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Úvodní slovo
Síť ekologických poraden STEP, z.s. (dále jen STEP) sdružuje ekoporadny, ekoporadkyně 

a ekoporadce z celé České republiky, pracuje na stabilizaci a profesionalizaci oboru ekolo-

gického poradenství, zabývá se osvětou a vzděláváním ekoporadců, pracovníků veřejných 

institucí  i občanů. Ekologické nebo také environmentální  poradenství  je soubor služeb, 

které  pomáhají  občanům  i různým  cílovým  skupinám  při  řešení  konkrétních  otázek 

a životních situací souvisejících s životním prostředím. Je založeno na přímé komunikaci 

s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova 

dotazu či situace.

STEP usiluje zejména o
• prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu při rozhodování 

jednotlivých občanů, orgánů veřejné moci a podnikatelské sféry;

• podporu vzájemné spolupráce, výměnu zkušeností a informací jeho členů v oblasti 

ekologického poradenství, pomoc při udržování pospolitosti mezi členy STEP;

• zastupování, obhajování a prosazování společných zájmů i odborných názorů členů 

STEP ve vztahu k orgánům veřejné moci a jiným partnerům;

• účast na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, na dbání 

o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a péči o jejich odborný růst a infor-

movanost.

Uvítáme v našich řadách nové ekoporadny, ekoporadce a ekoporadkyně.

V roce 2017 sdružovala STEP 13 organizací z celé České republiky.

STEP je členem evropské asociace ekoporadců EcoCounselling Europe a Zeleného kruhu.
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Kontaktní údaje
Síť ekologických poraden STEP 

Panská 9, 602 00 Brno

email: step@ekoporadna.cz

Datová schránka: j752z78

IČO: 65340337

Bankovní spojení: Fio banka, 2801081102/2010

Webové stránky
www.ekoporadna.cz – Aktuality,  nabídka služeb a kurzů pro ekoporadny a ekoporadce, 

publikace

www.zeleneuradovani.cz – specializovaný web zaměřený na ekologický provoz zejména 

veřejných institucí a organizací

www.ekoporadna.cz/wiki – Volně přístupná online databáze ekoporadenských otázek a od-

povědí

Orgány STEP v roce 2017
Valná hromada

členské ekoporadny STEP

Výkonný výbor

Petr Ledvina (předseda a statutární zástupce)

Yvonna Gaillyová

Marie Petrů

Roman Andres

Kamila Danihelková (do dubna 2017)

Revizorka

Silvie Vacková

Zaměstnanci STEP v roce 2017

Mgr. Renata Placková – koordinátorka projektů, zelené úřadování (do února 2017)

Petr Ledvina  – koordinátor projektů (květen–září 2017)

Radka Batelková – účetní, finanční manažerka
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Činnost STEP v roce 2017

Pomáháme rozvoji ekoporadenství
STEP působila v pracovní skupině pro ekologickou výchovu, vzdělávání, osvětu a ekolo-
gické poradenství při Ministerstvu životního prostředí a zúčastnila se jednání této skupiny.

V říjnu 2017 se v Brně konal první ročník Konference environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty a environmentálního poradenství, který se konal v Brně. Ekologické pora-
denství  bylo  jedním z pilířů  konference.  STEP byla  součástí  organizačního  týmu akce 
a spolutvůrce programu, jeho členové na konferencu rovněž vystoupili.

Spojujeme ekoporadny
V roce 2017 bylo členy sítě ekologických poraden celkem třináct organizací. 

Během roku 2017 STEP připravila studijní cesty v rámci česko-valonské spolupráce v ob-
lasti ekoporadenství do Valonska a Bruselu. Uskutečnila se v listopadu 2017. Účastnili se 
ji zástupci neziskových organizací a zástupci Ministerstva životního prostředí. Na valon-
ské  straně  exkurzi  vzorně  nachystal  l’Institut  Eco-Conseil z Namuru.  Pětice  z České 
republiky zhlédla  ukázky rozsáhlého a kvalitního ekoporadenství  v nejrůznějších  podo-
bách; vždy s významnou rolí poradenství pro obce, které je uvnitř uvnitř samosprávy.

Pro poradny proběhlo školení Plevel není nepřítel? aneb Zahrada i město bez chemie a tis-
kem vyšla publikace  publikace Nechemické odstraňování plevelů na veřejných prostran-
stvích. Metodika pro zadávání veřejných zakázek. Popisuje alternativní postupy pro údržbu 
veřejných prostranství bez herbicidů, zejména glyfosátu.  Jde o další  metodiku k již vy-
danému materiálu Odpovědné veřejné zakázky. 

Ekoporadkyně, ekoporadci i zájemci z řad veřejnosti si rozšířili znalosti v online vzděláva-
cím kurzu, v roce 2017 byl otevřen kurz Udržitelná spotřeba domácností (úspěšně dokon-
čilo  12 účastnic  a účastníků)  a v obsáhlé  databázi  ekoporadenských otázek a odpovědí, 
která je volně dostupná na  www.ekoporadna.cz/wiki přibylo 5 nových otázek a další byly 
aktualizovány. Aktuálně  je  v databázi  přes  300 odpovědí  a aktualizace  probíhají  pravi-
delně.

Ozeleňujeme veřejné instituce a veřejné 
zakázky
V roce 2017 se STEP se  věnovala rozšiřování metodiky na environmentální aspekty ve 
veřejných zakázkách.  Cílem několika menších projektů bylo pomoci snížit množství che-
mikálií,  zejména  herbicidů  používaných  při  údržbě  veřejných  prostranství.  Proběhl 
úspěšný seminář pro odbornou veřejnost (Veřejná prostranství bez chemie) a dále školení 
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pro veřejnost a ekoporadce (oba říjen 2017). Vyšla tiskem metodika  Nechemické odstra-
ňování plevelů na veřejných prostranstvích.  Metodika pro zadávání veřejných zakázek. 
Projekty podpořil Jihomoravským kraj, Statutární město Brno a Nadace Veronica. Publi-
kace je dostupná zdarma ke stažení i na webových stránkách www.zeleneuradovani.cz (ve 
složce Veřejné zakázky) a www.ekoporadna.cz.

Pro Lipku  – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, pracoviště Kamenná 
jsme vypracovali environmentální  audit a navrhli opatření, která povedou ke snížení do-
padů na životní prostředí. Během roku jim poskytovali podporu pro zavádění opatření.

Hledáme nová témata a nové cílové skupiny
Během roku jsme se věnovali  podpoře nové cílové skupiny znevýhodněným (sociálně, 
zdravotně, věkem i jinak). Hlavním cílem bylo předat informace o každodenní ekologii 
jim či osobám, které jim pravidelně pomáhají.  Proběhl cyklus školení přímo pro tzv. zne-
výhodněné a pro organizace, který se jim, např. v rámci sociálních služeb věnují – nevi-
domí a neslyšící. Tiskem vyšla publikace  Úspory v domácnosti. Rady, jak zdravě bydlet  
a ušetřit, která je určena přímo pro znevýhodněné. Součástí je i celostátní adresář ekopora-
den a poraden (např. spotřebitelských, občanských, pro seniory). Jde o rady a nápady, jak 
šetřit energie, peníze a životní prostředí v domácnostech, určené těm, kdo potřebují velmi 
jednoduché a stručné rady. Ke stažení na www.ekoporadna.cz/publikace Celý projekt pod-
pořilo Ministerstvo životního prostředí.
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Naši členové

Arnika Praha

Dělnická 13

Praha 7

tel: 774 406 825

arnika@arnika.org

www.arnika.org

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. 
Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. 
Svoji  činnost  opírá  o tři  pilíře  –  zapojení  veřejnosti,  odborné argumenty  a komunikaci 
s médii.

Pobočky Arniky: České Budějovice, Děčín, Havířov, Jihlava

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Fráni Šrámka 1168/35

České Budějovice

tel.: 384 971 932

calla@calla.cz; poradna@calla.cz

www.calla.cz

Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat 
k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a podporovat žádoucí proměnu české 
energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou.

Frank Bold

Údolní 33

Brno

tel.: 515 556 130

poradna@frankbold.org

www.frankbold.org

Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Od roku 1995 pomáhá občanům i firmám. Od 
Nošovic po Brusel, v Brně i v Haagu. Řeší aktuální společenské výzvy.
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Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.

Senovážné nám. 232/9, České Budějovice

tel. 778 164 661

rosa@rosacb.cz

www.rosacb.cz

Posláním organizace je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udrži-
telnosti a pomáhat jejich uvádění do života výchovou, osvětou a vlastním příkladem. S vě-
domím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyš-
ší úrovni.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER

Horská 175, Horní Maršov

tel.: 739 203 200

sever@ekologickavychova.cz

www.sever.ekologickavychova.cz

Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usiluje o prohloubení 
odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem. Pobočky SEVERu: 
Horní Maršov, Hradec Králové a Litoměřice.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Bartolomějské náměstí 47, Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545

visbk@bilekarpaty.cz

www.bilekarpaty.cz/vis

Vzdělávací a informační středisko se věnuje zejména ekologickým výkovým programům 
pro žáky a studenty, vzdělávacím akcím pro dospělé a interpretaci přírodního dědictví Bí-
lých Karpat.

ZO ČSOP Veronica

Panská 9, Brno

tel.: 542 422 750

veronica@veronica.cz

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého sva-
zu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci 
odborných environmentálních témat.  Působí  v Brně a v Hostětíně,  zabývá se  jak  měst-
ským, tak venkovským prostředím.

Pobočka: Hostětín.
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ZO ČSOP Vlašim

Pláteníkova 264

Vlašim

tel.: 317 845 169

vlasim@csop.cz

ekoporadna@csop.cz

www.csopvlasim.cz

Český svaz ochránců přírody Vlašim,  je  občanské  sdružení  založené v roce 1990.  Po-
sláním sdružení  je  ochrana přírodního a kulturního dědictví  především na  Podblanicku 
a péče o něj. V centru města Vlašimi zřídili Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které 
je sídlem a zároveň centrem aktivit.

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Vlkova 34

Praha 3

tel.: 608 148 794

poradna@ekocentrumkoniklec.cz

www.ekocentrumkoniklec.cz

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. se zaměřuje především na ekoporadenství, vzdělávání a eko-
výchovu. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu 
přírodního a kulturního dědictví v Praze. V současné době má organizace 13 členů.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s.

Budovatelů 2830/3

Most

tel.: 476 208 706

Zelený telefon: 800 195 342

ecmost@vuhu.cz

www.ecmost.cz

Ekocentrum shromažďuje informace o životním prostředí a zprostředkovává je ve srozu-
mitelné podobě veřejnosti. Zabývá se osvětou a vzděláváním. Funguje jako komunikační 
prostředník mezi veřejností, státní správou a průmyslovými podniky. Ekologické centrum 
působí při Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s., Most, které zabezpečuje jeho provoz 
a personální obsazení. Ekocentrum založila Česká rafinérská a další průmyslové podniky 
působící v oblasti Mostecka.

Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.

8



Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska

Blahutovice 34

Nový Jičín

tel.: 603 845 216

kck.blahutovice@gmail.com

www.ekocentrumrscsopnovojicinska.cz

Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby - poraden-
ství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání. Podporuje udržitelný rozvoj a za-
pojování veřejnosti do těchto aktivit.

Sdružení Krajina

Počítky 2

Žďár nad Sázavou

tel.: 775 239 691

info@sdruzenikrajina.cz

www.sdruzenikrajina.cz

Sdružení krajina je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení 
stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.

Čekatel
Ekoinfocentrum ZO ČSOP

Škrétova 5

Jihlava

tel.: 721 862 692

ekoinfo@centrum.cz

www.ekoinfo-jihlava.cz

Zabývá se vzděláváním a osvětou veřejnosti a odborné veřejnosti formou poradenství dle 
standardů STEP a formou osvětových akcí, přednášek, seminářů, besed, medializací ak-
tuálních  témat  v oblasti  udržitelného  rozvoje,  zpracováním  projektů,  žádostí  o dotace 
a jejich administrací.
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Činnost členů
Členské ekoporadny za rok 2017 zodpověděly 5 901 dotazů a uspořádaly 564 akcí pro 

29 000 účastníků.

Tazatelé měli největší zájem o stav a ochranu ovzduší, ochranu přírody a právní dotazy.
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Financování STEP

Výsledovka

Rozvaha
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Přehled provozních dotací za rok 2017
Ministerstvo  životního  prostředí,  Vršovická  65,  Praha  –  projekt  EVVO pro  všechny!: 

184 500 Kč

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno – projekt Veřejná prostranství bez che-

mie: 25 000 Kč

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno – projekt Veřejná je zelená: 25 000 Kč

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno – projekt Veřejná prostranství bez chemie: 

27 000 Kč
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Poděkování dárcům
Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří se v roce 2017 podíleli na 
aktivitách STEP. V neposlední řadě také děkujeme všem členům za spolupráci a podporu.

Činnost STEP v roce 2017 finančně podpořily:

Ministerstvo životního prostředí, Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Nadace Vero-
nica
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