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Kdo jsme
Stručně o organizaci
Celý název organizace je Brontosauří ekocentrum Zelený klub, zkráceně BEZK. Byla založena v roce 1992 a
zabývá se vydáváním časopisu o problémech životního prostředí EkoList a šířením informací o životním prostředí
prostřednictvím Internetu. Na Internetu provozuje EkoList po drátě – denně aktualizovaný systém stránek, které
přinášejí informace o problémech životního prostředí (včetně velkého množství tematicky členěných příloh) a
EcoMonitor (databázi článků o životním prostředí z tisku). Dále provozuje webové stránky Českého komitétu
UNEP a spolupracuje při budování webových stránek ÚVR ČSOP. Vybudovala i systém internetových stránek,
který se zabývá právem na informace. Organizace se podílí na vydávání publikací o životním prostředí,
zabezpečuje jejich technické zpracování (New Horizons?, Zelené finance, Fundraising 96, Jak na to ekologicky, Hry
a výchova k trvale udržitelnému rozvoji - sborník simulačních her, A. Votápek: Energy Performance Contracting, A.
Lovins: Používat drahá okna znamená stavět levné budovy) ale vydává i vlastní publikace (Domácí rádci: Odpady,
Voda, Vzduch, Teplo, Světlo).
Organizace se zabývá spoluprací s místní správou a samosprávou. Organizuje školení a semináře.
Vedení organizace tvoří: Mgr. Pavel Činčera, Ing. Radek Svítil a Bc. Jakub Kašpar. Stálí zaměstnanci jsou:
Mgr. Pavel Činčera, Ing. Radek Svítil, Bc. Jakub Kašpar. V organizaci se střídá i několik zaměstnanců na civilní
službě (v roce 2000: Jan Stejskal, Jan Šatoplet, Martin Mach). Organizace má status občanského sdružení (dle
zákona 83/1990 Sb.) a v roce 2000 ji tvořilo 8 členů. Trvale s ní spolupracuje 10 – 15 spolupracovníků - externistů.
Poslání a cíle organizace
Organizace se snaží šířit objektivní informace o životním prostředí, přinášet nápady a rady k šetrnějšímu chování k
životnímu prostředí. Technicky pomáhá při realizaci projektů ostatních organizací. K zabezpečení těchto cílů se
snaží využívat především moderní informační technologie.
Stručná charakteristika členů organizace
Členové a spolupracovníci mají převážně vysokoškolské vzdělání, nebo vysokou školu studují. Další skupina jsou
studenti vyšších odborných škol. Jsou zde zástupci věd technických, přírodovědných i humanitních (informační
technologie). Věk se pohybuje mezi 22 - 32 lety. Převážná většina má několikaleté zkušenosti s prací v nevládních
organizacích, především v Brontosauru.

Projekty uskutečněné v minulém roce
V roce 2000 jsme pokračovali v práci na našich pěti hlavních projektech:
• EkoList, měsíčník o problémech životního prostředí
• EkoList po drátě
• EcoMonitor
• EkoLink
• Informační webová stránka Právo na informace o životním prostředí
Podrobnosti o projektech najdete v příloze.
Dále jsme na objednávku ČSOP realizovali WWW stránky ŮVR ČSOP a na objednávku Českého národního
komitétu UNEP na stránkách tohoto komitétu.
Pracovníci
V roce 1999 pracovali v naší organizaci tito pracovníci:
Mgr. Pavel Činčera, absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Předseda organizace. Vedením projektů na
ochranu životního prostředí se zabývá od roku 1989. V projektu má funkci koordinátora. Je zaměstnancem BEZKu
na celý pracovní úvazek.
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Ing. Radek Svítil. Vystudoval obor Automatické řízení a inženýrská informatika na Fakultě strojního inženýrství
ČVUT. V BEZKu je zaměstnán od října 1992, v období prosinec 1992–říjen 1997 byl šéfredaktorem časopisu
EkoList (do roku 1995 pod názvem Pecka). Zodpovědný za obsahovou stránku internetového ”EkoListu po drátě”
(http://www.ekolist.cz). Je zaměstnancem BEZKu na celý pracovní úvazek.
Bc. Jakub Kašpar, absolvent Institutu základů vzdělanosti UK v Praze, absolvent magisterského studia Obecné
antropologie na Přírodovědecké fakultě a IZV UK v Praze. Od dubna 1995 redaktorem Pecky a posléze EkoListu.
Od října 1997 šéfredaktor EkoListu. Vedoucí rubrik Zprávy, Dokumenty, Legislativa, Rozhovor, Vaše dopisy,
Názory a Evropská unie. Pro BEZK pracuje na základě živnostenského oprávnění.
Dále jsme zaměstnávali 3 zaměstnance na civilní službě:
Jan Stejskal, Jan Šatoplet, Martin Mach.
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 spolupracovníci
Naše činnost by nebyla mozná bez sponzorů a spolupracovníků. K našim nejdůležitějším sponzorům v roce 2000
patřila především Nadace rozvoje občanské společnosti, podporovaná programem PHARE a Prins Bernhard Fonds z
Nizozemí. Dále bychom rádi poděkovali Nadaci Partnerství, Hlavnímu městu Praha, ministerstvu životního
prostředí a ministerstvu zahraničních věcí, Fondu dětí a mládeže a Nadaci VIA.
Mezi naše hlavní spolupracující organizace patřil především Brontosaurus Praha 7, s nímž sdílíme prostory a jehož
členové s námi spolupracují a Econnect, který provozuje internetový server, na němž máme umístěny své stránky.
Všem těmto sponzorům a spolupracovníkům děkujeme, protože bez nich by naše práce nebyla možná.

Rozpočet roku 2000
PŘÍJMY (tis. Kč)
Vlastní aktivity

273

Granty od státních institucí

202

Granty měst a obcí

195

Ostatní granty

682

Součet

1 352

VÝDAJE
Kancelářské potřeby, nájem, energie

69

Služby

531

Osobní náklady

581

Sociální pojistné - placené zaměstnavatelem

113

Ostatní náklady

14

Součet

1 308

Rozdíl příjmů a výdajů

+ 44
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Příloha – popis projektů
EkoList, měsíčník o problémech životního prostředí
EkoList i v roce 2000 zůstal nezávislým zpravodajským měsíčníkem. V roce 2000 vyšlo pravidelných 11 měsíčních
čísel EkoListu (s přestávkou jednoho čísla v letním období). Náklad se pohyboval v rozmezí 800 – 1300 výtisků. Jde
o mírný pokrok v růstu odběratelů oproti roku 1999, přesto jsme doufali ve výraznější nárůst počtu čtenářů.
Zachovali jsme si ale naši čtenářskou základnu, mírně ji rozšiřujeme a udrželi jsme pravidelnost vydávání časopisu.
Pomocí časopisu propagujeme i jeho internetovou verzi (www.ekolist.cz), kterou v roce 2000 navštívilo více než 30
tisíc čtenářů (pravidelně nás z tohoto počtu čte průměrně 10-15 tisíc čtenářů měsíčně). Zrealizovali jsme taktéž
plánované reklamní kampaně (velmi úspěšná letáčková kampaň v tramvajích, cílené adresní rozesílky, propagace na
internetu). Odezvu propagace jsme pocítili v nárůstu počtu čtenářů tištěného EkoListu i v nárůstu počtu čtenářů
internetového EkoListu po drátě.
EkoList byl v roce 2000 tvořen převážně těmito rubrikami:
Zprávy tvoří nejvýznamnější část obsahu časopisu. EkoList se snaží přinášet pravidelně co nejúplnější a
nejvyrovnanější zpravodajství z oblasti životního prostředí. K tomu využíváme kromě práce vlastních redaktorů a
externích dopisovatelů také zpravodajství ČTK, The Voice of America a Panafrican News Agency. Zprávy
v současné době zabírají cca 8-9 z celkových 20 stran EkoListu. Cílovou skupinou čtenářů rubriky Zprávy jsou
prakticky všichni, kdo z jakýchkoli důvodů potřebují či chtějí znát situaci v oblasti životního prostředí. Bez ohledu
na to, zda pracují ve státní správě, v samosprávě, jsou členy environmentálních NGO’s nebo jim jde o čistě
soukromý zájem.
Legislativa. V rubrice Legislativa zveřejňujeme pravidelně přehled stavu projednávání legislativy, týkající
se životního prostředí, v obou komorách Parlamentu České republiky. Součástí rubriky je i přehled podzákonných
předpisů, vyšlých ve Sbírce zákonů a Věstníku MŽP ČR. Pravidelně přinášíme i podrubriku “Otázka pro...”, v níž
čtenářům představujeme názory tvůrců či oponentů jednotlivých zákonů z řad poslanců či senátorů Parlamentu ČR
či aktivistů nevládního sektoru. Rubrika je využitelná zejména pro pracovníky komunální sféry a všech úrovní státní
správy a samosprávy. Tuto rubriku jsme v roce 2000 rozšířili.
Rozhovor je pravidelnou rubrikou EkoListu o rozsahu 1 až 2 tiskových stran. Interview, která publikujeme,
představují názory a argumenty politiků, úředníků státní správy v oblasti životního prostředí, odborníků, aktivistů
nevládních organizací či zástupci podnikatelské sféry. V roce 2000 jsme otiskli tyto rozhovory: Jan Beránek
(předseda Hnutí DUHA), ing. Pavel Brychta, CSc. (ředitel odboru energetiky MPO ČR), ing. Miroslav Grégr
(Ministr průmyslu a obchodu ČR), Tomáš Gremlica (Ústav pro ekopolitiku), ing. Petr Hlobil (koordinátor CEE
Bankwatch Network ČR), ing. Zdeněk Hrubý (vládní zmocněnec pro zasedání MMF a SB v Praze), RNDr. Miloš
Kužvart (Ministr životního prostředí ČR), Mgr. Jakub Patočka (šéfredaktor Literárních novin), RNDr. Miroslav
Patrik (vedoucí dopravní sekce Dětí Země), ing. Milena Roudná (MŽP ČR), Mgr. Petr Štěpánek (předseda sdružení
Oživení/Greenways ČR), Mgr. Daniel Vondrouš (legislativní poradce Hnutí DUHA).
Zelená domácnost je rubrikou veskrze poradní a spotřebitelskou. Čtenář se zde dočte praktické rady, jak se
chovat v běžném životě co nejvíce přátelsky k životnímu prostředí, jak šetřit energií, separovat odpad. V této rubrice
uvádíme i příklady konkrétních projektů, které již vedly ke zekologičtění nějaké oblasti (např. projekt separace
obalů v Košicích, SR). Cílovým čtenářem rubriky není zdaleka jenom žena v domácnosti, ale v podstatě každý,
včetně například úředníků státní správy či samosprávy, pracovníků ve školství, apod. Zelená domácnost mívá
pravidelně 2 stránky z celkových 16 v EkoListu. Vedoucí této rubriky úzce spolupracuje i s vedoucím rubriky
Zelená domácnost na internetu http://www.ekolist.cz/zeldom.stm, jejíž součástí je i interaktivní čtenářská poradna.
Vyšlo, vychází, vyjde. Tato rubrika je jakousi kulturní rubrikou EkoListu. Pravidelně zde uvádíme seznam
anotací v poslední době vyšlých knih. Obvyklou součástí je i recenze na knihu, týkající se životního prostředí.
Rozsah této rubriky je 1 stránka.
Vaše dopisy jsou jednostránkovou rubrikou, kde uveřejňujeme zajímavé reakce našich čtenářů na EkoList,
publikované články i aktuální dění.
Názory. Zde otiskujeme diskusní příspěvky na aktuální i dlouhodobější témata z pera našich redaktorů,
externích spolupracovníků, ale i odborníků, politiků či aktivistů nevládních ekologických organizací.
Kalendář akcí mohou využívat také všichni naši čtenáři. Neboť spektrum jeho záběru je dostatečně široké od brigád v trójské botanické zahradě až po mezinárodní veletrhy, konference a výstavy. Kalendář akcí má rozsah 1
stránka.
Evropská unie se věnuje vstupu ČR do EU a vlivu tohoto vstupu na životní prostředí. Součástí rubriky
bylo základní vymezení pojmů, souvisejících s procesem fungování exekutivy i legislativních procesů v Evropské
unii a popis stavu připravenosti a situace v negociaci přistoupení ČR k EU.
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Mimořádné zpravodajské projekty. V roce 2000 EkoList ve spolupráci s EkoListem po drátě úspěšně
provedl dvě mimořádné zpravodajské akce rozsáhlého charakteru. Jednalo se o zpravodajství z Výročních zasedání
Rad guvernérů MMF a SB v Praze, z pouličních demonstrací i z alternativních konferencí a seminářů, které v září
v Praze probíhaly. Na zpravodajství se podílelo patnáct reportérů pod vedením šéfredaktora EkoListu Jakuba
Kašpara.
Druhou mimořádnou zpravodajskou akcí bylo zpravodajství ze 6. konference stran Rámcové úmluvy OSN
o klimatických změnách (COP6 UNFCCC) v Haagu. Zpravodajství koordinoval šéfredaktor EkoListu Jakub Kašpar
ve spolupráci s redaktorem EkoListu Michaelem Polákem. V Haagu jsme několik dní měli dokonce svoji vlastní
zpravodajku. Na rozdíl od valné většiny ostatních českých médií, které registrovaly až samotný závěr konference,
sledoval EkoList podrobně jednání po celých čtrnáct dní trvání COP6 a prostřednictvím EkoListu po drátě jsme tak
čtenáře mohli informovat v reálném čase.
Výsledkem obou zpravodajských akcí byla dvě téměř monotematická čísla EkoListu, která o obou
událostech své čtenáře velmi podrobně informovala.

EkoList po drátě
Hlavní webová stránka EkoListu po drátě <http://www.ekolist.cz> přináší především denně
aktualizovaný výběr ze zpravodajství ČTK, doplněný původními zprávami redakce
EkoListu, využíváme také zpravodajství anglického servisu agentury ČIA a Voice of
America. V minulém roce přinášel EkoList po drátě také stále větší množství vlastních,
původních článků. Zprávy jsou opatřovány odkazy na související stránky na Internetu. Stránka
Nejnovější zprávy dále obsahuje odkazy na archív zpráv, anonce na materiály z ostatních
stránek EkoListu po drátě a odkazy na jiné stránky v Internetu, přinášející zpravodajství o
životním prostředí.
Vedle zpravodajství obsahuje EkoList po drátě řadu “příloh”, podrobně popsaných níže.
Ekologická legislativa <http://www.ekolist.cz/zakony.stm> – Zde jsme se soustředili zejména na informace
o připravovaných a projednávaných zákonech, neboť informace o platných zákonech jsou v současnosti na Internetu
dostupné. Přehlednou formou zde informujeme o postupu projednávání ekologických zákonů v Parlamentu ČR a o
předpisech vycházejících ve Sbírce zákonů a ve věstnících Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu
a obchodu. Stránka obsahuje odkazy na plná znění sněmovních tisků i na texty předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů.
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 na stránce
dále najdou řadu odkazů na stránky s podobnou tématikou v českém i světovém internetu. Stránka je aktualizována
jednou týdně.

Evropská unie a životní prostředí <http://www.ekolist.cz/evropa.stm> – Jde o stránku, zprovozněnou
v listopadu 1999. Stránka je rozdělena na podstránky Zpravodajství, Co je Evropská unie a jak funguje, Česká
republika a Evropská unie a Ostatní země usilující o vstup do EU. Na stránce se zpravodajstvím naleznou
čtenáři informace jednak ze servisu ČTK a původní články redakce EkoListu, dále odkazy na tiskové zprávy
Evropské unie a odkazy na tiskové zprávy vládních i nevládních organizací, které se týkají EU a životního prostředí.
Na stránce “Co je Evropská unie a jak funguje” naleznou čtenáři základní informace o fungování Evropské unie, její
historii a institucích a o ekologické legislativě EU. Najdete zde i informace o ekologické politice EU a jejích dalších
aktivitách a programech souvisejících se životním prostředím. Na stránce “Česká republika a Evropská unie”
naleznou čtenáři stručný přehled historie vztahů ČR a EU, informace o současném postavení České republiky jako
přidruženého člena EU a podrobné informace o procesu vyjednávání o vstupu ČR do Evropské unie. Na stránce
“Ostatní země usilující o vstup do EU” nabízíme čtenářů základní informace o dvanácti zemích, které spolu s ČR
usilují o vstup do Evropské unie. V budoucnosti chceme stránku doplnit mj. o diskusní podstránku, zabývající se
ekologickými aspekty fungování EU a případného vstupu ČR do EU. Stránka je aktualizována nejméně jednou
týdně.
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Kalendář akcí <http://www.ekolist.cz/kalendar.stm> – tato stránka nabízí informace o akcích z oblasti
životního prostředí. Akce jsou pro snazší orientaci rozděleny do rubrik Výstavy a veletrhy, Konference a
semináře, Přednášky a besedy, Víkendovky a vycházky, Tábory, Brigády, Tiskové konference, Parlament,
vláda, zastupitelstva... a Zahraniční akce. Informace o akcích čerpáme z materiálů zaslaných organizátory akcí, z
Internetu, z tisku a z ČTK. Na stránce jsou uvedeny také odkazy na jiné kalendáře ekologických akcí na Internetu.
Stránky Kalendáře akcí jsou aktualizovány jednou až dvakrát každý týden.

Zelená domácnost <http:// www.ekolist.cz/zeldom.stm> – tato stránka nabízí rady pro šetrnější chování k
životnímu prostředí. Je rozdělena na několik tematických oblastí: Domácnost, Doprava, Ekologické poradny,
Ekostavby, Ekoznačky, Energie, Odpady, Zahrada, Zdraví a Zvířata. 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. Na stránkách Zelené
domácnosti jsou uvedeny i odkazy na další související stránky na internetu. Stránka je aktualizována několikrát
měsíčně.

Zelený knihomol <http:// 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 oblastí: Biologie,
ochrana přírody, Bydlení, domácnost, stavby, Doprava, Ekologická výchova, Ekonomika, průmysl, služby,
Ekopolitika, stav životního prostředí, Energie a energetika, Geografie, mapy, průvodce, Geologie, nerostné
suroviny, Nevládní neziskové organizace, Odpady, Ostatní, Ovzduší, klima, ozonová vrstva, Společnost,
společenské vědy, Právo, politika, stát a obce, Učebnice, Umění, fotografie, Voda, Zdraví, strava, životní styl a
Zemědělství, lesnictví a zahrádkářství. Nově na stránce naleznou čtenáři i “báseň pro tento měsíc”. Stránka je
aktualizována zpravidla dvakrát měsíčně.

Klimatické změny <http:// www.ekolist.cz/klima.stm> – Tato stránka byla první z tématických stránek, na
kterých se chceme věnovat významným problémům z oblasti životního prostředí. 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, Snahy o omezení emisí skleníkových plynů a Další
informační zdroje na Internetu. Na této stránce jsme mj. podrobně sledovali průběh konferencí OSN o klimatu.
Jsou zde uvedeny odkazy na řadu dalších WWW stránek k danému tématu. V době mezinárodního zasedání
věnovaného klimatickým změnám (listopad 2000 v Haagu) jsme přinášeli zvláštní zpravodajství o této
problematice i samotném zasedání. Do Haagu jsme také vyslali zvláštního reportéra. Díky tomu jsme byli
schopni podávat aktuální zpravodajství. Stránka je aktualizována každý týden.

Fórum EkoListu <http://www.ekolist.cz/nazory.stm> – Tuto stránku jsme zprovoznili v červnu 1999.
Přinášíme na ní názory, komentáře a čtenářské dopisy hodnotící významné ekologické události a problémy. Na
stránce jsou dále uvedeny odkazy na komentáře související se životním prostředím na jiných serverech českého
internetu. Stránka je aktualizována minimálně jednou týdně.

Volby po drátě <http://www.ekolist.cz/volby.stm> – Tato stránka je v centru pozornosti čtenářů zejména
tehdy, když se blíží volby, přestože je 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 na ní nabízíme množství odkazů na
související materiály přístupné na Internetu (záznamy z tiskových konferencí, dokumenty vlády apod.). Stránka je
aktualizována jednou týdně.

Globalizace versus životní prostředí <http://www.ekolist.cz/global.stm>
Jak souvisí tzv. globalizace se životním prostředím? A jak s jednáním MMF a SB v Praze? Zprávy, informace,
odkazy... Stránky byly založeny k příležitosti zasedání MMF a SB v září 2000 v Praze. Monitorovali jsme nejen
samotné zasedání, kde jsme měli akreditováno několik zpravodajů a vlastního fotografa, ale přinášeli jsme
zpravodajství i z alternativních jednání (Jiná zpráva, Kontrasumit) a z pouličních nepokojů. Stránky se i nadále
věnují
problematice
tzv.
globalizace
a
jejího
vlivu
na
životní
prostředí.
Stránka je aktualizována několikrát měsíčně.
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Nová služba
Během roku 2000 jsme zavedli pro naše čtenáře novou službu - doručování informací o nových zprávách emailem.
Služba je bezplatná a uživatel obdrží vždy jednou týdně email s titulky nejnovějších zpráv EkoListu po drátě.
Koncem roku 2000 měla tato služba přes 400 odběratelů.
Zjištění přesného počtu lidí, kteří za určité časové období navštívili určitou stránku v Internetu, je
principiálně nemožné. Lze však s vysokou pravděpodobností stanovit minimální počet návštěvníků za určité
období.
Server ekolist.cz zaznamenal za období 1. 1. 2000 – 31. 12. 2000 návštěvy z celkem 39 100 UIP adres.*
Jedna IP adresa může představovat jeden počítač, ale i celou počítačovou síť, do které jsou mohou být připojeny i
tisíce počítačů. To znamená, že údaj o UIP neumožňuje rozlišit, zda se na EkoList po drátě připojuje například
z Ministerstva životního prostředí (které je “skryto” za jedinou IP adresou) 1 či 100 pracovníků. I když je v zásadě
možné, aby se jeden člověk díval na určitý server z různých IP adres (např. z práce a z domova), je tento případ
podstatně méně častý než případ opačný, kdy několik či mnoho uživatelů navštěvuje určitý server z jediné IP adresy.
Je nutno vzít i v úvahu okolnost, že část návštěvníků serveru (a tedy i část UIP adres) nejsou lidé, ale roboti, tedy
programy prohledávající a indexující www stránky. Tito roboti mohou sice znamenat poměrně značný počet
návštěvníků z hlediska přístupů, neboť prohledávají všechny stránky na serveru, ovšem z hlediska počtu UIP adres
je jejich podíl málo významný (laicky řečeno, jsou to pilní čtenáři, ale je jich málo). Proto je možné počet IP adres
navštívivších určitý server za určité období považovat za spodní odhad počtu lidských čtenářů.
Dlouhodobý průzkum provedený internetovým serverem Svět Namodro (viz http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?
id=1000610428) ukázal, že jedna UIP adresa reprezentuje v průměru 1,5 uživatele (je třeba uvést, že k průzkumu
byla řada odborných výhrad, které s tak nízkým koeficientem nesouhlasily a uváděly jiné průzkumy a metodiky,
které udávaly rozpětí koeficientů od 2 do 4 uživatelů na 1 UIP adresu). Podle tohoto průzkumu (braného za velmi
střízlivý) by tedy za období 1. 7. 2000 až 31. 1. 2001 navštívilo server ekolist.cz asi 46 156 uživatelů.

Pokud bychom chtěli být ještě opatrnější, odečetli nějaké ty roboty apod., dojdeme
k závěru, že některou stránku EkoListu po drátě shlédlo za dané období asi 58 500
lidských návštěvníků.
* údaj o počtu UIP adres byl získán 9.2. 2001 pomocí prostředků Econnectu, organizace, na jejímž serveru hostují
naše stránky

EcoMonitor zpráv o životním prostředí
EcoMonitor je vlastně elektronická výstřižková služba, umístěná na Internetu a specializovaná na životní prostředí.
Realizací tohoto projektu jsme chtěli přispět k lepší realizaci práva na informace a usnadnit přístup k informacím.
Jde o velmi efektivní nástroj, který zájemcům (novinářům, nevládním organizacím, ale i široké veřejnosti) pomáhá
v orientaci v problémech životního prostředí. Pro uživatele je jednoduché si sám a zdarma udělat rešerši k problému,
který jej zajímá a získané informace pak využít ve své další činnosti (kampani, diskusi, návrhu alternativního řešení
atp.).
EcoMonitor <http://www.ecomonitor.cz/> je bezplatně přístupná databáze plných textů článků s tématikou
životního prostředí z vybraného tisku, tiskových zpráv MŽP a nevládních organizací z elektronické konference
apc.ecn.press. Vznikla v listopadu 1996 na základě projektu Využití počítačových sítí pro zvýšení informovanosti o
životním prostředí , který finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Garantem provozu je Brontosauří
ekocentrum Zelený klub, nevládní organizace zaměřená na zpřístupňování informací, technickou stránku má na
starosti organizace Econnect, specializovaná na servis v oblasti počítačových sítí.
V databázi je možné vyhledávat fulltextově i pomocí klíčových slov ve vyhledávacím nástroji, který byl vyvinut
pro databázi EcoMonitor a je podle potřeb aktualizován.
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Klíčová slova – indexy, umožňují dosahovat vysoké přesnosti při výběru. Každý článek je totiž přečten a ručně
opatřen indexy z předdefinovaných slovníků (např. geografická oblast již se týká, druh činnosti, osobnosti a
organizace, autor, atp.) . Díky tomuto přístupu ( a samozřejmě díky specializaci na problematiku životního
prostředí) dosahuje Monitor vyšší přesnosti než placené rešeršní systémy založené na fultextovém
vyhledávání.
Zdroje:
U uváděných deníků zařazujeme z regionálních příloh pouze pražské.
• Mladá Fronta Dnes
od 08.02.1997
• Právo
od 18.11. 1997
• Lidové noviny
od 19.11.1997
• Metro
od 25.11.1997
(bez článků ČTK)
• Respekt
od 10.03.1997
• EkoList (měsíčník)
od čísla 06/1997
• Sedmá generace (měsíčník)
od čísla 11/1997
(vybrané články)
• Alternativa (dvouměsíčník)
od čísla 21/1997
• Biom (čtvrtletník)
od čísla 04/1998
• Tiskové zprávy
nevládních organizací
z elektronické konference apc.ecn.press
od 21.05.1997
• Tiskové zprávy MŽP
od 1.7.1997
• Agenturní zprávy ze servisu ČTI
od 1.12.1996. do 12.11.1997
• Zpravodaj MŽP
od 1.9. 1999
Popis změn a aktivit uskutečněných během roku 2000
Za období roku 2000 jsme uskutečnili zásadní změny ve fungování EcoMonitoru:
1) zcela byl přebudován design stránek tak, aby jejich využití bylo co nejjednodušší i pro uživatele, kteří nejsou
vyškoleni ve využívání Internetových vyhledavačů (což jsou především novináři);
2) byl přeprogramován (v podstatě zcela znovu vytvořen) program, který zajišťuje vyhledávání a obsluhu
EcoMonitoru. Cílem bylo umožnit přesnější výběr informací (více kombinací logických operátorů) a
pohodlnější obsluhu (především hromadný výběr a stahování článků, jednodušší práce s formulováním dotazu
a přehlednější prezentace výsledků). Do tohoto aktualizovaného (v podstatě nového) systému byla převedena
také stará data, která byla opravena a doplněna.
Návrh a realizace změn probíhala v období červenec - prosinec. "Nový" EcoMonitor spatřil světlo světa azž v roce
2001. Návrh a realizace změn probíhaly ve spolupráci s organizací Econnect.
Server ecomonitor.cz zaznamenal za období 1. 1. 2000 – 31. 12. 2000 návštěvy z celkem 4928 UIP unikátních
IP adres (UIP). *
Dle výše uvedených skutečností se tedy dá odhadnout, že službu EcoMonitor využilo za sledované období
asi 7300 lidských návštěvníků.
* údaj o počtu UIP adres byl získán 9.2. 2001 pomocí prostředků Econnectu, organizace, na jejímž serveru hostují
naše stránky
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EkoLink
V roce 2000 proběhl návrh a vývoj katalogu webových stránek zaměřených na problematiku životního prostředí.
Jeho cílem je podchytit všechny české a slovenské stránky, které se životním prostředím zabývají a zaregistrovat
také vybrané stránky z Evropy a výběrově i nejzajímavější i ze "zbytku" světa. Během roku 2000 byla definována
struktura katalogu, domluvena spolupráce s organizací Econnect, která zajišťuje vystavení EkoLinku a jeho
technickou podporu. EkoLink se také stal součástí katalogu občanského sektoru "Kormidlo", jež si klade za cíl
podchytit všechny české stránky týkající se tzv. občanské problematiky (lidská práva, charita a sociální
problematika, zdravotnictví atp.). Technici Econnectu připravili na základě našeho návrhu SW nástroj na bázi
databázového systému Toolkit a po našich připomínkách jsme jej postupně "odladili" a naplnili prvními daty.
EkoLink byl veřejně zprovozněn až v roce 2001 na adrese http://www.ekolink.cz.

Informační webová stránka Právo na informace
o životním prostředí
Nadále jsme provozovali webovou stránku Právo na informace o životním prostředí – kampaň českých nevládních
organizací.
Naleznete ji na adrese URL: http://www.pravovedet.ecn.cz
Tato stránka nabízí přehled naší i zahraniční legislativy, která se týká práva na informace o životním prostředí.
Najdete na ní i průzkumy, kdy se naši spolupracovníci snažili získat podle tohoto zákona informace a napsali o tom
zprávu. Jsou zde k dispozici i praktické návody jak využívat svého práva na informace.
Při provozu této stránky jsme spolupracovali s Nadací Partnerství, v roce 2000 stránka získala novou doménu a nový
design. Přibyla i řada nových informací.

8

