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Ekocentra 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji 

 objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ 

Dlouhodobé cíle: 

 získá informace o ekocentrech v Pardubickém kraji i s kontaktními údaji 

 Průvodce studiem   

Text shrnuje informace o ekocentrech  a přináší 

základní informace o ekocentrech, které se dají 

navštívit v rámci cest po Pardubickém kraji.  

 EKOCENTRA 

V České republice se po roce 1989 vytvořila 

unikátní síť neziskových organizací zajišťující 

environmentální vzdělávání pro mládež. Jejich 

snahou je učit, vzdělávat a informovat děti a 

dospělé o jedinečnosti, spletitosti a vzájemné závislosti všech složek životního 

prostředí. Hlavním cílem je pak uchovat pro příští generace kvalitní životní prostředí.  

Ekocentra pracují nejen s dětmi a studenty, ale i se širokou veřejností, pracovníky 

státní správy a podnikateli. Spolupodílí se na vzniku občanských aktivit, které 

v daných regionech spoluřeší problémy, zajišťují osvětu nejen na poli ekologie, ale i 

třeba vlastivědy a historie. Zapojují se do komunální politiky. V tomto směru 

ekocentra chápou ekologii jako velmi široký pojem. Organizují environmentální 

programy pro mimoškolní a školní mládež. Formy programů jsou velmi rozmanité - 

ekologické výukové programy, terénní programy, školní ekologické projekty, 

exkurze, rukodělné dílny atd. 
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Vzdělávají a informují pedagogické pracovníky, pořádají veletrhy ekovýchovných 

pomůcek,  konference ekologické výchovy. Informují a vzdělávají také veřejnost, 

pracovníky státní správy i komerčního sektoru v mnoha oblastech životního prostředí 

(úspory energie, dotační programy). Pořádají pro ně semináře, exkurze, informační 

akce - stánky, vydávají publikace. 

 

Pobytová střediska ekologické výchovy 

V současnosti najdeme v ČR poměrně hustou síť pobytových středisek 

environmentální výchovy nabízejících vícedenní ekologické výukové programy s 

ubytováním. Děti tak mají možnost spojit pobyt v příjemném čistém prostředí 

s neformálním způsobem vzdělávání. V takovém prostředí pak také rozvíjí pozitivní 

mezilidské vztahy, učí se samostatnosti a mnoha různým dovednostem. 

Velkých pobytových středisek najdeme v naší republice 23 a svým pojetím doplňují 

síť ekocenter. 

 

 PŘEHLED EKOCENTER V PARDUBICKÉM KRAJI A JEJICH 

CHARAKTERISTITKA 

*Ekocentrum Renata (Jevíčko)  

V ekocentru můžete shlédnout permakulturní 

zahradu, stálou ekologická výstavu (sluneční 

energie, přírodní stavby, větrné elektrárny) a 

můžete si zde prohlédnout zařízení sloužící 

úspoře energie a využívající alternativní zdroje 

energie (silikonová těsnění, solární kolektory, 

dřevozplyňovací kotle). Ekocentrum má vlastní prostory a umožňuje pobytové 

programy. 

Témata pro dospělé:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, stavebnictví, energetika, zelená 

úsporám, biopotraviny, voda, udržitelný rozvoj 
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Témata pro děti:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, zvířata, voda, udržitelný rozvoj, 

tradiční řemesla, les 

Nad ekocentrem chovají krávy, ovce a kozy, podomácku vyrábí sýry, pěstují 

biopotraviny, pečou domácí chléb a buchty, pořádají akce pro místní děti a mládež, 

atd. Stručně řečeno, veškerou svojí činností přispívají k obnově vztahu lidí k přírodě 

a k rozvoji smysluplného a udržitelného života. 

S Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice a připravují certifikaci ekocentra pro 

DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Sami pořádají odborné kursy 

pro zaměstnance Lesů ČR (dřevo a dřevostavby) a škol (rozvoj klíčových kompetencí 

a průřezová témata, včetně sebepoznávání a rozvoje schopností týmové 

spolupráce). 

Kontakt: Ekocentrum Renata 

Bělá u Jevíčka 125, 569 43 Jevíčko, E-mail: ekocentrum@renatanet.cz 

Tel.: +420 464 620 223, +420 737 550 156, www.renatanet.cz 

 

*Ekocentrum PALETA (Pardubice) 

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající 

se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na 

působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským 

koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a 

osvěty Pardubického kraje.  

Témata pro dospělé:  

stavebnictví, dotace 

Témata pro děti:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, 

zvířata, voda, udržitelný rozvoj, les 

Ekocentrum má bohatou nabídku programů 

zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních 

zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení 

problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované 

mailto:ekocentrum@renatanet.cz
http://www.renatanet.cz/
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učebny s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským 

stavem a podobně. Pobočky má v Chrudimi a v Oucmanicích. 

Kontakt: Ekocentrum PALETA 

Štolbova 2665, 530 02 Pardubice, E.mail: ekocentrum@paleta.cz 

Tel.: +420 466 613 352, www.paleta.cz  

 

*Ekocentrum PALETA (Oucmanice) 

Pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích je 

Pobytovým centrem ekologické výchovy 

Pardubického kraje. 

Témata pro dospělé:  

Ekologická domácnost, stavebnictví, 

biopotraviny, udržitelný rozvoj 

Témata pro děti:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, zvířata, voda, udržitelný rozvoj, 

tradiční řemesla, les 

Nabízí vícedenní programy ekologické výchovy pro školy, semináře pro odbornou 

veřejnost, pronájem učeben. Kapacita ubytování a stravování je 40 - 50 osob v nově 

rekonstruované budově, všechny pokoje jsou s vlastním příslušenstvím. 

Kontakt: Ekocentrum Oucmanice 

Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ředitel pobočky: Mgr. Miroslav Míkovec 

E-mail: oucmanice@paleta.cz, tel.: 469 813 462, www.paleta.cz/oucmanice 
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*Ekocentrum Červenka (Česká Třebová) 

Realizuje výukové programy pro MŠ a ZŠ. Jde o malé městské ekocentrum 

lokálního charakteru. 

Témata pro dospělé:  

Ochrana přírody 

Témata pro děti:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, zvířata 

Pořádá dílny s přírodními materiály. Můžete navštívit i přednášky věnované 

cestování, zdravému životnímu stylu, domácí ekologii, mezinárodním úmluvám v 

oblasti životního prostředí, životu lesa, našich vod, místní regionální geologii.  

Organizuje přírodovědné regionální soutěže - poznávání rostlin, živočichů a minerálů 

pro I. a II. stupeň ZŠ regionu, Mineralogická olympiáda, Rodina na přírodovědné 

stezce. 

Vede kampaně - Den Země, Den bez aut, Den životního prostředí, Ukliďme svět, 

Otvíráme studánky. 

Pořádá odborné exkurze hlavně pro pedagogické pracovníky, ale i veřejnost 

zaměřené na životní prostředí, alternativní zdroje energie, geologické podzemí 

Moravského krasu, pískovcová skalní města, odborná entomologická a botanická 

vycházka, exkurze do botanických parků apod. Provozuje Poradenské centrum.  

Kontakt: Ekocentrum Červenka 

ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul. 1500 

E-mail: zlatastudanka@seznam.cz, Tel.: +420 739 065 958, 

www.zlatastudanka.ctrebova.cz 

 

*Ekocentrum Zelený dům (Chrudim) 

Ekocentrum  Zelený dům sídlí naproti 

Regionálnímu muzeu v Chrudimi. Zaměřují 

se na otázky životního prostředí a životního 

stylu. Nabízí ekologické výukové programy a 

ostatní vzdělávací a osvětové akce pro děti a 
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mládež. Ekocentrum nemá vlastní zázemí, výuka probíhá na školách. 

Témata pro dospělé:  

Odpady, ochrana přírody, stavebnictví, dotace, zelená úsporám, ovzduší, 

biopotraviny, voda 

udržitelný rozvoj, doprava 

 

Témata pro děti:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, zvířata, voda, udržitelný rozvoj, 

tradiční řemesla, les 

Pro veřejnost nabízí pestrou ekotéku s knihovnou, pořádají výstavy, přednášky, 

ankety, exkurze, vydávají osvětové brožury s environmentální tematikou. Studentům 

pomáhají s vedením diplomových a absolventských prací. Spolupracují s celou řadou 

neziskových organizací a sdruženími, jsou v úzkém kontaktu s úřady a školskými 

zařízeními. Věnují se i dětem ze sociálně slabých rodin. 

Kontakt: Ekocentrum Zelený dům 

Široká 31, 537 01 Chrudim, E-mail: zelenydumchrudim@gmail.com 

Tel.: +420 728 226 733, +420 469 813 486, www.zelenydum.estranky.cz 

 

*ZO ČSOP Podorlicko (Česká Třebová) 

Ekocentrum je zařízení Základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Má 

širokou škálu činnosti. Dobrovolní pracovníci pořádají pravidelně přednášky v široké  

zájmové škále -cestopisné, přírodovědné, o problematice životního prostředí. 

Ekocentrum má vlastní prostory, ale jeho působení je vyloženě lokální. 

Témata pro dospělé:  

Ochrana přírody, energetika, zelená úsporám, voda, doprava 

Témata pro děti:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, zvířata, voda, udržitelný rozvoj, 

tradiční řemesla, les 

Ekocentrum Podorlicko pořádá výstavy – fotografická, houbařská a  s problematikou 

oblasti životního prostředí (větrné elektrárny, deštné pralesy atd.). Pravidelná je i 
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poradenská činnost v oblasti  fauny i flory, včetně správních řízení a pomoci zvířeti v 

nouzi. 

Pro školy jsou pořádány různé doprovodné programy k výstavám i speciální výukové 

programy okolo fauny a flory ČR. V ekocentru probíhají rukodělné činnosti. Sídlí zde 

dva oddíly mladých ochránců přírody, které zde dělají akce pro veřejnost. Ve 

spolupráci s Krajským sdružením ZO ČSOP PK probíhají akce pro veřejnou správu a 

pedagogy. 

Kontakt:Ekocentrum Podorlicko 

Podbranská 1, 560 02 Česká Třebová, E-mail: ulula@seznam.cz  

Tel.: +420 603 990 965, www.csop-

podorlicko.org 

 

*Ekocentrum Skřítek Polička o.s. (Pomezí) 

Hlavním cílem Ekocentra Skřítek je 

environmentální a ekologická výchova dětí, 

mládeže a dospělých s důrazem na vzdělávací 

programy s využitím zážitkové pedagogiky. 

Zázemí ekocentra je omezené výuka probíhá na školách. Jde o malé lokální 

centrum. 

Témata pro dospělé:  

Ochrana přírody, voda, udržitelný rozvoj 

Témata pro děti:  

Ekologická domácnost, odpady, ochrana přírody, zvířata, voda, udržitelný rozvoj, les 

Nabízí programy a akce pro veřejnost, děti a mládež MŠ, ZŠ, SŠ. Mezi jejich velké 

akce patří pořádání Světového dne vody, Dne Stromů či spolupořádání Dne Země. 

Připravují  i kratší programy pro jednotlivé třídní kolektivy, které se dají dle domluvy 

přizpůsobit pobytu ve třídě či venku.  

Kontakt: Ekocentrum Skřítek 

569 71 Pomezí 128, E-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz 

Tel.: +420 731 563 819, www.ekocentrumskritek.cz 
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Využitelnost ekocenter v rámci školních aktivit 

Z přehledu ekocenter je zřejmé, že mnohé programy se do jisté míry opakují např. 

odpady, les, udržitelný rozvoj atd. Pod často shodným označením se však můžou 

nacházet programy zcela odlišné jak svým obsahem, tak i metodikou a v neposlední 

řadě i kvalitou. Zařadit ekologický program do výuky je však přes neustálou 

proklamaci o jeho nutnosti stále obtížnější a to zejména na středních školách, kterým 

jakékoliv aktivity nad rámec standardní výuky činí velké potíže. 

Dalším významným faktorem jsou peníze, kterých ve školství na podobné aktivity 

spíše ubývá a ani pro rodiče nejsou programy vždy dostupné. Pobytová ekocentra se 

soustředí především na vícedenní programy, které bývají nejefektivnější a dětem 

přináší nejširší míru poznání a zážitků, jsou však také nejdražší. 

Určitou příležitostí jsou některá granty, díky nimž mají část nebo dokonce i celé 

programy děti zdarma. Bývají však časově omezené. 

Nezbývá něž konstatovat, že bez statečného nasazení osvícených vyučujících a 

vstřícných ředitelů škol je využitelnost programů v ekocentrech více než složitá. 
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