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Posilování vzdělávacích, kulturních, etických nebo duchovních hodnot nezabezpečíme podporou
nových, uměle prosazovaných ideologií. Dosáhnout v možné míře určitého pokroku lze především
vzděláním. Jestliže se poohlédneme do historie, mnohé pochopíme. Dokud se člověk bál přírodních
úkazů, vytvořil si pro vše vysvětlení na úrovni, jaké odpovídalo jeho možnostem a uctíval své pohan-
ské bohy. Dokud si člověk nedokáže vysvětlit cokoliv, čemu nerozumí, bude vždy jednat emocio-
nálně s určitým strachem z neznámého. Proto rozumní lidé usilují o co nejširší dosažení vědomostí
vzděláváním, hledáním informací, hledáním odpovědí na své otázky.

Koncem října 2000 přijala vláda České republiky
usnesením vlády č. 1048/2000 Státní program envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) v České republice. Jeho přílohou je Akční
plán na léta 2001 až 2003, který bude vždy po třech
letech aktualizován. Státní program tím získal šanci
postupného trvalého rozvoje. Jeho stěžejním cílem
a zásadním úkolem je, abychom dosáhli v maximálně
možné míře environmentálně vzdělané společnosti.
Současně je zásadním nástrojem, který může přispí-
vat k žádoucímu hospodářskému rozvoji vědomě
a cíleně chránícímu životní prostředí, ale také k ome-
zení některých nežádoucích trendů.

Rozvoj Státního programu EVVO v ČR koordinuje
Ministerstvo životního prostředí za výrazné pomoci
a podpory Meziresortní pracovní skupiny environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při MŽP,
jejímiž členy jsou všechna ministerstva, která se na
vytvoření Státního programu EVVO podílela, Úřad
vlády, zástupci veřejné správy, nestátních nezisko-
vých organizací, vysokých škol, podnikové sféry
a další odborníci.

I když je Státní program dokumentem strategic-
kým, usilujeme o jeho realizaci podporou činností
mnoha aktivit přímo v terénu. Položili jsme si otázku:
„Jak vypadá skutečný rozvoj a plnění úkolů Stát-
ního programu rok poté?“

Ministerstva životního prostředí a školství,
mládeže a tělovýchovy zařazují environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu do svých zásadních
rozvojových koncepčních a strategických doku-
mentů. To se odráží i v praxi. Usilujeme o vznik
podobných krajských environmentálně vzdělávacích
programů a aktivit. Tento úkol se snažíme stimulovat
s výraznou pomocí dalších resortů a přímo krajských
orgánů a s pomocí státních i nestátních neziskových
organizací.

Krajské úřady v souvislosti s vytvářením kraj-
ských rozvojových systémů postupně zpracovávají
zabezpečení environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a současně připravují již na příští rok také
možnosti financování. Většiny aktivit se chopily pře-
vážně odbory životního prostředí. Podobně jednají
i mnohá velká a středně velká města, jako první vlaš-
tovky se jednotlivé příklady této práce objevují i na
úrovni menších měst a obcí. I zde jsou hlavními
tahouny pracovníci věnující se životnímu prostředí.
V mnoha krajích pomáhají na svět krajským kon-
cepcím velmi iniciativně pracovníci okresních
úřadů, kteří nezahodili „flintu do žita“ jen proto, že
budou jejich úřady s největší pravděpodobností exi-
stovat jen do konce roku 2002, a snaží se, aby práce

minulých let, kdy se EVVO věnovali, neztratila konti-
nuitu a našla své odpovídající uplatnění. Velkou
pomoc a spolupráci nacházejí často na školských
útvarech okresní i krajské úrovně – to je pro nás
nová pozitivní informace a velký krok kupředu.
Významnými pomocníky se stala i Pedagogická
centra v krajích, která úzce spolupracují s MŽP
i MŠMT i s nestátními neziskovými organizacemi. Tak
teď jde „jen o to“, aby neztratil nikdo z nich elán
a dotáhli vše do konce – a krajské koncepce budou
na světě. Samozřejmě víme, že existují kraje (a jsou
v menšině), kde se s podobnou prací teprve začne
až letos. V každém případě vědí, na koho se mohou
obrátit o radu, podporu a pomoc.

Ministerstvo životního prostředí vytvořilo a již
třetím rokem podporuje rozvojový program Národní
síť středisek a center environmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty, jehož prostřednictvím pod-
poruje programy těchto sdružení, vznik nových cen-
ter a středisek a současně aktivity těchto sdružení při
pomoci ke vzniku krajských systémů environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
podporuje realizaci Státního programu v oblasti svých
kompetencí. Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta je zařazena do vzdělávání v základních
školách, ale školy ji dosud praktikují v různé intenzitě
i kvalitativní úrovni. Abychom byli spravedliví, musíme
ale říci, že z celého systému škol se základní školství
věnuje EVVO nejvíce a existují už stovky škol, kde je
tato výuka na velmi dobré úrovni. Postupně je EVVO
zařazována i do výchovných programů prozatím jen
některých předškolních zařízení. Na úrovni střed-
ního a vyššího odborného vzdělání je včleňována
do vzdělávacích programů škol v různém stupni kva-
lity, od nesmělých počátečních forem až po příklad-
nou vynikající výuku.Těší nás, že i zde dochází k pozi-
tivním změnám. Vysoké školy mají oporu v Centru
pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy,
které produkuje významné programy a projekty
zaměřené na environmentální vzdělávání k trvale udr-
žitelnému rozvoji. Mezi vysokými školami je třeba
zvláště ocenit i aktivity prakticky všech pedagogic-
kých, přírodovědeckých a filozofických fakult, někte-
rých technických a právnických fakult a vysokou školu
ekonomickou v Praze.

Určité problémy při plnění úkolů Akčního plánu se
projevují při zpracování systému, ale i učebních
metodik a textů ke zvyšování kvalifikovanosti veřejné
správy ve smyslu Státního programu EVVO ČR. Tato
část úkolů se prozatím nedořešila s ohledem na slo-
žitost kompetenčních vlivů.
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Financování EVVO je stále zabezpečováno
nesystémově. Závisí na státních prostředcích (pro-
střednictvím ministerstev) a na určité podpoře ze
strany některých nadací a zahraničních fondů. I po
roce trpí celá tato oblast nedostatkem finančních pro-
středků. Po schválení Státního programu EVVO
schválila vláda o šest týdnů později usnesení (připra-
vené na půdě Ministerstva financí) č. 1218/2000,
o způsobu převádění finančních prostředků ze stát-
ního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí
a krajů a do rozpočtů okresních úřadů v roce 2001,
které prakticky v kombinaci se zákony č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů a č. 147/2000 Sb., o okresních
úřadech v soustavě orgánů veřejné správy a dalších,
znemožnilo financování EVVO z rozpočtů okresních
úřadů v roce 2001. Tento problém pocítili především
občané, protože se mnohé vzdělávací programy,
pořady a zajímavé akce nemohly uskutečnit, a finanč-
ně především nestátní neziskové organizace, školy

a instituce, které spolupracovaly s okresními úřady.
Tentýž problém pravděpodobně postihne i rok 2002,
protože veškerá jednání a korespondence s Minister-
stvem financí tuto otázku nevyřešila. Kraje doposud
potřebné finanční prostředky nemají, takže tuto
mezeru nemohly zaplnit.

Zatím marně doufáme, že Státní program podpoří
bankovní sektor, podnikové fondy, sponzoři a jiní
dárci.

Mezi podniky, které tuto oblast významněji finanč-
ně podporují, je třeba zmínit Lesy České republiky,
a.s., Transgas, a.s., Severočeské doly, a.s., Eco trend
– environmental management, a jiným způsobem
také všechny, které se podílejí na systémech ekolo-
gického managementu a čistší produkce a sdružují
se v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj.

Ing. Marta Černá, CSc.,
Marcela Křížová,

odbor strategií MŽP

U příležitosti 8. ročníku mezinárodního odborného
veletrhu AQUA-THERM 2001 uspořádaly Česká
společnost pro technická zařízení, Česká energe-
tická agentura a Státní fond pro životní prostředí nea-
nonymní veřejnou soutěž s názvem Země pro vnou-
čata. Uzávěrka soutěže, vyhlášené v říjnu 2001, byla
14. listopadu. Do soutěže byly přihlášeny tři akce,
realizované s finanční podporou ze SFŽP ČR. Vyhlá-
šení vítězného projektu se uskutečnilo ve středu
21. listopadu v pražském Planetáriu.

Rozhodnutím odborné porady získala diplom za
vítězný projekt z oblasti obnovitelných zdrojů Inte-
grovaná střední škola cestovního ruchu a VOŠ
z Českých Budějovic (investor) za rekonstrukci této
školy, včetně instalace solárních kolektorů.
Popis akce: Instalace solárního zařízení pro přede-
hřev TUV – 96 kusů solárních kolektorů SOLAR-
GLAS SG 1 o celkové absorpční ploše 144 m2 s line-
ární Fresnelovou čočkou slouží nejen k přípravě TUV,
ale i k prosvětlení a částečné klimatizaci užitného
prostoru pod kolektorem. Čočky jsou zabudovány do
střešního pláště a slouží jako velké okno. Pod nimi
jsou v pohyblivém rámu umístěny absorbéry.
Potrubní rozvody ohřáté vody včetně přívodu stu-
dené vody jsou z mědi a jsou izolovány. TUV je aku-
mulována ve 4 nerezových nádržích, každá o objemu
1000 litrů.
Realizátor: generální dodavatel stavby Českobudě-
jovické pozemní stavby, s.r.o., dodavatel technologie:
ENVI, s. r. o., Třeboň
Projekt: technologie – ENVI, s . r. o., Třeboň, tope-
nářská část – Ing. J. Šíma, České Budějovice, archi-
tektonická část – společnost ADLATUS České
Budějovice

Akci podpořil SFŽP ČR dotací ve výši 50 % cel-
kových nákladů. Realizací projektu došlo ke snížení

emisí tuhých a plynných látek v celkové hodnotě 0,62
tuny za rok.

Čestné uznání za projekt z oblasti obnovitelných
zdrojů získalo Město Hartmanice v okrese Klatovy
za vytápění bytových objektů pomocí spalování
biomasy ve formě dřevní štěpky (akce Teplofikace
II). Vytěsněním spalování fosilních paliv a náhradou
elektrického vytápění v bytových jednotkách došlo ke
snížení emisí tuhých a plynných látek o 94,60 tun
ročně.
Popis akce: Město je zásobováno teplem z centrál-
ního zdroje, který byl vybudován ve dvou etapách.
V prvé etapě byl postaven zdroj o výkonu 2,6 MW pro
vytápění sídliště při maximálním využití stávajících
rozvodů, ve druhé etapě byl postaven druhý zdroj
o výkonu 1,75 MW pro oblast dosud vytápěnou
domovními kotelnami a lokálními zdroji. Oba zdroje
využívají jako paliva biomasu, především ve formě
dřevní štěpky. V rámci dokončení teplofikace byly
vybudovány dílčí přípojky, popř. prodloužení stávají-
cích tras. Celkem se jedná o 14 úseků a dovybavení
domovními předávacími stanicemi. Cílem opatření je
využít rezervní kapacitu ve zdrojích a dosáhnout
úplné téměř plošné teplofikace města založené na
využití obnovitelných zdrojů.
Realizátor: Stavoplast KL, spol. s .r. o., Stachy
Projekt: technologie – Projektcentrum Vimperk,
stavební část – EGS Sušice

Realizaci akce podpořil SFŽP ČR dotací ve výši
40 % a bezúročnou půjčkou ve výši 40 % celko-
vých nákladů. Vytěsnění 2,2 MW instalovaného
výkonu v lokálních zdrojích na fosilní paliva a náhra-
da elektrického vytápění ve 161 bytové jednotce zna-
mená snížení emisí tuhých a plynných látek
o 94,60 tun ročně a navíc i instalaci obnovitelného
zdroje tepla a elektrické energie.

(tisková zpráva SFŽP)
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