
Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum (Konopa o.s)

1. Popis projektu 

Projekt  Zelená  pumpa  -  Chraštické  ekocentrum,  oficiálně  nazvaný  „Ekologicko-
energetické informační a vzdělávací středisko“ realizuje  občanské sdružení Konopa ve 
spolupráci se šesti partnery ze středočeského a jihočeského kraje. Zcela nově vzniklé 
ekocentrum na hranici  středočeského a jihočeského kraje se zaměřuje na ekologické 
vzdělávání, výchovu  a  osvětu,  a na agroporadenství.  Cílovou  skupinou  ekovýchovy  je 
veřejnost a odborná veřejnost: pedagogové II. stupňů základních škol, zástupci veřejné 
správy  a  podnikatelé.  Cílovou  skupinou  agroporadenství  jsou  stávající  či  budoucí 
zemědělci,  kteří  mají  zájem o pěstování  energetických  plodin,  zejména technického 
konopí.

Naše aktivity zahrnují:

- provoz ekocentra a ekologické expozice  v otevíracích hodinách, tj. denně kromě 
neděle  a  pondělí  a  dalších  zábavně  vzdělávacích  akce  pro  širokou  veřejnost 
(u příležitosti vhodných svátků, např. Dne Země)

- provoz telefonní Zelené linky (318 695 384), která poskytuje informace o ekologicky 
šetrném způsobu života a řešení problémů souvisejících s životním prostředím v regionu

- cílené vzdělávání pedagogů, zástupců veřejné správy, zemědělců a podnikatelů 

-  agroporadenské  služby,  které  poskytujeme  po  telefonu,  e-mailem  i  osobně 
v hospodářství.  Naše  specializace  je  nepotravinářské  využití  zemědělských  plodin, 
zejména využití energetické. Nejvíce se věnujeme rostlině technické konopí. 

-  odborné  semináře  pro  studenty  vyšších  odborných  škol  a  Jihočeské  univerzity, 
které  jsou  partnery  projektu.  Semináře  se  opět  věnují  nepotravinářskému  využití 
zemědělských  plodin  a  jsou  doplněny  exkurzemi  studentů  do ekocentra  a  přilehlého 
demonstračního dvora, kde je možné seznámit se s některými zpracovatelskými stroji.

V expozici  i  při  odborném  nám  pomáhá  tradiční  český  surovinový  a  energetický 
obnovitelný zdroj  – konopí seté. Proč? Při jeho pěstování, sklizni i zpracování se totiž 
můžeme přesvědčit, že většinu toho, co potřebujeme – potravu, oděvy, obydlí, palivo, 
kosmetické  a  hygienické  potřeby,  barvy,  oleje  a  laky,  atd.  -  je  možné  vyrobit 
i spotřebovat k přírodě šetrným způsobem. Konopí nám ukazuje, že je možné žít zdravě 
a  kvalitně,  a  nepodílet  se  přitom na  znečišťování  životního  prostředí.  Je  příkladem 
surovinového  zdroje  pro  udržitelné  hospodářství,  protože  jeho  pěstování  nezatěžuje 
životní prostředí stejně jako produkty z něj vyrobené. 

Konopa, o.s.
Sídlo: Chvaleč 198, 542 11 Chvaleč

www.konopa.cz
www.zelenapumpa.cz

Tel.: 318 695 384, 774 432 075
linda.klvanova@ecn.cz

mailto:linda.klvanova@ecn.cz
http://www.zelenapumpa.cz/
http://www.konopa.cz/


2. Hlavní realizátor projektu, termín a místo realizace

Partneři projektu: 

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu,

Hemp-Production CZ. s.r.o., 

obec Milín, 

SOŠ a VOŠ Březnice, 

S0Š pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Místo realizace: Chraštice 7, 262 72 (ekocentrum, semináře) 

      Veselí nad Lužnicí, Březnice, České Budějovice (přednášky prostudenty)

Období realizace: prosinec 2006 – srpen 2008

Konopa, o.s.
Sídlo: Chvaleč 198, 542 11 Chvaleč

www.konopa.cz
www.zelenapumpa.cz

Tel.: 318 695 384, 774 432 075
linda.klvanova@ecn.cz

mailto:linda.klvanova@ecn.cz
http://www.zelenapumpa.cz/
http://www.konopa.cz/


3. Přehled aktivit 
- výklad  ekologické  expozice návštěvníkům  ekocentra 

mapující vztah člověka a životního prostředí a zejména 
dopady  jednotlivých  lidských  činností  (zemědělství, 
průmysl,  doprava,  konzumní  společnost)  na  stav 
životního  prostředí.  Expozice  je  vybavena 
alternativními  produkty (konopnými aj.  rostlinnými)  k 
„tradičním“  produktům,  které  poškozují  složky 
životního prostředí. 

- zábavně vzdělávací akce pro veřejnost ke Dni Země, 
ke Světovému dni životního prostředí, před Vánoci.

- prožitkové  semináře  pro  pedagogy II.  stupňů 
základních škol  a středních škol na téma „Jak zavést 
obnovitelné zdroje do výuky“

- semináře  pro  veřejnou  správu o  alternativních 
zdrojích energie, zeleném úřadování a dalších pro ni relevantních tématech

- přednášky na partnerských školách na téma Nepotravinářské využití  zemědělských 
plodin (4 za školní rok)

- semináře a  polní  dny  pro  zemědělce  o 
technickém  konopí,  jeho  ekologických 
aspektech  a  praktických  aspektech 
souvisejících  s jeho  pěstováním  (technika, 
technologie, odbytový řetězec) – za projekt 5

- osobní agroporadenství pro zemědělce, kteří 
mají  zájem  o  nepotravinářské  využití 
zemědělských  plodin  (metodika  pěstování  a 
sklizně apod.) – 3 agroporadci 

- prezenční  knihovna  –  v ekocentru  shromažďujeme  knihy  související  s naším 
zaměřením  –  o  technickém  konopí  z pohledu  zemědělského  i  odbytového, 
o ekologickém zemědělství, spotřebitelství, šetrném lesním hospodaření apod. 
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4. Dosavadní výsledky
Zelená  pumpa  zahájila  svou  činnost  k 1.  dubnu  2007.  Pro  o.s.  Konopa  je  prvním 
projektem v takovém rozsahu a také díky němu poprvé vzniklo „kamenné“ ekocentrum 
s tímto zaměřením. Od počátku projektu zatím proběhlo pouze několik akcí a to:

- slavnostní otevření ekocentra, na které přišlo přes 40 místních „VIP“ z oblasti 
veřejné správy, odborných zemědělských institucí, pedagogů, médií apod.

- pro studenty Jihočeské univerzity (úvodní přednáška o biomase a technickém 
konopí – zemědělská fakulta) – zúčastnilo se 6 studentů

- širokou veřejnost – Den Země, Světový den životního prostředí – zúčastnilo se 
60 lidí

- a zemědělce (Den otevřených dveří) – zúčastnilo se 13 zemědělců
Můžeme konstatovat, že o služby ekocentra je zájem, je však nutné investovat do jejich 
propagace, abychom se dostali do místního povědomí a získali důvěru klientů. Ukazuje 
se,  že  v oblasti  vzdělávání  v nepotravinářském  využití  zemědělských  plodin  chybí 
kapacity,  které  by  toto  vzdělávání  mohly  vykonávat,  a  chybí  kvalitní  informace  o 
ekonomice  takové  zemědělské  činnosti.  Jsme  na  začátku  a  nejpodstatnějším 
potvrzováním  zájmu  o  naše  služby  je  zatím navazování  četných  kontaktů  s místními 
zainteresovanými  důležitými  osobami.  Kladně  je  vznik  ekocentra  hodnocen  také 
pedagogy, pro které chystáme další nejbližší akci. Příbramsko zatím žádné ekocentrum 
nemělo. Agroporadenské služby se zatím pohybují na bázi předávání úvodních informací 
zájemcům  (konzultací)  a  navazování  dlouhodobějších  vztahů.  Využilo  je  dosud 
10 zástupců zemědělských závodů. 

5. Příklad konkrétních činností, akcí, publikací apod.

V brzké době vyjde naše publikace pro veřejnost Konopí jak ho neznáte a také odborná 
publikace pro zemědělce s metodikou pěstování technického konopí a biomasy, kde 
popisujeme i ekologické aspekty této zemědělské produkce. Obě publikace budou mít 
ca. 30 stránek.

6. Plán dalšího rozvoje
Jsme  přesvědčení,  že  budeme  rozvíjet  svou  specializaci,  kterou  je  zaměření  na 
obnovitelné  zdroje energie.  Vzhledem k tomu,  že  ekocentrum není  dobře dostupné 
veřejnou dopravou, budeme možná muset opustit pořádání akcí pro širokou veřejnost, 
ale o to více se budeme věnovat odborné veřejnosti  a jejímu vzdělávání.  Plánujeme 
vytvoření  pracovního  týmu  odborníků,  kteří  budou  toto  vzdělávání  vykonávat  a  tím 
přispějeme k tomu, aby se Příbramsko stalo zajímavým a ekologickým regionem. Trendy 
zde směřují spíše k dojíždění za prací do měst (zejména do Prahy), což je způsobeno 
nedostatkem pracovních míst v regionu. Chceme docílit vytvoření fungujících lokálních 
hospodářských systémů, jejichž přednosti jsou nejen ekologické, ale zejména sociální. 
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