
V projekte Příroda nezná hranic podporenom Európskym fondom regionálneho 
rozvoja sme v roku 2010 rozšírili poradenskú činnosť ČSOP a SZOPK a zapojili do 
siete nové informačné centrá.  

 

Kontakty na infocentrá: 
 

IC ČSOP Valašské Mezi říčí 
Zašovská 884, PS 49 
757 01 Valašské Meziříčí  
tel. 571 621 602 
e-mail: valmez@ochranci.cz 
web: http://ochranci.cz 
Ekoporadna se specializuje na zeleň, management chráněných území, správní řízení, péči o handicapované živočichy, účast 
OS ve správních řízeních, municipalitní problémy a ornitologii. Dále pořádá akce pro veřejnost - terénní exkurze, přednášky, 
semináře apod.  
Hodiny pro veřejnost: PO-PÁ 8-16 hodin (polední přestávka 12-12.30 hodin) 

  

 

  

IC Českého svazu ochránc ů přírody Pustevny  
Umístěno v Hotelu Tanečnica 
Pustevny 158 
756 57 Horní Bečva 
tel. případně do recepce hotelu Tanečnica 556 835 341 
e-mail: icpustevny@seznam.cz   
Informační centrum se specializuje na šetrnou turistiku. Získáte zde české i cizojazyčné informační letáky o Pustevnách, 

  



Beskydech, zlínském a moravskoslezském regionu, ekologii a ochraně životního prostředí, můžete si koupit turistické 
publikace i pohlednice.  
Hodiny pro veřejnost: SO-NE 10-15 hodin 

    

IC Českého svazu ochránc ů přírody Pul čín 
Francova Lhota – Pulčín 13 (budova bývalé základní školy) 
756 12 Horní Lideč 
tel. 571 410 229, případně ObÚ Francova Lhota (571 458 237) 
e-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz 
web: http://pulcin.cz 
Informační centrum se specializuje na šetrnou turistiku. Získáte zde české i cizojazyčné informační letáky o Pulčínských 
skalách, Beskydech, zlínském regionu, ekologii a ochraně životního prostředí, můžete si koupit turistické publikace i 
pohlednice.  
Hodiny pro ve řejnost: v sezóně (1.6.-31.8.) denně 9-16 hodin, mimo sezónu (1.9.-31.5.) – SO, NE a svátky 9-15 hodin, 
hromadné návštěvy možno objednat i na všední dny 

  

  

  

Ekocentrum Aquila Bartošovice n. M.  
   

Bartošovice 146, 742 54  
tel. 556 758 675, 723 648 759 
e-mail: cevbartosovice@csopnj.cz 
web: www.orelskalni.cz 
Ekocentrum nabízí ekovýchovné programy pro organizované skupiny zejména mládeže. Náplní programů je hlavně druhová 
ochrana živočichů, seznámení s riziky, která živočichy ohrožují. Součástí ekocentra je Informační centrum CHKO Poodří se 
stálou expozicí "Příroda a lidé". Poskytujeme informace na individuální dotazy týkající se ochrany živočichů a životního 
prostředí. 
Základní provozní doba: PO–PÁ od 8 do 15 hodin. V této době poskytujeme odpovědi na individuální dotazy a realizujeme 
ekoprogramy pro organizované skupiny na objednávku.  

  



  

  

IC ČSOP Planorbis Krom ěříž  
   

Vrchlického 2859, 767 01 Kroměříž 
tel. 602 532 504 
e-mail: planorbis@naucnastezka.cz 
web: http://www.naucnastezka.cz 
Informační centrum se specializuje na ochranu přírody. Poradna se specializuje na témata: environmentální výchova a 
poradenství pro školy a veřejnost, problematika naučných stezek v regionu, pořádání výstav a akcí spojených s ochranou 
přírody, tvorba výukových materiálů. 
Hodiny pro ve řejnost: ÚT a ČT 15-17 hodin 

  

    

Školní ekozahrada – ČSOP Via Hulín  
   

Nábřeží 938, 768 24 Hulín 
tel. 606 541 859 
e-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz 
web: http://nature.hyperlink.cz/via/pnh_main.htm 
Činnost centra: Environmentální výchova mládeže a dospělých, vedení oddílu MOP Orlovci, besedy s občany, budování 
přírodozpytecké ekozahrady, mapování živočichů a rostlin, údržba rezervací. 
Hodiny pro ve řejnost: ST 15-18 hodin 

  

    

Informa čné centrum SZOPK Prievidza  
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor 
Nábrežie sv. Metoda 17 
971 01 Prievidza 
tel. 00421 948336673, 00421 905512259 
Zameranie činnosti: prevádzka Zelenej knižnice pre verejnosť a poradenstvo v odbore ornitológia (vtáčie búdky, prikrmovanie, 
krúžkovanie vtáctva, determinácia druhov). 
Otváracia doba: každý utorok 8–15; každý piatok 14–17, každú 1. sobotu v mesiaci 13–16 hod. 

  



 

  

Informa čné centrum SZOPK Liptovský Mikuláš  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) 
ul. 1. mája č. 38 
031 01 Liptovský Mikuláš  
tel. 00421 948096363, 00421 445477234 
Zameranie činnosti: hubárska a bylinkárska poradňa a poradenstvo v oblasti chránených území, chránených druhov a 
jaskyniarstva  
Otváracia doba:  každý pondelok 14–16 hod. 

  

    

Informa čné centrum SZOPK Dolný Kubín  
Centrum voľného času Domček 
Lucenkova 1209/18, 026 01 Dolný Kubín 
tel.: 0902671121; e-mail: priroda@oravskemuzeum.sk 
Zameranie činnosti: environmentálna výchova a metodická činnosť pre učiteľov, žiakov a študentov. 
Otváracia doba: každú stredu 15–18 hod. 

  

    

   

    

 


