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1 ÚVOD 

Jako téma pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila „Environmentální výchova a 

obec s rozšířenou působností“. Problém EVVO je velmi často diskutovaným tématem, neboť 

se dotýká stavu ŢP, které nás obklopuje a dotýká se kaţdého člověka. Obecní úřad, jako 

důleţitá součást státní správy, sehrává v této oblasti velmi důleţitou úlohu. Pozornost 

zaměřím zejména na problematiku, jakým způsobem můţe ORP a jednotlivé obce regionu 

působit v oblasti EVVO na svém teritoriu, zejména pak na předškolní, školní zařízení a 

veřejnost. V závěru své práce zpracuji moţný obecný návrh koncepce EVVO na úrovni ORP 

s důrazem na podporu EnVz dětí, mládeţe a občanů regionu. Konkrétní podklady potřebné 

pro tuto práci budu čerpat v regiónu bydliště (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). 

I přes velké úsilí pedagogů, ale i rodičů, dochází u dětí k odcizování vůči přírodě. Je to 

způsobeno čím dál tím modernějším způsobem ţivota, kde v mimoškolní době u dětí 

převaţuje práce na počítači, poslech televize, různé digitální a elektronické hračky apod. 

Domnívám se, ţe je třeba věnovat zvýšenou pozornost mimoškolní oblasti. Je dobré, ţe 

MŠMT ČR se zabývá nejen podmínkami pro oblast školní EkV, ale stanovilo podmínky i pro 

mimoškolní oblast, které jsou zakotveny v Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeţe. 

EkV je proto proces dlouhodobý. 

Má-li být EkV účinná, musí se opírat o znalosti z oblasti ekologie a orientovat se 

v nově utvářející kultuře, která směřuje k TUR lidské společnosti. Proto se v této práci budu 

více zmiňovat o strategii vzdělávání pro TUR.  

Základní znalosti o současném stavu ŢP v globálním měřítku Země i v regionálním a 

lokálním „mikroprostoru“, patří v ČR jiţ k všeobecnému vzdělání značné části obyvatel. 

Přitom EkV a EkVz není totéţ. Jde o spíše navazující články řetězce, či spojité nádoby. 

Jestliţe cílem EkVz je osvojování si co nejširšího souboru poznatků a vědomostí o stavu ŢP, 

o příčinách narušení jeho základních sloţek a o moţnostech a formách řešení, pak cílem EkV 

je uplatňování znalostí v praxi, vědomé dodrţování základních principů ekologického 

myšlení a chování, osvojování si praktických návyků ve vztahu k přírodě a ke společnosti. 

Vzdělávání, výchova a osvěta se pojí v podvědomí lidí povětšinou se školstvím, ale 

jak jiţ vyplývá ze zvolených strategických oblastí závazných dokumentů EVVO (školství, 

mimoškolní výchova dětí a mládeţe, veřejnost, veřejná a podniková sféra), týká se 

environmentální uvědomělost nás všech. Je třeba působit na postoje lidí vůči našemu okolí a 

ŢP v kaţdém věku a ve všech oblastech ţivota, v rodině, ve škole, na pracovišti i při trávení 

volného času.   

V takto vymezeném a pojatém obsahu EkV mohou a musí sehrát významnou úlohu 

rodina, škola, mediální prostředky a v neposlední řadě i obce, jejich orgány a představitelé. 

Jde především o vytváření příznivého společenského mikroklimatu k ochraně ŢP, o 

informovanosti dětí, ţáků, studentů a občanů o všech významných otázkách, o EkV formou 

konkrétních činů a činností. Dále jde o hledání cest k ţádoucí harmonii vztahů mezi člověkem 

a přírodou a mezi lidmi navzájem, jak stručně vyjádřil Erazim Kohák ve svém díle „Ţít 

harmonicky s přírodou a jeden s druhým“.  

Jako další důvod je ten, ţe EnV nabývá v posledních letech na aktuálnosti, zejména 

díky globálním problémům lidstva, které jsou váţným problémem současného světa, a pokud 

nedojde k jejich radikálnějšímu řešení, hrozí na planetě, a tím i lidstvu samému nezvratný 

zánik. 

Všichni lidé si musí uvědomit, ţe za vzniklou situaci nese zodpovědnost lidstvo 

samotné.  
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Příčiny je třeba hledat zejména v ekonomické situaci, politické situaci a ve stylu ţivota 

dnešní současné společnosti, která jak uvádí ve své knize nazvané „Aţ na dno blahobytu“ 

sociolog Jan Keller 
1
 , je zaměřena především na konzum a prosperitu. Dnešní ekonomika je 

provázana principy trţní ekonomiky, jejichţ cílem je zvýšit výrobu a odbyt výrobků. 

Důsledkem toho je však i hromadění odpadků. Převáţná část dnešní společnosti však nechce 

nést odpovědnost za neblahé důsledky hromadění odpadů, ale i jiných věcí, jako je 

znečišťování ovzduší, z jejich výroby.  

Většina obchodních korporací funguje jako mezinárodní celek. Jejich prvořadým 

cílem je maximalizace zisku. Na důsledky svého počínání však odmítají brát zřetel.  

Rovněţ současná politická situace neumoţňuje širší prosazení ekologických stran a 

hnutí v celosvětovém měřítku. Politické strany fungují rovněţ jako jeden celek a vztahy mezi 

jejich členy, jak uvádí sociolog Keller, bývají podobné vztahům uvnitř sekty. Hlas lidu bývá 

brán v potaz jen ve výjimečných situacích. Politici se předhánějí, bojují mezi sebou o vyšší 

pozice, které si mezi sebou přerozdělují, jejich vzájemné soutěţení je podobné soutěţení 

obchodních společností. Obdobně to platí i na lokální a regionální úrovni. 

Pokud se však v budoucnu pod vlivem naléhavosti situace podaří včas vzniklé škody 

podchytit a řešit, bude prognóza pro naši planetu a lidstvo příznivější. 

Sociolog Keller výstiţně uvádí, ţe jedinou cestu k jejich nápravě lze nalézt, bude-li 

lidstvo schopno připisovat současnosti stejný význam jako budoucnosti, začne-li se starat o to, 

zda jeho vlastní počínání vyhovuje všem členům společnosti a uzná-li, ţe některé věci si 

nemůţeme koupit. 

Jedná se především o tropické pralesy a jiné rostliny a ţivočichy. Kaţdý zničený 

ţivočišný či rostlinný druh je v ekosystému nenahraditelný, coţ vede k narušení ekologické 

rovnováhy, jejíţ projevy jsou neţádoucí. Silné větry a povodně bývají častými důsledky 

narušení ekologické rovnováhy na naší planetě. 

Řada lidí si uvědomuje důleţitost svého jednání vůči přírodě a okolí. Větší problém je 

u úřadů, organizací a podniků, kde jejich činnost je limitovaná financemi. 

Proto je velmi důleţité a nezbytné EVVO, která by měla přispět ke zlepšení stavu ŢP a 

ţivota člověka na Zemi, které by mělo být jednou z hlavních priorit činnosti člověka, ale i 

všech ostatních státních i nestátních organizací, škol, úřadů apod. 

EVVO by měla rozvíjet znalosti v této oblasti a zároveň prosazovat pozitivní postoj 

zejména k přírodě a okolí. EVVO můţe být realizována ve všech ţivotních etapách, v rodině, 

ve škole, v mimoškolní oblasti, kde děti mohou navštěvovat různé zájmové činnosti, tábory 

apod. EVVO by měla probíhat po celý náš ţivot, tedy by se na ní měly podílet například i 

obce, prostřednictvím jimi organizovaných akcí, svých informačních středisek a sdělovacích 

prostředků, jako jsou regionální noviny. Právě na niţších úrovních je vhodné a účelné přímo 

na konkrétních věcech informovat o moţnostech ochrany například ŢP, zdraví apod.   

EVVO by nás měla vést k pochopení systémové povahy světa a připravovat nás pro 

ţivot.   

 V neposlední řadě důvodem volby tohoto tématu je, ţe nepracuji v současné době 

jako pedagog nebo vychovatel ve škole, ale pracuji jako referentka městského úřadu, odboru 

školství, který koordinuje svoji činnost s dalšími součástmi úřadu ve vztahu ke školám a 

                                                             

 
1   KELLER J.: Aţ na dno blahobytu, 1993, třetí vydání 2005, Earth Save CZ  
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školským zařízením v rámci své působnosti. Tudíţ má moţnost v rámci své působnosti 

podílet se na společných akcích a programech, které právě EVVO vyţaduje.  

Cílem mé diplomové práce je na základě odborné literatury a dostupných informací 

analyzovat současný stav školní a mimoškolní EVVO. Chtěla bych se zaměřit na moţnosti a 

realizaci této výchovy v mimoškolní oblasti, zejména v působnosti obce. Za potřebné však 

povaţuji i zmapování oblasti školní výchovy a její součinnost s ostatními sloţkami, které se 

na této výchově podílí, protoţe tato můţe působit nejen v rovině teoretické, ale především 

prostřednictvím záţitků rozvíjet praktickou stránku osobnosti.  

Snaţila jsem se objasnit, jakým způsobem je nejlépe výchovně působit a vzdělávat 

v oblasti EVVO na společnost a především na děti. 

Celý text diplomové práce je rozčleněn do pěti kapitol. Pro lepší pochopení a orientaci 

v problematice EnV na začátku vymezuji základní pojmy, vysvětluji pojem EnV a vymezuji 

její všeobecné cíle. V této části ještě vymezuji cílové skupiny působení EnV. 

V další části se věnuji historii EnV a EnVz v ČR. Rozebírám ideová východiska, u 

kterých se zaměřuji zejména na pohled pedagogický, etický, filozofický, politický a 

ekonomický.   

Samostatnou kapitolu věnuji legislativě a jejímu vývoji koncem 20. století 

v návaznosti na EU. Důraz pokládám na legislativu na úrovni regionální. 

Rozborovou část diplomové práce zaměřuji zejména na region, obšírněji hodnotím 

veškeré výchozí podklady a skutečnosti pro moţnost zpracování obecného návrhu „Koncepce 

EVVO ORP“, se zaměřením na region ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

V rámci práce jsem provedla výzkum o stavu EVVO na základních školách ORP 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který jsem doplnila poznatky z mého funkčního 

zařazení na odboru školství ORP. 

Dále jsem provedla krátký průzkum, zda bývalá okresní města StřK mají zpracovanou 

koncepci EVVO.  

Vzhledem k tomu, ţe jsem nedostala dostatek podkladů, proto jsem v rozborové části 

značně čerpala z webových stránek úřadů, obcí a škol. Týkalo se zejména získávání informací 

v oblasti EVVO měst a obcí i podnikové sféry ze strany veřejnosti. 

V návrhové části jsem zpracovala z dostupných materiálů SWOT analýzu, čerpala 

jsem opět z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Na závěr návrhové části práce jsem zpracovala zjednodušený návrh „Koncepce EVVO 

ORP“.  

Domnívám se, ţe předkládaná práce je způsobilá stát se výchozím dokumentem pro 

zpracování Koncepce EVVO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a je zde i ve větším 

rozsahu poloţen důraz na problematiku EVVO ve školství, jak předškolním, tak i základním. 

Samozřejmě při zpracování této koncepce bude ještě nutné vynaloţit většího úsilí 

skupiny lidí, kteří se zpracování koncepce zúčastní, aby bylo dosaţeno takového výsledku, 

který se od tohoto dokumentu očekává.  
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2 OBECNĚ O ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ 

2.1  Environmentální výchova (EnV) 

Pod pojmem EnV v nejširším slova smyslu je nutno chápat veškeré výchovně 

vzdělávací působení, jehoţ cílem je zvyšovat spoluodpovědnost za současný i budoucí stav 

přírody a ŢP. 

Environmentalistika je nauka vyuţívající poznatky vědního oboru ekologie, zabývá se 

vztahem člověka k přírodě a k ŢP, jakoţ i péči o ŢP. Důleţitými součástmi 

environmentalistiky jsou například zkoumání vlivu člověka na ekosystémy, vyuţívání 

přírodních zdrojů, prevence neţádoucích zásahů a znečišťování ŢP, nápravy škod, ochrana 

přírody a krajiny, péče o lidské zdraví apod. 

Nejzákladnějším a i nejrozšířenějším cílem je utváření ekologicky příznivé hodnotové 

orientace, které na základě přirozené vstřícnosti a citlivosti lidí, kladou velký důraz na 

dobrovolnou střídmost, na nekonzumní a duchovní kvality ţivota. Jedná se o dosaţení 

vyváţeného souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a smyslovými 

proţitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, rozvíjet úctu ke všemu ţivému včetně 

zkvalitňování mezilidských vztahů. 

EVVO je třeba provádět tak, aby vedla k myšlení a jednání, které je v souladu 

s principem TUR, k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ŢP a jeho jednotlivých sloţek a 

k úctě k ţivotu ve všech jeho formách 
2
.  

Základním předpokladem je připravenost člověka aplikovat vědomosti a dovednosti na 

základě ekologického přístupu ve všech pracovních oblastech a v celém způsobu ţivota. 

Komplexní ovlivňování všech stránek lidské osobnosti a syntetický pohled na vztahy člověka 

a jeho prostředí bylo zdůrazňováno ve výchově k péči o ŢP především v 80. letech minulého 

století. V té době termín EkV v sobě zahrnoval jak poţadavky vzdělávání (ovlivňování 

racionální stránky osobnosti), tak i poţadavky výchovy v uţším slova smyslu (ovlivňování 

citové a volně aktivní stránky osobnosti). 

Základním východiskem a oporou pro záměry EkV koncem 80. let byla zpráva 

Mezinárodní komise OSN pro ŢP „Naše společná budoucnost“ („Our common future“) 

vypracovaná v letech 1983 aţ 1987 pod vedením norské předsedkyně Gro Harlem 

Brundtlandové, z níţ vybírám úvod: „Naše poselství je napsáno pro všechny lidi, jejichţ 

spokojený ţivot je cílem snah o řešení problémů ŢP a rozvoje. Nebudeme-li schopni 

zasáhnout mysl a srdce všech lidí, nedosáhneme velkých sociálních změn, které jsou potřebné 

pro setrvalý (trvale udrţitelný) rozvoj“ 
3
.  

Ujasnění si názvosloví je v kaţdém oboru stěţejní a někdy i problematické. I v oblasti 

EnV vznikla řada různých prací a publikací, kde se jednotliví autoři na tento problém svými 

názory liší. 

Přestoţe se někteří autoři liší v pohledu na některé skutečnosti, naopak se shodují na 

jedné věci a tou je právě EnV a to tím, ţe ona působí na jedince. Právě toto působení by mělo 

vést ke změně myšlení, hodnotové orientaci a chování, vedoucí k šetrnějšímu zacházení 

s přírodou a okolím. Jestliţe bychom třeba kladli důraz na „ekologická“ výchova, pak máme 

na mysli rozvoj teoretických a praktických dovedností a znalostí v oblasti přírodních věd. 

                                                             

 
2
   Zákon číslo 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

3   http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=827 (Harmonizace rozvoje a ţivotní 

prostředí) 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=827
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Jemelka poukazuje na to, ţe nezastupitelnou úlohu při výchovném působení má právě 

systematické rozvíjení všech stránek osobnosti. Jde zde o získávání poznatků, ale i o 

vytváření například etického či právního myšlení v této oblasti 
4
. 

Nejvýstiţněji se jeví vymezení od Horké, která EkV chápe jako proces cílevědomého 

osvojování a rozvíjení ekologického poznávání, citlivosti a odpovědnosti, jeţ se promítají 

v chování a jednání jedince, ať dítěte či dospělé osoby 
5
.  

EnV má mnoho společného s EkV, neboť environmentalistika je nauka o ŢP, která 

vyuţívá poznatků ekologie, zabývá se ochranou a prevencí přírody, zkoumá mechanismy 

působení člověka na ekosystémy apod. 

Ostatní autoři se shodují na tom, ţe je potřeba utvářet hodnotové orientace, rozvíjet 

citlivost, tvořivost vůči přírodě a zvyšovat spoluodpovědnost vůči přírodě. 

Podle jiţ zmiňované Horké musí naše veškeré úsilí směřovat k integraci člověka a 

přírody. Pokud bude dosaţeno vnitřní harmonie, tak se snáze vyrovnáme s problémy světa.  

Pod pojmem EnV je nutno chápat veškeré výchovně vzdělávací působení, jehoţ cílem 

je zvyšovat spoluodpovědnost za současný i budoucí stav přírody a ŢP.  

Cílem EnV je rovněţ utváření ekologicky příznivé hodnotové orientace, které na 

základě přirozené vstřícnosti a citlivosti lidí, kladou důraz na dobrovolnou střídmost, na 

nekonzumní, duchovní kvality ţivota. Jedná se o dosaţení vyváţeného souladu nezbytných 

odborných ekologických poznatků s citlivými a smyslovými proţitky, které pomáhají nalézat 

lásku k přírodě, rozvíjet úctu ke všemu ţivému včetně zkvalitňování mezilidských vztahů. 

Významnou měrou přispěl k rozvoji EnV i první a současně poslední federální ministr 

ţivotního prostředí Josef Vavroušek, který formuloval pojem EkV: „Ekologové se dnes jiţ 

nesoustřeďují jen na ochranu přírody a na boj proti projektům nebezpečným ŢP. Předkládají 

pozitivní alternativní ideu – trvale udrţitelného ţivota -, která respektuje ideály humanismu, 

úcty k ţivotu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou i práva budoucích generací“ 
6
. 

2.2  Ideová východiska 

EnV je úzce spojena s hodnotami, schopnostmi a celkovou šetrností vůči přírodě. 

Důleţité je znalosti spojovat s dovednostmi a přitom rozvíjet dané schopnosti, které ovlivňují 

naše stránky osobnosti. Na naše jednání působí mnoho dalších vlivů, ekonomických, 

politických, ideologických a charakterových 
7
. 

2.2.1  Pedagogický pohled 

Zpočátku 80. let jako reakce na prudce se rozvíjející a měnící svět, vznikl pedagogický 

směr – globální výchova. Podle Selbyho je globální výchova promyšlený ekopedagogický 

směr, který má za cíl rozvíjet a kultivovat osobnost ţáka. 

K základním cílům globálního učení patří: 

- porozumět procesu vzájemné závislosti všech ţivých obyvatel planety Země, 

- rozvíjet smysl pro vlastní sebehodnocení a podporovat úctu k druhým, 

- rozvíjet dovednost kritického myšlení, 

- porozumět pojmu mír, na všech úrovních, od osobního aţ po mezinárodní, 

                                                             

 
4   JEMELKA P.: Úvod do ekologické problematiky, Skriptum PdF MU Brno,  
5
   HORKÁ E.: Ekologická výchova na 1. stupni základní školy, Brno, Masarykova univerzita, 1993 

6   VAVROUŠEK J.: Ţivotní prostředí a sebeřízení společnosti, Institut řízení. Praha, 1990  
7   JEMELKA P.: Úvod do ekologické problematiky, Skriptum PdF MU Brno, 2003 
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- snaţit se předcházet konfliktům, a pokud to nelze, naučit se umění konflikty řešit, 

- porozumět pojmu lidská práva a podporovat jejich dodrţování, 

- chápat, jak vznikají předsudky. 

Globalita je chápána ve čtyřech základních rozměrech, výklad autorů je však různý. 

Horká globalistu rozebírá následovně:  

- dimenze prostorová, vede k pochopení k neustálému propojení současného světa, 

- dimenze časová, důleţité je uvědomit si, jak minulost určuje naši přítomnost a jaké 

důsledky můţe mít naše chování pro budoucnost, 

- dimenze problémová, uvědomit si problémy, jako je například porušování lidských 

práv, chudoba a jiné, dané problémy ovlivňují ţivot společnosti a jedinců, 

- dimenze vnitřní, uvědomit si sebe sama. 

Globální výchova je vlastně ţivý proces, který působí přímo na člověka, formuje jeho 

postoje proţitou zkušeností. K dosaţení všech cílů pouţívá i herní aktivity, zejména ve škole, 

při kterém se snaţí motivovat k tvořivému a pozitivnímu přístupu. 

Vztah ekologie a pedagogiky by měl být sociálně udrţitelný, tedy vnímavě 

participovat na společenských pohybech, umět předvídat jejich důsledky a smysluplně, to je 

včas a ve prospěch člověka a jeho společnosti na ně reagovat 
8
. 

Cílem je dosaţení ekologické a politické gramotnosti a rozvinutí systémového a 

kritického myšlení. To vše by se mělo prolínat s environmentálním a sociálním jednáním. 

2.2.2  Ekologická etika 

V odborné literatuře se můţeme setkat s pojmy etika ŢP, ekologická etika či ekoetika. 

Ekoetika je sice zaměřena na člověka, usiluje o snahu regulovat jeho postoje a jednání, avšak 

primárním objektem v ekoetice není druhý člověk nebo „obec“, ale příroda 
9
. 

Ekoetika je rozšířením etiky. Podle Desjardinse, hlavním úkolem ekoetiky je objasnit 

etické normy, k čemu jsou lidé normami vázání a ukázat, jak jsou normy pro člověka závazné. 

Ekoetika hledá svou vlastní cestu, často se obrací proti tradiční etice, kritizuje její 

individualismus a dominantní postavení člověka nad přírodou. Ekologické chování není jen 

ţivotní postoj zralých jedinců, úspěšností EkV jsou hodnoty. Je třeba utvářet novou 

hodnotovou orientaci. 

Podle sociologického slovníku jsou „hodnotové orientace komplexní principy 

vyplývající ze vzájemného působení tří analyticky odlišných sloţek hodnotícího procesu, a to 

poznávací, citové a direktivní, které dávají řád a směr ustavičného toku lidských činů a 

myšlenek, pokud se vztahují k řešení společných lidských problémů 
10

  . 

Systém hodnot by měl vycházet z pochopení a uznání z celistvého přírodního systému, 

z úcty k ţivotu, odpovědnosti a přehodnocení hodnot ve prospěch duchovní a etické stránky 

ţivota. Je to celkové přehodnocení hodnot ve prospěch duchovní a etické stránky lidského 

ţivota. 

Citlivý člověk se snaţí potom hodnotit z hlediska krásy vše, co pozná, proţívá a dělá, 

pokud miluje přírodu, nemůţe ji ničit. Milovat v tomto případě znamená mít kladný vztah k  

                                                             

 
8   PŘÍVRATSKÝ Vl.: Environmentální výchova jako paradigma postmoderní doby, Unie Comenius, 

roč. 12, číslo 20 
9    http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=329, člověk a příroda, duben 2005 
10   MÁCHAL A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, 2000, Rezekvítek Brno 

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=329
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dané věci a nebýt k ní lhostejný. 

Nový systém hodnot znamená pochopit hodnotu přírody, která je prospěšná nám, tj. 

hodnotu ekonomickou, kulturní, estetickou apod., ale i hodnotu přírody „o sobě“, kde dochází 

k poškozování určitých rostlin, ţivočichů a přírodního ţivota vůbec. Dnešní doba je zaměřená 

na komfort a techniku, daný způsob ţivota nás všechny ovlivňuje. Jedná se zde o sloţité 

vztahy s přírodou a člověkem, kde se musíme snaţit o určitou sounáleţitost s přírodou. 

Aby právě byl ţivot na Zemi moţný, je třeba usilovat a řídit se ekologickou etikou.  

Máchal povaţuje za velmi důleţité dodrţovat dané mravní normy, člověk se musí 

snaţit k odpovědnému přístupu k přírodě, ke všem jejím obyvatelům a zdrojům 
11

. 

Současná ekologická krize vyvolala mnoho podob ekologické etiky a donutila nás 

zamyslet se nad lidskou nezodpovědností a lhostejností. 

Máchal ve svém díle rozděluje ekologickou etiku, dle toho, jakou hodnotu přikládáme 

ţivým tvorům a přírodě vůbec na: 

- arogantní antropocentrickou etiku – jsou to všechny směry etiky, které popírají nebo 

neřeší odpovědnost člověka vůči jeho bliţnímu. Sem patří veškerá neekologická etika, která je 

daná tím, ţe příroda nabývá hodnoty a smyslu teprve lidským zájmem a ţe rozum je určen 

pouze k matematickým výpočtům 
12

, 

- ekologická etika – podle Koháka, je ekologická etika soubor zásad a pravidel, která 

člověku naznačují, jak by se měl chovat ve svém obcování se vším mimolidským světem. 

Existují ještě další dělení a členění ekologické etiky, jako další uvádím: 

- teocentrickou ekologickou etiku – tato vychází z posvátnosti přírody a úcty k boţímu 

stvoření, abychom v ní mohli přeţít. V souvislosti s tím Kohák uvádí, ţe je potřebné znovu 

obnovit svůj intuitivní vztah k přírodě, 

- antropocentrická ekologická etika – člověk je zde povaţován jako měřítko všech 

věcí. Hodnoty vznikají na základě lidských potřeb. Antropocentrická etika má více verzí. 

Extrémně radikální verze zahrnuje dominanci člověka nad přírodou, 

- biocentrická etika – je etika úcty k ţivotu, kde člověk je souřadná pozice s ostatními 

ţivými druhy, není zde ale zahrnut vztah člověka k neţivé přírodě, 

- ekocentrická etika – nazývaná téţ etika Země, hluboká a hlubinná ekologie. 

Představitelem této etiky je americký filosof Aldo Leopold tvrdí, ţe základní hodnotou je 

rovnováha celého ekosystému, kde je potřebné řešit vše s ohledem na celé biotické 

společenství a zároveň brát zřetel na ekologickou stabilitu. Základem této myšlenky je, aby 

člověk objektivně zkoumal kaţdý problém z hlediska toho, co je esteticky, eticky správné a 

ekonomicky výhodné, 

- evoluční etika – je to taková etika záchranného člunu. Tato neuznává radosti, celek 

upřednostňuje jako jedinou hodnotu. Autorem etiky záchranného člunu je americký filosof 

Hardin, který téţ vysvětluje, ţe k tomu, aby byl na planetě Zemi uchován ţivot i kulturní 

hodnoty, je nezbytné drasticky omezit počet obyvatel. Proto také odmítá veškerou pomoc 

zemím třetího světa, která by vedla k návratu udrţitelnosti, a tvrdí, ţe kaţdý zachráněný ţivot 

znamená zbídačení příštích generací 
13

. 

Dle Jemelky se dnešní ekologická etika snaţí stanovit určité hranice a morální normy 

lidského chování k přírodě a biosféře. Proto výchozí otázkou environmentální etiky je poměr 

                                                             

 
11

   MÁCHAL A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, 2000, Rezekvítek Brno 
12   MÁCHAL A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, 2000, Rezekvítek Brno 
13   MÁCHAL A.: průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, 2000, Rezekvítek Brno 
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člověka (lidstva) a přírody, jde tu o hledání mravního rozměru východisek z nazrávající 

krizové situace 
14

. Ekologická etika nám nabízí při hledání cílů EkV, jaký bychom měli mít 

vztah k celkové společnosti. 

Jako zajímavost bych chtěla uvést, ţe v roce 1979 byl svatý František z Assisi 

prohlášen papeţem Janem Pavlem II. za patrona ekologů. Postoj Františka z Assisi k přírodě 

můţe představovat vhodný model pro dnešního člověka. V dnešní době se nenajde mnoho 

lidí, kteří by byli tak vnímaví k přírodě jako František z Assisi. Jeho zájem a láska byla 

směřována nejen k lidem, ale i k přírodě. Citlivě se skláněl ke všem ţivým tvorům a i neţivé 

přírodě. Při svých procházkách často odstraňoval z cesty drobné ţivočichy, aby je nezašlápl. 

Příroda pro něho nebyla mrtvým objektem, měla pro něj nezastupitelnou hodnotu. Vše konal 

s přirozeností, samozřejmostí a nesnaţil se nic vysvětlovat pouze filosoficky nebo teologicky. 

Svůj ţivot proţíval jako neopakovatelný Boţí dar 
15

.    

2.2.3  Filozofický pohled 

Máchal ve svých dílech poukazuje na to, ţe filozofie představuje zvláštní formu 

popularizace názorů na svět. Filozofie by měla v současné době vědět, jakým způsobem 

hovořit o ekologickém ohroţení a jak tuto problematiku šířit mezi veřejností a i mezi dětmi, 

ţáky a studenty. Vzdělání ve filozofii a dalších humanitních vědách pomáhá správně 

interpretovat postoje lidí.  

Ekolog vzdělaný ve filozofii má větší rozhled v dané problematice. Dokáţe více 

obhajovat a interpretovat postoje ostatních lidí. Nejčastějšími otázkami, se kterými se dnešní 

ekologové setkávají, jsou ty nejzákladnější, proč šetřit, proč třídit odpad, proč nejezdit po 

městě autem, kdyţ jezdí všichni. 

Rozvoj současné společnosti přináší určitá úskalí a hrozby, ale také i šance, jako je 

nové myšlení či jednání. To vše v dnešní době vyvolává určitou ekologickou krizi. Kolářský a 

Suša chápou tuto ekologickou krizi jako devastaci Země znamenající destrukci ŢP, které 

přestává poskytovat podmínky k ţivotu, stává se nepřátelským ţivlem a přestává tak být ŢP 
16

. Tuto krizi můţeme překonat postupným a soustavným řešením jednotlivých problémů, jak 

prakticky tak i teoreticky. 

Výše zmínění autoři rozdělují krizi na společenskou, kulturní a duchovní. Současná 

společnost je označovaná jako průmyslová. Je to určitý dopad moderní civilizace. Zásadní je 

zde reflexe určitých rizik, produkovaných nikoli přírodní evolucí, ale samými lidmi, lidskou 

reprodukcí. Problémy dnešní doby je třeba řešit tak, aby vztahy k přírodě byly vedeny lepšími 

mravními zásadami. Řešením je přijetí nové morálky, novou filozofií přírody, která by byla 

přiměřená současným ekologickým problémům. Tato nová filozofie se musí snaţit 

respektovat fakta, která svědčí o příbuznosti člověka a dalších obyvatel Země. 

Právě před filozofy je postaven nový a nelehký úkol. Musí se snaţit ukázat lidem nový 

pohled na přírodu, kulturu a člověka. Šmajs 
17

 vidí řešení ve vysvětlení konfliktů mezi 

přírodou, kulturou a člověkem. Člověk jako přírodní bytost se stal tvůrcem určité 

protipřírodní kultury, která sice usnadňuje ţivot, ale ztěţuje biologickou existenci. Současná 

ekologická krize není tradiční krizí ekonomickou, politickou nebo morální, nevzniká lidským 

selháním. Je zvláštní krizí evolučního úspěchu kultury jako celku. 

                                                             

 
14   JEMELKA R.: Úvod do ekologické problematiky, Skriptum PdF MU Brno, 2003 
15   MERIONO A.: Františkánská cesta pro dnešního člověka, MCM 
16

 KOLÁŘSKÝ R., SUŠA O.: Filosofie a současná ekologická krize, Filosofia, nakladatelství 

Filosofického ústavu AV ČR, svazek 5, 1998 
17   ŠMAJS J.: Základy systematické filosofie, 1. Vydání, Brno,  Masarykova univerzita, 2005 
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2.2.4  Politický pohled 

Různých definic politiky je velké mnoţství. Pro moderní společnost a stát je zřejmě 

politika činnost, jejímţ prostřednictvím lidé tvoří, chrání a mění pravidla, kterými se řídí ve 

svém ţivotě 
18

.  

   EnV povaţuje za důleţité, obnovu vztahu lidí k přírodě a krajině, která je základním 

předpokladem pro překonání současné ekologické krize. Zároveň je nutné si uvědomit, ţe se 

toto neobejde bez podpory veřejnosti a politické vůle (proto také snaha mé práce ukázat na 

úskalí EnV ve veřejné správě), která se dostaví teprve díky EkV a kultivaci dnešní populace. 

Tradiční politika je zaměřena na regulaci vnitřního ţivota společnosti, růst bohatství a 

vytváření podmínek pro kolektivní ţivot lidí. V obecném principu politika vznikla na ochranu 

a prosazování mocenských zájmů určitých skupin a nebrání ani vykořisťování Země.  

Právě na lokální úrovni je to dosti problematické, neboť zde jsou lidé zbaveni určitým 

způsobem práva vyjadřovat se k rozhodnutí ovlivňující jejich ţivot, pak tím trpí oni a jejich 

okolí. Převáţně velká rozhodnutí, která mají velký vliv na lokální prostředí, se uskutečňují na 

vyšších úrovních. Ne vţdy se například ekologické organizace, hnutí a jiné stačí včas  

sledovat a případně se k různým záleţitostem vyjadřovat. 

Proto nezbytnou podmínkou pro záchranu ŢP je rozšíření demokracie na všech 

stupních státní správy, ale i do dalších států. 

Občan v demokratickém státě ovlivňuje problematiku ŢP zejména vlastním chováním 

a jednáním. Dále svoji volbou při volení zástupců do obce či kraje. Právě je na kaţdém, aby 

nebyl lhostejný a uměl zaujmout určité stanovisko, neboť nerozhoduje jen o kvalitě našeho 

ŢP, ale i kvalitě ţivota našich dětí. 

Na konferenci o ŢP v Rio de Janiero v roce 1992 (známá jako sumit země) byla 

vyhlášena „Deklarace o ţivotním prostředí a rozvoji“. Byly předloţeny čtyři dokumenty a 

mezi nimi i „Agenda 21“. „Agenda 21“ je programem pro 21. století, která ukazuje cestu 

právě k UR na naší planetě. Je komplexním návodem celosvětových akcí, které mohou 

poznamenat nebo ovlivnit přechod na TUR 
19

. Na konferenci jednotlivé země připravily svá 

stanoviska. EU svoje vyjádření formulovala jako „5. akční program pro ţivotní prostředí 

směrem k udrţitelnosti. Tento program byl posléze přijatý v konečné verzi v roce 1993 i 

Radou ES. 

Tento dokument je vlastně „politicko-strategický program péče o ŢP“.  

Česká informační agentura ŢP CENIA dodává, ţe „jako kaţdá politika, tak i 

ekologická politika je proces, který probíhá podle určitých pravidel, které probíhají v určitých 

fázích“. Jednotlivé fáze představují určitý cyklus a na základě tohoto se přijímají i celkové 

koncepce. 

Základní východiska politiky ŢP a UR při formulování rozvojových aktivit strategie 

přiměřeně respektuje následující principy: 

- princip předběţné opatrnosti, 

- princip prevence, 

- princip sniţování rizika u zdroje, 

- princip ekonomické odpovědnosti, 

- princip sdílené a diferencované odpovědnosti, 

                                                             

 
18   MEZŘICKÝ V.: Environmentální politika a udrţitelný rozvoj, vydání 1., Portál, Praha, 2005 
19   http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM, O místní Agendě 21 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM
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- princip subsidiarity, 

- princip integrace 
20

. 

Při tvorbě zákonů, předpisů, vyhlášek a jiných právních norem se dbá na to, aby co 

nejvíce odpovídaly zákonodárství EU i světovým konvencím.  

Hlavním zákonem je zákon číslo 17/1992 Sb. o ŢP, který má obecnou platnost ve 

státní správě ŢP. Tento zákon vymezuje základní pojmy a stanovuje hlavní zásady ochrany 

ŢP a povinnosti právnických i fyzických osob při ochraně a zlepšování prostředí a vyuţívání 

přírodních zdrojů. Zákon zdůrazňuje myšlenku UR. Ostatní zákonné úpravy v oblasti ŢP musí 

být v souladu s tímto zákonem 
21

. 

V roce 2004 schválila vláda ČR „Státní politiku ŢP České republiky 2004 – 2010“, 

která vymezuje základní rámec rozvoje environmentálního rozměru UR. Tento dokument 

zastřešuje všechny koncepční materiály v oblasti ŢP, například politiky, týkající se 

jednotlivých sloţek ŢP. Hlavní myšlenkou je poskytnutí návodu pro rozhodování a aktivity na 

mezinárodní, celostátní, krajské a místní úrovni, směřující k: 

- dosaţení zlepšení kvality ŢP jako celku i stavu jeho sloţek a součástí, 

- uplatnění principů UR v souladu s evropskou i českou strategií UR a k pokračující 

integraci hlediska ŢP do sektorových politik, 

- zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních 

programů, projektů a činností.  

Česká informační agentura ŢP CENIA dodává, ţe k dosaţení cílů, slouţí celá řada 

nástrojů například ekonomické, organizační, informační, dobrovolné a další mnohé nástroje, 

které by měly být vyuţívány v takové kombinaci, která umoţňuje dosáhnout poţadovaných 

cílů s co nejniţšími nároky na finanční, lidské, technické a jiné zdroje 
22

. 

Environmentální politika by měla umět odpovědět na otázku, jak bychom se měli umět 

chovat a co dělat, abychom směřovali k vytvoření ŢP, které bude vhodné i pro budoucí 

generace. 

2.2.5  Ekonomický pohled 

Z ekonomického pohledu je hlavním problémem, problém existenční, kde neexistuje 

morální právo předat příštím generacím devastovaný svět. Řešení tohoto problému je ve 

vyuţití výzkumu a vědy, dále v ekonomických, technických a technologických opatřeních, 

legislativě a mezinárodní spolupráci. Nadějí na přeţití je totální změna ţivotního stylu, kde 

součástí řešení je právě EVVO, která se promítne i do budoucnosti 
23

. 

Dle Jemelky je ideálem vysoce výkonná, produktivní a efektivní ekonomika, zaloţená 

na zcela neomezeném čerpání přírodních zdrojů. Tato však neustále naráţí na omezenou 

pruţnost přírodních struktur, na nebezpečí, které je rozsáhlé a obtíţně kompenzovatelné 
24

. 

Bývalý ministr ŢP Vavroušek 
25

 zastával názor, ţe kvalita ŢP se odvíjí od způsobu 

čerpání přírodních zdrojů. Ceny řady surovin a výrobků neodráţejí celkové společenské 

                                                             

 
20   Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2008 
21   ZÁKON č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí. ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 

Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní republiky 
22   www.cenia.cz, O environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě 
23

  KUNC Karel, Environmentální vzdělávání a výchova, svazek 18. 1. vyd. Ostrava Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo ţivotního prostředí ČR; Centrum pro otázky ţivotního 

prostředí, 1996 
24   JEMELKA P., Úvod do ekologické problematiky, Skriptum PdF MU Brno, 2003 

http://www.cenia.cz/
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náklady vynaloţené na jejich produkci a náklady na kompenzaci způsobených škod nebo na 

prevenci poškození ŢP, popřípadě náklady na sběr pouţitých výrobků pro jejich recyklaci. 

Relativně nízká cena energií a dalších produktů, při jejichţ výrobě dochází k rozsáhlému 

znečišťování ŢP je jednou z příčin široce rozšířeného plýtvání těmito zdroji. To zpětně 

přispívá k destrukci ŢP. 

Ceny druhotných surovin jsou aţ na výjimky velmi nízké, nebo dokonce nulové. 

Takţe nemotivují výrobce, tím i producenty odpadů k jejich dalšímu vyuţívání nebo 

odprodeji. Často pro ně je ekonomicky výhodnější vyvézt odpady na skládku nebo vypustit do 

vody či do ovzduší. Relativně nízké ceny primárních zdrojů a zanedbatelné ceny druhotných 

surovin jsou tak váţnou brzdou rozvoje maloodpadových a recyklačních technologií.  

2.3  Proces vývoje environmentální výchovy 

Pro správné pochopení pojmu EnV je nezbytné se v krátkosti zmínit o procesu vývoje, 

jehoţ počátek lze hledat nejen v základním charakteru vztahu člověka k přírodě v historických 

dobách, ale i v následujících obdobích vývoje lidské společnosti. 

EkV jako pedagogický obor prodělala a stále prodělává historický vývoj, jehoţ 

připomenutí můţe být uţitečné zejména pro pochopení jejího současného pojetí a obsahu. 

Konstituování EkV předcházel nejprve vznik ekologie jako vědy a paralelně i vznik ochrany 

přírody a následně i vznik ekologického hnutí – environmentalismu. 

Vznik ekologie jako vědy a vznik zájmu veřejnosti o ochranu přírody lze dosti špatně 

časově vymezit, od 19. století do poloviny 20. století.  

Výchova, vzdělávání, osvěta a veřejné povědomí o ŢP byly v minulosti vázány 

především na aktivity ochrany přírody. Na přelomu 19. a 20. století přistupuje k dosavadní 

koncepci ochrany přírody hledisko vědecké, osvětové, výukové, estetické a všeobecně 

kulturní. Vznikají různé spolky a organizace, které mimo vlastní práce vyvíjejí činnost 

osvětovou a výchovnou ve smyslu kladného vztahu k přírodnímu prostředí (například jiţ 

v roce 1904 zakládá prof. Urban – Janík v Praze Svaz spolků pro okrášlování a ochranu 

domoviny, v Brně je zaloţen Svaz pro výzkum a ochranu přírody). 

V roce 1918 ministerstvo školství a národní osvěty rozšiřuje působnost svoji a svých 

podřízených orgánů na přírodní památky. O rok později byli jmenováni konzervátoři pro 

ochranu přírody, pro celý stát, tak i pro jednotlivé okresy. V roce 1919 byl zřízen lektorát 

ochrany přírody na Karlově universitě v Praze a o rok později i na ČVUT v Praze (fakulta 

zemědělského a lesního inţenýrství). 

Celé období první republiky je však charakterizováno spíše snahou jednotlivých 

pracovníků o ochranu přírody a výchovu k ní, neţ celkový trend politiky státu. 

Za okupace měla česká ochrana přírody špatnou situaci a nakonec byli její pracovníci 

vesměs „nasazeni“na jiná pracoviště. 

Během 19. století a první poloviny 20. století 
26

 lze zaznamenat několik trendů a vlivů, 

které se nepochybně promítají i do dnešního pojetí a obsahu EkV. Je však zajímavé, ţe tyto 

zdroje EkV se zpočátku formovaly poměrně nezávisle na sobě v různých oblastech ţivota 

společnosti, jednak jako výsledek vývoje vědeckého zkoumání, jednak jako reflexe změny 

ţivotního stylu (zejména jeho „urbanizace“) a jako reakce na ohroţení lidského zdraví stavem 

prostředí. 

                                                                                                                                                                                              

 
25   VAVROUŠEK J., Ţivotní prostředí a sebeřízení společnosti, Praha: Institut řízení, 1990 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_education, Environmentální výchova  

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_education
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V průběhu zmiňovaného období dochází ke vzniku ekologie jako vědy (E.Haeckel), 

k určitému návratu k přírodě a objevení krásy v přírodě. Dokladem mohou být díla řady 

známých osobností z oblasti filosofie a umění – například básníci a malíři (J. J. Rousseau, H. 

Thoreau). V českých podmínkách se navíc tento aspekt pojil silně s hnutím národního 

obrození – „vlastenectvím“, pro které bylo důleţité zdůrazňování hodnot vlasti, kulturně 

historických, ale i přírodních. Toto lze doloţit dále i vznikem různých společenských hnutí, 

jako byl skauting, tramping, ale i vznik masové turistiky a rekreace v přírodě. 

V této době vznikaly i první soukromé a občanské iniciativy na ochranu přírody, 

například soukromé rezervace, různé spolky jako například na ochranu ptactva, na které pak 

navazovaly i státem organizované ochrany přírody, jako například národní parky v USA, ale i 

vznik některých zákonů, jako byl zákon na ochranu ptactva. 

Značnou měrou k tomuto rozvoji přispěly i různé ekologické krize nebo katastrofy, 

které měly vliv na člověka. Příkladem toho mohou být dobové zápisy o špatném ŢP 

v anglických průmyslových oblastech z 19. století a v první polovině 20. století pak o 

rozsáhlé smogové situaci v několika amerických a evropských městech. 

Také z této doby jsou známy první náznaky cíleného zařazení tématu EkV na školách 

jako prvního předchůdce pozdější výchovy k ochraně přírody a EkV. Dokladem toho můţe 

být pokyn ministerstva školství v Rakousko-Uhersku k vedení ţáků k ochraně ptactva jiţ na 

konci 19. století.  

Od poloviny 20. století 
27

 dochází ke kvalitativní změně. Tato změna je důsledkem 

ekologických krizí a katastrof, které nabývaly neregionálního a globálního charakteru a 

zvětšoval se jejich dopad na člověka. Proto se zvyšovala rychlost šíření informací o nich a to 

vše vedlo k silné společenské reakci – vzniku masového zájmu veřejnosti o ŢP a o ekologické 

hnutí (environmentalismu). 

Toto lze dokladovat například objevem pesticidních účinků DDT, jeho následné 

rozšíření v oblasti zemědělství, prevence chorob a s ním spojeného entuziasmu nad moţnosti 

moderních technologií. Jako další lze uvést londýnský smog a následná vlna pozornosti médií, 

1. mezivládní konference o ŢP, vznik Světového dne ţivotního prostředí (5. června), vznik 

Programu OSN pro ţivotní prostředí – UNEP a posléze mezinárodního programu ekologické 

výchovy UNESCO/UNEP a další. 

Ve druhé polovině 20. století lze zaznamenat trendy ovlivňující i vznik EkV jako 

pedagogického oboru. Jedná se především o vznik občanských organizací, hnutí a „zelených“ 

politických stran. Od 60. let u nás jako první působil TIS, posléze hnutí Brontosaurus, ČSOP 

a další. 

Dále v této době dochází ke vzniku vládních politik a mezinárodní spolupráci 

v ochraně přírody a posléze ŢP a UR. Například v roce 1948 vznikl IUCN. V roce 1968 bylo 

ŢP jako téma poprvé zařazeno na program jednání OSN. 

V tomto období došlo ke zrodu environmentalistiky, jako nauky i ŢP. 

EnV, jako jasněji vymezená oblast 
28

 se formuje od 60. let 20. století. Dosavadní vývoj 

jejího pojetí lze charakterizovat třemi vývojovými fázemi:    

- 60. léta – výchova k přírodě. V šedesátých letech u nás vznikaly první metodiky 

výchovy k ochraně přírody, hlídky ochrany přírody časopisu ABC či školní přírodní rezervace 

                                                             

 
27

 http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_education, Environmentální výchova 
28   ZIGLER V., LIŠKOVÁ E.:, Environmentální výchova na ZŠ a SŠ, Sborník UK-PedF, sv. 6, 2002, 

Praha  

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_education


 
13 

 

 

a stanice mladých ochránců přírody (Prachatice). U nás patřili k prvním jejím šiřitelům 

například RNDr. Jan Čeřovský a zakladatel první školní přírodní rezervace v Prachaticích pan 

učitel Aleš Záveský, 

- 70. a 80. léta – výchova k ochraně a péči o ŢP. V tomto období se postupně směřuje 

ke komplexnějšímu pojetí výchovy o ŢP zahrnující rovnoměrně přírodovědná, technická i 

společenská témata. 

Základní rysy v té době EkV byly vymezeny Bělehradskou chartou v roce 1975 a 

závěry Tbiliské konference v roce 1977. Tbiliská konference byla první mezistátní konference 

k EkV. 

V 70. letech dochází k oficiálnímu (někdy ale ještě jen k formálnímu) začlenění této 

výuky i do školní výuky. V oblasti široké veřejnosti je tato oblast dosti vnímána jen 

sporadicky. 

- 90. léta – pronikání konceptu „udrţitelného rozvoje / udrţitelného způsobu ţivota“. 

Toto období je charakterizováno rozvojem středisek EkV a řady specializovaných zařízení a 

iniciativ pro EkV a přijetím státních / nadnárodních programů, koncepcí či politik EkV ve 

většině evropských ale i dalších zemí.   

    Pojem EnV je odvozen z anglického slova „environmental education“ 
29

, coţ lze 

přeloţit jako „ekologická výchova“. Moţno téţ vysvětlovat nebo hovořit o pojmu „výchova 

k péči o ŢP“. 

V běţné praxi je vhodné pod pojmem EnV pouţívat pojmu „EkV a EkVz, protoţe se 

jedná o výchovu zdůrazňující všestranné poznávání a respektování zákonitostí ve vztazích 

člověka a prostředí, a to na globální úrovni člověka a biosféry. 

Pojem EkV a vzdělávání je téţ uváděn i v zákonu číslo 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (§ 77 a, písmeno u, dále viz. kapitola 1.2 Východiska) 
30

. V této se také 

hovoří o ekologické gramotnosti.  

Výchova k ochraně přírody, později nazývaná „výchova k péči o ŢP“, se prosazovala 

do našich škol pod vlivem světových událostí od sedmdesátých let 20. století. V osmdesátých 

letech se ujalo označení „EkV“, zdůrazňující uplatňování ekologických aspektů ve 

vzdělávání
31

. 

V této souvislosti je téţ potřebné, ujasnit si termíny, se kterými se můţeme často 

setkat v literatuře: „výchova k ochraně přírody“, „výchova k péči o ŢP“, „EkV“. 

Základy EkV nacházíme jiţ v první republice, kde se určité skupiny nadšenců orientují 

na ochranu přírody. Ze strany státu tato otázka nebyla řešena. Větší pozornost byla vţdy 

věnovaná ochraně lesa. Toto se projevovalo i ve školních učebnicích vlastivědy. 

Výchova k ochraně přírody začíná být zřetelnější aţ na začátku 60. let, nejdříve na 

úrovni zájmových krouţků, kde se převáţně zakládají přírodní rezervace a ochranářské 

tábory.  

Jak uvádí Horká, tak se výchova k ochraně přírody začíná postupně orientovat na 

komplexní výchovu k ochraně ţivých organismů a jejich prostředí 
32

. 

                                                             

 
29   http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_education, Environmentální výchova 
30   Zákon číslo 114/1992 České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny 
31

   http://www.msmt.cz/vzdelavani/statni-program-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety, 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, školství 
32   HORKÁ H.: Ekologická výchova na 1. stupni základní školy, Brno, Masarykova Univerzita 1993 

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_education
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Dosti známými v oblasti ochrany přírody v té době byli Jan Čeřovský a Eva Olšanská, 

kteří začali pouţívat termín „výchova k ochraně přírody“ a svým postojem dokázali podnítit 

tisíce dětí a učitelů. Důraz kladli na poznávání přírody ve smyslu základní biologické sloţky 

ŢP člověka a společnosti. Tito dva propagátoři se podíleli i na vzniku časopisu ABC a Tramp. 

Jak časopis ABC, který je časopisem mladých techniků a přírodovědců, tak i Tramp se snaţil 

nabízet moţnosti, jak poznávat a chránit přírodu a být zároveň její součástí. 

V 70. letech se výchova zaměřila na péči o ŢP. Tato výchova byla označována jako 

proces poznání, pochopení a zhodnocení vztahů v prostředí a člověka. V těchto letech to byl 

určitý problém, díky Danuši Kvasničkové se myšlenka výchovy k péči o ŢP dostala i do 

vysokoškolských skript, i kdyţ právě za dřívější politické situace to nebylo ţádoucí. 

Lze to pozorovat i na té skutečnosti, ţe v tomto období tzv. normalizace byla zakázána 

činnost spolku Junák, proto někteří se i nadále scházeli pod Svazem ochránců přírody a 

krajiny – TIS. Spolek TIS se řídil heslem „poznej a chraň“, toto heslo mělo výstiţné desatero, 

kterým se jeho členové snaţili řídit a ochraňovat přírodu. Činnost tohoto spolku byla téţ 

v tomto období ukončena tehdejší politickou mocí. 

Další organizací, která v této době vznikla, byl ČSOP, jehoţ členové se převáţně 

věnují péči rostlin, ţivočichů a celkové ochraně přírody. 

K určitému zlepšení situace dochází v lednu roku 1974, kdy na konferenci OSN ve 

Stockholmu je vyhlášen „Rok ţivotního prostředí“. Na základě této události se zrodila Akce 

Brontosaurus, která byla v té době podporována redakcí časopisu Mladý svět a členy Ústavu 

krajinné ekologie ČSSR a vzniklo Hnutí Brontosaurus. Od té doby se začala rozvíjet vcelku 

systematická činnost, která byla zaměřena hlavně na výchovu k péči o ŢP. 

V 80. letech se začíná pouţívat termín „ekologická výchova“, který má lépe vystihovat 

orientaci výchovy a poznávání a jejich vzájemných vztahů ţivých systémů a prostředí. 

Po roce 1989 se vytvořil prostor pro činnost dříve utlačovaným oborům. Například 

ČSOP se přeměnil na nevládní neziskovou organizaci, která se snaţí věnovat své činnosti 

celoročně. Do škol začínaly pronikat do vyučování nepovinné ekologické předměty, vznikají 

školy a střediska zaměřená na EkV. 

Po roce 1989 vzniklo v ČR mnoho nevládních ekologických organizací. V současnosti 

na území ČR vyvíjí svoji činnost mnoho těchto organizací, jako je Greenpeace, hnutí Duha, 

Děti Země, ČSOP apod. Tyto organizace plní ve společnosti velmi důleţitou úlohu tím, ţe 

svojí činností přispívají ke zvyšování environmentálního uvědomění společnosti. 

Během 90. let dochází k řadě změn. Na jedné straně padají politické bariery a šíří se 

poznatky a zkušenosti z celého světa, na druhé straně se zhoršují ekonomické podmínky. Stále 

přetrvává takový nesprávný názor, ţe chápání EkV je aktivita, kterou lze zajistit iniciativami, 

a která tudíţ nepotřebuje zvláštní podporu státu a společnosti. 

V roce 1993 Emilie Strejčková, jako jediná v Českém ekologickém ústavu, 

vypracovala Analýzu současné situace EkV v ČR. Po revoluci se téţ snaţila obhajovat 

myšlenku na soustavnější zavedené EkV do škol. Nedostalo se jí kladné reakce 
33

. 

Na začátku 90. let se začíná řešit problematika EVVO ve veřejné a podnikové sféře.  

Právě podniková sféra je jedním z rozhodujících spolutvůrců stavu ŢP a vlastně od 

této doby se zásadním způsobem podílela na jeho podstatném zlepšení v rozsahu a termínech, 

které nemají v Evropě obdoby. Významnou úlohu zde sehrála ministerstva ŢP a průmyslu a 

                                                             

 
33   STREJČKOVÁ E.: Děti, aby byly a ţily, 1. vyd. Praha, Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, 2005 
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obchodu a jejich vzájemná spolupráce. Investice podnikové sféry do ochrany ŢP, které byly 

vyvolány novou environmentální legislativou z počátku 90. let, převyšovaly veřejné investice, 

jejichţ podíl postupně klesal.      

V oblasti veřejné správy v těchto letech můţeme povaţovat za významný výchozí 

dokument Souhrnnou koncepci resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování 

veřejnosti v záleţitostech ŢP. Koncepce je základním programem ministerstva ŢP 

k zabezpečení celé oblasti EVVO.  

2.4  Obecné cíle environmentální výchovy 

Obecným cílem EnV, je snaha vést k takovému jednání a myšlení, které je v harmonii 

s ŢP i pro budoucí generace, proto cílovou skupinou se stávají všichni lidé 
34

. 

Jaké jsou všeobecné cíle EnV: 

- všestranná výchova, 

- vzdělávání v naukách o ŢP, 

- výuka ekologie.  

EnV je součástí všech sloţek výchovy. Snaţí se, aby si člověk vytvořil vztah ke 

kulturním hodnotám a vytvořil si určitý filosofický názor. Jedná se vlastně o určitou kultivaci 

jeho osobnosti. EnV by měla klást důraz na praktickou činnost, na proţité zkušenosti, 

rozvíjení tvořivosti, dále řešit vztahy mezi lidmi, přírodou a kulturou. 

Ovlivňování ţivotního stylu patří mezi hlavní úkoly EnV. EnV se snaţí připravovat na 

rychle měnící se podmínky dnešního přetechnizovaného světa, nutí nás zamýšlet se v našem 

jednání, které by mělo být v souladu s principem trvale udrţitelných zdrojů. 

Cílem by pak mělo stát rozvíjení naší tvořivosti, citlivost, měla by vzniknout určitá 

spoluodpovědnost k přírodě. 

V oblasti EnV by mělo být prvořadým cílem zvyšování ekologické gramotnosti. 

Pojem ekologické gramotnosti pouţil jako první Aldo Leopold jiţ v roce 1949. Někteří autoři 

se shodují na tom, ţe nejdůleţitější je získání základních znalostí a dovedností, které jsou 

důleţité k pochopení vztahů člověka a biosféry, k řešení ekologických problémů a 

k prosazování zásad UR. Je potřebné se naučit myslet systémově v daných souvislostech a 

kontextech.  

  Proto velmi důleţitým prvkem se stává formování ekologického svědomí, které nás 

nutí nestát nečinnými k lhostejnosti a vlastní pohodlností kaţdodenního ţivota 
35

. 

Podle Máchala patří mezi hlavní cíle EkV a EkVz rozvíjení estetického cítění a 

smyslového vnímání. Velmi důleţité například ve školství je, určitá postupná ekologizace 

všech vyučovacích předmětů, kde samozřejmě velmi důleţitou otázku hraje sebevýchova 

pedagogů a jejich hledání ekologické etiky. Dále je velmi důleţitá praxe, ale i teorie, kde 

důraz autor klade na znalost přírodnin, znalost základních ekologických souvislostí a chápání 

globálních problému ŢP. 

Samozřejmě státní správa, samospráva a společnost má téţ nezastupitelné místo při 

EkV. Právě proto je velmi důleţitá nabídka nekonzumního způsobu ţivota.  

                                                             

 
34   HORKÁ H.: Ekologická výchova na 1. stupni základní školy, Brno, Masarykova Univerzita 1993 
35   MÁCHAL A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, Rezekvítek, 2000 
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Máchal se domnívá, ţe právě EkV můţe poskytnout nekonzumní způsob ţivota a 

zdravý ţivotní styl. Samozřejmě se nesmí zapomínat na přijetí vědomé odpovědnosti za stav 

ŢP 
36

.  

V neposlední řadě jedním z cílů je rovněţ pochopení, ţe naše vlastní vnímání a 

prostředí je zejména ovlivňováno našimi biologickými potřebami, schopnostmi, technickými 

prostředky, našimi zkušenostmi a ţe nemusí být stejné jako u ostatních. 

2.5  Úkoly environmentální výchovy 

Hlavním úkolem EkV podle Máchala
37

 je snaha dosáhnout stavu, aby jednání lidí bylo 

v souladu s principy udrţitelnějších způsobů ţivota. Na utváření ţádoucích postojů působí tři 

sloţky EkV výchovy. Podle oblastí vzdělávacího a výchovného působení je lze členit na 

činitele vědomostní, dovedností, proţitkové a postojové. Dané sloţky zahrnují širokou škálu 

informací z hlediska ekologie, obsahují nejrůznější podoby kontaktu s přírodou a podílí se na 

utváření předpokladů pro týmovou práci.  

Důleţitá je vyváţenost všech činitelů a jejich vzájemné působení. 

Další a moţná i přehlednější je názor na dělení úkolů podle Horké 
38

, která dělí úkoly 

následovně: 

- rovina poznávací – je to souhrn poznatků, kde se ţáci učí srovnávat, poznávat, 

vnímat všemi smysly a hledat vzájemné vztahy mezi lidskou činností a procesy v biosféře, 

Na mysli má například tyto okruhy: 

 * strukturu ŢP, kde jsou zastoupeny a navzájem propojeny 

       všechny sloţky (biologická, fyzikální, chemická, společenská, kulturní), 

* ţivotní podmínky organismů a jejich adaptace,  

* ekologické prostředí a společenské hodnoty, které přispívají ke kvalitě  

       prostředí. 

- utváření hodnotově orientačních vztahů k prostředí – důleţité je osvojení etických 

principů jednání a chování. Na mysli se má, aby se člověk nehnal jen za materiálním 

blahobytem. Jde o pochopení estetické hodnoty přírody. Prosazování šetrnosti, hospodárnosti 

a celkové vedení úctě k přírodě a pochopení, ţe kaţdá sloţka ŢP má svou funkci a hodnotu, 

- rovina činnostní – je to celkové jednání člověka a jeho přístup k přírodě, který by 

měl být pozitivní (například péče o rostliny) a šetrný (například třídění odpadů, šetření vodou 

apod.). Jde rovněţ o rozvoj dovedností a mezilidských vztahů, vyznačující se úctou a 

respektem vůči přírodě a lidem. 

Obdobně řeší problematiku EkV Kulich 
39

, který sleduje v obsahu EkV následující 

trendy: 

- EkV se rozšiřuje, jako celková kultivace odpovědného vztahu člověka vůči přírodě i 

společnosti, 

- do obsahu EkV se prosazuje koncept „udrţitelného způsobu ţivota“, jako je 

například přímý kontakt s přírodou apod., 

- důraz se přesouvá na pochopení a osvojení procesů, nejen jednotlivých faktorů, 

                                                             

 
36   MÁCHAL A.: Špetka dobromysli, 1.vydání, Brno, Ekocentrum, 1996 
37   MÁCHAL A.: průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, Rezekvítek, 2000 
38

   HORKÁ H.: Ekologická výchova na 1. stupni základní školy, Brno, Masarykova Univerzita 1994 
39   ZIGLER V., LIŠKOVÁ E., (KULICH J.): Environmentální výchova na ZŠ a SŠ – teoretický základ, 

praktická aplikace. 
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- význam se klade na kritické myšlení, systémové myšlení a týmovou práci, do 

popředí se dostává jednání, chování, aktivita jednotlivce, 

- začlenění do škol probíhá v rovině prolínání stávajícími předměty, 

- zavádění integrujících učebních celků a „ekologizace“ provozu celkového ţivota a 

prostředí školy. 

Vezmeme-li v úvahu základní myšlenky EnV vzhledem k UR, pak je můţeme shrnout 

následovně: 

- vést nejen k poznání, ale především k pochopení ekologických zákonitostí, nebezpečí 

porušování a nerespektování ekologických principů, 

- učit myslet v souvislostech, v souvislostech časových i prostorových, tj. chápat 

důleţitost prevence negativních vlivů na prostředí v souvislostech lokálních, regionálních a 

globálních problémů, 

- uvědomovat si komplexně hodnoty prostředí pro ţivot a další vývoj člověka, usilovat 

o soulad ekonomického a sociálního rozvoje s ekologickými principy, 

- posilovat a rozvíjet citové vztahy k přírodě, úctu k ţivotu, k Zemi, zdůrazňovat 

etické aspekty vztahů k prostředí, lidskou sounáleţitost a rovnoprávnost, 

- uvědomovat si sociální dimenzi, řešení ekologické problematiky – z hlediska 

uplatňování vědecko-technických informací, ekonomických a právních stimulací, z hledisek 

lidské spolupráce, 

- chápat relativnost lidského poznání v čase, nezbytnost obezřetnosti v jednání a 

přijímání rozhodnutí, 

- uvědomovat si význam rozmanitosti (diverzity), nejen v přírodě, ale i v kulturní a 

civilizační oblasti, umoţňující vzájemné obohacování přístupů důleţitých pro spolupráci 

v zajišťování UR, 

- vnímat spoluodpovědnost za vztahy k prostředí, za zachování podmínek existence 

budoucích generací, za úsilí o harmonii vývoje lidské společnosti a biosféry, 

- osvojovat si a rozvíjet tvořivé aktivní přístupy k řešení problémů, schopnost 

spolupráce, uvědomování si priority kvality proti kvantitě – zejména v oblasti spotřeby a 

ţivotních cílů, 

- prosazovat ekologické aspekty do ţivotního stylu, do pracovních aktivit, pokládat je 

za etický imperativ demokracie. 

2.6  Udrţitelný rozvoj (definice, principy) 
40

 

TUR představuje pokus, jak účinně čelit mnohotvárným hrozbám, jeţ s sebou vývoj 

lidské civilizace přinesl. Počátkem etapy TUR můţeme stanovit současnou dobu. Pro sloţitost 

a komplexnost TUR není moţné nalézt stručnou ani jedinou definici nebo i popis.  

Existuje mnoho definic a na mezinárodní úrovni se k UR vede mnoho diskusí a 

jednání. Základní aspekt UR asi nejlépe vystihuje definice ze Zprávy pro Světovou komisi 

OSN pro ţivotní prostředí a rozvoj (WCED) nazvané „Naše společná budoucnost“, kterou 

v roce 1987 předloţila její tehdejší předsedkyně Gro Harlem Brundtlandová 
41

. 

(Trvale) UR je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniţ by 

oslaboval moţnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. 

                                                             

 
40

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udržitelný rozvoj, Udrţitelný rozvoj, Trvale udrţitelný rozvoj 
41 http://www.enviwiki.cz/wiki/Na%C5%A1e_spole%C4%8Dn%C3%A1_budoucnost, Naše společná 

budoucnost 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udržitelný%20rozvoj
http://www.enviwiki.cz/wiki/Na%C5%A1e_spole%C4%8Dn%C3%A1_budoucnost
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Nezbývá nic jiného, neţ se pokusit zmocnit se předmětu výkladu z několika různých 

zorných úhlů s nadějí, ţe vţdy některý z nich zprostředkuje chápající vhled do podstaty a ţe 

paralelní popisy zároveň alespoň náznakem nastíní komplexnost zobrazovaného modelu.  

Celkově lze konstatovat, ţe cílem je uspokojení sociálních (hmotných i duševních) 

potřeb člověka ekonomickými nástroji při respektování environmentálních limitů. Můţeme 

zde hovořit o určitém trojúhelníku. Aby tento trojúhelník byl funkční, musí být rovnostranný. 

Jinak řečeno, jde o soubor strategií respektujících ŢP a vedených ideologií 

environmentalismu, který pouţívá technik ochrany přírody a ŢP s vyuţitím poznatků ekologie 

jako vědy. 

Zpřesňující výklad je však zaloţen v několika vzájemně zcela odlišných rovinách. 

První z nich je rovina etická, resp. rovina existenciální. TUR nebyl nikdy jen etickou 

teorií, stejně jako nikdy nebyl jen ochranou přírody a ŢP. Etickým přístupem je vlastně 

odpovědnost vůči příštím generacím, jímţ by kterákoliv předchozí generace měla předat 

přírodu, krajinu a ŢP celistvé a neporušené a přírodní zdroje nevyčerpané v té míře, v jaké to 

jen dokáţe.  

Jde o takový způsob ţivota, který umoţní plné uspokojování potřeb současné i příštích 

generací. 

Důraz je tedy spíše na samém TUR, nikoliv na vyčíslitelném časovém horizontu. 

TUR je proto uskutečnitelný pouze jako neustále se zhodnocující a dynamicky 

rozvíjející se proces. 

O etické rovině se však dá mluvit pouze proto, ţe se dosud jedná o odpovědnost v čase 

(nad rámec současné generace) i v prostoru, tedy o odpovědnost vůči budoucím generacím. 

Druhým, velmi širokým rozměrem TUR je způsob hospodaření, ekonomika. 

V praktické, „technické“ rovině je Země jediným a to přirozeně konečným zdrojem veškerých 

surovin, ale také jediným a konečným úloţištěm odpadů a všech druhů znečištění vznikající 

v důsledku jakékoliv lidské činnosti. 

Veškerá takováto činnost vychází ze zásady, ţe člověk realizuje svůj prospěch tak, ţe 

přenáší náklady spojené s jeho získáním na nás, ale my neseme jeho následky výroby, 

přičemţ na to nemáme ţádné právo. Znečištění představuje neshodu v oblasti vlastnických 

práv. Znečištění se neodstraňuje tím, ţe se odstraní poškozené ŢP, coţ je rozhodně nemoţné, 

ale tím, ţe se vyřeší neshody v oblasti vlastnických práv. 

Znečištění je měřitelné a lze dokonce přesně stanovit hranici, která by neměla být ve 

veřejném zájmu, nikoli jen v zájmu skupiny, která se náhodně případ od případu vytvoří, 

překročena. 

Strategie TUR stojí tedy v opozici jak proti ekonomistickému postoji, ale i proti 

krajnímu izolovanému ochranářství. 

Třetí základní rovinou je oblast přírodovědná. TUR musí respektovat a chránit 

existenci jednotlivých ekosystémů i celých biomů, rozmanitost přírody, biodiverzitu, na všech 

úrovních biotické komplexity, tedy genetické či buněčné, různorodost jednotlivých druhů, 

musí mít neustále na zřeteli stav globálních ţivotodárných biosférických systémů. Důvody 

této starosti nejsou jen esteticko-vědecko-kulturní. Spočívají především ve vědomí, ţe právě 

maximální různorodost je předpokladem rovnováhy, stability a dlouhodobé existence drtivé 

většiny systémů, tedy i přírody a společnosti. Vychází z toho, ţe ţivotodárné systémy jsou 

skutečně podmínkou přeţití lidského druhu, a samozřejmě nejen jeho. 
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Čtvrtou základní, ale i zásadní a klíčovou rovinou je oblast společenskovědní. Snaha o 

udrţitelnost je na jedné straně podmíněna tím, jak se někteří lidé dovedou uskromnit ve své 

nadbytečné hmotné spotřebě a jak jsou šetrní například k přírodě, jak neznečišťují okolí, jak 

jsou šetrní na suroviny, jak hledají, vyvíjejí a pouţívají nenáročné technologie a hospodářské 

postupy. Právě toto rozpětí mezi uvědomělou skromností materiálního konzumu a 

zachováním moţnosti uplatnit v plné míře vnitřní duchovní schopnosti člověka, které ho činí 

člověkem, jeho tvořivost, důmysl a proţívání, je právě slovo „rozvoj“. Rozvoj nesmí být 

zaměňován za kvalitativní růst, zejména ekonomický. Jeho obsahem je rozvoj kvality, kvality 

ţivota a nového ţivotního stylu, zaměřeného na duševní bohatství individuálního subjektu, na 

rozvíjení a uskutečňování obecně lidských hodnot. 

Nesprávně je někdy chápán UR za trvale udrţitelný ţivot. Cílem není jenom pouhé 

přeţití, udrţení existence člověka jako takového, ale důkaz, ţe je moţné lidský důmysl, 

poznání, proţitky a jejich realizaci dále rozvíjet současně s respektováním a rozvojem 

tradičních humanistických hodnot, lidských práv a svobod, k nimţ by zcela samozřejmě měla 

náleţet i „práva přírody“ a úcta k nim a práva k ţivotu ve všech jeho formách, neboť i toto je 

základní podmínkou ţití člověka. 

Je-li ekologie vědou, ochrana přírody technikou, environmentalismus ideologií, pak 

TUR musí být chápán jako nová kultura 
42

. Tato musí být chápána komplexně, nejen jako 

pouhá ochrana ŢP a péče o sociální sféru. 

Tato kultura je potom realizací nejvyšších hodnot péčí o nejvyšší statky člověka.  

Jednou z těchto nejvyšších statků se musí stát i příroda a její hodnota nejen pro člověka. 

TUR proto nemůţe být chápán jako jakási unifikovaná planetární pakultura, ale 

naopak jako soubor kultur „globální multikultura“, jeţ bude naopak pečovat podle moţností o 

nejvyšší moţné uchování místních kulturních tradic a pamětí.  

V této oblasti je TUR inspirovaný pouze přírodovědnými poznatky. 

V současné době se zejména ve vyspělých zemích zaměřuje zvýšená pozornost na 

kvalitativní stránku rozvoje a v této souvislosti se vyjadřuje potřeba dosáhnout jeho trvalé 

udrţitelnosti. 

Evropský parlament nově formuloval UR takto: 

„UR znamená zlepšování ţivotní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity 

ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští 

generace“. 

Úkoly definující UR jsou popsány ve stěţejních programových dokumentech 

světového i evropského významu a byly předmětem jednání řady mezinárodních konferencí, 

z nichţ stěţejní význam měla konference v Rio de Janeiro v roce 1992 
43

. Na nich, stejně jako 

v následné legislativě a odborných dokumentech jednotlivých zemí se objevují termíny 

setrvalý rozvoj, TUR, UR a trvale udrţitelný ţivot. 

V souvislosti s těmito mezinárodními konferencemi a jednáními se objevují termíny 

setrvalý rozvoj, TUR, UR. 

                                                             

 
42 HEIDEGGER M.: Věk obrazu světa, Orientace, 5,6/1969 
43

   Konference OSN o ţivotním prostředí a rozvoji, Summit proběhl v roce 1992 v Rio de Janeiro v 

Brazílii ve dnech  3. - 14. června 1992 pod názvem United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED). 
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UR je v současnosti definován třemi základními pilíři, environmentálním, 

ekonomickým a sociálním. Jednotlivé segmenty jsou zaloţeny na specifických disciplínách a 

odpovídajících relevantních nástrojích. Koncepce UR však do těchto disciplín vnáší nové 

aspekty. Především integraci různých oborů lidské činnosti ve smyslu společenského kontextu 

a zdůraznění komplexnosti. Druhým aspektem je vyváţenost. Všechny tři pilíře by měly být 

v rovnováze, ve vzájemném flexibilním ovlivňování, ve směru k UR. 

Mezi takové texty patří „Miléniová deklarace“, dokument zpracovaný OSN 

s vytyčenými „Miléniovými cíli“. V osmi cílech, kterých má být dosaţeno do roku 2015, je 

také „zajištění trvalé udrţitelnosti pro ŢP“. Miléniové cíle jsou orientovány především na 

oblast rozvojové pomoci a jejich zaměření bylo podpořeno i závěry Světového summitu o 

udrţitelném rozvoji v Johannesburgu v září 2002. Johannesburgská deklarace o UR 

zdůraznila kolektivní odpovědnost za „povznesení a posílení vzájemně souvisejících pilířů 

UR – ekonomického rozvoje, sociálního rozvoje a ochrany ŢP na místní, celostátní, 

regionální a celosvětové úrovni. 

Johannesburgská konference navázala na závěry přijaté jednoznačně 180 zeměmi 

světa v Rio de Janeiro na konferenci OSN o ŢP a rozvoji, konané v červnu 1992. Celosvětově 

akceptovaným dokumentem z tohoto jednání, který rozpracoval téma UR, je A 21. 

Princip (trvale) UR formulovala ministerská předsedkyně Norska G.H.Brundtlandová 

v roce 1987. 

UR je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohroţování moţností 

budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem změn, ve kterém 

jsou vyuţívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace institucí zaměřeny na 

harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a 

aspirací 
44

. 

Na principech UR byl zaloţen Pátý akční program ES pro období 1993 – 2000. Cílem 

bylo například sníţení znečišťování ovzduší, minimalizace produkce odpadů a podpora jejich 

recyklace, podpora vyuţívání druhotných surovin a ekonomických nástrojů politiky ŢP 
45

. 

V současné době je jiţ v platnosti Šestý akční program ES pro ŢP pro období let 2002 

- 2012. Tento program je svým obsahem a obdobnými principy pokračováním Pátého akčního 

programu ES pro období 1993 – 2000. 

V českém právním řádu je (trvale) UR definován v zákonu číslo 17/1992 Sb., o ŢP. 

TUR společnosti je zde definován jako takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachová moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost 

přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů 
46

.  

Princip TUR je ve svých základních rysech jako jediný perspektivní globální 

civilizační postoj věcně i deklaratorně přijímán všemi státy světa, zejména vyspělými státy. 

Totéţ platí i o nadnárodních institucích, včetně ekonomických, počínaje OSN, EU nebo 

Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Vydané dokumenty ale i činnost těchto organizací svědčí o tom, ţe strategie TUR je 

jiţ chápána jako koncepce daleko přesahující rozměr pouhé ochrany ŢP, jejiţ těţiště leţí 

                                                             

 
44   BRUNDTLAND G.H.: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987 
45 http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHUHXKF/$FILE/5_akcni_program 

_es.pdf,  Pátý akční program Evropského společenství pro období 1993 - 2000 
46 Zákon číslo 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHUHXKF/$FILE/5_akcni_program%20_es.pdf
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHUHXKF/$FILE/5_akcni_program%20_es.pdf
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především ve společenskovědní oblasti a do budoucna především ve vzdělání, výchově a 

osvětě. 

Základní principy UR lze vyjádřit a shrnout do těchto oblastí: 

- propojení základních oblastí ţivota – ekonomické, sociální a ŢP. Řešení zohledňující 

pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě, efektivní, 

- dlouhodobá perspektiva – kaţdé rozhodnutí je třeba zvaţovat z hlediska 

dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat, 

- kapacita ŢP je omezená – nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných 

k ţivotu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu, 

- předběţná opatrnost – důsledky některých našich činností nejsou vţdy známé, neboť 

naše poznání zákonitostí fungujících v ŢP je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě 

být opatrní, 

- prevence – je mnohem efektivnější neţ následné řešení dopadů. Na řešení problémů, 

které jiţ vzniknou, musí být zpravidla vynakládáno mnohem větší mnoţství zdrojů (časových, 

finančních i lidských), 

- kvalita ţivota – má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, 

duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní ţivot, 

- sociální spravedlivost – příleţitostí i zodpovědností by měly být děleny mezi země, 

regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohroţující faktor UR, proto je aţ do 

jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři UR se 

přikládá stále větší význam a UR je čím dál častěji chápán jako „Trvalé zlepšování sociálních 

podmínek v rámci ekologické únosnosti Země“. Ekonomika v tomto výkladu hraje roli 

nástroje k dosaţení zlepšení sociálních podmínek, 

- zohlednění vztahu „lokální – globální“ – činností na místní úrovni ovlivňují 

problémy na globální úrovni – vytvářejí je nebo mohou pomoci řešit (a naopak), 

- vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnoprávnost práv), tj. 

zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i 

budoucích generací na zdravé ŢP a sociální spravedlnost. Mluvíme o morální povinnosti 

k budoucím generacím – zajišťujeme jim moţnost ţivota ve zdravém prostředí? Nebudou 

muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?,  

- demokratické procesy – zapojením veřejnosti jiţ od počáteční fáze plánování 

vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci 

 2.7  Trvale udrţitelný rozvoj – předpoklady 
47

  (Správné řízení věcí veřejných) 

Základním předpokladem dosaţení UR je tzv. správné řízení věcí veřejných (angl. 

good governance). Obsaţeno je např. v deklaraci OSN "UN Millennium Declaration" 
48

  z 

roku 2000, v dokumentech ze summitu OSN v Johannesburgu v roce 2002, v dokumentech 

EU aj.). 

Správné řízení je zaloţeno na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí a 

účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. Správné řízení - znamená 

transparentnost, zodpovědnost, bezúhonnost, vhodný management, efektivní a dostupné 

sluţby, závazek k partnerství a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. Přijímané strategie by 

měly mít jasnou spojitost s konkrétními aktivitami úřadů. Jinými slovy: státy, regiony či 

                                                             

 
47 http://www.vesmir.cz/clanek/trvale-udrzitelny-rozvoj-a-jeho-predpoklady, Trvale udrţitelný rozvoj, 

předpoklady 
48   http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, Deklarace tisíciletí , resoluce přijatá 

Válným shromáţděním OSN 

http://www.vesmir.cz/clanek/trvale-udrzitelny-rozvoj-a-jeho-predpoklady
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města, jejichţ politická a institucionální správa nevykazuje pět základních rysů správného 

řízení, nemohou dosáhnout UR. Správné řízení má pět základních rysů: 

- otevřenost 

- zapojení veřejnosti do rozhodování 

- zodpovědnost 

- efektivnost 

- spojitost strategií a konkrétních aktivit. 

Předpoklady pro UR společenství/komunity (obce, regionu) je proces nebo způsob 

práce se společenstvím, který se zaměřuje na vyuţití lidského potenciálu a podporu 

demokratických postupů. Je zaloţen na principech solidarity a společných aktivitách, které se 

snaţí čelit nerovnému postavení a diskriminaci. 

Celý rozvoj společenství usiluje nějakým způsobem o přesné vymezení a popsání 

potřeb společenství a posléze uskutečnění aktivit, jejichţ prostřednictvím se mohou lidé 

zapojit do činností, které umoţní tyto potřeby naplnit. Při naplňování individuálních i 

sociálních potřeb jsou přitom respektovány limity, které nám dává ŢP, a to z hlediska 

místního i globálního ŢP. 

Zohledňování všech aspektů rozvoje společenství (ekonomika, společnost, ŢP, kultura 

atd.) vede k takovým rozhodnutím, která podpoří UR rozvoj společenství. 

Rozvoj nemusí vţdy znamenat pouze zvyšování materiální úrovně. UR však také 

neznamená omezovat materiální potřeby pod únosnou hranici. Jde spíše o hodnotovou 

orientaci a s ní spojený styl ţivota. V současném, tzv. vyspělém světě, je prosazováno 

zaměření na materiální statky a nadměrnou spotřebu. S tím je svázana nadměrná výroba a 

produkce znečištění a odpadů.   

Pokud tedy mluvíme o rozvoji ve smyslu udrţitelnosti, je třeba soustředit se více na 

rozvíjení našich schopností, našeho duševního i tělesného potenciálu, poznání sebe sama i 

okolního světa a vytváření zdravého a krásného prostředí, nejen ve fyzickém smyslu, ale také 

ve smyslu vztahů. Jde také o respektování okolí, ţivé i neţivé přírody a přírodních 

zákonitostí, úctu k tomu, čeho dosáhli a co vytvořili naši předkové i zodpovědnost k našim 

potomkům. 

Jde o celkovou zodpovědnost k sobě samým i okolí. Cesta k UR znamená také 

rozvíjení a naplňování sociálních potřeb člověka - lásky, sociálního i rodinného zázemí, 

jistoty, společenského styku, přátelství, poznání, sociálního uznání i vlastního rozvoje a 

uplatnění. 

Při tom všem je vţdy potřeba mít na zřeteli provázanost věcí v čase i prostoru. Naše 

aktivity ovlivňují nejen nejbliţší a vzdálenější okolí, ale místa značně vzdálená od našeho  

domova. Mluvíme o globálních souvislostech. Jak ţijí lidé v jiných částech světa? Jak 

poznáme, ţe společenství / komunita (obec, region) směřuje k UR? 

Při plánování rozvoje i při řešení problémů jsou současně zohledňovány všechny 

aspekty problému (sociální, ekonomické, ekologické a další). Pokud upřednostníme jeden ze 

zmíněných aspektů na úkor druhých, jedná se o dlouhodobě neudrţitelné řešení problému. 

Strategickým plánováním je stanoven směr rozvoje obce/regionu/státu (respektující 

principy udrţitelnosti), jsou vytyčeny dlouhodobé cíle a stanoveny cesty k jejich dosaţení. 

Tyto cíle by měly vycházet z reálných potřeb místních lidí a moţností území - k tomu je 

potřeba průběţně spolupracovat s veřejností, ptát se, jaké jsou představy lidí o budoucnosti 

obce/regionu. Tyto názory musí být porovnány s dlouhodobými trendy vývoje a potřebami 

UR. 
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Pokud je plán vytvořen bez účasti veřejnosti, tedy je-li vytvořen pouze odborníky a 

poté předloţen k připomínkování veřejnosti, nelze očekávat zájem lidí o jeho připomínkování 

("stejně si udělají, co chtějí") ani zájem o jeho realizaci ("vymysleli si to, tak ať to také 

realizují!"). Proto je potřeba plány vytvářet jiţ z podkladů shromáţděných od veřejnosti, 

případně zainteresovaných skupin, veřejnost průběţně informovat o tvorbě, doplnění, 

schválení i realizaci plánu.  

Plán by měl být vodítkem pro ty, jeţ o rozvoji obce/regionu rozhodují bez ohledu na 

jejich politickou příslušnost. Společný konsensus dává záruku, ţe se jedná o společné cíle a 

nedovolí nebo zmenší moţnost osobních preferencí aktivit, které nejsou v souladu s 

dlouhodobými záměry rozvoje celého společenství. Je zde také určitá záruka, ţe se změnou 

místních představitelů (volební období 4 roky) nebudou principy UR opuštěny. 

Soudrţnost (vzájemnost, solidarita) spočívá v tom, ţe lidé pracují společně na 

zvládnutí společných problémů a nalezení způsobů naplnění jejich individuálních i 

společenských potřeb. Společná práce, rozdělení příleţitostí ale také zodpovědností zvyšuje 

kapacitu společenství i jednotlivců, posiluje pocit sounáleţitosti s místem i lidmi. 

Účast veřejnosti na rozhodování je důleţitá proto, ţe lidé mají moţnost zúčastnit se 

rozhodování, projevit své potřeby a názory, a to bez obavy z postihů nebo nezájmu. Jedná se o 

zapojení co největšího počtu lidí (i za cenu zvýšených nákladů na počátku procesu), 

dosahování konsensu a shody. Je to také respektování odlišných názorů a vyjasňování pozic a 

záměrů různých skupin i jednotlivců. Zapojení veřejnosti do rozhodování vede k posílení 

pocitu sounáleţitosti s obcí, coţ je velice důleţité pro další rozvoj obce. Obyvatelé se více 

zajímají o dění v obci, mají pocit, ţe se "něco děje", patří k tomuto místu, jsou aktivnější a 

svými postoji a skutky významným způsobem podporují další vývoj obce. 

Hlas jednotlivců a skupin má téţ význam, neboť je to ujištění jednotlivců a skupin, ţe 

jejich hlas má nějakou cenu a ţe mohou změnit věci, které se jich dotýkají. Tento princip je 

velmi důleţitý pro dlouhodobé udrţení zájmu lidí podílet se na řízení obce/regionu/státu. 

Znamená to mít dopředu jasné, co s názory těch, kteří se zapojují, znamená to nevytvářet v 

lidech příliš velká očekávání, která nemohou být naplněna, a průběţně je informovat o 

probíhajících činnostech. Pokud lidé neuvidí konkrétní změny provedené na základě jejich 

opodstatněných přání a poţadavků, nelze očekávat, ţe si podrţí důvěru v moţnosti ovlivnit 

další vývoj společenství. 

Velmi důleţitá je otázka otevřenosti a transparentnosti celého procesu. Tato přispívá k 

důvěře lidí v ty, kteří proces vedou, a větší ochotě se zapojit. Rozvoj individuálních a 

skupinových dovedností, znalostí a posilování sebedůvěry, sdílení znalostí a vzdělávání. Při 

setkávání i společné práci se navzájem obohacujeme svými zkušenostmi a znalostmi.  

Výsledek je stejně důleţitý jako proces, ve kterém se jeden od druhého navzájem učíme. 

Rozvoj ve všech oborech je natolik rychlý, ţe celoţivotní vzdělávání je nezbytností.  

Rovnocenné postavení je velmi důleţitá otázka. Boj proti diskriminaci a 

znevýhodněnému postavení (dle pohlaví, náboţenského vyznání, sociálního postavení, 

národnosti atd.) ale současně rovnocenné postavení při zodpovědnosti za rozvoj obce/regionu. 

Upřednostňování jedné skupiny (skupin) nad druhými je dlouhodobě neudrţitelné. Je to zdroj 

konfliktů a problémů. 

Základní podmínkou zajištění ochrany ŢP, snaha vyloučit nebo omezit činnosti, které 

poškozují ŢP. Ať chceme nebo ne, ŢP nám dává limity pro naše činnosti - ţijeme na 

omezeném prostoru s omezenými zdroji. Podle toho s nimi musíme zacházet (pokud chceme 

zajistit dlouhodobě UR). 

Na regionální úrovni je důleţitá otázka péče o místní zvláštnosti a jejich ochrana. 

Kulturní a společenská rozmanitost (diverzita) je stejně důleţitá jako přírodní. Místní 
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zvláštnosti vznikaly celou dobu vývoje území a jsou součástí celosvětového bohatství. Kromě 

toho na nich lze postavit atraktivitu místa pro turisty - ti nehledají v různých zemích stejné 

věci, ale právě ty zvláštní, atraktivní. 

Podpora preventivních opatření, "gram prevence je lepší neţ kilo terapie". Náklady na 

preventivní opatření jsou nesrovnatelně niţší neţ náklady na řešení problémů - zdravotních, 

ekologických, sociálních nebo ekonomických. Jedním ze základních principů UR je "princip 

předběţné opatrnosti". Vychází z poznání, ţe naše vědomosti o fungování planety Země i 

vesmíru jsou stále jen zlomkem skutečnosti. 

Zamezování vzniku velkých rozdílů (tzv. equity - rozdíly sociální, ekonomické aj.). 

Chudoba a nerovnosti, v místním i globálním měřítku, jsou ohroţujícím faktorem 

udrţitelnosti. 

Zajištění efektivního institucionálního uspořádání. Uplatnění MA21 šetří zdroje, které 

jsou vţdy omezené, zefektivňuje práci, usnadňuje lidem ţivot. Znamená to: 

- napomáhat lidem vést zdravý a produktivní ţivot v souladu s přírodou, 

- přispívat k zachování, ochraně a obnovení ekosystému planety Země, 

- bazírovat na principech trvalé udrţitelnosti výroby i spotřeby, 

- řešit problematiku rozvoje turismu za účasti zainteresovaných občanů, kdy se 

rozhodnutí o plánovaných akcích uskutečňují na místní úrovni. 

Spolupráce s ostatními obcemi a regiony. Prosazování záměrů rozvoje je vţdy snazší 

pro sdruţení neţ pro jednotlivé obce/regiony (i státy). Společný postup přináší úspory zdrojů, 

zvyšuje kapacitu i moţnosti (např. financování konkrétních záměrů) a usnadňuje dosahování 

cílů rozvoje. 

Monitorování stavu a vývoje jednotlivých oblastí ţivota a provádění hodnocení (na 

základě vybraných ukazatelů). To, zda směřujeme k vytyčenému cíli, musíme hodnotit 

průběţně na základě stanovených ukazatelů (indikátorů). Indikátory nemusejí mít vţdy jen 

podobu vědeckých dat, ale mohou vycházet z přání lidí (např. počet dětských hřišť na sídlišti, 

bezbariérové přechody apod.).  

Nadřazování veřejných zájmů nad osobní. Opačný postup je dlouhodobě neudrţitelný, 

odčerpává zdroje a ve výslednici vede k oslabení společenství, a tudíţ i onoho jednotlivce, 

který své zájmy prosazuje na úkor ostatních. 

Orientace na kvalitu a dlouhodobou udrţitelnost. Krátkodobé zisky mohou odčerpat 

společenství důleţité zdroje a vést k chudobě a závislosti na cizích jednotlivcích nebo 

seskupeních, které ze společenství (území) pouze čerpá a nic tam nepřináší (např. zahraniční 

investoři, kteří nejdříve získají výhody za účelem zaměstnání místních lidí a kteří po změně 

situace přenesou výrobu dále na východ a propustí v jediném okamţiku velké mnoţství 

zaměstnanců, neboť jsou vedeni pouze zájmem na firemním a osobním zisku). 

Zajištění politické podpory uplatňování UR (přijetí deklarace o UR). Bez zajištění 

politické podpory není šance na dlouhodobé prosazení záměrů UR. Základ spočívá ve 

spolupráci všech důleţitých skupin společenství obce/regionu (státu) a přijetí nutných 

opatření zodpovědným orgánem s rozhodovací pravomocí.  

Jít příkladem. Zajistit ekologicky šetrný provoz státních veřejných budov. Lidé 

vnímají více chování neţ slova - nemůţeme prosadit UR, pokud se sami nechováme 

udrţitelně. 
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Charakteristické znaky udrţitelného společenství 
49

 

- zdroje jsou vyuţívány efektivně a odpad je minimalizován uzavřenými cykly, 

- znečisťování je omezené na stupeň, se kterým se přírodní systémy dokáţí 

vyrovnávat, 

- je oceňována a chráněna rozmanitost přírody (biodiverzita) 

- tam, kde je to moţné, jsou místní potřeby uspokojovány z místních zdrojů, 

- obyvatelé mají moţnost získat pitnou vodu a jídlo v potřebném mnoţství a 

dostatečné kvalitě, 

- lidé mají moţnost získat odpovídající bydlení, 

- kaţdý má příleţitost získat uspokojivou práci, místní ekonomika není závislá na 

několika málo provozovatelích, ale je různorodá, 

- zdraví člověka je chráněno vytvářením bezpečného, zdravého a příjemného ŢP a 

zajištěním zdravotních sluţeb, které zdůrazňují prevenci před nemocí, stejně jako řádnou péči 

o nemocné. Je podporován zdravý způsob ţivota, 

- lidská sídla i krajina jsou harmonicky rozvíjena v souladu s urbanistickými zásadami, 

- přístup k účelovým zařízením, sluţbám, zboţí a lidem není dosahován na úkor ŢP 

ani omezován pouze na ty, kdo mají auto, 

- lidé ţijí beze strachu z individuálního násilí, ze zločinu nebo z perzekuce kvůli jejich 

vyznání, rase, pohlaví nebo sexuální orientaci, 

- kaţdý má přistup ke vzdělání, profesionální přípravě, poznání a informacím, které 

jsou potřeba, aby zaujal svou úlohu ve společnosti, 

- občanům je umoţněno podílet se na rozhodování, 

- jsou dostupné příleţitosti k aktivnímu uţívání volného času, 

- kulturní rozmanitost a místní zvláštnosti jsou ceněny a chráněny, 

- místní akce a aktivity respektují globální souvislosti, 

- vlastnická práva jsou stabilní a jsou vykonávána zodpovědně. 

 

 

3 PŘEHLED PLATNÝCH ÚMLUV, SMĚRNIC, ZÁKONŮ, PROGRAMŮ A   

KONCEPCÍ V OBLASTI EVVO V ČR 

Pojmem legislativa v oblasti ochrany ŢP ale i obecně označuje systém právních 

předpisů. Skládá se z ústavních předpisů (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod), 

zákonů a podzákonných předpisů (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a ostatních správních 

úřadů, vyhlášek a nařízení krajů a obcí). 

V oblasti ŢP je legislativa jedním z nástrojů k zajištění tzv. UR. V 90. letech došlo 

k prakticky úplné náhradě „předlistopadové“ legislativy ŢP novou, která byla po roce 2000 

harmonizována s předpisy EU. 

Legislativa ŢP je postavena na následujících principech: 

- prevence, předcházet je výhodnější neţ odstraňovat následky, 

- za znečišťování se platí, postupně se zpřísňují limity, 

- represe, pokuty, omezení či zákazy činnosti. 

Speciálním nástrojem ochrany ŢP je posuzování vlivů na ŢP, které se týká 

významných záměrů, staveb, činností a koncepcí. 

Právní předpisy v oblasti ŢP se obvykle dělí do pěti skupin: 

                                                             

 
49    Moldan B.: Indikátory trvale udrţitelného rozvoje, MŢP ČR, 1996 
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- horizontální (průřezové), týkající se více sloţek ŢP (Ústava České republiky, Listina 

základních práv a svobod, zákon o ŢP, zákon o právu na informace o ŢP, stavební zákon, 

zákon o posuzování vlivů na ŢP, zákon o integrované prevenci), 

- sloţkové zákony, ochrany sloţek ŢP (zákony o ovzduší, o odpadech, o vodách, o 

lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu),  

- doplňkové a prováděcí předpisy ke sloţkovým zákonům (prováděcí vyhlášky), 

- předpisy, chránící ŢP před specifickými druhy ohroţení (zákony o odpadech, o 

obalech, o chemických látkách, o prevenci závaţných havárií, o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy), 

- předpisy, primárně se netýkající ŢP, ale obsahující ustanovení, k němu se vztahující 

(trestní zákon, zákon o přestupcích, horní zákon, zákon o hospodaření s energií apod.) 
50

. 

3.1  Dokumenty na mezinárodní úrovni 

Mezinárodní zákon o ŢP 
51

 je skupina mezinárodního práva, které se dotýká ochrany 

globálního ŢP. Toto právo zahrnuje širokou paletu oblastí, od pozemských, námořních a 

atmosférických, ale i ochrana zvěře a různorodosti přírody. 

Ve vývoji mezinárodního práva v souvislosti s ochranou přírody lze za klíčové 

okamţiky povaţovat: 

- Konvenci Spojených národů na lidské prostředí (UNCHE), 1972, Stockholm, 

- Brundtland, Zpráva o ŢP a rozvoji pro Komisi OSN (UR), 1987, 

- Konference Spojených národů na prostředí a vývoji (UNCED), Rio de Janiero. 

Mezinárodní zákon o ŢP čerpá jeho obsah z mezinárodních dohod (konvence, 

smlouvy, protokoly), z obvyklého mezinárodního práva, obvyklých principů práva a jiných 

dokumentů, jako jsou rozhodnutí soudu, deklarace, doktríny a doporučení daná světovými 

organizacemi. 

3.1.1  Agenda 21 
52

 

A 21  je dokument OSN, akční program, který byl přijat na konferenci o ŢP v Rio de 

Janiero roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k UR 

na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo 

ovlivnit přechod na UR. 

Tento akční program obsahuje podrobná doporučení, na jejichţ základě bude moţno 

zpomalit zhoršování stavu ŢP a dosáhnout udrţitelného vyuţívání přírodních zdrojů 

v rovnováze s potřebami budoucích generací lidské společnosti. Státy, které se k A 21 

přihlásily, by měly principy A 21 začlenit do svých strategických dokumentů 
53

. 

3.1.2  Aarhuská úmluva 
54

 

 Aarhuská úmluva v sobě spojuje a zároveň garantuje environmentální a občanská 

práva – právo na informace o znečištění a demokratickou debatu o velkých projektech, 

propojuje tři velká témata, ŢP, lidská práva a problémy spojené s korupcí. Pojem ŢP se navíc 

                                                             

 
50 http://www.esipa.cz/sbírka/sbsrv.dll,  
51 http://wikipedia.infostar.cz/i/in/international_environmental_law.html,  Mezinárodní zákon o 

ţivotním prostředí 
52

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_21, Agenda 21 
53   Agenda 21, http://www.ma21.cz 
54   http://cs.wikipedia.org/wiki/Aarhuská_úmluva, Aarhuská úmluva 

http://www.esipa.cz/sbírka/sbsrv.dll
http://wikipedia.infostar.cz/i/in/international_environmental_law.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aarhuská_úmluva
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v pojetí Aarhuské úmluvy rozšiřuje, takţe se dotýká i ochrany kulturních památek, veřejného 

zdraví a spotřebitelských práv. 

 Smlouva byla sjednána 25. června 1998 v dánském městě Aarhus na konferenci 

ministrů ŢP regionu Evropské ekonomické komise OSN (UNECE). 

 Úmluva vstoupila v platnost 
55

 30. října 2001, ČR ji ratifikovala aţ o 6 let později po 

jejím podepsání, 6. července 2004, pro ČR vstoupila v platnost 
56

 dne 4. října 2004. 

3.1.3  Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 
57

 

Tato směrnice vychází z Aarhuské úmluvy a rozšiřuje stávající přístup stanovený 

směrnicí 90/313/EHS 
58

 a právě její cíle jsou členským státům EU uloţeny touto směrnicí 

2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003. Týkají se zejména zabezpečení přístupu veřejnosti k 

informacím o ŢP. Tato směrnice stanovuje určité mantinely pro legislativu v členských 

státech. Této směrnici se pak jednotlivé státy mají za úkol přiblíţit při vydávání národních 

právních předpisů.  

Poţadavky této směrnice byly v ČR implementovány do zákona číslo 123/1998 Sb., o 

právu informace o ŢP. 

Tato směrnice zahájila proces změn způsobem, v němţ orgány veřejné správy 

přistupují k řešení otázek otevřenosti a transparentnosti, přičemţ zavádějí opatření k výkonu 

práva přístupu veřejnosti o ŢP se snahou tento proces dále rozvíjet a pokračovat v něm. 

Vedle toho jsou poţadavky na účast veřejnosti obsaţeny v mnoha dalších směrnicích, 

jako například: rámcová směrnice o vodě, směrnice o GMO a směrnice o odpovědnosti za 

škodu na ŢP.  

3.2. Legislativa České republiky v oblasti EVVO 

Platné zákony, nařízení vlády ČR a jiné normativní akty, které jsou součástí právního 

řádu ČR, můţeme rozdělit na právní normy základní, které se této problematice věnují přímo 

a na právní normy ostatní, které se této problematiky dotýkají, například v oblasti veřejné 

správy, pedagogické a odborné sféře, podnikové sféře, veřejnosti a dále například na zákony 

vyhlašující velkoplošná chráněná území (NP a CHKO). 

K základním normám související s oblastí EVVO, lze zařadit Ústavu ČR, Listinu 

základních práv a svobod. Jako součást ústavního pořádku ČR, dále zákon o ŢP, zákon o 

právu na informace o ŢP, zákon o posuzování vlivu na ŢP, zákon o integrované prevenci a 

zákon o ochraně přírody a krajiny. 

K souvisejícím zákonům s oblastí EVVO, ve spojení s veřejnou správou, je moţné 

zařadit zákon o svobodném přístupu k informacím, který slouţí jako podpůrný zákon zákona 

o právu na informace o ŢP, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, 

zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákon o státní statistické sluţbě, zákon o 

Státním fondu ŢP ČR, nebo další například zákon o podpoře regionálního rozvoje nebo zákon 

o rozpočtových pravidlech. 

                                                             

 
55   Na základě článku 20 odstavce 1, Úmluvy … 
56

   Na základě článku 20 odstavce 3, Úmluvy … 

 
57 Směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o ţivotním prostředí a o zrušení směrnice rady 

90/313/EHS 
58  Jako součást implementace této směrnice byl usnesením vlády České republiky číslo 1048 ze dne 

23.října 2000, schválen Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice 
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V oblasti pedagogické nebo odborné sféře tuto správu upravují například vyhláška o 

dalším vzdělávání a kariérním postupu pedagogických pracovníků 
59

, školský zákon 
60

, zákon 

o podpoře výzkumu a vývoje, zákon o obecně prospěšných společnostech.   

Z dalších souvisejících zákonů lze jmenovat např. zákon o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty, zákon o prevenci závaţných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, zákon 

o vodách, zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o sdruţování 

občanů, zákon o územním plánování a stavebním řádu či občanský zákoník.  

Vstup ČR do EU přinesl a stále přináší mnohé změny v právu ŢP, které znamená 

neustálé přizpůsobování vnitrostátních právních předpisů poţadavkům EU. 

Nelze opominout ani zřizovací dokumenty k zvláště chráněným územím (zákony, 

nařízení vlády, vyhlášky) např. zákon, kterým se vyhlásil Národní park České Švýcarsko, 

nebo nařízení vlády o zřízení KRNAP a stanovení podmínek jeho ochrany. 

Podrobnější přehled právních předpisů k dané problematice je zpracován např. v 

Souhrnné koncepci resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování veřejnosti v 

záleţitostech ŢP (MŢP, 1999). Mnohé z právních předpisů uváděných v této koncepci jiţ 

neplatí a byly nahrazeny novými (např. správní řád, zákon o územním plánování a stavebním 

řádu - stavební zákon) a při podrobnějším studiu je nutné provést zjištění jejich platnosti a 

účinnosti.  

Je třeba zdůraznit, ţe zde nemohou být citovány veškeré právní normy, které s danou 

problematikou souvisejí, i kdyţ třeba v této práci jsou uvedeny.  

Právní normy zveřejněné v této práci jsou uvedeny ve znění k 31. prosinci 2010. 

3.2.1  Ústava České republiky 
61

 

Ústava České republiky (dále jen ústava ČR) je součástí Ústavního pořádku ČR, 

účinná od 1. ledna 1993. Předpoklady pro zákonné vymezení podmínek směřujících k TUR, 

účasti veřejnosti na rozhodování a EVVO jsou zakotveny především v článcích 3, 7, 10, 36. 

Článek 3 ústavy ČR stanovil, ţe součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a 

svobod (viz následující kapitola). 

Článek 7 ústavy ČR uvádí, ţe stát dbá o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství.  

V článku 10 ústavy ČR je uvedeno, ţe vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichţ 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiţ je ČR vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného neţ zákon, pouţije se mezinárodní smlouva. V souvislosti 

s EVVO se jedná o Aarhuskou úmluvu. 

3.2.2  Listina základních práv a svobod 
62

 

LZPS byla vyhlášena jako součást ústavního pořádku ČR. Práva a svobody týkající se 

EVVO jsou obsaţeny především v článcích 11, 17 aţ 20 a v článku 35. Vlastnictví zavazuje, 

                                                             

 
59 http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb, vyhláška o dalším vzdělávání a kariérním 

postupu pedagogických pracovníků 
60 http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon, školský zákon 
61

 Zpracováno dle Ústavy České republiky (ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., v platném znění) a dle 

MŢP 1999 
62

 Zpracováno dle Listiny základních práv a svobod - Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb
http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon
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nesmí být zneuţito na újmu práv druhých a nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými 

zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a ŢP nad míru stanovenou 

zákonem 
63

. 

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Kaţdý má právo vyjadřovat své 

názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakoţ i svobodně 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je 

nepřípustná. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li 

o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.  

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon 
64

. 

Kaţdý má právo na včasné a úplné informace o stavu ŢP a přírodních zdrojů 
65

 . 

3.2.3  Zákon o ŢP 
66

 

Účelem zákona je vymezit základní pojmy a stanovit základní zásady ochrany ŢP a 

povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu ŢP a při vyuţívání 

přírodních zdrojů při zachování principu TUR. 

Způsob provádění výchovy, osvěty a vzdělávání specifikuje ustanovení § 14. 

Výchova, osvěta a vzdělávání mají vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem 

TUR a k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ŢP a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k 

ţivotu ve všech jeho formách.  

Období, kdy byl tento zákon schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů je moţné nazvat 

zakladatelským obdobím české politiky ŢP (1990 – 1992), které bylo předznamenáno 

politickým dokumentem „Duhový program“ a jeho hlavním rysem byla příprava a schválení 

první generace environmentální legislativy (zejména zákony o odpadech, ovzduší, ochraně 

přírody a krajiny, posuzování vlivů na ŢP). 

3.2.4  Zákon o právu na informace o ŢP 
67

 

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství 
68

 zabezpečení 

práva na přístup k informacím o ŢP a na včasné a úplné informace o ŢP 
69

, na vytvoření 

podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o ŢP ze 

strany povinných subjektů.  

Zákon stanovil podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o ŢP, jimiţ 

disponují povinné subjekty 
70

 podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto 

subjekty a dále stanovil podmínky přístupu veřejnosti k těmto informacím. 

                                                             

 
63 Článek 11 Listiny základních práv a svobod 
64 Článek 17 Listiny základních práv a svobod 
65 Článek 35 Listiny základních práv a svobod 
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 Zpracováno dle zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, v platném znění 
67

 Zpracováno dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, v platném znění 
68

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 

k informacím o ţivotním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS 
69

 Článek 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, publikované usnesením Předsednictva ČNR pod 

č. 2/1993 Sb. 
70

 § 2 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí 
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Zákon rovněţ specifikuje základní podmínky a lhůty 
71

 pro zpřístupňování informací a 

důvody, pro které mohou povinné subjekty odepřít zpřístupnění informace 
72

. 

Pro povinné subjekty byla tímto zákonem stanovena povinnost aktivního 

zpřístupňování informací o ŢP zejména způsobem umoţňujícím dálkový přístup a dále 

prostřednictvím vlastní ediční a publikační činnosti 
73

. Zprávu o stavu ŢP ČR dle ustanovení § 

12 tohoto zákona projednává a schvaluje vláda ČR jedenkrát za rok. Tato zpráva obsahuje 

zejména informace o kvalitě ŢP a o zátěţích, které na ŢP působí. 

Ústředním správním úřadům byla stanovena povinnost v mezích své působnosti 

vytvářet podmínky pro realizaci a rozvoj EVVO a zajistit odpovídající vzdělanost a 

informovanost svých zaměstnanců v oblasti ŢP. 

Zpracovatelem SP EVVO v ČR bylo stanoveno MŢP, které zároveň garantuje, 

koordinuje a aktualizuje SP EVVO prostřednictvím akčních plánů na příslušná léta 
74

 a 

podporuje rozvoj osvěty vedoucí k preventivní ochraně ŢP. 

MŠMT byla stanovena odpovědnost za zařazení EnV ve smyslu UR do základních 

pedagogických dokumentů a povinnost podporovat další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti ochrany ŢP a UR. 

Pro kraje v samostatné působnosti byla stanovena povinnost zpracovat, koordinovat a 

aktualizovat krajské koncepce EVVO a podporovat rozvoj environmentálního poradenství. 

Zároveň kraje umoţňují obcím v samostatné působnosti podílet se na realizaci krajské 

koncepce EVVO a vytvářet v této oblasti vlastní programy. 

3.2.5  Zákon o posuzování vlivů ŢP 
75

 

Účelem posuzování vlivů na ŢP je získat objektivní odborný podklad pro vydání 

rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů 
76

 a přispět tak k UR 

společnosti.  

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na ŢP, zahrnující vlivy na ţivočichy a 

rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní 

zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Jedná 

o posuzování vybraných staveb a činností, které by mohly mít dopad na ŢP. Tyto vybrané 

záměry jsou uvedeny v příloze č. I tohoto zákona. Podle tohoto zákona jsou, s ohledem na 

moţný vliv na ŢP, posuzovány také koncepce. Předmětem posuzování vlivů koncepcí na ŢP 

jsou koncepce uvedené v § 10a tohoto zákona. 

Kaţdý se můţe ve lhůtě 15 dnů vyjádřit k oznámení a ve lhůtě 30 dnů k dokumentaci 

u příslušného úřadu. Státní správu v oblasti posuzování vlivů na ŢP vykonávají MŢP a orgány 

kraje. Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky jsou 

povinny dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle 

                                                             

 
71 § 7 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí 
72 § 8 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí 

 
73 § 10a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, v platném znění 
74 V současnosti je platný Akční plán na léta 2010 – 2012, http://mzp.cz/cz/akcni_plan_evvo_2010 
75 Zpracováno dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), v platném znění 
76 např. zákon o územním plánování a stavebním řádu, horní zákon, zákon o vodách, zákon o 

pozemních komunikacích atd. viz § 1 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

http://mzp.cz/cz/akcni_plan_evvo_2010
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zvláštních právních předpisů 
77

. Informace o záměrech jsou zveřejněny na úředních deskách 

dotčených územních samosprávných celků. 

3.2.6  Zákon o integrované prevenci 
78

 

Účelem zákona je, v souladu s právem ES 
79

, dosáhnout vysoké úrovně ochrany ŢP 

jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi 

uvedenými v příloze č. 1 tohoto zákona.  

 „V integrovaném povolování se soustřeďují všechna práva, která s účastí veřejnosti 

souvisejí, coţ v řízeních podle sloţkových předpisů není běţné. Jedná se o právo na 

informace, právo být vyslyšen, právo ovlivnit rozhodnutí.“ (Koncepce EVVO Rakovník, 

2004) 

Státní správu v oblasti integrované prevence vykonávají MŢP ČR, MPO ČR, Mze ČR, 

MZ ČR, KÚ, inspekce a krajské hygienické stanice. Hlavní kompetence, tedy vydání 

integrovaného povolení je v kompetenci místně příslušného KÚ a MŢP ČT. 

„Integrované povolení nahrazuje jednotlivá sloţková rozhodnutí na úsecích vodního 

hospodářství, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, lesního hospodářství,  

ochrany ovzduší, ochrany veřejného zdraví, ochrany zemědělského půdního fondu, 

veterinární péče, přírodních léčivých zdrojů atd.“ „Firmám je ukládáno pouţívat nejlepších 

dostupných technik (the best available technology). Bez integrovaného povolení nelze vydat 

stavební povolení.“  

3.2.7  Zákon o ochraně přírody a krajiny 
80

 

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků 

přispět k udrţení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem ţivota, 

přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s 

právem ES 
81

 v ČR soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a 

kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry. 

Účast občanů podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění, je zajištěna dle ust. § 70 ZOPK prostřednictvím jejich OS a dobrovolných 

sborů či aktivů. 

OS, jehoţ hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny je oprávněno, 

pokud má právní subjektivitu, poţadovat u příslušných orgánů státní správy (například orgány 

ochrany přírody, vodoprávní úřady, stavební úřady), aby bylo předem informováno o všech 

zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichţ mohou být dotčeny zájmy 

ochrany přírody a krajiny chráněné podle ZOPK. Tato ţádost je platná jeden rok ode dne 

jejího podání, lze ji podávat opakovaně a musí být věcně a místně specifikována. 

                                                             

 
77 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, v platném znění 
78 Zpracováno dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
79 Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění 

80 Zpracováno dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
81 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin a Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně ţijících 

ptáků. 
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OS je oprávněno za podmínek a v případech podle předcházejícího odstavce účastnit 

se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo 

příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. V tomto případě má postavení 

účastníka řízení. 

Právo na informace v ochraně přírody a krajiny stanovuje § 72 ZOPK. Orgány, které 

vykonávají státní správu v ochraně přírody podle tohoto zákona a prováděcích předpisů, jsou 

povinny v rozsahu své působnosti vést přehled informací, který obsahuje zejména normativní 

správní akty v ochraně přírody, návrhy na zahájení správního řízení, vydaná rozhodnutí 

včetně rozhodnutí v odvolacím nebo přezkumném řízení, všechny písemné a jiné podklady 

pro vydaná rozhodnutí, zejména zápisy, protokoly, svědecké výpovědi, písemné důkazy, 

odborné posudky, návrhy na vyhlášení části přírody za zvláště chráněnou a vyjádření 

vlastníků či nájemců pozemků k tomuto záměru, jiné důleţité informace, které se vztahují k 

výkonu a řízení ochrany přírody známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji 

přírodního prostředí.  

Povinnosti v oblasti EVVO jsou stanoveny v § 78 odst. 7 správám NP a CHKO, kdy 

správy mimo jiné zajišťují stráţní, informační a kulturně výchovnou činnost. MŢP dle § 79 

odst. 2 písm. a) zpracovává ve spolupráci s kraji v samostatné působnosti prognózy a 

koncepce strategie ochrany přírody v ČR a dle písm. c) spolupracuje s MŠMT v zajišťování 

EkV a EkVz. 

Kraje dle § 77a zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a 

strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o NP nebo CHKO, NPR, NPP 

nebo jejich ochranné pásmo a spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na 

zajišťování EkV a EkVz. 

3.3  Státní politika ŢP 
82

 

Usnesením vlády ČR ze dne 17. března 2004 č. 235 o Státní politice ŢP ČR byla 

schválena aktualizovaná SPŽP na období 2004 – 2010. Tento dokument nahradil SPŢP 

schválenou usnesením vlády č. 38 dne 10. ledna 2001, v reakci na významné změny, které 

přinesl přelom druhého a třetího tisíciletí prakticky ve všech oblastech včetně oblasti ochrany 

ŢP a nikoliv pouze z důvodu závazku daného tímto usnesením 
83

.  

„Aktualizovaná SPŢP odpovídá na výzvy plynoucí z výsledků hodnocení 

implementace předchozí SPŢP a potřeb uchovat a pokud moţno dále zlepšovat ŢP pro 

kvalitní ţivot dalších generací obyvatel ČR. Současně respektuje závazky, které pro ČR 

vyplynuly z členství v EU, jakoţ i existující povinnosti spojené se členstvím ČR v OSN, v 

OECD aj. Východiskem jsou zkušenosti z plnění předchozích národních strategických 

dokumentů v oblasti ŢP (Duhový program z r. 1990, SPŢP z let 1995 a 2001)“ 
84

. 

„Základním účelem SPŢP nadále zůstává poskytovat rámec a vodítko pro 

rozhodování a aktivity na mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující 

k dosaţení dalšího zlepšení kvality ŢP jako celku i stavu jeho sloţek a součástí, k uplatnění 

principů UR a k pokračující integraci hlediska ŢP do sektorových politik, ke zvyšování 

ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a 

činností“ 
85

. 

                                                             

 
82 Zpracováno dle MŢP: Státní politika ţivotního prostředí, Praha 2004 
83

 Státní politika ţivotního prostředí, Praha 2004 
84 Státní politika ţivotního prostředí, Praha 2004 
85 Státní politika ţivotního prostředí, Praha 2004 
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Prioritní oblasti aktualizované SPŢP jsou kompatibilní s 6. akčním programem ES pro 

ŢP. Těmito prioritami jsou problémy v oblasti ochrany přírody a krajiny, 

- biologické rozmanitosti, 

- udrţitelného vyuţívání přírodních zdrojů, 

- ochrany vod a ochrany před povodněmi, 

- optimalizace materiálových toků a nakládání s odpady, 

- sniţování zátěţe ŢP pocházející z lidské činnosti, 

- zlepšování environmentálních standardů pro kvalitu lidského ţivota, 

- ochrany klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění 

  ovzduší, 

- zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách ŢP 
86

. 

 „Aktualizovaná SPŢP je představována jako dokument pro posilování a zlepšování 

partnerské spolupráce s jinými resorty tak, jak odpovídá principům UR. V části věnované 

sektorovým politikám proto usiluje o vytipování takových směrů další spolupráce, které nejen 

přispějí k lepšímu pochopení a účinnějšímu uplatnění aspektů ŢP v činnosti partnerských 

resortů, ale také k podpoře realizace těch cílů jiných resortů, které jsou v souladu se zásadami 

UR a napomáhají k oddělení trendů hospodářského rozvoje od pokračování negativních vlivů 

jejich činností na ŢP 
87

“. 

3.4  Místní Agenda 21 
88

 

Specifickou formou přímé praktické účasti veřejnosti na rozhodování o ŢP a o 

místním či regionálním rozvoji je místní A 21. MA 21 je lokální aplikace dokumentu A 21, 

přijatého účastníky Konference o ŢP a rozvoji v Rio de Janeiro roku 1992. Jde o zapojení co 

největšího mnoţství zájmových skupin do plánování i praktických akcí na podporu UR obce, 

města či regionu. Vzhledem k tomu, ţe se A 21 a analogicky i MA 21 zabývá všemi třemi 

hlavními pilíři UR (sociální, ekonomický, environmentální), není MA 21 omezena jen na 

otázky ŢP. MA 21 je jednou ze strategických priorit MŢP, metodickou podporou byl pověřen 

ČEÚ 
89

 

3.5  Státní program EVVO v ČR a Akční plán SP EVVO 
90

 

SP EVVO v ČR je základním dokumentem pro dlouhodobé cíle rozvoje EVVO v ČR. 

Tento program stanovuje kompetence, cíle a úkoly, které povedou k rozvoji v této oblasti. 

Hlavním cílem SP EVVO v ČR je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o ŢP. 

Program vychází z přesvědčení, ţe dosaţení harmonického stavu, kdy lidé chrání přírodní 

prostředí a váţí si všech forem ţivota, aktivně uplatňují principy a cíle UR, povede 

k zachování druhového bohatství Země, zlepšení ŢP, udrţování kulturního a 

architektonického dědictví a zajištění zdravého rozvoje lidské populace. 

Usnesením vlády České republiky č. 1048 ze dne 23. října 2000 byl schválen SP 

EVVO jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím 

                                                             

 
86 Státní politika ţivotního prostředí, Praha 2004 
87 Státní politika ţivotního prostředí, Praha 2004 
88 http://www.mzp.cz/cz/mistni_agenda_21, Místní agenda 21 
89

 Pozn.: k 1. 4. 2005 byla z ČEÚ na základě rozhodnutí ministra ţivotního prostředí zřízena CENIA, 

česká informační agentura ţivotního prostředí, která funguje jako státní příspěvková organizace Ministerstva 
ţivotního prostředí. 

 
90 http://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty_evvo_cr, Státní program EVVO v ČR 

http://www.mzp.cz/cz/mistni_agenda_21
http://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty_evvo_cr
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o ŢP. Zároveň byl schválen Akční plán SP EVVO ČR na léta 2001 aţ 2003 a ministrovi ŢP a 

ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy byla uloţena povinnost vyhodnocovat plnění SP 

EVVO ČR a aktualizovat Akční plán kaţdé 3 roky. 

Toto usnesení bylo novelizováno usnesením vlády č. 1010 ze 14. října 2002, kterým se 

úkoly, dříve formulované pro přednosty okresních úřadů, přenesly na ředitele KÚ. 

„Nejvýznamnějším úkolem Akčního plánu SP EVVO ČR, který byl stanoven na léta 

2001 – 2003, byl úkol iniciovat vznik funkčních regionálních a místních systémů EVVO, v 

úzké spolupráci pracovníků veřejné správy, škol, center a SEV, nevládních neziskových 

organizací a dalších partnerů činných v EVVO.“  

 Akční plán SP EVVO na léta 2004 – 2006 byl výrazněji orientován na UR a práci 

s veřejností.  

Akční plán SP EVVO ČR na léta 2007 – 2009, byl rozčleněn na témata, děti, mládeţ a 

veřejnost, státní správa a podniková sféra se stanovením cílů a opatření pro jednotlivé oblasti. 

Jednotlivým tématům je stanoven termín jejich splnění nebo plnění, odpovědnost a 

spolupráce.  

V současné době byl vydán nový Akční plán na léta 2010 – 2012 s výhledem do roku 

2015 
91

. 

Tento plán navazuje na předešlé plány a reaguje na výstupy a doporučení studií a 

analýz k EVVO v roce 2009.  Dále je doplněn i aktivitami, které pomáhají lépe nastavit 

systém EVVO na národní i regionální úrovni. Jedná se především o úpravu vzdělávacích 

dokumentů, finančních mechanismů, tvorba portálů apod.  

3.6  Strategie vzdělávání pro UR 

Jedním z řady dalších dokumentů, kterým se ČR připojila k právě probíhající Dekádě 

UNESCO pro vzdělávání k UR rozvoji 2005 – 2014 vyhlášené OSN v roce 2005, je 

„Strategie vzdělávání pro UR ČR pro léta 2008 – 2015“ 
92

. 

Jedná se o dokument, aplikující základní principy a témata UR do vzdělávání všech 

typů a úrovní, který ve vzdělávání významně akceptuje propojování souvislostí, zejména mezi 

ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje společnosti. 

Strategie předpokládá vyuţití především rozvoje kompetencí vzdělavatelů na všech 

stupních vzdělávání (předškolní, základní a střední školství, vyšší odborné, vysokoškolské i 

další vzdělávání), rozvojem kompetencí příjemců vzdělávání a dostatečnou nabídku 

vzdělávacích programů.  

3.7   EnV v oblasti státní správy a školství v ČR 

Před rokem 1989 byla problematika EVVO (EkV) v oblasti školství jen částečně 

řešena jako součást výuky některých předmětů, aniţ by byl na tuto oblast kladen větší důraz. 

Spíše se jednalo o informace, vyplývající z výuky daného předmětu. 

V oblasti školství bylo vytvořeno určité zázemí pro EkV v roce 1990 v Ústředním 

domě dětí a mládeţe a jeho nástupnických organizacích v oblasti volnočasových aktivit. 

Významnou roli v některých městech měla pro EkV pracoviště „Pedagogického 

centra“, která byla po zrušení zčásti nahrazena Národním institutem dalšího vzdělávání.  

                                                             

 
91 Usnesení vlády č. 1302 ze dne 19.října 2009 
92 Schváleno vládou ČR, 9.července 2008 
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Dnes problematika EVVO spadá do gesce VÚP a Národního ústavu odborného 

vzdělávání. 

Jistou úlohu sehrávaly a sehrávají i organizace v jiných rezortech, neţ je školství. Na 

počátku 90.let zejména Ústav pro kulturně výchovnou činnost v pravomoci MK (kulturní 

střediska, knihovny apod.), k rozšíření zázemí pro osvětu a vzdělávání veřejnosti. 

Nemalou úlohu v této oblasti sehrálo ministerstvo, projekty Zdravé město a Zdravá 

škola. 

Ve veřejné správě na regionální úrovni hrály významnou roli v dřívější době od roku 

1992 (vládní usnesení k EkV) okresní úřady. U převáţné většiny se podařilo na základě 

usnesení vlády vytvořit a i stabilizovat na odborech ŢP funkci pracovníka, odpovědného za 

EkV, někde i na plný úvazek. Po roce 2000 převzaly tyto úkoly KÚ. 

V ČR existuje téţ několik ORP, které pro tuto činnost vyčlenily pracovníka, nebo 

touto činností pověřily jimi zřizovanou organizaci. Některé kraje a města zřídily i 

specializované příspěvkové organizace, například v Brně byl zřízen „Dům ekologické 

výchovy Lipka“ (dnes Školské zařízení pro EnVz Lipka), které je jedno z nejstarších v České 

republice (dříve České a Slovenské republice). 

Z organizací zřizovaných regionální veřejnou správou (kraj, obec) hrají významnou 

úlohu školy a školská zařízení. Od roku 2002 mají mít na základě pokynů MŠMT jednotlivé 

školy školní koordinátory EVVO.  

V rámci vysokého školství sehrávají významnou roli ústavy a katedry zaměřené na 

vzdělávání o ŢP, např. Centrum UK pro otázky ŢP, CEkV na PedF UK, či Katedra sociální a 

kulturní ekologie Fakulta humanitních studií UK.     

  Velmi důleţitá byla v EkV role nestátních neziskových organizací. Na přelomu 80. a 

90. let bylo iniciátorem zejména Hnutí Brontosaurus, které bylo výrazně profilované na práci 

s mládeţí. Dále sem ještě patří řada základních organizací ČSOP. Během dalšího období bylo 

vytvořeno na jejich základě řada nových SEV a ekologických poraden. 

V polovině 90. let, kdy byla podpora EkV omezenější, některá střediska zanikla, nebo 

redukovala svoji činnost.   

Zřetelnější zvýšení jejich počtu bylo po roce 2000, které souviselo s nárůstem podpory 

z národních a evropských zdrojů, zejména z programu MŢP Národní síť EVVO a 

z grantového programu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, 

financovaných z Evropského sociálního fondu. 

Dále můţeme v této oblasti hovořit i o aktivitách nestátních neziskových organizací a 

sdruţení, jako jsou Zelený kruh, Arnika, Děti Země, Hnutí Duha, STUŢ a pod.. 

3.8  Program Zdraví 21 
93

 

Dalším neméně důleţitým dokumentem přijatým vládou ČR v říjnu roku 2003 je 

„Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu ČR – Zdraví pro všechny v 21. století“
94

 

Cílem tohoto programu je Zdravé a bezpečné ŢP, je to program rozsáhlých aktivit 

zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva. 

 

                                                             

 
93 http://www.mzcr.cz/obsah/program-zdravi-21, Program Zdraví 21 
94 Usnesení vlády ČR, č. 1046/2003 

http://www.mzcr.cz/obsah/program-zdravi-21
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3.9  Resortní dokumenty 

V resortu školství byl vydán v roce 2001 „Metodický pokyn MŠMT k EVVO“, určený 

všem školám a školským zařízením, který popisuje, jak by měl vypadat systém EVVO na 

škole. Tentýţ dokument zavádí funkci školního koordinátora EVVO a vytvoření ŠP EVVO.  

Dokumenty pro EkV a EnVz v této oblasti jsou „RVP“, které vymezují EnV a EnVz 

jako povinné průřezové téma v základním i středním školství. 

3.10  Krajské dokumenty 

Od roku 2002 přijímají KÚ své „Koncepce EVVO“, které jsou zpracovány s různou 

kvalitou pracovníky úřadu, nebo jimi pověřenou organizací. Problematika EVVO se dále 

promítá i v některých krajských rozvojových programech a v dílčích koncepcích, programech 

a dokumentech zejména v oblasti školství a ŢP. 

3.11  Školní dokumenty 

Jednotlivé školy a školská zařízení mají ve smyslu metodického pokynu jako klíčový 

dokument zpracovaný „ŠP EVVO“ a dále dle rámcových vzdělávacích programů 

rozpracovávají EnV jako závazné průřezové téma do svých školních programů.  

3.12  Školní ekologické projekty 

Školní ekologické projekty jsou didaktickými a originálními prostředky EkV. Projekty 

vyuţívají mnoho metod, praktických a teoretických znalostí. Projekty mohou být vyuţívány i 

v mimoškolní činnosti 
95

. Pro potřeby práce uvedu dva příklady, projekt GLOBE, který mě 

zaujal svou celistvostí a tím, ţe je vyuţívám v celosvětovém měřítku a projekt „Školní 

zahrady jako přírodní učebnice“, který mě zase oslovil tím, ţe teoretické poznatky z výuky lze 

uplatnit v praxi, je vhodný i pro méně nadané ţáky, a je realizovatelný skoro na všech typech 

škol.  

Projekt GLOBE 
96

 

Projekt GLOBE je dlouhodobý celosvětový projekt (mezinárodní školní program) 

zaměřený na sledování ŢP na místní i globální úrovni. Ţáci a studenti z různých zemí světa 

provádějí pozorování kvality ŢP ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu 

do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými 

výsledky ostatních účastníků. Projekt GLOBE i jeho výsledky jsou přístupné všem lidem na 

celém světě na adrese http://www.globe.gov. 

Hlavní cíl projektu je spolupráce s ostatními účastníky po celém světě, kde jde o 

vzájemné porozumění při řešení nejrůznějších pozorování a poznávání přírody kolem nás. 

Projekt GLOBE v ČR garantuje MŠMT a MŢP. Na projektu spolupracují 

Přírodovědecká fakulta UK, Český hydrometeorologický ústav, Česká asociace pro 

geoinformace, členové vědecké rady GLOBE. Více informací o projektu GLOBE: 

http://www.terezango.cz/globe/. 

Projekt je stanoven do šesti oborů, kde se řeší jednotlivé problémy a úkoly. 

 - pedologie (půdní vlastnosti), 

 - meteorologie (kvalita ovzduší, vývoj a změna počasí a podnebí), 

 - hydrologie (vodní toky a nádrţe), 

                                                             

 
95   MÁCHAL, A., Průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, Rezekvítek a Lipka, 2000 
96   http://globe.terezanet.cz/projekty.globe.html, Projekt GLOBE 

http://www.globe.gov/
http://www.terezango.cz/globe/
http://globe.terezanet.cz/projekty.globe.html
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 - biometrie (druhy lesních porostů), 

 - fenologie (opakující se biologické cykly), 

 - dálkový průzkum Země. 

ČR zavedla zajímavou tradici. Všichni účastníci tohoto projektu se kaţdoročně 

setkávají na "GLOBE GAMES".  Ze ZŠ a MŠ v blízkém okolí je do tohoto programu 

zapojena ZŠ a MŠ Byšice, která má téţ velmi pěknou webovou stránku k problematice EVVO 

na škole (http://www.evvo-zsbysice.estranky.cz/clanky/projekt-globe--meteorologie/), coţ by 

mohlo být vzorem pro další školy ORP.  

 Projekt – Školní zahrady jako přírodní učebnice  

Projekt „Školní zahrady jako přírodní učebnice“ vznikl někdy v roce 2006 v EC 

Chaloupky Kněţice – Okříţky. Jedná se vcelku o nenáročný projekt, který usiluje o zachování 

existujících a vznik nových školních zahrad. Toto EC pomáhá školám, které začínají 

s budováním areálu nebo uvaţují o novém vyuţití školní zahrady pro vzdělávání. Není to nic 

nového, v dřívějších dobách, zejména na vesnických školách byly školní zahrady hojně 

vyuţívány při výchově a vzdělávání.  

Dá se říci, ţe díky tomuto projektu se stále daří zachraňovat školní zahrady a zbývající 

zelené plochy u škol. Děti na všech stupních se musí naučit vnímat, ţe příroda a člověk se 

navzájem doplňují a potřebují. 

3.13  Koncepce EVVO Středočeského kraje 2003 – 2010 a další léta 
97

 

StřK má zpracovanou a schválenou „Koncepci EVVO StřK v letech 2003 – 2010“, 

která vychází a navazuje na SP EVVO ČR z roku 2000. Dále vychází z „Programu rozvoje 

StřK“ z roku 2001 a „Koncepce nakládání s odpady StřK“.  

Koncepce EVVO StřK je strategický dokument, který po teoretické stránce zajišťuje 

fungování krajského systému EVVO.  

Dokument obsahuje analytickou a návrhovou část, včetně akčního plánu. Na konci 

roku 2007 byla schválena „Aktualizace Koncepce EVVO StřK v letech 2003 – 2010“. Snahou 

tohoto dokumentu není vytvořit novou koncepci, ani prodlouţit ţivotnost koncepce stávající, 

ale pouze upravit body, které jiţ pozbyly platnosti. 

Součástí aktualizace je seznam priorit, které byly podporovány krajem do konce roku 

2010. Tyto priority vycházely z původní koncepce a dále z Koncepce ochrany přírody a 

krajiny StřK v letech 2006 - 2016, Plánu odpadového hospodářství StřK, Programu sniţování 

emisí StřK a Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší StřK.  

Tento dokument měl přispět k naplnění jedné z priorit StřK, a to k vytvoření 

funkčního systému EVVO dotýkající se všech skupin obyvatelstva kraje. O tom, jak se to 

podařilo, bude další součástí této práce.  

 V současné době je připravena ke schválení Koncepce EVVO StřK v letech 2011 – 

2020. 
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„Posláním Koncepce EVVO StřK je systematické 

působení na obyvatele StřK prostřednictvím EVVO, jako 

prevenci poškozování ŢP a nezbytnou podmínku UR 

kraje.“ 

„Vizí Koncepce jsou obyvatelé StřK, kteří myslí a 

jednají v souladu s principem UR, jsou si vědomi 

odpovědnosti za udrţení kvality prostředí, jeho 

jednotlivých sloţek a mají úctu k ţivotu ve všech jeho 

formách.“ 

Zpracovatelem Koncepcí byla ZO ČSOP Vlašim 

na základě veřejné zakázky a smlouvy se StřK. 

Aktualizace Koncepce 2003 - 2010 byla StřK schválena 

na konci roku 2007 a obsahovala stručné zhodnocení 

změn současného stavu EVVO oproti údajům v 

rozborové části Koncepce z roku 2003. Poslání koncepce, 

stejně jako její vize, se nezměnilo. 

Koncepce se skládá z části rozborové, která shrnuje stav a nedostatky EVVO ve StřK 

a části návrhové, která vymezuje cíle a opatření a stanovuje akční plán s konkrétními úkoly a 

termíny. 

Zpracovatel pro práci na Koncepci vţdy vytvořil Radu pro koncepci EVVO sloţenou 

ze zástupců institucí, kteří realizují EVVO ve StřK nebo jsou odborníky na některou z jejích 

oblastí. Rada vymezila pět strategických oblastí, podle nichţ bylo vytvořeno pět pracovních 

skupin, které zpracovávaly jednotlivé kapitoly rozborové a návrhové části Koncepce včetně 

úkolů zahrnutých v části Akční plán. Jedná se o strategické oblasti: 

- školství, 

- mimoškolní výchovy dětí a mládeţe, 

- veřejnost, 

- veřejná správa, 

- podniková sféra. 

Nová koncepce je doplněna o oblast „Krajský systém EVVO a Environmentální 

poradenství“. 

Pracovní skupiny měly svůj okruh spolupracovníků, kteří připomínkovali výstupy, 

popř. podle dohody pracovali na některých dílčích úkolech. Úlohou rady bylo práci 

koordinovat a na základě návrhů pracovních skupin vytvořit kapitolu Krajský systém EVVO. 

Tento informační systém je vytvořen a je dostupný je na http://www.stredoceska-evvo.cz/ 

Koncepce EVVO StřK vychází ze zákonné povinnosti všech subjektů, které ovlivňují 

oblast výchovy a vzdělávání. Zákonnou povinností kraje je, spolupracovat s ostatními orgány 

veřejné správy, státními organizacemi a nestátními organizacemi, dále povinnosti podpory 

EVVO, povinnosti iniciovat a udrţovat fungování krajského systému EVVO a povinnosti 

aktivního šíření informací o ŢP. 

V koncepci jsou stanoveny úkoly Akčního plánu SP EVVO v ČR, zejména úkoly 

k vytvoření regionálního efektivního systému EVVO, spolupráce s jednotlivými subjekty 

EVVO (školská zařízení, nestátní ziskové organizace, CEV/SEV, regionální rozvojové 

agentury a jiné), vytvoření stálé koordinační skupiny pro EVVO, spolupráce na úrovni 

veřejné správy, zajištění přenosu informací a metodického vedení niţší úrovně veřejné správy.  

Dále podporovat Státní program v obvodu své působnosti ve spolupráci se školami, centry a 

středisky EkV a dalšími organizacemi a zařízeními zabývající se EVVO. 

http://www.stredoceska-evvo.cz/
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Vzhledem k tomu, ţe úkoly ve staré koncepci byly vydány ještě v době okresů, 

usnesením vlády byly dříve pro tyto vydané úkoly přeneseny na stupeň kraj.   

Na konci roku 2007 byla schválena „Aktualizace Koncepce EVVO StřK v letech 2003 

– 2010“. Součástí aktualizace koncepce je seznam priorit, které byly podporovány StřKÚ do 

konce roku 2010.   

V uvedené aktualizaci byly zohledněny nově vzniklé krajské dokumenty, Plán 

odpadového hospodářství StřK a Koncepce ochrany přírody a krajiny StřK v letech 2006 aţ 

2016, ze které zejména vyplývají poţadavky na propagaci StřK prostřednictvím jeho 

přírodních hodnot, jako kraje se zachovalou přírodou a ostatních přírodovědecky nebo 

esteticky významných území, památných stromů, mezinárodně oceněných území a území 

naplňující kriteria mezinárodních úmluv a závazků, dále na interpretaci přírodních hodnot 

v terénu – zřizování naučných tabulí, stezek apod., vyuţití přírodovědně a esteticky 

hodnotných území v osvětové činnosti, osvětu (vzdělávání) vlastníků, hospodářů, investorů, 

veřejné správy a veřejnosti v těchto oblastech.  

Nová koncepce na léta 2011 – 2020 byla zpracována v průběhu měsíce srpna aţ říjen 

2010, zpracování koordinovala ZO ČSOP Vlašim se zástupci neziskových organizací, veřejné 

správy, škol a podniků, kteří se společně podíleli na tvorbě nové Koncepce 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro roky 2011-2020. Zúčastnění intenzivně 

pracovali v pěti týmech podle cílových skupin obyvatel našeho kraje.  
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4  ROZBOROVÁ ČÁST  

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V OBLASTI EVVO 

4.1  Úvod         

Vlastní ţivot člověka a zejména průmyslový vývoj a vědeckotechnický pokrok přináší 

člověku mnoho pozitivního. Tyto skutečnosti jsou doprovázeny nechtěnými důsledky, které 

narušují zejména ŢP člověka, změnami, jeţ jsou tak náhlé, ţe si člověk na ně ještě nezvykl a 

ani nedokázal dosud vyvinout v sobě proti nim dostatečnou ochranu. To se týká téţ přírody. 

Je to pochopitelné, po tisíciletí byla volná příroda jediným ŢP člověka a jeho organismus se jí 

plně přizpůsobil. 

Za jedno nebo dvě staletí pobytu v prostředí moderní civilizace nemohlo dojít 

k podstatnému přizpůsobení. Proto je v současné době člověk postaven před závaţný 

problém, udrţet si zdravé tělo i zdravého ducha uprostřed shonu a hluku, v prostředí, kde 

dýchá nezdravé emise, výfukové plyny apod. 

Existují čtyři oblasti, kde je zapotřebí nového úsilí a nových impulsů. EU, komise pro 

ŢP doporučuje, coţ je také rozpracováno v koncepci StřK, abychom vyvíjeli zesílenou činnost 

pro: 

- zamezení  změny klimatu, 

- ochranu přírody, planě rostoucích rostlin a volně ţijících ţivočichů, 

- řešení otázek, týkajících se ŢP a zdraví, 

- ochranu přírodních zdrojů a odpadového hospodářství. 

Obnovitelné zdroje této planety, jako je voda, ovzduší, dřevo apod., jsou značně 

vyčerpávány následkem populačního růstu a ekonomického rozvoje, zatímco naše vyuţívání 

neobnovitelných zdrojů, jako jsou kovy a nerosty, mění ŢP navţdy. Jak se naše společnost 

stává bohatší, generujeme více odpadu, který zase zabírá cenný prostor a znečišťuje ovzduší a 

půdu. Tento odpad často obsahuje vzácné suroviny, které by mohly být opětně zpracovávány 

a recyklovány. Potřebujeme vyvinout strategii pro vyřešení zachování našich přírodních 

zdrojů. Musíme oddělit trend růstu produkce odpadu od ekonomického růstu. 

Naše společnost se musí soustředit na způsoby poskytování produktů a sluţeb při 

menší intenzitě vyuţívání zdrojů, dále na odpadovou prevenci. Mnoho můţe být dosaţeno 

informováním spotřebitelů, podporováním výzkumu a technologického vývoje nových 

produktů, stejně jako vytvářením dobrých příkladů pro podniky a moţná i zvyšováním daní 

z vyuţívání přírodních zdrojů.  

OÚ všech stupňů se mohou prostřednictvím svých orgánů a svojí činností na tomto 

podílet. 

Vztah člověka k přírodě a okolí, zejména jeho myšlení a ovlivňování jeho činností, by 

měla přispět závaţnou mírou i EVVO prováděná na nejniţší úrovni státní správy. V současné 

době je tato spíše okrajovou záleţitostí. 

4. 2  Stručná charakteristika přírody v ČR 

Rozlohou patří ČR k menším evropským zemím, ale příroda nám to na druhé straně 

zase vynahradila. Dala nám krajinu velmi rozmanitou, ţe nám ji mohou právem závidět i 

mnohem větší státy. Naše příroda nám poskytuje širé, úrodné níţiny, přívětivé, mírně zvlněné 

pahorkatiny, rozsáhlé oblasti s rybníky, překrásné hory pokryté hlubokými lesy a 

romantickými údolími.  
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Na našem území se nachází i krasová území s ponornými říčkami a hlubokými 

propastmi a jeskyněmi, níţinná i vrcholová rašeliniště, slatiny a mnoho a mnoho dalších 

krajinných zvláštností. 

Stejně rozmanitá jako krajina, je i naše ţivá příroda – rostlinstvo a zvířena. Je to dáno 

sloţitým vývojem našich zemí v dávné minulosti i jejich polohou v samém srdci Evropy. 

V ČR se stýkají prvky severoevropské s jihoevropskými, a západoevropské 

s východoevropskými. 

Dnešní flóra a fauna je tedy především výsledkem sloţitého klimatického vývoje 

v daleké minulosti. Důleţitou roli zde hrají ovšem i mnohé jiné faktory, rozmanitost květeny a 

zvířeny související úzce i s geologickým podkladem, ovlivňuje ji i rostlinstvo a zvířena 

oblastí sousedních a nadmořská výška. 

V neposlední řadě přetváří přírodu, ať kladně nebo záporně člověk. Kladné výsledky 

lidské činnosti však zdaleka nemohou převáţit škody, které člověk v přírodě za poměrně 

krátké období napáchal. 

Naštěstí si uţ člověk začíná uvědomovat, ţe ničením přírody ničí své přirozené ŢP, 

tedy i sama sebe. 

Náš stát po roce 1989 vynakládá nemalé finanční prostředky, abychom se škodlivých 

zásahů do přírody co nejvíce vyvarovali.  

4. 3  Středočeský kraj - stručná charakteristika 
98

 

4.3.1   Základní údaje: 

Obrázek číslo 1 – Mapa obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje 

 

                                                             

 
98 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/stredocesky-kraj/charakteristika-stredoceskeho-kraje/, Stručná 

charakteristika Středočeského kraje 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/stredocesky-kraj/charakteristika-stredoceskeho-kraje/
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- rozloha:     11 014 km2 (0,6% území republiky) 

- počet obyvatel:    1 154 193 obyvatel 

- hustota osídlení (pořadí v ČR):  105 obyvatel / km
2
 

- krajské město (počet obyvatel):  Praha (1 194 407 obyvatel) 

- teritorium:                                       bývalé okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, 

                                                           Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, 

                                                           Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník 

nejvyšší bod:     Tok (864 m.n.m) 

nejnižší bod:     hladina řeky Labe u Dolních Beřkovic 

                                                           (153 m.n.m.) 

4.3.2  Přírodní podmínky 

StřK leţí v centrální části České kotliny. Jeho reliéf je poměrně málo členitý. Sever a 

východ je rovinatý, na jihu a jihozápadě převládají vrchoviny.  

Podnebí je na většině území příznivé. Západní část, ale částečně i severní část, má pro 

zemědělství málo sráţek. Důvodem je dešťový stín Krušných hor. Nejteplejší podnebí je v 

Polabí a dolním Povltaví. Územím StřK protékají řeky Berounka, Vltava, Jizera, Labe, 

Sázava. Vodní díla na Vltavě a Labsko-vltavská vodní cesta (přibliţně 3/4 její délky 

procházejí územím StřK). Na území StřK se nachází pět CHKO, CHKO Křivoklátsko, 

Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník 

4.3.3  Hospodářství 

StřK lze charakterizovat jako průmyslově – zemědělský. Poloha StřK významně 

ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Úzká vazba s hlavním městem, hustá dopravní 

síť, činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Naopak zřejmá nevyváţenost vztahu Prahy – 

metropole celorepublikového významu – a středních Čech – periferie Prahy – je pro kraj 

nevýhodou. Tato skutečnost, stejně jako absence krajského města jako správního centra 

regionu, do určité míry limituje rozvoj kraje. Kraj je pro Prahu významným zdrojem 

pracovních sil, doplňuje praţský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj 

rekreační potenciál. 

Pro StřK je charakteristická rozvinutá zemědělská výroba. Zemědělská výroba těţí z 

vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, kraj vyniká hlavně rostlinnou 

výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky, v příměstských částech pěstováním ovoce, 

zeleniny a květin. Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy půdy je v kraji o něco větší (83,5 

%) neţ je republikový průměr (72,4 %). Nejvyšší podíl zemědělské půdy je v okresech 

úrodného Polabí – Kolín a Nymburk. 

Stěţejními průmyslovými odvětvími kraje jsou strojírenství, chemie a potravinářství. 

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav je podnikem celostátního významu, byla zahájena 

výroba malých aut v TPCA Czech, s.r.o. Kolín. Několika významnějšími podniky je 

zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těţba 

uhlí, ocelářství a koţedělný průmysl. 

Celá středočeská oblast má řadu míst vhodných k rekreaci. Jsou to především údolí 

řeky Berounky, Sázavy a Vltavy. Zejména oba praţské bývalé okresy, Praha – východ  a 

Praha – západ, jsou doslova rekreačním zázemím Prahy, charakteristickým tzv. víkendovou 

turistikou. Největší koncentrací historicky cenných památek se vyznačuje město Kutná Hora 

(chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se stříbrnými doly, Kostnice), která je zapsána do 

Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V českém seznamu 

městských památkových rezervací středních Čech kromě Kutné Hory figuruje jen Kolín. 

Nejproslulejšími hrady jsou Karlštejn a Točník na Berounsku, Křivoklát na Rakovnicku, 

Český Šternberk na Benešovsku a Kokořín na Mělnicku. Nejvýznamnějšími zámky jsou 
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Konopiště na Benešovsku, Ţleby a Kačina na Kutnohorsku, Lány na Rakovnicku, 

Nelahozeves nebo mělnický zámek. Nejzajímavějšími zříceninami jsou Ţebrák na Berounsku 

a Okoř v bývalém okrese Praha-západ. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO 

Křivoklátsko, která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti 

patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník.  

 

4.3.4  Obyvatelstvo 

Demografický vývoj kraje se začal ve 2. polovině 90. let hlavně díky výstavbě 

satelitních obytných celků v okolí Prahy výrazně měnit. Nejvíce lidnatým bývalým okresem 

StřK je okres Kladno, ve kterém jiţ počet obyvatel přesáhl 150 000. V okresech Mladá 

Boleslav, Praha-východ a Příbram ţije přes 100 000 obyvatel. Naopak populačně nejmenším 

je okres Rakovník s necelými 55 000 obyvateli.  

Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a 

Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km
2
. Všechny tyto okresy mají intenzivní 

sociálně – ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního 

města. Naopak nejniţší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde 

hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km
2
.  

4.4  Organizační zajišťování naplňování „Koncepce EVVO StřK 2003 – 2010“ 
99

  

Krajský systém EVVO byl vytvořen na základě koncepce EVVO na léta 2003 – 2010. 

Tento systém řídí krajský koordinátor, referent na odboru ŢP. Aktivity v oblasti EVVO jsou 

zpravidla realizovány prostřednictvím „krajských středisek EVVO“, popřípadě jiných 

neziskových organizací.  

V roce 2006 byla na StřK vytvořena „Krajská rada EVVO“, která plní úkoly 

poradního orgánu Komise pro ŢP a zemědělství StřK. 

Realizace EVVO ve StřK je spíše zabezpečována a realizována neziskovými 

organizacemi, zejména ve střediscích EkV. 

Obdobná situace je v jednotlivých městech StřK. 

V oblasti školství zajišťování EVVO je dáno školským zákonem. EVVO je převáţně 

realizovaná jako součást výuky předmětů.  

Některé ZŠ mají v učebním plánu zařazeny samostatné předměty s environmentální 

tematikou. Důleţitou úlohu na školách sehrává koordinátor EVVO na škole. 

V MŠ EVVO je řešena „Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání“, ten 

vymezuje oblast předškolní EVVO (Dítě a svět). Zde se jedná o prolínání EVVO do 

kaţdodenní běţné činnosti. 

Na SŠ je problematika řešena prolínáním do jednotlivých odborných předmětů, jako je 

biologie apod. 

Se všemi druhy škol spolupracují SEV, pokud o to škola poţádá. 

Činnost OÚ se v této oblasti výrazně liší.  Zaměřují se spíše na jednotlivé akce, jako 

jsou různé soutěţe a výstavy s problematikou ŢP. Koncepční činnost převáţně chybí. 

Pro bliţší poznávání zajištění naplňování „Koncepce EVVO StřK 2003 – 2010“ jsem 

provedla krátký výzkum o dalším rozpracování této koncepce na úrovni bývalých okresních a 

                                                             

 
99 Zpracováno dle Koncepce EVVO Středočeského kraje 2003 – 2010 a její aktualizace  
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některých větších měst StřK. Celkem bylo obesláno 14 měst. Hlavním cílem tohoto průzkumu 

bylo, zjistit, zda dané město vydalo nějaký dokument, který by navazoval na „Koncepci 

EVVO StřK 2003 – 2010“, popřípadě, jakým způsobem je EVVO zabezpečována na 

správním území ORP. 

Zjištěný stav uveden v tabulce. 

Tabulka číslo 1 – Realizace „Koncepce EVVO StřK 2003 – 2010“ 

Obec s rozšířenou 

působností 

Obec má zpracovanou 

„Koncepci EVVO“ 
Zpracovatel koncepce EVVO zajišťuje 

BENEŠOV Ne  ČSOP Vlašim, OF Vlašim 

BEROUN Ne  MÚř, distribuce materiálů  

ČESKÁ LÍPA* Ano Poradna Orsej Mě muzeum, poradna Orsej 

DOBŘÍŠ Ne   

KLADNO    

KOLÍN Ne   

KUTNÁ HORA Ne   

MĚLNÍK    

MLADÁ 

BOLESLAV 

ne  Zdravé město, nezisková 

uskupení 

NYMBURK Ne   

PODĚBRADY    

PŘÍBRAM Ne  Občanská sdruţení 

RAKOVNÍK Ano Město Rakovník Různé formy 

VLAŠIM Ne  Podblanické EC Vlašim 

* Obce s velkou aktivitou v oblasti EVVO, i mimo rámec StřK 

 

4.4.1  Personální zajištění v rámci KÚ 

Na KÚ StřK bylo v souladu s koncepcí vytvořeno jedno pracovní místo na odboru ŢP 

a zemědělství, jehoţ funkční náplní je zajišťování plnění úkolů kraje vyplývající z koncepce a 

pro koordinaci EVVO v kraji a jedno pracovní místo koordinátora projektu „Rozvoj krajských 

středisek EVVO. Projekt byl časově omezen na roky 2006 a 2007.  

Partnery projektu byla tři krajská střediska EVVO, Podblanické ekocentrum ČSOP 

Vlašim, Polabské ekocentrum ČSOP Pátek Nymburk a Naučné středisko EkV Kladno – 

Čabárna, o.p.s. a tři města, Město Vlašim, Město Nymburk a Statutární město Kladno. 

Od roku 2006 přibyla jako krajské středisko EnV nezisková organizace Ochrana fauny 

ČR Votice.  

V roce 2007 přibylo ne jako krajské středisko EVVO EKO Gymnázium Poděbrady, 

které se zabývá akreditovaným vzděláváním v oblasti EVVO. 

V rámci projektu je realizováno mnoţství vzdělávacích a osvětových akcí pro 

veřejnost, odborníky a veřejnou správu. 

Projekt byl téţ zaměřen na vybavení a posílení krajských středisek EkV.  
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Na odboru školství, mládeţe a sportu byla jednomu z referentů rozšířena pracovní 

náplň k problematice EVVO.  

V roce 2006 byl ustanoven jako poradní orgán Komise pro ŢP a zemědělství StřK 

„Poradní sbor EVVO“. Tento orgán je někdy nazýván jako Krajská rada EVVO. Úkolem 

tohoto orgánu je kontrola naplňování Koncepce a ve spolupráci s odborem ŢP a zemědělství a 

odborem vnitřního auditu stanovit indikátory pro vyhodnocení a podle nich průběţně 

vyhodnocovat její plnění. 

Dalším důleţitým úkolem poradního sboru je doporučovat témata a kritéria výběru 

projektů v oblasti EVVO v rámci grantového programu kraje a přenášet iniciativy EVVO do 

jednotlivých odborů. 

Tento orgán by měl být rozšířen i o zástupce aktivních středisek EVVO v kraji.  

4.4.2  Krajská střediska EVVO (KSEV) 
100

  

Po praktické stránce je většina EVVO ve StřK realizována prostřednictvím 

neziskových organizací, SEV a podobných organizací a v oblasti školství, prostřednictvím 

všech typů škol. 

SEV jsou zařízení, která zaměřují svoji činnost především na realizaci výukových 

programů pro děti a mládeţ, různé vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní 

činnost a výchovu, dále akce pro širokou veřejnost apod. Není zanedbatelná ani jejich 

publikační činnost. Součástí těchto středisek jsou i střediska pro handicapované ţivočichy.  

Koncepce EVVO StřK je zajišťována KS EVVO, které koordinují činnost menších 

regionálních center a středisek. KS s regionálními středisky svojí působností pokrývají celé 

území StřK.  

KS EVVO zejména zajišťují dlouhodobé aktivity, jako jsou zajišťování a provádění 

vlastní EVVO, ekoporadenství, metodická pomoc realizátorům EVVO, příprava a 

zabezpečování informovanosti veřejnosti v oblasti EVVO a stavu ŢP.  

KS mají ještě svá specifika. KS EVVO, která na základě paušálních smluv o 

poskytování informací o ŢP, ekoporadenství, kontrole a údrţbě naučných stezek, poskytování 

metodické pomoci a propagaci jsou: 

- Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim,  

- Polabské ekocentrum ČSOP Pátek Nymburk, 

- Naučné středisko EkV Kladno – Čabárna, o.p.s., 

- Ochrana fauny ČR Votice. 

Realizace většiny EVVO ve StřK leţí na neziskových organizacích, SEV a podobných 

organizací a v oblasti školství na školách. 

Dále ve StřK působí „Krajské informační středisko StřK“ 
101

, které je samosprávným 

nestátním sdruţením, zřízeným dle zákona č. 248/1995Sb. o obecně prospěšných 

společnostech. 

Posláním společnosti je poskytování informací a poradenství se zaměřením na 

problematiku zemědělství a rozvoje venkova, podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, 

potravinářství, lesnictví a venkovských mikroregionů, pořádání seminářů, kurzů a školení.  

                                                             

 
100   http://www.csopvlasim.cz/evvo/ksev.php, Krajská střediska EVVO (Středočeský kraj) 
101 http://www.kis-stredocesky.cz 

http://www.csopvlasim.cz/evvo/ksev.php
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Tuto sluţbu provádí KIS StřK o.p.s., Příbram, http://www.kis-stredocesky.cz 

StřK finančně podporuje KIS v poskytování informací se zaměřením na problematiku 

zemědělství a rozvoje venkova se sídlem v Příbrami.  

Sluţby EVVO krajského významu zajišťují na základě rámcové smlouvy tato 

střediska: 

- Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim,  

- Polabské ekocentrum ČSOP Pátek Nymburk 

- Naučné středisko EkV Kladno – Čabárna, o.p.s., 

- EKO Gymnázium Poděbrady – akreditované vzdělávání v oblasti EVVO. 

 

Obrázek číslo 2  - Rozdělení Středočeského kraje podle působnosti KSEV 
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Tabulka číslo 2 – Přehled středisek EVVO ve Středočeském kraji 

Krajské středisko EVVO Vznik Působnost Poznámka 

Podblanické ekocentrum ZO ČSOP                       

Vlašim 

1994 Jihovýchodní část 

StřK 

 

Polabské ekocentrum ZO ČSOP Pátek             

Stanice pro handicapované ţivočichy 

Nymburk 

2003 

1984 

Severovýchodní část 

StřK 

Brandýs nad 

Labem – Stará 

Boleslav 

Naučné středisko ekologické výchovy            

Kladno – Čabárna, o.p.s. 

2001 Severozápadní část 

StřK 

Obecně 

prospěšná 

společnost 

Centrum ekologické výchovy                       

„Ochrana fauny České republiky“                   

Votice 

2006 Jihozápadní část 

StřK 

Stanice pro 

zraněné a 

handicapované 

ţivočichy 

Centrum ekologické výchovy                           

EKO Gymnázium   Poděbrady                               

2003  2007 EVVO 

 

4.4.3 Lokální střediska EVVO 

LSEV střediska EkV doplňují činnost KS EVVO. Jejich úkolem je plnění dalších 

úkolů vyplývajících z koncepce, tj. takových, které nezajišťuje KSEV. 

Ve StřK pracuje 12 LSEV a nejméně 6 dalších organizací působí v oblasti EVVO. 

LSEV nebyla oficiálně jmenována. 

Činnost těchto středisek podporuje Stř KÚ prostřednictvím grantového systému 

z Fondu ŢP StřK. Další formou podpory je i účast LSEV na některých zakázkách a úkolech 

KSEV. Financování činnosti LSEV je zejména z různých dotačních zdrojů, některá střediska 

jsou financována svými městy. 
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Tabulka číslo 3 – Přehled lokálních středisek EVVO ve Středočeském kraji po okresech 

Okres Lokální středisko EVVO Další aktivní organizace 

Benešov  ZO ČSOP Benešov, 

DDM ZO ČSOP Benešov 

Beroun Centrum ekologické 

výchovy a výzkumu Kavyl, 

Svatý Jan pod Skalou 

Děti Země Beroun 

Kladno SEV Javory Černuc  

Kolín  Česká tábornická unie –              

T.K. ARNIKA Kolín 

Kutná Hora CEV Ekodomov Kutná Hora              

Mladá Boleslav Ekocentrum Zahrada, DDM 

Mladá Boleslav 

Ekocentrum Klenice, Mladá 

Boleslav 

 

Nymburk CEVV EKO Gymnázium 

Poděbrady 

Polabské sdruţení ochránců 

přírody 

Praha – východ Ekocentrum Říčany Polabské sdruţení ochránců 

přírody 

Praha - západ CEV Zvoneček Vrané nad 

Vltavou, ČSOP Hostivice 

 

Příbram Zelená pumpa –                

Chraštické ekocentrum 

 

Rakovník IVS Budy Křivoklátsko 

o.ps., Křivoklát 

 

 Správa CHKO Blaník, 

Louňovice 

 

 

4.4.4 Organizace a programy zabývající se problematikou EVVO v oblasti školství 
102

 

Na území StřK působí téţ celostátní organizace zabývající se EVVO v oblasti školství.  

Sdruţení Tereza je sdruţení pro EkV a patří mezi nevládní, neziskové organizace s 

celostátní působností. Posláním Terezy je vyvolávat a podporovat spolupráci a aktivní účast 

lidí při obnově a ochraně zdravého prostředí pro ţivot, a tak přispívat k celkovému rozvoji 

občanské společnosti. 

Klub ekologické výchovy - KEV - je profesní OS, které soustřeďuje jednotlivé 

pedagogické pracovníky a zájemce o EkV (individuální členství) i školy a další instituce a 

organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a 

                                                             

 
102 http://www.pavucina-sev.cz/?idm=59 SSEV PAVUČINA 

http://www.pavucina-sev.cz/?idm=59
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výchovu. Klub EkV patří mezi kluby UNESCO - rozvíjí komplexní pojetí EkV a výchovy v 

zájmu podpory UR. KEV je kolektivním členem České společnosti pro ŢP, jejímţ 

prostřednictvím můţe spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v ČR a 

členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříţ, zaloţené po summitu Země v Rio de 

Janeiro, jejíţ ústředí je v Ţenevě. 

Sdruţení středisek EkV Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na 

EVVO. Sdruţení bylo zaloţeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti 

ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Mimo tyto společné – jednotící činnosti členská střediska realizují mnoho dalších 

činností, akce pro veřejnost, poradenské a konzultační sluţby, školní ekologické projekty, 

výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro EkV, atd. 

Jednotlivá střediska EkV musí splňovat určitá kriteria, jako například určitý počet 

zrealizovaných výukových programů pro školy a hlavně musí jít o profesionální organizace. 

Tabulka číslo 4 – Organizace, zabývající se problematikou EVVO v oblasti školství ve StřK 

Organizace Místo Činnost 

Sdruţení Tereza Haštalská 17, 110 01  

Praha 1 

Školní projekty 

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373, 

Praha 4 

Profesní sdruţení škol a 

pedagogů 

SSEV Pavučina Senováţné nám. 24, Praha 1 Sdruţení středisek EVVO 

M.R.K.E.V. je dlouhodobým programem Sdruţení SEV Pavučina (SSEV Pavučina), 

který je realizován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a 

mimoškolního EVVO, rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a 

dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace ŠP EVVO 

a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování EnV jako 

průřezového tématu do ŠVP. 

Od zahájení realizace projektu v roce 2001 počet škol a školských zařízení zapojených 

v síti převáţně rostl, v současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno 830 základních a 

středních škol ze všech 14 krajů ČR. 

V uvedeném programu jsou zapojeny pouze 2 ZŠ ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav. 

Mrkvička je vzdělávací a informační podpora MŠ v naplňování environmentální 

oblasti. Dítě a svět RVP pro předškolní vzdělávání je dlouhodobým programem SSEV 

Pavučina. Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě MŠ se zvýšeným 

zájmem o environmentální oblast. Dále slouţí pro poskytování informační a metodické 

pomoci MŠ v environmentální oblasti a zprostředkování vzájemné výměny zkušeností 

pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět 

v rámci ŠVP.  

Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet MŠ zapojených v síti převáţně rostl, 

v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 800 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR. 
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V uvedeném programu jsou zapojeny pouze 2 MŠ ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav. 

4. 5  Stručná charakteristika území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
103

 

4.5.1 Správní vymezení území a základní údaje 

Vyhláška MV číslo 388/2002 Sb.,
104

 vymezuje správní obvody obcí s POÚ a správní 

obvody ORP na základě ustanovení § 3 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s POÚ 

úřadem a stanovení ORP jako výsledek II. fáze reformy veřejné správy, při které ke dni 31. 

prosince 2002 ukončily činnost okresní úřady. 

Obrázek číslo 2 – Mapa obcí na území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem –

Stará Boleslav 

 
 

Z uvedených obcí jsou Brandýs nad Labem, Klecany, Odolena Voda, Úvaly a 

Čelákovice města. Zápy, Lázně Toušeň a Nehvizdy městyse. Do správního obvodu tedy patří 

56 obcí, z nichţ 5 má statut města a 3 mají statut městys. 
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 http://www.portalbrandysnadlabem.cz/, Stručná charakteristika ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav 
104 Účinná od 1.ledna 2003 

http://www.portalbrandysnadlabem.cz/


 
51 

 

 

Správní obvod Brandýs nad Labem – Stará Boleslav hraničí s hlavním městem Praha, 

coţ do značné míry sebou přináší zvýšenou ekologickou zátěţ, která vzniká v souvislosti se 

značnou automobilovou a leteckou dopravou (obchvat Prahy, dálnice na Mladou Boleslav, 

sestupová trasa letiště Ruzyně a Kbely - emise), dále s obcemi s regionální působností 

Mělník, na jejichţ teritoriu jsou další významní nebo potencionální znečišťovatelé, jako je 

chemička Spolana Neratovice a elektrárna Mělník. 

Reliéf obvodu je rovinný, aţ mírně zvlněný, stoupající od severu k jihu a od východu 

k západu. Níţina po obou stranách řeky Labe je velmi vhodná pro intenzivní zemědělskou 

výrobu.  

Obvod lze charakterizovat jako průmyslově zemědělský. V obvodu ORP byly 3 velké 

strojírenské podniky (BSS Brandýs nad Labem, AERO Vodochody a TOS Čelákovice) a řada 

menších, reprezentující odvětví strojírenské, potravinářské, polygrafické a potravinářské. 

Průmyslová výroba byla soustředěna převáţně ve městě Brandýs nad Labem – Staré 

Boleslavi, Čelákovicích a Odolené vodě. V průběhu devadesátých let došlo k částečnému 

útlumu nebo i zrušení výroby, coţ značnou měrou ovlivnilo odvětvovou stránku 

zaměstnanosti. V současné době působí v regionu převáţně montáţní linky různých 

zahraničních firem a logistického zabezpečení. Část zaměstnanců z průmyslu, ale i ze 

zemědělství, se přesunula do těchto firem a do sluţeb a stavebnictví, část se stala 

nezaměstnanými, přestoţe ve městě a okolí je velmi nízké procento nezaměstnanosti. 

4.5.2 Příroda a krajina 
105

 

Brandýská a Boleslavská část města a můţeme hovořit i o celém území ORP, mají 

odlišné přírodní poměry. Určujícím činitelem vývoje území byla od pradávna činnost řeky 

Labe, která protéká územím od jihovýchodu k severozápadu. Na utváření reliéfu krajiny se téţ 

podílel i Vinořský potok, který je přítokem Labe. 

Levý břeh Labe (Brandýs nad Labem) je součástí Středočeské tabule, která navazuje 

na Praţskou plošinu, pravý břeh Labe (Stará Boleslav) navazuje na Jizerskou tabuli.  

Významným dělítkem mezi těmito tabulemi je pás níţiny podél Labe, 

charakterizovaný širokou nivou s volnými meandry a plochou stupňovinou říčních teras. 

Území středního Polabí je značně teplé, má jedny z nejvyšších průměrných teplot 

v Čechách, které se pohybují kolem 9,5
°
C, roční úhrn sráţek je nízký, 520 aţ 580 mm. Klíma 

je celkem vyrovnané, v létě převládají větry jihozápadní, v zimě severozápadní a jihozápadní. 

Z geologického hlediska patří území blízké k Labi ke kvartéru, jehoţ doba trvání je 

stanovena na 2 miliony let, kvartér je vyvinut v podobě říčních písků.  

Odlišné geologické podmínky a rozdílné působení řeky se projevuje i rozdílnými 

vlastnostmi půd. Na jih od Brandýsa nad Labem nalézáme spíše hluboké černozemní půdy. 

V naprosté většině zde převládají orné, po tisíciletí obdělávané půdy.  

Půdy na boleslavské straně řeky jsou půdy patřící spíše lesnímu prostředí. Půdy jsou 

zde převáţně hnědé, na píscích a štěrcích, nebo nivní a baţinné. Většinou jsou středně úţivné 

aţ chudé. 

Podle biogeografického členění, tedy podle toho, jaká zde rostla původní přirozená 

vegetace, se území nachází rovněţ na rozhraní dvou regionů, polabského a českobrodského. 

Ačkoli vegetace byla široce přeměněna lidskou činností, dodnes se tu nejlépe daří 

původním rostlinám, které tu kdysi rostly přirozeně, tedy bez přičinění člověka.  

                                                             

 
105 http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chráněných území Středočeského kraje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chráněných%20území%20Středočeského%20kraje
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Nejcennějšími přírodními lokalitami, které se nachází na území ORP a okolí, jsou 

maloplošná, zvláště chráněná území a památné stromy. Některá z nich jsou evropsky 

významné lokality.  

Přehled chráněných lokalit na území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav, uveden v následující tabulce. 

Tabulka číslo 5 – Chráněná území na teritoriu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Chráněné území 

Název Katastrální území Datum zřízení 

Národní přírodní rezervace Větrušická rokle Větrušice 20.1.1969 

Přírodní rezervace Klánovický les - 

Cyrilov 

Újezd nad Lesy, 

Klánovice, Horní 

Počernice, Jirny, 

Šestajovice, Úvaly 

28.1.1982, 

4.7.1988 a 

16.2.1990 

Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně Sedlčánky, Káraný, 

Lysá nad Labem, 

Přerov nad Labem 

24.6.1988 a 

23.6.1989 

Přírodní rezervace Máslovická stráň Máslovice  

Přírodní rezervace Lipovka - Grado Káraný Od roku 1946 

Přírodní památka Hluchov Stará Boleslav 1.11.1995 

Přírodní památka Kuchyňka Brázdim 1.6.1997 

Přírodní památka Prutník Dřísy 9.3.1973 

Přírodní památka U skal Vyšehořovice 1.12.1986 

Ve Staré Boleslavi se nachází zvláště CHÚ – „přírodní památka“ - „Hluchov“. Od 

roku 1993 tato lokalita byla PR, v roce 1995 PP. Posláním této PP je zachování zbytku 

polabského luţního lesa (tvrdý luh s dubem letním, měkký luh s olší lepkavou, vrbou, 

jasanem, krušinou). Vedle běţných nitrofilních druhů rostlin zde najdeme křivatec ţlutý, 

dymnivku dutou, sasanku pryskyřníkovou.  

Hojně se zde vyskytují ptáci, například slavík obecný, pěnice černohlavá nebo 

strakapoud velký. Vzhledem k blízkosti odstavených labských ramen se zde vyskytují 

zástupci obojţivelníků (skokan skřehotavý) i plazů (uţovka obojková), díky výskytu 

narušených starých stromů můţeme spatřit xylofágní druhy bezobratlých včetně pralesních 

druhů (zlatohlávek skvostný, tesařík piţmový). 

Mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem se nachází „Hrbáčkovy tůně“, které jsou 

významnou „přírodní rezervací“, zvláště CHÚ, ve středním Polabí a součástí Evropsky 

významné lokality Natura 2000. Jedná se o skupinu jezírek vzniklých na místě bývalých 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero
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říčních meandrů po odvedení labské vody do nového koryta v 30. letech 20. století. Tůně jsou 

obklopeny rozsáhlejším dubo-jilmovým luţním lesem. Rezervace leţí na obou březích Labe. 

Mezi Klánovicemi, Jirny a Úvaly se nachází zvláště CHÚ „přírodní rezervace“ - 

„Klánovický les – Cyrilov“, který je na hranicích ORP. Chráněn je zejména pro výskyt břízy 

pýřité. Vyskytují se zde bezkolencové a bikové doubravy, s dominujícím dubem letním, 

dubem zimním, s borovicí lesní a lokálně smrkem obecným z lesních výsadeb. Je zde téţ 

zajímavá variabilní populace břízy bělokoré obsahující kříţence s břízou pýřitou. Místy se 

vyskytuje habr obecný. Bylinné a keřové patro je chudé, tvoří je nitrofilní a acidofilní druhy 

jako bez černý, ostruţiník křovitý, bezkolenec modrý, bika bělavá, kostřava ovčí atd.  

Dalším CHÚ na katastru obce Pičín, je zvláště chráněné území „přírodní památka“ - 

„Kuchyňka“. Cílem ochrany je zachování geologického, paleontologického a 

archeologického naleziště i flory a fauny. Kuchyňka je význačná krajinná dominanta 

uprostřed zemědělské ploché krajiny. Významná je moţnost studia paleofauny druhohorních 

sedimentů v bývalém lomu, neboť Kuchyňka byla v druhohorách ostrovem s typicky 

vyvinutou příbřeţní zónou a jsou zde četné zkameněliny z této doby. V období starších 

čtvrtohor bylo území sídliště tzv. aurignacienského člověka. Dále je Kuchyňka významnou 

botanickou lokalitou, představuje izolované stanoviště lučních a stepních druhů.  

Na území obce Káraný se nachází CHÚ „přírodní rezervace“ - „Lipovka – Grado“. 

Jedná se o lesní komplex na pravém břehu Labe (původní název Lipovka). Předmětem 

ochrany jsou původní polabské doubravy (tvrdé luhy), vlhké louky, mokřady a vodní plocha 

Grado. V rezervaci se vyskytuje řada vzácných rostlinných a ţivočišných druhů. Ze zástupců 

bylinného patra jmenujme sasanku pryskyřníkovou, bradáček vejčitý či mochnu bílou. Z 

ţivočišné říše se zde vyskytuje řada vzácných druhů bezobratlých (měkkýši, hmyz) a můţeme 

zde pozorovat přes 50 druhů hnízdících ptáků - například lednáčka říčního, mandelíka 

hajního, krutihlava obecného nebo moudivláčka.  

„Přírodní památka“, „Lom Na plachtě“ se nachází jiţně od obce Škvorec. Motivem 

ochrany jsou ţulové výchozy se zatopenými vytěţenými prohlubněmi. Rybníček v bývalém 

zatopeném ţulovém lomu je útočištěm obojţivelníků a plazů, jako jsou skokan hnědý, štíhlý a 

zelený, ropucha obecná a zelená, kuňka ohnivá, rosnička zelená, čolek velký a zelený, z plazů 

byla zaznamenána uţovka obojková a ještěrka obecná. V tůních se vyskytuje také řada druhů 

bezobratlých (měkkýši, váţky, chrostíci). Z říše rostlin jmenujme například ţabník vodní, 

kociánek dvoudomý, orobinec širolistý či hadinec obecný. Území zarůstá akátem a modřínem, 

z dalších dřevin zde najdeme břízu, borovici, vrbu a janovec.  

„Přírodní rezervace“, „ Máslovická stráň“ se nachází poblíţ obce Máslovice, kde na 

příkrých skalnatých stráních se vyskytuje řada typických stepních společenstev. Území je 

zčásti zalesněné výsadbou nebo přirozeným náletem. Z chráněných druhů rostlin jmenujme 

například bělozářku liliovitou, koniklec luční, tařici skalní či kavyl Ivanův a kavyl sličný. 

Vyskytují se zde vedle typicky středoevropských druhů i teplomilné druhy měkkýšů. Ze 

savců uveďme jeţka západního, sysla obecného, lišku obecnou či netopýra, z ptáků lelka 

obecného i lesního, číţka lesního, ţlunu šedou, z hub pak hvězdovka Pouzarova a hvězdovka 

bradavkatá. 

„Přírodní památka“ – „Prutník“ se nachází poblíţ obce Dřísy, vyskytují se zde 

vzácné a chráněné druhy naší květeny, především vstavače vojenského, bradáčku vejčitého a 

jazyku hadího. Území prošlo poměrně sloţitým vývojem, kdy se měnilo prostředí a s ním i 

druhové sloţení rostlin a ţivočichů. Zvířena je zde nyní zastoupena běţnými hájovými druhy, 

poměrně bohatá je entomofauna, zejména brouci. 

Na katastru obce Vyšehořovice se nachází „přírodní památka“ -  „U skal“, která je 

součástí Přírodního parku Dolní Povltaví. PP tvoří soubor malých stěnových lomů. Jedná se o 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Meandr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jilm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%AD_les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hv%C4%9Bzdovka_Pouzarova&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hv%C4%9Bzdovka_bradavkat%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hv%C4%9Bzdovka_bradavkat%C3%A1&action=edit&redlink=1
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unikátní světově proslulou a druhově bohatou lokalitu zkamenělých svrchnokřídových rostlin. 

Byla zde popsána řada nových druhů. Geologické podloţí je tvořeno především tmavými 

jílovci (které se v minulosti těţily) s velkým podílem uhelné hmoty (zbytky rostlin, mlţů, 

otisky hmyzu). Původně bezlesé území (po osídlení člověkem) je dnes zarostlé náletovými 

dřevinami. Roste zde řada ruderálních a hájových druhů rostlin a bohaté porosty mechů, 

lokalita a je útočištěm drobných ţivočichů a ptactva, například krahujce, strakapouda či 

mlynaříka.  

„Národní přírodní rezervace“ -  „Větrušické rokle“ se nachází poblíţ obce Větrušice. 

Nejbliţším zastavěným územím je město Libčice nad Vltavou na protilehlém břehu řeky. 

Dříve bylo území Větrušických roklí, které má charakter slunných skalnatých strání, 

vyuţíváno k pastvě, coţ usnadnilo výskyt rozmanitých bylin. Předmětem ochrany rostlinného 

společenství typu skalní stepi a lesostepi. Skály tvoří horniny spilit a buliţník, z chráněných 

druhů rostlin se zde vyskytuje například kavyl Ivanův, bělozářka liliovitá, pilát lékařský, 

třemdava bílá, koniklec luční, tařice skalní, zlatovlásek obecný aj. Co se týče fauny, můţeme 

zde vidět ještěrku zelenou, oblast je hnízdištěm dravců (např. krahujec, v minulosti a 

potencionálně i do budoucna sokol, raroh), z bezobratlých jmenujme například otakárka 

ovocného a fenyklového.  

Přírodní park Dolní Povltaví, PP Dolní Povltaví se nachází v severní části bývalého 

okresu Praha-východ. Osami území jsou kaňon Vltavy a boční údolí pravobřeţních přítoků. 

Součástí parku jsou chráněná území Větrušické rokle a Máslovická stráň i registrované 

významné krajinné prvky (Klecanský háj, Klecanské sady, Draháňská rokle). Posláním 

přírodního parku je zachování rázu krajiny, zejména s lesostepmi a skalními stepmi, travními 

porosty, lesními porosty, drobnými vodními toky a charakteristickou strukturou fragmentů 

zemědělských kultur jako jsou meze, sady, louky a orná půda. Nedílnou součástí parku jsou 

vlastní tok Vltavy s vodní faunou a břehovými biotopy.  

 Na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je v současné době vyhlášeno 

150 památných stromů (včetně stromořadí a skupin stromů), které se nachází na 63 lokalitách. 

Vzhledem k tomu, ţe kompetence k památným stromům mají POÚ, uvádím i počty za 

jednotlivé POÚ. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 60, Čelákovice – 48, Úvaly – 37 a 

Odolena Voda – 5. Nejčastěji vyhlašovanými dřevinami jsou dub a lípa, ale také vrba, jasan, 

platan, jírovec, jilm, moruše, jinan dvoulaločný a klen. 

Kromě výše uvedených se na územní ORP nachází mnoho a mnoho dalších 

významných krajinných prvků, jako například na katastrálním území Brandýs nad Labem 9 

(Nad hrušovským rybníkem, U velké strany, Hrušov, U svaté Anny, Ostrůvek, Proboštská 

jezera, U světice, Královický rybník a Háj u proboštských jezer), na katastrálním území Staré 

Boleslavi 17 (Na ostrově, Proboštská jezera, Břehové porosty Labe, Alej Hluchov-Houštka, 

Hluchov a túň, Přírodní památka Hluchov, Stinná tůň, U vojenského cvičiště, Pod olšinami, 

Les u tratě – Zelená bouda, Mýtka, Luţní remízy Hluchov – Houštka, Pod praporcem, Lesík u 

dálnice, V nejtku, Houštka, Údolní niva Labe a řeka Labe. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%8Dice_nad_Vltavou
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spilit&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Buli%C5%BEn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kavyl_Ivan%C5%AFv&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bloz%C3%A1%C5%99ka_liliovit%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pil%C3%A1t_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99emdava_b%C3%ADl%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Koniklec_lu%C4%8Dn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%99ice_skaln%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zlatovl%C3%A1sek_obecn%C3%BD&action=edit&redlink=1
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4.5.3 Oblast školství 

4.5.3.1  Úvod 

Na teritoriu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se nacházejí všechny typy škol. 

EVVO je prováděna v MŠ ve smyslu RVP pro předškolní vzdělávání jiţ od roku 2001 

s různou kvalitou, zejména podle zájmu pedagogických pracovníků a postupně je její kvalita 

zvyšována.  

Velkou změnu v této oblasti v ZŠ a gymnáziích přineslo schválení nového školského 

zákona a RVP pro základní vzdělávání a pro gymnazijní vzdělávání. Od školního roku 

2007/2008 je EnV jedno z průřezových témat. Během školní docházky se musí všichni ţáci 

s tímto průřezovým tématem seznámit. Školy musí podle ŠVP realizovat EnV povinně a 

v předepsaném rozsahu témat. 

Způsob začlenění témat je na volbě kaţdé školy, buď jako samostatný předmět, nebo 

formou mezipředmětových projektů apod., akcí, nebo i kombinací všech způsobů. 

Důleţitou změnou je v celém rozsahu vzdělávání důraz nikoliv na učivo, ale na rozvoj 

klíčových kompetencí. Tyto kompetence vyjmenované v ŠVP jsou v souladu s poţadavky 

TUR 
106

. 

4.5.3.2   Mateřské školy 

Na území ORP bylo ve školním roce 2009/2010 a nadále ve školním roce 2010/2011 

celkem 40 MŠ, z tohoto počtu je 29 samostatných, 10 jako součást ZŠ 1. aţ 5. ročník a 1 MŠ 

jako součást ZŠ 1. aţ 9. ročník 
107

.   

Povinnost MŠ realizovat EnV je dána kromě SP EVVO ČR také Rámcovým 

programem pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR. Tento program vymezuje různé oblasti 

předškolního vzdělávání, mezi nejrozšířenější v MŠ ORP je oblast „Dítě a svět“.  

Některé MŠ se podílejí na programu „Zdravá mateřská škola“. 

EVVO je MŠ prováděna nahodile a nekoncepčně, málo je vyuţívána spolupráce těchto 

škol se SEV. Jako další nedostatek vidím v nízké odborné připravenosti pedagogů a tu 

skutečnost, ţe EVVO je spíše vnímána jako módní trend. 

Pedagogové MŠ mají obecně menší znalosti problematiky EVVO.  

Na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou 2 MŠ, MŠ Bášť a Jirny 

zapojeny do sítě, které koordinuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Jedná se o síť 

středočeských MŠ „Středočeská Mrkvička“ se zájmem o EkV, která vznikla na počátku roku 

2002. Od roku 2008 je fungování sítě finančně podpořeno Stř KÚ. Od roku 2007 se začlenila 

do nově vzniklé celostátní sítě, kterou koordinuje SSEV Pavučina a kterou finančně 

podporuje MŠMT ČR. 

Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů a v oblasti 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Výukovým programem se rozumí tematický blok ekologicky zaměřených aktivit 

připravených pro třídu dětí MŠ, probíhající jako součást školní výuky. Důleţitými prvky 

                                                             

 
106 Aktualizace Koncepce EVVO Středočeského kraje, 2007, http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/environmentalni-vzdelavani/krajska-koncepce-

evvo/ 
107   Dle „Podkladu k rozboru hospodaření“ za období 2009/2010  

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/environmentalni-vzdelavani/krajska-koncepce-evvo/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/environmentalni-vzdelavani/krajska-koncepce-evvo/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/environmentalni-vzdelavani/krajska-koncepce-evvo/
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těchto programů je návaznost na vzdělávací programy, odborná správnost, respektování 

vývojových potřeb dětí, probuzení zájmu, motivace, názornost, hravost, spolupráce, tvořivost. 

Tato skutečnost je velmi důleţitá zejména u dětí v MŠ. Tyto programy se uskutečňují přímo 

na školách, méně v ekologických střediscích.  

Tato síť slouţí zejména pro zprostředkování metodické pomoci, setkávání a výměně 

zkušeností a pro vzájemnou komunikaci, spolupráci a podporu pedagogických pracovníků a 

MŠ realizujících EkV.  

Z celkového počtu MŠ a počtu škol v sítí Středočeská Mrkvička je zřejmé, ţe je 

zapojeno pouze mizivé procento MŠ v působnosti ORP. 

 Já osobně se domnívám, ţe zapojení MŠ do této sítě by bylo velkým přínosem pro 

zkvalitnění práce a výchovy a ušetřilo by mnoho času, díky předávání zkušeností a 

informacím mezi pedagogickými pracovníky a odborníky v oblasti EVVO.  

Průzkum v oblasti realizace EVVO v MŠ jsem neprováděla z důvodu znalosti této 

oblasti jako pracovnice úřadu ORP.                 

4.5.3.3   Základní školy 

Na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo ve školním roce 2009/2010 

a nadále v roce 2010/2011 v provozu celkem 26 ZŠ, z tohoto počtu je 11 ZŠ 1. – 9. ročník, 14 

ZŠ 1. – 5. ročník a jedna ZŠ 6. – 9. ročník. Ze 14 ZŠ 1. – 5. ročník je 10 ZŠ spojených s MŠ a 

jedna ZŠ 1. – 9. ročník s MŠ. 

Celkem tyto ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 5889 ţáků 
108

.  

Povinnost realizovat EVVO na škole je dána školským zákonem. EVVO je na většině 

škol součástí tzv. „nosných“ předmětů. Z dokumentů, týkajících se realizace EVVO na ZŠ, 

ale i z prováděných průzkumů je zřejmé, ţe EVVO je prováděna nahodile a nekoncepčně. 

Od roku 2001, kdy byla v ČR vytvořena síť M.R.K.E.V. (metodika a realizace 

komplexní ekologické výchovy), která je dlouhodobým programem Sdruţení SEV Pavučina 

(SSEV Pavučina) jsou do této sítě z teritoria ORP zapojeny pouze 2 ZŠ. Přestoţe je záměrem 

této sítě vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního EVVO, rozvíjet a podporovat 

regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, 

podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i 

podporovat pedagogické pracovníky při začleňování EnV jako průřezového tématu do ŠVP, 

je této věnována malá pozornost. 

4.5.3.3.1  Vyhodnocení dotazníkového výzkumu - základní školy 

Za účelem zjištění skutečného stavu v oblasti EVVO na ZŠ na území ORP jsem se 

rozhodla provést výzkum dotazníkovou metodou (dotazník je uveden v příloze číslo 1).  

Začátkem měsíce října 2010 jsem rozeslala elektronickou poštou průvodní dopis všem 

ZŠ na teritoriu ORP (26 základních škol) s ţádostí o provedení výzkumu s přiloţeným 

dotazníkem.  

Dotazník k provedení výzkumu byl tvořen 22 otázkami, z nichţ dvě otázky (1 a 22) 

měly pouze administrativní význam a 20 otázek, které měly zjistit, úroveň EVVO na ZŠ. Na 

zpracování dotazníků měly ZŠ dostatek času. 
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K poţadovanému termínu odevzdání dotazníků jsem obdrţela pouze 12 vyplněných 

dotazníků, coţ představuje účast na výzkumu 46%.  

K hodnocení účasti na výzkumu lze uvést to, ţe výzkumu se nezúčastnily dvě velké 

školy a dále malé ZŠ. Z této reakce je zřejmé, ţe problematika EVVO je příliš nezajímá, nebo 

jsou ředitelé těchto škol, popřípadě koordinátoři EVVO příliš zaneprázdnění a na podobné 

dotazníky nereagují. Další skutečností by mohlo být to, ţe sama pracuji na odboru školství 

ORP a nejspíše by neradi informovali o skutečném stavu na škole, přestoţe jsem je 

v průvodním dopise informovala o skutečnosti, ţe nikde nebudu uvádět konkrétní školu 

apod..   

Výzkumu se zúčastnilo 7 ZŠ 1. – 9. ročník o celkovém počtu ţáků 2545 a 5 ZŠ 1. – 5. 

ročník o celkovém počtu ţáků 364. V porovnání s celkovým počtem ţáků ZŠ (5889) a 

celkovým počtem ţáků ve školách, kde se prováděl výzkum (2909) to představuje 49%. 

Překvapením pro mě byla neúčast fakultní školy ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem, 

která je druhá v pořadí největšího počtu ţáků. 

Vlastní vyhodnocení 

Cílovou skupinou EVVO jsou ţáci prvního a druhého stupně ZŠ, tj. ve věku od 6 do 

15 let, dále učitelé a ředitelé škol. 

SP EVVO stanovuje cíle i pro ZŠ, zejména ovlivňovat prostředí škol a jejich okolí v 

duchu TUR, zajistit provoz škol šetrný k ŢP, spolupracovat s mimoškolními zařízení a 

podporovat EnV. 

Rozsah a obsah EnV na školách kde byl proveden výzkum je rozdílný. Ne zcela je 

realizovaná výuka, která by vedla k UR. Na 1. a 2. stupni ZŠ by se měla projevovat kontinuita 

v rozvíjení poznatků z oblasti environmentálního poznání. Formy, metody a prostředky 

pouţívané ve výuce jsou odlišné.  

Pedagogové nejsou ochotni se v mnoha případech více zabývat problematikou EVVO, 

zejména tematikou UR, nemají zájem o účast na seminářích a školeních.  

Se subjekty působícími v EVVO spolupracují školy velmi zřídka, vyplývá to z toho, 

zda mají učitele nadšené pro aktivity v oblasti EVVO nebo si učitelé doplňují vědomosti v 

různých kurzech, v rozšiřujícím studiu, popř. přístup k EVVO ředitele školy. Na většině ZŠ 

ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se EVVO zatím realizuje nahodile a nekoncepčně. 

Kvalita školních koordinátorů je na hodnocených školách rozdílná. 

V síti škol s ekologickou orientací ČR, registrovaných v KEV Praha, jsou pouze 2 ZŠ, 

Odolena Voda a Čelákovice, Kostelní ul. 

V projektu M.R.K.E.V. jsou zapojeny 2 ZŠ. 

V nedostatečné míře jsou na vyhodnocovaných školách, kromě výjimek, přijímána 

opatření v rozvoji a provozu těchto škol, která by vedla ke sniţování environmentální zátěţe. 

Způsob organizačního zabezpečení a realizace způsobu plánování provádění výuky 

problematiky EVVO ve školních programech a výuce je zřejmá z následujícího grafu. Údaje 

jsou porovnávány k celkovému počtu škol zapojených do výzkumu. 

U 58 % dotazovaných ZŠ je zpracován samostatný „Školní program EVVO“, u 

zbývající části je EVVO začleněna jako průřezové téma jejich školních programů. 
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Graf číslo 1 – Způsob zabezpečení výuky EVVO na ZŠ ORP  

 

Ţádná ze škol zúčastněných na výzkumu nemá EnV začleněnou do výuky jako 

samostatný předmět. Tato je většinou začleněna na prvním stupni ZŠ do jiných předmětů, 

jako je prvouka, přírodověda, vlastivěda a na druhém stupni ZŠ do předmětů přírodopis, 

zeměpis, biologie, chemie, fyzika, rodinná a občanská výchova, pracovní a výtvarná výchova. 

Graf číslo 2 – Způsob začlenění EVVO do jednotlivých předmětů  
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EnV a EnVz je podle provedeného výzkumu ve většině ZŠ součástí tzv. „nosných“ 

předmětů, ale téţ předmětů, jejichţ funkce pro EVVO je motivační (jako např. výtvarná 

výchova, český jazyk a literatura, výuka cizích jazyků a další).  

Problematika EVVO je zpravidla zaměřena do oblastí ekosystémů, základních 

podmínek ţivota, lidských aktivit a problémů ŢP, vztahu člověka k prostředí, lidské aktivity a 

problémy na Zemi, prostředí a zdraví, základní podmínky ţivota na Zemi, ochrana vodních 

zdrojů, ohroţení ţivota, ochrana ovzduší jako průřezová témata do různých předmětů. 

Pro zvyšující se kvalitu realizace EVVO na škole je rozhodující přístup ředitele a 

učitelů k této tématice. Na škole by měly být stanoveny cíle EnV a EnVz, a k tomu by měly 

být vytvořeny podmínky a tato by měla pronikat všemi vyučovacími předměty. 

Rozsah a obsah EnV a EnVz se liší. Na 1. a 2. stupni ZŠ by se měla projevovat 

kontinuita v rozvíjení poznatků z oblasti environmentálního poznání. 

Velmi důleţitou otázkou zejména pro zvyšování připravenosti pedagogů k provádění 

EVVO je dostatek potřebných zdrojů a informací. O oblíbenosti zdrojů informací vypovídá 

následující graf. 

Na školách jsou nejvíce vyuţívány a je největší zájem o pedagogické publikace a 

časopisy, internet a praktické poznávání problematiky na exkurzích (zde jsou uvedeny i 

návštěvy ekologických center), muzeí apod. 

Graf číslo 3 – Přehled zdrojů a informací pro potřeby pedagogů  

 
Z výzkumu vyplynulo, ţe největším problémem zabezpečení realizace výuky EVVO 

je nedostatek času a malá nabídka programů EVVO pro ţáky a vzdělávacích programů pro 

pedagogy. Po zhlédnutí některých školních programů škol na teritoriu ORP mohu 

konstatovat, ţe v těchto programech je problematika EVVO zapracována, ale chybí zde další 

opatření pro její zabezpečení, včetně časového prostoru a další, jako například jen krátkodobé 

vzdělávání pedagogů. 
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Graf číslo 4 – Problémy zabezpečení výuky EVVO z pohledu pedagogů  

 

Formy, metody a prostředky vyuţívané ve výuce jsou odlišné. Záleţí opět na přístupu 

ředitele školy, který vytváří nezbytné podmínky pro práci svých podřízených a můţe i 

různými prostředky stimulovat aktivitu učitelského sboru. Se subjekty působícími v EVVO 

spolupracují školy, které mají buď učitele nadšené pro aktivity v oblasti EVVO nebo si učitelé 

doplňují vědomosti v různých kurzech, v rozšiřujícím studiu. Málo je v oblasti získávání 

potřebných podkladů pro výuku a připravenost pedagogů vyuţívána síť M.R.K.E.V.  

Obdobně se týká přidělení finančních prostředků z jakýchkoliv zdrojů škole na 

problematiku EVVO. Dotazovaným školám bylo pouze ze stupně ORP přiděleno za 

vyhodnocované období (od zahájení realizace EVVO na školách) celkem 18 000,- Kč, coţ 

také svědčí o zájmu obce a škol k této problematice. 

Příznivější skutečností je, ţe na 10 z 12 dotazovaných škol je určen koordinátor 

EVVO. Zvláštností je, ţe v jednom případě se přihlásil sám tuto funkci vykonávat. Další 

příznivou skutečností je to, ţe dalšího pedagogického vzdělávání v oblasti EVVO se 

zúčastnilo 15 pedagogů. Dvě školy umoţnily toto vzdělání 3 pedagogům.  

Konkrétní opatření směřující k naplňování cílů EVVO jsou realizována na většině 

škol. Převáţná většina škol se účastní různých projektů a akcí, jako je „Den Země, ekologický 

festival Rajská zahrada, Alej prvňáčků – den stromů a Alej rodin (projekt města), Ekologická 

stopa, Miliarda stromů pro planetu Zemi, zasaď svůj strom, Voda, Můj kraj, Les, Za 

tajemstvím přírody, Zatočíme s odpady a další.  

V části přírodovědných a ekologických soutěţích převládají sběrové soutěţe a 

recyklovaní, tj. dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl zpětný odběr 

baterií a malých elektro zařízení, dále přírodovědné soutěţe charakteru „Máme rádi přírodu“ a 

nebo „Příroda kolem nás“. Tyto soutěţe jsou v některých případech organizovány i 

v součinnosti s místními organizacemi, například rybářů, myslivců a zahrádkářů. 

Vcelku malá je účast ZŠ na celostátních projektech, jako je M.R.K.E.V., Ekoškola, 

Škola pro UR apod. 
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Výše uvedená opatření směřují ke konkrétnímu naplňování cílů EVVO na školách. 

Akce a projekty charakterizující činnost škol v oblasti EVVO jsou uvedené v grafu. 

Graf číslo 5 – Opatření naplňování cílů EVVO  

 

Za zmínku stojí i ta skutečnost, jak dlouhou dobu je na škole věnována pozornost 

EVVO, viz graf. 

Graf číslo 6 – Doba realizace EVVO na školách  

 

Na většině ZŠ se EVVO zatím realizuje nahodile a nekoncepčně, coţ je zřejmé i ze 

způsobu vyplňování zaslaných dotazníků k provedení výzkumu. 
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Předpokládám, ţe na školách, které se do provedeného výzkumu nezapojily, je situace 

obdobná.  

Shrnutí současného stavu 

Jakým způsobem se liší současný stav od optimálního, v čem jsou rozdíly v jejich 

současných aktivitách v EVVO oproti teoretickým moţnostem: 

- 11 škol z celkem 22 oslovených jednoznačně deklaruje, ţe EVVO realizuje nebo se jí 

věnuje v rámci moţností, 

- největší problémy vidí školy v nedostatku financí pro EnV (není moţné realizovat 

projekty, výukové programy atd.), dalším souvisejícím problémem je nedostatek moţností 

získat finance z grantů, 

- ve značné míře je omezeno uţívání školních pozemků pro EVVO, 

- v mnoha případech chybí pedagogům praktická znalost přírody, která ve spojení 

s většími nároky na bezpečnost a kázeň vede k neochotě pořádat akce s dětmi v přírodě, 

- na problematiku realizace kvalitní výuky EVVO má vliv zavádění prostředků 

informačních technologií do výuky, pohodlnější je vyuţívání této techniky např. k výuce, neţ 

zabezpečit osobní kontakt s realitou, zejména s krajinou a přírodou,   

-nedostatečný je oproti poptávce servis pro školy - zejména nabídka vzdělávacích akcí 

pro pedagogické pracovníky, a dále programů a materiálů pro nematuritní středoškolské 

obory, 

-nedaří se příliš ekologizovat provoz škol, resp. je většinou redukován na třídění 

odpadů, 

- nedostatečná je spolupráce škol s rodinou v souvislosti s EVVO, naráţí na 

nedostatečný zájem ze strany rodičů, 

- v oblasti EVVO školy  málo spolupracují se zřizovatelem a veřejnou správou. 

Potřeby škol 

- trvalá a systematická metodická pomoc, informace, pomůcky k EVVO, 

- vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, poptávka je zejména po krátkodobých,  

- pomůcky, vzdělávací materiály – obecně, 

- přístup k financím z grantů na EVVO, chybí systematická a pravidelná finanční 

podpora ze strany státu na EVVO, 

- školní knihovny nejsou v dostatečné míře vybaveny kvalitní a aktuální literaturou 

k EVVO. 

Tendence a rozvojový potenciál EVVO ve školách 

- přibývá škol věnujících se EVVO, 

- síťování, vzájemná výměna zkušeností mezi školami, 

- podpůrná a poradenská střediska EVVO v jednotlivých regionech kraje, 

- školy poskytující sluţby jiným školám a vznik středisek EnV při školách.  

4.5.3.4   Střední školy 

Na území ORP se nachází celkem 7 SŠ 
109

. Z celkového počtu se jedná o 3 všeobecná 

gymnázia, střední zemědělskou školu, integrovanou střední školu strojírenského zaměření, 

střední školu letecké a výpočetní techniky, střední odbornou školu a střední odborné učiliště a 

vyšší odbornou školu a střední zdravotnickou školu MILLS, s.r.o. 
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Údaje a data o SŠ jsem získala z internetových stránek.   

Gymnázia na teritoriu se vyznačují širokou nabídkou volitelných všeobecných 

předmětů, které umoţňují profilovat vzdělávací proces podle zájmu studentů. Prohlubující 

studium probíhá v seminářích, zastoupeny jsou přírodní i humanitní obory. Na seminářích 

přednášejí i odborníci z praxe. Ve výročních zprávách gymnázií se konkrétně nehovoří o 

EVVO. EVVO je do výchovného procesu zařazena jako průřezové téma.  

Do školských programů je EVVO zařazena jako průřezové téma s tematickými okruhy 

Ekosystémy, Základní podmínky ţivota, Lidské aktivity a problémy ŢP a Vztah člověka a 

prostředí. Tato průřezová témata jsou na gymnáziích realizována především integrací do 

vyučovacích předmětů a do práce učitelů. Řada dalších projektů je součástí povinně 

volitelných předmětů a je určena studentům podle oboru jejich zájmu.  

Dále jsou na teritoriu ORP odborné školy, které nemusí mít zpracovány ŠVP. 

Informace o problematice EVVO je z těchto dokumentů sloţité získat. Na jejich internetových 

stránkách, kromě střední zemědělské školy nejsou ţádné informace.  

 Střední škola letecké a výpočetní techniky je státní škola, která realizuje výuku 

leteckých mechaniků dle předpisů Evropské unie. 

Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem kromě agropodnikání je zaměřena od 

školního roku 2010/2011 na ekologii a ŢP a ochranu přírody a prostředí. 

Mezi odborné předměty vyučované na této škole blízké EVVO patří zejména biologie, 

botanika, zoologie, ekologie, ochrana prostředí, geografie, hydrologie, průmyslová výroba, 

právní příprava, odpady, lesnictví, geologie, meteorologie a monitoring, praxe a jiné.  

Získanou kvalifikaci mohou absolventi této školy uplatnit ve státní správě nebo ve 

sféře výroby a sluţeb. Ve státní správě to zahrnuje zejména ochranu krajinných oblastí, PR, 

uplatnění na referátech ŢP obcí a měst, inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a 

nakládání s odpady.  

Ve sféře výroby a sluţeb ekologické útvary průmyslových podniků, podniky 

odpadového hospodářství a rekultivace.  

4.5.4 Veřejnost, informace, osvěta a poradenství 

4.5.4.1  Úvod 

EVVO veřejnosti je moţné rozdělit na osvětu, zapojování veřejnosti do rozhodování o 

ŢP, poskytování informací a posilování kontaktu s přírodou 
110

.  

Hlavním a konečným cílem EVVO je dosáhnout u všech věkových skupin 

environmentálně šetrného a zodpovědného jednání. K tomu můţe dojít, kdyţ má člověk 

vybudované odpovídající postoje, tj. vztah k přírodě a krajině, umí a má schopnost realizovat 

ve své konkrétní činnosti i určitou environmentální odpovědnost. 

Výzkumy však ukazují, ţe informace a chování v oblasti environmentálního vztahu 

k okolí ještě není dostačující.  Stále ještě na člověka působí další skutečnosti, vnější, jako jsou 

ekonomické, sociální, kulturní, náboţenské a jiné, ale i vnitřní, jako jsou osobní zvyklosti, 

ochota snášet určité nepohodlí apod. Zde právě vstupuje do jednání člověka, zdá se říci nová 
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kategorie, kterou je ekopsychologie 111. Proto ze strany státních orgánů je třeba věnovat 

zvýšenou pozornost realizaci EVVO na školách ale i vůči veřejnosti.  

Vztah k přírodě je téma mezioborové, zkoumané mnoha disciplínami. Psychologické 

přispění, jehoţ potenciál prokazují zahraniční zkušenosti uţ po mnoho let na poli výzkumu i 

environmentální praxe, zatím není v ČR příliš známé. Právě výše zmiňované webové stránky 

mají přispět ke změně myšlení v této oblasti. 

Úkolem státních orgánů by mělo být vytvořit nabídku aktivit podporujících a 

ovlivňujících zájem a povědomí veřejnosti o ŢP a jeho problémech. Dále zabezpečit úplné 

povědomí veřejnosti o právu ŢP a podporovat široké a kvalifikované vstupování občanů i 

organizací do rozhodovacího procesu.  

V této oblasti je mnoho rezerv. Veškeré dění v této oblasti, např. mediální působení 

má spíše hodnotící charakter, např. porovnání produkce směsného komunálního odpadu a 

třídění odpadů v minulých letech apod. 

Působení v této oblasti na občanskou veřejnost je spíše realizováno zájmovými 

nevládními a společenskými organizacemi působících na území ORP.  

Na teritoriu téţ působí mikroregiony, které například v oblasti EVVO mají spíše 

takový obranný charakter, jednak z důvodu získaní finančních prostředků, nebo moţnost 

podílet se větší mírou v rozhodovacím procesu. V době kdy se šetří, převáţně podnikatelé ale 

i stát, méně reaguje na zásady TUR. 

Ne zcela dobrá je spolupráce jednotlivých sloţek správy a organizací, například při 

budování cyklostezek, tyto mohly být vhodnou formou spojovány i k prohlubování znalostí 

krajiny kde procházejí, mohly mít i značný podíl na EVVO, ne jenom, ţe se omezuje určitým 

způsobem provoz motorových vozidel a tím částečné sniţování škodlivých vlivů. 

Velmi jednoduchý, ale i účinný způsob působení na veřejnost kromě propagačních 

materiálů je pomocí informačních panelů, naučných stezek, pořádání různých akcí a exkurzí, 

coţ je v pravomoci obcí a není to finančně náročné.  

Různé krouţky pracují v rámci ORP, jejich činnost často nebývá podchycena. Tyto 

krouţky provádějí uţitečnou práci, ačkoliv se nejedná o EVVO v pravém slova smyslu. Je-li 

například krouţek zaměřen na poznávání přírody, ale také i památek, lze jeho činnosti vţdy 

vyuţít k EVVO. Spontánně vzniklé a fungující společenství, existující často právě v rámci 

venkovského prostředí, dokonce mohou působit efektivněji neţ instituce zavedená 

k provozování EVVO.   

4.5.4.2  Pozemkové spolky 

Pozemkové spolky navazují na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků 

pečujících o přírodní a kulturní dědictví.  

Na území ORP není ţádný pozemkový spolek, pouze „Pozemkový spolek Polabí“ jako 

středisko Polabského ekocentra ČSOP spolupracuje s městem v rámci některých akcí, jako 

byl Den Země v Polabí (14.4. – 25.4.2010). 

 Jeho hlavním posláním je péče o cenné přírodní lokality v Polabí. Je partnerem 

vlastníků, obcí a úřadů. 
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4.5.4.3   Český svaz ochránců přírody 
112

 

ČSOP je největší nevládní nezisková organizace v ČR. Na území ORP působí 3 

organizace ČSOP. Jedná se o základní organizaci ČSOP Brandýs nad Labem, jejímţ hlavním 

posláním je posuzování staveb a zahrad, vyklízení a údrţba, dále základní organizace 

VODOLENSIS Odolena Voda se zaměřením pouze na obec a ZO ČSOP OPOČEŇO 

KARANÝ se zaměřením na problematiku cyklistické dopravy. 

S některými školami na teritoriu ještě spolupracuje základní organizace ČSOP 

ZVONEČEK Vrané nad Vltavou, který má značně rozsáhlý okruh činností, od péče o krajinu 

a památky, druhovou ochranu, ochranu ŢP a hlavně dosti srozumitelnou EVVO. 

Organizace ČSOP jsou OS, jejíţ členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a ŢP. 

Jejich posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a ŢP, EkV a podpora trvale udrţitelného 

ţivota. 

V kaţdém kraji ČR jsou vytvořena regionálního centra ČSOP (RC). Posláním RC je 

zajišťovat koordinaci činností ČSOP v rámci kraje a posilování dobrého jména ČSOP 

navenek. 

RC zastupuje zájmy ČSOP na regionální úrovni vůči státním i nestátním subjektům s 

regionální působností a to zejména v těchto profilových oblastech svazu: 

* ochrana přírody a péče o ŢP, 

* práce s dětmi a mládeţí, 

* EVVO. 

Ve StřK je ČSOP zastoupen RC Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 

01 Vlašim, které zároveň slouţí jako „Infocentrum ČSOP“. 

Významnou roli ve vztahu ke sledovanému území hraje téţ ZO ČSOP Polabí se 

sídlem v Pátku u Poděbrad. Na základě smlouvy se StřK o zajištění činnosti KS EkV vzniklo 

„Polabské ekocentrum“, jehoţ obvod zasahuje do obvodu působnosti ORP Brandýs nad 

Labem.  

4.5.4.4   Myslivecká sdruţení  

Na území ORP působí myslivecká sdruţení organizovaná pod Okresním mysliveckým 

svazem Praha – východ. Celkovou plochu, rozdělenou do 30 honideb, kromě dvou (jedna 

soukromá a jednu obhospodařují Lesy ČR) ohospodařují prostřednictvím mysliveckých 

spolků a honebních společenství je 29 956 ha (z toho je 25 372 ha zemědělské půdy, 3159 ha 

lesa, 1108 ha vodní plochy, 317 ha ostatní pozemky). Více organizačních údajů nelze 

z dostupných zdrojů zjistit, neboť většina mysliveckých sdruţení nemá zájem o prezentování 

spolkové činnosti, které se věnují. 

Z ostatních dostupných zdrojů, jako jsou Městské listy, lze zjistit, ţe například 

myslivci z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi jiţ od roku 1993 kaţdoročně ve vybraných 

honitbách v rámci akce „Perdix perdix“, vypouštějí uměle odchované koroptve do přírody pro 

osvěţení krve a posílení divoké populace a je jim zajišťována příslušná péče a ochrana. 

Koroptev polní byla kdysi perlou české myslivosti. Zcelování polí do velkých lánů, 

chemizace v zemědělství a v neposlední řadě i nesmyslná ochrana některých predátorů učinily 

z koroptví ohroţený druh. Jejich stavy jsou ve většině honiteb výrazně niţší neţ stavy dravců. 
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Značnou pozornost věnují i práci s mládeţí. Například jubilejní 40. ročník ţákovské 

myslivecké soutěţe „ Zlatá srnčí trofej“ se uskutečnil v pátek dne 7.května 2010 v ZŠ Stará 

Boleslav.  

4.5.4.5   Český rybářský svaz 
113

 

ČRS, jako nezisková organizace, zejména její místní organizace a její členové mají 

svojí činností velmi blízký vztah k přírodě, obdobně jako myslivci. Proto je nutné tyto zařadit 

k potenciálním partnerům EVVO.  

Na území ORP působí celkem 3 ZO ČRS. Všechny tři mají i rybářské krouţky pro děti 

a mládeţ. ZO ČRS Brandýs nad Labem organizuje v letních měsících dětské tábory 

s rybářskou tématikou.   

ZO ČRS obhospodařují území v působnosti ORP s rozlohou celkem 251 ha a udrţují 

17,5 km břehů řek. Jedná se o mimopstruhové revíry. 

Přesnější údaje o konkrétních činnostech organizací ČRS nelze zjistit z dostupných 

veřejných zdrojů. 

 

4.5.4.6   Knihovny 
114

 

Na území ORP působí čtyři knihovny se zavedeným knihovnickým systémem 

umoţňujícím procházení databáze knih prostřednictvím internetu. Jedná se o městské 

knihovny v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Čelákovicích, Úvalech a Odolene Vodě. 

Knihovny představují mimořádný potenciál pro osvětu veřejnosti na základní úrovni, 

osvětu pro prvotní kontakt veřejnosti s problematikou ŢP. Díky pokročilým technologiím 

mohou dobře technicky vybavené knihovny připravovat i audiovizuální programy, projekce 

videosnímků, poskytovat přístup k informacím. Některé knihovny podle svých moţností 

zřizují ekologické koutky a pořádají besedy k ŢP. 

Informace o krajském systému knihoven se lze dozvědět v „Koncepci podpory 

knihoven z rozpočtu StřK“. 

Z grafu vyplývá, na území ORP jsou poměrně dobře vybavené knihovny tituly 

zabývající se problematikou ekologie a ŢP. Samozřejmě nabídky těchto knihoven nedosahují 

takového rozsahu, jako knihovny ORP s rozvinutou EVVO jako je Vlašim, Říčany a 

Rakovník. Otázkou však je, jakým způsobem jsou do dané problematiky tituly zařazovány.  

V některých knihovnách měst jsou uloţena i celostátní periodika zaměřená na 

ekologickou problematiku, problematiku ochrany přírody a krajiny a přírodních věd (časopisy 

Vesmír, Ochrana přírody, Naše příroda, apod). Za zmínku by stála, podpora vydávání 

regionálního časopisu, nebo regionální přílohy celostátního periodika s tématikou StřK.  

Pro zjištění vybavenosti knihovny tituly zaměřenými na problematiku EVVO jsem 

pouţila internetový server http://www.knihovny.net, na kterém je moţné vyhledat v jejich 

katalogu danou problematiku. Zaměřila jsem se na témata „Ekologie, EnV, ŢP a osvěta“.  

Zjištěný počet titulů daného téma znázorňuje následující graf. 
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http://www.knihovny.net/
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Graf číslo 7 – Počet titulů daného téma v městských knihovnách ORP a POU  

 

4.5.4.7 Informační centra 
115 

Informační centrum na teritoriu ORP se nachází pouze jedno a to „Turistické 

informační centrum“ v Brandýse nad Labem. Toto poskytuje informace se zaměřením na 

turistiku, jako jsou pamětihodnosti města a okolí, turistické cíle, ubytování, galerie fotografií 

a katalog akcí. Z problematiky ekologie a ŢP je tam pouze přehled památných stromů s jejich 

vyobrazením. 

Kromě jiného ještě poskytuje informace pro občany města občanského charakteru. 

Toto informační centrum lze chápat jako potenciálního partnera pro EVVO, 

v současné době se této problematice nevěnují. 

V tomto informačním centru lze získat vcelku pěknou publikaci „Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav – průvodce“ ve které je zmíněna i problematika chráněných území na 

teritoriu města a okolí. 

4.5.4.8  Naučné stezky 

Na území ORP nalezneme dvě naučné stezky, Údolím Labe a Vinoř – Jenštějn. 

Naučná stezka Údolím Labe spojuje dvě města ve středočeském Polabí, Lysou nad 

Labem a Čelákovice. Na své celkem dlouhé a členité trase seznamuje nejen s jejich historií, 

ale rovněţ s historií okolního osídlení, geologickou minulostí, flórou a faunou chráněných 

území – NPR Hrabanovská černava, PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka – Grado. 

Stezka je značena bohuţel naprosto nedostatečně, coţ velmi komplikuje orientaci 

a způsobuje časté a zbytečné bloudění a hledání správného směru. Návštěva se nedoporučuje 

za vlhkého počasí. 

                                                             

 
115 http://www.czechtourism.cz/informacni-centra/informacni-centra-v-regionech/, Informační centra 
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Naučná stezka Vinoř – Jenštějn spojuje městskou část Praha-Vinoř s obcí Jenštejn za 

východním okrajem Prahy, příjemnou a nenáročnou trasou údolím Vinořského potoka. 

Nejzajímavější na trase jsou romantické pískovcové lomy nad rybníkem Velká Obůrka ve 

Vinoři, a zřícenina gotického hradu Jenštejn s vysokou válcovou věţí přímo uprostřed 

zástavby stejnojmenné obce.  

Stezka je nenáročná, bez převýšení, vede převáţně po lesních a vozových cestách, 

nebo ulicemi města.  

4.5.4.9  Mikroregiony 

Na území ORP působí a nebo toto území zasahuje působností 6 mikroregionů 
116

. 

Jedná se o Sdruţení obcí (SO) Úvalsko, Region Povodí Mratínského potoka, Dobrovolný 

svazek obcí (DSO) Veleň, Sluhy, Brázdim, Polerady, Mikroregion Jenštejnského podhradí, 

Dolní Pojizeří a Cecemínsko. 

Pokud je uţíván výraz „mikroregion“ bez dalšího určení, je tím míněn dobrovolný 

svazek obcí DSO dle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích se širším neţ jednoúčelovým 

zaměřením, případně zájmové sdruţení právnických osob dle § 20f aţ § 20j Občanského 

zákoníku.  

Vznik mikroregionů je nutný pro společné prosazování zájmů a záměrů venkovských 

obcí s cílem dosaţení ţádoucích změn ve všech obcích určitého prostoru a je pozitivním 

trendem, probíhajícím ve venkovském prostoru. Pomáhá obcím, které jsou součástí 

mikroregionů rovněţ k získání finančních prostředků z různých fondů formou vytváření 

mikroregionálních programů, aktivit a konkrétních projektů. Mnohé z těchto finančních 

prostředků by samotné obce nebyly schopné získat. 

Z výše uvedených mají v předmětu své činnosti tři mikroregiony společný postup při 

prosazování ekologické stability území. 

4.5.4.10  Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je ORP.  

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se podílí a podporuje celostátní akce 

v oblasti EkV a EVVO, jako Den Země apod. Kromě toho se zúčastňuje dalších akcí, včetně 

financování v rámci moţností, ve spolupráci s jinými organizacemi působící v této oblasti na 

území ORP a dále organizuje i vlastní akce, zejména ve spolupráci se školskými zařízeními, 

jako je např. Alej Prvňáčků, Uklízíme po prasatech, házení ţabek, zatočte s elektroodpadem, 

hudební a informační festival „Rajská zahrada“ apod. Obdobné akce jsou organizovány 

v dalších městech na území ORP v Úvalech, Čelákovicích a Odolene Vodě. 

Odbor ŢP a zemědělství a další odbory dle působnosti se podílí na schvalovacích a 

odvolávacích procesech v pravomoci úřadu. 

Na místě je pochybnost, zda na MÚ je někdo pověřen agendou EVVO. Jakákoliv 

koncepční činnost v oblasti EVVO zde chybí. Koncepční činnost v oblasti EVVO je 

nedostatečná. 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydalo v roce 2009 „Průvodce Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav“ 
117

, ve kterém jsou kromě historických a geografických 

informací informace týkající se přírody. Tato publikace byla vytvořena odborem kultury a ŢP. 
                                                             

 
116

 http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472, Ústav územního rozvoje 
117 Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Turistický průvodce, Novák, Vaculová, Východočeská 

tiskárna, spol. s.r.o., 2009 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472
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Dalším zdrojem informací v oblasti EVVO je webová stránka města „Info-

brandys.cz/mestskyurad/“,Info-brandys.cz/infocentrum-brandysko/, kde kromě povinných 

informací zejména v části „ţivotní prostředí“ jsou různé příspěvky vztahující se zejména 

k přírodě jako např. „vztah příroda – člověk, ŢP jako zdroj informací, ekologická výchova, 

ŢP a paragrafy, v centru ekologie stojí člověk apod.“. Obdobně se týká měst na teritoriu ORP. 

Dalším moţným zdrojem informací je kabelová televize města. V jejich pořadech jsou 

spíše potřebné informace, jako jsou provozní doby sběrných dvorů, termíny svozu odpadu 

apod.. Dalším zdrojem informací jsou „Městské listy“, náplň má obdobný charakter. 

4.5.4.11  Internet 

Velmi významným nástrojem získávání informací je internet. V souvislosti se 

zpracováním této práce jsem zjistila, ţe ţádný server úřadu a organizací na teritoriu ORP 

nepřináší ucelený přehled aktivit spojených s EVVO nebo věnující se přírodě. 

Internetové stránky StřK 
118

 jsou přehledně zpracovány a přináší mnoho informací 

týkajících se zejména legislativy, ale i informací týkajících se EVVO nebo s EVVO 

souvisejících. Další ucelenou webovou stránkou, je stránka MŢP dostupná na adrese 

http://www.mzp.cz. 

Pro školství je důleţitý server http://rvp.cz, který je určen pedagogům všech stupňů. 

Rozvíjejícím zdrojem informací v regionu jsou internetové stránky 

„http“//www.brandysdnes.cz“ jako součást „Sdruţení portálu InfoDnes.cz“. Tyto stránky jsou 

zaměřeny na problematiku a informace Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi a okolí. 

Obdobná stránka je vytvořena pro Čelákovice, Lysou nad Labem a okolí. Z oblasti EkV a 

EVVO jsou tam uvedené informace zanedbatelné.  

4.5.4.12  Informování veřejnosti 

Z výročních zpráv o činnosti městských úřadů ale i některých organizací na území 

ORP v oblasti poskytování informací dle § 18 odstavce 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím jsem došla k závěru, ţe dochází k postupnému nárůstu ţadatelů o 

informace. Pro posouzení nejsou však dostatečné podklady, protoţe kaţdý úřad nebo 

organizace zpracovává výroční zprávu jiným způsobem a údaje v nich obsaţené není moţné 

porovnat. 

Ve výročních zprávách, ale i ve zprávách o finančním hospodaření je problematice 

ekologie nebo EVVO nevěnovaná skoro ţádná pozornost. Pouze se zde vyskytují údaje 

s rekonstrukcí nebo provozem ČOV. Vydané finanční prostředky na EVVO není zpravidla 

moţné dohledat. 

 4.5.5  Podniková sféra 

Současná úroveň EVVO mezi pracovníky podniků a organizací na teritoriu ORP je 

různá, velmi záleţí na velikosti a zaměření podniku, nejvíce však na přístupu managementu 

v podnicích. Hlavním motivem těchto podniků je především zisk, proto lze také konstatovat, 

ţe otázka zájmu o ochranu ŢP je malá, pokud to pro podnik není ekonomicky výhodné. 

Pokud město nemá zpracován nějaký projekt nebo program EVVO, potom nelze 

hovořit o sponzorství ze strany podniků. 

                                                             

 
118 http://www.stredoceska-evvo.cz, http://stredoceska-priroda.cz, http://stredoceske-odpady.cz 

http://www.mzp.cz/
http://rvp.cz/
http://www.stredoceska-evvo.cz/
http://stredoceska-priroda.cz/
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Oblast ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nepatří mezi průmyslová města ČR. 

Přesto na jeho teritoriu sídlí podniky strojírenské, elektrotechnické, automobilové, 

velkodistribuce PH, metalurgické a jiné výroby. Velmi významným zařízením na teritoriu je 

Ústav jaderného výzkumu Řeţ u Prahy.  

Jako příklad uvádím jeden z největších podniků na teritoriu okresu Praha – východ 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE Czech rep s.r.o., dříve Siemens VDO Automotive se 

sídlem v Brandýse nad Labem, který se zabývá výrobou spotřební elektroniky, zejména 

podsystémů a autopříslušenství do motorových vozidel, AERO Vodochody a.s., které se 

zabývá výrobou letadel a leteckých motorů, dále TRW Stará Boleslav, které vyrábí 

bezpečnostní pásy do všech typů vozidel, obdobně TRW Čelákovice, které vyrábí plastické 

doplňky vozidel. Čepro a.s. sklad Mstětice je velkoskladem PH.  

V současné době jsou v útlumu jedny z dříve největších podniků TOS a Kovohutě 

Čelákovice. 

Na teritoriu ORP se dále nachází jeden z významných ekologických podniků „REO 

s.r.o.“, vzdálený 2 km od města Brandýs nad Labem, který se zabývá komplexním 

zabezpečením odpadového hospodářství, jako je sběr, výkup a odvoz sběrového papíru, 

odvozem a likvidací ostatních i nebezpečných odpadů, skartací tiskovin, nosičů a provádí 

poradenský servis. 

Kromě výše uvedených se na teritoriu ORP nachází mnoho dalších malých 

provozoven zaměřených na zpracování dřeva, kovovýroby, zpracování druhotných odpadů 

(CIUR a.s.) a stavebních organizací apod. 

4.5.5.1  Systém environmentálního managementu 
119

 

V otázkách řízení ochrany ŢP stále převaţuje přístup, kdy záleţitosti EVVO se 

vyčleňují do kompetence samostatných pracovníků. Ti potom mají za úkol s co nejmenšími 

náklady dosahovat stavu, kdy podnik splňuje všechna zákonná i jiná opatření. Jedná se 

především o nakládání s odpady, ochrana vody, ovzduší apod.. EVVO není zařazována přímo 

na úroveň vrcholového managementu. 

Systém environmentálního managementu dosáhl od publikování první ISO normy v 

roce 1996 značného rozšíření ve světě (přes 70 tisíc certifikací). I v České republice dosáhl 

přes 1000 certifikací a masivního uplatnění v organizacích různých velikostí a oborů, 

samostatně nebo v souběhu, kombinaci resp. integraci s dalšími systémy managementu 

(především systémem managementu jakosti a systémem managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 
120

. 

Norma specifikuje poţadavky na systém environmentálního managementu tak, aby 

organizaci umoţnila vytvořit a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou poţadavky 

právních předpisů a jiné poţadavky, které se na organizaci vztahují a informace o 

významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, které 

organizace identifikovala a které můţe řídit a těch, na které můţe mít vliv. 

Rozsah jejich uplatnění závisí na takových faktorech, jako jsou environmentální 

politika organizace, povaha jejích činností, výrobků a sluţeb, lokalita a podmínky, v nichţ 

pracuje.  

                                                             

 
119 http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/ 
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Dle dostupných informací zveřejňovaných na internetu, na teritoriu ORP v oblasti 

ochrany ŢP získala společnost ČEPRO, a.s. certifikát a to dle ČSN EN 14001. 

Velkou slabinou jsou však firmy, které se otázkám ochrany ŢP nevěnují z nedbalosti 

nebo úmyslně. To velmi nepříznivě působí na vlastní zaměstnance. Samozřejmě zde také 

sehrává velkou úlohu nevědomost a nevzdělanost personálu těchto firem.  

Jeden ze závaţných nedostatků v koordinaci EVVO na teritoriu ORP je nedostatečná 

koordinace jednotlivých činností charakteru EVVO směřující k podnikům. 

4.5.5.2   Vztah podnik – veřejnost 

Velkou pozornost je nutné věnovat v oblasti EVVO vztahu podnik – veřejnost. Pokud 

podnik nevyvíjí nějakou činnost, která se projevuje negativně k okolnímu prostředí, nemá 

veřejnost potřebu s tímto podnikem v otázkách ŢP komunikovat.  

Většina podniků na své okolí působí některými negativními vlivy, jako jsou hluk, 

vypouštění škodlivin do vody nebo ovzduší, zápach, estetický vzhled ale i zhoršená dopravní 

situace a nebezpečí havárie. 

Na území ORP působí různé škodlivé faktory, jako je hluk přistávajících letadel, hluk 

a škodliviny vzniklé provozem motorových vozidel na dálnicích, zápach z podniků a 

organizací, v některých případech vypouštění škodlivin do ovzduší a řek.   

Zatíţení ŢP ze strany podniků vede ke konfliktním situacím mezi podniky a veřejnou 

správou.  

Firmy nemají pozitivní zkušenosti s otevřeností vůči veřejnosti. 

4.6.   Shrnutí 

Záměrem diplomové práce je přispět ke zkvalitnění realizace EVVO na úrovni ORP se 

zaměřením na spolupráci s předškolními a školními zařízeními. Pro poznání bliţších 

podrobností týkajících se stavu EVVO na území ORP Brandýs nad Labem, jsem se 

v rozborové části podrobněji věnovala oblastem veřejné správy, školství, podnikové sféry a 

veřejnosti. 

Veřejná správa 

V oblasti veřejné správy bylo zjištěno mnoho nedostatků. Většina z nich vyšla najevo 

v souvislosti s realizací „SP EVVO ČR a jeho dalším rozpracování do krajských koncepcí. 

Legislativa je nedostatečná zejména pro ORP. Povinnost pro tyto obce není stanovena ze 

zákona, zakotvení působnosti usnesením vlády je legislativně nedostatečné. Otázky EVVO 

jsou velmi dobře rozpracovány v působnosti krajů. 

Přestoţe problém EVVO je velmi často diskutovaným tématem, neboť se dotýká stavu 

ŢP, které nás obklopuje a dotýká se kaţdého člověka, je na úrovni ORP ve více případech 

opomíjen. Úřad ORP, jako důleţitá součást státní správy má sehrávat v této oblasti velmi 

důleţitou úlohu. V souvislosti se zpracováním této práce jsem zjistila, tak jak byly zpracovány 

koncepce EVVO jednotlivých krajů v letech 2000 aţ 2002, ve kterých se předpokládalo, ţe na 

stupni okresních úřadů, kde touto problematikou bude organizačně pověřen na celý úvazek 

jeden pracovník a tuto bude organizovat a řídit. Na úrovni ORP tomu tak není. 

Provedenou reorganizací státní správy k 31. 12. 2002 došlo však k tomu, ţe okresní 

úřady byly zrušeny a vytvořeny ORP, na kterých jiţ touto problematikou nebyl nikdo 

pověřen. Problematika na úřadech ORP je zpravidla řešena podle zájmů funkcionářů, zejména 

na odborech ŢP a zemědělství. 
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Na mnoha místech na jednotlivých pozicích úřadů ORP chybí kvalifikovaní pracovníci 

s odborným, pedagogickým vzděláním a schopností působit na veřejnost. Tito pracovníci se 

téţ setkávají s nedostatkem času na tuto problematiku. Na některých úřadech chybí komise 

ŢP. V oblasti EVVO je i nedostatečná spolupráce jejich jednotlivých sloţek. Nedobrá situace 

je také v tom, ţe některá opatření pro úřady zpracovávají a zabezpečují neziskové nevládní 

ekologické organizace a není to odpovědností a zájmem pracovníků úřadu. Spolupráce 

s těmito organizacemi je však velmi potřebná. 

Obdobná situace je v zajišťování finančních prostředků na EVVO. Niţším článkům 

veřejné správy chybí metodická pomoc. V převáţné většině obcí chybí koncepce EVVO pro 

dané území, která by obsahovala systém EVVO, případně nabádala k jeho realizaci a 

začlenění do rozvojových plánů jednotlivých obcí. 

Zpracování místní koncepce EVVO pro ORP je první krok k zajištění soustavné, 

dlouhodobě koordinované podpory rozvoje systému EVVO na správním území ORP.  

Pro naplňování koncepce je nezbytné stanovit konkrétní a reálné úkoly. Plnění pravidelně 

vyhodnocovat, monitorovat odezvu a na aktuální poţadavky cílových skupin EVVO (orgánů 

města, škol, veřejnosti) v odůvodněných případech reagovat odpovídající aktualizací 

koncepce. 

Stav oblasti EVVO na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav lze 

vyhodnotit tak, ţe problematika EVVO je realizovaná v různém rozsahu a kvalitě, chybí 

koncepce, jednotlivé akce nejsou koordinovány, chybí výměna zkušeností a informací v této 

oblasti.  

Na teritoriu obce chybí silná nezisková organizace, která by vystupovala jako 

koordinátor. 

Školství a mimoškolní výchova 

Na základě zjištění ze školských programů zveřejněných na webových stránkách škol 

a provedeného výzkumu lze hodnotit, ţe většina škol, aţ na výjimky, nevyučuje EVVO 

odpovídajícím způsobem, coţ lze přičíst nedostatečnému informování o této problematice. 

Příčinou můţe být téţ nedostatek vhodných pomůcek, programů a financí. V porovnání 

s některými městy, jako je Vlašim a Rakovník, můţeme konstatovat, ţe EVVO na území ORP 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je teprve v začátcích.  

Přínosem pro zlepšení oblasti EVVO by mohlo být zpracování koncepce EVVO pro 

celé území ORP s potřebnými informacemi. Na území ORP sice chybí organizace, která by 

byla schopná či ochotná na sebe převzít odpovědnost za zpracování koncepce, přesto se 

domnívám, ţe by se našli zájemci, kteří by se na procesu koncepce mohli podílet. Celkem 

v blízkém okolí se nachází Ekocentrum Říčany (Muzeum Říčany), které nabízí sluţby v této 

oblasti, zejména pro školství, včetně pro MŠ. 

V MŠ ORP je realizována EVVO na základě Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání a na základě zájmu pedagogických pracovníků školy a to v různé míře a různými 

způsoby. 

EVVO je ve většině ZŠ škol součástí tzv. „nosných“ předmětů, jako je botanika, 

biologie, chemie, občanská výchova apod. Rozsah EVVO se liší. Odlišné jsou i formy, 

metody a prostředky pouţívané ve výuce. 

Vytvoření školního programu EVVO záleţí na přístupu ředitele školy. Ten vytváří 

nezbytné podmínky pro práci podřízených a můţe různými prostředky stimulovat aktivitu 

učitelského sboru. 
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Navázání spolupráce s existujícími centry je přínosem pro zvyšování kvality EVVO na 

škole. 

Na SŠ je situace obdobná. Pro ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav by mohlo 

být přínosem, spolupráce se střední zemědělskou školou, kde problematika ŢP je nosným 

směrem. 

Kromě ekologických center a obdobných zařízení je EVVO ve volném čase dětí a 

mládeţe realizována i některými sdruţeními dětí a mládeţe (MDDM) nebo zájmovými 

organizacemi pracujícími s dětmi a mládeţí. Jedná se o organizace, pro něţ práce s dětmi a 

mládeţí není hlavní činností, ale EVVO se dětí nebo mládeţe třeba jen okrajově zabývá, 

například Českomoravská myslivecká jednota, ČRS, Český zahrádkářský svaz, ČSOP a 

podobná sdruţení. 

Dále na teritoriu ORP působí ještě další krouţky, jejíţ činnost zatím není podchycena 

(poznatek z vlastní zkušenosti z Brandýsa nad Labem – např. kolektiv dětí kolem nadšence, 

který provádí s dětmi výlety do okolí pěšky nebo na kole). Jedná se o krouţek spontánně 

vzniklý se zaměřením na okolní přírodu. Kolektivy dětí a mládeţe do své činnosti zařazují 

také různé dětské organizace zaměřené na turistiku a pobyt v přírodě, jako je například Junák. 

V rámci ORP však neexistuje přehled, kolik členů sdruţují organizace dětí 

v kolektivech věnující se EVVO. 

Síť středisek volného času zahrnuje především města v působnosti ORP. Na venkově a 

v řadě malých obcí nemají děti a mládeţ dostatek příleţitostí navštěvovat tyto krouţky nebo 

oddíly. 

Jednorázové akce mimoškolní EVVO pořádané různými organizacemi ale i obcí jsou 

velmi důleţité. V mnoha případech se nezaměřují jen na organizované děti nebo mládeţ, ale 

oslovují i neorganizované děti, mládeţ a dospělé. Řada těchto akcí je spojována s řadou 

ekologických kampaní. 

Velký význam v ekologickém myšlení dětí sehrávají i soutěţe, zaměřené na přírodu a 

EkV. 

Aktivity na SŠ a pro neorganizované děti se především zaměřují na prevenci sociálně 

patologických jevů, EVVO se v nich objevuje jen okrajově. 

V této souvislosti je třeba zvýraznit didaktické zvláštnosti EkV na všech druzích škol a 

danému typu je umět vhodně přizpůsobit. Toto platí i o veřejnosti. Didaktika, je teorie 

vyučování, jejímţ předmětem jsou cíle, obsahy, metody a formy výuky.  

Didaktika EkV si klade za cíl, aby výchova i vzdělávání směřovalo k ohleduplnosti 

k přírodě a ke vzájemné spolupráci. Máchal tvrdí, ţe není důleţitý objem informací, bez 

kterých se samozřejmě neobejdeme, ale spíše začlenění daných informací do kaţdodenních 

souvislostí, proto by měl být kladen důraz na mravní a sociální rozměr 
121

.  

Didaktika EkV by měla být realizována spíše v ţivém kontaktu s přírodou. EkV by 

měla být především formující, nikoliv pouze informující. To si myslím, ţe je v současné době 

problém školství, ale i jiných sloţek touto problematikou se zabývajících. 

Právě EkV by měla mít za cíl dovednostní, zkušenostní a proţitkové (emocionální) 

zřetele. Myslí se tím pokora, cit a úcta k přírodě a okolí. 

                                                             

 
121 MÁCHAL, A., Průvodce praktickou ekologickou výchovou 
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EkV by se měla snaţit u dětí, mládeţe ale i veřejnosti budovat pozitivní vztah 

k přírodě. Taková výchova a vztah k přírodě můţe probíhat například jen drobnými věcmi, 

jako je péče o zvíře či rostlinu. Důleţité je propojení teorie s praktickými zkušenostmi. 

Veřejnost 

Osvětou a informovaností veřejnosti za účelem formování jejího vztahu k přírodě a 

okolí se zabývá celá řada organizací. 

Důleţitým prvkem kombinujícím osvětu veřejnosti a jejím zapojováním do 

rozhodování o ŢP jsou systematické kampaně směřující k jednomu cíli a to je zastavit nebo 

znemoţnit určité činnosti, které poškozují přírodu, ŢP a kvalitu ţivota, nebo naopak podpořit 

činnosti vedoucí ke zlepšení stavu v těchto oblastech. 

Nejčastější formy a metody působení jsou osvětové akce a kampaně a zejména 

působení na rodiče dětí v rámci různých programů a akcí školských zařízení, měst a obcí. 

Patří sem zejména kampaně a festivaly, jako jsou Den Země, Den bez aut, Mezinárodní den 

ŢP, Ukliďme svět apod. Velký význam sehrávají i moţnosti získávání informací a tím i 

působení na veřejnost, jako jsou moţnosti knihoven v jejich vybavenosti, publikační činnost, 

přednášky, výstavy, příspěvky do sdělovacích prostředků, tvorba naučných stezek a další. 

Podstatnou roli v oblasti EVVO veřejnosti sehrávají i spolky a kluby, z nichţ některé 

se vyskytují prakticky v kaţdé obci, nejen ORP. Jsou to například dobrovolní hasiči, myslivci, 

v našem regionu rybáři, chovatelé a další. Hasiči a myslivci jsou například velice aktivní jako 

organizátoři úklidu obcí, jako je jarní úklid, sběr ţeleza apod.. Myslivecká a rybářská sdruţení 

naopak sehrávají významnou úlohu v osvětě související s lesními a vodními ekosystémy, 

ochranou přírody, lesa a vod. 

Na území ORP existuje celá řada mikroregionu a sdruţení obcí. Motivací jejich vzniku 

je oprávněná představa o lepším přístupu k finančním prostředkům, jejich účelném vyuţití, 

ale i společném přístupu k ochraně přírody. 

Za určitou osvětu EVVO v oblasti recyklace a třídění odpadů lze povaţovat i 

informace o jejich realizaci a vyhodnocení v městských novinách. 

Kromě výše jmenovaného bychom našli i další příklady EVVO veřejnosti, které jsou 

prováděny firmami v rámci vlastní propagace. Jde například o propagaci zateplování domů, 

propagaci ţeleznice jako ekologického způsobu dopravy cestujících a nákladů, propagaci 

firem zpracovávajících odpady, dřevní hmotu apod.   

Na regionální úrovni se nevydávají ţádná periodika nebo tiskovina, která je úzce 

zaměřena na problematiku ŢP. V této oblasti by prospěla propagace těchto tiskovin a případně 

podpora vydávání regionální přílohy jako součást republikového periodika. 

Ekoporadenská činnost pro region spočívá především ve vyuţívání poradenských 

linek a internetové poradny sítě ekoporaden.  

Celkově lze v této oblasti hodnotit, ţe pro region neexistuje komplexní informační 

systém o přírodě a podivuhodných místech v regionu. V terénu ve většině případů není na toto 

upozorňováno a ani nejsou vyznačeny přístupové cesty. Region naopak dává mnoho moţností 

pro kontakt s přírodou. 

EVVO k veřejnosti se provádí nesystematicky, jen zřídka a nahodile. Problematika je 

ve způsobu vynakládání finančních prostředků a zvyšování její efektivity. 

Na úrovni regionu neexistuje systematická osvěta veřejnosti prostřednictvím medií. 
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Podniková sféra 

Vztah podniků k EVVO je různý. Záleţí především na zaměření, velikosti podniku a 

na přístupu vrcholového managementu k této problematice. Podniky jsou zřizovány za účelem 

zisku a to je pro ně rozhodující. Otázka přístupu k EVVO je zpravidla závislá na 

ekonomických výsledcích, nebo zda je to pro podnik výhodné. 

Převáţná většina podniků se zabývá ochranou ŢP hlavně v důsledku tlaku povinností, 

které jim ukládají právní předpisy na úseku ŢP. Existují podniky, které EVVO přehlíţejí nebo 

se ji úmyslně vyhýbají. V ojedinělém případě lze konstatovat, ţe ochranu ŢP integrují do 

systému řízení celého podniku. 

Další kategorií jsou podniky, které ochranu ŢP mají jako jeden z hlavních předmětů 

podnikání.  

V souvislosti se zpracováním této práce jsem se na teritoriu ORP nesetkala s podniky, 

které sponzorsky podporují EVVO. 

Poţadavky moderního trhu, na základě vyspělých politik ŢP jednotlivých států a také 

díky celosvětovému veřejnému zájmu o environmentální aspekty ţivota společnosti, začínají 

působit na jednotlivé podniky v systému dodavatelů a odběratelů. To způsobuje, ţe dobré 

podniky zařazují problematiku ŢP přímo na úroveň vrcholového managementu. Tím se stává 

ochrana ŢP součástí veškeré činnosti podniku. Potom například kaţdý zaměstnanec má 

přístup k informacím o ŢP, jeho stavu a vlivech na něj a tím i nese svůj podíl zodpovědnosti 

za jeho ochranu. 

Nejčastější systém environmentálního řízení je zavádění normy ISO 14000 nebo 

systémů EMS a EMAS. Motivací pro zavádění těchto systémů bývá téţ zlepšení 

konkurenceschopnosti na trhu. 

Poţadavky těchto norem také stanovují podmínky otevřenosti a publicity ve vztahu 

k podnikové politice ŢP a k široké veřejnosti. V této části se někdy jedná spíše o formální 

plnění. 

Nemalou úlohu sehrávají i další způsoby, které jsou vyuţívány při řízení podniků a 

zejména s sebou nesou aspekty ochrany přírody a ŢP, jako je třeba oblast sledování jakosti 

(ISO 9000) a další. 

Závaţným nedostatkem v systému EVVO jsou však firmy, které se otázkami ochrany 

ŢP a EVVO nezabývají z nedbalosti, nebo i úmyslně. Velkou úlohu zde sehrává nevědomost 

a nevzdělanost vedení a zaměstnanců těchto firem, takţe si ani někdy neuvědomují, ţe 

například poškozují ŢP. 

Závěrem lze však konstatovat, ţe v oblasti podnikové sféry dochází k postupnému 

zlepšování v oblasti EVVO a tím ke zlepšení stavu povědomí pracovníků na všech stupních. 

Toto je v úzké vazbě na ekonomicko-sociální situaci v jednotlivých podnicích, coţ dokazuje, 

ţe i při výchově je nutné zdůrazňování souvislosti ochrany ŢP s hospodářsko-sociální situací 

ve společnosti. Tato otázka vystoupila v platnost, zejména v minulém období s hospodářskou 

krizí, která postihla naší společnost. 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Základním předpokladem činnosti člověka je připravenost aplikovat vědomosti a 

dovednosti na základě ekologického přístupu ve všech jeho pracovních oblastech a v celém 

způsobu ţivota. Celkové ovlivňování všech stránek lidské osobnosti a systematický pohled na 

vztahy člověka a jeho prostředí bylo zdůrazňováno ve výchově k péči o ŢP především v 80. 

letech minulého století.  

Termín EkV v sobě zahrnoval jak poţadavky vzdělávání, tj. ovlivňování racionální 

stránky osobnosti, tak i poţadavky výchovy v uţším slova smyslu, tj. ovlivňování citové a 

volně aktivní stránky osobnosti. 

Koncepci vzdělávání pro UR musí zahrnout celý systém výchovy a vzdělávání od 

výchovy v rodině, přes všechny stupně škol, včetně vysokých, aţ po instituce neformálního 

vzdělávání. Musí se jednat o vzdělávání zaloţené na široké platformě a chápání rozměru 

budoucnosti. 

Proto můţeme konstatovat, ţe EkV a EkVz bylo a je realizováno napříč věkovými 

kategoriemi (i kdyţ s různou kvalitou) a proto je nutné zaměřit naší pozornost na děti a 

mládeţ. Jedná se o nastupující generaci, která bude mít rozhodující úlohu při prosazování 

koncepce UR, ale také ji bude naplňovat. 

 Za hlavní cílové skupiny povaţovat: 

- MŠ, ZŠ a SŠ, 

- děti a mládeţ ve volném čase, 

- pedagogické pracovníky, 

- studenty učitelství všech stupňů, 

- dospělou populaci, 

- zaměstnance veřejné správy, 

- odborníky na ŢP, 

- podnikovou sféru. 

Ve výchově je nutné zdůrazňovat všestranné poznávání a respektování zákonitostí ve 

vztahu člověka a prostředí, na globální úrovni člověka a biosféry. 

Jaké jsou základní myšlenky EkV: 

- učit myslet v souvislostech časových i prostorových, chápat důleţitost prevence 

negativních jevů a vlivů na prostředí v souvislostech globálních, regionálních i lokálních 

problémů, 

- chápat relativnost lidského poznání v čase, nezbytnost obezřetnosti v jednání a 

přijímání rozhodnutí, 

- rozvíjet a posilovat citové vztahy k přírodě, ŢP, úctu k ţivotu, Zemi, chápat a 

zdůrazňovat aspekty vztahů k prostředí, lidské sounáleţitosti a rovnoprávnosti, 

- ve vzdělávání a výchově vést nejen k poznávání, ale hlavně k pochopení 

ekologických zákonitostí, nebezpečí porušování a nerespektování ekologických principů, 

- uvědomovat si v celkovém rozsahu hodnoty prostředí pro ţivot a další vývoj člověka, 

usilovat o soulad ekonomického a sociálního rozvoje s ekologickými principy, 

 - uvědomovat si sociální dimenzi řešení ekologických problémů, a to z hlediska 

uplatňování vědeckých informací, ekonomických a právních stimulací z hledisek lidské 

spolupráce, 

- vnímat odpovědnost za vztahy k prostředí, za zachování podmínek existence 

budoucích generací, za úsilí o harmonii vývoje lidské společnosti a biosféry, 

- rozvíjet aktivní přístupy k řešení problémů, schopnost spolupráce, 
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- uvědomovat si priority kvality proti kvantitě, zejména v oblasti spotřeby a ţivotních 

cílů, 

- důsledně prosazovat ekologické aspekty do ţivotního stylu, do pracovních aktivit. 

Při tvorbě koncepcí EVVO je třeba mít vţdy na mysli, ţe UR je definován třemi pilíři, 

a to environmentálním, ekonomickým a sociálním. Jednotlivé pilíře jsou zaloţeny na 

specifických disciplínách a odpovídajících nástrojích. Koncepce UR však do nich vnáší nové 

aspekty. Především integrací různých oborů lidské činnosti. Všechny tři pilíře by měly být 

v rovnováze, ve směru k UR. 

5.1   SWOT analýza 
122

 – ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  

Vnitřní faktory  Silné stránky  „Strenghts“ 

Slabé stránky  „Weaknesses“ 

Vnější faktory  Příleţitosti  „Opportunities“ 

Hrozby  „Threats“ 

5.1.1 Silné stránky (maximalizovat, rozšiřovat) 

- ORP má na teritoriu a v blízkém okolí atraktivní lokality zvláště chráněných částí 

přírody (CHÚ PP Hlucho, CHÚ PR Lipovka – Grado, CHÚ PR Hrbáčkovy tůně a další), 

- existence SŠ se zaměřením na EVVO (Střední zemědělská škola Brandýs nad 

Labem), 

- rozvíjející se propagační činnost, odpadový kalendář, Městské listy, 

- narůstající počet firem se zavedeným systémem EMS dle ISO 14 001, 

- poptávka studentů SŠ a VŠ po praxi na MěÚ ve veřejné správě na úseku ŢP.  

5.1.2 Slabé stránky (nutno koncepčně řešit) 

- malý zájem veřejnosti v procesu územního plánování i nízká účast ve správním 

řízení, malá občanská angaţovanost, zájem o účast se zpravidla uplatňuje aţ v okamţiku 

realizace záměrů, 

- region je periferie hlavního města, 

- druhořadost a formálnost EVVO na školách, podceňování kvalifikace pedagogů, 

malý tlak zřizovatele na ředitele jednotlivých škol v oblasti uplatňování EVVO v praxi, 

- malý zájem škol poskytovat informace o EnV, 

- slabé zapojení škol do grantových programů, 

- ţádné město na území ORP Brandýs nad Labem není zapojeno do MA 21, 

- nečerpání dotací z EU na projekty zaměřené na EVVO, 

- s výjimkou Dne Země se nepořádají ţádné pravidelné jiné akce se zaměřením na 

EVVO. 

 5.1.3 Příleţitosti (maximalizovat, realizovat) 

- vytvoření internetových stránek o přírodních krásách regionu Brandýs nad Labem, 

Stará Boleslav, Čelákovice, Úvaly, Odolena Voda a jejich okolí, 

- vyuţívání zkušeností z jiných měst v oblasti EVVO, spolupráce s nimi (Místní 

Agenda 21, projekt Zdravé město, Evropský týden mobility, Den země, Den evropského 

dědictví apod.), propagace turisticky atraktivních přírodních a kulturních hodnot, například 

v souvislosti s cyklostezkou apod., 

                                                             

 
122    http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT, SWOT 

http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT
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- zvýšení mimoškolní činnosti dětí a mládeţe v oblasti ŢP, 

- zabezpečení spolupráce města a škol s Ekocentrem Říčany, případně cestou muzea,  

- zvýšení účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, 

- ve spolupráci s městskými knihovnami ORP vytvořit „ekokoutek“, 

- ORP a jednotlivými obcemi nabízet témata školám v oblasti EVVO, 

- v oblasti studentských prací na SZeŠ nabízet témata se zaměřením na region v oblasti 

EVVO a ochrany přírody, ovzduší, vod apod., bliţší spolupráce se SZeŠ při volbě témat 

studentských prací a náplně praxe, 

- zvýšit spolupráci s firmami, 

- vyuţívat tiskovin vydávaných městy a obcemi k informovanosti o ŢP, 

- posun v EVVO podpoří i fungující systém EVVO v kraji, který dokáţe efektivně 

vyuţívat regionální zdroje i fondy EU (SROP, Operační program rozvoje lidských zdrojů). 

5.1.4  Hrozby (monitorovat, eliminovat) 

- EVVO není pro občany atraktivní ve srovnání s jinými aktivitami volného času, 

- činnost některých ekologických aktivistů má spíše opačný účinek, negativní, 

pochopitelný postoj občanů k některým „zviditelňovacím aktivitám“, coţ vede k nezájmu o 

ŢP, 

- nedostatečná efektivita EVVO můţe být váţně ovlivněna nedostatečnou motivací 

cílových skupin, zejména v podnikatelské sféře, 

- nezájem organizací a škol o spolupráci v oblasti EVVO, 

- nezájem podniků podílet se na EVVO, 

- nepřijetí koncepce EVVO a tím znemoţnění koordinovat činnost ORP, 

- dopady finanční krize, 

- slabé personální zabezpečení a čas na EVVO na MěÚ Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, 

- nevhodné chování podniků působících v ochraně ŢP vede v některých případech ke 

zničení dlouhodobého působení na environmentální působení povědomí občanů. 

5.2  Návrh pro jednotlivé oblasti 

Městským úřadem, jako ORP, zpracovat „Koncepci EVVO ORP“, která se na další 

období stane vodítkem rozvoje EVVO na teritoriu ORP. Koncepce by měla být dílem a 

shodou širokého okruhu odborníků na jednotlivé klíčové oblasti a měla by být i otevřeným 

dokumentem, který by byl v průběhu jeho realizace doplňován o nové skutečnosti, které 

vyplynou z Koncepce StřK, popřípadě jiných aktuálních skutečností. 

Důraz při zpracování koncepce poloţit na aktivní přístup všech zainteresovaných 

sloţek v působnosti ORP. Koncepcí stanovit cíle a úkoly pro jednotlivé cílové skupiny. Důraz 

poloţit na mladou generaci. 

Před zpracováním koncepce oslovit jednotlivé zástupce cílových skupin s výzvou na 

účast při jejím zpracování a vytvořit pracovní skupiny pro jednotlivé cílové skupiny.  

Před jejím zpracováním provést důkladnou analýzu jednotlivých oblastí s důrazem na 

předškolní, školní a mimoškolní výchovu dětí a mládeţe a na veřejnou správu.  

Důraz poloţit na oblast školství. Systém školství je jediným prostředkem, který můţe 

v určitém časovém období oslovit kaţdého jedince české populace a ovlivnit jeho myšlení, 

jednání a chování. Škola přitom působí jak svým vzdělávacím programem, tak svým 

celkovým fungováním (skryté kurikulum). To platí také pro oblast EkV a EkVz. 
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Cílovou skupinou jsou děti MŠ, ţáci ZŠ, studenti SŠ (gymnázií, středních odborných 

škol a učilišť), učitelé a další pedagogičtí pracovníci, včetně ředitelů škol a pracovníků 

školských zařízení. Zprostředkovaně škola ovlivňuje i další cílové skupiny – rodiče, místní 

veřejnost. Jeden ze současných trendů je např. vnímání školy jako komunitního centra. 

V jednotlivých oblastech realizovat následující opatření: 

Veřejná správa 

- provést seznámení jednotlivých OÚ ORP se základními principy MA 21, 

- propagovat program rozvoje venkova na OÚ, 

- prosazovat priority a zásady EVVO v činnosti všech OÚ ORP. 

Školství 

- propagovat zavedení EVVO jako nedílné součásti všeobecného vzdělávání na všech 

typech škol, 

- podpora environmentálně zaměřené mimoškolské zájmové činnosti, zapojení dětí do 

přírodovědných, ekologických či ochranářsky orientovaných mimoškolských činností,  

- podpora environmentálních témat studentů středních škol s cílem zvyšování 

ekologické gramotnosti a k aktivnímu přístupu studentů k péči o ŢP, např. formou 

závěrečných prací se vztahem k území svého bydliště, 

- iniciovat zapojení ZŠ do sítě M.R.K.E.V., 

- iniciovat zapojení MŠ do sítě Mrkvička, 

- podpora rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeţí, 

- podporovat zájem o EVVO pořádáním soutěţí a olympiád v oblasti EVVO, 

- zajistit vyšší ekologizaci škol, jako je třídění dalších druhů odpadů, úspora elektrické 

energie, solární systémy apod., 

- zajistit informování škol o novinkách v EVVO, 

- zajistit spolupráci mezi školami, výměnu zkušeností z jednotlivých projektů a 

činností realizovaných v rámci EVVO, 

- zajišťovat dostupnost pomůcek a environmentálních programů v součinnosti s EC, 

- zjišťovat dotační tituly pro projekty EVVO a informovat o nich případné zájemce,  

- podpora vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci 

členské základny jednotlivých dobrovolných organizací a sdruţení,  

- vytváření podmínek, moţností a rozvoj v poskytování všestranných informací EVVO 

pro potřeby dětí a mládeţe, 

- vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit EVVO určených pro 

neorganizované děti a mládeţ,   

- podpora významných mezinárodních a celostátních (příp. nad regionálních) akcí 

EVVO určených dětem a mládeţi. 

Veřejnost 

- zajistit větší informovanost veřejnosti o připravovaných aktivitách v oblasti ŢP 

v dostatečném časovém předstihu, aby měla moţnost se k těmto záměrům vyjádřit, 

- propagace třídění odpadů a kompostování biologicky rozloţitelného odpadu, 

- podporovat publikační činnost o přírodních lokalitách ORP, 

- zlepšit spolupráci ORP s mikroregiony a informačními centry, 

- v knihovnách ORP a POÚ vytvořit „Ekokoutek“, 

- vytvořit internetové stránky věnované přírodě a ŢP ORP, 
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- spolupracovat s místním i regionálním tiskem při propagaci pozitivních zkušeností a 

opatření v oblasti ŢP, 

- propagace pouţívání ekologicky šetrných výrobků, 

- v rámci mediálních prostředků vyhlašovat soutěţe s EVVO tématikou, např. 

fotografické. 

Podnikatelská sféra 

- zlepšení spolupráce mezi podnikatelskou a veřejnou správou, vzájemná 

informovanost, společné projekty na zlepšení stavu ţivotního prostředí, 

- jednoduché informování podniků a podnikatelských subjektů o jejich působení na 

ŢP, grantová podpora projektů zaměřených na EVVO a ŢP. 

 

5.3  Zjednodušený návrh „Koncepce EVVO ORP 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – EVVO 

Vize: Udrţitelný rozvoj a zvýšená úroveň environmentálního vědomí 

ŢP člověka je prostor kolem něj, prostor, ve kterém ţije. Funguje zde systém vazeb k 

prostředí. Je to souhrn všech vnějších vlivů – příroda, kultura, sociální komunita, společnost. 

Souhrn vnějších vlivů formuje podmínky k ţivotu. ŢP je sloţitě provázaným systémem, jehoţ 

obyvatelé jsou nejen objektem a jeho součástí, ale i aktivními spolutvůrci. 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako ORP, má v oblasti EVVO 

významnou úlohu. Město hospodaří s veřejnými finančními prostředky, ze kterých mohou být 

podporovány aktivity EVVO ve městě a na teritoriu ORP. Dále má určité rozhodovací 

pravomoci a proto by se mělo stát i významným zdrojem informací z oblasti ŢP, ochrany 

přírody a krajiny a EVVO i pro ostatní obce v jeho správním území. 

Problematiku EVVO město vykonává prostřednictvím odboru ŢP, ale podílet se musí i 

ostatní odbory, například odbor školství, odbor kultury a odbor rozvoje.  Zejména v oblasti 

školství by měl podstatnou úlohu sehrávat odbor školství.  V oblasti veřejné správy a vztahu 

k veřejnosti musí plnit úkoly vyplývající z této koncepce všechny odbory, které se podílejí na 

rozhodování v oblasti ŢP. 

1   Úvod 

SP EVVO v ČR a jeho Akční plán SP EVVO v ČR na léta 2010 – 2012 s výhledem do 

roku 2015 vymezuje podrobné cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO.  Akční plán představuje 

soubor konkrétních opatření pro daný časový úsek, které napomohou dosaţení cílů Státního 

programu EVVO v ČR. Pro státní správu je tento dokument závazný, vůči samosprávě má 

pouze doporučující charakter. 

Akční plán navazuje na předešlé akční plány a realizuje klíčové výstupy a doporučení 

studií a analýz k EVVO. Akční plán nezahrnuje environmentální poradenství, které je od roku 

2010 vyčleněno ze SP EVVO v ČR a je upraveno samostatně Rozvojovým programem 

environmentálního poradenství v ČR pro období 2008 – 2013 
123

. 

                                                             

 
123http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFPC9Y1H/$FILE/3_rozvojovy_program_ 

EP_final.pdf 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFPC9Y1H/$FILE/3_rozvojovy_program_%20EP_final.pdf
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFPC9Y1H/$FILE/3_rozvojovy_program_%20EP_final.pdf
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Hlavním cílem EVVO je efektivním výchovným a osvětovým působením na všechny 

články společnosti přispět k UR, zvýšit úroveň environmentálního vědomí všech obyvatel a 

zvýšit odpovědnost kaţdého jednotlivce za současný i budoucí stav ŢP. 

Na podmínky StřK jsou vrcholové dokumenty rozpracovány v „Koncepci EVVO StřK 

v letech 2003 – 2010“. V této koncepci jsou dále zapracovány skutečnosti, které vychází 

z „Programu rozvoje StřK“ z roku 2001 a „Koncepce nakládání s odpady StřK“.  

Koncepce EVVO StřK je strategický dokument, který po teoretické stránce zajišťuje 

fungování krajského systému EVVO. 

Na další období 2011 aţ 2020 je připravena k realizaci Koncepce EVVO pro roky 

2011-2020. 

Zpracování místní koncepce EVVO je základním předpokladem úspěšného plnění 

dlouhodobého úkolu stanovaného SP EVVO v ČR na roky 2010 – 2012 s výhledem do roku 

2015. Důraz je poloţen na aktivní zapojení a oslovení veřejnosti v rozhodovacích procesech o 

záměrech ovlivňující ţivotní prostředí. 

 

1.1   Základní pojmy  

1.1.1   Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

EVVO se provádí tak, aby vedla k myšlení a jednání, které je v souladu s principem 

TUR, k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ŢP a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k 

ţivotu ve všech jeho formách (zákon číslo 17/1992 Sb., o ŢP, § 16). 

Co se rozumí pod pojmem environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO): 

- předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů 

člověka a ŢP, problémů ŢP z globálního i lokálního hlediska a moţností i způsobů dosaţení 

UR, 

- rozvinutí schopností uvaţovat v souvislostech a chápat interakci ekologických, 

technicko-technologických, ekonomických i sociálních, 

- ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a 

spolupráce v mezilidských vztazích, 

- působení na utváření hierarchie ţivotních hodnot a celkového ţivotního stylu ve 

smyslu potřeb UR, 

E (environmentální) - mající vztah k poznávání, tvorbě a ochraně ŢP. Často je toto 

slovo překládáno jako ekologický, je to ale odlišné. V našem jazyku chybí ekvivalent ke slovu 

environmentální. 

V (vzdělávání) – systematické rozvíjení duševních schopností a osvojování si širokých 

znalostí studiem. 

V (výchova) – cílevědomá systematická péče o zdárný duševní a tělesný rozvoj 

člověka, formování vztahu, v našem případě respektu vůči ţivé i neţivé přírodě a přírodním 

zákonitostem, úcty k tomu, čeho dosáhli a co vytvořili naši předkové, a zodpovědnosti 

k našim potomkům. 

O (osvěta) – činnost zaměřená na zvýšení vzdělávání a kulturní vyspělosti. 

1.1.2   Trvale udrţitelný rozvoj (TUR) 

 TUR společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a 
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zachovává přirozené funkce ekosystémů (zákon číslo 17/1992 Sb., o ŢP ve znění pozdějších 

předpisů, § 6). 

1.1.3   Informování veřejnosti 

 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŢP vymezuje pojmy, které do této 

oblasti spadají. Jsou to především informace o stavu ŢP a jeho sloţkách, o příčinách a 

důsledcích tohoto stavu, o připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu 

ŢP, o správních řízeních, o ekonomických a finančních analýzách pouţitých v rozhodování, o 

mezinárodních závazcích atd. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví podmínky pro 

výkon zaručeného práva veřejnosti na informace v působnosti veřejné správy ve shodě 

s článkem 17 Listiny základních práv a svobod.  

1.1.4   Ochrana ţivotního prostředí 

Ochrana ŢP zahrnuje činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo poškozování ŢP, 

nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho 

jednotlivých sloţek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů, jejich vzájemných vazeb 

a ochranu ŢP jako celku (zákon číslo 17/1992 Sb., o ŢP, § 9). 

1.1.5   Usnesení vlády ČR číslo 1302 ze dne 19.října 2009 ke SP EVVO v ČR 

Nejvýznamnějším úkolem Akčního plánu, který je konkretizací SP EVVO v ČR na 

léta 2010 – 2012 s výhledem do roku 2015. Cílem Akčního plánu je zajistit: 

- funkční prostředí pro poskytovatele, zadavatele a uţivatele sluţeb EVVO, 

- systematický rozvoj sluţeb a infrastruktury EVVO na území ČR s ohledem na 

přiměřenou dostupnost, 

- standardizaci a zvyšování kvality sluţeb EVVO prostřednictvím zavádění systémů 

evaluace na úrovni vzdělávacích programů i kompetencí a systému certifikace vzdělávacích 

programů a institucí, 

- koordinace a metodické vedení EVVO včetně rozvoje spolupráce na národní, krajské 

i místní úrovni, 

- dlouhodobé a stabilní financování sluţeb EVVO, 

- vytvoření funkčního financování EVVO po skončení podpory z prostředků 

strukturálních fondů. 

1.2   Výchozí dokumenty 

1.2.1   Na mezinárodní úrovni 

- Agenda 21 - akční program vycházející z konference OSN o ŢP v Rio de Janeiro 

v roce 1992, obsahuje podrobná doporučení, na jejichţ základě bude moţno zpomalit 

zhoršování stavu ŢP a dosáhnout udrţitelného vyuţívání přírodních zdrojů v rovnováze 

s potřebami budoucích generací lidské společnosti. Státy, které se k A 21 přihlásily, by měly 

začlenit její principy do strategických dokumentů. 

- Aarhuská úmluva – úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záleţitostech ŢP. 

- Směrnice Rady č. 90/313/EHS, o volném přístupu k informacím o ŢP (1990). 

- Rozhodnutí č. 1411/2001/ES Evropského parlamentu a Rady o Rámci Společenství 

pro spolupráci při prosazování UR měst (2001). 
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1.2.2   Na úrovni České republiky 

- Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (usnesení 

vlády ČR číslo 1155/2006 jako součást implementace směrnice číslo 90/313/EEC, o svobodě 

přístupu k informacím o ŢP. Neoddělitelnou součástí je příloha Akční plán SP EVVO v ČR, 

který by měl být aktualizován kaţdé 3 roky). 

Obsahuje východiska, komentuje současný stav, stanovuje cíle a nástroje a nastiňuje 

potřebné úkoly směrované do čtyř cílových skupin: 

a) veřejná správa: 

- POÚ ORP, 

- POÚ, 

- OÚ a jimi řízené organizace, 

- členové samospráv na všech úrovních. 

b)  školství: 

 - vedoucí pedagogičtí pracovníci, 

 - pracovníci České školní inspekce, 

 - koordinátoři EVVO ve školách a školských zařízeních všech úrovní, 

 - učitelé, 

 - vychovatelé, pracovníci (DDM, střediska volného času), 

 - dobrovolní pracovníci z řad veřejnosti, 

 - děti a mládeţ v mimoškolních aktivitách. 

c) veřejnost: 

 - obyvatelé měst, 

 - obyvatelé venkova, 

 - občané (patřící do jedné obce), 

 - aktivní veřejnost (včetně občanských sdruţení), 

 - pasivní veřejnost, 

 - zájmové skupiny a spolky (ČSOP, Český svaz zahrádkářů, Klub českých 

  turistů, apod.), 

 - specifické skupiny (senioři, matky s dětmi, majitelé rodinných domů, apod.), 

 - autority ovlivňující veřejné mínění, 

 - média. 

d) podnikatelská sféra: 

 - podniky i zemědělské, spadající pod zákonnou úpravu dle zákona číslo 

76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 

 - ostatní velké podniky i zemědělské, 

 - malé a střední podniky, podniky sluţeb, 

 - ţivnostníci, osoby s výdělečnou činností, 

 - profesní a podnikatelské svazy a sdruţení, 

 - hospodářská a agrární komora v rámci kraje, 

 - zaměstnanci, střední i vyšší management, vlastníci.  

- Program rozvoje územního obvodu StřK 

- Koncepce EVVO StřK 



 
84 

 

 

1.3   Právní normy 

- zákon číslo 17/1992 Sb., o ŢP, ve znění zákona číslo 123/1998 Sb. a zákon číslo 

100/2001 Sb. (jediný zákon, který stanovuje všeobecné podmínky pro EVVO), který v § 16 

konstatuje: „Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, 

které je v souladu s principem TUR, k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ŢP a jeho 

jednotlivých sloţek a k úctě k ţivotu ve všech jeho formách“. 

- Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sb.), 

kde článek 35 uvádí: 

* “Kaţdý má právo na příznivé ŢP“, 

* „Kaţdý má právo na včasné a úplné informace o stavu ŢP a přírodních zdrojů“   , 

* „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohroţovat ani poškozovat ŢP, přírodní zdroje, 

druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“. 

- zákon číslo 123/1998 Sb. o právu na informace o ŢP, ve znění zákona číslo 

132/1998 Sb., a zákona číslo 6/2005 Sb. 

 

2   Návrhy a opatření EVVO 

Posláním „Koncepce EVVO MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako ORP“ 

je systematické působení na obyvatele města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a celého 

správního území prostřednictvím EVVO, jako preventivní opatření proti poškozování ŢP a 

nezbytná podmínka UR.  

Vizí „Koncepce … „ je zvýšení vědomostí obyvatel města a celého správního území o 

ŢP, které by se mělo projevit širším zapojením veřejnosti nejen do řešení ekologických 

problémů, ale i do jejich předcházení, čímţ dojde ke zvýšení kvality ţivota a k postupnému 

sniţování nákladů na ochranu ŢP. 

Smyslem EVVO je přiblíţit se UR a k tomu mohou vést jen ta rozhodnutí, která 

zohledňují všechny aspekty rozvoje společnosti. Kulturní rozmanitost je stejně důleţitá jako 

přírodní. Místní zvláštnosti vznikaly dlouhou dobou vývoje území a jsou i součástí 

celosvětového bohatství. Prohlubování vztahu lidí k přírodě a krajině a zvýšení jejich 

povědomí o ŢP by se mělo projevit širším zapojením veřejnosti do konkrétních řešení a 

předcházení environmentálních problémů. 

S ohledem na délku navrhovaného období a obecně minimálními zkušenostmi 

s naplňováním strategických dokumentů tohoto druhu, zůstane Koncepce … po celou dobu 

své účinnosti otevřeným dokumentem, připraveným reagovat na vývoj aktuálních potřeb 

formou její aktualizace. 

2.1    Strategický cíl EVVO 

Strategickým cílem EVVO a informování veřejnosti o stavu ŢP je dosaţení 

významných pozitivních změn v myšlení a chování lidí, které odpovídají poţadavkům TUR a 

ţivota, které se projeví šetrnějším přístupem obyvatel k ŢP. Takové změny budou významné 

pro prevenci škod na ŢP, jeho postupné zkvalitňování a pro aktivní zapojování veřejnosti do 

řešení všech uvedených aspektů ŢP.  

2.1.1 Cíle EVVO 

- zvýšit vzdělanost občanů měst a obcí ORP, 

- zapojit předškolní zařízení a školy, 

- zapojit nevládní neziskové organizace a vyuţít jejich potenciálu, 
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- připravit projekty a podílet se na realizaci, 

- získat finanční prostředky formou grantů, strukturálních fondů, 

- zapojit instituce, organizace a podnikatelskou sféru, 

- spolupracovat s existujícími centry v blízkém okolí, 

- komunikovat se sdělovacími prostředky a medializovat činnost, 

- provést SWOT analýzy u cílových skupin, 

- umístit a prezentovat problematiku na internetových stránkách. 

2.2   Priority EVVO 

- environmentální osvěta – stabilní zajištění kvalitního všeobecného povědomí o 

environmentálních souvislostech a dopadech kaţdodenních lidských činností na kvalitu 

občanů města a měst a obcí v celém správním území, propagace pozitivních vzorů šetřené 

spotřeby a šetrného environmentálního chování ve všech vrstvách společnosti.  

- účast veřejnosti při rozhodování – vytváření a stálá podpora mechanismů vedoucích 

k co nejlepšímu zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v environmentálních plánech, 

koncepcích a účasti na projednávání závaţných zásahů do kvality ŢP a krajiny. 

2.3   Opatření, projekty a aktivity pro realizaci vycházející ze SP EVVO 

2.3.1   Vytvořit a podporovat mediální zdroje informací o EVVO a ŢP 

 - vytvořit a aktualizovat ve městech a větších obcích internetové stránky,  

  tematicky zaměřené na ŢP, 

 - podporovat získávání zpráv zaměřených na ŢP, 

 - poskytovat informace místním mediím, 

 - doporučit, aby informace o ŢP byly součástí městských tiskovin 

   ve správním území a případně v městské kabelové televizi, 

 - podporovat vydávání vlastních publikací a informačních materiálů. 

2.3.2   Podpora vzniku sítě ekologických poraden 

 - vyuţít sítí jiných informačních center, 

 - vyuţít středisek ekologické výchovy v blízkém okolí,  

 - podpora nezávislého poradenství, 

 - vyuţít informací SŠ ve městě zaměřené na problematiku EVVO. 

2.3,3   Zajištění fungování systému financování občanských aktivit v oblasti EVVO 

- zachovat, popřípadě zvýšit financování aktivit EVVO z fondu ŢP města a      

  obcí a aktivních grantů, 

- zajistit včasnou propagaci a šíření informací o moţnostech získání finanční 

  podpory na aktivity EVVO, 

- zvyšovat kvalifikační úroveň lidí poskytujících environmentální osvětu, 

- umoţnit další rozvoj organizací. 

2.3.4   Zpřístupnění přírodně a geologicky zajímavých lokalit 

- pokračovat v budování, případně rozšiřování naučných stezek, pěších a cyklistických 

  tras, 

- vydávání publikací s přehledem zajímavých území a naučných stezek, případně i  

  v internetové verzi. 

2.3.5   Rozšíření nabídky programů pro veřejnost zaměřených na poznávání přírody 

v různých zařízeních 

- spolupráce se stanicí pro handicapované ţivočichy Pátek Poděbrady. 
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2.3.6   Podpora zapojení měst a obcí do sítí a programů zaměřených na UR komunit 

- propagace zapojení do místní Agendy 21 nebo sítě zdravých měst, propagace  

programu obnovy venkova. 

2.3.7.  Podpora propagace a prezentace projektů, akcí, činností a aktivit subjektů 

z oblasti EVVO 

- zprávy v tisku a na internetových stránkách, 

- propagace činností místních aktivit v místních obecních tiskových zpravodajích. 

 

3 Realizace cílů EVVO 

3.1   Oblasti rozvoje 

Oblasti rozvoje představují jednotlivé okruhy rozvoje EVVO měst a obcí ORP města 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

V Koncepci jsou stanoveny čtyři oblasti rozvoje, k nimţ jsou stanoveny cíle, jak je 

dále uvedeno. 

Přehled oblastí rozvoje a jejich cílů   

Oblast rozvoje Stanovený cíl 

Města a obce (veřejná správa) Podpora rozvoje EVVO v oblasti 

působnosti jednotlivých měst a obcí 

zvýšením informovanosti o stavu ŢP 

Předškolní, školní a mimoškolská 

zařízení (školství) 

Podpora rozvoje EVVO v těchto 

zařízeních zavedením EVVO do výuky a do 

zájmových činností 

Veřejnost Zajištění přístupu veřejnosti 

k informacím o ŢP a následně zkvalitnění 

její účasti na rozhodovacích procesech v této 

oblasti 

Podnikatelská sféra Podpora rozvoje EVVO 

prostřednictvím spolupráce s těmito subjekty 

a koordinace jejich činnosti 

 

Cíle:  V jednotlivých oblastech rozvoje jsou stanoveny cíle v obecné rovině. Naplnění 

bude závislé na způsobu zvoleném jednotlivými sloţkami, které se jejich plněním budou 

zabývat. 

Opatření: Stanovují zaměření rozvoje určité oblasti, nejsou však v souladu 

s otevřeností Koncepce … vyčerpávající a tedy moţné je dále doplňovat o další vhodné 

aktivity. Kaţdé opatření je tak jakýmsi dílčím cílem dané oblasti rozvoje. 

Aktivity:   Jsou činnosti, kterými jsou realizovány opatření a cíle, které jsou 

vykonávány nepřetrţitě ve stanoveném časovém období realizace. Pro kaţdou aktivitu je, 

popřípadě bude stanoven „garant realizace“, který je odpovědný za realizaci celé činnosti 

nebo projektu, „spolupracující subjekt“ pro různé fáze realizace činnosti nebo projektu, 

„termín zahájení“, „zdroj financování“ a „popis navrţené aktivity“, tj. podrobnější popis 

obsahu a postupu realizace aktivity. 
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V souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí EVVO StřK jsou pro uvedené 

cílové skupiny navrhovány v Koncepci EVVO ORP následující prioritní aktivity s uvedením 

garantů za jejich naplňování: 

3.2   Města, obce (veřejná správa) 

Docílit lepší informovanosti veřejnosti a zvýšit úroveň vzdělanosti v oblasti ochrany 

ŢP. Snahu měst a obcí zaměřit, aby si spoluobčané uvědomili, ţe se i oni mohou aktivně 

zapojit do zájmových či vzdělávacích činností a sami se tak podílet na provozování principů 

UR krajiny (našeho regionu) a spolupodílet se při rozhodování o ochraně ŢP. 

Práci s veřejností směřovat k „znovuoţivení“ mezilidských vztahů a tím vytvoření 

důleţité vazby mezi dospělými, dětmi, školou, městem a státem. 

Městy a obcemi vybrat témata, která se jich bezprostředně dotýkají a jsou aktuální pro 

město nebo obec, jako jsou například: 

- veřejná zeleň, stromy, parky, trávníky, nová výsadba a údrţba, postupné ozdravování 

prostředí, obnova parků atd., 

- odpady, separace odpadů, svoz a likvidace, monitorování nových případně jiţ 

vzniklých černých skládek atd., 

- pro vzdělání veřejnosti vyuţít všechny moţné způsoby komunikace s občany, média, 

periodické a neperiodické tiskoviny, letáky, sdělovací prostředky, semináře, školení, debaty a 

veřejné besedy, 

- je nutné vést diskusi o problémech a potřebách ŢP města, obcí a jejich okolí, 

- vyslechnout připomínky a názory veřejnosti – dále je zpracovat, zjistit moţnosti a 

navrhnout řešení, která budou v souladu s koncepcí rozvoje města a zpětně veřejnost 

informovat o navrhnutých řešení a o dění a iniciativách ve městě, 

- o ţivotním prostředí, vytvořit webové stránky, 

   garant: města a obce (starostové) 

 - seznámení jednotlivých obecních úřadů se základními principy místní Agendy 21, 

   garant: odbor ŢP 

- propagace programu rozvoje venkova na obecních úřadech formou předání 

základních informací o moţnostech jeho vyuţití, 

   garant: odbor rozvoje 

- prosazování priorit EVVO v činnostech všech úřadů, 

   garant: jednotlivé obecní úřady 

Jednotlivými městy a obcemi je ţádoucí podpořit rozvoj EVVO, kde by se měla 

činnost v této oblasti minimálně prezentovat jako informace o stavu ŢP ve svém správním 

území. Dále je ţádoucí, aby pracovníci jednotlivých obcí sledovali internetové stránky úřadu 

ORP a o hlavních záměrech pak občany informovali. K této činnosti lze vyuţít pracovníky 

místních a obecních knihoven, kteří mají přístup k internetu. 

3.3  Předškolní, školní a mimoškolská zařízení 

- propagovat zavedení EnV a EnVz jako nedílné součásti všeobecného vzdělávání jiţ 

v MŠ, například poznáváním okolí místa bydliště, rozvíjení citového vztahu k přírodě, 

zaloţeného na znalosti zákonitostí přírody, poznávání přírody apod., 

   garant: odbor školství, odbor ŢP, zřizovatelé 

- zmapovat poskytovatele sluţeb EVVO (vyjma MŠ) pro rodiče s dětmi do 6 let, 

   garant: starostové 

- vytvořit a distribuovat informační a metodické materiály na místa, kde se setkávají 

rodiče dětí ve věku do 6 let (mateřská centra, pediatři apod.), 
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   garant: starosta 

- propagovat zavedení EnV a EnV jako nedílné součásti všeobecného vzdělávání na 

ZŠ zřizovaných městem a obcemi, například formou rozvíjení citového vztahu k přírodě, 

zlepšení mezilidských vztahů jako předpoklad řešení ekologických problémů, seznamování se 

s podstatou TUR, seznamování se s globálními ekologickými problémy, pořádáním různých 

školních akcí, jako jsou Den země, Strom ţivota apod., 

garant: odbor školství, odbor ŢP, zřizovatelé 

- podpora environmentálně zaměřené mimoškolské zájmové činnosti, zapojení dětí do 

přírodovědných, ekologických či ochranářsky orientovaných mimoškolských činností, 

poskytovaných na odborné a metodické úrovni, 

   garant:  odbor školství, odbor ŢP, obce 

- podpora environmentálních témat v osnovách SŠ s cílem zvyšování ekologické 

gramotnosti a aktivní přístup studentů k péči o ŢP, například formou závěrečných prací 

řešících environmentální problematiku se vztahem k území svého bydliště, 

   garant: školy, zřizovatelé 

- podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EnVz podle vyhlášky 

MŠMT číslo 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v kariérním 

systému, 

   garant: odbor školství 

- podpora zájmu MŠ a ZŠ o tuto oblast různými soutěţemi, do kterých se budou moci 

zapojit děti všech škol, 

   garant: odbor školství, odbor ŢP 

- sledování a podpora školních ekologických projektů, 

   garant: odbor školství, odbor ŢP 

- podporovat zvyšování kvality a bezpečnosti ţivota dětí, ţáků ve školách a školských 

zařízeních (zdravý ţivotní styl, zdravé stravování, terénní výuka, bezpečné cesty do škol, 

vzdělávání v oblastech ochrany zdraví, ţivota, majetku, přírody, bezpečného chování při 

mimořádných událostech včetně přírodních katastrof), 

   garant: obce 

- motivovat školy k přírodním úpravám školních zahrad a k vyuţívání pozemků a 

zahrad ve výuce. U předškolních zařízení tyto vhodně upravit, aby vedly k získávání 

vědomostí a znalostí o ŢP, přírody apod., 

   garant: obce 

 3.4   Veřejnost 

- propagace třídění odpadu a kompostování biologicky rozloţitelného odpadu, 

   garant: odbor ŢP 

- zajistit větší informovanost veřejnosti o připravovaných aktivitách v oblasti ŢP 

v dostatečném časovém předstihu, aby měla moţnost se k záměrům vyjadřovat, 

   garant: jednotlivé odbory, obce 

3.5   Podnikatelská sféra 

- propagace ekologizace řízení a provozu podniků, seznamování s aktivitami podniků 

v rámci správního obvodu a jejich zveřejňování, 

   garant: jednotlivé obce 
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- zlepšení spolupráce mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou, vzájemná 

informovanost, společné projekty na zlepšení stavu ŢP, 

   garant: obce 

Předpokládá se, ţe realizace vytyčených cílů a aktivit, zejména v oblasti školství 

systémem výuky na všech typech škol, včetně mimoškolské činnosti, bude napomáhat 

vytváření pozitivního vztahu dětí a mládeţe k ochraně a tvorbě ŢP a povede k výchově 

mladého člověka schopného globálního myšlení a občanských postojů.  

Veřejnost bude dostatečně informována a stavu ŢP, o ekologických problémech 

regionu ORP a bude mít i moţnost jejich řešení, bude se aktivně zapojovat do plánovacích i 

rozhodovacích procesů, spojených se ŢP, bude informována o ekologicky úsporných 

výrobcích a motivována k ekologicky šetrnému chování. 

Podniková sféra by měla začít v podstatně širším měřítku uplatňovat preventivní 

přístupy v ochraně ŢP a aktivně se podílet na řešení problémů ŢP regionu ORP.  

Jednotlivá města a obce by měly respektovat a aktivně prosazovat principy UR, měla 

by disponovat kvalitním informačním systémem v rámci moţností a podporovat zapojování 

veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů a vytvářet motivační nástroje pro 

ekologicky šetrné chování veřejnosti a podnikatelské sféry na svém správním území.  

 

 4.  Přehled zájmových organizací a občanských sdruţení působících na teritoriu 

ORP 

- Junák, svaz skautů a skautek ČR, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Zápy, Klecany, 

Úvaly, Jirny, Líbeznice, - obsahem hlavní náplně činnosti je výchova člověka, témata pro 

činnost nalézají v přírodě, rukodělných pracích a v programu nechybí ani kulturní a 

společenské hry, 

- Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, Úvaly, jehoţ hlavní činností je 

propagování a podílení se na péči a ochraně historických a přírodních památek, připomínání 

historických událostí a osobností regionu, 

- Mateřské centrum, Brandýs nad Labem a Čelákovice, jsou to centra pro rodiny 

s dětmi, zaměřené na přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost, 

- Místní organizace Českého rybářského svazu, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

Čelákovice, Úvaly, Hovorčovice, které vykonávají rybářské právo, zajišťují chov, ochranu a 

lov ryb, ochranu ŢP, rozvíjí a popularizují rybářský sport, 

- Organizace Českého zahrádkářského svazu, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, 

Klecany a další, které vedou své členy k zájmovému vyuţití volného času a velký důraz 

kladou i na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. 

Činností v oblasti ŢP se tyto zabývají poměrně málo, většina je orientovaná na 

zájmovou činnost, při které lze uplatnit EVVO, zejména při práci s dětmi. 

Mezi další zájmové organizace působící na teritoriu ORP patří ČSOP a jednotlivá 

myslivecká sdruţení, které se téţ zabývají péčí o krajinu. Práce těchto organizací by měla být 

veřejnosti prezentovaná na internetových stránkách jednotlivých úřadů, v jejichţ obvodu tyto 

působí. 

5  Zdroje financování 

Po vstupu ČR do EU mají města a obce moţnost čerpat různé dotace ze strukturálních 

evropských fondů na financování různých rozvojových projektů. 
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Další moţností je čerpání finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Tyto zdroje jsou více 

dostupné i pro menší ţadatele a ani nejsou tak náročné na zpracování ţádostí. 

5.1 Finanční zdroje ze státního rozpočtu 

Zdroje ze státního rozpočtu jsou více dostupné i pro jednotlivá města a obce a nejsou 

tak náročné na zpracování ţádostí. 
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6  ZÁVĚR 

V předloţené diplomové práci „Environmentální výchova a obec s rozšířenou 

působností“ jsem chtěla zjistit a posléze navrhnout, jakým způsobem se ORP můţe podílet na 

zabezpečování realizace EVVO na teritoriu své působnosti, se zaměřením na předškolní a 

školní děti a širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, ţe je značný rozdíl v organizačním 

zabezpečení EVVO na stupni státních orgánů s celostátní působností a krajských úřadů proti 

niţším stupňům, jako jsou ORP, POÚ a vlastní obce, vytýčila jsem si za cíl jako součást této 

práce i zpracovat obecný návrh moţné „Koncepce EVVO ORP“.  

V úvodní teoretické části své práce jsem se zabývala vlastní problematikou EVVO, 

zejména její aktuální potřebou, včetně jejího historického vývoje. Kromě obecných zásad 

EnV jsem se věnovala obšírněji teoretickému vysvětlení potřeb této výchovy, zejména 

z hlediska cíleného působení na osobnost člověka, vzhledem k ovlivnění jeho chování. 

V další části jsem zpracovala aktuální přehled úmluv, směrnic, zákonů a koncepcí EVVO 

platné legislativy v ČR. Jsem přesvědčena o tom, ţe tento přehled obsahuje všechny důleţité 

dokumenty vztahující se k EVVO v ČR, které jsou potřebné pro pochopení potřeby 

zabezpečení realizace EVVO veřejnou správou, ve školství, podnikovou sférou apod.  

Je moţné konstatovat, ţe aţ na úroveň krajů je situace v oblasti EVVO po všech 

stránkách zajištěna na vysoké úrovni. Vzhledem k tomu, ţe vlastní „Koncepce EVVO 

Středočeského kraje 2003-2011“ byla zpracována ještě v době okresů, tj. před reorganizací 

státní správy“, ne zcela dobře se podařilo v této oblasti přenést na ORP, se kterými se v dané 

koncepci ještě neuvaţovalo. Specifikou města je i ta skutečnost, ţe okres Praha – východ 

neměl své okresní město. Problematika EVVO na stupni ORP je realizována zejména podle 

zájmu pracovníků úřadu, zejména Odborů ŢP. 

Pro vlastní výzkum a návrhy jsem vyuţila regionu, kde pracuji a bydlím, Středočeský 

kraj, a konkrétní ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Pro bliţší poznání podrobností týkajících se stavu EVVO na území ORP jsem se 

v rozborové a návrhové části věnovala strategickým oblastem školství, veřejnost, podniková 

sféra a veřejná správa. 

V úvodní části vlastního rozboru jsem provedla určité seznámení s regionem kraje a 

místa bydliště, poukázala jsem zejména na rozmanitost přírody a přírodních krás, abych 

dokázala, ţe pro EVVO jsou zde vytvořeny potřebné podmínky, ze kterých je moţno čerpat a 

vyuţívat je. Záleţí potom nejvíce na zájmu o EVVO ze strany představitelů veřejné správy, 

pedagogických pracovnících škol a školských zařízení, podnikového managementu, 

občanských sdruţení a zájmových organizací apod. 

V rozborové části své práce jsem čerpala podklady z webových stránek OÚ, škol, 

občanských sdruţení, zájmových organizací apod. Dále jsem provedla dotazníkový průzkum 

v oblasti školství. Zjištěné údaje jsem vyhodnotila a výsledků vyuţila v návrhové části.  

Pro potřebu návrhu „Koncepce EVVO ORP“ jsem vyhodnotila kladné i záporné 

skutečnosti související s EVVO a zpracovala SWOT analýzu ORP Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav, ve které jsem stručně uvedla silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby na 

daném území a v dané problematice EVVO. 

Celkový stav v oblasti EVVO na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav lze 

hodnotit, ţe je realizován v různém rozsahu a kvalitě. Při realizaci chybí koordinace akcí, 
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výměna zkušeností a chybí potřeba čerpání informací EVVO z různých dostupných zdrojů.  

Dále chybí cílená a kvalitní spolupráce mezi veřejnou správou, školskými zařízeními a 

podnikatelskou sférou. Veřejnost není dostatečně informována například o lokálních akcích 

EVVO, není jich dostatek. Městu chybí nezisková organizace, která by koordinovala oblast 

EVVO. 

Z provedeného průzkumu a i z internetových stránek škol je zřejmé, ţe většina 

nevyučuje EVVO odpovídajícím způsobem, coţ je moţné povaţovat za důsledek 

nedostatečného informování, nedostatkem pomůcek a malou spoluprací s regionálními 

ekologickými středisky. 

EVVO je z hlediska svého principu pro další ţivot na Zemi velmi potřebná a nutná. 

Proto bych povaţovala za uspokojivé, aby se tato práce stala výchozím návodem pro 

zpracování „Koncepce rozvoje EVVO ORP“ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, popřípadě 

jiných ORP. Po prostudování dokumentů potřebných pro zpracování této práce a po 

zpracování zjištěných údajů musím konstatovat a doporučit, aby město Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav, jako ORP, zpracovalo koncepci EVVO pro celé území ORP. Totéţ by bylo 

vhodné realizovat všemi ORP v ČR. Uţ jenom vlastní zpracování koncepce by vedlo 

zainteresované funkcionáře zabývat se hlouběji problematikou EVVO, která je nezbytnou 

součástí nás všech. 

Myslím si, ţe tato předkládaná práce je způsobilá stát se výchozím dokumentem pro 

zpracování koncepce ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Vzhledem k dlouhodobosti 

potřeby ochrany ŢP a přírody, je třeba zaměřit pozornost na všechny kategorie dětí a mládeţe, 

oblast předškolní, školní i mimoškolní výchovy. Při zpracování koncepce je nutné 

zainteresovat a vyvinout většího úsilí lidí, kteří se zpracování koncepce zúčastní, aby bylo 

dosaţeno výsledku, kterého se od tohoto dokumentu očekává.  

Na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav chybí nezisková organizace, 

která by byla schopná na sebe převzít odpovědnost za koordinaci zpracování koncepce. Na 

území města je však střední zemědělská škola, která se zabývá problematikou ochrany 

přírody, proto by bylo vhodné vyuţít této moţnosti. 

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


