli obesláni e-mailovou poštou (cca 1100 adres) s průvodním dopisem a dotazníkem 
s tím, že výsledky sebrané od respondentů z území Středočeského kraje budou použity jako 
podkladový materiál k analýze současného stavu EVVO ve Středočeském kraji a následně k návrhu 
financování, opatření, úkolů a doporučení v rámci koncepce na další roky. Obsahem dotazníku byl 
text vycházející z nedostatků formulovaných v Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2003 
– 2010 s cílem zjistit, zda nedostatky přetrvávají. Celkem se vrátilo 95 vyplněných dotazníků, 
z toho bylo 11 z měst, 65 z obcí a 19 ostatních subjektů veřejné správy (muzea, domovy důchodců 
apod.). 
Přehledná tabulka o plnění úkolů Krajské koncepce EVVO 2003-2010 je v závěru Rozborové části 
Koncepce. 
 

II.D.3. Nedostatky v EVVO skupiny ve řejná správa 
1. Chybí dostatečný prostor a někdy i zájem pro vykonávání agendy EVVO v rámci stávající 

náplně práce jak na referátech (odborech) životního prostředí, tak na referátech (odborech) 
školství i v jiných organizacích. 

2. Úřady a organizace nemají zabezpečen provoz šetrný k životnímu prostředí a šetřící přírodní 
zdroje (všechny stupně veřejné správy). 

3. Nižším článků veřejné správy chybí metodická pomoc v EVVO. 
4. Absence kvalifikovaných pracovníků s odborným a pedagogickým vzděláním, 

organizačními schopnostmi a schopnostmi působit na veřejnost v naprosté většině případů. 
5. Nedostatečná spolupráce uvnitř organizace, uvnitř referátu (odboru) životního prostředí, 

mezi jednotlivými referáty (odbory), mezi ostatními úrovněmi veřejné správy i nedostatečná 
výměna zkušeností a spolupráce mezi jednotlivými subjekty veřejné správy a NNO. Chybí 
mezikrajská a mezinárodní spolupráce. 

6. Většinou chybí poradní orgán pro spolupráci při realizaci Státního programu EVVO v obci. 
7. Ve většině případů není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků na aktivní 

šíření informací o životním prostředí, podporu EVVO na daném území a na dostatečné 
proškolení vlastních zaměstnanců. 

8. Většinou chybí koncepce EVVO pro dané území, která by obsahovala funkční systém 
EVVO, případně jeho realizaci a začlenění do rozvojového programu obce. 

9. Pracovníci zajišťující EVVO a šíření informací o životním prostředí nejsou dostatečně 
proškoleni v problematice životního prostředí, EVVO, efektivního působení na veřejnost. 

10. K dalšímu vzdělávání pracovníků není dostatečně umožněna a využívána výměna 
zkušeností mezi nejrůznějšími organizacemi, orgány státní a veřejné správy a jimi 



zřizovanými organizacemi. 
11. Někteří úředníci vnímají ekologicky zaměřené NNO jako opozici a postoje veřejnosti jako 

osobní útok – vytrácí se význam veřejné správy jako služby ve veřejném zájmu, zastupitelé 
jsou v pozici ,,vládnoucí třídy“ nebo prosazují zájmy jednotlivců. 

12. Komise ŽP i zastupitelstva vnímají ekologické aktivity jako nárůst administrativy a další 
nároky na vlastní zaměstnance. Názvy aktivit a programů evokují složitost procesu  a 
vyvolávají  negativní reakci (Lokální agenda21, TIMUR, EVVO apod.). 

13. Chybí srozumitelný, stručný a ucelený manuál pro zastupitele, který vymezí povinnosti i 
práva obcí a jejich orgánů v rámci environmentální politiky –ve výstavbě, při nakládání 
s odpady, vodami, ochraně ovzduší, půdního fondu, zvířat proti týrání, přírody a krajiny na 
základě odborných (speciálních) zákonů,  přestupkového zákona i zákona o obcích. 

14. Některé úřady nevnímají SEV kompetentního partnera, ale jen jako zájmovou organizaci. 
Zvýšení kreditu napomáhá záštita Kraje i akreditace MV ČR jako vzdělávací instituce. 

15. Chybí povinnost minimálního vzdělávání zastupitelů – nejen ve vztahu k ŽP, ale i v 
nezbytné v legislativě- Zákon o obcích, přestupkový zákon, Ústava ČR aj. 

16. VS nepožaduje ve většině případů akreditované vzdělávání, za  rozhodující  je považován 
obsah, přesto je  vzdělávání úředníku podmíněno cenou, dostupností, zastupitelností a 
limitováno hodinami na osobu. 

17. EVVO na úrovni veřejné správy je obecně přijímána jako užitečná, ale při stanovování 
priorit zůstává na posledních místech. Důvodem je absence podkladů a informací, které by 
ukázaly a prokázaly významnost přínosů EVVO (například pomocí CBA - cost benefit 
analýzy) pro obyvatele středočeského kraje a dokázaly přesvědčit politickou reprezentaci na 
místní úrovni o efektivitě vynaložených nákladů na EVVO. 

18. Absence zákona o státní správě vytváří nepřiměřený tlak na pracovníky místních samospráv, 
kteří nejsou chráněni před vůlí politiků. Odborně správné názory se tak často podřizují 
individuálnímu osobnímu názoru politika či politiků. 

 

II.E. Podniková sféra 

II.E.1. Současný stav zajiš ťování EVVO cílové skupiny podniková sféra 
ve Středočeském kraji 

Podniky provozující významná za řízení z pohledu vliv ů na životní 
prost ředí 
V období platnosti předcházející koncepce EVVO Středočeského kraje byla v České republice 
implementována směrnice Evropské unie o integrované prevenci znečišťování, obecně známá pod 
zkratkou IPPC. Rovněž došlo k výraznému posunu v legislativě prevence závažných havárií a 
v oblasti nakládání s chemickými látkami. Vzrostl také význam dobrovolného plnění závazků 
podniků směrem k životnímu prostředí a to v rámci různých aktivit jako jsou Normy ISO řady 
14000 nebo EMAS, či Responsible care, které ve svém důsledku zvyšují odpovědnost podnikové 
sféry. Tyto aktivity také vytvářejí požadavky na komunikaci podnikové sféry s veřejností či NNO. 
Samotná legislativa neustále zvyšuje požadavky na podnikovou sféru. Podniky, které jsou nositeli 
integrovaného povolení (IPPC) v řadě případů mají specializované zaměstnance odpovědné za 
životní prostředí, ve velkých podnicích jsou to celá pracoviště. Postupné zavádění certifikovaného 
environmentálního  řízení podniku dostává problematiku, která je obsahem EVVO na úroveň 
managementu firem. Přesto stále existuje určitá část podniků, které řeší problematiku ochrany 
životního prostředí ve firmě dodavatelským způsobem, což většinou vede k formalismu na úrovní 
managementu, následně i na úrovni zaměstnanců. Některé firmy nepřistupují k certifikaci 
environmentálního řízení i přesto, že mají systém v zaveden. U firem se dlouhodobě projevuje trend 
zlepšeného přístupu k veřejné správě, naopak přetrvává určitá uzavřenost vůči veřejnosti. To 



potvrzují například odpovědi získané průzkumem, kdy podniky svoje tiskoviny, zprávy apod. vůbec 
nedistribuují do středisek EVVO. Mezi podniky se projevují i určité obavy z dobrovolného plnění 
zásad šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí a ačkoli často postupují v souladu s těmito 
zásadami, odmítají formu jakéhokoliv závazku. Firmy většinou upřednostňují vzdělávací služby 
poskytované komerčními vzdělávacími organizacemi, případně veřejnou správou. Pro školení jsou 
důležité především legislativní požadavky, nikoli požadavky společenské. 
V České republice probíhá Národní program označování výrobků ochrannou známkou ”Ekologicky 
šetrný výrobek” (tzv. ecolabeling). Tento program agenturně zajišťuje agentura Cenia a jeho 
podstatou je vysoce náročné hodnocení výrobku z hlediska jeho vlivu na životní prostředí v celém 
výrobním i životním cyklu. Firmy, které obdrží certifikát, prakticky provádějí osvětu veřejnosti, 
neboť se snaží poukazováním na environmentální šetrnost svého výrobku získat komparativní 
výhodu. Do této oblasti dále patří i označování organické produkce (svaz Pro-Bio) a částečně také 
systém jednotných evropských norem ISO. Mezi kritéria norem ISO pro podniky patří i oblast 
komunikace s veřejností. Systematickou propagací v této oblasti se ve Středočeském kraji nikdo 
nezabývá. Oblast úzce souvisí s tématem spotřebitelského poradenství a podporou uvědomělé 
spotřeby.  
EMAS (eco management and audit scheme)je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního 
prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování 
environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií a 
představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání. 
Prostřednictvím EMAS podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i 
běžného provozu (zavedení systému se dotýká organizační struktury, způsobů rozdělení 
odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení environmentální 
politiky apod.). 
 

Zemědělské a lesnické podniky 
Zemědělské a lesnické podniky mají zcela specifické postavení k životnímu prostředí. Primární 
zemědělská a lesní výroba je v současné době významně podporována z veřejných rozpočtů v celé 
Evropě. Mohutná dotace do tohoto resortu je spojena i s řadou podmínek, které vychází právě 
z politiky trvale udržitelného rozvoje. Dotační sytém je i s ohledem na tyto podmínky složitý a 
nedodržení postupu je citelně sankcionováno. Proto je u zmíněných podniků mnohem větší zájem o 
školení nebo poskytování informací, což je významné z hlediska přístupu k dotacím. SEV ve 
spolupráci s odborníky uskutečnily řadu seminářů, např. o energetických plodinách a velký význam 
zde mají též Pozemkové spolky při ČSOP, ale především tyto funkce v kraji plní Zemědělské 
agentury a Krajské informační středisko. Tato skutečnost je dána zejména rozdělením sféry zájmů 
mezi MZE – Ministerstvo zemědělství a MŽP - Ministerstvo životního prostředí a ukazuje se, že z 
dlouhodobého hlediska je nedostatečná propojenost agendy škodlivá. MŽP řeší především úkoly 
vyplývající z potřeb ochrany životního prostředí a MZE pečuje o zemědělce a zemědělskou půdu. 
Přesto, že obě ministerstva mnohdy řeší stejný problém došlo díky oddělenosti ministerstev k 
situaci, kdy stejný problém má jiné řešení pokud je na něj pohlíženo očima zemědělce nebo 
zbytkem obyvatel. Například posekaná tráva může být pro zemědělce zeleným hnojivem a 
postupuje podle zákona o hnojivech, identická tráva je však pro pracovníka odpad se kterým se 
musí nakládat podle zákona o odpadech. Zemědělci jsou tak od problematiky EVVO uměle 
izolováni a fungují podle vlastních pravidel.  
Velkým problémem je rovněž skutečnost, že zemědělci z 90% hospodaří na pronajaté půdě a chybí 
zde trvalý majetkový vztah k obhospodařovaným pozemkům. Zemědělci se proto pochopitelně 
orientují především na zisk. Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd -VÚMOP je téměř 
50% veškeré zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, dochází k vyplavování anorganických hnojiv 
a eutrofizaci vod, ztrátě organické hmoty a ke snižování bonity obhospodařované půdy. Majitelé 
půdy tak přicházejí o majetek aniž by o tom věděli.  Zájem zemědělců je splnit nezbytně nutné 
požadavky vyplývající ze společné zemědělské politiky EU a národní legislativy. Zemědělci nemají 



zájem zvyšovat svojí agendu o problematiku řešenou v rámci EVVO  zvláště když pro řešení 
některých problémů mají svá jiná pravidla.  
Některé NNO (např. Daphne ČR) pomáhají zemědělcům  při zavádění environmentálně šetrných 
opatření, spojených často s dotacemi, či přímo s přechodem k ekologickému zemědělství.  
Též záchranné stanice pravidelně konzultují s podniky ochranu živočichů v jejich provozech. takže 
význam SEV a NNO není nevýznamný, ale týká se spíše vybraných témat, ne celkově řízení 
podniků. 
Zemědělské a lesnické podniky však mohou být nejen příjemci EVVO, ale též poskytovatelé. 
Příkladem je tzv. Lesní pedagogika , což je v podstatě forma EVVO v oblasti lesnictví provozovaná 
samotnými lesníky. Lesní pedagogika není zakotvena v naší ani v evropské legislativě, avšak 
nalezla podporu v stěžejním lesnickém dokumentu Evropské unie „Akčním plánu EU pro lesy“ a i v 
připravovaném českém Národním lesnickém programu II. Nově je LP od r. 2006 zakotvena v 
„Ak čním plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR na léta 
2007 až 2009“ a následně i v „Ak čním plánu ministerstva zemědělství k problematice 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na roky 2007–2009“. LP je zastoupena i v dalším 
strategickém dokumentu „Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–
2013.“ 

Ostatní podniky pr ůmyslové výroby a služeb 
V této oblasti je poměrně značná rozdílnost v zavádění systémů environmentálního řízení. V 
některých oblastech podnikání platí, že vlastnit certifikát osvědčující zavedení environmentálního 
řízení ve firmě je stejnou nezbytností jako reklama. Hlavní motivací certifikace je zlepšení pozice 
na trhu. V praxi to však znamená, že často převáží formální stránka nad obsahovou, a hlavním cílem 
je mít certifikát, nikoli řídit podnik environmentálně odpovědně a šetrně.  
Celá řada podniků využívá environmentálně příznivého image firmy pro svoji vlastní propagaci a 
tak se i environmentální odpovědnost stává zbožím na trhu. Opět lze konstatovat, že takové firmy 
mají pak pozitivní tendenci zahrnovat oblasti působení EVVO do vlastní činnosti. Některé firmy 
však pouze využívají kvality okolního životního prostředí jako externality pro svoji reklamu a 
vlastní chování firmy často zásady  ochrany životního prostředí respektuje minimálně. 

Středočeský kraj zřizuje řadu příspěvkových organizací, především v oblasti školství, sociální péče, 
zdravotnictví, kultury a dopravy. Tyto organizace nemají zaveden systém environmentálního řízení, 
mají i rezervy v uplatnění požadavků environmentálně šetrného přístupu, i když situace se zde 
pomalu zlepšuje. Některé organizace jsou však přímo zapojeny do realizace EVVO v kraji – viz 
kapitola 5.D.  

II.E.2. Plnění úkol ů Akčního plánu Koncepce EVVO 2003-2010 
Pro ověření plnění koncepce byly využity tyto zdroje: 

• odpovědi pracovníků krajského úřadu 
• dotazník rozeslaný vybraným podnikům , kteří jsou nositeli Integrovaného povolení a lze u 

nich předpokládat zvýšený zájem o problematiku životního prostředí (obesláno 65 podniků, 
odpovědělo 14) 

• podklady poskytnuté Středočeským krajem 
• informace CENIA ohledně evidence podniků s ISO 14000 

Přehledná tabulka o plnění úkolů Krajské koncepce EVVO 2003-2010 je v závěru Rozborové části 
Koncepce. 
 

II.E.3. Nedostatky v EVVO skupiny podniková sféra 
1. Velká rozmanitost zdrojů informací pro podniky s velkou rozdílností kvality.  
2. U malých firem nedostatek personálních kapacit. 



3. Velká finanční náročnost certifikace. 
4. Nutnost široké škály nabídky EVVO pro podniky s ohledem na specifičnost požadavků. 
5. Obava podniků z veřejné kontroly a z toho plynoucích požadavků. 
6. Nedostatečná komunikace mezi podniky a veřejností. 
7. Špatná koordinace řízení EVVO směrem ke krajem zřizovaným organizacím. 
8. Většina podniků nemá zavedený environmentálně šetrný provoz. 
9. Podniky nepovažují za nutné mít zaveden způsob řízení šetrný k životnímu prostředí, 

s výjimkou firem, které si tím zlepšují konkurenční postavení na trhu. 
10. Chybí environmentální gramotnost u managementu řady podniků. 
 

 



Souhrnný p řehled pln ění úkol ů Krajské koncepce v letech 2003-2010



 
Souhrnný přehled plnění úkolů Krajské koncepce 2003-2010 v oblasti školství 

č. k opatření úkol úkol pro termín indikátor  zdroj ověření splněno ano/ne 

5 A.O.1.,3.,4
., 7 - 10,   

Jmenovat v kraji 3 krajská SEV/CEV s  využitím 
již existujících institucí, pověřit je zajišťováním 
vybraných aktivit EVVO krajského měřítka nebo 
v měřítku určené části kraje.  

Rada SČK 
z podnětu OŽPZ 

1. SEV/CEV do 
konce r. 2003, 2. 
do konce r. 2005, 
3. do konce r. 
2007 

jmenování 3 krajských 
SEV/CEV 

web EVVO SČK ANO9 

6 viz kap. V., 
A.O.1.,  

Jmenovat alespoň 12 lokálních SEV/CEV 
s využitím již existujících institucí, která mohou 
zajišťovat plnění dalších úkolů Koncepce.  

OŽPZ průběžně jmenování 12 lokálních 
SEV/CEV 

DOTAZNÍK KÚ NE 

18 A.O.3., 8. Vytvořit krajský informační systém  EVVO - 
internetový portál - a zajišťovat jeho aktualizaci 
(náplň viz opatření F.O.5.). 

OŽPZ do konce r. 2003, 
aktualizace 
průběžně, 
databáze MA 21 
do r. 2005 

existence portálu s 
aktuálními informacemi, 
databáze MA 21 

web EVVO SČK ANO, databáze MA 21 
NE 

25 A.O.1. Ve spolupráci  s řediteli středočeských škol a 
Krajskou radou EVVO stanovit a doporučit školám 
a školským zařízením v kraji způsob 
vyhodnocování programů. 

OŽPZ Do konce roku 
2003 

doporučení způsobu 
vyhodnocení  

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

NE 

27 A.O.11.,  Na KÚ a v krajem řízených organizacích včetně 
škol zabezpečit provoz šetrný vůči ŽP.  

Rada SČK, 
kontrola Odbor 
vnitřního auditu 

do roku 2007 na KÚ funguje provoz 
šetrný vůči ŽP 

DOTAZNÍK  KÚ částečně 

30 A.O.1. Realizace a vyhodnocování programů EVVO ve 
školách a školských zařízeních. Způsob 
vyhodnocování doporučí Krajská rada EVVO ve 
spolupráci  s řediteli středočeských škol. 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

pravidelně, min. 
1x ročně na 
konci školního 
roku 

počet realizovaných a 
vyhodnocených programů 
EVVO  

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

NE 

31 A.O.1., 12. Ve výuce využívat terénní aktivity a pobyt 
v přírodě zejména v místě školy, k tomu využívat  
školních pozemků, zahrad, naučných stezek, 
exkurzí, pobytové programy SEV/CEV, školy 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

průběžně počet vyuč. hodin 
realizovaných v terénu 
nebo na školním 
pozemku, pobytové VP a 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

částečně 

                                                 
9 Nedošlo však k oficiálnímu jmenování,  vysvětlení viz kapitola Krajská střediska EVVO 



v přírodě a dalších kurzy s environmentální 
tematikou a krátkodobé akce dalších subjektů 
zabývajících se EVVO. 

školy v přírodě 

32 A.O.2., 12. Zapojení dětí a mladých lidí uvedených institucí do 
praktických činností v environmentální oblasti 
(budování naučné stezky, patronát nad MCHÚ 
apod.) 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

průběžně počet akci při nichž byli 
zapojeni žáci/studenti 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne 

33 A.O.1. V odborném vzdělávání (k budoucímu zaměstnání) 
rozvíjet schopnost aplikovat a tvořivě rozvíjet 
environmentální aspekty v příslušné odbornosti. 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

průběžně probrané učivo rozvíjející 
env. aspekty v odborných 
předmětech 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ano 

34 A.O.1., 4. Jmenovat koordinátora EVVO (pověřenou osobu) 
na každé škole a školském zařízení, vytvořit a 
realizovat program (plán) EVVO. 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

jmenování a 
vytvoření do 
konce r. 2004, 
realizace trvale 

koordinátor EVVO na 
každé škole, vytvoření a 
realizace plánu EVVO 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ano 

35 A.O.7. Spolupracovat s ostatními školami a školskými 
zařízeními, s veřejnou správou a NNO v oblasti 
EVVO. Účast na mezinárodních projektech EVVO. 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

průběžně počet akcí EVVO 
uskutečněných ve 
spolupráci 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne 

37 A.O.6 Ve školní knihovně umístit literaturu o EVVO a 
časopisy zaměřené na EVVO, případně na ochranu 
přírody a krajiny 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

průběžně zaměření literatury ve 
školních knihovnách 
(poměr) 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne 

38 A.O.2. Zařazení environmentálních problematiky do 
dětských soutěží z jiných oborů (historie, 
jazyky…) 

školy a školská 
zařízení 
zřizovaná SČK 

průběžně počet/typ soutěží DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne 

43 A.O.1., 4. Systematické vzdělávání koordinátorů EVVO ve 
školách. 

Služba škole průběžně počet/typ absolvovaných 
vzděl. kurzů 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

ano, neuskutečňovala ho 
však  Služba škole 

44  
A.O.5. 

Motivovat vedení škol a školských zařízení 
prostřednictvím jednoduchých informačních 
materiálů a seminářů  o možnostech realizace 
EVVO, o základních problémech udržitelného 
rozvoje a jejich zařazení na odpovídající úrovni do 
výuky, o Metodickém pokynu k EVVO MŠMT. 

Služba škole informační 
materiál do 
konce roku 2003, 
ostatní průběžně 

existence info. materiálů, 
počet zmíněných 
seminářů 

DOTAZNÍK  KÚ 
DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne 



45 A.O.8. Vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací 
v rámci DVPP (celoživotního vzdělávání) v oblasti 
EVVO,  poskytování informací o udržitelném 
rozvoji, MA 21, zařazení odpovídajících aktivit do 
výuky a informování  o možnostech naplnit 
samostatný předmět. 

Služba škole průběžně počet absolv. seminářů 
DVPP v oblasti 
EVVO/počet osob 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

ne, uskutečňovalo se však 
prostřednictvím NNO 

46 A.O.9. Zajistit semináře o EVVO pro pracovníky školních 
knihoven a další nepedagogické pracovníky. 

Služba škole průběžně rozsah nabídky sem.  pro 
nepedagog. pracovníky 

DOTAZNÍK KÚ ne 

47 A.O.10. Pro vedení škol pravidelně pořádat semináře o 
možnostech zajištění ekologizace provozu (např. 
získání finančních prostředků) a vhodného využití 
školních pozemků a okolí školy. Semináře na toto 
téma připravit také pro pracovníky školních 
jídelen, knihoven, správce škol apod.   

Služba škole pravidelně počet a pravidelnost 
těchto seminářů 

DOTAZNÍK KÚ ne 

48 A.O.1., 4., 
6. 

Vydávání pomůcek, metodických materiálů a 
instruktážních videokazet k EVVO obecně a 
k programům EVVO ve školách. 

Služba škole průběžně počet vydaných titulů, 
pomůcek 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ano, uskutečňováno 
více subjekty 

61 A.O.7., 12. Hledat možnosti využívání vhodných 
pozemků k EVVO a kontaktu s přírodou 

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

průběžně ? DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne 

78 A.O.2. Spolupracovat se školami Středočeského kraje 
v rámci SOČ, odborné činnosti, různých 
seminárních nebo ročníkových prací, zapojení 
studentů středních škol do některých výzkumných 
úkolů. 

NNO, 
SEV/CEV, 
správy CHKO a 
další 

průběžně počet a povaha spoluprací DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne, CHKO spíše ano  

79 A.O.12. Pro školy a MŠ vytvářet a nabízet  ekologické 
výukové programy, další programy a projekty 
včetně pobytových akcí v přírodě, metodické 
pomůcky a materiály. 

NNO, 
SEV/CEV, 
správy CHKO a 
další 

průběžně ? DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

ANO 

80 A.O.4., 8. 
– 10. 

Provádět nebo se podílet na DVPP v oblasti ŽP, UR 
a EVVO a na vzdělávání dalších pracovníků ve 
školství v oblasti ekologizace provozu. 

NNO, 
SEV/CEV, 
správy CHKO a 
další 

průběžně počet zajištěných akcí 
DVVP v EVVO (včetně 
spolupráce) 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

spíše ne další ped. 
pracovníci, ostatní spíše 
ano 



81 A.O.7. Metodicky pomáhat školám a mateřským školám 
v EVVO a výměně zkušeností v této oblasti. 
Zejména SEV/CEV 

NNO, 
SEV/CEV, 
správy CHKO a 
další, zejména 
SEV/CEV 

průběžně počet akcí metodické 
pomoci 

DOTAZNÍK 
ŠKOLY 

ano 

 
Souhrnný přehled plnění úkolů Krajské koncepce 2003-2010 v oblasti mimoškolní výchovy 
 

č. k opatření úkol úkol pro termín indikátor  zdroj ověření splněno ano/ne 

5 B.O.1., 4., 
6., 7. 

Jmenovat v kraji 3 krajská SEV/CEV s  využitím již existujících 
institucí, pověřit je zajišťováním vybraných aktivit EVVO 
krajského měřítka nebo v měřítku určené části kraje.  

Rada SČK 
z podnětu 

OŽPZ 
1. SEV/CEV do 
konce r. 2003, 2. do 
konce r. 2005, 3. do 
konce r. 2007 

jmenování 3 
krajských 
SEV/CEV 

Existence 
smluvního 
vztahu, web 
Středočeského 
kraje 

ANO  

6 B.O.1., 4., 5. Jmenovat alespoň 12 lokálních SEV/CEV s využitím již 
existujících institucí, která mohou zajišťovat plnění dalších úkolů 
Koncepce.  

OŽPZ 

průběžně 

jmenování 12 
lokálních 
SEV/CEV 

web SČK ANO 

7 B.O.6. 
Zajištění vzdělávání pedagogů volného času a vedoucích 
dětských kolektivů v oblasti EVVO a jeho koordinace. 

OŠS 

průběžně 

Zrealizované 
semináře 

Dotaz na OŠS 
KÚ 

ANO (zajistil 
OŽPZ) 

18 B.O.7.,  
Vytvořit krajský informační systém  EVVO - internetový portál - 
a zajišťovat jeho aktualizaci (náplň viz opatření F.O.5.). 

OŽPZ do konce r. 2003, 
aktualizace průběžně, 
databáze MA 21 do r. 

2005 

Existence 
internetového 
portálu, dotaz na 
OŽPZ KÚ 

www.stredoces
ka-evvo.cz 

ANO 

36 B.O.2., 4., 5. 
Iniciovat mimoškolní EVVO v místech, kde není nabídka jiných 
organizací, spolupracovat s NNO při mimoškolní EVVO.  školy průběžně 

Počet kroužků a 
oddílů s náplní EV 
pracujících při 
školách, počet 
škol, které 
realizují EV ve 
školních 
družinách, počet 
škol, které při 

Dotazník do 
škol, Dotazník 
pro SEV a 
NNO 

ANO 



č. k opatření úkol úkol pro termín indikátor  zdroj ověření splněno ano/ne 

realizaci 
mimoškolní EV 
spolupracují s 
NNO 

39 
B.O.1., 2.  – 

5. 

V DDM vytvořit  a realizovat programy EVVO, které budou 
obsahovat přehled působení na organizované (kroužky apod.) i 
neorganizované děti (soutěže, jednorázové i cyklicky opakované 
akce apod.), personální a finanční zajištění včetně způsobu 
dalšího vzdělávání pracovníků zabývajících se EVVO. 

DDM 
zřizované SK 
(doporučení 
pro ostatní 
DDM) 

do konce roku 2003, 
aktualizace nejméně 

jednou za 5 let 

Zpracované 
dlouhodobé a 

roční plány EVVO 

Dotazník na 
DDM, dotaz na 

OŠS 

ANO (DDM mají 
své ŠVP, některé i 
plán EVVO) 

40 B.O.2., 6. 

Založení kolektivů dětí a mládeže zaměřených na EVVO, 
zajištění jejich činnosti, kvalifikovaných pedagogů  a jejich další 
vzdělávání. 

DDM 
zřizované SK 
(doporučení 
pro ostatní 
DDM) 

založení do konce 
roku 2003, 
provozování a 
zvyšování kvalifikace 
trvale 

Počet DDM s 
kroužky s náplní 

EV  

Dotazník na 
DDM 

ANO 

41 B.O.4.,5. 

Systematicky působit na neorganizované děti, zvláštní pozornost  
zaměřit na děti ze sociálně slabých rodin a děti problematicky 
vzdělavatelné a vychovávatelné či jinak znevýhodněné.  
Pořádání jednorázových i rozsáhlejších soutěží a jiných akcí 
určených či alespoň otevřených pro neorganizovanou mládež.  

DDM 
zřizované SK 
(doporučení 
pro ostatní 
DDM) průběžně 

Počet DDM, které 
realito-valy 
aktivity pro 

neorgani-zované 
děti, počet akcí 
EV pro cílovou 

skupinu  

Dotazník na 
DDM 

ANO 

42 B.O.6. 

Pořádat vzdělávací programy a výměny zkušeností pracovníků 
v oblasti mimoškolní EVVO a otevřít je i pro zájemce z ostatních 
organizací. 

DDM 
zřizované SK 
(doporučení 
pro ostatní 
DDM) 

trvale Počet 
uspořádaných 

akcí, počet 
účastníků akcí 

Dotazník na 
DDM 

NE 

49 B.O.6. 

Vytvořit vzdělávací programy pro pedagogy volného času a 
vedoucí dětských kolektivů v oblasti EVVO a nabízet je i 
organizacím působícím v mimoškolní výchově. 

Pedagogické 
centrum  

střední Čechy, 
NNO a další 
vzdělávací 
subjekty do konce roku 2004 

Počet 
uspořádaných 

akcí, počet 
účastníků akcí 

Dotazník na 
SEV a NNO, 

 

ANO (pro své 
vlastní pedagogy) 



č. k opatření úkol úkol pro termín indikátor  zdroj ověření splněno ano/ne 

71 B.O.6. 

Vzdělávat pracovníky a dobrovolníky, kteří realizují EVVO, 
v odborných environmentálních a  pedagogických znalostech a 
dovednostech a v metodách práce s veřejností. 

NNO, 
SEV/CEV, 
správy 
CHKO  a 
další subjekty 
( knihovny a 
muzea, IS, 
zooparky, 
botanické 
zahrady, 
arboreta, 
planetária, 
biofarmy a 
další)  průběžně 

Počet akcí, počet 
pedagogů volného 
času, kteří je 

absolvovali, počet 
konzultací jim 
poskytnutých 

Dotazník na 
SEV, NNO, 

SCHKO, muzea 
a další 

vyjmenované 
organizace, 
biofarmy 

ANO (pedagogové 
absolvovali různá 
školení) 

82 B.O.1. 

Vytvářet nová SEV/CEV s lokální působností. NNO, 
SEV/CEV, 
správy 
CHKO  a 
další subjekty 
( knihovny a 
muzea, IS, 
zooparky, 
botanické 
zahrady, 
arboreta, 
planetária, 
biofarmy a 
další) průběžně 

Počet nově 
vzniklých SEV a 

obdobných 
zařízení  za dobu 

platnosti koncepce 

Dotazník  pro 
SEV, NNO a 

další 
vyjmenované 

instituce, 
www.stredoc
eska-evvo.cz, 
www.ekocen

tra.cz,  
 

ANO (Ekocentrum 
Zahrada při DDM 
Mladá Boleslav a 
další) 



č. k opatření úkol úkol pro termín indikátor  zdroj ověření splněno ano/ne 

83 B.O.3., 4., 5. 

Realizovat mimoškolní EVVO (pravidelná činnost i jednorázové 
akce) a spolupracovat při mimoškolní výchově s DDM. 

NNO, 
SEV/CEV, 
správy 
CHKO  a 
další subjekty  průběžně 

Počet stálých 
kroužků a oddílů, 

Počet letních 
táborů, 
Počet 

jednorázových 
akcí, 

Počet akcí (NNO) 
ve spolupráci s 

DDM 
 

Dotazník SEV, 
NNO, SCHKO 

aj., dotaz na 
organizace 

pracující s DaM 
(SMOP, Skaut, 
Junák, Pionýr, 

TOM aj.) a 
jejich weby, 
VZ SSEV 
Pavučina 

ANO (DDM 
vykazují spolupráci 
s NNO a dalšími) 

84 B.O.2. – 6. 

Spolupracovat s DDM a dalšími organizacemi zabývajícími se 
mimoškolní EVVO dětí a mládeže, a to zejména formou odborné 
pomoci. 

NNO, 
SEV/CEV, 
správy 
CHKO  a 
další subjekty průběžně 

Počet 
poskytnutých/abso

lvovaných 
konzultací 

Dotazník na 
SEV, NNO, 
SCHKO aj.  

ANO (DDM 
vykazují spolupráci 
s NNO a dalšími) 

 
 
 
Souhrnný přehled plnění úkolů Krajské koncepce 2003-2010 v oblasti veřejná správa 
 

č. k opatření úkol úkol pro termín indikátor  zdroj ověření splněno ano/ne 



5 D.O.2., 3., 
8.  

Jmenovat v kraji 3 krajská SEV/CEV s  využitím již 
existujících institucí, pověřit je zajišťováním vybraných 
aktivit EVVO krajského měřítka nebo v měřítku určené části 
kraje.  

Rada SČK 
z podnětu 
OŽPZ 

1. SEV/CEV 
do konce r. 
2003, 2. do 
konce r. 
2005, 3. do 
konce r. 
2007 

jmenování 3 
krajských 
SEV/CEV 

web EVVO SČK ANO 

6 D.O.3., 8. Jmenovat alespoň 12 lokálních SEV/CEV s využitím již 
existujících institucí, která mohou zajišťovat plnění dalších 
úkolů Koncepce.  

OŽPZ průběžně jmenování 12 
lokálních SEV/CEV 

web EVVO SČK ANO 

10 D.O.1. - 3., 
5.,6.  

Pro zaměstnance veřejné správy a řízených organizací, kteří 
jsou zodpovědní za EVVO a šíření informací o životním 
prostředí, zabezpečit další vzdělávání a výměnu zkušeností. 

OŽPZ průběžně další vzdělávání 
zaměstnanců 

veřejné správy 
zodpovědných za 

EVVO 

DOTAZ KÚ 
 

DOTAZNÍK NSEV 
KLADNO-
ČABÁRNA 

ANO 

11 D.O.3. Pro všechny pracovníky veřejné správy zabezpečit rámcové 
vzdělávání ve věci  UR.  

OŽPZ průběžně počet 
uskutečněných 

vzdělávacích akcí 

DOTAZNÍK KÚ 
DOTAZNÍK NSEV 

KLADNO-
ČABÁRNA 

NE 

12 D.O.3. Pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s problematikou 
životního prostředí, udržitelného života, EVVO a současnou 
situací ve Středočeském kraji.  

OŽPZ 1x za rok zprávy vypracované 
OŽPZ zaslané 

zastupitelstvu kraje 

DOTAZNÍK KÚ NE 

13 D.O.10. Zajišťovat školení k šetrnému chování vůči životnímu 
prostředí a ekologizaci provozu pro nižší stupně veřejné 
správy a jimi  řízené organizace. 

OŽPZ průběžně počet 
uskutečněných 

školení 

DOTAZNÍK KÚ ANO  

17 D.O.3 Zpracovávat informační materiály  pro nižší články veřejné 
správy  podporující  jejich směřování k udržitelnému rozvoji a 
k aktivní péči o životní prostředí.  

OŽPZ průběžně množství 
distribuovaných 
informačních 

materiálů 

DOTAZNÍK KÚ ANO 

18 D.O.1., 8. Vytvořit krajský informační systém  EVVO - internetový 
portál - a zajišťovat jeho aktualizaci (náplň viz opatření 
F.O.5.). 

OŽPZ do konce r. 
2003, 
aktualizace 
průběžně, 
databáze 
MA 21 do r. 
2005 

existence portálu s 
aktuálními 
informacemi, 
databáze MA 21 

web EVVO SČK ANO, databáze MA 21 NE 



19 D.O.6. Vytvořit databázi pracovníků nižších stupňů veřejné správy 
pověřených EVVO a šířením informací o životním prostředí a 
úzce s nimi spolupracovat. 

 OŽPZ průběžně existence databází DOTAZNÍK KÚ NE 

23 D.O.4., 7. Nižší články veřejné správy metodicky vést při zpracovávání 
jejich vlastních koncepcí EVVO. Pomoc při identifikaci jejich 
personální, materiální a finanční potřeby v oblasti EVVO. 

OŽPZ průběžně uskutečněné 
konzultace (pomoc) 

DOTAZNÍK KÚ NE 

24 D.O.6., 7. Metodicky vést všechny činitele EVVO  při její realizaci, 
poskytovat jim informace  mezinárodní, národní a regionální 
úrovně, zpracovávat pro ně metodické materiály. 

OŽPZ průběžně zpracované 
metodické 

materiály/konzultac
e 

DOTAZNÍK KÚ NE (konzultace ANO) 

27 A.O.11., 
D.O.10. 

Na KÚ a v krajem řízených organizacích včetně škol 
zabezpečit provoz šetrný vůči ŽP.  

Rada SČK, 
kontrola Odbor 

vnitřního 
auditu 

do roku 
2007 

fungující provoz 
šetrný vůči ŽP, 

popis 

DOTAZNÍK KÚ NE 

28 D.O.10. Připravit pilotní projekty ekologizace provozu organizací 
řízených krajem, které budou sloužit jako příklady 
environmentálně šetrného chování, zajistit jejich publicitu, 
motivovat k jejich dalšímu rozšiřování a následování. 

OŽPZ do roku 
2005 

byly uskutečněny 
pilotní projekty + 

publicita 

web EVVO 
SČK/DOTAZNÍK 

KÚ 

NE 

56 Např. 
D.O.2. –4., 

6.  

Úkoly uložené kraji rozpracovat a přizpůsobit  dle možností 
na svém správním území. 

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

průběžně ? ? ? 

57 D.O.5. Iniciovat vznik funkčních místních systémů EVVO ve 
spolupráci s školami, SEV/CEV, NNO a dalšími činiteli 
EVVO. 

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

do roku 
2010 

podpoření vzniku a 
činnosti místních 
systémů EVVO 

DOTAZNÍK OBCE  Minimálně 

62 D.O.8. Podporovat realizaci místní Agendy 21 a zajistit její osvětu. 
Využít a navázat na stávající projekty, které již úspěšně 
aplikují principy Agendy 21 ve městech a obcích (zapojit se 
např. do Národní sítě zdravých měst).  Iniciovat MA 21 
v obcích na základě modelových projektů z domova i 
zahraničí. 

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

průběžně uskutečněná 
podpora 

DOTAZNÍK OBCE Minimálně 

63  D.O.5. V rámci koncepce odpadového hospodářství spolupracovat 
s obcemi a firmami při předávání informací veřejnosti. 

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

po schválení 
koncepce 

odpadového 
hospodářství 

uskutečněné formy 
spolupráce 

DOTAZNÍK OBCE Ano 



64 D.O.9. Na  úřadech včetně řízených organizací zabezpečit provoz 
šetrný k životnímu prostředí a šetřící přírodní zdroje. 

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

průběžně fungující provoz 
šetrný vůči ŽP, 

popis 

DOTAZNÍK OBCE Minimálně 

66 D.O.1.,2., 
6. 

Vzdělávat své zaměstnance v oblasti ochrany přírody a 
krajiny, životního prostředí, EVVO  

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

průběžně uskutečněné 
vzdělávací akce 
(počet, forma) 

DOTAZNÍK OBCE Minimálně 

67 D.O.9. Zapojovat se a iniciovat projekty typu Zdravé město, program 
obnovy venkova, Program péče o krajinu a další zaměřené na 
zlepšení kvality života a  životního 

všechny typy 
obcí a jejich 

sdružení 

průběžně počet 
uskutečněných 

projektů (viz úkol 
67) 

DOTAZNÍK OBCE Minimálně 

77 D.O.2., 3. Podílet se na vzdělávání pracovníků veřejné správy a 
zastupitelů. 

NNO/SEV,CH
KO aj. 

průběžně forma a počet 
uskutečněných 

spoluprací 

DOTAZNÍK OBCE Částečně 

 
Souhrnný přehled plnění úkolů Krajské koncepce 2003-2010 v oblasti podniků 
 

úkol 
č. 

k opatření OTÁZKA splněno ano/ne zdroj ověření poznámka 

14 E.O.2 Bylo zajišťováno školení pro oblast podnikového 
managementu? 
 

ano Odpovědi na 
dotazník z podniků, 
NNO 

Podniky zajišťují sami, od NNO není od podniků poptávka 

29 E.O.4 Byl přípraven a zaveden environmentální management 
v organizacích zřizovaných Středočeským krajem? 

ne Krajský úřad Zaváděna norma ISO 9000, ale ISO 14000 nikoliv 

50  E.O.5 Byla věnována zvýšená kontrola firem, které se nevěnují 
dostatečně environmentálním otázkám a byly jim 
zprostředkovány informace o systémech environmentálního 
řízení?  

ano Krajský úřad V rámci běžné činnosti, kontrola  

51 E.O.5 Byly zajišťováni odborní lektoři pro vnitropodniková školení? ne NNO Podniky si zajišťují sami 

52 E.O.5 Byly pořádány školení a semináře lektorů a zapojováni 
pracovníci krajského úřadu do lektorské  činnosti? 

ne NNO Nesetkalo se s poptávkou po vzdělávání lektorů 



53 E.O.6 Byly zprostředkovávány informace mezi NNO a podniky 
v oblasti environmentálního řízení? 

ne Odpovědi na 
dotazník z podniků, 
NNO 

Podniky nejeví příliš velký zájem o komunikaci s NNO 

54 E.O.8 Bylo pomáháno s distribucí informačních materiálů podniků 
mezi NNO? 

ne NNO Podniky nejeví příliš velký zájem o komunikaci s NNO 

55 E.O.8 Byl na internetových prezentacích vytvořen prostor pro výměnu 
informací týkajících se životního prostředí v podnicích? 

ano Krajský úřad Existence stránek Středočeské odpady  

63 E.O.7  
D.O.5 

Došlo ke spolupráci s firmami v oblasti předávání informací 
v rámci koncepce – plánu odpadového hospodářství? 

ano Krajský úřad Ano, podnikům je poskytováno na základě speciální poptávky, 
POH je dostupný na internetu 

85 E.O.5 Bylo podporováno organizování školení a seminářů pro 
podniky s problematikou EVVO, byla udržena tradice 
konference ENVIRO? 

ano Krajský úřad, NNO Konference |Enviro běží každoročně s podporou Středočeského 
kraje, Středočeský kraj zajišťuje svoje lektory pro konferenci, 
další semináře byly podpořeny, ale pro nezájem ze strany 
podniků se konaly jen ojediněle 



III. Návrhová část 
V této části Koncepce jsou vytyčeny cíle v EVVO jednotlivých cílových skupin do roku 

2020 a opatření, která k dosažení cílů směřují. 

III.A. Oblast školství 
Vize oblasti Školství: 
Absolventi MŠ, ZŠ, SŠ s vybudovaným kompetencemi pro udržitelný život. Absolventi odborných 
škol vybavení pro uplatňování zásad ochrany životního prostředí ve svém budoucím povolání. 
Komplexní a efektivní EVVO na všech typech škol. Ve všech školách jsou postupně zaváděna 
opatření k ekologizaci provozu. 
 
Definice cílové skupiny: 

Žáci mateřských a základních škol, studenti SŠ, VOŠ a VŠ 
Učitelé všech typů škol 
Školní koordinátoři EVVO 
Management škol 
Nepedagogičtí pracovníci ve školství 
Rodiče žáků a studentů 

 
Realizátoři EVVO pro oblast školství: 

Školy 
Střediska EVVO 
Vzdělávací institut Středočeského kraje 
Další vzdělávací instituce s akreditací MŠMT 
další NNO a veřejné instituce působící v oblasti ochrany přírody a životního prostředí a v 
EVVO 
Sítě škol zaměřené na EVVO 
Firmy podnikající v oblasti odpadů, lesnictví, zemědělství  a jiných oborech souvisejících 
s ochranou ŽP. 

 
Hlavní cíl A.1.: Nárůst kvality EVVO na školách bez ohledu na zřizovatele a druh školy 
 
Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 3-8, 11-14, 15-19, 27-32, 35  (viz rozborová 
část Koncepce). 
 
Opatření: 
A.O.1.1. Kontinuální a systematické financování EVVO na školách ze zdrojů SČK, obcí aj. 
A.O.1.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO - zejm. specializační studia, 
programy pro celý pedagogický sbor, konference, kurzy aj. 
A.O.1.3. Databáze e-mailových adres na webu stredoceska-evvo a pravidelné zasílání aktualit 
EVVO (námětů, kurzů aj.) zájemcům. 
A.O.1.4. Podpora škol při zřizování venkovních učeben a při využívání školních zahrad a širšího okolí školy k výuce. 
A.O.1.5. Umožnění využití peněz uspořených v rámci uplatňování env. šetrných opatření (úspory 
energií, vody aj.). 
A.O.1.7. Podpora pobytových, dlouhodobých a navazujících EVP. 
A.O.1.8. Specifická metodická podpora EVVO školám speciálním a praktickým 
A.O.1.9. Vypisování soutěží financovaných SČK nebo MŠMT ČR tak, aby měly kategorie i pro 
žáky ZŠ speciálních a ti mohli postoupit jednotlivými koly jako ostatní.  
A.O.1.10. Školení o efektivním využití a tvorbě strategických dokumentů, zjednodušení  
administrativy pedagogů a koordinátorů EVVO 



A.O.1.11. Podpora vzájemné výměny zkušeností a DVPP v oblasti EVVO, včetně mezikrajských a 
mezinárodních aktivit. Využít k tomu školicí střediska pravidelnými pobyty zástupců škol a 
koordinátorů EVVO z různých krajů, a rovněž i dalších zemí Evropy. 
A.O.1.12. Podpora aktivit EVVO posilujících zejm. dovednosti a jednání, podpora inovativních 
metod, venkovních aktivit EVVO, aktivizujících metod výuky, projektové výuky, systematických 
aktivit (pobytových, navazujících programů aj. 
A.O.1.13. Umožnění pedagogům MŠ absolvovat specializační studia EVVO a rozšířit v tomto 
smyslu Standard pro studium k výkonu specializovaných činností 
A.O.1.14. Sdílení zkušeností subjektů EVVO a  jejich integrace v sítích (např. Mrkvička, Mrkev, 
Pavučina aj.) 
A.O.1.15. Kraj jako zřizovatel požaduje a vyhodnocuje realizaci EVVO ve svých školách. 
A.O.1.16. Rozvoj a evaluace kvality specializačních studií školních koordinátorů EVVO. 
A.O.1.17 Legislativní opatření, které by umožnilo fungování Lesních mateřských škol ve 
vzdělávací soustavě dle pravidel LMŠ jak je to běžné v Německu, Dánsku, Švédsku a jinde v 
Evropě.  
 
Hlavní cíl A.2.: Školy ve Středočeském kraji mají ekologicky šetrný provoz (EŠP) 
 
Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 23 -25 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Opatření:  
A.O.2.1. Vypracování standardu environmentálně šetrného provozu pro školy. 
A.O.2.2. Stanovení indikátorů environmentálně šetrného provozu, jejich pravidelné sledování 
školami a vyhodnocování na úrovni kraje. 
A.O.2.3. Průběžná konzultace opatření zaváděných pro environmentálně šetrný provoz (v 
certifikované ekoporadně znalé standardu pro školy). 
A.O.2.4. Pracovník KÚ vyčleněný na část úvazku pro koordinaci environmentálně šetrného 
provozu (platí i pro ostatní oblasti). 
A.O.2.5. Propagovat environmentálně šetrný provoz škol na webu Středočeské EVVO. 
A.O.2.6. Databáze e-mailových adres pro pravidelné zasílání aktualit v souvislosti s opatřením 
A.O.2.5. 
A.O.2.7. Školní jídelny přizpůsobí svůj provoz ve smyslu enironmentálně šetrného provozu a 
zohledňují environmentální aspekt při nákupu surovin a skladbě jídelníčku. 
A.O.2.8.  Snížení spotřeby papíru a využívání recyklovaného papíru v provozu škol. 
A.O.2.9. Ovoce hromadně dodávané do škol je z tuzemské produkce a v EŠ obalech. 
A.O.2.10. Požadovat u dodavatelů a uchazečů o zakázky zavedený environmentální management.  
A.O.2.11. Podpora snížení produkce komunálního odpadu ve školách, a to zejména separací 
bioodpadu (zbytky z hromadně dodávaného ovoce, zahradní odpad) a jeho kompostováním přímo 
na pozemku škol, separací plastu, papíru, skla a nápojových kartonů (obaly z hromadně dodávaného 
mléka do škol). 
A.O.2.12. Školení managementu škol o EŠP. 
 
Hlavní cíl A.3.: Studenti učitelství jsou připraveni na budoucí působení v EV ve školách a v 
SEV. 
Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 29, 40-43 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Dílčí cíle:  
A.3.1.: Studenti připravující se na profesi učitele (bez ohledu na aprobaci) jsou kompetentní pro 
realizaci EVVO na školách, tzn. kvalifikovaní v teorii a metodice EVVO a znalí tématického 
obsahu (viz též akční plán Státní politiky EVVO ČR). 
A.3.2.: Studenti učitelství mají osobní zkušenost s realizací EVVO na školách i v SEV.  
 



Opatření: 
A.O.3.1. Systematická popularizace a rozvoj EVVO na VŠ pomocí zadávání závěrečných 
(diplomových, bakalářských, disertačních aj.) prací v oblasti EVVO, též realizace konferencí, 
publikací aj. 
A.O.3.2. Spolupráci mezi středisky EVVO a konkrétními pracovišti VŠ v oblasti EVVO 
(individuálně). 
A.O.3.3. Analýza a využití možností rozvoje studijních programů pedagogických fakult VŠ 
s ohledem na EVVO.  
A.O.3.4. EVVO ve standardu kvality učitelské profese. 
A.O.3.5. Motivace studentů učitelství k EVVO prostřednictvím odborných soutěží, stipendií a 
studijních pobytů včetně zahraničních, informace o takových možnostech na webu.  
A.O.3.6. Další vzdělávání studentů učitelství v oblasti EVVO. 
 
Hlavní cíl A.4.: Management všech druhů škol je vzdělaný v oblasti EVVO. 
Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 16-26, 28 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Opatření: 
A.O.4.1. Školení ředitelů (vedoucích pracovníků) škol o Koncepci EVVO a k možnostem realizace 
EVVO na školách. 
A.O.4.2. Finanční podpora škol pro vyškolení školních koordinátorů EVVO. 
A.O.4.3. Podpora strategického plánování (= plány EVVO vs. ŠVP, Koncepce aj.) 
A.O.4.4. Vzdělávání vedoucích pracovníků a koordinátorů EVVO v oblasti environmentálního 
managementu. 
A.O.4.5. Semináře P.R. pro autory env. projektů a subjektům EVVO, návrh pravidelného hodnocení 

P. R. aktivit a jejich efektů. 
A.O.4.6. Propojení činnosti školních koordinátorů  a školení 
EVVO s činností dalších školních metodiků. 
A.O.4.7. Podpora specializačních studií koordinátorů EVVO. 
A.O.4.8. Využití stávajících periodik (např. časopisu NIKA) pro zajištění informovanosti a 
komunikace v oblasti EVVO mezi pracovníky managementu škol. 
 
Hlavní cíl A.5.: V kraji je dostatečná a kvalitní nabídka služeb EVVO pro školy.  
 

Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 1, 8, 35  (viz rozborová část Koncepce). 
 

Opatření: 
A.O.5.1. Programy SEV vycházející z potřeb škol (tzn. v souladu s RVP či konkrétním ŠVP). 
A.O.5.2. Pracovníci NNO znalí prostředí škol, učitelé znalí prostředí NNO (možné hospitace, 
pedagogické praxe apod.). 
A.O.5.3. Podpora služeb EVVO poskytovaných ekocentry, zejména krajskými 
A.O.5.4. Semináře (workshopy) pro celé pedagogické sbory o školní EVVO (aby nerostla bariéra 
mezi koordinátorem a zbytkem sboru). 
A.O.5.5. Krajská střediska EVVO Středočeského kraje, která jsou kompetentní k realizaci DVPP, 
EVP (osvětové, vzdělávací), ekoporadenství a spolupráci s ostatními SEV, VŠ, podniky aj. 
A.O.5.6. Sledování a vyhodnocování kvality nabízených služeb EVVO, vč. specializačních studií 
koordinátorů EVVO. 
 
 



III.B. Oblast mimoškolní výchovy 
 

Vize oblasti Mimoškolní výchova:  
Děti vyrůstající v přirozeném kontaktu s přírodou, rodiny, které v ní společně tráví čas , děti, které 
mohou rozvíjet svůj zájem o přírodu, krajina přátelská a dostupná pro pobyt dětí a rodin. 
 
Definice cílové skupiny: 
V cílové skupině mimoškolní EV můžeme pro účely koncepce vymezit čtyři podskupiny: 

Děti organizované v kolektivech zaměřených na poznávání nebo ochranu přírody 
Děti organizované v kolektivech jiného zaměření 
Děti s odborným zájmem o přírodu (přírodovědně talentované děti)  
Děti neorganizované a rodiny  
 

Dále jsem patří několik skupin dospělých: 
Profesionální pedagogové volného času, vychovatelé, družináři 
Dobrovolní vedoucí oddílů a pracovníci s mládeží 
Management školských zařízení pro volný čas dětí a mládeže 
Nepedagogičtí pracovníci školských zařízení pro volný čas dětí a mládeže 
Vedoucí mateřských center 
Rodiny 
 

Realizátoři EVVO pro oblast mimoškolní výchova: 
Nestátní neziskové organizace (NNO pracující s dětmi a mládeží, střediska EVVO) 
Školská zařízení (školní družiny, školní kluby, DDM, domovy mládeže) 
Mateřská centra  
Rodiče 

 
Hlavní cíl B.1. Dobrovolní vedoucí dětských kolektivů mají k dispozici funkční servis pro 
podporu jejich ekovýchovných aktivit. 
 
Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 4-9  (viz rozborová část Koncepce). 
 
Dílčí cíl B.1.1. Vedoucí dětských kolektivů a pedagogové volného času mají k dispozici 
informační a metodický servis k EVVO. 
 
Opatření: 
B.O.1.1. Webové stránky určené pro dobrovolné i profesionální vedoucí, pedagogy volného času a 
vedoucí mateřských a dětských center. Stránky obsahují informace o vzdělávacích akcích, o 
aktivitách pro dětské oddíly, náměty k činnostem, odborné články z oboru EVVO, didakticky 
vhodných lokalit k EVVO aj. (Společné opatření pro cíle  B.1.1., B.1.2., B.2.2., B.2.3., B.3.2., B.4., 
B.5.) 
B.O.1.2. Personální zajištění správy webu po technické i obsahové stránce a rozesílání aktualit 
zájemcům e-mailem. 
 
Dílčí cíl B.1.2.  Vedoucí dětských kolektivů mají přístup ke vzdělávacím akcím, výměně 
zkušeností v oblasti EVVO a setkávání. 
 
Opatření: 
B.O.1.3. Krajská konference pro mimoškolní EV, která se koná jednou ročně, budou zde 
představeny činnosti v mimoškolní EV a volitelné semináře k získání konkrétních námětů 
k činnosti. Včetně seminářů  určené přímo pro management DDM a pedagogy volného času 



zaměřené na témata a metody EV a na průřezové začlenění do života a činnosti DDM. 
 

Hlavní cíl B.2. V DDM  a profesionálních střediscích volného času probíhá EVVO 
systematicky. 
 
Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 4, 9, 10  (viz rozborová část Koncepce). 
 
Dílčí cíl B.2.1. Kraj jako zřizovatel požaduje a kontroluje realizaci EV ve svých DDM. 
 
Opatření: 
B.O.2.1. Metodický pokyn Odboru školství a sportu pro DDM k realizaci EVVO zpracovaný ve 
spolupráci s odborníky na EV z DDM i jiných organizací. 
B.O.2.2. Pravidelné vyhodnocování stavu EV v DDM zřizovaných krajem. 
B.O.2.3. Pracovník KÚ vyčleněný na část úvazku pro komunikaci s DDM ve věci EVVO 
 

Dílčí cíl B.2.2.: DDM zřizovaná krajem mají environmentálně šetrný provoz. 
 
Opatření: 
B.O.2.4. Zohledňování existence environmentálního managementu u dodavatelů a uchazečů o 
zakázky. 
B.O.2.5. Audit současného stavu budov a provozu DDM ve vztahu k životnímu prostředí (env. 
zátěži). 
B.O.2.6. Metodická pomoc a motivace managementu DDM k realizaci opatření k ekologizaci 
provozu. 
B.O.2.7. Finanční podpora konkrétních opatření k ekologizaci provozu. 
B.O.2.8. umožnit využití peněz uspořených v rámci uplatňování env. šetrných opatření (úspory 
energií, vody aj.) 
B.O.2.9.  Pracovník KÚ vyčleněný na část úvazku pro koordinaci environmentálně šetrného 
provozu (platí i pro ostatní oblasti). 
 
Hlavní cíl B.3.: V kraji je dostupná nabídka aktivit pro talentované děti a děti se zájmem o 
přírodu 
 
Vztahuje se k zjištěným potřebám a nedostatkům č. 1, 7  (viz rozborová část Koncepce). 
 

Dílčí cíl B.3.1: Je zajištěna finanční podpora stávajících i nových akcí pro talentované děti a 
mládež a děti a mládež se zájmem o přírodu po celém kraji. 
 
Opatření: 
B.O.3.1. Každoroční dotace ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na podporu 
stávajících i nových akcí pro talentované děti a mládež a děti a mládež se zájmem o přírodu po 
celém kraji. 
B.O.3.2. Podpora dětských a mládežnických projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny a 
životního prostředí. Udělování drobných grantů (do 10.000 Kč) neorganizovaným skupinám dětí 
(pod garancí dospělé osoby) a mládeže do 26 let. 
 
Dílčí cíl B.3.2.: Existuje aktuální informační servis pro děti a mládež se zájmem o přírodu. 
 

Opatření: 
B.O.3.3. „dětské“ webové stránky o přírodě Středočeského kraje a její ochraně. Zahrnují též přehled 



volnočasových aktivit v kraji, pozvánky na akce, kvízy, záznamy pozorování a další interaktivní 
prvky. Jsou propojeny se stránkami dle opatření B.O.1.1. 
 
Hlavní cíl B.4.: Podpora environmentální výchovy v mateřských a dětských centrech (a  
podobných institucích) 
 
Vztahuje se k těmto zjištěným potřebám a nedostatkům č. 3, 10, 11 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Opatření: 
B.O.4.1. Zmapování počtu MC a DC na území kraje a vytvoření sdíleného adresáře kontaktů 
B.O.4.2. Vytvoření příkladů dobré praxe, náměty na činnost, prostor pro sdílení zkušenosti a jejich 
zveřejnění prostřednictvím webu dle opatření B.O.1.1., tiskem nebo na setkáních vedoucích MC.  
 
Hlavní cíl B.5.: Podpora trávení volného času v přírodě 
 
Vztahuje se k těmto zjištěným potřebám a nedostatkům č. 2, 3 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Dílčí cíl B.5.1.: Rodiny tráví čas v přírodě 
 
Opatření:  
B.O.5.1. Bonusy pro rodiny na akcích pro veřejnost (slevy na akci, drobné dárky, vzdělávací 
materiály aj.). 
B.O.5.2. Soutěže pro rodiny nebo děti a mládež vedoucí k poznávání krajiny Středočeského kraje. 
B.O.5.3. Publikace na téma kam s dětmi za přírodou ve Středočeském kraji - kniha z jedné strany 
pro rodiče, z druhé strany pro děti, přílohou pexeso nebo jiná hra pro zopakování přírodních 
zajímavostí kraje. Obsahuje náměty pro činnost s dětmi ve vybraných lokalitách a příběhy, úkoly, 
obrázky pro děti. 
 
Dílčí cíl  B.5.2.: Krajina přátelská pro pobyt dětí a rodin v přírodě 
 
B.O.5.4. Požadovat zpřístupnění a průchodnost krajiny pro pěší při posuzování stavebních 
projektů.  
B.O.5.5. Legální dlouhodobější pobyt v přírodě. Míst, kde mohou lidé legálně rozdělávat oheň, 
bivakovat nebo tábořit.  
III.C. Veřejnost 
 
Vize oblasti Veřejnost:  
Veřejnost informovaná, zodpovědná a motivovaná k jednání v souladu s principy ochrany přírody a 
životního prostředí. 
 

Definice cílové skupiny veřejnost: 
Jako veřejnost pro účely koncepce chápeme děti a mládež, studenty, ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo a seniory, kteří různými způsoby tráví svůj volný čas. Jedná se o jednotlivé osoby, 
rodiny s dětmi i jinam nezařazené zájmové spolky. Oblast zahrnuje osvětu, poskytování informací o 
ŽP, zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí, umožňování a zlepšování pobytu 
veřejnosti v přírodě. 
 
Realizátoři EVVO pro oblast Veřejnost ve Středočeském kraji 

Nestátní neziskové organizace (NNO) 
Školská zařízení (ZŠ, MŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ) 
Mateřská centra  
Veřejná správa  



Komerční subjekty 
Správa  CHKO Blaník, CHKO Český kras a CHKO Křívoklátsko 
Ostatní příspěvkové organizace 
Ostatní sdružení občanů 
Knihovny, muzea, zoologické zahrady, botanické zahrady, arboreta atd. 

 
Hlavní cíl C.1.: Veřejnost je informovaná v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. 
 

Vztahuje se ke zjištěným potřebám a nedostatkům č. 3-5 (viz rozborová část Koncepce).  
 

Dílčí cíl C.1.1. Rozvinutý krajský systém environmentální osvěty veřejnosti 
 
Opatření: 
C.O.1.1. Zajištění provozu kvalitního webového portálu EVVO zaštítěného Krajským úřadem 

Středočeského kraje.  
C.O.1.2. Vydávání a distribuce tištěných materiálů z oblasti EVVO.  
C.O.1.3. Zajištění informací z oblasti ŽP v terénu (např. infopanely, naučné stezky, označení 

přírodních a historických zajímavostí). 
C.O.1.4. Podpora kontaktních míst, kde veřejnost může získat informace z Krajského systému a 

informace o životním prostředí Středočeského kraje. 
C.O.1.5. Zajištění rozsáhlejší a kvalitnější komunikace veřejné správy a ostatních subjektů 

zaměřených na EVVO, vč. spolupráce při zajišťování EVVO veřejnosti, zejména s 
regionální kulturní a sociální sférou (propojenost EVVO). 

C.O.1.6. Spolufinancování projektů financovaných z jiných zdrojů (např EU) zaměřených na 
strategické oblasti středočeského kraje, mimo rámec pravidelných výzev v rámci FŽP SK. 
Vytvořit nástroj pro možné předfinancování projektů EVVO financovaných z prostředků 
EU, kde je platba proplácena zpětně.  

C.O.1.7. Pro klíčové krajské problémy EVVO (například bioodpady) vytvořit jednotnou 
komunikační strategii kraje, která bude zaměřena na jednotlivé cílové skupiny s 
propracovanou PR a mediální strategií. Průběh kampaní bude zajištěn prostřednictvím 
realizátorů EVVO v kraji.  

C.O.1.8. Nabídka infomateriálů EVVO na každém obecním úřadě pocházející z k tomuto účelu 
připravené edice SČK s odkazy na zdroj stredoceska-evvo. 

 

Dílčí cíl C.1.2.: Informace o životním prostředí dostupné pro veřejnost 
 

Opatření: 
C.O.1.9. Zajištění šíření a poskytování informací EVVO v hromadných sdělovacích prostředcích a 

v hobby časopisech (spolupráce s místním tiskem, deníky a jinými regionálními 
tiskovinami, zveřejňování pozvánek na akce pro veřejnost v těchto tiskovinách). 

 
C.O.1.10. Zajištění dostupnosti celostátních periodických tiskovin zaměřených výhradně na 

ekologickou a ekovýchovnou problematiku, případně na problematiku ochrany přírody a 
krajiny a přírodních věd v knihovnách a informačních centrech. 

 
Hlavní cíl C.2.: Veřejnost se zapojuje do rozhodování o životním prostředí a do ochrany 
životního prostředí. 
 
Vztahuje se ke zjištěným potřebám a nedostatkům č. 2, 3 (viz rozborová část Koncepce). 
 



Opatření: 
C.O.2.1. Poskytovat  obyvatelům Středočeského kraje (prostřednictvím všech dostupných médií) 

informace  o možnosti zapojení  se do rozhodování o ŽP.  
 
C.O.2.2. Poskytovat obyvatelům Středočeského kraje informace  o možnosti zapojení do 

rozhodování o plánování rozvoje území (ukázky realizace komunitních projektů, mj. 
prostřednictvím pravidelných informačních seminářů s účastí odborných kruhů, státní 
správy a samosprávy). 

 
Hlavní cíl C.3.: Veřejnost je motivovaná k environmentálně šetrnému jednání 
 
Vztahuje se ke zjištěným potřebám a nedostatkům č. 2, 3 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Opatření 
C.O.3.1. Podpora, propagace a označování ekologicky šetrných produktů, lokálních produktů v 
rámci kraje a produktů směřujících k udržitelnému rozvoji. 
C.O.3.2. Informační kampaně  srozumitelně vysvětlující pravidla předcházení vzniku odpadu a jeho 
třídění. 
C.O.3.3. Propagace místního ekologického zemědělství (např. na webu SČK a podpora prodeje jeho 
produktů  (např. farmářské trhy aj.). 
C.O.3.4. Podpora místních akcí zaměřených na zachování nebo vznik pozitivních tradic a zvyků. 
C.O.3.5. Podpora využití volného času v přírodě dalšími aktivitami (např. cykloturistiky, pěší 
turistiky, aj.  
C.O.3.6. Propagace a podpora environmentálně šetrného provozu domácností. 

III.D. Veřejná správa 
Vize oblasti Veřejná správa:  
Zastupitelé a úředníci veřejné správy kompetentně rozhodující v zájmu udržitelného rozvoje svého 
regionu. Veřejná správa komunikující a spolupracující s občany při rozhodování v otázkách 
životního prostředí. Environmentálně šetrný provoz úřadů jako příklad pro občany.  
 
Definice cílové skupiny veřejná správa: 

1. zastupitelé veřejné správy 
2. úředníci veřejné správy 
3. další personál úřadů veřejné správy 

 
Realizátoři EVVO pro oblast veřejná správa: 

Orgány veřejné správy 
Vzdělávací instituce zejména s akreditací MV ČR 
Nestátní neziskové organizace (NNO) 

 
Úvod 
Veřejná správa v České republice vynakládá na nákup cca 17 % HDP, její kupní síla tedy hraje 
významnou roli a má možnost šířit udržitelný model spotřeby a výroby. Tomu musí odpovídat 
znalosti o dopadech lidské činnosti na životní prostředí i vzdělání úředníků veřejné správy a dalších 
zaměstnanců organizací, které veřejná správa zřizuje a řídí. Jednou z možností, jak ovlivnit dopady 
aktivit úřadů veřejné správy a na ně navázaných organizací, je zapracovat jednotlivé prvky 
udržitelné spotřeby do koncepčních dokumentů na místní, regionální i krajské úrovni. 
 
Environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků (obecní, městské 
či krajské úřady, školy, školky, vzdělávací zařízení, domy s pečovatelskou službou a další subjekty), 
zahrnuje systémová opatření zaměřená zejména na environmentálně šetrný provoz a odpovědné 



chování zaměstnanců a klientů a na nákup zboží a služeb, který zohledňuje dopady vybraného zboží 
a služeb na životní prostředí (například recyklovatelnost, biologickou rozložitelnost, materiální a 
energetickou náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce 
k nakupujícímu apod.). Veřejná správa ze své podstaty musí respektovat také sociální a etický 
rozměr svého konání. 
 

Snížení negativního dopadu lidské činnosti na biosféru se neobejde bez odpovídajících změn 
chování veřejné správy a dalších veřejných organizací a institucí. Udržitelná spotřeba veřejné 
správy m. j. 
- snižuje zátěž životního prostředí, 
- svojí poptávkou zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu a 
podporuje environmentálně příznivé inovace výrobků, 
- se stává příkladem pro další úřady, instituce, podniky a zejména občany, 
- vede ke zdravějšímu prostředí pro vlastní pracovníky a klienty, 
- a zpravidla také znamená úspory nákladů. 
 

Hlavní cíl D.1.: Environmentálně vzdělaní úředníci veřejné správy, zastupitelé a pracovníci 
organizací řízených veřejnou správou.  
 

Vztahuje se k těmto zjištěným potřebám a nedostatkům č. 3, 4, 11-13, 15, 17 (viz rozborová část 
Koncepce). 

 
Opatření 
D.O.1.1. Pravidelná školení a semináře pro úředníky a pracovníky VS a volené zástupce. 
D.O.1.2. Vydávání informačních materiálů s praktickými návody a prezentací výsledných efektů 
environmentálního chování a jednání. 
D.O.1.3. Prezentace příkladů dobré praxe, exkurze, stáže, kulaté stoly, besedy. 
D.O.1.4. Zajištění metodického vedení z nejvyšší úrovně veřejné správy. 
D.O.1.5. Znalost Krajské koncepce EVVO u úředníků VS. 
 

Hlavní cíl D.2.: Vytvoření regionálních a místních environmentálně zaměřených koncepčních 
dokumentů 
 

Vztahuje se k těmto zjištěným potřebám a nedostatkům č. 8, 13 (viz rozborová část Koncepce). 
 

Opatření: 
D.O.2.1. Podpora vzniku regionálních a místních environmentálně zaměřených koncepčních 
dokumentů s patronátem konkrétního voleného činitele (např. radního, místostarosty atp.) 
D.O.2.2. Začlenění a propojení environmentálně zaměřených koncepčních dokumentů do jiných 
koncepčních dokumentů na všech úrovních VS 
 

Hlavní cíl D.3.: K životnímu prostředí šetrný provoz úřadů a budov veřejné správy  
 

Vztahuje se k zjištěnému nedostatku č. 2 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Opatření: 
D.O.3.1. Zavádění ekologizace provozu v budovách VS a jí zřizovaných či finančně podporovaných 
organizací 



D.O.3.2. Využití externích odborníků při zavádění udržitelné spotřeby v budovách VS a jí 
zřizovaných organizací 
D.O.3.3. Nakupovat pro potřeby KÚ přednostně výrobky relevantních ekoznaček od výrobců 
s vazbou na Středočeský kraj.  
D.O.3.4. Požadování přísnějších environmentálních parametrů na výrobky a služby v rámci 
výběrových řízení. 
D.O.3.5. Zveřejnění plánu a konkrétních výsledků ekologizace provozu. 
D.O.3.6. Požadavek na environmentálně šetrné (odpovědné) chování včleněný do pracovního řádu  
KÚ a jím řízených organizací. 
D.O.3.7. Pracovník KÚ vyčleněný na část úvazku pro koordinaci environmentálně šetrného 
provozu (platí i pro ostatní oblasti). 
D.O.3.8. Medializace provedených opatření k ekologizaci provozu. 
 



III.E. Podniky   
V rámci této kapitoly jsou stanoveny cíle s ohledem na velkou různorodost cílové skupiny. Rovněž je zohledněna i ta skutečnost, že přímý vliv kraje 
směrem k této cílové skupině je poměrně malý a z toho plyne omezené množství nástrojů, kterými lze dosáhnout zvolených cílů.  
 
Vize oblasti Podniky:  
Středočeské podniky s environemntálně šetrným provozem. 
 

Definice cílové skupiny podniky: 
Management soukromých i veřejných podniků 
Zaměstnanci podniků 

 

Realizátoři EVVO pro oblast podniky: 
Školící firmy 
Veřejná správa 
Nestátní neziskové organizace (NNO) 
 

Hlavní cíl E.1.: Provoz podniku je environmentálně šetrný 
 
Vztahuje se k těmto zjištěným potřebám a nedostatkům č. 8, 9 (viz rozborová část Koncepce). 
     
Dílčí cíle: E.1.1 Podnik s certifikovaným systémem (EMAS, EMS, ISO 14000) 

E.1.2. Využívání výrobků a služeb s označením environmentálně šetrný a podpora environmentálně šetrných technologií 
 

K opatřením je třeba přistupovat specificky dle typu podniku: 
     Velké  
     Malé a střední 
     Mikro 
     Zemědělské 
 
Opatření: 
E.O.1.1. Politická podpora podniků při zavádění environmentálních systémů řízení – EMAS, ISO 14000. 
E.O.1.2. Podpora konference ENVIRO zaměřené na environmentální management podniku, případně jiných podobných konferencí, seminářů, 



workshopů 
E.O.1.3. Podpora šíření značek charakteru ekologicky šetrný výrobek, ekologicky šetrná služba, Potravina Středočeského kraje apod. udělovaných 
autoritami s účastí reprezentace státu nebo kraje. 
E.O.1.4. Při výběrových řízeních požadovat certifikaci uchazeče z pohledu environmentálního řízení firmy (ISO řady 14000) v kvalifikačních 
předpokladech v zadávací dokumentaci veřejných zakázek.  
E.O.1.5 Podpora firemního environmentální poradenství pro mikro, malé a střední podniky. 
E.O.1.6 Trvale zjišťovat požadavky firem ohledně přístupu k informacím a pravidelně je vyhodnocovat. 
E.O.1.7. Pracovník KÚ vyčleněný na část úvazku pro koordinaci environmentálně šetrného provozu (platí i pro ostatní oblasti) 
 
Hlavní cíl E.2.: Management  a zaměstnanci všech typů podniků je informovaný a vzdělaný v oblasti životního prostředí  
 
Vztahuje se k těmto zjištěným potřebám a nedostatkům č. 7, 9, 10 (viz rozborová část Koncepce). 
 
Dílčí cíle: E.2.1. Environmentálně vzdělaný a informovaný management podniku  

E.2.2. Environmentálně vzdělaní a informovaní zaměstnanci podniku 
 

K opatřením je třeba přistupovat specificky dle typu podniku: 
     Velké  
     Malé a střední 
     Mikro 
     Zemědělské 
 
Opatření: 
E.O.2.1. Podpora přístupnosti zdrojů informací s využitím internetových stránek 
E.O.2.2. Vypracování a udržování aktuálního seznamu informačních zdrojů pro „environmentální manažery“ v podnicích. 
E.O.2.3. Pořádání seminářů především k problematice spojené s kompetencemi, které dává  kraji a krajskému úřadu v oblasti životního prostředí 
legislativa. 
E.O.2.4. Poskytování přímé informační podpory především podnikatelům v zemědělství – využít krajské informační středisko, zemědělské agentury, 
nebo jinou podobnou platformu. 
E.O.2.5. Využití komunikace s podniky, které mají integrované povolení udělené krajským úřadem, využití informačního systému IPPC. 
E.O.2.6.  Podpora distančního (e-learningového) vzdělávání pro manažery podniků v environmentální oblasti. 
E.O.2.7. Využít odborně zaměřených časopisů a profesních sdružení/agentur. 
 
Hlavní cíl E.3.: Organizace zřizované krajem budou aplikovat systém environmentálního řízení 



 
Vztahuje se k těmto zjištěným potřebám a nedostatkům č. 3, 5, 7, 8 (viz rozborová část Koncepce). 
 

Dílčí cíle: E.3.1. Zavedení environmentálního managementu příspěvkových organizací 
E.3.2. Používání výrobků a služeb  se značkou environmentálně šetrný 

 

K opatřením je třeba přistupovat specificky dle typu organizace: 
     Vzdělávací – školy, muzea 
     Sociální péče a zdravotnictví 
     Služby – Správy údržby silnic 
 
Opatření: 
E.O.3.1. Vymezení zodpovědnosti za plnění cíle E.3. v rámci kraje a krajského úřadu.  
E.O.3.2. Přímé zadání úkolů ke splnění cíle managementu zřizovaných organizací. 
E.O.3.3. Vytvoření systému pravidelného hodnocení dosažení cíle E.3 – vytvoření reportingového formuláře. 
E.O.3.4. Při výběrových řízeních možnost uplatnit požadavek na certifikaci uchazeče z pohledu environmentálního řízení firmy (ISO řady 14000) 
v kvalifikačních předpokladech v zadávací dokumentaci veřejných zakázek zadávaných organizacemi zřizovanými krajem.[Kateřina-1] 
 
 
Hlavní cíl E.4  Trvalá, systematická  komunikace mezi komerční sférou, školami, NNO a veřejnou správou. 
 
Vztahuje se k zjištěným nedostatkům č. 1, 4, 6, 7 rozborové části Koncepce. 
 
Opatření: 
E.O.4.1.  Podporovat informační kanály sloužící k výměně informací mezi veřejnou správou, školskými zařízeními, podnikovou sférou a nevládními 
organizacemi (odporovat EVVO organizovanou podniky). 
 



 

 

III.F. Krajský systém EVVO (pr ůřezová témata) 
 
Vize oblasti Krajský systém EVVO:  
Pokrytí EVVO všech cílových skupin ve všech částech kraje. Dostupnost informací a jejich 
sdílení pro cílové skupiny a realizátory EVVO. Účinná finanční podpora aktivit EVVO. 
Kvalitní nabídka služeb a kvalifikovaní poskytovatelé EVVO. 
 

Definice cílové skupiny oblasti krajský systém EVVO: 
Pracovníci SEV a dalších NNO poskytujících EVVO 
Všichni další poskytovatelé EVVO 
Všechny cílové skupiny 

 

Realizátoři EVVO pro krajský systém: 
Nestátní neziskové organizace (NNO) 
Sítě NNO 
Správci internetového portálu EVVO 
Veřejná správa (SČK) 
Příspěvkové organizace SČK (VISK) 

 
Hlavní cíl F.1.: Dostupnost služeb EVVO po celém kraji 
 
Vztahuje se k zjištěným nedostatkům č. 7 rozborové části Koncepce. 
 
Opatření:  
F.O.1.1. Minimálně čtyři krajská střediska s geograficky rozdělenou působností zajišťující 
základní dostupnost služeb EVVO: 

1. poskytování informací o ŽP kraje, zajištění stálého informačního místa pro veřejnost 
2. šíření informačních materiálů o ŽP kraje 
3. půjčování literatury, filmů, pomůcek a periodik k tématice ŽP a EVVO 
4. poradenství dalším subjektům EVVO 
5. kontrola stavu a běžná údržba naučných stezek. 

 
F.O.1.2. Šíření informací o ŽP a aktivitách EVVO prostřednictvím médií (regionální i 
celostátní tisk, ráda, TV, internet). 
 
F.O.1.3. Smluvní zajištění realizace aktivit EVVO po celém kraji vyplývající z Koncepce 
včetně již tradičních osvědčených aktivit, např.: 

• tématické výtvarně-literární soutěže 
• terénní soutěže pro základní a střední školy 
• soutěže pro mateřské, základní a střední školy v třídění a sběru recyklovatelných 

surovin 
• filmový festival s environmentální tématikou 
• akreditované semináře zaměřené na EVVO pro vedení škol 
• vzdělávání školních koordinátorů EVVO v akreditovaných kurzech 
• zajišťování EVVO seminářů pro učitele 



 

 

• pedagogické konference zaměřené na EVVO pro učitele mateřských, základních a 
středních škol a pro pracovníky školských zařízení 

• setkání učitelů mateřských škol (MŠ) se zájmem o EVVO 
• semináře EVVO pro pedagogy volného času a vedoucí dětských kolektivů 
• školení pro rodiče s malými dětmi 
• terénní pobyty pro středoškolskou mládež 
• workshopy pro veřejnost 
• tématické dny (např. Den stromů, Evropská netopýří noc, Světový den zvířat) 
• osvětové a propagační akce Den Země  
• zajišťování seminářů zaměřených na EVVO pro veřejnou správu 
• zajišťování seminářů zaměřených na EVVO pro podnikovou sféru 
• soutěž Středočeského kraje - Environmentální počin roku 
• propagační videofilm o životním prostředí nebo o EVVO ve Středočeském kraji 
• tématicky zaměřené publikace na ochranu životního prostředí 
• akreditované kurzy pro učitele  
• tvorba nových výukových programů pro MŠ, ZŠ, SŠ 
• tvorba didaktických a metodických materiálů a pomůcek zaměřených na EVVO 
• školní projekty 
• budování nových naučných stezek 
• údržba naučných stezek. 

 
F.O.1.4. Finanční podpora aktivit EVVO z Fondů SČK. 
 
Hlavní cíl F.2.: Růst kvality služeb EVVO v kraji 
 
Vztahuje se k zjištěným nedostatkům č.  1, 3, 5, 7 rozborové části Koncepce. 
 
Opatření:  
F.O.2.1. Vzdělávání lektorů SEV, NNO a dalších poskytovatelů v EVVO a navazujících 
oborech. 
F.O.2.2. Vzdělávání pracovníků SEV a NNO v manažerských a P.R. dovednostech. 
F.O.2.3. Praxe lektorů EVVO v renomovaných SEV v kraji i mimo něj. Vytipování vhodných 
SEV v ČR pro výkon praxe. 
F.O.2.4. Evaluace kvality a efektivity služeb EVVO podporovaných krajem. 
 
Hlavní cíl F.3.: Účinná propagace EVVO, přírodních hodnot SČK a Koncepce EVVO 
SČK 
 
Vztahuje se k zjištěným nedostatkům č.  1, 3, 12 rozborové části Koncepce. 
   
Opatření:  
F.O.3.1.. Seznámení poskytovatelů EVVO (SEV, ředitelé škol, obce) s koncepcí na 
konferencích a dalších setkáních.  
F.O.3.2. Články o EVVO ve Středočeském kraji v celostátních periodikách. 
F.O.3.3. Oceňovat a medializovat významné činy jednotlivců, organizací, firem i obcí 
v ochraně přírody a krajiny a EVVO. 
 



 

 

Hlavní cíl F.4.: Vzájemná informovanost mezi SČK a poskytovateli EVVO   
 
Vztahuje se k zjištěným nedostatkům č.  1, 3, 7 rozborové části Koncepce. 
 
Opatření:  
F.O.4.1. Pravidelná (1x ročně) pracovní setkání KSEV a zástupců SČK za účelem vzájemné 
výměny zkušeností, vyjasnění požadavků SČK a lepší koordinace aktivit. 
F.O.4.2. Konference pro středočeské poskytovatele EVVO (SEV, školy, příspěvkové 
organizace, obce). Náplní konference bude představení úspěšných nebo připravovaných 
významných projektech, příklady dobré praxe, nové odborné poznatky z oboru EVVO a 
příbuzných oborů. 
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IV. Prioritní cíle a opat ření  
Hlavní cíl A.1.: Kvalitní EVVO na školách bez ohledu na zřizovatele a druh školy 
A.O.1.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO - zejm. specializační 
studia, programy pro celý pedagogický sbor, konference, kurzy aj. 
A.O.1.11. Podpora vzájemné výměny zkušeností a DVPP v oblasti EVVO, včetně 
mezikrajských a mezinárodních aktivit. Využít k tomu školicí střediska pravidelnými pobyty 
zástupců škol a koordinátorů EVVO z různých krajů, a rovněž i dalších zemí Evropy. 
A.O.1.5. Umožnění využití peněz uspořených v rámci uplatňování env. šetrných opatření 
(úspory energií, vody aj.). 
A.O.1.13. Umožnění pedagogům MŠ absolvovat specializační studia EVVO a rozšířit v tomto 
smyslu Standard pro studium k výkonu specializovaných činností 
 
Hlavní cíl A.2.: Školy ve Středočeském kraji mají ekologicky šetrný provoz (EŠP) 
A.O.2.2. Stanovení indikátorů environmentálně šetrného provozu, jejich pravidelné sledování 
školami a vyhodnocování na úrovni kraje. 
A.O.2.7. Školní jídelny přizpůsobí svůj provoz ve smyslu enironmentálně šetrného provozu a 
zohledňují environmentální aspekt při nákupu surovin a skladbě jídelníčku. 
 
Dílčí cíl B.2.1. Kraj jako zřizovatel požaduje a kontroluje realizaci EV ve svých DDM. 
Dílčí cíl B.2.2.: DDM zřizovaná krajem mají environmentálně šetrný provoz. 
B.O.2.8. Umožnění využití peněz uspořených v rámci uplatňování env. šetrných opatření 
(úspory energií, vody aj.) 
B.O.2.4. Zohledňování existence environmentálního managementu u dodavatelů a uchazečů o 
zakázky. 
B.O.2.5. Audit současného stavu budov a provozu DDM ve vztahu k životnímu prostředí 
(env. zátěži). 
 
Dílčí cíl  B.5.2.: Krajina přátelská pro pobyt dětí a rodin v přírodě 
B.O.5.4. Podmínka zpřístupnění a průchodnosti krajiny pro lidi při realizaci stavebních 
projektů. 
B.O.5.5. Legální dlouhodobější pobyt v přírodě. Míst, kde mohou lidé legálně rozdělávat 
oheň, bivakovat nebo tábořit.  
 
Dílčí cíl C.1.1. Rozvinutý krajský systém environmentální osvěty veřejnosti 
C.O.1.1. Zajištění provozu kvalitního webového portálu EVVO zaštítěného Krajským úřadem 
C.O.1.3. Zajištění informací z oblasti ŽP v terénu (např. infopanely, naučné stezky, označení 
přírodních a historických zajímavostí). 
C.O.1.9. Zajištění šíření a poskytování informací EVVO v hromadných sdělovacích 
prostředcích a v hobby časopisech (spolupráce s místním tiskem, deníky a jinými 
regionálními tiskovinami, zveřejňování pozvánek na akce pro veřejnost v těchto tiskovinách). 
 
Hlavní cíl C.3.: Veřejnost je motivovaná k environmentálně šetrnému jednání 
C.O.3.1. Podpora, propagace a označování ekologicky šetrných produktů, lokálních produktů 
v rámci kraje a produktů směřujících k udržitelnému rozvoji. 
C.O.3.3. Propagace místního ekologického zemědělství (např. na webu SČK a podpora 
prodeje jeho produktů  (např. farmářské trhy aj.). 
C.O.3.6. Propagace a podpora environmentálně šetrného provozu domácností. 
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Hlavní cíl D.1.: Environmentálně vzdělaní úředníci veřejné správy, zastupitelé a 
pracovníci organizací řízených veřejnou správou.  
D.O.1.1. pravidelná školení a semináře pro úředníky a pracovníky VS a volené zástupce 
 
Hlavní cíl D.3.: K životnímu prostředí šetrný provoz úřadů a budov veřejné správy  
D.O.3.4. Požadování přísnějších environmentálních parametrů na výrobky a služby v rámci 
výběrových řízení. 
D.O.3.5. Zveřejnění plánu a konkrétních výsledků ekologizace provozu KÚ. 
D.O.3.6. Požadavek na environmentálně šetrné (odpovědné) chování včleněný do pracovního 
řádu KÚ a jím řízených organizací. 
 
Hlavní cíl E.1.: Provoz podniku je environmentálně šetrný 
E.O.1.4. Zohledňování existence environmentálního managementu u dodavatelů a uchazečů o 
veřejné zakázky zadávané krajem 
 
Hlavní cíl E.3.: Organizace zřizované krajem budou v řízení aplikovat systém 
environmentálního řízení 
E.O.3.1. Vymezení zodpovědnosti za plnění cíle E.3. v rámci kraje a krajského úřadu.  
 
Cíl F.1. Kvalitní ekoporadenské služby ve Středočeském kraji 
F.O.1.1. Standardizace služeb ekoporaden (standard STEP, certifikace MŽP) 
 
Cíl F.4. Dobrá informovanosti potenciálních klientů o službách ekoporaden ve 
Středočeském kraji 
F.O.4.1. Propagace služeb environmentálního poradenství, s důrazem na ekoporadny 
s garantovaným standardem / certifikátem kvality. 
 
Hlavní cíl F.1.: Dostupnost služeb EVVO po celém kraji 
F.O.1.1. Minimálně čtyři krajská střediska s geograficky rozdělenou působností zajišťující 
základní dostupnost služeb EVVO: 
F.O.1.3. Smluvní zajištění realizace aktivit EVVO po celém kraji vyplývající z Koncepce 
včetně již tradičních osvědčených aktivit 
F.O.1.4. Finanční podpora aktivit EVVO z Fondů SČK. 
 
Hlavní cíl F.2.: Růst kvality služeb EVVO v kraji 
F.O.2.4. Evaluace kvality a efektivity služeb EVVO podporovaných krajem. 
F.O.2.1. Vzdělávání lektorů SEV, NNO a dalších poskytovatelů v EVVO a navazujících 
oborech. 
 
Hlavní cíl F.3.: Účinná propagace EVVO, přírodních hodnot SČK a Koncepce EVVO 
SČK 
F.O.3.2. Články o EVVO ve Středočeském kraji v celostátních periodikách. 
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V. Environmentální poradenství 
 

V.1. Úvod 
Environmentální poradenství (ekoporadenství) se jako soubor služeb, které pomáhají 
občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení otázek a životních situací souvisejících s 
životním prostředím, stalo na celostátní úrovni samostatnou oblastí. Nekomerční 
ekoporadenské služby poskytují především nestátní neziskové organizace, jejichž cílovou 
skupinou je zejména veřejnost – svým poradenstvím tak podporují veřejný zájem. 
Hlavními tématy poskytovaného ekoporadenství jsou:  
 

1. Příroda, krajina, rostliny, živočichové 
2. Ovzduší, hluk, světelné znečištění 
3. Voda 
4. Energie, ochrana klimatu, stavitelství 
5. Odpady 
6. Doprava, cyklostezky, turistika 
7. Domácnost, ekospotřebitel, certifikace 
8. Právo, účast veřejnosti v řízeních týkajících se životního prostředí 
9. Místní agenda 21 včetně regionálního rozvoje a rozvoje komunit 
10. Zelené úřadování 
11. Podniková ekologie, dobrovolné nástroje, právo na informace o ŽP  

 
Dosud bylo ekoporadenství chápáno jako součást environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty, jeho postupný rozvoj ho však povýšil na samostatný nástroj politiky životního 
prostředí. Je založeno na efektivním poskytování služeb a na iniciativě a vstřícnosti zájemců o 
tyto služby. Tak je dosahováno stanovených cílů efektivněji a levněji, než například aplikací 
nástrojů regulativních či ekonomických.  
Usnesením vlády č. 408/2008 byl přijat Rozvojový program environmentálního poradenství v 
České republice na roky 2008 – 2013, který se kromě systémových opatření zabývá 
kvalifikací a profesním růstem poradců, standardizací poradenských služeb, tematickým 
zaměřením služeb, datovými a informačními zdroji, spoluprací a výměnou zkušeností, 
propagací služeb environmentálního poradenství, financováním environmentálního 
poradenství, mezinárodními aspekty environmentálního poradenství a vyhodnocováním 
environmentálního poradenství a zpětnou vazbou. K Rozvojovému programu byl následně 
zpracován Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v České 
republice na roky 2010 – 2013 (usnesení vlády č. 1303/2009). Ten zavádí systematickou 
podporu pro udržení a zvýšení kvality jím poskytovaných služeb včetně zajištění udržitelného 
systému jeho financování a definuje opatření v sedmi klíčových tematických oblastech, která 
mají zajistit především: 

1. koordinaci a metodické vedení ekoporadenství včetně rozvoje spolupráce na 
národní, krajské i místní úrovni; 

2. standardizaci a zvyšování kvality ekoporadenských služeb v ŽP 
prostřednictvím udělování práva k užívání značky MŽP ekoporadnám, plnícím 
stanovené parametry poskytovaných služeb;  

3. systematický rozvoj služeb a infrastruktury ekoporaden na území ČR 
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s přiměřenou dostupností; 
4. dostatečnou a účinnou propagaci environmentálního poradenství; 
5. průběžné odpovídající vzdělávání ekoporadců a přístup ekoporaden 

k verifikovaným informacím a datům; 
6. dlouhodobé a stabilní financování služeb ekoporaden; vytvoření systému 

iniciační a dlouhodobé podpory doplněného systémem kontrol; 
7. podporu za strany krajů a obcí. 

 

V.2. Rozborová část 

V.2.1. Současný stav zajiš ťování ekoporadenství ve St ředočeském  
kraji  

Na území kraje působí aktuálně 11 neziskových subjektů, které deklarují ekoporadenské 
služby, a to v okresech Benešov (2), Beroun (2), Kladno (1), Mělník (1), Nymburk (2), Praha-
západ (1) a Příbram (2). Jsou jimi: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Ekologické 
centrum Kralupy nad Vltavou, Centrum Ekologické výchovy Zvoneček, Naučné středisko 
ekologické výchovy Kladno – Čabárna, Ekoporadna Ochrana fauny Votice, Ekocentrum 
Zelená pumpa, Ekoporadna Ekodům Rožmitál pod Třemšínem, Polabské ekocentrum 
Nymburk, Ekoporadna Kavyl Svatý Jan pod Skalou, Občanská poradna Nymburk a Občanská 
poradna Beroun. Tyto poradny tvoří Síť environmentálních informačních a poradenských 
center v České republice. Ekoporadny ve Vlašimi a v Kralupech nad Vltavou splňují standard 
Sítě ekologických poraden (STEP), jejímiž jsou členy (Vlašim – řádný člen, Kralupy – 
přidružený člen), ostatní ekoporadny poskytují ekoporadenské služby buď bez stanovené 
úrovně, nebo jen ve vybraných oborech. 
 

V.2.2. Standard Sít ě ekologických poraden (STEP) 
Pro zajištění základní kvality poskytovaných služeb přijala STEP následující standardy, 
jejichž cílem je kvalitní environmentální poradenství jako vyhledávaná a profesionální služba. 
Základními principy jsou 

1. Nezávislost - poradenství poskytované nezávislými subjekty zpravidla z neziskového 
sektoru je dobře přijímané a obracejí se na něj i občané, kteří tradičně nedůvěřují 
informacím od výrobců, ale i úřadům, nebo se přímého kontaktu s úřady obávají. 

2. Týmová práce - vzhledem k šíři témat je nezbytná specializace poradců. Pro dobré 
pokrytí témat pak poradny volí podle dalších podmínek buď práci týmu několika 
poradců v jedné poradně, nebo alespoň spolupráci v poradenských sítích. 

3. Profesionalita - poradenství musí být kvalifikované a objektivní. 
4. Sepětí s regionem (vynikající znalost místních reálií v oblasti ochrany životního 

prostředí – institucí, komunální infrastruktury atd. - činí z environmentální poradny 
specifickou instituci, která není nahraditelná běžnými plošnými informačními 
systémy. Jistou dávku plošného zobecnění dobře snese poradenství spotřebitelské, i 
když i to je neúčelnější pokud vychází z regionální znalosti) 

5. Preventivní ochrana životního prostředí - navrhovaná řešení a konzultace jsou 
založena na předcházení negativních dopadů na životní prostředí, environmentální 
poradny se nezabývají technickým řešením odstraňování následků nevhodného a 
nešetrného chování – nenabízejí tzv. „end-of-pipe“ řešení. 
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6. Udržitelný rozvoj  - v evropském a postupně i českém ekoporadenství se stále více 
objevuje tendence k hledání řešení zohledňujících kromě aspektu environmentálních i 
hlediska sociální a ekonomická. 

7. Pilotní řešení - poradenství má napomáhat prosazení inovací, být zdrojem nových 
přístupů a řešení spojující zájmy klienta spolu se zájmy ochrany životního prostředí a 
udržitelného rozvoje.  

 
Standardy jsou cestou k lepšímu uspokojení potřeb klientů a jsou rozčleněny do těchto oblastí:  

1. Infrastruktura - dostupnost poradny, vybavení poradny aj. 
2. Procesy - správa dokumentů a informací; forma, obsah a rozsah konzultací a dalších 

poradenských činností aj. 
3. Lidské zdroje - kvalifikace, další profesní vzdělávání, publikační činnost aj. 

 

V.2.3. Certifikace ekoporaden 
V rámci naplňování úkolů Rozvojového programu environmentálního poradenství a 
Realizačního plánu Rozvojového programu environmentálního poradenství připravuje MŽP 
celorepublikový systém certifikace ekoporaden, který bude definovat pravidla pro udělení 
certifikátu ekoporadnám a definovat kritéria potřebná pro získání tohoto certifikátu. Přijetí 
finální verze pravidel se očekává v roce 2010. Od roku 2009 zavedlo MŽP jednotný systém 
pro evidenci ekoporadenských služeb EP-VIS (Environmentální poradenství – výkaznický 
informační systém), na který jsou navázána některá certifikační kritéria. STEP aktuálně (2009 
– 2011) realizuje projekt zaměřený m.j. na kvalitu ekoporaden, jeho součástí je i pilotní 
ověřování certifikace ekoporaden, které vychází z národní certifikace připravované MŽP a 
zkušeností s uplatňováním výše uvedených standardů STEP.  Procesem pilotní certifikace 
prošla zdárně v rámci tohoto projektu ekoporadna Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. 
 
 

V.3. Návrhová část 
 

Cíl F.1. Kvalitní ekoporadenské služeby ve Středočeském kraji 
 
Opatření: 
F.O.1.1. Standardizace služeb ekoporaden (standard STEP, certifikace MŽP) 
F.O.1.2. Zvyšování kompetencí ekoporadce (environmentální znalosti, délka praxe v oblasti 
ŽP, absolutorium dalšího vzdělávání ve stanovených dovednostech a další). 
F.O.1.3. Účasti ekoporadců/-kyň na vhodných vzdělávacích kurzech a trénincích, stážích 
apod., které jsou pořádány přímo odborníky nebo vzdělávacími subjekty.  
F.O.1.4. Tematické zaměření ekoporaden podle specifických potřeb regionů. 
F.O.1.5. Relevantní krajské informační zdroje přístupné ekoporadnám. 
F.O.1.6. Informování, poradenství a distribuci materiálů Středočeského kraje souvisejících 
s tématy environmentálního poradenství prostřednictvím ekoporaden. 
F.O.1.7. Finanční podpora environmentálního poradenství prostřednictvím dotačních 
programů příslušných fondů Středočeského kraje.  
F.O.1.8. Pravidelná setkání zástupců ekoporaden a Středočeského kraje zaměřena na výměnu 
zkušeností, přenos informací  zpětná vazba mezi KÚ a ekoporadnami, definování aktuálních 
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potřeb regionu aj. 
 
Cíl F.2. Dlouhodobě stabilní ekoporadenské služby ve Středočeském kraji 
 
Opatření: 
F.O.2.1. Iniciační finanční podpora na zavedení systému všeobecně zaměřeného 
environmentálního poradenství s garantovaným standardem služeb 
F.O.2.2. Finanční podpora každého poradenského výkonu a specifických nebo inovativních 
projektů (např. vzdělávací programy pro ekoporadce, koncepce, studie, odborné tematické 
projekty dle potřeb regionu atp.) 
 
Cíl F.3. Zahuštění sítě ekoporaden dostatečně dostupné pro širokou veřejnost na základě 
geografické rozložení poraden, hustoty obyvatel, dopravní dostupnosti, míry poptávky 
po službách environmentálního poradenství a témat v místě. 
 
Opatření: 
F.O.3.1. Pokrytí míst s nedostatečnou nabídkou služeb environmentálního poradenství.  
F.O.3.2. Síťové projekty ekoporaden ve Středočeském kraji. 
 
Cíl F.4. Dobrá informovanosti potenciálních klientů o službách ekoporaden ve 
Středočeském kraji 
F.O.4.1. Propagace služeb environmentálního poradenství, s důrazem na ekoporadny 
s garantovaným standardem / certifikátem kvality. 
 

V.4. Akční plán pro ekoporadenství ve St ředočeském kraji 
 
Úkoly v akčním plánu pro ekoporadenství ve Středočeském kraji jsou zaměřeny zejména na 
ekoporadny, které usilují o zajištění a udržení standardu ekoporadenských služeb zaměřených 
na veřejnost (standard STEP a/nebo certifikát MŽP). Akční plán je uveden v samostatné 
tabulce. 
 



 

 

 
 



 

 

VI. Akční plán 
 
 



 

 

VII. Přílohy



 

 

Příloha č. 1: Dotace z fondu životního prost ředí Středočeského kraje 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Adresá ř poskytovatel ů EVVO ve Středočeském kraji 
 

Krajská střediska EVVO 
 
EKO Gymnázium Pod ěbrady – Centrum ekologické výchovy a vzd ělávání 
Adresa: Na Hrázi 64, 290 01 Poděbrady 
Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Lukavcová 
Tel.: 325 611 588 
E-mail: cev@ekopodebrady.cz 
Internet: www.ekopodebrady.cz 
Poskytované služby: KSEV, vzdělávací akce pro pedagogy, konzultace, výukové 
programy, školní projekty, metodické materiály, vzdělávání vedoucích 
pracovníků 
 
Naučné st ředisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s. 
Adresa: Nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
Kontaktní osoby: Petr Starý, vedoucí záchranné stanice a Naučného 
střediska (602 336 014); Luděk Hora, výukové programy, přednášky atd. 
(605 074 610) 
Tel.: 312 283 993 
E-mail: nsev.kladno@volny.cz, Ludek.Hora@seznam.cz 
Internet: www.nsev–kladno.cz 
Poskytované služby: soutěže, exkurze, vzdělávání pedagogů, půjčování knih, filmů aj., denní 
výukové programy 
 
Ochrana fauny České republiky 
Adresa: Zámecká ul., P.O. BOX 44, 259 01 Votice 
Kontaktní osoby: 
Olina Ziglerová, ekocentrum (731 738 225); Pavel Křížek, záchranná 
stanice (603 259 902) 
Tel., fax: 317 813 178 
E-mail: info@ochranafauny.cz 
Internet: www.ochranafauny.cz 
Poskytované služby: denní a pobytové výukové programy, školní projekty, soutěže, exkurze, 
praxe pro studenty, vzdělávání pedagogů, konzultace, sítě a profesní sdružení, půjčování knih, 
filmů aj. 
 
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
Adresa: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
Kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Červenková (777 800 461, katka.cervenkova@csop.cz) 
Tel., fax: 317 845 169, 317 845 965 
E-mail: evvo@csop.cz 
Internet: www.csopvlasim.cz 
Poskytované služby: denní a pobytové výukové programy, školní projekty, soutěže, exkurze, 
praxe pro studenty, vzdělávání pedagogů, konzultace, sítě a profesní sdružení, půjčování knih, 
filmů aj., mimoškolní výchova, osvěta, ekoporadenství 
 
Polabské ekocentrum ČSOP 
Adresa: Tyršova 172, 288 02 Nymburk 
Kontaktní osoby:  Mgr. Markéta Fošumová (fosumova@polabske – ekocentrum.cz) 
Tel./Fax: 325 511 595 
E-mail: csop@polabske-ekocentrum.cz 
Internet: www.polabske-ekocentrum.cz 
Poskytované služby: denní výukové programy, školní projekty, soutěže, exkurze, praxe pro 
studenty, vzdělávání pedagogů, konzultace, půjčování knih, filmů aj. 
 
 

Další střediska EVVO 
 
Centrum ekologického výzkumu a výchovy – Ekocentrum  Kavyl 



 

 

Adresa: Svatý Jan pod Skalou čp. 2, 266 01 p. Beroun 
Kontaktní osoba: Dr. Rostislav Fellner 
Tel., fax: 314 501 281, 311 672 461, 311 671 308 
E-mail: info@svatojanskakolej.cz 
Internet: www.ekocentrum.eu; www.svatojanskakolej.cz 
Poskytované služby: denní výukové programy, konzultace, pobytové 
výukové programy, soutěže, školní projekty, exkurze, praxe pro 
studenty, vzdělávání pedagogů, vzdělávání vedoucích pracovníků, půjčování knih, filmů aj. 
 
Centrum environmentálního vzd ělávání Muzea Říčany  
Adresa: Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany 
Kontaktní osoba: Marie Machová 
Tel., fax: 323 603 161, 605 169 533 
E-mail: marie.machova@muzeum.ricany.cz 
Internet: http://www.ricany.cz/org/muzeum 
Poskytované služby:    environmentální výukové programy pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ), terénní a pobytové 
programy, odborné semináře pro pedagogy, přírodovědné zájmové kroužky pro děti, environmentální akce 
pro veřejnost, poradna v oblasti životního prostředí, přednášky, workshopu a výtvarné dílny, kulturní akce a 
výstavy, soutěž ve sběru hliníku ve Středočeském kraji. Partnerem centra je  Ekocentrum Říčany. 
 
CEV Zvoneček (ZO ČSOP Zvoneček) 
Adresa: Březovská 382, areál MŠ, 252 46 Vrané nad Vltavou 
Internet: www.cev-zvonecek.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Michal Kubelík 
Poskytované služby: soutěže, školní projekty, exkurze, praxe pro studenty, vzdělávání pedagogů, 
konzultace, půjčování knih, filmů aj., denní výukové programy 
 
Ekocentrum Klenice ZO ČSOP Klenice 
Adresa: Zalužanská 1371, Mladá Boleslav, 293 01 
Tel: 326 728 487 
E-mail: csopmb@centrum.cz 
Internet: http://klenice.mb-net.cz/ 
Poskytované služby: soutěže, půjčování knih, filmů a pomůcek, publikační činnost 
 
Ekocentrum ČSOP Votice 
Adresa: Žižkova 560, 259 01 Votice 
Kontaktní osoba: Mgr. Květa Havlíková 
Tel: 317 813 866, 723 085 107 , Fax: 317 814 780 
E-mail: ekocentrum.csop@atlas.cz 
Internet: www.csop.cz/index2.php 
Poskytované služby: soutěže, půjčování knih, filmů a pomůcek 
 
Ekocentrum Nyctalus ( ZO ČSOP Nyctalus) 
Adresa: Komenského 105, 252 28 Černošice 
Kontaktní osoba: Dagmar Zieglerová 
Tel: 731 523 599 
E-mail: nyctalus@email.cz, zieglerova.d@seznam.cz 
Internet: http://www.nyctalus.cz 
Poskytované služby: Ekocentrum Nyctalus je specializované na netopýry. Pořádá osvětové akce pro 
veřejnost i pro děti, poradenství ohledně netopýrů 
 
Ekocentrum Říčany 
Adresa: Rýdlova 14, 251 01 Říčany 
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Halaš 
Tel: 604 240 060, Fax: 323 605 644 
E-mail: eko.ricany@post.cz 
Internet: www.ekoricany.org 
Poskytované služby: denní výukové programy, pobytové výukové programy, 
soutěže, exkurze. konzultace, půjčování knih, filmů aj. 
 
Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav 
Adresa: v Zahradě DDM Mladá Boleslav, Jaselská ulice 



 

 

(mezi budovami osmiletého gymnázia a SPŠ) 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Cindr 
Tel.: 326 329 113 
E-mail: zahrada@ddm-mb.cz, jan.cindr@ddm-mb.cz 
Internet: http://www.ddm-mb.cz/ 
Poskytované služby: Denní výukové programy, pobytové výukové programy, soutěže, konzultace, 
půjčování knih, filmů aj.  
 
Ekocentrum Zelená pumpa 
Adresa: Hlubyně 28, 262 72 
Kontaktní osoba: Mgr. Linda Klvaňová 
Tel.: 774 432 075 
E-mail.: linda.klvanova@ecn.cz 
Internet: www.zelenapumpa.cz 
Poskytované služby: denní výukové programy, půjčování knih a pomůcek 
 
Ekodomov, o.s. 
Adresa: Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora 
Kontaktní osoba: Ing. Iva Maršíková 
Tel.: 315 810 074 
Mobil: 739 304 156 
E-mail: infokh@ekodomov.cz 
Internet: www.ekodomov.cz 
Poskytované služby: denní výukové programy, školní projekty, vzdělávání pedagogů, konzultace 
 
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou  
Adresa: OD Máj, Palackého náměstí 1091, 278 01  Kralupy nad Vltavou 
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Hykyšová 
Tel.: 315 720 287, 800 100 584 
E-mail: ekoporadna@eckralupy.cz 
Internet: www.eckralupy.cz, 
Poskytované služby: aktivní a objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel 
a ekologická výchova, osvěta 
 
Křivoklátsko, o. p. s., Informa ční a vzd ělávací st ředisko Budy 
Adresa: Náměstí Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát 
Kontaktní osoba: Jiřina Prošková 
Tel., fax: 313 558 123, 777 313 552 
E-mail: is.krivoklat@pvtnet.cz 
Internet: http://www.is-krivoklat.cz/ 
Poskytované služby: denní a pobytové výukové programy, exkurze, vzdělávání pedagogů, 
půjčování knih, filmů aj. 
 
Podbrdské ekocentrum Fabián (ZO ČSOP Střední Brdy)  
Adresa: Sladkovského 380, 262 42 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 
Kontaktní osoba:  
Tel.: 736 738 704, 732 141 875 
E-mail: csop.strednibrdy@seznam.cz 
Internet: http://csop.webnode.cz/ 
Poskytované služby: osvěta veřejnosti, mimoškolní výchova, ekoporadenství 
 
SEV TOM Javory Černuc 
Adresa: Černuc 167, 273 23 Černuc 
Kontaktní osoba: Marcela Jirásková 
Tel.: 315 762 156, 315 761 418 
E-mail: javory@seznam.cz 
Internet: www.sweb.cz/javory 
Poskytované služby: denní výukové programy, soutěže, exkurze, vzdělávání pedagogů, půjčování 
knih, filmů aj. 
 

Sítě SEV 
 



 

 

SSEV Pavučina 
Adresa: Senovážné nám. 
Tel.: 234 621 386, 721 133 108 
Fax: 234 621 386 
E-mail: info@pavucina-sev.cz 
Internet: www.pavucina-sev.cz 
Poskytované služby: síť středisek EVVO 
 
Český svaz ochránc ů přírody 
Adresa: Michelská 5, 140 00 Praha 4 
Tel.: 222 516 115, 222 511 496 
E-mail: info@csop.cz 
Internet: www.csop.cz 
Poskytované služby: síť akreditovaných ekocenter   
 

Vybraní poskytovatelé EVVO s celostátní působností 
 
Agentura Koniklec  
Adresa: Chelčického 12, 130 11 Praha 3 (P.O. Box 24, Praha 3) 
Tel./fax: 222 710 253, 222 719 318 
E-mail: info@koniklec.cz 

Internet: http://sdcr.koniklec.cz/, http://www.zivly.cz/ 
Poskytované služby: Občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí, Sněm dětí České republiky pro 
životní prostředí, Projekt Živly, Udržitelný rozvoj a environmentální osvěta v Českém krasu, Týmová iniciativa 
pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR), publikační činnost 
 
Český svaz ochránc ů přírody 
Adresa: Michelská 5, 140 00 Praha 4 
Tel.: 222 516 115, 222 511 496 
E-mail: info@csop.cz 
Internet: www.csop.cz 
Poskytované služby: ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a 
podpora trvale udržitelného života, publikační činnost aj, kampaň Ukliďme svět, ekocentra, infocentra, 
soutěže, projekt Živá zahrada, mimoškolní výchova (mladí ochránci přírody) 
 
Děti Zem ě 
Internet: www.detizeme.cz 
Poskytované služby: informační kampaně, publikační činnost, zapojování veřejnosti do rozhodování o ŽP 
 - Děti Země - Klub za záchranu Polabí 
Kontaktní osoba: Jiří Řehounek  
E-mail:RehounekJ@seznam.cz 
- Klub Krajina a památky Křivoklátska 
Kontaktní osoba: Petr Zemánek 
Adresa: Točník č.p. 30, 267 51 Zdice  
E-mail: nudle.os@seznam.cz 
 
Hnutí Duha 
Internet: http://www.hnutiduha.cz/ 
Poskytované služby: informační kampaně, publikační činnost, zapojování veřejnosti do rozhodování o ŽP 
- Místní skupina Hnutí Duha ve Středních Čechách 
Kontaktní osoba: Petr Dobrý 
Adresa: Přestvůrka 162, 281 63 Černé Voděrady 
E-mail: nudle.os@seznam.cz 
tel: 602 569 044  
e-mail: stredni.cechy@hnutiduha.cz  
web: http://www.hnutiduhastrednicechy.cz/  
 
Rakovnický ornitologický spolek Fénix 
Kontaktní osoba: Milan Tichai, Radek Remar 
Tel: 608 301 387, 605 748 526 



 

 

e-mail: r.o.s.os@seznam.cz 
web: ros-fenix.webnode.cz 
Poskytované služby: exkurze, přednášky, výstavy, poradenství ohledně ptactva 
 
 

Záchranné stanice pro zvířata 
 
Stanice pro handicapované živo čichy Kladno- Čabárna  
Adresa: AVES, Ukrajinská 2226, 272 02 Kladno 
Tel.: 602 336 014, 723 468 462 
E-mail: zachr.stanice@seznam.sz 
 Web: http://www.volny.cz/zachr.stanice  
 
Stanice pro handicapované živo čichy Pátek u Pod ěbrad 
Adresa: Pátek 56, 290 01 Poděbrady 
Tel.: 603 864 822 
E-mail: Vanek.L@seznam.cz 
Web: http://www.zachranazivocichu.cz http://www.polabske-ekocentrum.cz  
 
Záchranná stanice pro zví řata Vlašim 
Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
Tel.: 317 845 169, 777 800 460 
E-mail: stanice@csop.cz  
Web: http://www.csopvlasim.cz/stanice 
 
Záchranné stanice pro zran ěné živo čichy Votice  
Adresa: Ochrana fauny ČR Votice, P.O.Box 44, 259 01 Votice 
Tel.: 317 813 178, 603 259 902 
E-mail: info@ochranafauny.cz  
Web: http://www.ochranafauny.cz 
 
 

DDM 
 
Labyrint – st ředisko volného času, vzd ělávání a služeb 
Adresa: Arbesova 1187, 272 01 Kladno  
Telefon: 312 247 663, 312 247 640 
Fax: 312 249 452 
E-mail: labyrint@labyrint-svc.cz 
Prac. pro ekologii: vladka@labyrint-svc.cz 
Web: http://ww.labyrint-svc.cz/ 
 
 
SVČ Hořovice – DOME ČEK HOŘOVICE 
Adresa:  Větrná 869, Hořovice, 26801 
Telefon: 311512223 
E-mail: vslosarova@domecekhorovice.cz 
Web: http://www.domecekhorovice.cz 
 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech 
Adresa: K.Majera 370, Všenory 252 30     
Tel.: 257 711 241      
e-mail: svc@skolavsenory.cz  
Web: svc.skolavsenory.cz 
 
Městský d ům dětí a mládeže Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Adresa: Mariánské náměstí 1396, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Tel.: 326 911 674, 732 410 323  



 

 

e-mail:klara.jurcikova@brandysko.cz  
Web: http://www.mddmbrandys-boleslav.cz/ 
 
Dům dětí a mládeže Neratovice 
Adresa: Mládežnická 948, Neratovice 277 11 
Telefon: 315 68 2187, fax: 315 68 2187  
e-mail: ddmnera@centrum.cz  
Web: http://www.ddmneratovice.net/ 
 
Ostrov - D ům dětí a mládeže  
Adresa: Třebízského 163/5, 274 01 Slaný  
Telefon: 312 522 503, 737 521 978  
E-mail: ostrov.slany@seznam.cz  
Web: http://www.ostrov-svc.cz  
 
Mraveništ ě - centrum volného času p ři Základní škole Říčany  
Adresa: Bezručova 94/19, 251 01  Říčany-Radošovice  
Tel: 606 149 018  
E-mail: mravenistec@seznam.cz  
Web: http://www.mraveniste.info  
 
Městský d ům dětí a mládeže Vlašim  
Adresa: Městský dům dětí a mládeže Vlašim Husovo nám. 472, 258 01  Vlašim  
Telefon: +420 317 842 310  
E-mail: mddm@mddmvlasim.cz 
Web: http://www.mddmvlasim.cz  
 
Městský d ům dětí a mládeže Úvaly 
Adresa: Vítězslava Nováka 372, 250 82  Úvaly  
Telefon: 281 981 934, 607 121 713  
E-mail: mddmuvaly@seznam.cz  
Web: http://www.mddmuvaly.cz 
 
Městský d ům dětí a mládeže Čelákovice  
Adresa: Havlíčkova 691/6, 250 88  Čelákovice  
Telefon: +420 326 991 217  
Fax: +420 326 995 959  
E-mail: mddm.celakovice@seznam.cz  
Web: http://www.mddm.celakovice.cz  
 
Dům dětí a mládeže Symfonie, Pod ěbrady 
Adresa: Za Nádražím 56, 290 01  Poděbrady  
Telefon: 325 614 326 
E-mail: info@ddmpodebrady.cz  
Web: http://www.ddmpodebrady.cz 
 
Dům dětí a mládeže Rakovník  
Adresa: Nerudova 504, 269 01  Rakovník II 
Tel.:313 517 298  
E-mail: ddmrako@iol.cz 
Web: http://www.ddmrako.cz  
 
Dům dětí a mládeže, P říbram  
Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01  Příbram IV 
Tel.: 318 623 127, 318 630 300 
E-mail: ddm@ddm.pb.cz  
Web: http://www.ddmpribram.kvalitne.cz  
 



 

 

Dům dětí a mládeže,  Benešov 
Adresa: Poštovní 1668, 256 01 Benešov 
Tel.: 317 721 911, 603 462 352 
E-mail: info@ddmbenesov.cz 
Web: http://www.ddmbenesov.cz 
 
Dům dětí a mládeže Čáslav  
Adresa: Jeníkovská 222/49, 286 01  Čáslav-Nové Město 
Tel.:327 311 054, 731 449 131  
E-mail: reditelka@ddmcaslav.cz 
Web: http://www.ddmcaslav.cz  
 

Organizace dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeže 
 
Hnutí Brontosaurus 
Adresa: Hvězdová 10, Brno, 602 00 
Tel.: 544 215 585 
E-mail: hnuti@brontosaurus.cz 
Internet: http://www.brontosaurus.cz/ 
 
Junák – svaz skaut ů a skautek ČR  
Adresa: Senovážné náměstí 24,  116 47 Praha 1 
Tel.: 234 621 284 
E-mail: skaut@junak.cz 
Internet: http://verejnost.skaut.cz/ 
 
Pionýr – St ředočeská krajská organizace 
Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1 
Tel: 777 248 702 
E-mail: stredocesky@pionyr.cz 
Web: http://stredocesky.pionyr.cz/ 
 
Asociace turistických oddíl ů mládeže – St ředočeská krajská rada 
Adresa: Komenského 432, Jílové u Prahy, 254 01 
Tel: 602 694 123, 241 950 563 
E-mail: jiri.vorel@seznam.cz 
Web: http://www.a-tom.cz/ 
 
Středočeská rada pro d ěti a mládež 
Kontaktní osoba: Bohuslav Kühnel 
Sídlo organizace: 257 55 Maršovice 
E-mail:  bkuhnel@iol.cz 
Tel.: 317744389 
Web: http://www.srdm.cz 
 
Sdružení mladých ochránc ů přírody  (SMOP, článek ČSOP) 
Sídlo organizace: CDM ČSOP, p.p. 447, 111 21, Praha 1, Czech Republic 
E-mail:  CDM@smop.cz 
Tel.: 224 912 466 
Web: http://www.smop.cz 
 

Sítě škol 
 
Klub ekologické výchovy – st ředočeská sekce 
Adresa: EKO Gymnázium Poděbrady, Na Hrázi 64, 290 01 
Poděbrady 
Kontaktní osoba: Předseda Ing. Zbyněk Lukavec 
Tel.: 325 615014 
E-mail: cev@ekopodebrady.cz 
Internet: www.ekopodebrady.cz 



 

 

Poskytované služby: vzdělávání pedagogů, vzdělávání vedoucích pracovníků, konzultace, sítě 
a profesní sdružení 
 
M.R.K.E.V. 
Zřizovatel: SSEV Pavučina 
Koordinátor v kraji: ZO ČSOP Vlašim 
 - Kontaktní osoba: Ing. Jana Dufalová 
 - Tel.: 317845169 
 - E-mail: jana.dufalova@csop.cz 
 - Internet: http://www.pavucina-sev.cz/mrkev.htm, http://www.csopvlasim.cz/evvo/mrkev.php 
Poskytované služby: síť ZŠ a MŠ, pravidelné rozesílky informačních a metodických materiálů vč. časopisu 
Bedrník, semináře, konference, konzultace pro učitele ZŠ a SŠ 
 
Mrkvi čka 
Zřizovatel: SSEV Pavučina 
Koordinátor v kraji: ZO ČSOP Vlašim  
 - Kontaktní osoba: Ing. Jana Dufalová 
 - Tel.: 317845169 
 - E-mail: jana.dufalova@csop.cz 
 - Internet: http://www.pavucina-sev.cz/mrkvicka.htm, http://www.csopvlasim.cz/evvo/mrkvicka.php 
Poskytované služby: síť MŠ, pravidelné rozesílky informačních a metodických materiálů, semináře, 
konference, konzultace pro učitele MŠ 
 

Správy CHKO 
 
Správa CHKO Blaník 
Adresa: Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 
Tel.: 317 852 654, 317 701 884 
Fax: 317 701 916 
E – mail: blanik@nature.cz 
Internet: www.blanik.ochranaprirody.cz 
 
Správa CHKO Český Kras 
Adresa: Karlštejn 85, 267 18 
Tel.: 311 681 713, 311 681 023 
E – mail: ceskras@nature.cz 
Internet: www.ceskykras.nature.cz 
 
Správa CHKO Český Ráj 
Adresa: Dvořákova 294, 511 01 Turnov 
Tel.: 481 321 900 
E – mail: ceskyraj@nature.cz 
Internet: www.ceskyraj.nature.cz 
 
Správa CHKO Koko řínsko 
Adresa: Česká ul. 149, 276 01 Mělník  
Tel.: 315 728 061, 315 628 293 
E – mail: kokorin@nature.cz 
Internet: www.kokorinsko.ochranaprirody.cz 
 
Správa CHKO K řivoklátsko 
Adresa: Zbečno 5, 270 24 
Tel.: 313 554 834, 313 554 810 
E – mail: krivoklat@nature.cz 
Internet: www.krivoklatsko.nature.cz 
 
Muzea Středočeského kraje  
aktuální seznam je zveřejněný na http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/kultura-a-kulturni-
dedictvi/kultura/muzea-a-galerie.htm 
 
Knihovny St ředočeského kraje   



 

 

aktuální seznam je zveřejněný na http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/adresare-knihoven/ 
Příloha č. 3 

Příloha č. 3: Použité zdroje informací 
Obecné: 
1. Kolektiv, 2003. Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2003-2010 
2. Kolektiv, 2002. Podklady ke koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Středočeského kraje. nepubl. in  ZO ČSOP Vlašim, 2002. 
3. Kolektiv, 2002. Statistická ročenka školství 2000/2001. Praha: MŠMT ČR, 2002.      
4. Kolektiv, 2002. Výroční zpráva o stavu Koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně 

vzdělávací soustavy Středočeského kraje na školní rok 2000/2001. Praha: Středočeský kraj, 
2002.  

5. KULÍK , M., STIBRALOVÁ , J., 2002. Ekocentra ČSOP v roce 2001, Praha: CDM ČSOP, 2002 
6. MORÁVEK, F. (ed.), 1999: Program 2000 – zajištění naplňování cílů veřejného zájmu u LČR. 

Hradec Králové: LČR, s.p., 1999. 
7. NAWRATH, M. (ed.), 2000. Krůčky k udržitelnosti, 2000. Brno: STEP, 2000 
8. NĚMEC, J., VOJEN, L. et al., 1996. Chráněná území ČR 1 – Střední Čechy. Praha: Consult 1996 
9. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 1998. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s.r.o., 1998.  
10. ZETĚK, J., TRANTOVÁ, J., 2000. Výroční zpráva SSEV Pavučina 1999. Praha: SSEV Pavučina, 

2000 
11. ZETĚK, J., TRANTOVÁ, J., 2001. Výroční zpráva SSEV Pavučina 2000. Praha: SSEV Pavučina, 

2001 
 

Právní dokumenty: 
12. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v otázkách týkajících se životního prostředí. Aarhus: OSN, 1998. 
13. Usnesení vlády České republiky č. 232/1992 
14. Usnesení vlády České republiky ze dne 14. října 2002 č. 1010, o změně usnesení vlády ze dne 

23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v České republice, ve znění usnesení vlády ze dne 23. ledna 2002 č. 96, k převodu činností … 

15. Usnesení vlády České republiky ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 

16. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
17. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.  
18. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol 
 
Ostatní dokumenty: 
19. Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských 

zařízeních, č.j. 32 338/ 2000 - 22. Praha: MŠMT ČR, 2001. 
20. Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT ČR, 2001. 
21. Učební osnova povinného vyučovacího předmětu ”Základy ekologie”. Praha: MŠMT ČR, 

1998. 
22. Program rozvoje Středočeského kraje. 
23. Podklady ke koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje. 

nepubl. in  ZO ČSOP Vlašim, 2002. 
 
Podklady použité k rozborové části  
24. Postavení venkova ve Středočeském kraji  (studie Českého statistického úřadu 200910) 
25. Dotazníkové šetření uskutečněné ČSOP Vlašim v oblasti škol, podniků, veřejné správy, NNO  

                                                 
10 klíčová analytická studie poskytující společenský, ekonomický i environmentální rámec aktivitám EVVO z Českého 

statistického ústavu 



 

 

a institucí mimoškolní EVVO (přehled v závěru Rozborové části Koncepce) 
26. Krajský úřad Středočeského kraje 
27. Analýza potřebnosti a využívání environmentálních vzdělávacích center na území České 

republiky (Koniklec o.s. 2009) 
28. Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (Pavučina 2009) 
29. dotazníkové šetření potřebnosti EVVO ve veřejné správě (NSEV Kladno-Čabárna 2010) 
30. Indikátory pro vyhodnocování účinnosti krajských systémů EVVO (MŽP 2009) 
31. Státní program ochrany přírody a krajiny v ČR 
32. Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky 
33. Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2003 - 2010 
34. Státní program EVVO v ČR 
35. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008 – 2015) 
36. Koncepce ochrany přírody a krajiny v ČR 
37. Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti EVVO mezi MŽP a MŠMT 
38. Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských 

zařízeních  
39. Rozvojový program environmentálního poradenství v České republice pro období 2008 - 2013 
40. Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010 
41. Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (v období 2004 – 

2006) 
42. Strategie celoživotního učení ČR 

 
Internetové zdroje 
 

Veřejnoprávní instituce, právní a strategické dokumenty 
 
1. CENIA, česká informační agentura životního prostředí:  http://www.cenia.cz   
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/ 
3. Ministerstvo životního prostředí: http://www.mzp.cz 
4. Environemntální poradenství http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_poradenstvi 
5. Strategie udržitelného rozvoje http://www.mzp.cz/cz/sur 
6. Revolvingový fond: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp 
1. eAGRI  - Internetovém portále Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz 
7. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - http://www.ochranaprirody.cz 
8. Národní síť EVVO - http://narodnisit.cz/ 
9. Státní fond Životního prostředí: http://www.sfzp.cz 
10. Národním institutem dětí a mládeže (NIDM): http://www.nidm.cz/ 
 

Krajské instituce 
11. Středočeský kraj: http://www.kr-stredocesky.cz 
12. Středočeská EVVO: www.stredoceska-evvo.cz 
13. Středočeské odpady: http://www.stredoceske-odpady.cz/ 

14. Životní prostředí Středočeského kraje: www.stredoceske-zivotniprostredi.cz 
15. Krajské informační středisko Středočeského kraje: http://www.kis-stredocesky.cz/ 
16. Vzdělávací institut Středočeského kraje: http://www.visk.cz 
 

Neziskové organizace, střediska EVVO 
17. SSEV Pavučina: http://www.pavucina-sev.cz 
18. Český svaz ochránců přírody: http://www.csop.cz/ 
19. Sdružení Mladých ochránců přírody: http://www.smop.cz/ 
20. Český svaz ochránců přírody Vlašim (Podblanické ekocentrum): http://www.csopvlasim.cz/ 
21. Pozemkové spolky: http://pozemkovespolky.csop.cz 



 

 

22. Junák - svaz skautů a skautek ČR: http://verejnost.skaut.cz/ 
23. Asociace turistických oddílů mládeže ČR http://www.a-tom.cz/ 
24. Hnutí Brontosaurus: http://www.brontosaurus.cz/ 
25. Záchranné stanice pro zvířata: www.zachranazvirat.cz 
26. Českomoravská myslivecká jednota: http://www.cmmj.cz 
27. Sdružení dobrovolných hasičů: http://www.dh.cz/ 
28. Česká společnost speleologická: http://www.speleo.cz/ 
29. Česká společnost ornitologická: http://www.birdlife.cz/ 
30. Klub českých turistů: http://www.kct.cz/ 
31. Trast pro ekonomiku a společnost: http://www.thinktank.cz/ 
32. Ekologický právní servis: http://www.eps.cz/ 
33. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí: http://www.calla.cz/ 
34. Arnika: http://www.arnika.org/ 
35. Ekodomov: http://www.ekodomov.cz/ 
36. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna: http://www.nsev-kladno.cz  
37. 09/07 ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum): http://www.polabske-ekocentrum.cz 
38. Ochrana fauny ČR, Votice: http://www.ochranafauny.cz/ 
39. Informační centra: http://www.centralbohemia.cz 
40. CEVV při EKO Gymnáziu Poděbrady: www.ekopodebrady.cz 
41. Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou: 

http://www.ekocentrum.eu/ 
42. CEV Zvoneček: http://www.cev-zvonecek.cz/ 
43. IS Křivoklát: http://www.is-krivoklat.cz/ 
44. Sdružení Tereza: http://www.terezango.cz/ 
45. Ekocentra.cz: http://www.ekocentra.cz/ 
 

Nadace a organizace podporující mj. EVVO, finanční zdroje pro EVVO 
46.  Open Society Fund Praha: http://www.osf.cz 
47. Nadace Partnerství: http://www.nadacepartnerstvi.cz 
48. Environmental Partnership for Sustainable Development 

http://www.environmentalpartnership.org/ 
49. Nadace Veronika: http://nadace.veronica.cz 
50. Nadace Via: http://www.nadacevia.cz 
51. Neziskovky.cz: http://www.neziskovky.cz 
52. Místní akční skupiny: http://leader.isu.cz/ 
53. Econnect: http://econnect.ecn.cz/ 
54. Ekolist: http://ekolist.cz/ 
55. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie: http://www.daphne.cz/ 
56. Evropský sociální fond: http://www.esfcr.cz/ 
 

Metodické a informační portály 
57. Lesní MŠ: http://www.lesnims.cz 
58. Středočeská EVVO: www.stredoceska-evvo.cz 
59. český portálu ekopsychologie: www.vztahkprirode.cz 
60. časopis Envigogika: www.envigogika.cuni.cz 
61. Portál Informačního systému ochrany přírody: http://portal.nature.cz/ 
62. DataPlán - Portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů: 

http://dataplan.info/cz/ 
63. Dobrá praxe - Databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony: 

http://dobrapraxe.cz/ 
64. Místní Agenda 21: http://ma21.cenia.cz/ 
65. Integrovaného registru znečišťování: http://www.irz.cz/ 



 

 

66. Lesní pedagogika: http://www.mezistromy.cz 
67. Ekokatalog: http://www.ekokatalog.cz/ 
68. Ekopobyt: http://www.ekopobyt.cz/ 
69. Hra o Zemi: http://www.hraozemi.cz/ 
 

Projekty EVVO a sítě  
70. Alma Mater Studiorum (PdF UK): http://almamater.cuni.cz/ 
71. Projekt 5P (PřF UK): http://www.projekt5p.cz/ 
72. EVVOLUCE (Ochrana Fauny ČR): http://www.evvoluce.cz/ 
73. Ekoškola (Sdružení Tereza): http://www.ekoskola.cz/ 
74. Bioodpad není odpad (Ekodomov): http://www.ekodomov.cz 
75. M.R.K.E.V. (SSEV Pavučina): http://www.pavucina-sev.cz/mrkev.htm 
76. Mrkvička (SSEV Pavučina): http://www.pavucina-sev.cz/mrkvicka.htm 
77. Středočeská Mrkvička (ZO ČSOP Vlašim): http://www.csopvlasim.cz/evvo/ 
78. Sněm dětí České republiky pro životní prostředí (Agentura Koniklec) http://sdcr.koniklec.cz/ 
79. Asociace mladých debrujárů ČR: http://www.debrujar.cz/2010/ 
80. Národní síť Zdravých měst: http://www.nszm.cz/ 
81. Občanská společnost - návod k použití: http://obcan.ecn.cz/ 
82. Blíž přírodě: http://www.blizprirode.cz/ 
 

Firmy podílející se na EVVO 
83. EKO-KOM: http://www.ekokom.cz/ 
84. České sběrné suroviny: http://www.sber-suroviny.cz/ 
85. Lesy ČR, s.p.: http://www.lesycr.cz/cs/ 
 

Publikace 
86. Účast ČSOP ve správních řízeních a jejich analýza: http://www.krajina-

zahrada.cz/csopvlasim/a_p_studie.pdf 
 
 
 



 

 

Příloha č. 4: Zpracovatelé Koncepce 

 
Koordinátor:  

PhDr. Roman Andres: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim  
 
Realizační tým:  

PhDr. Roman Andres: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim  
Mgr. Kateřina Červenková:  Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
Mgr. Jan Urban:  Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
 

Zpracovatelé rozborové části: 
PhDr. Roman Andres - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim  
Mgr. Kateřina Červenková -  Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
Mgr. Jan Urban -  Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
RNDr. Jaroslav Obermajer - CHKO Český kras 
 

Členové pracovní skupiny – oblast školství: 
(vedoucí skupiny: PhDr. Roman Andres) 

Mgr. Karla Pikrtová - ZŠ a MŠ spec. Rakovník 
Mgr. Jan Vrtiška - ZŠ a CEV Zvoneček Vrané nad Vltavou 
Mgr. Jana Fellnerová - VOŠ Svatojánská kolej, ekocentrum Kavyl, Sv.Jan pod Skalou 
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová - Přírodovědecká fakulta UK Praha 
Mgr. Lenka Daňková - Pavučina Praha 
 
Členové pracovní skupiny - mimoškolní výchova 
(vedoucí skupiny: Mgr. Kateřina Červenková) 

Mgr. Jan Vrtiška - Ekocentrum Zvoneček 
Ing. Jan Moravec - UVR ČSOP 
Ing. Jiří Kučera - ZO ČSOP Hostivice 

 

Členové pracovní skupiny - veřejnost:  
(vedoucí skupiny:  Petr Janeček) 

RNDr. Miroslav Sedláček - Soliton, o.s. Brno 
Ing. Tomáš Hodek - Ekodomov 
Mgr. Bára Paulerová - Ochrana fauny ČR 
PhDr. Roman Andres - Gymnázium Benešov, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
Renata Šťovíčková - NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s. 
 
Členové pracovní skupiny Veřejná správa: 
(vedoucí skupiny:  Mgr. Jan Urban) 

Dana Belušová  - NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s. 
RNDr. Miroslav Sedláček - Soliton, o.s. Brno 
RNDr. Jaroslav Obermajer - CHKO Český kras  
 
Členové pracovní skupiny Podniky: 
(vedoucí skupiny: RNDr. Jaroslav Obermajer) 
Ing. Beata Kremlová - Sellier Belot a.s. 



 

 

Ing. Zbyněk Lukavec - Ekogymnázium Poděbrady 
Dana Belušová  - NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s. 
Mgr. Jan Urban - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
Mgr. Simona Poláková - Daphne ČR 
 
Oponenti a konzultanti mimo pracovní skupiny 
Bc. Jan Cindr - ekocentrum Zahrada, DDM Mladá Boleslav 
Mgr. Olina Zieglerová - Ochrana Fauny ČR 
Mgr. Jana Suchánková - Toulcův dvůr 
Mgr. Linda Vančatová (Pustinová) -  Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPZ 
RNDr. Helena Humlová - Statutární město Kladno 
RNDr. Alena Škoudlínová - OkÚ Rakovník 
Ing. Jiří Kučera - ČSOP Hostivice 
Miroslav Lupač - Agentura Koniklec 
Ing. Václav Pošmourný - Posázaví, o.p.s. 
PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD. - Centrum EVVO, Pedagogická fakulta UK Praha 
Mgr. Veronika Voldřichová - Ornita 
Mgr. Petr Holý - Vzdělávací institut Středočeského kraje  
Ing. Tomáš Kažmierski - Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Josef Keřka, Ph.D. - Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPZ  
Ing. Mgr. Eva Urbanová - Krajský úřad Středočeského kraje, OŠS  
 
 

 


