
Veřejná diskuse k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě v Libereckém kraji 

14. září 2020, Krajský úřad Libereckého kraje 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Cíl 
 

Debatu zorganizovali a svolali pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje jako součást procesu 

zpracování Koncepce EVVO Libereckého kraje (dále jen LK) 2021+ s těmito cíli: 

Poskytnout zájemcům o EVVO v LK prostor vyslovit svůj názor a přispět k výsledné podobě Koncepce EVVO LK (participativní proces 

zpracování Koncepce EVVO LK) 

Získat co nejširší a nejpestřejší (účastníci z různých typů organizací a institucí, z různých míst LK, pracující s různými cílovými skupinami, 

uživatelé EVVO apod.) hodnocení současného stavu EVVO v LK a podněty pro návrhovou část koncepce 

Umožnit vzájemnou výměnu názorů a informací tak, aby se všichni účastníci, byť zastávají velmi rozdílné pozice, navzájem lépe poznali, vnímali, 

ještě více respektovali 

Informovat o stavu a postupu zpracování Koncepce EVVO LK  

 

Zahájení, přivítání 
 

Přítomné přivítala vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ) Krajského úřadu LK RNDr. Jitka Šádková. Přítomným  

přiblížila cíle jednání uvedené v předchozí části zápisu.     
 

S již realizovanými činnostmi a plánem dalších aktivit v rámci zpracování Koncepce EVVO LK seznámil přítomné pracovník OŽPZ Tomáš 

Komrzý. V úvodu informoval, že společně s kolegyní Terezou Pokornou navrhli zpracování koncepce skupinou odborníků, jejíž činnost budou 

koordinovat, nikoliv tedy kompletně externě, jak je u zpracování obdobných dokumentů na Krajském úřadu LK běžné. Externě jsou objednávány 

pouze dílčí služby. Navrhli využít služeb RNDr. Blaženy Huškové, jako designérky celého procesu a facilitátorky jednotlivých jednání. Do úzké 

pracovní skupiny dále pracovníci OŽPZ doporučili Ing. Martina Modrého, PhD., ředitel STŘEVLIK a Ing. Aleše Kočího, vedoucího Městského 

SEV při ZOO Liberec Divizna.  

 

Realizované aktivity v rámci zpracování Koncepce EVVO LK 
 

V rámci procesu tvorby Koncepce EVVO LK 2021+ již bylo realizováno:  

Vyhodnocení plnění aktuální Koncepce EVVO LK 2011 - 2020 - naplňování Akčního plánu pro období 2016 - 2020 (materiál je zveřejněn na 

www.ekovychovalk.cz) 

Vyhodnocení provázanosti Koncepce EVVO LK s nadřazenými, popř. dalšími dokumenty (Státní program EVVO ČR, Strategie rozvoje LK 2021+, 

předchozí Koncepce EVVO LK, Rámcové vzdělávací programy, jiné krajské koncepce EVVO….) 

Zasedání poradní skupiny pro EVVO LK s cílem získat klíčová témata pro zpracování Koncepce EVVO LK 2021+.  

 

 



Harmonogram dokončení Koncepce EVVO LK  
 

Tomáš Komrzý dále seznámil s časovým plánem zpracování koncepčního dokumentu:  

9 - 12/2020 - Setkávání pracovních skupin ke konkrétním tématům v rámci přípravy Koncepce EVVO LK 2021+ - Individuální konzultace ke 

zpracování koncepce  

2/2021 - Návrh Koncepce EVVO LK 2021+  

3/2021 - Veřejné projednání Koncepce EVVO LK 2021+   

4/2021 - Projednání ve Výborech Zastupitelstva LK (Výbor zemědělství a životního prostředí, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost)     

5/2021 - Seminář ke Koncepci EVVO LK 2021+ pro členy Zastupitelstva LK, popř. další zájemce 

5/2021 - Projednání v radě kraje a schválení dokumentu zastupitelstvem kraje  

 

Aktuální data o EVVO v LK  
 

Na základě dat získaných dotazníkových šetřením přiblížil ředitel STŘEVLIK Martin Modrý aktuální situaci k oblasti EVVO v LK. Jeho 

prezentace je přílohou č. 1 zápisu.   

 

Environmentální gramotnost žáků 8. tříd ZŠ  
 

Jan Činčera z Masarykovy Univerzity Brno prezentoval aktuální data z právě dokončovaného výzkumu. Jeho prezentace je přílohou č. 2 zápisu.   

  

 

Diskuse nad stavem a budoucností EVVO v LK v pracovních skupinách 
 

Účastníci setkání k EVVO byli náhodně rozděleni do tří diskusních skupin, které byly vedeny facilitátory Terezou Pokornou, Alešem Kočím a 

Martinem Modrým (dle jejich křestních jmen jsou odvozeny názvy skupin).  

Všechny skupiny pracovaly téměř dvě hodiny se shodným zadáním: Prodiskutovat 6 uvedených oblastí a min. v prvních čtyřech stanovit priority 

(jednoduchým bodováním).  

 

Výstupy této diskuse jsou zaznamenány v následujících 6 tabulkách.   

 
 

 

 

 

 



 

 

Co vyhovuje, daří se, funguje? 

(silné stránky EVVO v Libereckém kraji) 

 
 

 

 

 

Aleš body Terezka body Martin body 

Velké nadšení a profesionalita lektorů 18 Velké množství aktivních organizací, 

pestrá skladba 

21 Pestrá nabídka EVVO 24 

Velká podpora Libereckého kraje 

včetně zájmu 

15 Krásná příroda (pestrá) 15 Inspirativní přírodní prostředí 15 

Pestrá nabídka programů pro děti 8 Propojení s cestovním ruchem 

(dovolená, volný čas) - např. SEV 

Český ráj, Geopark Ralsko o.p.s. 

10 Praktické terénní programy běží 9 

Velký zájem o služby EV 7 Dlouholetá tradice, hodně zkušeností  8 Dostupné sítě MRKEV, MRKVIČKA, 

Ekoškola 

8 

Fungování sítí, například MRKEV 5 Ohled k ŽP se stal mainstreamem 4 Komunikace s LK, poradní skupina 

pro EVVO 

6 

Dobře fungující komunikace v této 

oblasti mezi středisky (společný 

veletrh, projekt Kmotři potoků...) 

5 Silné osobnosti v EVVO a v ochraně 

přírody a krajiny 

3 Otevřenost vůči občanským 

iniciativám 

3 

Vznik dalších hnutí a organizací 

(Fridays for Future, Rodiče za klima), 

které realizují nějakou formou 

environmentální osvětu 

4 Podpora Libereckého kraje 3 Funkční Dotační fond LK (kromě 

2020) 

2 

Institucionální zajištění EVVO v kraji 3 „Zhasíná a třídí“ téměř každý 1 Kalendář akcí včetně podpory  

Zvyšující se dopad na některé cílové 

skupiny  

1 Velká poptávka (škol, veřejnosti) 1 Komunikace a spolupráce mezi aktéry  

Přeshraniční spolupráce D/PL    Obyvatelé (turnovští ) mají rádi 

přírodu 

 

Funguje dopad i jiných organizací 

mimo SEV, těch, které nemají EVVO 

jako hlavní činnost či poslání  

     



 

 

Co nefunguje, nedaří se, chybí? 

(slabé stránky EVVO v Libereckém kraji) 
 

 

Aleš  body Terezka body Martin Body 

Nedokážeme oslovit některé cílové 

skupiny, například veřejnou správu, 

podnikatele, zemědělce, někdy i 

veřejnost 

16 Málo praktického zapojení dětí i 

dospělých do realizace skutečných 

aktivit (ochrana přírody, 

zemědělství…) 

17 Stabilní financování (pro stabilní 

zaměstnance) 

22 

Chybí služby pro jiné cílové skupiny 

než děti (zemědělci, široká veřejnost) 

11 Nekoncepční uchopení EVVO ve 

školách (většina) 

11 Malý objem práce s dospělými včetně 

politiků 

13 

Hůře zapojujeme do EVP témata 

technologií (technická část ekologie) 

Malá nabídka v této oblasti - EVP pro 

starší (SŠ) - odbornější programy 

11 Nerovnoměrná finanční podpora 

(nejen regionálně, ale i 

poskytovatelům - nejistá udržitelnost 

poskytovatelů EVVO) 

11 Nedostatečná kapacita EVVO 

programů, převis poptávky 

8 

Hůře ovlivňujeme chování (přenos do 

praxe) 

5 Příliš úzký pohled na EVVO 7 Chybí didaktické schopnosti lektorů 5 

Nevyrovnané pokrytí LK EVVO 

službami, SEV především v Liberci 

5 Nedostatečné pokrytí služeb EVVO 

po LK (mimo Liberec - centralizace) 

5 Málo dlouhodobých spoluprací se 

školami, EVVO v ŠVP 

5 

Nedostatečné personální zajištění 

především v SEV, NNO 

4 Nevyužité on-line prostředí 4 Větší medializace témat 

v mainstreamových médiích 

4 

Chybí politická vůle (doprovázeno 

všeobecným posteskem) 

4 Nedostatečná kapacita EVVO služeb 3 Nerovnoměrné rozmístění, 

konkurence o zdroje 

3 

Nálepkování „ekolog“; máme obavu 

oslovovat - co bude? 

4 Nevyužití potenciálu (spolupráce se 

zemědělskými farmami, lesy)  

3 Nedostatečné využití příkladů dobré 

praxe veřejné správy - akce, provoz… 

3 

Nedostatečný zájem některých 

cílových skupin o tyto služby - 

například podnikatelů, zemědělců… 

1 Zaměření zejména na školní 

kolektivy 

3 Dopravní dostupnost terénu 

(autobusy) 

3 

Poptávka je vyšší než nabídka - EVP  Vliv politiky a lobbingu 

(netransparentnost) 

1 Málo společných projektů ekocenter  

    Špatný dosah k „eko-negramotům“ - 

obce, města  

 



 

Skrytý potenciál, zakopané hřivny 

(jaké aktivity by mohly EVVO v LK pomoci?) 
 

Aleš body Terezka Body Martin Body 

Zapojení obcí do našich aktivit 

(oslovení občanů) 

16 Větší spolupráce aktérů EVVO 

s místními praktickými projekty 

(farmy, ochránci přírody, místní 

municipality) 

22 Spolupráce obec - škola při řešení 

konkrétních problémů - děti řeší 

reálné problémy 

20 

Možnost prakticky si vyzkoušet/udělat 

či prožít - praktická výuka 

12 Mezioborové propojování 14 Spolupráce ochrana přírody - EVVO - 

rybáři - myslivci - LČR 

13 

Šíření příkladů dobré praxe ve 

veřejném prostoru; komunita - manuál, 

katalog? 

12 Vyzdvihnout skutečně dobrou praxi 

a nabídnout „metodiku“ nejen ve 

školství, ale zejména v podnikatelské 

či občanské sféře  

10 Lidi jsou citlivější 

k environmentálním tématům (již 

udeřila) - klima, voda, lesy 

12 

Vztah k místu - zacílit na něj 8 Další finanční prostředky na EVVO 

kapacity 

7 Masy návštěvníků přírody - 

potenciálně edukovatelné se zájmem o 

přírodu - kempy 

10 

Využití externistů na tvorbu 

výukových materiálů, metodik 

z oblasti témat, která jsou pro lektory 

SEV obtížná (technologie) 

6 Ekologie jako priorita veřejné správy 4 Prostor pro jednání s politiky, 

lobbování, tlak voličů 

8 

Využití osvícených politiků obce/kraj 4 Komunitní školy a alternativy ve 

vzdělávání 

4 Dobrovolní strážci přírody mohou být 

využiti pro terénní „toulavou“ EVVO 

2 

Venkovní výuka 3 Další možnosti komunikace, osvěty, 

nabídky.. (n.apř. prostřednictvím 

sociálních sítí, aplikací, webinářů) 

2   

Propojení s univerzitami, SŠ… včetně 

praxí 

3 Málotřídky mohou velmi ovlivnit 

„život“ v obci 

   

Zacílení služeb i na „bílá“ místa 

v kraji (výjezdní programy, regionální 

výuka - materiály) 

2 Osobnosti pro všechny cílové 

skupiny 

   

Zapojení i dalších organizací než jsou 

zavedená SEV, např. třeba Junák, 

MOP… 

 Školní družiny a volnočasové 

aktivity 

   

Otevřená škola      



 

Čeho bych se nerad/a dožil/a, čeho bychom se měli vyvarovat 

(negativní scénáře, rizika, ohrožení) 

 
Aleš body Terezka Body Martin Body 

EVVO nebude podporována - politika 15 Aby karanténní opatření vedla 

k likvidaci aktérů poskytujících 

služby v EVVO, aby EVVO přestala 

být prioritou pro KÚLK (například 

z důvodu koronakrize) 

26 Konec Dotačního fondu LK pro 

EVVO   

20 

Stoupne „ignorance“ občanů ke stavu 

ŽP 

13 Aby se Den Země nestal formalitou 

(a s tím celá zelená myšlenka), aby 

se „eko“ a „bio“ nestalo povrchní 

sezónní módní značkou 

15 Další krize odvede pozornost od 

EVVO témat 

10 

Demotivace, vyhoření poskytovatelů 

služeb EVVO 

9 Vymizení alternativních škol 

(uzavřenost školského systému) 

7 Školy z důvodu Covid-19 přestanou 

jezdit na EVVO programy a budeme 

vychovávat prostřednictvím on-line 

EVVO kurzů 

9 

Totalitní společnosti - vazba na 

informace, polopravdy… 

7 Aby se opakovala situace kolem 

Ekocentra Oldřichov v Hájích (se 

STŘEVLIK) a Domu přírody 

Českého ráje v Dolánkách 

6 Zneužívání zelených témat pro 

business 

9 

Budeme obestavění, málo zelených 

ploch, nebudeme mít na nic vliv 

7 Aby se ochrana ŽP stala „zneužitou“ 

ideologií 

4 Zpřísnění restrikcí na pobyt v přírodě 

- veřejnost přijde o volný přístup do 

krajiny 

9 

Nebudeme komunikovat, budeme si 

nehezky konkurovat 

5 Vyhoření osobností 3 Zvyšování administrativních překážek 

na straně škol 

4 

Nebude poptávka po našich službách   4 Standardizace ekovýchovy (ze strany 

veřejné správy), směřující k úbytku 

plurality 

2 Centralizace a centrální určování 

témat 

2 

Naše služby budou nedostupné (drahé, 

bude jich málo..) 

0   Přelidnění v přírodě 2 

Klimatické změny nezvládneme 0   Že by Ekocentrum Oldřichov v Hájích 

stavělo další Dům přírody 

 

    Že se na to NNO vybodnou  

 



Klíčová témata do pozornosti 

(na jaká nejdůležitější témata by se Koncepce EVVO LK 2021+ měla soustředit? Potenciální strategické oblasti) 
 

Aleš body Terezka Body Martin Body 

Podpora vztahu k místu, zapojení obcí, 

regionální výuka, otevřená škola, 

tradice 

12 Příliš úzký pohled na EVVO - jak 

rozšířit? 

 Financování EVVO (a Dotační fond 

LK zachován) 

20 

Ochota něco změnit a posílení vědomí 

„Já něco zmůžu“ 

10 Větší spolupráce aktérů EVVO 

s místními praktickými projekty + 

provázanost  s místní komunitou + 

viditelná změna 

 Práce s dospělými + pedagogové + 

politici + podpora dobrovolnictví 

15 

Lidé (poskytovatelé) - personální 

kapacity, vzdělání, ocenění 

10 Další možnosti efektivní 

komunikace, osvěty 

 Dostupnost EVVO pro školy 

(odstranění bariér - administrativní, 

provozní) 

12 

Šíření dobré praxe 7 Mezioborové propojování (např. 

s cestovním ruchem) 

 Místně zakotvené učení, spolupráce 

škola - obec - NNO - myslivci - rybáři 

10 

Venkovní (praktická) výuka ZŠ a SŠ 7 Transparentní a udržitelná finanční 

podpora, rozložení služeb EVVO po 

LK (v širším slova smyslu), pestrost 

nejen v EVVO službách, ale i ve 

školství, volnočasových aktivitách    

 Učení venku - v terénu 

 

 

 

 

8 

Aktivní otevřená obec/region/kraj 7 Zvyšování kvality EVVO (školy, 

ekocentra) 

 Práce s médii, zelené PR 1 

Široká veřejnost - oslovení, práce 

s ní… 

4     

 

 
 

 

 

 

 
 



Obsahová témata EVVO 2021+ 
 

Aleš body Terezka Body Martin body 

Klimatická změna, krajina  Klima a sucho 4 Udržitelný život, spotřeba, 

domácnost, úřady 

20 

Voda, krajina  Vztah k místu, kde žiju - co můžu 

udělat 

3 Stav krajiny, geobiodiverzita, voda, 

lesy, půda (péče a hospodaření) 

18 

Zemědělství, krajina  Občanské kompetence 2 Klimatické změny a jejich projevy, 

důsledky 

15 

Veřejný prostor  Záchranné stanice - ochrana 

handicapovaných živočichů, ochrana 

přírody 

 Využívání přírody k rekreaci - 

udržitelnost 

6 

Spotřebitelství  Environmentálně zodpovědné 

chování, minimalismus 

 Vztah k místu  4 

Občanská angažovanost (participace, 

komunita, demokracie)  

 Hospodaření v krajině  Hospodaření s půdou - určitě spojit s 

(2) 

1 

  Přechod na bezemisní a nízkoemisní 

zdroje energie  

   

 

 

Hlavní výstupy z diskuze v jednotlivých pracovních skupinách zástupci skupin ostatním blíže prezentovali. Výstupem příjemného setkání bylo 

závěrečné konstatování, že byla získána řada zajímavých, pestrých a cenných pohledů na EVVO v LK, opírajících se o zkušenosti z praxe.  

 

 

Závěr 
 

Práce na Koncepci EVVO LK 2021+ budou pokračovat v týmu zpracovatelů dle harmonogramu, který je součástí tohoto zápisu. Případné vynucené 

úpravy harmonogramu budou prezentovány na www.ekovychovalk.cz.  

Během podzimu budou probíhat konzultace s odborníky a jednání ad hoc tematických pracovních skupin. Konkrétní informace k těmto jednáním, 

otevřeným všem zájemcům, budou zveřejňovány na www.ekovychovalk.cz.  

 

Děkujeme všem, kteří v této komplikované koronavirové době věnují čas a energii ekovýchově v Libereckém kraji. 

 

Zápis zaznamenali: Blažena Hušková, Tereza Pokorná, Aleš Kočí, Martin Modrý, Kamila Madejová, Tomáš Komrzý 

  

http://www.ekovychovalk.cz/
http://www.ekovychovalk.cz/

