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Příloha 1  

 

1. Křesťanské organizace zabývající se ochranou 

přírody 

Jak ukázalo dotazníkové šetření, mezi katechety je velmi špatná znalost o křesťanských 

organizacích, které se zabývají environmentální problematikou. Z toho důvodu zde 

uvádím jejich stručný přehled a charakteristiku a zároveň i odkazy na další zdroje 

materiálů, které by mohli být využitelné pro začlenění environmentální výchovy 

do výuky náboženství. 

1.1. Ekologická sekce České křesťanské akademie (ČKA) 

Česká křesťanská akademie vznikla v roce 1989 a spolupracuje s mnoha zahraničními 

partnery. ČKA je otevřena nejen křesťanům všech konfesí, ale všem lidem, kteří se 

snaží uplatňovat křesťanské kulturní a morální hodnoty ve společnosti Jejím hlavním 

cílem je tedy pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a 

ekonomie. ČKA je rozdělena do několika sekcí, jednou z nich je i Ekologická sekce, 

která byla založena v roce 1997. Ekologická sekce pořádá besedy k různým tématům, 

jednou za rok pořádá celodenní setkání zaměřené na širší téma. Hlavními cíli 

ekologické sekce ČKA jsou podle jejich internetových stránek:  

a) studovat teologii stvoření a křesťanskou etiku se zřetelem k postavení člověka 

v přírodě, ve stvoření, 

b) rozvíjet vědomí odpovědnosti za stvoření v církvích, farnostech, náboženských 

obcích, sborech,… 

c) přispívat k hledání cest k environmentálně příznivému způsobu života, 

d) důrazem na úkoly člověka ve stvoření, nezávislé na vnější církevní příslušnosti, 

prohlubovat ekumenické vědomí a vztahy, 

e) uskutečňovat setkávání uvědomujících si tuto odpovědnost, jejich vzájemné 

poznávání a výměnu názorů a zkušeností
1
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Kontaktní informace:  

Ekologická sekce ČKA: Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2 

Ředitelka: RNDr. Mgr. Leona Svobodová, PhD. ,Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně 

tel.: +420 732 207 649, e-mail: leisova@vurv.cz 

Internetové stránky: http://www.krestanskaakademie.cz/detail.php?id=20 

1.2. Česká křesťanská environmentální síť (CKES) 

ČKES vznikla v roce 2010 a plně vychází z Evropské křesťanské environmentální sítě 

(ECEN, viz dále). Její hlavní cíl je poskytování informací a sdílení zkušeností z oblasti 

životního prostředí mezi jednotlivými církvemi, tak i křesťanskými environmentálními 

organizacemi, podporovat péči o Boží stvoření, rozvíjet environmentální projekty a 

programy v církvích a církevních organizacích při respektování rozdílných tradic, 

„z nichž každá svým osobitým způsobem a všechny společně usilují na základě 

biblických, teologických a duchovních východisek o hledání a uplatňování principů 

trvalé udržitelnosti s ohledem na bližní, s ohledem na život příštích generací a 

s ohledem na život celého Boží stvoření.“
2
.  

Kontaktní informace: 

Česká křesťanská environmentální síť 

Rychnovská 124 

Jablonec nad Nisou – Kokonín 

468 01 

Předseda: Marek Drápal - marek@drapal.org 

Internetové stránky: http://ckes.cz/ 

1.3. European Christian Environmental Network (ECEN) 

Evropská křesťanská environmentální síť je v současné době velmi rozsáhlá, její 

pobočky je možno nalézt v mnoha Evropských zemích včetně ČR. Jejím hlavním 

poslání je shodné s cíli ČKES, tj. sdílení a předávání informací týkajících se životního 

prostředí mezi jednotlivými církvemi a organizacemi a to nejen na úrovni jednotlivých 

států, ale i mezi státy. 
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Kontaktní informace: 

European Christian Environmental Network c/o  

Conference of European Churches 174,  

rue Joseph II BE-1000  

Brussels Belgium  

tel :  00 32 2 230 173200 32 2 230 1732, fax : 00 32 2 231 1413  

email : ecen@cec-kek.be 

Internetové stránky: http://www.ecen.org/content/european-christian-

environmental-network  

1.4. A Rocha 

Tato organizace byla založena v Portugalsku a v současné době má své pobočky v celé 

Evropě. Organizace sdružuje ekologické projekty, které se orientují na vědecký 

výzkum, praktickou ochranu přírody a environmentální vzdělávání. Projekty jsou 

realizovány po celém světě, jsou multikulturní a kladou důraz na spolupráci v rodinné 

atmosféře.  

Kontaktní informace: 

A Rocha - Křesťané v ochraně přírody 

Dobré 85, 517 93 

e-mail: czech@arocha.org 

vedoucí:  

Pavel Světlík 

email: psvetlik@arocha.cz  

tel.: 775 042 228  

Internetové stránky: http://www.arocha.org/cz-cs/index.html 

1.5. Další internetové odkazy s křesťansko-environmentální tématikou 

- http://matuskocian.cz/texts.php - internetové stránky P. Matúše Kociana, faráře 

římskokatolické farnosti Český Brod 

- http://www.orko.cz/ - internetové stránky P. Marka Váchy 

- http://www.ekumakad.cz/ - Internetové stránky Ekumenické akademie Praha 

- http://pozp.evangnet.cz/ - Poradní odbor pro otázky životního prostředí 

při Synodní radě Českobratrské církve evangelické 

- http://www.orthodoxa.cz/ - internetové stránky pravoslavné akademie Vilémov 

mailto:ecen@cec-kek.be
mailto:czech@arocha.org
http://www.arocha.org/cz-cs/index.html
http://matuskocian.cz/texts.php
http://www.orko.cz/
http://www.ekumakad.cz/
http://pozp.evangnet.cz/
http://www.orthodoxa.cz/
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2. Didaktické materiály 

V této části jsou uvedeny některé učební pomůcky, které je možno využít pro začlenění 

environmentální problematiky do výuky náboženství. Těchto materiálů zatím není 

příliš, nicméně podle vyjádření vedoucí Katechetického a pedagogického centra 

Královehradeckého biskupství, ThLic. Ing. Marie Zimmermannové, Th.D. jsou 

v současné době připravovány nové výukové materiály pro výuku náboženství, ketré by 

měli být vydány za 3 roky ČBK.  

2.1. Země pro člověka 

Země pro člověka jsou internetové stránky Královéhradecké diecéze, kde jsou uvedeny 

ukázkové hodiny týkající se stvoření. 

http://vkd.bihk.cz/spolecenska-eticka-temata/zeme-pro-cloveka 

2.2. Zvědy ve vlastní zemi 

Jedná se o soubor křesťanských metodických listů zaměřených na ekologickou 

tématiku. Tato kniha přináší řadu podnětů k poznávání přírody a vytváření si vztahu 

k ní. Příroda je zde prezentována jako Božím dílo a svědectví o Stvořiteli. V knize je 

uvedeno i několik písní a kázání týkajících se životního prostředí
3
. 

SVĚTLÍK, Pavel, Ida KOHOUTKOVÁ a Věra SOUKUPOVÁ. Zvědy ve vlastní 

zemi: křesťanské metodické listy, návody pro ekologickou práci s dětmi, příklady 

ekologických kázán, liturgie a písní. Česká Skalice: A Rocha – Křesťané v ochraně 

přírody, 2003, 87 s. ISBN 80-239-2061-8. 

2.3. Ekolístky 

Ekolístky je soubor metodických listů vydaných Svatojanskou kolejí. Celkem 

26 zastavení vede děti k prožívání přírodovědných jevů, hledání souvislostí a propojení 

poznávání přírody s poselstvím Bible. Součástí jou i náměty na výlet a exkurze
4
.  

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Ekolístky. Praha: Svatojánská kolej - vyšší odborná 

škola pedagogická, 2004, 175 s. ISBN 80-239-3024-9. 

                                                 
3
 Srov. recenze knihy: NEČAS Jiří, Zvědy ve vlastní zemi a Ekolístky, 

http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/zvedy-ve-vlastni-zemi-a-ekolistky. 
4
 Srov. tamtéž. 

http://vkd.bihk.cz/spolecenska-eticka-temata/zeme-pro-cloveka
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2.4. Příroda je Boží dar 

Tato připravovaná kniha je překladem švýcarské katechetické příručky pocházející 

z evangelického prostředí. Struktura knihy odpovídá biblickému kánonu. 

Každá kapitola začíná biblickým citátem a na jeho základě otevírá ekologické téma, 

návrh členění vyučovací hodiny s poukázáním na ekologické souvislosti. Tato kniha je 

v současné době ve fázi příprav a bude vydána v nákladu ČSPE v roce 2014.  

LOOSLI-AMSTUTZ Dorothea, Příroda je Boží dar, Katechetická příručka, Kokonín: 

česká společnost pro ekologii, 2014. 

 

 


