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PŘEDSTAVENÍ ORANIZÁTORA AKCE 

hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 

 

Hlavní město Praha se aktivně spolupodílí na utváření kladného vztahu veřejnosti k životnímu 
prostředí a přírodě v Praze. Zabývá se výchovou a osvětou obyvatel a návštěvníků města směrem 
k větší osobní i společenské odpovědnosti a k posílení důležitosti otázek udržitelného rozvoje a 
životního stylu šetrného k okolnímu prostředí.  

 

Jak konkrétně se zapojuje hlavní město Praha? 

Uvnitř Magistrátu hl. m. Prahy (dále také MHMP) probíhá systematická spolupráce jednotlivých 
odborů na různě orientovaných kampaních, jež vzešly ať již z naplňování pilířů strategických 
dokumentů města, cílů politického vedení, tak z aktivit dílčích osob z řad zaměstnanců či 
spolupracujících firem a organizací. Mezi aktivní realizační složky magistrátu patří např. odbory: 

 ochrany prostředí 

 školství a mládeže 

 rozvoje a financování dopravy 

 komunikace a marketingu. 

 
Foto: archiv MHMP 
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Součástí odboru ochrany prostředí, oddělení udržitelné energetiky jako pořadatele již 9. ročníku 
Krajské konference EVVO pro hlavní město Prahu, je tým specialistů realizujících projekty EVVO jak 
z pozice výkonu samostatné působnosti města, tak z hlediska legislativních povinností uložených 
Magistrátu hl. města Prahy plnícího také funkci krajského úřadu hlavního města. 

Zaměstnanci MHMP se ve spolupráci s vlastními organizacemi i organizacemi mimo něj  snaží 

v rámci osvětových akcí informovat veřejnost o pražské přírodě, popularizovat ekologickou 

výchovu, vzdělávat a vzbudit občanskou angažovanost veřejnosti pro pozitivní vývoj životního 

prostředí nejen hlavního města, ale celé ČR.  

Odbor ochrany prostředí vlastní činností, prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a 
vyhlašováním grantů: 

 pořádá každoroční Krajskou konferenci EVVO 

 podporuje na svém území komplexní ekoporadenské služby 

 podporuje projekty ekologických výukových programů 

 zajišťuje exkurze pro pražské školy 

 zajišťuje vzdělávání školních koordinátorů EVVO 

 pořádá kampaň ke Dni Země 

 vydává časopis Pražská EVVOluce 

 připravuje a vydává informační materiály určené odborné i široké laické veřejnosti 

 připravuje Krajskou koncepci EVVO hl. m. Prahy na období 10 let a na ni navazující dvouletý 
Akční plán vč. jejich následného vyhodnocování 

 naplňuje opatření EVVO vyplývající z dokumentu Strategie adaptace hl. m. Prahy na 
klimatickou změnu a jejích Implementačních plánů. 

Více se můžete dočíst na Portálu životního prostředí MHMP portalzp.praha.eu/evvo. 
Aktuality sledujte na facebookovém profilu Ekologické výchovy v Praze 
www.facebook.com/EVVOPraha nebo se přihlaste k odběru e-magazínu Pražská EVVOluce 
prazskaevvoluce.cz/newsletter (vychází čtyřikrát za rok). 
 
Pro více informací a možnosti spolupráce nás jako zástupce MHMP EVVO kontaktujte. 
Za oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP: 

Petr Holý, tel. 236 004 257, petr.holy@praha.eu, koordinátor oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 
Vendula Audolenská, tel. 236 004 287, vendula.audolenska@praha.eu, specialistka informací o 
životním prostředí 
Alena Kotousová, tel. 236 004 260, alena.kotousova@praha.eu, specialistka informací o životním 
prostředí 
Jiří Stach, tel. 236 003 243, jiri.stach@praha.eu, analytik 
  

http://portalzp.praha.eu/evvo
https://www.facebook.com/EVVOPraha/
https://prazskaevvoluce.cz/newsletter/
mailto:petr.holy@praha.eu
mailto:vendula.audolenska@praha.eu
mailto:alena.kotousova@praha.eu
mailto:jiri.stach@praha.eu
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SHRNUTÍ PROGRAMU A VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ 

PROGRAM DOPOLEDNÍHO PŘEDNÁŠKOVÉHO BLOKU 

Přednáškový blok I 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, vedoucí Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze 
Zahájení konference, Vliv udržitelnosti na prosperitu firem / městských částí 

Daniel Kolský, majitel kaváren Mamacoffee 
Vliv environmentální odpovědnosti na prosperitu firmy – pohled pražské firmy 

Jan Eisenreich, statutární ředitel Brens Europe 
Slovo partnera sborníku konference 

Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti 
Začínáme s SDGs ve městech, aneb jak mohou města naplňovat Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a 
naplno využívat jejich potenciál k plánování a rozvoji  

Vojtěch Vosecký, MSc. 
Cirkulární Sken Praha - představení pilotního projektu, který městům umožňuje přechod na 
cirkulární ekonomiku 

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV 
Odpovědné zadávání veřejných zakázek – sociální, environmentální a ekonomické aspekty  
ve veřejném nakupování 

Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP 
Aktuální finanční a dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí pro firmy a veřejnou správu 

Ing. Ivo Marcin, projektový manažer, SFŽP ČR 
Norské fondy: program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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Přednáškový blok II 

Ing. Mária Kazmuková, MHMP 
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu – participativní metoda tvorby strategického 
dokumentu na příkladu aktuálního pražského tématu 

Petr Zeman, zastupitel MHMP 
Vliv environmentální odpovědnosti na prosperitu města – pohled veřejné správy 

Martin Hausenblas, férový podnikatel, spolumajitel firmy Adler a Liftago, ústecký zastupitel 
Vize prosperující metropole 

Panelová diskuse se všemi mluvčími 
 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 

 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ 
 

Mezi námi sousedy – spolupráce na projektech oživení vnitrobloků 

Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D., ředitel, facilitátor, Bieno 
Mgr. Barbora Týcová, projektová manažerka, Bieno 

Popis workshopu: 

Spolek Bieno oživuje vnitrobloky spolu s jejich obyvateli, správci a majiteli. Vnitrobloky jsou 
nejdostupnější prostorová rezerva měst, která je díky složité skladbě účastníků často nevyužitá. 
„Mezi námi sousedy“ je rolová hra, která nás zavede do typického vnitrobloku. Sousedé se poprvé 
setkávají v pestré skladbě, aby si vyříkali své představy o jeho podobě a využití. Podaří se sestavit 
plán na oživení dvora? Inspirativní obrázky a fotografie doplní povídání o významu, přínosech a 
funkcích vnitrobloků a možnosti jejich využití pro adaptační opatření na změny klimatu. 

Výstupy z workshopu: 

Workshop se věnoval tématu zelených dvorů a vnitrobloků, které jsou příležitostí spolupráce 
obyvatel i dalších hráčů, zejména samosprávy. Vnitrobloky jsou skvělou a zároveň nevyužitou 
příležitostí pro uplatnění adaptačních opatření (zelená infrastruktura) a užší sociální vazby ve 
městě.  
Účastníci měli možnost společně dospět k tomu, jaké příležitosti skýtají živé vnitrobloky. Aktivně se 
zapojili do rolové hry „Mezi námi sousedy“, která simuluje skutečnou domovní schůzi na téma 
vnitrobloku a ukazuje způsob, jakým se tvoří dohoda. Seznámili se s obrázkovou metodikou            
„7 kroků ke krásnému vnitrobloku“, kterou vyvíjí Bieno na základě své praxe v terénu a která 
pomáhá lídrům v procesu hledání dohody mezi uživateli, majiteli a správci o náplni, podobě a 
financování. Závěrečná část byla věnována diskusi o tom, jakými nástroji může rozvoj vnitrobloků 
podpořit veřejná správa. 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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Experti pro lepší svět 

Mgr. Dominika Herdová, manažerka programů CSR a firemního dobrovolnictví,  
Byznys pro společnost 

Popis workshopu: 

Workshop je určen jak pro neziskový, tak podnikatelský sektor a klade si za cíl ukázat různé formy 
firemního dobrovolnictví. Dozvíte se, že kromě již oblíbené manuální pomoci, se lze zapojit i jinak. 
Svým know-how můžete posouvat veřejně prospěšný sektor, jeho pracovníky i klienty organizací. 
Budete si moci vyzkoušet modelové situace a odnést si poznatky, jak expertní dobrovolnictví zavést 
ve své organizaci/firmě. Pozveme zástupce všech zúčastněných stran (firem, organizací i expertních 
dobrovolníků) a budeme s nimi na toto téma diskutovat. 

Výstupy z workshopu:  

Workshopu se účastnilo celkem 10 osob ze všech tří skupin (neziskový, státní i podnikatelský sektor) 
a 3 panelistky. 
Na začátku jsem zjistila očekávání účastníků a motivace pro účast na tomto workshopu. Vzhledem 
k tomu, že většina chtěla hovořit i o firemním dobrovolnictví, upravila jsem dle toho svůj program. 
Na začátek se účastníci představili, poté jsem krátce pohovořila o dobrovolnictví ve firmách. Dále 
panelistka představila prostřednictvím příběhu zaměstnanců svého zaměstnavatele Nadaci České 
pošty, svou práci se zaměstnanci a s Nadací České pošty. K tomuto tématu se hodně diskutovalo o 
tom, jakým způsobem je možné zaměstnance motivovat i k dobrovolnictví. Dále vystoupila 
s představením portálu Um sem um tam. Vysvětlila, jak funguje, jaké jsou možnosti, kam směřuje. 
Proběhla krátká diskuse a výměna zkušeností. Na závěr se ujala slova poslední panelistka z KPMG, 
která představila CSR strategii firmy a to, jak probíhá expertní dobrovolnictví u nich ve firmě.  

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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Odpovědné veřejné zakázky – proč a jak na to? 

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ing. Eva Chvalkovská, expert pro sociálně odpovědné veřejné zadávání,  
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Mgr. Daniel Hájek, vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO, 
zástupce ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního 
prostředí 

Popis workshopu: 

Veřejné zakázky jsou jedním z nástrojů, který lze využívat k naplňování cílů, které má organizace 
vytyčeny v oblasti udržitelnosti. Zadavatelé mohou veřejných zakázek využít nejen k naplnění 
konkrétní veřejné potřeby, ale právě i k získání širších přínosů ve sféře sociální, ekonomické či 
environmentální. Během workshopu budou představeny konkrétní příklady požadavků, které lze do 
veřejných zakázek začleňovat, ukázky odpovědně zadaných zakázek a také rychlý pohled na 
implementaci odpovědného nakupování v organizaci. 

Výstupy z workshopu:  

Během workshopu byly představeny konkrétní příklady požadavků, které lze do veřejných zakázek 
začleňovat, a ukázky odpovědně zadaných zakázek. Sbírka těchto příkladů je také publikována 
online zde: sovz.cz/priklady-dobre-praxe. Pomocný checklist pro sociálně odpovědné zadávání 
najdou zájemci na sovz.cz/strucny-navod/ a k environmentálním požadavkům, o kterých se na 
workshopu také mluvilo, je možné se více dočíst na stránkách MŽP. 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 

  

http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/
http://sovz.cz/strucny-navod/
https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava
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Společenská odpovědnost: Jak na firemní dobro s pozitivním dopadem 

Libor Marek, konzultant strategického rozvoje neziskových organizací a programový 
manažer v Nadaci Neziskovky.cz pomáhající organizacím se stabilizací a růstem 

Popis workshopu: 

Konec roku patří mezi nejštědřejší dárcovská období. Jaké trendy posouvají toto odvětví a jak 
mohou dárci lépe cílit a strukturovat svou podporu pro neziskový sektor? Přijďte se seznámit            
s praktickými a inspirativními příběhy. 

Výstupy z workshopu:  

Na workshopu Společenská odpovědnost: Jak na firemní dobro s pozitivním dopadem byl 
diskutován možný potenciál většího propojení neziskového a firemního sektoru s inovativním 
přístupem v obou sektorech. Zejména v oblasti neziskových organizací jako dodavatelů inovativních. 
Byly představeny případové studie Nadace Neziskovky.cz a diskutovány zkušenosti jednotlivých 
zúčastněných. 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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Společenská odpovědnost – podnikáme a úřadujeme zeleně 

Ing. Lenka Skoupá, předsedkyně Toulcova dvora, místopředsedkyně sdružení SRAZ 

Popis workshopu: 

Praktický workshop, ve kterém budeme hledat vhodná opatření pro zelené úřadování a podnikání. 
Účastníci si udělají analýzu provozu a připraví plán jednotlivých kroků ve vlastní firmě, úřadu, 
případně i domácnosti. Zajímat nás budou především témata energií, vody, zeleně, nákupů, úspor. 
Může být udržitelné podnikání a úřadování diferenciátorem pro zákazníky a zaměstnance?            
Jak můžeme vzdělávat a motivovat zaměstnance, aby získané znalosti a zkušenosti přenášeli do 
praxe? Dotkneme se problematiky dobrovolných nástrojů k udržitelnému podnikání. 

Výstupy z workshopu:  

V praktickém workshopu jsme hledali vhodná opatření pro zelené úřadování a podnikání. 
Účastníci si udělali krátkou analýzu provozu a ve skupinách představili plán nejvhodnějších opatření 
pro jejich firmu nebo domácnost. 

Účastníci zpracovali celkem 4 témata: 

 získávání energie a možnosti úspornějšího provozu 

 zadržení vody v krajině a úspory pitné vody 

 přírodní zahrady a možnosti jejich využití nejen pro EVVO, ale rovněž využití jejich 
potenciálu v sociální a zdravotní oblasti 

 opatření v oblasti nákupů a úspor s ohledem k životnímu prostředí (důraz na blížící se 
Vánoce). 

Kromě nových informací účastníci mezi sebou sdíleli vlastní zkušenosti i dobrou praxi. 
Následovalo krátké představení modelového příkladu pořádání vzdělávací akce s minimálním 
dopadem na životní prostředí. 
V závěru jsme se dotkli udržitelnosti jako diferenciátoru pro zaměstnance i zákazníky. 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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Klíčové charakteristiky lidí, kteří dokáží posouvat organizace k vyšší udržitelnosti 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, vedoucí Centra managementu udržitelnosti FPH VŠE 
v Praze 

Popis workshopu: 

Posunout organizaci k vyšší udržitelnosti, ať už je to obec, městská část, úřad nebo firma, to je 
pořádná výzva. Aby to člověk zvládl, potřebuje k tomu určitý soubor vlastností, schopností a 
kompetencí. Tento workshop vám nabídne přehled takových klíčových kompetencí, které pomáhají 
aktérům změny být úspěšnější. 

Výstupy z workshopu:  

Workshop navštívilo 12 účastníků z MHMP, firem, univerzit a neziskových organizací. Diskuse se 
týkala možností aplikace souboru kompetencí v konkrétních organizacích a situacích. Někteří 
účastníci vyjádřili zájem o další spolupráci na rozvoji metodických a sociálních kompetencí.  

 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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Vertikální a střešní zahrady 

Ing. Zuzana Klusová, Čarokvěty 
Ing. Rudolf Klus, Svobodné zahrady Klus 

Popis workshopu: 

Vertikální a střešní zahrady jsou skvělou možností, jak vrátit zeleň do prostorů zabraných stavební 
činností. Co je jejich přínosem? Jaké jsou technologické předpoklady pro jejich realizaci? Co obnáší 
jejich realizace a údržba? To vše se dozvíte na workshopu vertikální a střešní zahrady. Budete také 
obeznámeni se způsobem, jak lze budovat autonomní systémy skladování tak, aby byly pozitivním 
přínosem pro hospodaření s vodou v krajině a pro biodiverzitu daného místa. 

Výstupy z workshopu:  

Na workshopu vertikální a střešní zahrady byly prodiskutovány: 

 důvody aktuálnosti tohoto tématu a potřebnosti těchto prvků v zastavěném prostoru 

 technické, sociální a psychologické podmínky realizace vertikálních a střešních zahrad 

 nejčastější překážky bránící jejich realizaci 

 cesty a možnosti podpory jejich rozšíření. 
V současnosti je plocha na úrovni terénu zabraná stavebními a technickými instalacemi a obnova 
zeleně v původním rozsahu na původní místa obvykle není realizovatelná. Žijeme ve třetím tisíciletí 
a dozrává čas k pochopení, že zeleni je potřebné poskytnout prostor na fasádách a střechách 
staveb. Nejčastější překážkou jejich realizace v současnosti nejsou technické, technologické a ani 
finanční důvody. Je to stav mysli, mentální nastavení klíčových osob. Vzhledem k tomu se jako 
nejdůležitější jeví osvěta, seznamování všech vrstev obyvatel a orgánů správy zvlášť s důvody, proč 
realizovat střešní a vertikální zahrady. Informování o technických podmínkách realizace,                    
o možnostech a potřebách jejich údržby, o začlenění do životního stylu budoucnosti. 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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Dopad jako nástroj udržitelnosti a spolupráce 

Libor Marek, konzultant strategického rozvoje neziskových organizací a programový 
manažer v Nadaci Neziskovky.cz pomáhající organizacím se stabilizací a růstem 

Popis workshopu: 

Jak může dopad pomoci neziskovým organizacím rozvíjet vlastní modely udržitelného podnikání? 
Jak pracovat s dopadem při rozvoji spolupráce mezi jednotlivými sektory? Přijďte diskutovat nad 
praktickými příklady a sdílet vlastní zkušenosti. 

Výstupy z workshopu:  

Na workshopu Dopad jako nástroj udržitelnosti a spolupráce jsme se podívali na případovou studii 
Nadace Neziskovky.cz o vývoji nového produktu za využití dopadu. Zejména byla důležitá diskuse, 
kdy a v jakém rozsahu se má smysl do řešení dopadu a zejména sběru a měření dat věnovat pro 
smysluplný rozvoj organizace. V průběhu workshopu byly také diskutovány zkušenosti se 
zaváděním, měřením a vyhodnocováním dopadu mezi jednotlivými zúčastněnými. 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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„Zero Waste“ – kancelář a odpovědná spotřeba 

Ing. Jana Půlpánová, ředitelka Envirostyl 

Popis workshopu: 

Firemní kultura a environmentální CSR je dnes jedna z hodnot, podle které si lidé vybírají 
zaměstnavatele. Utváření odpovědné firemní kultury z pohledu minimalizace odpadu a uvědomělé 
spotřeby vám poodhalí praktický workshop, ze kterého si odnesete návody, jak proměnit 
kancelářské zázemí. Dozvíte se, co „Zero Waste“ vlastně znamená a jak se mu snadno přiblížit. 

Výstupy z workshopu:  

Účastníci se dozvěděli více o odpovědné spotřebě a konceptu zero waste kanceláře. Prošli si 
fungování své organizace a zamýšleli se nad možnostmi zlepšení. Společně jsme projednávali 
příklady dobré praxe a důležitost spolupráce v rámci organizace i s dodavateli a dalšími obchodními 
partnery. Workshop jsme uzavřeli tím, že je třeba vytvářet moderní prostředí firem i úřadů a 
rozvíjet environmentálně odpovědné služby a výrobky.  

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PREZENTUJÍCÍCH SE NA KONFERENCI 

Název organizace Kontaktní osoba Kontaktní e-mail 

Adler, Liftago Martin Hausenblas martin.hausenblas@adler.info 

Asociace společenské odpovědnosti, 
o.p.s. 

Ing. Lucie Mádlová, Ph.D. madlova@a-csr.cz 

Bezvajglu.cz s.r.o. Petr Kukla petr.kukla@bezvajglu.cz 

Bieno z.s. Mgr. Barbora Týcová baratycova@gmail.com 

BRENS EUROPE a.s. Jan Eisenreich eisenreich.jan@brens.cz 

Byznys pro společnost, z. s. Mgr. Dominika Herdová herdova@byznysprospolecnost.cz 

Centrum managementu udržitelnosti 
VŠE v Praze 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA jaroslav.pasmik@vse.cz 

Čarokvěty Ing. Zuzana Klusová info@vertikalnizahrady.org 

Český svaz ochránců přírody Kateřina Landová katerina.landova@csop.cz 

ZO ČSOP Nyctalus Ing. Dagmar Zieglerová zieglerova.d@seznam.cz 

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. Mgr. Alice Končinská alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz 

Envirostyl s.r.o. Ing. Jana Půlpánová info@envirostyl.cz 

Forewear Markéta Borecká marketa.borecka@forewear.cz 

HESTIA - Centrum pro 
dobrovolnictví, z.ú. 

Jana Heidingerová jana.heidingerova@hest.cz 

Hnutí DUHA - sedmá generace Simona Horká simona.horka@hnutiduha.cz 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. Vojtěch Vosecký, MSc. vojtech@incien.org 

inpublic group s.r.o. Richard Prajsler richard.prajsler@inpublic.cz 

IRIMON, spol. s r.o. Ing. Vladimír Šenkýř irimon@irimon.cz 

KOKOZA, o.p.s. Radka Pokorná radka@kokoza.cz 

Lesy hl. m. Prahy Ing. Beata Juřičková jurickova@lesy-praha.cz 

Mamacoffee s.r.o. Daniel Kolský daniel.kolsky@mamacoffee.cz 

Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy 

Petr Zeman zeman@ipr.praha.eu 

Magistrát hlavního města Prahy Ing. Petr Holý petr.holy@praha.eu 

My Refresh s.r.o. Michaela Skalníková michaela.skalnikova@myrefresh.cz 

Ministerstvo životního prostředí Ing. Jan Kříž jan.kriz@mzp.cz 

Nadace Neziskovky.cz Libor Marek libor.marek@outlook.com 

oddělení veřejných zakázek MPSV Mgr. Leona 
Gergelová Šteigrová, Ph.D. 

leona.gergelova@mpsv.cz 

POTEX s.r.o. Lenka Harcubová Lenka.Harcubova@potex.cz 

Pražské matky, z. s. Mgr. Blanka Klimešová blanka.klimesova@prazskematky.cz 

RespON Jiří Zeman geozem@seznam.cz 

SEVEn, The Energy Efficiency 
Center, z.ú. 

Michal Staša michal.stasa@svn.cz 

SFŽP ČR – Norské fondy Ing. Ivo Marcin ivo.marcin@sfzp.cz 

SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. Ing. Rudolf Klus rudolfklus@klus.cz 

Toulcův dvůr, z.s. Ing. Lenka Skoupá skoupa@toulcuvdvur.cz 

Weco-Travel (CZ) s.r.o. Ing. Pavel Málek pavel.malek@wecotravel.cz 

 

mailto:petr.holy@praha.eu
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Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 

 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 

 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

REALIZACI EVVO PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A FIREMNÍ SFÉRU 

 

Arcadis Czech Republic s.r.o. 

Arcadis Czech Republic s.r.o. je dynamická, multiprofesní firma. Je součástí skupiny Arcadis, jedné z 
nejvýznamnějších, celosvětově působících inženýrských firem, která je jejím majoritním vlastníkem. 
Arcadis Czech Republic s.r.o. poskytuje služby v oblastech projektového řízení, cenového řízení, dále 
dozory stavby, technické dozory, služby v oblasti TZB, řízení rizik a value management, certifikace 
BREEAM a LEED, certifikace energetické náročnosti budovy, koordinátora BOZP a technické audity. 
Nabízí konzultace a poradenství od samotného návrhu projektu, přes jeho realizaci, dozorování 
stavby, až po její provoz či prodej.  

 
Trvalky, foto: archiv Arcadis 

 
Zelený tým Arcadis se specializuje na certifikaci zelených budov podle zvoleného certifikačního 
systému (BREEAM, BIU, LEED, LEED EB:OM, DGNB a některé další místní systémy). Neposkytujeme 
však pouze certifikace, ale zejména praktické zkušenosti stavebních a strojních inženýrů, kteří 
aktivně hledají optimální řešení. Naše služby jsou zaměřené na úspory energie, provoz budov, 
zdraví, pohodu a spokojenost uživatelů budov v Evropě i ve světě.  
Zelený tým Arcadis je složen z odborníků s citem pro udržitelnost a ochranu životního prostředí.  
Již potřetí jsme vyhráli Real Green Service Provider roku pro střední a východní Evropu. 
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Služby zeleného týmu 

 poradenská činnost v nízkoenergetické / pasivní architektuře 

 optimalizace energetických nároků budovy a zařízení TZB 

 tepelně-technický audit stávajícího objektu vedoucí k optimalizovanému výkonu 
a nižším provozním nákladům 

 dynamická analýza a model chování budovy pro zajištění optimálního návrhu budovy 

 commissioning (dohled nad uváděním budov do provozu) 

 termografická kontrola stavební konstrukce 

 studie obnovitelných zdrojů energie 

 posouzení použitých materiálů při výstavbě z hlediska životního cyklu, dopadu na 
kvalitu vnitřního prostředí, recyklovatelnost apod. 

 ekologické studie a mnohé další 

 
Hmyzí hotel a broukoviště, foto: archiv Arcadis 

 

Ekologické studie BREEAM  

Studie jsou zaměřeny na podporu a zvyšování biodiverzity a koncipovány formou doporučení pro 
zvýšení ekologické hodnoty stavby a jejího blízkého i širšího okolí. Při zvyšování biodiverzity 
vycházíme z místních přírodních podmínek a pečlivě zvažujeme možnosti stavby i přilehlých ploch 
pro navržení jednotlivých ekologických opatření.  
Prosazujeme maximální využití původních rostlinných druhů atraktivních pro hmyz, ptactvo a další 
drobné živočichy, jimž zeleň poskytuje nejen potravu, ale nabízí i útočiště a hnízdní možnosti. Zeleň 
doplňujeme dle typu stavby též habitaty pro živočichy (ptačí budky, hmyzí hotely, broukoviště, zídky 
pro obojživelníky, pítka pro ptáky aj.), které lákají živočichy do městského prostředí i mimo něj a 
mají též edukativní charakter.   
Při návrzích a realizaci spolupracujeme i s odbornými organizacemi ČSOP pro co nejlepší výsledky a 
využití potenciálu stavby a jejího okolí.  
Jako firma reflektujeme „zelené trendy“ i v našich kancelářích, které v letošním roce obdržely 
certifikát LEED Platinum, snažíme se zvýšit všeobecné povědomí našich klientů o problematice 
udržitelnosti a ochraně životního prostředí.  

Kontaktní osoba: Vendula Hemzalová 
E-mail: vendula.hemzalova@gmail.com 
Web: www.arcadis.com 

mailto:vendula.hemzalova@gmail.com
https://www.arcadis.com/cs/czech/


21 
 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, 
z.s. (AVPO ČR) je profesionální všeoborovou 
střechou pro neziskové organizace servisního 
typu z celé České republiky. Hájí zájmy veřejně 
prospěšných organizací, podílí se na přípravě 
zákonů a strategických dokumentů, které 
regulují oblast neziskového sektoru, a přispívá 
tak k vytváření příznivějšího prostředí pro 
rozvoj veřejně prospěšných služeb.  

 
Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového 
sektoru. Členským organizacím poskytuje informační servis, odborné konzultace z oblasti práva, 
účetnictví a daní, připravuje vzdělávací akce, konference, kulaté stoly na aktuální témata, 
networkingové akce (pracovní snídaně, setkání ředitelů apod.). 
AVPO ČR podporuje neziskové organizace a pomáhá dárcům lépe se orientovat v neziskovém 
sektoru prostřednictvím udělení značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. 
Dárci mají jistotu, že držitelé značky jsou pravidelně kontrolováni (základní hodnocení probíhá 
každoročně, hloubkové každý třetí rok) a mají záruku, že jejich peníze nebudou zneužity, ale 
efektivně vynaloženy na deklarovaný účel. V rámci hodnocení je mj. sledováno, zda držitelé značky 
nemají nepřiměřené náklady na provoz a fundraising nebo na odměny členům svých orgánů a 
pracovníkům. 
Veřejně prospěšné organizace oceňují značku jako analytický nástroj, který jim pomáhá v dalším 
rozvoji. 

 
 
 
Kontaktní osoba: Monika Jindrová 
E-mail: jindrova@avpo.cz 
Web: www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz 

 
 

 

mailto:jindrova@avpo.cz
https://www.avpo.cz/
https://www.znackaspolehlivosti.cz/
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Auto*Mat, z.s. 

Kdo jsme 

Spolek Auto*Mat, z.s. prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život 
ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i 
rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských 
metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného 
prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných 
peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít. 

Co děláme 

Do práce na kole 

Po vzoru Berlína či Kodaně každoročně motivujeme firmy a zaměstnance, aby si vyzkoušeli alespoň 
měsíc jezdit do práce na kole. 
Dlouhodobým záměrem Auto*Matu je, aby se více lidí ve městech dopravovalo do zaměstnání 
kombinací hromadné dopravy, chůze a jízdy na kole či na koloběžce. Tyto druhy dopravy jsou           
k městu a jeho obyvatelům nejšetrnější. Spolu s efektivním využitím automobilů jde o způsob, jak 
předcházet negativním vlivům spojeným s nadměrnou individuální automobilovou dopravou ve 
městech. Soutěž také posiluje vztahy mezi kolegy na pracovištích. 

Rozvoj Prahy   

Kontrolujeme, analyzujeme a připomínkujeme městská rozhodnutí a plány, aby Magistrát či radnice 
nejednaly proti veřejnému zájmu a nepoškodily veřejný prostor. Vydáváme a prezentujeme vlastní 
studie, jednáme s politiky, navrhujeme jim vhodnější řešení dopravních problémů a přinášíme jim 
zahraniční inspiraci. 

Zažít město jinak 

Pravidelně od roku 2006 pořádáme spolu s desítkami dobrovolných 
organizátorů – aktivních místních jednotlivců, spolků, podniků či 
institucí – sousedské pouliční slavnosti Zažít město jinak. Slavnosti jsou 
inspirované myšlenkou, že ulice, v nichž žijeme, nemusí být 
výhradně silnicemi a parkovišti pro auta. Běžně šedé lokality proto 
každý třetí víkend v září dočasně oživujeme divadlem, hudbou, 
workshopy, soutěžemi, stánky místních podniků a kaváren, zaplní je 
skotačící a tvořící děti a nespočet dalších zajímavostí. 

Kontaktní osoba: Martin Šotola 
E-mail: martin.sotola@auto-mat.cz 
Web: www.auto-mat.cz 

 
 

 

mailto:martin.sotola@auto-mat.cz
https://www.auto-mat.cz/
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BRENS EUROPE, a.s. 
 

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED – snižuje emise hluku a vibrací 
z kolejových drah jak železničních, tak tramvajových. Jedná se o systém stavebnicových dílců 
uložených uvnitř a vně kolejí, které jsou vyrobeny zcela z recyklovaných materiálů z gumárenského 
a automobilového průmyslu. Vlastní povrch absorbérů umožňuje využití jak přírodních vegetačních 
povrchů, tak umělých trávníků nebo jiných originálních povrchů. Patentově chráněné řešení se 
skládá z několika komponentů zajišťujících tlumení hluku a vibrací ze stojiny kolejnice a vlastních 
sendvičově uspořádaných výplňových panelů. Komponenty pro tlumení hluku na stojině a patě 
kolejnice jsou vyrobeny z pojeného pryžového recyklátu z automobilových pneumatik. Sendvičové 
panely jsou tvořeny vnějším vodopropustným pryžovým obalem s jádrem z recyklovaných 
syntetických automobilních textilií, které umožňují vysokou absorpci vody při současném vysokém 
útlumu hluku. 
 

 
Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED, foto: archiv Brens Europe 

 
Kontaktní osoba: Jan Eisenreich 
E-mail: eisenreich.jan@brens.cz 
Web: www.brens-europe.com 

 
 
 
 
 

mailto:eisenreich.jan@brens.cz
https://www.brens-europe.com/
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Byznys pro společnost, z. s. 

BpS je největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice. Pomáháme velkým i menším 
firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a společenské odpovědnosti 
firem (CSR). Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými 
svazy, institucemi i státem. Aktivity Byznys pro společnost zasahují víc než 70 000 zaměstnanců. 
Připravujeme respektované odborné konference i popularizační kampaně pro veřejnost. Vytváříme 
prostor a zázemí pro sdílení zkušeností trvale udržitelného byznysu a nabízíme nástroje a 
profesionální podporu pro strategický rozvoj CSR ve firmě. Soustředíme se na konkrétní aktivity, 
návrhy změn a výsledky, které pomohou dlouhodobému rozvoji témat společenské odpovědnosti   
v České republice.  

 

Ústředními tématy našich aktivit jsou:  

 Rozvoj lidí (diverzita, pracovní flexibilita, řízení z pohledu věku), organizujeme největší síť 
firemního dobrovolnictví v neziskovém sektoru v ČR: 8 000 zapojených dobrovolníků – 120 
zapojených firem.  

 Udržitelnost a životní prostředí: ochrana zdrojů (neplýtvání s potravinami – každoročně 
organizujeme největší potravinovou sbírku v ČR – Národní potravinovou sbírku, neplýtvání 
s vodou, energiemi, zdroji). V rámci oblasti udržitelnosti a životního prostředí jsme 
organizovali několik tematických expertních skupin (TES), např. Firmy a voda, Firmy a 
zdroje, Cirkulární ekonomika, efektivní a úsporné využívání přírodních zdrojů, 
minimalizace/využívání odpadů, úspory a inovace v provozu (energie, technologie aj.). Na 
těchto setkáních diskutují zástupci firem, státu a vybraných neziskových organizací o 
příkladech dobré praxe pro jednotlivé oblasti, jejich zavádění v českém prostředí a 
případných problémech, se kterými se v takových aktivitách setkávají.  

Samostatnou kapitolou je pak téma plýtvání s potravinami, na které upozorňuje při naší 
každoroční celorepublikové veřejné akci Národní potravinová sbírka.  

 Odpovědné podnikatelské prostředí (transparentnost, reporting, dialog firem se státem, 
firemní mecenášství a podpora komunit). Odpovědné firmy s kvalitními CSR strategiemi 
oceňujeme každý rok v národní soutěži TOP Odpovědná firma již 15 let.  

Kontaktní osoba: Dominika Herdová 
Email: herdova@byznysprospolecnost.cz 
Web: byznysprospolecnost.cz 
  

mailto:herdova@byznysprospolecnost.cz
https://byznysprospolecnost.cz/
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CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je 
příspěvkovou organizací Ministerstva životního 
prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, 
hodnocení a interpretace informací o životním 
prostředí a jejich poskytování odborné i laické 
veřejnosti.  

Přímo pro účely EVVO vytvořila CENIA interaktivní webovou aplikaci Vítejte na Zemi…, určenou pro 
výuku environmentální výchovy a dalších podobně zaměřených předmětů 2. stupně základních a 
středních škol. Obsahuje vzdělávací texty, schémata, grafy a ilustrativní fotografie, které se různou 
měrou zabývají přírodními zákonitostmi, lidskou činností a jejím vlivem na životní prostředí. 
Součástí všech kapitol je výukový modul umožňující praktické využití metod aktivního učení. Žáci i 
učitelé si tak mohou vyzkoušet práci s různými informačními zdroji, prověřit své znalosti v testech 
nebo si zahrát hry na dané téma, viz www.vitejtenazemi.cz.  

Vytvářením kritérií pro ekologicky šetrné výrobky a služby a udělováním ekoznaček CENIA 
podporuje odpovědnou výrobu a spotřebu. Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a 
služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí i 
zdraví spotřebitelů. Ekoznačku mohou spotřebitelé využít jako vodítko při nákupu ekologicky 
šetrnějšího zboží a služeb www.ekoznacka.cz. 

Dále se CENIA zabývá celou řadou aktivit, které lze v rámci EVVO využít. Jedná se např. o publikační 
činnost, při níž vzniká zejména Zpráva o životním prostředí ČR, ale i další publikace 
s environmentální tématikou publikace-cenia. Z dat a analýz vytváří CENIA infografiky, které lze 
nalézt na cz.pinterest.com/ceniaenvidata.     

Prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE CENIA shromažďuje a dále distribuuje prostorová 
data (mapy) všech členských států EU, viz geoportal.gov.cz. Informační Systém Statistiky a 
Reportingu (ISSaR) pak nabízí prezentace statistických dat o stavu a vývoji životního prostředí v ČR, 
viz issar.cenia.cz.      

V neposlední řadě CENIA provozuje environmentální helpdesk EnviHELP, který představuje znalostní 
bázi obsahující více než 5000 odpovědí na dotazy a způsoby řešení různých životních situací z oblasti 
životního prostředí a jehož cílem je trvale zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním 
prostředí helpdesk.cenia.cz. 
 
Kontaktní osoba: Jana Sajdoková 
Email: jana.sajdokova@cenia.cz 
Web: www1.cenia.cz 

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/
http://www.ekoznacka.cz/
http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia
https://cz.pinterest.com/ceniaenvidata/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/home
https://issar.cenia.cz/
https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/helpdesk/
jana.sajdokova@cenia.cz
http://www1.cenia.cz/www/
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Český svaz ochránců přírody 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je nejpočetnějším sdružením lidí – odborníků i laiků v České 
republice, které spojuje náklonost k přírodě a chuť se aktivně zapojit do její ochrany, péče a 
poznávání. Činí tak prostřednictvím svých základních organizací (cca 350 celkem, v Praze 29). Ať už 
se jedná o vzdělávání veřejnosti (dětské oddíly, ekocentra, infocentra), aktivní managementy 
v přírodě (pozemkové spolky), péče o volně žijící zvířata (Národní síť záchranných stanic), průzkumy 
a monitoringy, akce pro veřejnost či účast ve správních řízeních, vše je prováděno pod odborným 
dohledem a v souladu se stanovami ČSOP. Časté jsou spolupráce s orgány ochrany přírody, 
vědeckými institucemi a státní správou. ČSOP má sídlo v Praze 4, Michelská 5. 
Mezi služby, které ČSOP nabízí veřejnosti, patří mimo jiné i nabídka pro firemní dobrovolníky – 
pomoc při různých managementových pracích, úklidech přírody apod. (CSR, teambuildingy). Pro 
firemní sektor kromě dobrovolnictví provádíme i posuzování venkovních areálů a budov (certifikace 
LEED či BREEAM) z hlediska jejich vhodnosti pro podporu biodiverzity. 

 
Květnatá louka vytvořená na střeše vodní nádrže v areálu PVK v Praze, foto: archiv ČSOP 

 
Proč podporovat biodiverzitu?  
Protože právě biologická rozmanitost je indikátorem zdravého prostředí. Chceme ukázat, že i 
užívaný firemní areál nemusí být vytržen z kontextu krajiny jako sterilní zelená plocha, dokonce 
může život přímo lákat a stát se cennou oázou biodiverzity v (nejen) městském prostředí.  
Některé realizace návrhů z dílny ČSOP lze vidět například ve vybraných areálech společnosti Veolia, 
se kterou dlouhodobě spolupracujeme, zejména na území jejích čističek odpadních vod, úpraven 
vod či podzemních vodojemů. 

Kontaktní osoba: Kateřina Landová 
E-mail: katerina.landova@csop.cz 
Web: www.csop.cz 
Web: www.uklidmecesko.cz 
Web: www.biodiverzita-veolia.cz 

Naformátováno: Písmo: není
Kurzíva, Bez podtržení, Barva
písma: Automatická

mailto:katerina.landova@csop.cz
www.csop.cz
https://www.uklidmecesko.cz/
www.biodiverzita-veolia.cz
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Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP 

Dům ochránců přírody v Praze je základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Její hlavní 
aktivitou je zajištění provozu ekocentra v Domě ochránců přírody v Michelské 5, Praze 4. V rámci 
této činnosti jsou nabízeny i služby firmám a veřejné správě, především odborné poradenství a 
semináře.  
V Domě ochránců přírody naleznete informační centrum a knihovnu odborné literatury, 
přednáškový sál s kapacitou cca 35 osob i menší klubovnu pro cca 12 osob. V sále probíhají 
programy pro veřejnost – výukové programy pro školy i večerní přednášky. K výukovým 
a osvětovým aktivitám slouží i veřejnosti přístupná zahrada s ukázkami prvků na podporu 
biodiverzity.  

 
Dům ochránců přírody v Praze, foto: archiv ČSOP 

 
Kontaktní osoba: Petr Stýblo 
E-mail: info@csop.cz 
Web: www.csop.cz/dop 

Naformátováno: Písmo: není
Kurzíva, Bez podtržení, Barva
písma: Automatická

mailto:info@csop.cz
www.csop.cz/dop
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Ekocentrum Koniklec, o.p.s. 

Naším posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro 
budoucnost. 

Naší vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života. 

 
Dům zaniklých řemesel Dolní Vidim, foto: archiv Ekocentra Koniklec 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA 

 Ekologické výukové programy a dlouhodobé projekty pro školy 

 Exkurze do farem a komunitních zahrad 

 Adaptace sídel na změnu klimatu 

 Hospodaření s dešťovou vodou 

 Ekoporadenství – služby, články, publikace 

 Semináře, konference, zahraniční exkurze 

 Akce pro veřejnost, firmy a veřejnou správu 

 Provoz Domu zaniklých řemesel v Dolní Vidimi na Kokořínsku 

 Příměstské tábory s badatelskou tématikou 

 Výroba deskových a karetních her s ekotématikou 

PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY 

 Ochrana a zvyšování biodiverzity 

 Tvorba a oprava naučných stezek 

 Ochrana jírovce maďalu 

 Management přírodních území 

 Mapování a monitoring zeleně 

 Výsadba původních odrůd ovocných stromů 

Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Koucká 
E-mail: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz 
Web: www.ekocentrumkoniklec.cz a www.facebook.com/ekocentrumkoniklec 

mailto:dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz
https://www.ekocentrumkoniklec.cz/o-nas/
https://www.facebook.com/ekocentrumkoniklec/
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Envirostyl s.r.o. 

 
Agentura Envirostyl pomáhá společnostem a jejich zaměstnancům rozvíjet environmentální 
přístupy v práci i osobním životě. Věnujeme se oblastem uvědomělé spotřeby, snižování množství 
odpadu a vzdělávání o stavu životního prostředí.  

 
Přínosy naší spolupráce: 
● Environmentální firemní kultura – spokojenost zaměstnanců pracujících pro odpovědného      
zaměstnavatele 
● Konkurenční výhoda - proaktivita směrem k přírodě a cirkulární ekonomice 
● Marketingový nástroj pro interní a externí zákazníky, posílení eko-brandu, CSR 
● Vzdělávání, informace a analýzy šité na míru 
● Rozvoj produktů a služeb udržitelným způsobem s ohledem na budoucnost 

 
Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 

Kontaktní osoba: Jana Půlpánová 
E-mail: Jani@envirostyl.cz 
Web: www.envirostyl.cz 

mailto:Jani@envirostyl.cz
http://www.envirostyl.cz/
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FOREWEAR – NOVÝ ŽIVOT PRO NEPOTŘEBNÝ TEXTIL 

Co se starým oblečením a zbytky textilu? Než aby skončily na skládce, vytvoříme z nich recyklované 
ekologické firemní dárky šité v chráněné dílně. 

 
Recyklované výrobky FOREWEAR s barevným potiskem, foto: archiv Forewear 

S FOREWEAR řešíme otázku přebytku nevyužitého textilu. Oblečení sbíráme na firemních akcích a 
třídíme. Část pomůže lidem v nouzi prostřednictvím charitativních second handů (např. obchůdek 
Koloběh) a nenositelné kousky jsou zařazeny do recyklačního procesu. 

Z recyklované netkané textilie nám v chráněné dílně vyrobí praktické designové výrobky: zápisníky, 
obaly na knihy, pouzdra na mobily a tablety, tašky na dokumenty, cestovní kapsy atd. Tyto 
ekologické předměty, na které vymýšlíme potisk na míru, využívají firmy jako obrandované dárky 
pro zaměstnance, firemní partnery a klienty. 

Ukazujeme firmám, že reklamní předměty, které by tak jak tak nakoupily, mohou být recyklované, 
ekologické a eticky vyrobené švadlenami v české chráněné dílně. 

Do dnešní doby bylo díky projektu sesbíráno přes 35 tisíc kg vyřazených oděvů a textilií a vznikly 
výrobky s designovým potiskem pro více než 30 organizací. Díky firemním zakázkám dostaly každý 
rok práci v chráněné šicí dílně tři až čtyři švadleny. 

Podporujeme udržitelnou výrobu, spotřebu a ochranu životního prostředí a dáváme práci 
znevýhodněným lidem v chráněných dílnách. Více se o nás dozvíte například ve videu: 
https://youtu.be/j32d3zIsk0w. 

Kontaktní osoba: Markéta Borecká 
E-mail: marketa.borecka@forewear.cz 
Web: www.forewear.cz a www.facebook.com/forewear.cz 

  

https://youtu.be/j32d3zIsk0w
mailto:marketa.borecka@forewear.cz
http://www.forewear.cz/
http://www.facebook.com/forewear.cz
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GREEN Solution s.r.o. 

Společnost GREEN Solution s.r.o. je konzultační 
společnost zaměřující se na oblast odpadového 
hospodářství a zpětného odběru. V letošním roce jsme 
oslavili desáté výročí fungování na českém konzultačním 
trhu.  

Odpadové hospodářství má velmi široký záběr a my máme za cíl být profesionály v tom, co děláme. 
Naše silné stránky jsou odpady ze zdravotnické činnosti, rozbory odpadů, zpětný odběr a 
v neposlední řadě předcházení vzniku odpadů, které vnímáme jako stále významnější segment, 
který se navíc prolíná do dalších oblastí a je neopominutelnou součástí udržitelného rozvoje.  
U našich klientů, kterými jsou jak firmy, tak i veřejná správa, se snažíme navrhovat systémy 
optimalizace odpadového hospodářství právě s akcentováním oblasti předcházení vzniku odpadů.  

Mimo jiné jsme v roce 2016 byli řešiteli projektu „Hledání nových způsobů informační podpory při 
realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ (TB050MZP009) pro Technologickou agenturu 
ČR, jehož výstupy byly zpracovány pro Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo poskytuje 
jednotlivé materiály na svých webových stránkách: 
www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu.  

Na webovém odkazu lze nalézt mj. příklady environmentálně vzdělávacích programů na téma 
„Hospodaření s potravinami a problematika plýtvání potravinami“, průvodce předcházení vzniku 
odpadů pro komunální úroveň i další sektory, ale i letáky s tipy pro domácnosti (viz ilustrační 
fotografie).  

 
Letáky pro domácnosti k předcházení vzniku odpadů vytvořeny v rámci projektu č. TB050MZP009;  

Foto: archiv GREEN Solution s.r.o. 

Základní zásady předcházení vzniku odpadů se snažíme uplatňovat i v prostředí naší společnosti. 
Naše desatero udržitelného rozvoje malé firmy si můžete pročíst na webových stránkách.  

Kontaktní osoba: Ing. Terezie Pačesová 
E-mail: pacesova@gsolution.cz 
Web: www.gsolution.cz 

https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu
mailto:pacesova@gsolution.cz
http://www.gsolution.cz/
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HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 

Jsme organizací na podporu dobrovolnictví. Naším posláním je šířit a rozvíjet 
myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby bylo přístupné všem a spojovalo v sobě 
lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s firemními i 
mentoringovými dobrovolníky, firmami i neziskovými organizacemi chceme 
přispívat k rozvoji občanské společnosti. 

Firemní dobrovolnictví, jeho smysl a přínosy 

CSR neboli společenská odpovědnost firem už u nás začíná být známým pojmem. Firemní 
dobrovolnictví je cenný dar ze strany zaměstnavatele a výborná příležitost pro smysluplné 
propojení neziskového a komerčního sektoru, které stojí na efektivním partnerství mezi firmou a 
neziskovou organizací.  

Firemnímu dobrovolnictví se věnujeme jednoduše proto, že věříme jeho smysluplnosti a přínosu 
pro zaměstnance firmy, neziskové organizace a komunitu jako celek. Neziskovým organizacím se tak 
dostává pomoci s jejich každodenními i nečekanými starostmi a potřebami. Zkušenosti firemních 
dobrovolníků často ukazují, že dobrovolnictví je pro ně zdravou výzvou a neobvyklou příležitostí pro 
seberealizaci a zpestření pracovního stereotypu. Během roku 2016 se do našich programů zapojilo 
více než 1 000 dobrovolníků, z nichž 131 jich bylo zapojeno v expertním dobrovolnictví a přes 900   
z nich pomohlo v rámci manuálního dobrovolnictví. V roce 2017 se počet vyšplhal na 1 548 aktivně 
zapojených. Zpětné vazby nám často ukazují, že dobrovolníci si velmi cení možnosti pomoci svými 
znalostmi a dovednostmi zlepšit své porozumění o působení neziskových organizací či pomáhat bok 
po boku se svými kolegy. 

 
Foto: archiv Hestia 

V rámci manuálního dobrovolnictví zaměstnanci pomáhají nejčastěji v zařízeních starajících se o 
ohrožená zvířata a dále zejména v organizacích pečujících o životní prostředí. Nejvíce 
spolupracujeme například s pražskou Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, se 
Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr, s Národním parkem Šumava, Krkonošským národním 
parkem nebo celorepublikově s Českým svazem ochránců přírody. Dobrovolníci se v rámci těchto 
akcí podílejí nemalou měrou na aktivní ochraně biologicky hodnotných lokalit a populací nejen 
v Praze a jejím okolí.  
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Pomáhají s úpravami terénu, s likvidací a odklízením náletových dřevin, kosením luk, kopáním tůněk 
apod. Dále spolupracujeme s Klubem českých turistů, který umožňuje dobrovolníkům, aby se 
podíleli na obnově turistických stezek, značení i na rekonstrukci turistických chat. V neposlední řadě 
vysílá Hestia dobrovolníky do ekocenter a záchranných stanic živočichů po celých Čechách. 
Dobrovolníci mají možnost na těchto akcích pomoci, ale zároveň se dozvídají informace o ochraně 
přírody, které by se jinde nejspíše nedozvěděli a které je v současné době třeba dostávat do širšího 
povědomí.  

Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi! 

 
Foto: archiv Hestia 

A co říkají na možnost pomáhat přírodě sami dobrovolníci? 

„Měla jsem pocit užitečnosti ne jen pro komerční sféru.“ 

„Okamžitá pozitivní zpětná vazba od účastníků mě motivovala k účasti na podobných akcích i 
v budoucnu.“ 

„Je to zkušenost, kterou člověk jen tak nezažije.“ 

„Den jsme si moc užily, pomohly jsme výborné věci a všechny nás bude u srdíčka hřát dobrý skutek, 
kterých je v dnešní uspěchané době opravdu málo. Dobrovolnictví můžeme jedině doporučit.“ 

„Po každém takovém dni si člověk více uvědomí, co je v životě opravdu důležité a že jakákoli 
podobná pomoc je vždy prospěšná.“ 

 
Kontaktní osoba: Jana Heidingerová 
E-mail: jana.heidingerova@hest.cz 
Web: www.hest.cz

mailto:jana.heidingerova@hest.cz
http://www.hest.cz/
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Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. 

Institut Cirkulární Ekonomiky je nevládní nezisková 
organizace, která se zaměřuje na inovativní 
environmentální management. Společně se svými 
partnery pracujeme na projektech, které umožňují 
přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. 
Jsme rychle rostoucí tým kreativních a schopných 
lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. 

Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet 
průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, 
obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme 
ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké 
příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je 
změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce.

 

Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní 
úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby 
usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší 
silné sítě strategických partnerů i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat 
mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové 
občany. 

Kontaktní osoba: Vojtěch Vosecký 
E-mail: vojtech@incien.org 
Web: incien.org 

mailto:vojtech@incien.org
https://incien.org/
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Konopa z.s. 

Konopa z.s. nabízí následující služby v oblasti osvěty a vzdělávání: 

Přednášky pro veřejnost i školy 
Zajišťujeme přednášky a prezentace na téma konopí jako užitková rostlina. Přednášky jsou 
přizpůsobeny konkrétním požadavkům na obsah i formu. 
Obsahově jsme schopni zajistit témata: 

 Konopí – pěstování a prvotní zpracování konopí; konopí a životní prostředí; historie 
využívání konopí; lokální hospodaření; konopné výrobky a jejich dopad na člověka; konopné 
potraviny; konopí v medicíně; konopí – obnovitelný zdroj surovin a energie 

 Šetrná energetika – obnovitelné energie vs. fosilně-nukleární energetika 

 Zelené festivaly – jak zorganizovat kulturní akci a šetřit přitom životní prostředí? 

 Ekologický management výroby – na co si dávat pozor v každodenním provozu vaší 
organizace? Jak najít ty nejvýznamnější problémy a nejefektivnější řešení? 

Výukové programy 
Ekologické výukové programy jsou určeny mladším i starším, kteří se chtějí o konopí a životním 
prostředí dozvědět zábavnou formou a rozvinout zároveň vlastní schopnosti i dovednosti. 
Nabídkou výukových programů navazujeme na fungování našeho ekocentra Zelená pumpa s cílem 
využít a dále rozvíjet zkušenosti s neformálním vzděláváním dětí a mládeže. 
Součástí programů je např. i dílna ručního zpracování konopných stonků. 

Organizace seminářů, konferencí a workshopů 
Na vaše přání zorganizujeme vzdělávací seminář či odbornou konferenci na témata spojená 
s konopím (pěstování, zpracování, využití v různých oblastech) či různými aspekty udržitelnosti 
(zelená ekonomika, šetrná energetika, zdravé potraviny atd.). 

Osvětové stánky, výstavy 
Rádi přijedeme s osvětově-prodejním stánkem na vaši akci či zorganizujeme/zapůjčíme výstavu o 
konopí, jeho historii a využití. 

 
Foto: archiv Konopa 

Naformátováno: Písmo: 16 b., Bez
podtržení, Barva písma:
Automatická
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Odborné poradenství, konzultace 
Podnikatelům nabízíme za předem dohodnutých podmínek poradenství z oblasti zemědělství, 
zpracování a využití konopí. 
Promotérům nabízíme za předem dohodnutých podmínek konzultace v oblasti organizování 
„zelenějších“ kulturních akcí. 
Soukromým osobám nabízíme zdarma poradenství v oblasti využití konopí. 
Studentům poskytujeme zdarma konzultace při psaní školních prací na témata s konopím spojená. 

 
Foto: archiv Konopa 

Kontaktní osoba: Jan Vít 
E-mail: info@konopa.cz, jan.vit@konopa.cz 
Web: www.konopa.cz 

mailto:info@konopa.cz
mailto:jan.vit@konopa.cz
http://www.konopa.cz/
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Lesy hl. m. Prahy 

Lesy hl. m. Prahy se starají o 2 900 hektarů pražských lesů a luk a pečují o významné pražské parky, 
jako jsou Stromovka, Petřín, Letenské sady, Vítkov či obora Hvězda, o 3 800 stromů ve stromořadích 
celopražského významu a o 202 pražských památných stromů. Spravují přibližně 300 km drobných 
vodních toků a 145 vodních nádrží. Provozují Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící 
živočichy, 12 včelnic a 4 zoo koutky a v rámci ekologické výchovy spolupracují se školami i s širokou 
veřejností. 

 

Středisko ekologické výchovy kromě environmentálních programů pro mateřské a základní školy 
nabízí také exkurze do vybraných provozoven podniku pro školy i veřejnost. S výkladem odborníka 
se můžete vydat podél revitalizovaných pražských potoků a rybníků či do geologicky významných 
lokalit. Provedeme vás i první pražskou kompostárnou či jedním z největších zahradnictví v Praze a 
v naší medárně vás seznámíme se včelařským provozem. 

 
Foto: archiv Lesy hl. m. Prahy 

Pro firmy a městské části nabízíme uspořádání osvětových akcí zaměřených na les, vodu a volně 
žijící živočichy ve městě. Dále také nabízíme možnost zapojení se do dobrovolnických aktivit              
v některém z našich zoo koutků anebo při úklidech či sázení lesních dřevin v pražských lesích. 
 
Kontaktní osoba: Ing. Beáta Juřičková 
E-mail: jurickova@lesy-praha.cz 
Web: www.lhmp.cz 

mailto:jurickova@lesy-praha.cz
http://www.lhmp.cz/
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Mladí ochránci přírody, z. s. 

Náš spolek nabízí následující služby v oblasti EVVO:  

 terénní vycházky a exkurze zaměřené na studánky a 
prameny v Praze 

 přednáška a promítání na téma Studánky a prameny v ČR 
(popř. pouze v Praze) 

 portál Národní registr pramenů a studánek v ČR www.estudanky.eu obsahující více než 10 
tisíc volně přístupných vodních zdrojů po celé ČR 

 publikace (letáky) o studánkách v několika nejvýznamnějších lokalitách Prahy 

 informace o kvalitě vody ve vybraných studánkách a pramenech 

 informace, rady, návody a další tipy na úpravu studánek 

 provoz ekoporadny (email, telefon, osobní návštěva) s mnoha tématy 

 zajištění osvětového programu na akcích pro veřejnost typu Den Země, Ekodny, Ekojarmark, 
Zažít město jinak apod. 

 fotografická soutěž Příroda objektivem zaměřená na přírodu v ČR 

 Minuta pro Zemi – kampaň zaměřená na životní prostředí každého a konkrétní aktivity pro 
každého podle jeho možností 

 Hledání jara – kampaň zaměřená na „pátrání po jaru“ v celé ČR; jedná se o laický průzkum, 
který však lze propojit s odbornou částí 

 terénní přírodovědní soutěž Šárka (Praha) – soutěžní stezka se stanovišti pro děti 
a doprovodné osvětové programy pro všechny věkové kategorie 

 vzdělávací kurzy pro pracovníky i dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží (vedoucí oddílu, 
hlavní vedoucí dětských táborů, bezpečnostní pravidla atd.) 

 publikační činnost, distribuce osvětových materiálů zaměřených na EVVO a ŽP, spolupráce 
na informačních kampaních a materiálech (tištěných i elektronických) v oblastech EVVO a ŽP 

 realizace a spolupráce na projektech v oblasti EVVO a ŽP. 
 

 
foto: archiv MOP 

Kontaktní osoby: Ing. Michal Kulík, Jana Stibralová 
E-mail: CDM@emop.cz, JS@emop.cz 
Web: www.ekosouteze.cz, www.emop.cz, www.estudanky.eu 

http://www.estudanky.eu/
mailto:CDM@emop.cz
mailto:JS@emop.cz
www.ekosouteze.cz
www.emop.cz
www.estudanky.eu
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 

Veřejné zakázky lze zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity. Může jít o podporu 
zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, podporu získávání praxe či zvyšování 
dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu místní 
ekonomiky, zohledňování aspektů etického nakupování nebo se můžeme snažit o minimalizaci 
negativních dopadů na životní prostředí. 

Námi propagovaný strategický přístup k veřejným zakázkám vede zadavatele k tomu, aby se 
nesoustřeďovali jen na cenu. Měli by hledat vyvážený poměr mezi cenou a kvalitou, jenž může 
spočívat i v tom, že zohlední společensky prospěšné hodnoty, ať už sociální, environmentální nebo 
inovační. 

Pokud o odpovědném zadávání veřejných zakázek uvažujete, můžete využít bezplatných konzultací, 
které poskytuje tým specialistů v projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání realizovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Další informace, inspiraci a 
kontaktní údaje naleznete na www.sovz.cz. 

 

www.sovz.cz
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My Refresh s.r.o. 

„Pečovat o sebe, o zdraví a potřeby lidí je nezbytný předpoklad dlouhodobého 
úspěchu – udržitelnosti“ 

 
Foto: archiv My Refresh 

Prostřednictvím konzultací a workshopů otevíráme témata fyzického, mentálního a sociálního 
zdraví. 
Podporujeme spokojenost a prosperitu lidí i firem/organizací. 
Říkáme tomu WELLBEING V PRÁCI. 

 POMŮŽEME vašim lidem, aby pracovali dobře a rádi. 

 ZJISTÍME, co vaši lidé potřebují, co jim brání a co pomáhá mít skvělé výsledky. 

 NAVRHNEME vhodná řešení pro vaši organizaci a vaše lidi. 

Jsme TÝM EXPERTŮ – PROFESIONÁLŮ z různých oborů. SPOLEČNĚ UMÍME PEČOVAT o zdraví lidí i 
firem. 

NABÍZÍME VÁM: 
WORKSHOPY, INSTRUKTÁŽE, PORADENSTVÍ, PODPŮRNÉ PROGRAMY A KOUČOVÁNÍ 
v těchto oblastech: 

 ZDRAVÍ – prevence vyhoření, zvládání stresu, mindfulness/všímavost, zdravý životní styl, 
výživa, spánek, pohyb a naše Expres masáže 

 VZTAHY – konstruktivní zpětná vazba, komunikační workshopy, time management, 
mindfulness a sebeřízení, sebereflexe a podpora procesního řízení 

 VÝKON A ROZVOJ – podpora a rozvoj osobní excelence, zvládání stresu a změn, koučování 

 ORGANIZAČNÍ KULTURA, STRATEGIE A LEADERSHIP – mapování potřeb, organizace i 
zaměstnanců, konzultace, podpora leadershipu, individuální a týmové koučování, 
mentoring, workshopy, teambuilding. 

Na příkladech z praxe ukazujeme, že to jde a co to přináší: www.prukopnici.cz 

Kontaktní osoby: Michaela Skalníková 
E-mail: Michaela.skalnikova@myrefresh.cz 
Web: www.myrefresh.cz 

www.prukopnici.cz
mailto:Michaela.skalnikova@myrefresh.cz
www.myrefresh.cz
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Nadace Neziskovky.cz 

Na světě se neobejdeme bez neziskových organizací.  

A my jsme tu pro ně. Podporujeme je, aby mohly 
pracovat profesionálně a uměly spolupracovat mezi 
sebou i se světem venku. Pomáháme i všem ostatním, 
kteří dobročinným aktivitám fandí.  

 poskytujeme fakta o neziskovém sektoru, 
odborné studie a výzkumy  

 inspirujeme k rozvoji prostřednictvím Světa neziskovek  

 propagujeme pracovní příležitosti na online Burze práce 

 provozujeme také Grantový diář a portál www.neziskovky.cz. 

Firmám nabízíme marketing CSR a dárcovských programů, podporu při zavádění inovativních CSR 
aktivit, tvorbu vzdělávacích a rozvojových programů pro neziskové organizace na míru. 

 
Foto: archiv Nadace Neziskovky.cz 

Kontaktní osoba: Libor Marek 
E-mail: marek@neziskovky.cz 
Web: www.neziskovky.cz 

  

https://svetneziskovek.cz/
http://www.grantovydiar.cz/
http://www.neziskovky.cz/
mailto:marek@neziskovky.cz
https://www.neziskovky.cz/
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Nadace Partnerství – Otevřená zahrada 

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada 

CHYTRÉ A UDRŽITELNÉ STAVĚNÍ – vzdělávání a motivační exkurze pro firmy i pracovníky veřejné 
správy 

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, které vybudovala Nadace Partnerství je 
komplex pasivních administrativních budov (rekonstrukce a novostavba) v centru Brna. Díky 
kvalitním izolacím a chytrým technologiím se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským 
prostorům v  České republice. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní 
prostředí. Technologická řešení, která jsme pro stavbu zvolili, nám ušetří mnoho provozních 
nákladů. Bilanci energií a vody od roku 2013 důsledně měříme a data pravidelně vyhodnocujeme, 
takže víme, co funguje, a co ne. Máme unikátní data o vlivu zelené střechy na zachycování srážek a 
po pěti letech provozu máme spolehlivé podklady k ekonomické návratnosti většiny použitých 
technologií. Navíc je areál dobrým příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné 
modernizace města či obce.  Rozlehlá, veřejně přístupná komunitní a vzdělávací zahrada s městskou 
farmou, která pasivní budovu obklopuje, vytváří příjemné místo pro život lidí v centru města.  

 
Foto: archiv Nadace Partnerství 

Chcete vidět vše na vlastní oči? Chystáte sami rekonstrukci nebo výstavbu nové budovy, výrobní 
haly, školy, domova důchodců, kulturního zařízení? Přijeďte se k nám inspirovat. 

 Podělíme se s vámi o reálné zkušenosti z provozu pasivních budov a chytrých technologií 
podpořené systematickým sledováním dat.  

 Provedeme vás pasivními budovami i areálem s modelovými adaptačními opatřeními na 
změnu klimatu. 

 Zkonzultujeme s vámi řešení na míru vhodné pro vaši obec, pomůžeme vám zformulovat 
investorské zadání pro projektovou přípravu vaší investice. 

 Poradíme vám, jak se připravit na změny legislativy týkající se nulové spotřeby energií 
v praxi. 

Inspirační a vzdělávací program pro váš úřad / pro vaši firmu připravíme na míru.  
 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kazda, tel. 736 676 588 
E-mail: petr.kazda@nap.cz 
Web: www.otevrenazahrada.cz 

http://www.otevrenazahrada.cz/energie#meteo
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
mailto:petr.kazda@nap.cz
http://www.otevrenazahrada.cz/pro-obce
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Nadace Proměny Karla Komárka 

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, 
která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a lepší povědomí 
společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro 
život.  
Nadace přispívá k tomu, aby se stal kvalitně řešený veřejný prostor 
přirozenou součástí života ve městě, aby se do jeho souvisících proměn 
více zapojovala široká veřejnost a aby městské prostředí nabízelo více vhodných příležitostí pro 
zdravý a všestranný rozvoj dětí.  

 
Program Parky, foto: archiv Nadace Proměny Karla Komárka 

V rámci grantových programů poskytuje nadace finanční, konzultační a odbornou 
podporu projektům, jejichž cílem je proměna konkrétních míst.  

V programu Parky pomáhá městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství – v úzké 
spolupráci mezi samosprávou, obyvateli města a odbornou veřejností.  

V programu Zahrada hrou pomáhá proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které 
přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí.  

V programu Proměň své město podporuje neziskovky a aktivní občany, kteří vlastní iniciativou 
usilují o dobře fungující veřejný prostor v jejich městech a obcích. 

Vedle pomoci konkrétním projektům se nadace věnuje všeobecné osvětě veřejnosti. Provozuje 
tematický portál promeny.cz, pořádá konference, semináře, exkurze a přednášky, vydává vzdělávací 
materiály a seznamuje děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. 

Kontaktní osoba: Petra Hrubošová  
E-mail: petra.hrubosova@nadace-promeny.cz 
Web: www.nadace-promeny.cz 

mailto:petra.hrubosova@nadace-promeny.cz
https://www.nadace-promeny.cz/
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) provozuje vodohospodářskou 
infrastrukturu hl. m. Prahy. PVK jako společensky odpovědná společnost organizuje a podporuje 
řadu projektů pro zaměstnance i pro širokou veřejnost.  

 

Životní prostředí 

PVK se zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Při této 
činnosti vzniká rozmanité množství odpadů. Systém nakládání s odpady má PVK propracovaný velmi 
detailně a funkčně. Z pohledu jakosti má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu 
s požadavky norem pro systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016 a 
systém řízení hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012. 
V oblasti životního prostředí jsou zaměstnanci periodicky proškolováni a informováni a oddělení 
ekologie navíc připravuje tzv. EKO sloupek ve firemním časopise, kde zaměstnance informuje o 
zajímavých tipech a nápadech o nakládání s odpady a vůbec předcházení vzniku odpadů 
v domácnostech. 

Společenská odpovědnost 

PVK jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů společně s Nadačním fondem 
Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje také na osvětu a 
vzdělávání. Nadační fond Veolia se zaměřuje na velké množství společensky prospěšných aktivit. 
 Jedním z nejlepších projektů, který trvá již 10 let, je dlouhodobý program MiNiGRANTY®VEOLIA. 
Program, do kterého se zapojuje každým rokem více zaměstnanců, kteří pomáhají ve svém okolí ať 
skupinám zaměřeným na životní prostředí, vzdělávání dětí, pořádání specifických táborů nebo 
handicapované sportovce, tak jednotlivcům.  

Pražské vodovody a kanalizace se vedle své hlavní činnosti věnují také vzdělávací a osvětové 
činnosti pro děti. Založily klub pro děti vodnistrazci.cz , provozují Muzeum pražského vodárenství. 
PVK se snaží vést děti k ochraně životního prostředí a ekologickému chování. Právě životní prostředí 
a ochrana vodních zdrojů jsou důležitá témata, která se objevují v soutěžích či dětském časopisu 
 www.pvk.cz/voda-hrou/detsky-casopis. Soutěže jsou určeny hlavně pro žáky základních škol.  
V rámci vzdělávacích programů naše společnost organizuje pro základní školy vzdělávací program.  

Máte-li zájem navštívit Muzeum pražského vodárenství a zároveň se podívat i do vodárny 
Podolí, umožní vám to zážitková turistika. 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Lavrenčíková Myšková, Ph.D. 
E-mail: jana.myskova@pvk.cz 
Web: www.pvk.cz 

https://vodnistrazci.cz/
https://www.pvk.cz/voda-hrou/detsky-casopis/
https://www.pvk.cz/voda-hrou/muzeum-prazskeho-vodarenstvi/
mailto:jana.myskova@pvk.cz
https://www.pvk.cz/
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Sázíme stromy, z.ú. 

Sázíme stromy tam, kde by je jinak nikdo nevysadil! Naším posláním je podpořit v lidech vědomí, že 
jednoduchým způsobem můžeme pro přírodu udělat hodně dobrého. 

Propojujeme firmy, obce a dobrovolníky a společně sázíme stromy na místech, kde je to nejvíce 
potřeba. Peníze získáváme od firem, které se rozhodnou podpořit životní prostředí. S obcemi 
vyhledáváme nejvhodnější lokality, které by jinak zůstaly neosázeny. A s dobrovolníky, často 
samotnými zaměstnanci firem, nakonec stromy vysázíme. 

 
Foto: archiv Sázíme stromy 

Pro firmy: 

 Dva v jednom – teambuilding pro vaši firmu 
Strávíte den na čerstvém vzduchu, zažijete se jinak, budete v přímém kontaktu se zeminou a 
možná se trochu i zapotíte. Naprostá většina lidí odchází s dobrým pocitem, úsměvem na rtech 
a předsevzetím si sázení stromů ještě zopakovat. 

 Finanční dar na stromy 
Pokud nechcete přímo sázet, ale chcete udělat něco pro stromy a životní prostředí, můžete 
výsadbu podpořit finančně. Použijeme vaše peníze v lokalitách, kde je méně firem, a tak logicky i 
méně poptávek po teambuildingových sázecích akcích. 

 Dlouhodobé partnerství  
Vnímáme jako podporu jakoukoli pravidelnou měsíční nebo roční částku, kterou budeme moci 
využít na provozní náklady, jako je například nakoupení nářadí, komunikaci s obcemi či zaškolení 
nových kolegů.  

 Dárkový certifikát 
Hledáte-li pro své obchodní partnery nebo zaměstnance netradiční a hlavně smysluplný dárek, 
darujte strom! Certifikát vám dodáme dle vašeho přání buď elektronicky, nebo i v papírové 
podobě. 
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Pro obce: 

Pokud chcete ve své obci sázet stromy, jste ochotni se o ně následně starat, ale z finančního, 
organizačního nebo jiného důvodu to nevychází, pak hledáme právě vás. 

 Chceme stromy pro obec 
Firmy nás průběžně kontaktují s tím, že chtějí výsadbu stromů podpořit a my na základě 
přibližných představ o rozsahu sázení hledáme mezi obcemi vhodnou lokalitu. Budeme-li o vás 
vědět, dostanou se k vám stromy rychleji.  

 Klub zapojených obcí  
Je to klub pro obce, které s námi sázely nebo chtějí sázet (případně nás chtějí jen podpořit) a 
přispějí nám drobnou roční částkou na provozní náklady. 
 

 
Foto: archiv Sázíme stromy 

 
Kontaktní osoba: Martina Pavelková, tel.: 724 281 233 
E-mail: martina.pavelkova@sazimestromy.cz 
Web: www.sazimestromy.cz 
  

mailto:martina.pavelkova@sazimestromy.cz
https://www.sazimestromy.cz/
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Síť ekologických poraden STEP 

Pomůžeme vám dosáhnout environmentálně šetrnějšího a levnějšího provozu vaší instituce. 
Nabízíme služby, díky nimž zlepšíte chod vaší organizace a návyky zaměstnanců. Navrhneme 
konkrétní vylepšení, které vám ušetří čas, peníze a jsou šetrná k životnímu prostředí. V případu 
zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. 

 
Foto: archiv Ekoporadny 

Čeho s naší pomocí dosáhnete? 

 Ušetříte provozní náklady. 

 Stanete se vzorem v hospodaření pro ostatní instituce i domácnosti. 

 Budete šetrní k životnímu prostředí. 

 Zefektivníte práci vašich zaměstnanců. 

Jak toho dosáhnete? 

 Uděláme analýzu provozu vaší instituce. 

 Společně navrhneme akční plán s konkrétními změnami provozu. 

 Zaměstnanci absolvují školení o šetrném provozu institucí. 

 S naší pomocí zavedete environmentální kritéria do vašich veřejných zakázek. 
 

 

Kontaktní osoba: Petr Ledvina 
E-mail: petr.ledvina@veronica.cz 
Web: www.zeleneuradovani.cz  a www.ekoporadna.cz 

mailto:petr.ledvina@veronica.cz
http://www.zeleneuradovani.cz/
http://www.zeleneuradovani.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
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Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. 

Jsme Pavučina, síť středisek ekologické výchovy. Střešní organizace pro ty, kdo se věnují 
environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby 
prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes je nás 43 členů a 2 pozorovatelé. 
Realizujeme především programy s celostátní působností, které jsou určeny hlavně pedagogům 
všech stupňů škol. Další řadu aktivit a činností realizují naši členové. Jsou to především: ekologické 
výukové programy (denní i pobytové), vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní 
činnosti pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost a publikační činnost. 

 
 

Více o naší činnosti a možnosti zapojit se do našich aktivit naleznete na našich webových stránkách. 

 
Kontaktní osoba: Blanka Toušková 
E-mail: info@pavucina-sev.cz 
Web: www.pavucina-sev.cz, www.ekopobyt.cz, www.e-bedrnik.cz 

 

Foto: archiv Pavučina 

mailto:info@pavucina-sev.cz
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.ekopobyt.cz/
http://www.e-bedrnik.cz/
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Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, z.s. 

Toulcův dvůr, středisko ekologické výchovy v pražské Hostivaři, oslaví za pár týdnů čtvrt století své 
existence. Od malé neziskovky v chátrajícím areálu se Toulcův dvůr a jeho členské organizace 
posunul v respektovaného partnera odborníků, škol, firem i veřejnosti. Za 25 let prošly našimi 
branami desetitisíce lidí na našich akcích pro veřejnost a seminářích, ekologických výukových 
programech či dobrovolnických dnech. 
V současné době klademe důraz, kromě ekologické výchovy studentů i pedagogů na programy na 
záchranu původních českých plemen či na sociální zaměstnávání v naší zdravé jídelně a keramické 
dílně, na rozvoj spolupráce s firmami a společenskou odpovědnost.  
  
K tomu patří i řada certifikací a ocenění, která získávají mnohé z našich provozů a činností či 
projekty na kterých pracujeme. Jedním ze zásadních a přínosných je například kompletní využití 
dešťové vody z celého areálu.  
  
Pro firmy připravujeme s erudovanými lektory dobrovolnické akce „Jeden den pro přírodu“ či 
teambuildingy a environmentální semináře pro zaměstnance. Délka i obsah je s firmami předem 
konzultován a semináře připravujeme zcela „na míru“. K oblíbeným tématům patří například 
„Zelená kancelář“ a „Zelená domácnost“. Rádi připravíme také akce na klíč, kde jsme schopni zajistit 
vše od programu s profesionálním lektorským týmem, přes prostory, ubytování, techniku až po 
catering a gastronomické služby.  
 

 
Foto: archiv Toulcův dvůr 

 
Kontaktní osoba: Lenka Skoupá 
E-mail: skoupa@toulcuvdvur.cz 
Web: www.toulcuvdvur.cz 
  

mailto:skoupa@toulcuvdvur.cz
http://www.toulcuvdvur.cz/
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Foto: Zuzana Havlínová, archiv Ekocentra Koniklec 

 

Veškeré informace o Krajské konferenci EVVO 2018 pro firmy a veřejný sektor včetně fotografií 

naleznete zde. 
 

Nad konferencí 2018 převzala záštitu radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí 

RNDr. Jana Plamínková. 

 

Odborným garantem konference byl Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu 

udržitelnosti VŠE v Praze. 
 

Pro Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí vydalo 

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. 

Vlkova 2725/34 

130 00 Praha 3 

https://www.ekocentrumkoniklec.cz/konference-evvo/rocnik-2018/

