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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 
a internetu provozujeme Ekolist.cz (bývalý EkoList po drátě), denně aktualizované stránky 
přinášející zpravodajství o životním prostředí (včetně velkého množství tematicky členěných 

příloh) a  Ecomonitor - databáze článků o životním prostředí.  
 

Ostatní činnost 
BEZK také 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 tvořili: Pavel Činčera, Radek Svítil a Jiří Neustupa. Ředitel 
organizace je Pavel Činčera.  
Stálými zaměstnanci byli Pavel Činčera, Ondřej Charvát, Martin Mach, Zdeňka Vítková, Helena 
Marková, Sylva Pokorná, Dominika Patrovská (do června 2010), Jana Pěničková (do července 
2010), Martin Singr (od srpna 2010) a Roman Mucha (od září 2010) . Stálými spolupracovníky 
jsou Jan Stejskal, Vendula Maráková, Matouš Mihaliček.  

Organizace má statut občanského sdružení (podle Zákona č. 83/1990 Sb.), v roce 2010 měla 
8 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 24 do 49 let. Velká většina má několikaleté zkušenosti s prací v NGO. 
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Realizované projekty v roce 2010 
 
V roce 2010 jsme pokračovali v práci na 4 hlavních projektech: 
 

1. Ekolist.cz – internetový deník o životním prostředí 
2. Ecomonitor – databáze článků o životním prostředí  
 
V roce 2010 jsme dále pokračovali v práci na projektech: 
 
1. Vzdělávací projekt Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj 
   znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

   místních komunit ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 

2. Environmentální občanské poradenství  
 
V roce 2010 jsme získali grant a začali pracovat na projektech: 
 
1 Ekolist.cz – zpravodajství o změnách klimatu 
2 Udržitelný rozvoj na stránkách Ekolistu.cz 

3 Environmentální zpravodajství v Srbsku 
4 Ekolist.cz – nejlepší zpravodajství a publicistika o životním prostředí a přírodě 
 
Hlavní prioritou v roce 2010 byl Ekolist.cz, jehož součástí je řada rubrik, které jsou také 
samostatnými projekty. 
 

Podrobnosti o projektech najdete v příslušných přílohách. 
 

 

Zaměstnanci a stálí externí spolupracovníci 
 

V roce 2010 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 

2008 na plný úvazek, v roce 2010 byl stálým externím spolupracovníkem organizace. 
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. Je zástupcem 

šéfredaktora Ekolist.cz. Dálkově studuje magisterské studium na Fakultě humanitních studií na 
Univerzitě Karlově. 
Martin Mach má na starost plnění ekospotřebitelských a ekoporadenských projektů po 
obsahové stránce a spolupracuje na administrativní části. Je zapojen jako redaktor serveru 
Ekolist.cz. Je odpovědný za rubriku Zelená domácnost a za stránky Zeleného knihomola. Je 
vedoucím projektu Environmentální občanské poradenství (2009-2011). V roce 2010 dokončil 

magisterské studium na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově. 
Jan Stejskal  vystudoval Filozofickou  fakultu UK v Praze, obor bakalářské studium humanity,  
a magisterské studium na Fakultě humanitních studií UK, obor obecná antropologie. Je stálým 
externím spolupracovníkem organizace. Je šéfredaktorem serveru  Ekolist.cz. 

Zdeňka Vítková je zaměstnancem BEZKu od května 2009. V rámci projektu Ekolist.cz 
pracuje jako vedoucí vydání a redaktorka. Vystudovala obor Aplikovaná ekologie na Fakultě 
životního prostředí ČZU. 
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Dominika Patrovská byla zaměstnána v BEZKu  od května 2009 na stálý úvazek jako 
redaktorka, psala články a zprávy pro Ekolist.cz a časopis Ekolist. Vystudovala na Vyšší 
odborné škole publicistiky obor publicistika. Pracovní poměr ukončila dohodou k 30.6.2010. 

Jana Pěničková byla zaměstnána v BEZKu na částečný úvazek od října 2009 jako reklamní 
pracovnice  a redaktor projektu Ecomonitor, pro který psala překladové články, měla na 
starosti zprostředkování reklamy a inzerce na Ekolist.cz. Pracovní poměr ukončila dohodou 
k 31.7.2010. 
Helena Marková  spolupracuje s BEZKem od začátku roku 2007 jako finanční manažerka 
projektů. Od listopadu 2009 je stálým zaměstnancem BEZKu na poloviční úvazek a pracuje 
jako finanční manažerka projektů.  

Tomáš Frank pracuje v organizaci od listopadu 2009 na poloviční úvazek jako vedoucí 
vzdělávacího projektu Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, 

schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit (dále jen 
Kulturně historické dědictví…). 
Na realizaci projektu Kulturně historické dědictví… pracují od listopadu 2009 na částečný 
úvazek: Dušan Foltýn jako vedoucí odborných pracovníků, Hana Havlůjová jako vedoucí 
metodiků projektu, Kateřina Charvátová jako věcný manažer projektu, Radka Lomičková 

jako vedoucí regionálních pracovníků, František Parkan jako vedoucí didaktik a Kateřina 
Sládková (Telnarová) jako tajemník projektu 
Klára Lonská byla sekretářka organizace od roku 2006 na plný úvazek. Vedla databázi 
odběratelů tištěného Ekolistu a spolupracovala na jeho distribuci. V červenci 2009 nastoupila 
na mateřskou dovolenou. Nadále zůstala externí spolupracovnicí organizace a aktualizuje 
stránky Zeleného knihomola a  Kalendář akcí na Ekolist.cz.  

Sylva Pokorná pracuje jako sekretářka organizace od července 2009 na plný úvazek. Vedla 
databázi odběratelů tištěného Ekolistu a spolupracovala na jeho distribuci. Má na starosti 
běžnou administrativu organizace a administrativu související se všemi projekty BEZKu.  

Roman Mucha pracuje v BEZKu na částečný úvazek od září 2010 jako marketingový a PR 
pracovník. Má na starosti propagaci Ekolistu.cz, komplexní zabezpečení reklamy a inzerce, 
spolupráci s agenturami a provozovateli obdobných webů. Řídí a zabezpečuje oblast 
internetových aplikací a projektů.  Koordinuje práci externích programátorů a grafiků. 

Vystudoval vysokou vojenskou technickou školu. 
Martin Singr pracuje v BEZKu  od srpna 2010 na stálý úvazek jako redaktor, píše články a 
zprávy pro Ekolist.cz. Jeden den v týdnu působí jako vedoucí vydání. Účastní se za Ekolist.cz 
tiskových konferencí, seminářů i jiných odborných konferencí. Vystudoval Systémové 
inženýrství na Provozně ekonomické fakultě ČZU ( bakalář). 
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 
2010 bylo Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo školství,mládeže a 

tělovýchovy 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.cz 
 
Ekolist.cz je internetový deník o přírodě a životním prostředí. Vznikl v prosinci 1997. Přináší 
především  aktuální  zpravodajství,  zároveň  ale  obsahuje i  publicistickou  část (rozhovory, 
články o přírodě, eseje, názory, komenáře a diskuse, články o kultuře). Velmi důležitou 
součástí serveru je rovněž rubrika Zelená domácnost, která přináší rady pro život šetrný jak k 
okolnímu prostředí, tak k vlastní peněžence.  Čtenáři  na   Ekolistu   najdou  také  kalendář  

akcí  a  přehled  knih  a  filmů s environmentální tematikou. 

 
Ekolist.cz v současnosti nabízí nejrozsáhlejší zpravodajství z oblasti přírody a životního 
prostředí na českém internetu, které zároveň odpovídá novinářským standardům pro 
nestranné a ideologicky nezatížené informování veřejnosti. Ekolist.cz je jako internetové 
médium přístupný čtyřiadvacet hodin denně a nabízí všechny původní texty zadarmo. Obdobný 
server zaměřený na širokou veřejnost na českém internetu není. Redakce serveru neprosazuje 

žádné vlastní názory či koncepty řešení, přináší nestranné zpravodajství a nabízí prostor pro 
diskusi. Díky tomu je Ekolist.cz přijatelným informačním zdrojem pro široký okruh zájemců o 
informace o životním prostředí.  Právě díky své přijatelnosti pro čtenáře nejrůznějšího 
zaměření se Ekolist.cz stal zajímavou diskusní platformou napříč různými zájmovými   
skupinami,   jakýmsi  „neutrálním  územím“.  Redakce a vydavatel se záměrně snaží budovat 
Ekolist.cz tak, aby byl důvěryhodným informačním zdrojem pro nejrůznější zájmové skupiny  
a aby byl slušným, ale přitom zajímavým a podnětným diskusním prostorem. 

 
Pro přesnější představu vřele doporučujeme číst následující odstavce s otevřeným Ekolistem.cz 
na obrazovce. 

 

Podrobnější přehled obsahu 

 
Až do září 2010 vypadala struktura Ekolistu jako v minulých letech, byla tedy rozdělena na 
rubriky Zpravodajství, Ekologická legislativa, Evropská unie a životní prostředí, Kalendář akcí, 
Zelená domácnost, Zelený knihomol, Klimatické změny, Fórum Ekolistu a Politici a životní 
prostředí. Občas jsme rovněž připravili tzv. speciální stránku s obsáhlým množstvím informací 
k nějaké významné  události.  Případné  zájemce  o  podrobnější  charakteristiku  uvedených  

rubrik  prosíme o nahlédnutí do Výroční zprávy za rok 2009. 

 
V září 2010 prošel Ekolist.cz zcela radikální proměnou. Změnil se počet i názvy rubrik a zcela 

se proměnil i grafický vzhled. Ten nový je modernější, hezčí, přehlednější a umožnil na server 
umístit pozice pro reklamu, které splňují parametry doporučené Sdružením pri internetovou 
reklamu (tato doporučení vycházejí z požadavků největších inzerentů na českém internetovém 
trhu). Celkovým výsledkem je zjednodušení orientace na serveru a upuštění od údržby 
stránek, které měly minimální počet čtenářů. 

 
Na hlavní straně Ekolistu  je  přehled  nejnovějšího  zpravodajství  doplněný o  nejdůležitější  
články z ostatních  rubrik  (viz  dále).  Titulní  strana   tak  vlastně  slouží  jako  rozcestník,  
který   informuje  o nejdůležitějších událostech a  zároveň čtenářům  nabízí  to  nejzajímavější  
z dalšího obsahu serveru. Na titulce nechybí ani upozornění na nejbližší akce a na nejnovější 
přírůstky v přehledu knih a  filmů. 

 
Rubrika Zpravodajství je rozdělena na pět podrubrik. Tou hlavní (a to dokonce v rámci 

celého webu) jsou Zprávy, v nichž přinášíme původní zpravodajství Ekolistu, které 
doplňujeme zprávami respektovaných agentur ČTK a TASR. Zprávy aktualizujeme průběžně, 
počet zveřejněných zpráv se mění (o víkendu bývá nižší), řádově je to přibližně 4000 za rok. 
Do zpráv zařazujeme rovněž články ze servisu Ecomonitor.cz – zpravidla každý pracovní den 
tak  českým  čtenářům  nabízíme  jeden  přeložený  článek o  přírodě  nebo  životním prostředí  
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z nějakého zahraničního serveru. Vlastní zprávy Ekolistu jsou velmi často doprovázeny rovněž 
fotografiemi, které pořídili redaktoři. Zpravodajství má ovšem i další podrubriky. V Tiskových 
zprávách zveřejňujeme původní znění tiskových zpráv nejrůznějších organizací věnujících se 

environmentální oblasti (např. MŽP a jeho resortní  organizace,  nevládní  ekologické 
organizace,  instituce EU, soukromé firmy jako ČEZ, ale i oborová sdružení jako třeba Česká 
plynárenská unie atd.). Jsou jich rovněž tisíce ročně. Podrubrika Co píší jiní je určena pro 
monitoring článků, které o přírodě nebo životním prostředí přinášejí ostatní česká média. Jak 
Zprávy, tak Tiskové zprávy i Co píší jiní si čtenáři mohou třídit podle regionu (kraje ČR, 
Slovensko, Evropa, Svět) a/ nebo  podle  kategorie  (např. doprava,  energetika,  klima  atd.).  
V podrubrice Legislativa pak sledujeme nejnovější přírůstky ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv týkající se přírody nebo životního prostředí. Poslední podrubrikou 
Zpravodajství jsou tzv. Speciály – jde o rozsáhlé a podrobné stránky, které vyhrazujeme 

nějaké významné události. V roce 2010 to byly červnové volby do Poslenecké sněmovny. 
 
Rubrika  Publicistika  opět  zahrnuje  několik  podrubrik.  Názvy  Rozhovory,  Eseje nebo 
Názory a komentáře celkem jasně vyjadřují, co v nich čtenáři najdou. Snad bychom jen 
mohli poznamenat, že autory rozhovorů jsou vždy redaktoři Ekolistu. Naopak autory esejů byli 

zatím vždy externí odborníci. Do Názorů a komentářů pak může přispět kdokoli – a čtenáři 
tuto možnost otevřené diskuse skutečně využívají. Od roku 2010 Ekolist.cz navíc spolupracuje 
i s několika dlouhodobými komentátory, kteří do této podrubriky přispívají pravidelně. Kromě 
toho redakce občas osloví několik odborníků nebo zástupců zainteresovaných stran s otázkou 
týkající se nějakého aktuálního nebo důležitého environmentálního tématu. Zatím nezmíněnou 
podrubrikou Publicistiky je Příroda. Články, které jsou v ní uveřejňované, se zpravidla těší 

velké oblibě čtenářů. V podstatě jde o naučné nebo dobrodružné, přírodně nebo 
environmentálně zaměřené reportáže nebo popularizační články, a to jak od redaktorů, tak 
externích autorů. 

 
Rubrika Zelená domácnost čtenářům nabízí především rady pro šetrný život – a to většinou 
jak k přírodě  a  životnímu  prostředí,  tak k  vlastní  peněžence. Hlavní  součástí rubriky jsou 
tzv. Rady a návody, tedy články, jež zpravidla do hloubky prozkoumávají environmentální 

(ne-)šetrnost nějaké činnosti nebo třeba i zboží. Velmi důležitou podrubrikou jsou rovněž 
Dotazy a odpovědi. Redakce v nich přináší odpovědi na dotazy čtenářů týkající se právě 
šetrného života. Jak rady, tak dotazy si čtenáři mohou třídit podle kategorií (např. energie, 
odpady, voda, stavby atd.). V rubrice Zelená domácnost však zájemci najdou i přehled 
Ekologických poraden a samostatně se věnujeme i dotačnímu programu Zelená úsporám. 
 
Rubrika Kultura má zase několik podrubrik. Jednak jsou v ní delší Články, většinou o nějaké 

knize, často ale i o filmu nebo výstavě, které danou kulturní událost zevrubněji rozebírají. Pro 
éteričtější čtenáře každý měsíc zveřejňujeme libou Báseň. Milovníci seznamů si na své přijdou 
naopak v Přehledu knih a filmů – jde v podstatě o rozsáhlou a dlouhé roky doplňovanou 

databázi knih a filmů, které se týkají životního prostředí nebo přírody. 
 
Zatím poslední rubrikou je Kalendář akcí. Z názvu je zřejmé, co v ní je. Akce jsou pro snazší 

orientaci rozděleny do rubrik. Stránky Kalendáře akcí jsou aktualizovány jednou až dvakrát 
každý týden, informace o aktuálních akcích (tiskové konference apod.) jsou vkládány 
průběžně. Rubrika umožňuje i vyhledávání podle regionu. Informace v ní mají velký rozptyl – 
sahají od dobrovolných brigád na sousedově louce, přes výstavy a trhy s ekologickým zbožím, 
až po odborné konference. 
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Návštěvnost serveru 

 
Důležitým výsledkem naší činnosti je relativně vysoká čtenost Ekolistu. Relativně proto, že na 
jedné straně patří na českém internetu jako celku k serverům s menší návštěvností, ovšem na 

druhou  stranu  jde o nejnavštěvovanější zpravodajství o přírodě a životním prostředí a řadí se  
k nejvíce navštěvovaným environmentálním serverům v ČR vůbec. V minulých letech jsme 
občas uváděli čtenost podle výsledků společnosti iAudit, ta však zkrachovala. Čtenost serveru 
Ekolist.cz je monitorována rovněž společností NetMonitor, která je v současnosti na českém 
internetu považována za nejserióznější a dosahující nejpřesnějších výsledků. Čtenost 
Ekolistu.cz podle této společnosti: 

 
Měsíc Unikátních 

návštěvníků (RU) 

2010 

Unikátních 

návštěvníků (RU) 

2009 

Unikátních 

návštěvníků (RU) 

2008 

Leden 40746 50567 nejsou data 

Únor 37850 46487 nejsou data 

Březen 42621 59020 29890 

Duben 38333 49366 33185 

Květen 44124 43760 35948 

Červen  36013 38314 36714 

Červenec 27725 28371 36284 

Srpen 30573 31099 30940 

Září 29861 31327 36086 

Říjen 32052 35937 44166 

Listopad 31858 39554 47647 

Prosinec  28253 31468 40658 

Průměr za měsíc 35000 40439 37151 

 
Vývoj počtu čtenářů sice pečlivě sledujeme, ne vždy jsme ale schopni pro něj najít rozumné 
vysvětlení. Pokles od poloviny roku 2009 bývá vysvětlován nástupem krize, která se silně 
dotkla všech médií. V létě Ekolist.cz vždy četlo relativně málo čtenářů a podzimní čísla roku 
2010 jsou důsledkem změny grafiky a celkového uspořádání webu. Došlo totiž ke změnám 
adres na celém webu, tudíž se zhoršilo postavení textů v internetových vyhledávačích, přes 

něž na Ekolist.cz přistupuje velká část čtenářů. Podle údajů ze začátku roku 2011 už se ale 

počty čtenářů vracejí na úroveň před změnou grafiky. 

 
Cílové skupiny 
 
Cílovou  skupinou  serveru  Ekolist.cz  je   nejširší  veřejnost,  v  ideálním  případě  všichni  
zájemci o životní prostředí a přírodu, kteří dokážou číst česky nebo slovensky. Jako médium se 
ale zaměřujeme hlavně na dvě skupiny čtenářů: na mladé lidi na středních a vysokých školách 

ve věku 15–24 let a rovněž na silnou skupinu ekonomicky aktivních čtenářů ve věku 25–54 
let. Podle průzkumu NetMonitoru jde o mírně nadprůměrně vzdělanou skupinu (vzhledem ke 
vzdělání čtenářů ostatních serverů) a v největší míře o vysoce kvalifikované zaměstnance, 
často z prostředí veřejné správy, a podnikatele. 
 
Podle sociodemografických průzkumů společnosti NetMonitor je server Ekolist.cz čten po celé 
České republice. Přibližně pětina čtenářů je z Prahy, silné zastoupení mají rovněž Ústecký, 

Liberecký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský a Středočeský kraj. Poměrně vysoký počet 
čtenářů je ze Slovenska. Vysokou čtenost má Ekolist.cz zejména v městech nad 20 000 
obyvatel. 
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Ecomonitor 

 
Ecomonitor je každodenně aktualizovaná databáze článků a tiskových zpráv týkajících se 

tématu  životního  prostředí.  Texty  zařazované  do  databáze  jsou  rozděleny  do  tří  oddílů.  
Za prvé 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. Dále zveřejňujeme původní články, které vycházejí z cizojazyčných 
materiálů. 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 téměř 60 tisíc zveřejněných textů (zhruba 38 000 článků z českých 
médií asi 17 000 tiskových zpráv a 1 650 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.  

 
V roce 2010 jsme publikovali přes 1500 článků z jiných serverů v českém a slovenském 
jazyce, přes 2200 tiskových zpráv a 250 původních, překladových článků.  
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Návštěvnost: 

V roce 2010 došlo ke stagnaci a částečnému poklesu počtu čtenářů. 

 (Tabulka zdroj: Ověřování návštěvnosti serverů -  iAudit. Bohužel firma iAudit přestala během 

roku 2010 fungovat. ) 

Návštěvnost serveru 
 

Měsíc Unikátních návštěvníků 2010 

Leden 2087 

Únor 2059 

Březen 2159 

Duben 1988 

Květen 1670 

Červen  1522 

Červenec 1578 

Srpen 1501 

Září 1694 

Říjen 2098 

Listopad 2123 

Prosinec  ???  

Průměr za měsíc 1830 

 
 
Databázi Ecomonitoru využívají především profesionálové -  státní správa a samospráva, 
nevládní organizace a menší či specializovaná média. Dále také ale 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, co o problémech, které je zajímají, píší 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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Příloha II – Naše další projekty 
 

Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí 
schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj místních komunit 
 
V roce 2010 realizoval BEZK první část dlouho připravovaného projektu zkráceně 
označovaného jako „Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj místních komunit“. 

Realizace projektu je plánována na  příští dva  roky a jeho dokončení se předpokládá v prvním 
pololetí roku 2012. Jde o je rozsáhlým projekt vzdělávací s dopady především do oblasti 
počátečního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
Projekt, který byl podpořen částkou 10 281 440,63 Kč z fondů ESF v operačním programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, je 

plně realizován BEZKem ve spolupráci s řadou odborných institucí (zejména regionální muzea, 
pracoviště a ústavy Akademie věd ČR a dalších odborných organizací) a na jeho realizaci se 
podílí zejména vysokoškolští pedagogové (v prvé řadě z katedry historie a didaktiky dějepisu 
PedF UK Praha). 
V uplynulém roce proběhly zejména vzdělávací aktivity, zejména realizace rozsáhlého 
vzdělávacího cyklu pro pedagogické pracovníky působící v oblasti počátečního vzdělávání, 
kterého se zúčastnili rovněž lektoři a další pracovníci odborných institucí zaměřených na oblast 

muzejní pedagogiky. Absolventi vzdělávacího cyklu  se  pak  pod  vedením  pracovníků   
projektu  podíleli  na  přípravě a realizaci školních projektů zaměřených do oblasti kulturně 
historického dědictví, jejichž prostřednictvím byla do projektu „zatažena“ více než tisícovka 
žáků  a  studentů  základních  a  středních  škol   na   území  ČR  (více  o  školních  projektech  

a zapojených školách na „projektových“ stránkách historickededictvi.com). 
 
Obecným záměrem projektu je podpořit počáteční vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České 

republice. Společně s učiteli základních a středních škol chceme hledat cesty, jak využít 
kulturně historické dědictví a partnerskou spolupráci s mimoškolním prostředím pro posílení 
rozvoje místních komunit. 
Učitelům pilotních škol projekt nabízí materiální a metodickou podporu v oblasti tvorby 
školních projektů. Kulturně historické dědictví jako téma školních projektů představuje základ 
pro spolupráci školy a dalších regionálních partnerů. Participace regionálních odborníků ze 

státních institucí, NNO či místní samosprávy na přípravě a realizaci projektů zajistí nejen jejich 
odbornou úroveň a metodické vedení, ale především reálné uplatnění v životě místních 
komunit. Během realizace projektu vznikne deset až patnáct pilotních školních projektů, které 
podpoří rozvoj žákovských kompetencí pro udržitelný rozvoj prostřednictvím komunitního 

vzdělávání zaměřeného na regionální kulturně historické dědictví. Dva tisíce žáků tak získají 
možnost osvojit si způsoby myšlení, rozhodování a chování, které přispějí k udržitelnému 
jednání v jejich osobním, pracovním i občanském životě. Osm nejlepších školních projektů 

bude zpracováno jako příklady dobré praxe a publikováno. 
Mezi klíčové aktivity projektu patří výměna zkušeností (sympozium, letní školy, konference), 
vzdělávací kurs pro učitele, publikace metodických materiálů včetně metodické příručky 
Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit a e-learningových studijních 
opor. Všechny výstupy projektu jsou konzultovány s ohledem na školskou reformu, národní 
strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj a potřeby žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Více viz: www.historickededictvi.com 

Podpořen v programu: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Oblast podpory: 

Zvyšování kvality ve vzdělání 
Období realizace: 

1. 11. 2009 – 31.5. 2012 
Celkové předpokládané náklady: 
10 281 440,63 Kč  

http://www.historickededictvi.com/
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Environmentální občanské poradenství 
 

Projekt Environmentální občanské poradenství byl zahájen v listopadu 2009 a potrvá až 
do  května   2011.  Projekt  je  financován  z  prostředků  Státního  fondu  životního  prostředí  
a Ministerstva životního prostředí. Projekt je zaměřený na environmentální poradenství. 
Partnerem je Asociace občanských poraden, jejímž prostřednictvím s námi spolupracuje devět 
občanských poraden.  
 

 

Udržitelný rozvoj na stránkách Ekolist.cz  
 

Projekt Udržitelný rozvoj na stránkách Ekolist.cz byl zahájen v březnu 2010 a potrvá až 
do  února   2011.  Projekt  je  financován  z Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí. Projekt je zaměřený na problematiku životního prostředí, zejména udržitelného 
rozvoje. Cílem  projektu je  zvýšit  obecné  povědomí o trvale  udržitelném  rozvoji v rámci  
otevřené debaty o problémech životního prostředí a jeho vztahům ke společnosti v nejširším 
slova smyslu. 
 

 
Ekolist.cz – zpravodajství o změnách klimatu  
 

Projekt Ekolist.cz – zpravodajství o změnách klimatu byl zahájen v dubnu 2010 a potrvá 
až do  března   2011.  Projekt  je  financován  z  prostředků  Státního  fondu  životního  
prostředí a Ministerstva životního prostředí. Cílem projektu je zvýšit informovanost o 

problematice klimatických změn a zároveň nabídnout tyto informace zájemcům na jednom 
místě, zdarma a přístupné po čtyřiadvacet hodin denně. 

 

 

Ekolist.cz – nejlepší zpravodajství a publicistika o životním 
prostředí a přírodě  
 
Projekt Ekolist.cz – nejlepší zpravodajství a publicistika o životním prostředí a přírodě 
byl zahájen v prosinci 2010 a potrvá až do  listopadu   2011.  Projekt  je  financován  z  
prostředků  Státního  fondu  životního  prostředí a Ministerstva životního prostředí. Projekt je 
zaměřený na zvýšení informovanosti o otázkách životního prostředí pomocí internetu. 
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Rozpočet roku 2010 
 
 

VÝNOSY SKUTEČNOST ROKU 2010 (Kč) 

Dotace (ministerstva, obce, města)  6 706 021 Kč 

Dotace ze zdrojů EU 116 947 Kč                                          

Nadační příspěvky a dary 77 013 Kč  

Úroky 4 308 Kč 

Výnosy – služby 226 907 Kč 

Ostatní výnosy  2 904 Kč 

CELKEM 7 134 100 Kč 

 

 

NÁKLADY SKUTEČNOST ROKU 2010 (Kč) 

Osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní 
pojištění) 

4 793 021 Kč 

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

1 891 615 Kč 

Spotřeba materiálu a energie 186 247 Kč 

Ostatní náklady 142 159 Kč 

CELKEM 7 013 042 Kč 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  121 058 Kč 

Počet placených pracovníků 15 

Počet dobrovolníků 1 

 

 
 


