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22. Pﬁíroda a ekologická v˘chova
Ekologickou v˘chovou rozumíme cílevûdomé pÛsobení, jehoÏ zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pﬁístupu
ãlenÛ spoleãnosti k problémÛm Ïivotního prostﬁedí a k jeho
ochranû. Jejím cílem je navození odpovûdného jednání vÛãi
pﬁírodû, Ïivotnímu prostﬁedí i vÛãi druh˘m lidem a k jejich
v˘tvorÛm. Napﬁ. zvy‰ovat spoluzodpovûdnost lidí za souãasn˘ i pﬁí‰tí stav pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí, rozvíjet citlivost a vstﬁícnost lidí k ﬁe‰ení problémÛ pﬁírody, utváﬁet
ekologicky pﬁijatelné hodnotové orientace (dÛraz se klade
na stﬁídmost a nekonzumní, duchovní kvality lidského
Ïivota). Souãástí kvality Ïivotního prostﬁedí je také dosaÏená
úroveÀ mezilidsk˘ch vztahÛ, proto se v ekologické v˘chovû
usiluje také o odstranûní vulgárnosti, ﬁevnivosti a zloby.
KaÏd˘ ãlovûk by si mûl uvûdomit své postavení v pﬁírodû, svou zodpovûdnost jako obãana vÛãi okolní lidské
spoleãnosti, mûl by vyuÏít svÛj potenciál k pﬁedcházení
a ﬁe‰ení problémÛ Ïivotního prostﬁedí ve svém povolání
a v obãanském Ïivotû. Prostﬁednictvím ekologické v˘chovy
se vytváﬁí vûdomí symbiotického souÏití ãlovûka s pﬁírodou.
Odmítá se zúÏen˘ antropocentrick˘ pohled, kter˘ znamená,
Ïe ochrana prostﬁedí se provádí jen kvÛli ãlovûku a z dÛvodu
zachování pouze lidské existence. âlovûk jako Ïivoãi‰n˘
druh nemá právo zniãit jin˘ Ïivoãi‰n˘ nebo rostlinn˘ druh.
Pﬁíroda sehrává pﬁi ekologické v˘chovû zásadní roli.
Lidé si prostﬁednictvím poznávání pﬁírody, fauny, flóry
a pﬁírodních krás uvûdomují pﬁírodní hodnoty svého okolí
a získávají k nim pozitivní vztah.Vytvoﬁení takového vztahu
je pﬁedpokladem pro ekologicky ‰etrné chování a jednání.
To znamená pasivnû nebo aktivnû chránit Ïivou a neÏivou
pﬁírodu, disciplinovanû pﬁistupovat k likvidaci odpadÛ
ve svém okolí, nezneãi‰Èovat ovzdu‰í spalováním nebezpeãn˘ch látek, nepo‰kozovat stromy a keﬁe nebo zodpovûdné
zacházení s rÛzn˘mi pﬁístroji a chemikáliemi, jenÏ mohou
zneãistit (po‰kodit) pﬁírodní prostﬁedí.

Na základû zku‰eností z oblasti ochrany Ïivotního
prostﬁedí koncem 20. století musíme bohuÏel konstatovat,
Ïe spoleãenství obyvatel na‰eho okresu, stejnû jako celé
republiky, musí vykonat je‰tû hodnû práce na zmûnû chování sv˘ch ãlenÛ, aby se vyrovnalo ve své ekologické uvûdomûlosti úrovni obyvatelstva vyspûlej‰í ãásti Evropy. O tom
v první ﬁadû svûdãí odkládání odpadÛ na místa, kam nepatﬁí
- vysypávání popela podél tokÛ a do rÛzn˘ch strÏí ãi zastrãen˘ch zákoutí, odhazování obalÛ z v˘robkÛ do volné pﬁírody, po‰kozování zelenû apod.
Ekologickou v˘chovu ve vsetínském okrese zaji‰Èují
zejména ‰koly a ‰kolská zaﬁízení, neziskové nevládní organizace, orgány státní ochrany pﬁírody, knihovny, hvûzdárny
a muzea.
Orgány státní ochrany pﬁírody - Okresní úﬁad
Vsetín, referát Ïivotního prostﬁedí, a Správa CHKO
Beskydy v RoÏnovû p. R., se na ekologické v˘chovû obyvatel okresu podílejí zejména finanãní podporou a odbornou
pomocí u nûkter˘ch projektÛ, které v praxi realizují
nevládní organizace.
Aktivní a tvoﬁivé jsou tradiãnû mateﬁské ‰koly (M·).
M· Bystﬁiãka a M· Huslenky mají vlastní projekty ekologické
v˘chovy a pﬁizpÛsobují jim celoroãní ãinnost dûtí, pedagogÛ
i rodiãÛ. Zajímavé projekty, mimo jiné i s prvky zdrav˘ch
mateﬁsk˘ch ‰kol, mají napﬁ. M· ve Vsetínû (Sychrov, Benátky
a Luh), M· Zubﬁí, M· Vala‰ská Bystﬁice a dal‰í. Ekologická
v˘chova u pﬁed‰kolních dûtí je velmi dÛleÏitá a moÏnost
pﬁímého kontaktu dûtí v tomto vûku s pﬁírodou má rozhodující v˘znam pro dal‰í v˘voj dítûte.
Na základních ‰kolách (Z·) je ekologická v˘chova
zastoupena ve v˘uce pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ a obãanské
v˘chovy. Na nûkter˘ch ‰kolách se na II. stupni vyuãuje
povinnû voliteln˘ pﬁedmût - ekologické praktikum. ¤ada ‰kol
se aktivnû zapojuje do ekov˘chovn˘ch projektÛ, napﬁ. Modré
z nebe, Globe, Îivá voda a pﬁipravují zajímavé akce pro Ïáky

Ukázka krouÏkování mláìat pu‰tíka obecného mlad˘m ochráncÛm pﬁírody

359

a jejich rodiãe. Jedná se o ‰koly, kde vyuãují zapálení uãitelé,
kteﬁí se ekologické v˘chovû vûnují i nad rámec sv˘ch povinností, napﬁ. v Z· Videãská a Z· Koryãanské Paseky
(RoÏnov p. R.), Z· ·afaﬁíkova (Vala‰ské Meziﬁíãí) a Z· Zubﬁí.
Znaãn˘ podíl na ekologické v˘chovû dûtí a mládeÏe
mají stﬁediska volného ãasu - Domy dûtí a mládeÏe.

pak ve spolupráci s Mûstem Vala‰ské Meziﬁíãí, Kulturním
zaﬁízením, Technick˘mi sluÏbami a dal‰ími organizacemi
organizují Den Zemû, dále se úãastní mezinárodních
projektÛ Globe, Kyselé de‰tû, Ozón, Li‰ejníky, Jak se mají
smrky, zaji‰Èují exkurze do ochranáﬁsky zajímav˘ch míst,
podílejí se na organizaci akcí Vítání ptaãího zpûvu (jaro),
Festival ptactva (podzim), krouÏkování ptákÛ apod.
Poﬁádají také v˘stavy, soutûÏe, víkendové akce, tábory
a expedice, za rok prÛmûrnû asi 200 akcí s úãastí asi pûti
tisíc dûtí i star‰ích zájemcÛ.

Ve Vsetínû vyvíjí rozsáhlej‰í ekov˘chovnou ãinnost
Alcedo - DÛm dûtí a mládeÏe Vsetín, kter˘ je ãlenem
SdruÏení stﬁedisek ekologické v˘chovy Pavuãina. Od roku
1991 Alcedo pﬁipravuje v˘ukové programy pro dûti mateﬁsk˘ch ‰kol a Ïáky základních ‰kol, stﬁedních ‰kol a stﬁedních
odborn˘ch uãili‰È. RovnûÏ se podílí na dal‰ím vzdûlávání
pedagogÛ. KaÏdoroãnû pﬁipraví kolem 250 denních
a 15 pobytov˘ch programÛ pro pût tisíc dûtí.V letech 1993
- 1997 koordinovalo Alcedo ve spolupráci se SdruÏením
pro v˘chovu a vzdûlávání LedÀáãek pro skupiny dûtí v celé
âeské republice projekt Îivá voda, zab˘vající se monitoringem tekoucích vod. Pro veﬁejnost Alcedo pﬁipravuje jiÏ
tradiãnû Den Zemû, Dûtské sly‰ení (setkání dûtí s dospûl˘mi), soutûÏe a v˘stavy. Pracovníci Alceda a SdruÏení
LedÀáãek vydávají Zpravodaj pro v˘chovu a vzdûlávání
Alcedo a spoleãnû vydali publikace pro ‰koly „Ptáci
a stromy“, „Indiáni“, informaãní materiál „Rady o Ïivotním
prostﬁedí pro obyvatele i náv‰tûvníky okresu Vsetín“ a dal‰í.

V RoÏnovû p. R. pÛsobí v ekologické v˘chovû DÛm dûtí
a mládeÏe, âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody - ZO ã. 76/08
a 76/10, Mûstská knihovna a Správa CHKO Beskydy.
DÛm dûtí a mládeÏe pﬁipravuje vstupy do ‰kolních hodin,
soutûÏe, besedy a exkurze. Mûstská knihovna poﬁádá
zejména v˘stavy spojené s besedami.V posledních letech to
byly napﬁ. Hrad RoÏnov - historie a pﬁírodní hodnoty, Jeskynû
a netop˘ﬁi, TûÏbou uhlí ohroÏená krajina Beskydy,
KoÏe‰inová zvíﬁata, 25 let CHKO Beskydy.V rámci programu
Veãery pﬁátel Zemû knihovna organizuje pﬁedná‰ky, napﬁ.
se uskuteãnily Lesní rezervace, Hory nebo doly atd. Od roku
1993 pÛsobí pﬁi ZO âSOP ã. 76/08 oddíl mlad˘ch ochráncÛ
pﬁírody LedÀáãci, v rámci nûhoÏ vyvíjejí ãinnost skupiny
zamûﬁené na ornitologii, geologii a na velké ‰elmy
v Beskydech.

Ve Vala‰ském Meziﬁíãí jsou centry ekov˘chovné
ãinnosti Stﬁedisko ekologické v˘chovy Zelená ‰koliãka pﬁi Domu dûtí a mládeÏe a Vala‰ské ekocentrum
pﬁi Severomoravském regionálním sdruÏení âeského
svazu ochráncÛ pﬁírody, která sdruÏují dûti a mládeÏ
se zájmem o Ïivotní prostﬁedí. Zelená ‰koliãka pﬁipravuje
v˘ukové programy pro mateﬁské a základní ‰koly, organizuje okresní kola biologické i chemické olympiády, regionální kolo soutûÏe Zelená stezka - Zlat˘ list, obû ekocentra

Na nûkter˘ch stﬁedních ‰kolách a uãili‰tích se ekologická v˘chova vyuãuje v rámci pﬁedmûtu základy ekologie
nebo základy pﬁírodních vûd. Zejména na gymnáziích
je v˘znamnou souãástí v˘uky biologie. Studenti si téma
Ïivotního prostﬁedí ãasto volí pro své práce v rámci Stﬁedo‰kolské odborné ãinnosti. Na Stﬁední zemûdûlské ‰kole
v RoÏnovû p. R. se ekologická v˘chova více uplatÀuje
i v rámci oboru ekologie a ochrany krajiny s orientací
na pozemkové úpravy.

Zábûr z mykologické exkurze Tisu na Du‰né u Vsetína vedenou profesorem Bronislavem HlÛzou v roce 1975

360

V˘znamnou ekov˘chovnou aktivitu vyvíjí Okresní
vlastivûdné muzeum Vsetín. Muzeum organizuje v˘stavy
pro veﬁejnost (napﬁ. Dravci a jejich ochrana, Velká voda
- o povodni v roce 1997, Mizející mokﬁadní flóra, Beskydské
pralesy aj.), besedy, vydávání tiskovin (do roku 1997
Zpravodaj OVM Vsetín, od roku 1998 Vala‰sko - vlastivûdná
revue), poﬁádá akce pro veﬁejnost spojené s praktick˘mi
ukázkami regionální fauny a flóry, pﬁedná‰ky o pﬁírodû v âR
i ve svûtû, exkurze pro ‰koly do pﬁírody atd. Ve spolupráci
s mykology jsou na zámku ve Vsetínû organizovány vÏdy
v záﬁí v˘stavy hub. Na zámku Kinsk˘ch ve Vala‰ském
Meziﬁíãí je instalováno akvárium s ukázkou ryb, které Ïijí
na území vsetínského okresu. Muzeum poskytuje zdarma
své prostory i pro v˘stavy zájmov˘ch organizací. Napﬁ.
v roce 1998 to byla v˘stava âeského svazu vãelaﬁÛ s názvem
Vãely, vãelaﬁi a pﬁíroda, v roce 1999 v˘stava vsetínské organizace âeského rybáﬁského svazu. V˘stavy nav‰tíví vÏdy
nûkolik tisíc lidí, takÏe jejich dosah je relativnû velk˘,
a to i na dospûlou ãást populace.
K neziskov˘m nevládním organizacím zab˘vajících
se ekologickou v˘chovou v okrese, zejména u mládeÏe, patﬁí
âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody (âSOP) a Junák. Základní
organizace âSOP ve Vala‰ském Meziﬁíãí, RoÏnovû p. R.
i Vsetínû pﬁipravují v˘chovné, vzdûlávací a osvûtové programy pro mládeÏ, své ãleny i dospûlou veﬁejnost. Podílejí
se na vydávání plakátÛ, zaji‰Èují besedy a exkurze do pﬁírody
spojené s poznáváním fauny a flóry, organizují tábory, pﬁírodovûdné soutûÏe a v˘stavy. Velmi ãasto spolupracují jako
partneﬁi se stﬁedisky volného ãasu.
Mezi dal‰í organizace, které nabízejí své sluÏby v oblasti
ekologické v˘chovy, vzdûlávání a osvûty, patﬁí Masarykova
veﬁejná knihovna ve Vsetínû, která vlastní videotéku
MÎP âR a organizuje besedy. Pﬁedná‰ky spojené s pozorováním noãní oblohy nabízejí Hvûzdárna Vsetín a Hvûzdárna
Vala‰ské Meziﬁíãí, poznávací exkurze do pﬁírody Vala‰sk˘

ornitologick˘ klub pﬁi OVM Vsetín (ptáci), Mykologick˘
klub pﬁi OVM Vsetín (houby) a ﬁada jin˘ch. Pracovníci
a ãlenové v˘‰e zmiÀovan˘ch institucí a organizací se podílejí
na publikaãní ãinnosti, vydávání plakátÛ s tématikou pﬁírody
a její ochrany, pﬁíruãek a ãasopisÛ.V 70. letech vyvíjela intenzivní ekov˘chovnou ãinnost tehdej‰í vsetínská organizace
Tisu - Svazu pro ochranu pﬁírody a krajiny. Tis poﬁádal
pod vedením zku‰en˘ch odborníkÛ besedy o pﬁírodû, vydával propagaãní materiály, organizoval exkurze do rÛzn˘ch
ãástí tehdej‰í republiky i do zahraniãí, v˘stavy, hromadné
brigády pﬁi údrÏbû státních pﬁírodních rezervací a ﬁadu
jin˘ch akcí, urãen˘ch pro ‰irokou veﬁejnost i pro uÏ‰í okruh
váÏnûj‰ích zájemcÛ o pﬁírodu. Sv˘m ‰estilet˘m pÛsobením,
které ukonãil v roce 1978 v dÛsledku násilného zru‰ení zásahem státní moci, zanechal zejména na Vsetínsku nesmazatelnou stopu v myslích mnoha obãanÛ.
Je v‰ak nutno podotknout, Ïe ekov˘chovné pÛsobení
se dá dobﬁe realizovat u mládeÏe a dûtí prostﬁednictvím ‰kolsk˘ch a mimo‰kolsk˘ch zaﬁízení, letních táborÛ apod.
Po ukonãení ‰kolní docházky je v‰ak prostor pro toto pÛsobení podstatnû men‰í, ekologická v˘chova u dospûl˘ch
se tak stává mnohem nároãnûj‰í.
Ekov˘chovné akce organizované nevládními organizacemi jsou finanãnû podporovány prostﬁednictvím místních
samospráv, státní správy, dále z grantÛ a dotací Ministerstva
Ïivotního prostﬁedí âR a Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy âR, nûkdy i ze zahraniãních fondÛ a nadací
(napﬁ. PHARE, Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti, Nadace
Partnerství) a postupnû i sponzorsk˘ch pﬁíspûvkÛ místních
podnikatelÛ.
V pﬁí‰tích letech bude nutné v okrese (pﬁípadnû v ‰ir‰ím
regionu) zpracovat ucelen˘ systém ekologické v˘chovy,
v rámci nûhoÏ by byly koordinovány ekov˘chovné aktivity
rÛzn˘ch institucí a zájmov˘ch organizací.

Urãování obojÏivelníkÛ na ChoryÀsk˘ch rybnících s mlad˘mi ochránci pﬁírody v roce 1994
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