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Kdo jsme

Stručně o organizaci
Celý  název  naší  organizace  je  Brontosauří  ekocentrum Zelený  klub,  zkráceně  BEZK.  Byla 
založena v roce 1992 a její hlavním zaměřením je publikační činnost.

Hlavní činnost
Vydáváme  časopis  o  životním  prostředí  Ekolist a  na  internetu  provozujeme  Ekolist.cz 
(bývalý EkoList po drátě), denně aktualizované stránky přinášející zpravodajství o životním 
prostředí  (včetně  velkého  množství  tematicky  členěných  příloh),  Ecomonitor -  databáze 
článků o životním prostředí a EkoLink - katalog stránek o životním prostředí.

Ostatní činnost
BEZK také spravuje stránky  Českého národního komitétu UNEP a spolupracuje při budování 
webových stránek  ÚVR ČSOP.  Při  budování  stránek nabízí  pomoc technickou i  obsahovou. 
BEZK spolupracuje s místní správou a samosprávou a to v ČR i  v zahraničí.

Vedení společnosti tvoří: Pavel Činčera, Radek Svítil a Jiří Neustupa. Ředitel organizace 
je Pavel Činčera. Stálými zaměstnanci byli Pavel Činčera, Hana Hermová (do ledna), Martina 
Kollerová (od ledna do května), Ondřej Charvát,  Radek Svítil  (do listopadu), Martin Mach, 
Martin Jahoda (do ledna), Karel Dolejší (od ledna), Kamila Pletánková a Klára Lonská. Stálými 
spolupracovníky jsou Jan Stejskal, Vendula Maráková, Matouš Mihaliček a Helena Marková. 
Vendula Maráková se stala stálou zaměstnankyní na začátku roku 2004 a ve stejném roce 
nastoupila na mateřskou dovolenou. 
Organizace má statut občanského sdružení (podle Zákona č. 83/1990 Sb.), v roce 2008 měla 
7 zaměstnanců. BEZK spolupracuje s 10-15 stálými externími spolupracovníky.

Poslání a cíle organizace
Organizace se snaží šířit objektivní informace o životním prostředí, přinášet nápady a rady k 
šetrnějšímu  chování  k životnímu  prostředí.  Nabízí  technickou  pomoc  při  realizaci  projektů 
jiných  organizací,  při  níž  využívá  moderních  informačních  technologií.  BEZK  se  neúčastní 
kampaní a nepodporuje žádná konkrétní řešení.

Stručný profil členů organizace
Členové a spolupracovníci BEZKu mají převážně vysokoškolské vzdělání nebo vysokou školu 
studují,  z  oborů  technických,  přírodních  i  humanitních  (informačních  technologií).  Věkové 
rozmezí od 22 do 40 let. Velká většina má několikaleté zkušenosti s prací v NGO.
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Realizované projekty v roce 2008

V roce 2008 jsme pokračovali v práci na 4 hlavních projektech:

1 Časopis Ekolist - měsíčník o životním prostředí 
2 Ekolist.cz – internetové stránky o životním prostředí
3 Ecomonitor – databáze článků o životním prostředí 
4 EkoLink – katalog odkazů na stránky o životním prostředí

Hlavní  prioritou v roce 2008 byl  Ekolist.cz,  jehož součástí  je  řada rubrik,  které  jsou také 
samostatnými projekty.

Dále jsme pokračovali v práci na následujících projektech, které končily v tomto roce.

 Vzdělávací projekt Novináři a společnost ve spolupráci s Vyšší odbornou 
školou publicistiky
 Environmentální občanské poradenství 

Podrobnosti o projektech najdete v příslušných přílohách.

Zaměstnanci a stálí externí spolupracovníci

V roce 2008 pracovali pro organizaci následující zaměstnanci a stálí externí spolupracovníci:

Pavel Činčera je předseda a ředitel, vystudoval Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy v 
Praze. Vedením projektů na ochranu životního prostředí se zabývá od roku 1989. V BEZKu je 
zaměstnán na plný úvazek.
Radek Svítil vystudoval České vysoké učení technické Fakultu strojního inženýrství  v Praze, 
obor Automatické řízení a inženýrská informatika. Je zaměstnán v BEZKu od října roku 1992, v 
období od prosince 1992 do října 1997 byl šéfredaktorem časopisu Ekolist (před rokem 1995 
vydávaného pod názvem Pecka). Byl odpovědný za vedení internetového projektu  Ekolist.cz 
(www.ekolist.cz) a EkoLink (www.ekolink.cz). Byl zaměstnán v organizaci do konce listopadu 
na plný úvazek.
Ondřej Charvát je zaměstnanec BEZKu, který pracuje zejména na projektu Ecomonitor, má 
také na starosti rubriku  Ekologická Legislativa  a Politici a životní prostředí.  Podílí se také na 
zodpovídání  dotazů a tvorbě zpráv,  rad a návodů pro Zelenou domácnost.  Od prosince je 
šéfredaktorem internetového projektu Ekolist.cz (www.ekolist.cz).
Martin  Mach  má  na  starost  plnění  ekospotřebitelských  a  ekoporadenských  projektů  po 
obsahové stránce a spolupracuje na administrativní části.  Je zapojen jako redaktor časopisu 
Ekolist a serveru Ekolist.cz. Je odpovědný za rubriku Zelená domácnost – poradenský servis a 
za stránky Zeleného knihomola. Je vedoucím projektu Environmentální občanské poradenství 
(2006-2008).  Dálkově  studuje  magisterské  studium  na  Fakultě  humanitních  studií  na 
Univerzitě Karlově.
Jan Stejskal vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor bakalářské studium humanity, a 
Fakultu  humanitních  studií  UK,  obor  obecná  antropologie  a  je  stálým  externím 
spolupracovníkem organizace. Je šéfredaktorem časopisu Ekolist a píše zprávy a jiné texty pro 
Ekolist.cz  i pro časopis Ekolist.
Hana Hermová byla zaměstnaná v BEZKu na částečný úvazek od roku 2004, od roku 2007 
na plný úvazek jako informační pracovnice projektu Ecomonitor. V organizaci byla zaměstnaná 
do  ledna.  Měla na  starost  prodej  reklamy  pro  Ekolist.cz  a  pro  tištěný  Ekolist. Studentka 
prezenčního doktorandského studium na Fakultě stavební ČVUT Katedra sídel a regionů, obor 
Inženýrství životního prostředí.
Martina  Kollerová  byla  zaměstnaná  v organizaci  od  ledna  do  května  jako  informační 
pracovnice  projektu  Ecomonitor  a  měla  na  starosti  zprostředkování  reklamy  a  inzerce  na 
Ekolist.cz a i v tištěném Ekolistu. 
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Kamila Pletánková  je zaměstnaná v BEZKu na částečný úvazek od května a od prosince 
2008 na stálý úvazek jako informační pracovnice projektu  Ecomonitor,  pro který také píše 
překladové  články  a  má  na  starosti  zprostředkování  reklamy  a  inzerce  na  Ekolist.cz  a  i 
v tištěném Ekolistu. 
Helena Marková  spolupracuje s BEZKem od začátku roku 2007 jako finanční manažerka. Je 
stálým externím spolupracovníkem. 
Vendula Maráková byla externí spolupracovnicí od roku 2001 (stala se zaměstnankyní v roce 
2004).  Pracovala  na  převodu  dat  do  nového  publikačního  systému,  jako  vedoucí  vydání, 
redaktorka  a  vedla  projekt  Ecomonitor.  Vystudovala  Fakultu  Sociálních  věd  na  Univerzitě 
Karlově, obor Masová komunikace, v minulosti pracovala pro Prager Zeitung a pracovala jako 
mediální analytik ve firmě Newton I. T.
Klára  Lonská  je  sekretářka  organizace  od  roku  2006  na  plný  úvazek.  Vede  databázi 
odběratelů tištěného Ekolistu a spolupracuje na jeho distribuci. Aktualizuje stránky Zeleného 
knihomola a od srpna také Kalendář akcí. 
Martin Jahoda byl zaměstnán v BEZKu do ledna jako vedoucí vydání a spravoval fotobanku.
Karel  Dolejší  byl  zaměstnancem  BEZKu  od  ledna.  Vystudoval  sociologii  a  filosofii  na 
Masarykově univerzitě v Brně, pracoval v několika neziskových organizacích jako analytik a 
tiskový mluvčí. V rámci projektu Ekolist.cz pracoval jako vedoucí vydání.
Matouš  Mihaliček  je  stálým  externím  spolupracovníkem  organizace,  většinou  pomáhá 
s grafickými pracemi.

K našemu týmu patřila  i  řada  externistů  a  spolupracovníků,  kteří  pracují  pro  naši 
organizaci na základě dohody o provedení práce. Jejich počet se pohyboval mezi 10 – 15.

Sponzoři a partneři

Naše činnost by nebyla možná bez sponzorů a partnerů, ze kterých nejdůležitějšími v roce 
2008  bylo  Ministerstvo  životního  prostředí  České  republiky,  Evropská  komise,  Evropský 
sociální fond a Hlavní město Praha. 

Naším hlavním spolupracovníkem je Brontosaurus Praha 7, se kterým sdílíme kancelářské 
prostory a jehož členové s námi spolupracují, a Econnect, který provozuje internetový server 
na němž máme umístěny své stránky; Econnect je také poskytovatelem našeho redakčního 
systému a spolupracuje s námi na řešení našich technických problémů.
Všem těmto sponzorům a spolupracovníkům děkujeme, protože bez nich by naše práce nebyla 
možná.
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Příloha I – Naše hlavní projekty
Ekolist – měsíčník o životním prostředí

V roce 2008 vyšel měsíčník Ekolist jedenáctkrát (časopis má pravidelnou přestávku na začátku 
srpna). Vycházel na 24 stranách A4 včetně obálky. Ekolist byl celý rok tištěn černobíle na 
recyklovaný papír.
Časopis připravoval tým redaktorů, externích spolupracovníků a občasných přispěvatelů, které 
vedl  šéfredaktor  a  zároveň  hlavní  řešitel  projektu  Mgr.  Jan  Stejskal.  Šest  členů  týmu je 
zaměstnanců  BEZKu,  pět  stálých  spolupracovníků  a  několik  desítek  příležitostných 
spolupracovníků. Do týmu patřili nejen píšící autoři, ale i ilustrátoři a fotografové. 
Při  zpravodajství  jsme  využívali  agentur  ČTK  a  TASR.  Navzdory  tomu  naprostou  většinu 
časopisu představovaly vlastní články redaktorů Ekolistu a jeho externích spolupracovníků. Při 
jejich  přípravě  patří  mezi  základní  zdroje  informací  rovněž  servery  EcoMonitor  a  EkoLink. 
Ekolist úzce spolupracuje i s internetovým deníkem Ekolist.cz.
Sazbu a zlom časopisu zajišťovala firma Czechdesigners, která je i autorem grafického návrhu 
Ekolistu. Osvit a tisk zajišťuje externí firma – po celý rok 2008 to byla firma NVT Repro.
O distribuci časopisu se vydavatel Ekolistu dělí s firmou DUPRESS, která zajišťuje rozesílání 
Ekolistu předplatitelům. BEZK spravuje databázi odběratelů a zajišťuje distribuci Ekolistu na 
jednotlivá prodejní místa. Jedná se hlavně o knihkupectví, bioprodejny, čajovny a kavárny. 
Před koncem roku 2008 šlo o 19 míst v šesti městech České republiky.
Propagaci Ekolistu zajišťujeme také sami. Nejčastěji s ní pomáhá internetový deník Ekolist.cz. 
Další strategií je mediální partnerství. V roce 2008 jsme uzavřeli mediální partnerství například 
s Moravskou galerií v Brně – výstava fotografií Neregulováno. Prales ve fotografii.

Časopis  Ekolist  většinou vychází  první  týden v měsíci  (s  přestávkou  v srpnu).  Materiály  z 
Ekolistu pravidelně přebírají jiná ekologická média (například Econnect, Sisyfos atd.) a dělala 
to i po celý rok 2008. Materiály z časopisu v roce 2008 přebraly, nebo byly podkladem pro 
jejich vlastní články, například internetové deníky Aktuálně.cz, iHNed.cz, Lidovky.cz, Britské 
listy  a  Econnect,  dál  Nový  prostor,  EkoNoviny,  Sisyfos,  ale  i  weby  jako  Rozvojovka.cz, 
Sreality.cz,  Busportal.cz  atd.  Velká  část  autorských  článků  z  tištěného  Ekolistu  je  navíc 
přebírána do internetového deníku o životním prostředí Ekolist.cz, kde je může číst mnoho 
desítek tisíc čtenářů měsíčně. 

Co vlastně Ekolist svým čtenářům přináší? Obsah je rozdělen do následujících rubrik:

Zprávy  –  hlavní  rubrika  časopisu,  rozsah  obvykle  8  stran.  Přináší  nejdůležitější  a 
nejzajímavější události z oblasti životního prostředí,  ke kterým ve světě došlo, samozřejmě 
s důrazem na Českou republiku. Základem je dvoustrana s krátkými příspěvky zpravodajského 
charakteru,  na  dalších  stranách  jsou  obsáhlejší  příspěvky  redaktorů  Ekolistu,  které  jsou 
zpracovány v kontextu a analytičtěji.

Rozhovor – asi  1 až 2 tiskové strany.  Rubrika představuje názory a argumenty předních 
odborníků,  politiků,  aktivistů  nevládních  organizací  a  dalších  osobností  z oblasti  životního 
prostředí.  Původní  rozhovory  v  roce  2008  Ekolist  přinesl  například  s  Hanou  Hudcovou  z 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. o Dunaji, se znalcem půd Zdeňkem Vašků o 
stavu  českých  půd,  s  malířem  Otto  Plachtem  o  životě  v  Amazonii,  s  biologem  Davidem 
Mechem o vlcích, s vědcem a horolezcem Tomášem Maršíkem o životě v aljašské divočině, s 
biologem a myslivcem Jaroslavem Červeným o živočišných invazích, s cestovatelem Petrem 
Hejtmánkem o afrických savanách nebo s ichtyologem Martinem Duškem o životě v českých 
řekách.

Reportáž – obvykle dvě tiskové strany. Rubrika poutavou formou vypráví o životním prostředí 
v  nejrůznějších  koutech  světa;  v  roce  2008  Ekolist  přinesl  původní  reportáže  například  z 
Demokratické  republiky  Kongo  (o  „nejekologičtějším“  městě  světa),  z  Kambodži  (o  lidech 
odkázaných na život na zdejší největší skládce odpadů) nebo z moldavské Iargary (o obci se 
zdroji podzemní vody zamořenými naftou).
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Esej – rozsah zpravidla 2 strany; v této rubrice přinášíme rozsáhlejší příspěvky odborníků, v 
nichž se autoři věnují důležitým oblastem vztahu lidí a jejich (nejen) přírodního okolí. V roce 
2008 zaujaly především eseje „Kultury a chování zvířat“ od Mariny Vančatové, „Sociobiologie 
na scestí“ od Bohuslava Binky, „Povodí mysli“ od Giuseppe Morettiho, „Jak lišejníky udržovaly 
suché prdýlky nemluvňat“ od Michala Skalky nebo „Reciprocita a losos“ od Davida Abrama.

Názory a Vaše dopisy – obvykle 1 strana. Tato rubrika představuje diskuse na aktuální a 
dlouhodobé problémy, a to jak od redaktorů Ekolistu, tak od aktivistů, politiků nebo různých 
odborníků. Rubrika Vaše dopisy nám umožnila dosáhnout většího spojení s našimi čtenáři.

Zelená domácnost  –  je  rubrika,  jejíž  rozsah  je  okolo  dvou  stran  časopisu.  Snažíme se 
čtenářům  zprostředkovat  praktické  rady,  jak  se  v  každodenním  životě  chovat  šetrně  k 
životnímu prostředí. Dozvědí se, jak šetřit energií, jak nejlíp třídit odpad nebo kde seženou 
ekologicky  šetrné  výrobky.  Články  z  této  rubriky  patří  k  často  přebíraným  jinými  médii. 
návštěvnost  rubriky  Zelená  domácnost  –  měsíčně  více  jak  5000  unikátních  návštěvníků. 
Meziroční nárůst čtenosti byl v roce 2008 32%.

Vyšlo, vychází, vyjde –  kulturní rubrika Ekolistu o rozsahu 1-2 stran časopisu; pravidelné 
recenze zajímavých knížek o životním prostředí, ale věnujeme se v ní i výtvarnému umění.

Legislativa  –  obvykle  1  strana.  V  této  rubrice  sledujeme  probíhající  jednání  o  právních 
předpisech v Parlamentu České republiky. Pravidelně přinášíme rozbor aktuálního hlasování 
(včetně přehledné tabulky, jak hlasovala jednotlivá politická uskupení) týkajících se zákonů o 
životním prostředí.

Kalendář akcí – zpravidla 1-2 strany. Rozsah akcí, o kterých přinášíme informace je velice 
široký – od dobrovolnických brigád na sousedově louce přes výstavy a trhy s ekologickým 
zbožím po mezinárodní odborné konference.

Cíle a cílové skupiny
Základním cílem autorů Ekolistu je dělat časopis jako novináři – tedy ne jako odborníci na 
životní  prostředí  ani  jako  aktivisté  prosazující  nějaké  konkrétní  řešení.  Přestože  vítáme 
příznivce ze všech těchto skupin jako čtenáře Ekolistu, jako novináři se zaměřujeme hlavně na 
nespecifikovanou  „laickou“ veřejnost. Takto vyplňujeme mezeru ve spektru environmentálně 
zaměřených českých medií,  která  jsou buď odborná (jako například  Odpady nebo časopis 
Ochrana přírody) nebo aktivistická (Sedmá generace nebo Sisyfos). Ekolist je časopis, v němž 
laický čtenář se zájmem o životní prostředí může najít informace srozumitelně vysvětlené a 
zároveň věcné a aktuální.
Druhou cílovou skupinou jsou tzv.  decision makers.  Díky podrobnému sledování  legislativy 
související se životním prostředím a samozřejmě také díky našemu vlastnímu zpravodajství, 
rozhovorům  atd.  přinášíme  informace,  které  můžou  odpovědní  činitelé  využít  při  svém 
rozhodování o věcech veřejných. Ekolist je čten na univerzitách, referátech životního prostředí 
nejrůznějších  úřadů,  a  dokonce  částí  nejvyšší  politické  reprezentace  v  Parlamentu  České 
republiky.  Čtenáři  Ekolistu  jsou téměř všichni  bývalí  ministři  životního  prostředí  a je  jím i 
současný ministr.
Náš záměr se dvěma zmíněnými cílovými  skupinami má jeden smysl  a jeden cíl.  Šířením 
aktuálních a někdy velmi „technických“ (například v legislativní oblasti) informací o životním 
prostředí  zdůrazňujeme význam environmentální  problematiky pro veřejný,  tedy i  politický 
život  naší  země.  Pomáháme  demytizovat  práci  občanských  sdružení  v oblasti  životního 
prostředí  a  pomáháme i  odpovědným činitelům rozhodovat  se  na  základě  věcných,  nikoli 
zbytečně ideologizovaných informací. Zároveň se tyto informace snažíme podávat přijatelnou, 
čtivou formou. Ke čtenáři  se tak najednou dostanou jak zajímavé reportáže a eseje, tak i 
důležité informace o ochraně životního prostředí a přírody.
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Ekolist.cz

Ekolist.cz (www.ekolist.cz) je internetový server o životním prostředí.

Hlavní stránka Ekolistu.cz (www.ekolist.cz) přináší  denně aktualizovaný výběr zpráv.  Na 
titulní  straně  můžete  najít  výběr  z očekávaných  událostí,  anketu  a  celkový  přehled  zpráv 
z ostatních rubrik Ekolistu.cz.

Stránka  Zpravodajství (www.ekolist.cz/zpravy.stm)  obsahuje  kompletní  přehled  zpráv  a 
článků  (včetně  našich  vlastních  a  ostatní  vybrané  z ČTK,  TASR  a  Ecomonitor)  a  celkový 
přehled aktuálních tiskových zpráv a zajímavých článků o životním prostředí z jiných serverů. 
Stránka  Zpravodajství  obsahuje  také  regionální  stránky  (nabízí  v  podstatě  samostatné 
regionální  stránky  doplněné specifickými  odkazy na další  –  pro zvolený region  – užitečné 
informační zdroje). Zprávy týkající se vybraných témat jsou opatřovány odkazy na související 
starší  články  Ekolistu  a  na  internetové  stránky,  které  mají  k  tématu  zprávy  vztah. 
Zpravodajství je aktualizováno několikrát denně.
Ze stránky Zpravodajství (stejně jako z dalších tematických a regionálních stránek) je možno 
vyhledávat starší zprávy, tiskové zprávy a související články z našeho archívu.

Ekologická legislativa  (www.ekolist.cz/zakony.stm) – zde jsme se soustředili  zejména na 
informace  o připravovaných  a  projednávaných  zákonech.  Informujeme  zde  o  postupu 
projednávání ekologických zákonů v Parlamentu ČR a o předpisech vycházejících  ve Sbírce 
zákonů. Stránka obsahuje odkazy na plná znění sněmovních tisků i na texty předpisů vyšlých 
ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv. Stránka také přináší zpravodajství týkající 
se přípravy a projednávání ekologických zákonů a předpisů v ČR a v zahraničí  a názory a 
komentáře  zabývající  se  touto  problematikou.  Zájemci  o ekologickou  legislativu  zde  dále 
najdou  řadu  odkazů  na  stránky  s  podobnou  tématikou  v  českém  i  světovém  internetu. 
Zpravodajství na stránce je aktualizováno průběžně, informace o zákonech a dalších právních 
předpisech jednou týdně.

Od roku 2005 připravujeme „Hlasování ve Sněmovně“, sérii článků o jednotlivých zákonech 
spolu s jejich stručným obsahem, průběhem projednávání a s informací, které politické strany 
prosazovaly (ne bo naopak odmítaly) daný návrh. Tato služba si u čtenářů získala velmi rychle 
oblibu a každý jednotlivý text z tohoto celku vykazuje vysokou čtenost (přes 1000 přístupů). 
Články  jsou  doplněny  o  tabulky  hlasování,  ve  kterých  najde  čtenář  tabulky  hlasování  o 
konkrétním zákoně rozdělené podle parlamentních stran, a také zjistí, jak hlasovali jednotliví 
poslanci.  Texty  jsou  navázané  na  naše  tabulky  sledovaných  předpisů,  takže  informace  je 
skutečně komplexní. 

V důsledku rozsáhlých změn v roce 2004 byla tato stránka částečně výsledkem samostatného 
projektu.

Evropská unie a životní prostředí  (www.ekolist.cz/evropa.stm) – stránka je rozdělena na 
podstránky  Zpravodajství,  Základní  informace  o  Evropské  unii,  Instituce  Evropské  unie, 
Legislativa Evropské unie,  Politika Evropské unie,  Česká republika a Evropská unie,  Ostatní  
noví členové a kandidáti. Na stránce se zpravodajstvím naleznou čtenáři informace jednak ze 
servisu  ČTK  a  TASR  a  původní  články  redakce  Ekolistu,  dále  odkazy  na  tiskové  zprávy 
Evropské unie a odkazy na tiskové zprávy dalších organizací, které se týkají EU a životního 
prostředí.  Na  jednotlivých  podstránkách  pak  čtenáři  naleznou  informace  o  Evropské  unii 
a o její  historii,  o  institucích  Evropské  unie,  její  legislativě  a  ekologické  politice.  Všechny 
informace jsou doplněny odkazy na související stránky v internetu, takže mohou sloužit jako 
odrazový  můstek pro  hlubší  studium vybraného problému.  Na stránce „Česká  republika  a 
Evropská  unie”  naleznou  čtenáři  stručný  přehled  historie  vztahů  ČR  a  EU,  informace  o 
přístupové smlouvě, na jejímž základě vstoupila ČR do EU, a podrobné informace o procesu 
vyjednávání o vstupu ČR do Evropské unie. Na stránce „Ostatní  noví členové a kandidáti“ 
nabízíme  čtenářů  základní  informace  o dvanácti  zemích,  které  spolu  s ČR  vstoupily  do 
Evropské unie či o vstup ještě usilují. Stránka je aktualizována průběžně.

7



BRONTOSAUŘÍ EKOCENTRUM ZELENÝ KLUB (BEZK)
www.bezk.ecn.cz, www.ekolist.cz

Kalendář  akcí  (www.ekolist.cz/kalendar.stm)  –  tato  stránka  nabízí  informace  o  akcích  z 
oblasti životního prostředí. Akce jsou pro snazší orientaci rozděleny do rubrik. Informace o 
akcích čerpáme z materiálů zaslaných organizátory akcí, z internetu a z tisku. Na stránce jsou 
uvedeny také odkazy na jiné kalendáře ekologických akcí na internetu. 
Stránky  Kalendáře  akcí  jsou  aktualizovány  jednou  až  dvakrát  každý  týden,  informace  o 
aktuálních akcích (tiskové konference apod.) jsou vkládány průběžně. Kalendář akcí umožňuje 
uživatelsky  definované  zobrazování  a  vyhledávání  akcí  (kombinace  tématu,  termínu  a 
regionu).

Zelená  domácnost  (www.ekolist.cz/zeldom.stm)  –  tato  stránka  nabízí  rady  pro  šetrnější 
chování k životnímu prostředí. Je rozdělena na několik tematických oblastí. Součástí Zelené 
domácnosti  je  i  interaktivní  ekoporadna –  návštěvníci  naší  stránky  nám mohou  zaslat 
dotazy k ochraně životního prostředí, na které naši redaktoři zjistí odpověď a dotaz i odpověď 
zveřejníme  na  našich  stránkách  (www.ekolist.cz/zd-dotazy.shtml). Na  stránkách  Zelené 
domácnosti jsou  uvedeny i odkazy  na  další  související  stránky  na internetu.  Na  provozu 
poradny  spolupracujeme  s  řadou  externích  spolupracovníků.  Stránka  je  aktualizována 
průběžně. Články z této rubriky patří k často přebíraným jinými médii. návštěvnost rubriky 
Zelená domácnost – měsíčně více jak 5 000 unikátních návštěvníků. Meziroční nárůst čtenosti 
byl v roce 2008 32%.

Zelený knihomol (www.ekolist.cz/knihy.stm) – tato stránka přináší informace o vycházejících 
knihách z oblasti  životního  prostředí.  Vedle stručných anotací  jednotlivých knih obsahuje i 
recenze některých titulů a odkazy na některé knihovny a knihkupectví na internetu. Anotace 
knih  jsou  rozděleny  do  tematických  oblastí.  Stránka  je  aktualizována  zpravidla  dvakrát 
měsíčně.

Klimatické změny (www.ekolist.cz/klima.stm) – stránka obsahuje archív zpráv a dokumentů 
týkajících se klimatických změn a snah o jejich minimalizaci. Je rozdělena na podstránky: Proč 
dochází ke klimatickým změnám?, Současné problémy s podnebím a Snahy o omezení emisí  
skleníkových plynů. Na této stránce jsme mj. podrobně sledovali  průběh konferencí OSN o 
klimatu. Jsou zde uvedeny odkazy na řadu dalších WWW stránek k danému tématu. Stránka je 
aktualizována průběžně.

Fórum Ekolistu (www.ekolist.cz/nazory.stm) – přinášíme zde názory, komentáře a čtenářské 
dopisy  hodnotící  významné  ekologické  události  a  problémy.  Názory  je  možné  si  prohlížet 
všechny nebo vyfiltrovat podle témat. V roce 2004 jsme zavedli on-line diskuse u jednotlivých 
názorů. Stránka je aktualizována průběžně.

Politici  a  životní  prostředí (www.ekolist.cz/politika.stm) –  tato  stránka  je  v  centru 
pozornosti čtenářů zejména tehdy, když se blíží volby. Stránka je ale aktualizována stále a 
nikoli jen v období volebních kampaní. Sledujeme na ní totiž výroky a činy politických stran, 
vlády,  Poslanecké  sněmovny,  Senátu  a  obecních  zastupitelstev  ve  vztahu  k životnímu 
prostředí. Vedle zpravodajství a komentářů s touto tématikou nabízíme množství odkazů na 
související  materiály  přístupné  na  internetu  (záznamy  z  tiskových  konferencí,  dokumenty 
vlády apod.). Během roku 2006 jsme na ní sledovali volby do Poslanecké sněmovny. Od roku 
2004  sledujeme  výsledky  důležitých  hlasování  v  Poslanecké  sněmovně.  Stránka  je 
aktualizována průběžně.

Summit Země 2002 (www.ekolist.cz/summit.stm) – tato stránka je v provozu od června 
roku 2002 a přinášela aktuální informace z jednání na "Summitu Země" v Johannesburgu. 
Dále zde sledujeme vše, co s touto mezinárodní konferencí a závazky na ní přijatými souvisí.

8



BRONTOSAUŘÍ EKOCENTRUM ZELENÝ KLUB (BEZK)
www.bezk.ecn.cz, www.ekolist.cz

Návštěvnost:
Důležitým  výsledkem je  relativně  vysoká  čtenost  Ekolistu.cz.  Relativně,  protože  na  jedné 
straně patří na českém internetu, braném jako celek, k serverům s menší návštěvností, ovšem 
na druhou stranu se řadí k nejvíce navštěvovaným environmentálním serverům u nás. 
(Zdroj: Ověřování návštěvnosti serverů -  iAudit)

Ekolist.cz
Měsíc Unikátních návštěvníků 

2008
Unikátních 
návštěvníků 2007

Nárůst o 
%

Leden 23 036 25 663 -10%

Únor 28 879 23 054 25%
Březen 31 694 27 288 16%

Duben 35 627 26 979 32%

Květen 36 728 27 202 35%
Červen 38 170 21 569 77%

Červenec 36 436 18 214 100%

Srpen 33 430 18 922 77%
Září 39 714 21 322 86%
Říjen 50 655 26 672 90%

Listopad 53 161 25 456 109%

Prosinec 49 012 19 432 152%
Průměr za měsíc 38 045 23 481 66%

Zelená domácnost
Měsíc Unikátních návštěvníků 

2008
Unikátních 
návštěvníků 2007

Nárůst o 
%

Leden 3 561 3 748 -5%

Únor 4 563 3 483 31%
Březen 4 781 4 004 19%

Duben 4 756 4 291 11%

Květen 4 692 4 360 8%
Červen 4 157 3 243 28%

Červenec 3 900 2 897 35%

Srpen 3 600 3 088 17%
Září 4 195 3 328 26%

Říjen 4 561 3 756 21%

Listopad 4 654 3 483 34%

Prosinec 6 093 2 408 153%
Průměr za měsíc 4 460 3 507 32%

Identifikované hlavní cílové skupiny

Státní správa a samospráva, novináři, zaměstnanci podniků se vztahem k životnímu prostředí 
(ať již z hlediska negativních dopadů, nebo nabízející „ekologické“ služby), studenti a učitelé. 
Podle našich průzkumů se jedná především o uvedené příslušníky cílových skupin, kteří naše 
služby využívají nejčastěji. 
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Naši čtenáři  získávají  na serveru www.ekolist.cz především informace, a to jak povšechné, 
které slouží  k obecné orientaci  v problematice či  jejím výseku, tak informace konkrétní.  Z 
konkrétních informací se zajímají nejvíce o nově vydávané knihy, problematiku Evropské unie 
a životního prostředí, rady pro šetrnější vztah k životnímu prostředí a ekologickou legislativu. 
Provozujeme také hojně využívaný Kalendář akcí v oblasti životního prostředí.

K  diskusím  využívají  čtenáři  Fóra  Ekolistu.  Přínosem  je  zde  prezentace  názorů  různých 
zájmových skupin a jejich konfrontace.

Co se týče věku našich čtenářů, podle Výzkumu sociodemografie návštěvníků NetMonitor čte 
Ekolist.cz:

 17,15 % čtenářů ve věku 12-19 let, 
 25,42 % ve věku 20-29 let, 
 25,41 % ve věku 30-39 let,
 15,47 %  ve věku 40-49 let, 
 12,39 % ve věku 50-59 let,  
 3,27 % ve věku 60-69 let a 
 0,89 % ve věku 70-79. 

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, říjen 2008.
Podíl čtenářů podle krajů:
Praha 15.97 %  
Středočeský kraj  10.47 %
Jihočeský kraj 5.84 %
Plzeňský kraj 4.06 %
Karlovarský kraj 3.81 %
Ústecký kraj 7.42 %
Liberecký kraj 5.47 %
Hradecký kraj  4.65 %
Pardubický kraj 4.96  %
Kraj Vysočina 6.03 %
Jihomoravský kraj  9.75 % 
Olomoucký kraj 4.84 %
Zlínský kraj 6.19 %
Moravskoslezský kraj 10.54 %

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, Říjen 2008. 

Podle průzkumu čtenosti vychází, že Ekolist.cz není výhradně médiem čteným v Praze, i když 
v  hlavním  městě  dosahujeme  nejvyšší  čtenosti  (15,97  %).  Dobře  jsme  na  tom  i  ve 
Středočeském kraji (10,47 %), Moravskoslezkém (10,54 %) i Jihomoravském kraji (9,75 %). 
Ekolist.cz je tedy médium se skutečně celorepublikovým dopadem, bez zajímavosti není ani 
poměrně slušný podíl čtenářů ze Slovenska.

Ekolist.cz slouží také jako významný informační zdroj pro další servery. Zpravodajství Ekolistu 
přebírá (převážně ve formě titulků s odkazy na plné texty zpráv) řada dalších serverů, mezi 
nimi i velké zpravodajské servery a portály (například Novinky.cz). Plné texty článků přebírá 
například zpravodajský server Aktuálně.cz.
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Ecomonitor

Ecomonitor  je  každodenně  aktualizovaná  databáze  článků  a  tiskových  zpráv  týkajících  se 
tématu životního prostředí.  Zařazované texty pocházejí ze tří  zdrojů. Monitorujeme domácí 
tištěné  a  elektronické  deníky  a  časopisy  (Ihned,  MF  Dnes,  Lidovky,  Právo,  Respekt,  
Aktuálně.cz, Deník, Sedmá generace atd.) Tyto články jsou zveřejňovány buď jako celé texty 
umístěné na našich stránkách nebo v podobě odkazů na původní stránky zdroje. Při  psaní 
původních článků vycházíme ze sledování zahraničních zdrojů, především z anglické jazykové 
oblasti,  a snažíme se tak zpřístupnit  čtenářům jinak často nedostupné materiály.  Hlavními 
zdroji  jsou:  BBC,  Associated Press,  Environmental  News Network,  MSNBC,  AllAfrica.com a 
Swiss Radio. Poslední oblastí jsou tiskové zprávy vydávané jednak státní správou (Ministerstvo 
životního  prostředí,  Ministerstvo  dopravy atd.),  neziskovým sektorem (Arnika,  Děti  Země, 
Hnutí  DUHA,  Greenpeace) a stále  častěji  také soukromými společnostmi.  Celá databáze je 
doplněna vyhledávacím nástrojem. Požadované informace může čtenář získat buď zadáním 
klíčového  slova  nebo  pomocí  kategorií,  které  rozdělují  texty  jak  podle  zeměpisného  klíče 
(jednotlivé kraje ČR, země Evropy, Severní Amerika …) tak podle témat (doprava, chráněné 
oblasti,  odpady…) nebo institucí,  kterých se týkají  (vláda, jednotlivá  ministerstva,  politické 
strany atd.).

Domovská stránka www.ecomonitor.cz zobrazuje aktuální původní články, materiály z českých 
médií i tiskové zprávy. Pomocí on-line rešeršního nástroje jsou přístupné veřejnosti všechny 
zařazené texty.

Datábáze Ecomonitor (www.ecomonitor.cz) funguje od roku 1996 a je neustále aktualizována. 
Dnes databáze obsahuje více než 50 tisíc zveřejněných textů (zhruba 35 000 článků z českých 
médií asi 15 000 tiskových zpráv a 1 400 původních překladů).  V rámci České republiky se 
jedná o jedinou rešeršní databázi mediální odezvy environmentální problematiky, jež je navíc 
pro  uživatele  přístupná  bezplatně  24  hodin  denně.  Výstupy  Ecomonitoru  využívá  i  server 
Ekolist.cz (www.ekolist.cz), překladové články přebírá i řada jiných médií.
Na počátku roku 2007 jsme uvedli do provozu novou grafickou podobu databáze Ecomonitor, 
která by měla být pro uživatele přehlednější a atraktivnější. V návaznosti na to, jsme zahájili 
intenzivnější propagaci projektu, a to především na internetu díky spolupráci se spřátelenými 
zdroji,  které  využívají  naše  informace.  Podařilo  se  nám zpřehlednit  a  sjednotit  přístup  k 
textům uloženým v  archivech.  V  průběhu  celého  roku  se  průběžně  rozšiřuje  a  obměňuje 
spektrum zdrojů, ze kterých pochází texty umístěné v databázi. Snahou je nejen nabídnou co 
nejširší pohled na informace o životním prostředí, ale zároveň upozornit na některá zajímavá a 
méně známá periodika.

Největší  zájem  čtenářů  stabilně  vykazují  původní  články,  kterými  se  snažíme  přinášet 
informace o pohledu na problémy životního prostředí v celém světě. Letos jsme připravili  a 
zveřejnili novou podobu stránek ecomonitor.cz. V roce 2008 se podařilo držet trend zvyšování 
počtu čtenářů. 
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Návštěvnost:
V roce 2008 se díky nárůstu v druhé polovině roku podařilo udržet trend zvyšování počtu 
čtenářů.
(Tabulka zdroj: Ověřování návštěvnosti serverů -  iAudit)

Měsíc Unikátních 
návštěvníků 2008

Unikátních 
návštěvníků 2007

Nárůst o 
%

Leden    990 1 389 -29%
Únor 1 170 1 531 -24%
Březen 1 153 1 882 -39%

Duben 1 264 1 711 -26%

Květen 1 251 1 686 -26%
Červen 1 167 1 367 -15%

Červenec 1 188    950 25%

Srpen 1 422 1 116 27%
Září 1 805 1 071 67%
Říjen 1 928 1 274 51%

Listopad 1 968 1 100 79%

Prosinec 1 837    792 132%
Průměr za měsíc 1 429 1 256 14%

Přínos  Ecomonitoru  vidíme  zejména  v  následujících  sférách,  jejichž  příslušníci  mohou 
úspěšně využívat služby Ecomonitoru:

   I. Státní správa a samospráva,
  II. Nevládní organizace.
 III. Menší či specializovaná média.
 IV. Laická veřejnost se zájmem o problémy životního prostředí a menší firmy.

Ecomonitor jim přináší  vybrané (zajímavé, důležité) články z českého a zahraničního tisku. 
Čtenáři tak získají přehled, jak je o problémech, které je zajímají, referováno v tisku, a to i v 
zahraničním. Služba je navíc bezplatná, což je důležité především pro zvolené cílové skupiny. 
Další  odlišností  od jiných  rešeršních  systémů je  ruční  indexování  a  specializace  na  oblast 
životního prostředí (finančně nezajímavou pro většinu rešeršních společností),  což zaručuje 
větší přesnost.
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EkoLink
V  roce  2008  byl  provozován  internetový  katalog  stránek  o  životním  prostředí  EkoLink 
(www.ekolink.cz). V přehledném systému kategorií je zařazeno přes 2500 unikátních stránek o 
životním prostředí. Čtenáři zde také najdou 1200 odkazů na organizace, média nebo události, 
ketré se týkají životního prostředí.

Vyhledávat  mohou  uživatelé  jednak  procházením  systému  kategorií,  dále  pak  pomocí 
fulltextového vyhledávání, kde mohou používat logické operátory nebo mohou použít filtr a 
zobrazit si odkazy filtrované podle regionálních nebo jazykových kriterií (např. pouze Afrika a 
pouze česky).

Katalog je přístupný také přes doménu www.kormidlo.cz (větev Životní prostředí). Zaměřuje 
se  především  na  stránky  v češtině.  Vybírány  jsou  ale  i  důležité  stránky  z  Evropy  a 
nejdůležitější ze „zbytku“ světa.

Odkazy z EkoLinku jsou využívány v rámci serveru Ekolist.cz.

V  rámci  propagace  jsme  se  zaměřili  na  revizi  a  doplňování  odkazů  na  EkoLink  v  jiných 
katalozích  a vyhledavačích.  Od dubna 2004 je návštěvnost Ekolinku  sledována nezávislým 
auditem iAudit (www.iaudit.info). 

Během roku jsme průběžně sledovali  a měnili  či  odstraňovali  nefunkční odkazy v katalogu 
(zjistili jsme, že úmrtnost či migrace ekologicky zaměřených stránek je poměrně velká).

Návštěvnost:
(Zdroj: Ověřování návštěvnosti serverů -  iAudit)

Měsíc Unikátních návštěvníků 
2008

Unikátních návštěvníků 
2007

Nárůst o 
%

Leden 1 142 2 167 -47%
Únor 1 391 1 903 -27%
Březen 1 488 2 168 -31%

Duben 1 571 2 299 -32%

Květen 1 290 2 571 -50%
Červen 1 033 1 691 -39%

Červenec    613 1 069 -43%

Srpen    563 1 042 -46%
Září    984 1 250 -21%
Říjen 1 334 1 546 -14%

Listopad 1 646 1 499 10%

Prosinec 1 263    961 31%
Průměr za měsíc 1 193 1 680 -26%

Přínos pro cílové skupiny
Pro veřejnost (laickou i odbornou) je důležité najít na internetu co nejúplnější katalog www 
stránek  zaměřených  na  životní  prostředí.  Cílovými  skupinami  zde  jsou  především 
profesionálové  zabývající  se  životním  prostředím,  NNO,  ale  i  laici  se  zájmem  o 
přírodu. 
Lze říci,  že profesionálové zahrnují  stejné cílové skupiny jako náš server Ekolist.cz  (státní 
správa a samospráva, novináři, zaměstnanci podniků se vztahem k životnímu prostředí (ať již 
z  hlediska  negativních  dopadů,  nebo  nabízející  „ekologické“  služby),  studenti  a  učitelé). 
Přínosem je zde nejen šíření a zpřístupňování informací o problematice přírody a životního 
prostředí,  ale také snazší přístup k informacím prezentovaným nevládními (ale i ostatními) 
organizacemi na Internetu.
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Příloha II – Naše další projekty

Novináři a společnost

Na podzim 2006 jsme zahájili  projekt  Novináři a společnost ve spolupráci s novinářskou 
školou  (Vyšší  odborná  škola  publicistiky)  a  nevládní  organizací  Econnect.  Projekt  nabízel 
mladým  novinářům  několik  předmětů  o  environmentálních  otázkách  a  krátké  stáže  ve 
zpravodajství Ekolistu a při přípravě stránek Econnectu Občan (Občanská společnost - návod k 
použití).  Články  studentů  byly  zveřejňovány  na  zvláštní  stránce  na  serveru  Ekolist.cz - 
Studentské  fórum  (viz  www.ekolist.cz/sf/) a  někteří  studenti  se  zúčastnili  stáží  v naší 
organizaci.  Projekt byl ukončen k 31.8.2008.

Environmentální občanské poradenství

Projekt  Environmentální  občanské  poradenství byl  realizován  od  července  2006  do 
července  2008  a  podpořen  Operačním  programem  pro  rozvoj  lidských  zdrojů (viz 
www.bezk.ecn.cz/eop).  Projekt  byl  zaměřen  na  ekologickou  legislativu,  podporu  účasti 
veřejnosti na rozhodování a na občanská práva. Na projektu jsme spolupracovali s občanským 
sdružením  Econnect,  které poskytuje informační zdroje v oblasti  občanských práv a účasti 
veřejnosti  na rozhodování,  a také s  Asociací  občanských poraden,  jejímž prostřednictvím s 
námi  spolupracovalo  devět  občanských  poraden.  BEZK  a  Econnect  poskytují  poradnám 
informace a pořádají semináře pro zástupce poraden.
V rámci projektu poskytují BEZK i Econnect také vlastní poradenství po internetu.

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a 
poradců na území České republiky

Odborná studie stavu zajištění environmentálního poradenství v České republice a potřeb jeho 
rozvoje jako součásti  EVVO s důrazem na budování infrastruktury z prostředků Operačního 
programu Životní prostředí.
Konsorcium ve složení Agentura Koniklec, o. s. a sdružení BEZK bylo Ministerstvem životního 
prostředí  vybráno  k  provedení  analýzy  potřebnosti  a  využívání  environmentálních 
(ekologických)  poraden a poradců v ČR. Tento  průzkum je prováděn mimo jiné z důvodů 
stanovení priorit pro podporu „eko“ poradenství ze strukturálních fondů EU.

Veřejná sbírka, Dárcovské SMS
K  získání  peněžitých  prostředků  na  podporu  vydávání  internetového  deníku  o  životním 
prostředí Ekolist.cz (www.ekolist.cz).

Veřejná  sbírka  konaná  podle zákona  č.  117/2001  Sb.  o  veřejných  sbírkách  a  o  změně 
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), osvědčení č. j. MHMP/252439/2005 ze dne 
10.11.2005.   1.7.2008 organizace  uzavřela  smlouvu s Fórem dárců,  o.  s.  na poskytování 
finančních prostředků projektu Ekolist.cz prostřednictvím dárcovských sms. Cena služby DMS 
je stanovena takto: „Cena DMS je 30,- Kč, příjemce obdrží 27,- Kč. 
Sbírka byla zahájena 1.1.2006 a trvala do 31.12.2008. 

Organizace bude realizovat další sbírku, která začne v r. 2009.
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Rozpočet roku 2008

VÝNOSY SKUTEČNOST ROKU 2008 (Kč)

Dotace (ministerstva, obce, města) 2 035 490,52 Kč
Dotace ze zdrojů EU 5 16 849,46 Kč
Nadační příspěvky a dary 0,00 Kč 
Úroky 710,69 Kč
Výnosy – služby 1 157 187,17 Kč
Ostatní výnosy 5 556,65 Kč
CELKEM 3 715 790,49 Kč

NÁKLADY SKUTEČNOST ROKU 2008 (Kč)

Osobní  náklady  (mzdy,  sociální  a  zdravotní 
pojištění)

2 304 551,50 Kč

Nákup služeb  (energie,  poštovné,  tel.,  nájemné, 
odborné služby)

1 543 171,14 Kč

Spotřeba materiálu a energie 98 485,00 Kč
Ostatní náklady 14 323,26 Kč
CELKEM 3 960 530,90 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -244 740,41 Kč *

Počet placených pracovníků 7 plný úvazek, 7-10 externistů)

Počet dobrovolníků 1

 Ztráta je způsobena především posunutím plateb do 1.Q 2009 za práci odvedenou 
v roce 2008. 
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