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Zpráva o činnosti v oblasti EVVO za rok 2019 

Český svaz ochránců přírody Hradec Králové (ZO ČSOP 43/14) 

 

Hlavním posláním ČSOP Hradec Králové je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, 

environmentální výchova a podpora trvale udržitelného života.  

Ačkoliv jsme relativně nová organizace, v roce 2019 jsme zajistili celou řadu aktivit v oblasti EVVO:  

 ve spolupráci s Ekologickou servisní organizací jsme vybudovali Ekokaravan – mobilní přívěs 

jako základna pro lektory a osvětové materiály (http://ekokaravan.cz/; 

https://www.facebook.com/ekokaravan/) 

 s využitím Ekokaravanu jsme se s environmentálním programem pilotně zúčastnili 2 akcí pro 

veřejnost (Svatoanenské zahradní slavnosti, Svatohubertské slavnosti)  

 spravujeme benefiční portál Pomáhám přírodě – sběr prostředků na aktivní ochranu české i 

tropické přírody, do kterého se v průběhu celého roku 2019 zapojilo přes 800 dárců 

(http://www.pomahamprirode.cz) 

 zajistili jsme vydání osvětových textů formou brožurky Pomáhám přírodě - ilustrovaný návod, 

jenž přibližuje nejjednodušší kroky, kterými může každý z nás pomoci přírodě (šetrné 

spotřebitelství, domácí ekologie a především péče o přírodu) 

 ve spolupráci s celebritami jsme natočili několik osvětových videí a vydali velice žádaný 

benefiční A3 nástěnný kalendář pro rok 2020 - slavné osobnosti jako hrdinové dávné doby 

bojující za záchranu přírody (součástí každého kalendáře je knížka Pomáhám přírodě) 

 spolupořádali jsme 4 akce pro veřejnost s náplní praktické péče o přírodu spojenou 

s přednáškami na ekologická témata (Den Země na Plachtě v Hradci Králové, Východočeská 

Sahara v Pardubickém kraji aj.) 

Naši členové a dobrovolníci se dlouhodobě angažují v oblasti ochrany přírody a environmentální 

osvěty. Naše spolupracovníky si vybíráme z řad zkušených lektorů a ochranářů, konzultujeme 

s odborníky. Záchranné projekty evropské i tropické přírody, kterým poskytujeme benefiční podporu, 

jsou projekty partnerských organizací podléhající naší přímé kontrole procesů i výstupů. Nové 

dobrovolníky pravidelně zaškolujeme.  

 

Současný stav ohledně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s využitím Ekokaravanu: 

Naše organizace má v současné chvíli k dispozici nově vybudovaný mobilní přívěs, schopný transferu 

po veřejných komunikacích. Ekokaravan slouží jako zázemí pro lektory a pomůcky potřebné pro 

osvětovou činnost. 

Pilotně byl již využit v rámci doprovodného programu na dvou akcích pro veřejnost s odhadovanou 

návštěvností 500 lidí, a to 27. července 2019 při Svatoanenských zahradních slavnostech aneb 

slavnosti bez bariér a 5. října 2019 při Svatohubertských slavnostech v Kuksu. Získali jsme pozitivní 
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ohlasy jak od návštěvníků, tak od organizátorů akce. O využití Ekokaravanu projevily zájem i 

zoologické zahrady (ve Dvoře Králové, Olomouci, Liberci a dalších městech). 

Publicitu Ekokaravanu průběžně zajišťujeme již od roku 2019 (vlastní web a fcb, články na Ekolist.cz, 

environmentálně zaměřené ekofestivaly a setkání zoologických zahrad, pořad Nedej se na ČT aj.). 

Nyní stojíme na prahu další etapy, kdy plánujeme zkvalitnit naše služby a především finančně 

stabilizovat tým lektorů pro provoz Ekokaravanu na rok 2020. 

 

2x foto: Svatohubertské slavnosti v Kuksu za nepřízně počasí (5. října 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 


