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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),
EcoMonitor (databázi článků o životním prostředí z tisku) a EkoLink (katalog stránek o životním prostředí).
Dále provozuje webové stránky Českého komitétu UNEP a spolupracuje při budování webových stránek ÚVR
ČSOP a Nadace Sluníčko. Vybudovala i systém internetových stránek, který se zabývá právem na informace
(www.pravovedet.ecn.cz). 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, například v rámci lokálních agend 21.
Organizuje školení a semináře.
Vedení organizace tvoří: Mgr. Pavel Činčera, Ing. Radek Svítil a Bc. Jakub Kašpar. Ředitelem je Mgr. Pavel
Činčera. Stálí zaměstnanci jsou: Mgr. Pavel Činčera, Ing. Radek Svítil, Bc. Jakub Kašpar. V organizaci se střídalo i
několik zaměstnanců na civilní službě (v roce 2001: Jan Stejskal, Jan Šatoplet, Martin Mach). Organizace má status
občanského sdružení (dle zákona 83/1990 Sb.) a v roce 2001 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
využívá 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 - 33 lety. Převážná většina má několikaleté zkušenosti s prací v nevládních
organizacích, především v Brontosauru.

Projekty uskutečněné v minulém roce
V roce 2001 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 realizovali WWW stránky ŮVR ČSOP, Českého národního komitétu UNEP a Nadace
Sluníčko.
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Pracovníci
V roce 2001 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.
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). Nyní odpovědný za vedení projektu 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 možná bez sponzorů a spolupracovníků. K našim nejdůležitějším sponzorům v roce 2000
patřila především Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 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 a
spolupracuje s námi na řešení technických problémů.
Všem těmto sponzorům a spolupracovníkům děkujeme, protože bez nich by naše práce nebyla možná.
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Rozpočet roku 2001
V tisících Kč.
PŘÍJMY

SKUTEČNOST ROKU 2001

Dotace (ministerstva, obce, města)
Nadační příspěvky
Dary
Úroky
Ostatní příjmy (jaké)
CELKEM
VÝDAJE
Mzdy, odměny,honoráře (včetně zdrav. a sociálního pojištění)
Nákup materiálu, zboží
Nákup služeb (energie, poštovné, tel. Poplatky, nájemné,
odborné/poradenské služby)
Propagace
Investice (např.na přestavbu a vybavení prostorů převyšující 40 000,Kč)
Ostatní výdaje (náklady)
CELKEM

301
1 512
-10
277
2 100
SKUTEČNOST ROKU 2001
835
50
809
15
0
24
1 733
SKUTEČNOST ROKU 2001

ROZDÍL příjmů a výdajů
Počet placených pracovníků
Počet dobrovolníků

367
6 plný úvazek (z toho 3 civilní služba a +
7-10 externistů)
1
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Příloha I – popis projektů
EkoList, měsíčník o problémech životního prostředí
EkoList je zpravodajský měsíčník pro životní prostředí. Vydává jej nevládní nezisková organizace BEZK.
EkoList není názorově závislý na žádném státním úřadě, na žádné soukromé firmě ani na žádné profesní nebo
nevládní ekologické organizaci.
EkoList je v současné době tvořen převážně těmito rubrikami:
Zprávy tvoří nejvýraznější část obsahu časopisu. EkoList se snaží přinášet pravidelně co nejúplnější a
nejvyrovnanější zpravodajství z oblasti životního prostředí. K tomu jsme využívali kromě práce vlastních redaktorů
a externích dopisovatelů také zpravodajství ČTK, The Voice of America a Panafrican News Agency. Zprávy
v současné době zabírají 6 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.
V roce 2001 jsme poněkud pozměnili charakter našeho zpravodajství vzhledem k periodicitě časopisu. Namísto
aktuálnosti se hlavním kritériem zpravodajství měsíčníku EkoList stála hloubka a analytičnost zpráv.
Ve zkratce je ve skutečnosti jakousi subrubrikou rubriky Zprávy. Na jedné dvoustraně tu čtenář nalezne
ucelený stručný přehled událostí v ČR i ve světě od poslední uzávěrky EkoListu. Rubrika má zcela pravidelný
rozsah dvě tiskové strany.
Evropská unie je rubrikou EkoListu teprve od listopadu 1999. Čtenářům nabízí slovníček pojmů, týkajících
se Evropské unie, rozsáhlejší materiály popisující ekologickou politiku patnáctky, ale i zpravodajství o dění v unii
v každém konkrétním měsíci. V roce 2001 jsme se věnovali zejména rozsáhlejším materiálům o jednotlivých
otázkách, souvisejících s problematikou životního prostředí a vstupem do EU (např. Natura 2000, Common
Agricultural Policy, 6. akční plán pro životní prostředí, Summit v Göteborgu...).
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 2001 jsme otiskli mimo jiné i tyto rozhovory: RNDr.
Libor Ambrozek (poslanec KDU-ČSL, předseda podvýboru PS PČR pro životní prostředí), Ing. Vladimír Broukal
(jednatel Českomoravské myslivecké jednoty), Simona Buretea (Karpatský projekt na ochranu velkých šelem,
Rumunsko), Ivana Jakubková (Car Busters), Doc. RNDr. Bohumír Janský (hydrolog, objevitel pramenů
Amazonky), prof. Erazim Kohák (filozof, člen Rady ČT), Petr Kurfürst (Car Busters), RNDr. Miloš Kužvart (ministr
životního prostředí ČR), Mgr. Jan Rovenský (Děti Země), PhDr. Ivan Rynda (Fakulta humanitních studií UK
Praha), RNDr. Lenka Šoltysová (vedoucí Správy CHKO Český ráj), Jürgen Trittin (ministr životního prostředí
SRN).
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 zeokologičtění nějaké oblasti. 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 20 v EkoListu.
V roce 2001 jsme získali pravidelnou spolupracovnici, která významným způsobem pozvedla koncepční práci na
této rubrice. 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. Informovali jsme o ekologické
architektuře (EkoList 4/01), ekologické výchově (EkoList 5/01), ekologickém lesním hospodářství (EkoList 6/01,
7/01), ekologickém zemědělství (EkoList 3/01, 4/01, 7/01, 10/01), ekoturistice a agroturistice (EkoList 6/01),
spotřebitelské volbě obalových materiálů (EkoList 5/01, 10/01), stanicích pro handicapované živočichy (EkoList
3/01, 8-9/01), škodlivosti kouření (12/01), úsporách energie v domácnosti (EkoList 11/01, 12/01), úsporných
způsobech dopravy (EkoList 11/01), atd.
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. Z příspěvků,
publikovaných v roce 2001 bych zvláště zmínil fundovaný článek mikrobiologa MUDr. Miroslava Förstla o bovinní
spongiformní encefalopatii (BSE).
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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 aktivstů nevládního sektoru.
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 (kromě červnového a ervencového čísla, kde je Kalendář akcí rozšířen o přehled dětských a jiných letních
táborů).
EkoList vyšel 11krát v rozsahu 20 stran (formátu A4) nákladem, který se pohyboval mezi 800 – 1000 výtisků.
Během roku 2001 jsme realizovali několik propagačních kampaní:
Zřejmě největší propagační akcí v roce 2001 byla reklamní kampaň provedená prostřednictvím firmy Rencar a
realizovaná v listopadu (1.11. - 30.11.) v prostředcích Městské hromadné dopravy po celé České republice.
Konkrétně jsme v tomto měsíci obsadili reklamní plochy prostředků městské hromadné dopravy v Benešově,
Blansku, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jihlavě, Nymburce, Olomouci, Pelhřimově, Prachaticích,
Strakonicích, Vsetíně. Ve většině měst jsme obsadili všechny reklamní plochy v dopravních prostředcích, které lze
přes firmu Rencar pronajmout. Dohromady jsme využili cca 140 reklamních ploch pro letáky A3. Na základě této na
naší poměry ”masivní” reklamní kampaně se nám několikanásobně zvýšil počet objednavatelů ukázkového čísla
tištěného EkoListu. Skutečný dosah této reklamní kampaně je v této chvíli obtížné hodnotit pro malý časový úsek od
jejího uskutečnění.
Pro zajištění většího počtu uživatelů našich internetových i tištěných služeb jsme umístili reklamní materiály o
našich produktech do Informačního centra EU, do Botanické zahrady v Praze na Albertově či při příležitosti Dne
Země prostřednictvím spolupracujících organizací do různých míst naší republiky.
V zájmu rozšíření počtu čtenářů tištěného EkoListu jsme rozšířili počet míst, kde je možné zakoupit EkoList
(celkem 15 prodejních míst, např. knihkupectví Academia na Václavském náměstí a na Národní třídě).
Kvůli většímu počtu zejména čtenářů tištěného EkoListu, ale i uživatelů našich internetových služeb jsme obeslali
nabídkovým číslem EkoListu také podniky, které postupují podle zásad čistší produkce či EMAS.
Pro zvýšení propagace našich služeb jsme využili reklamních ploch několika periodik např. týdeníku Mosty,
časopisu Listy, týdeníku Nový prostor, Bionovin, měsíčníku Sedmá generace. Navázali jsme reklamní spolupráci s
Enviwebem - internetovým serverem zaměřeným hlavně na odborníky v oblasti životního prostředí a ochrany
přírody. Ve spolupráci s provozovateli tohoto serveru jsme se prezentovali např. na Envibrnu 2001.
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EkoList po drátě
Hlavní webová stránka EkoListu po drátě <http://www.ekolist.cz> přináší především (několikrát) denně
aktualizovaný výběr ze zpravodajství ČTK, doplněný původními zprávami redakce EkoListu, využíváme
také zpravodajství servisu agentury ČIA a Voice of America. V roce 2001 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.

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 Brigády, Demonstrace a pochody,
Festivaly a slavnosti, Filmy a videoprojekce, Koncerty, Konference, workshopy a semináře, Politika, veřejná
projednávání…, Přednášky, besedy a diskuse, Tábory, výlety a pobytové akce, Tiskové konference, Výstavy a
veletrhy, Ostatní 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.
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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. V roce 2002 se zaměří především na volby do Poslanecké sněmovny ČR. V rámci
tohoto projektu zveřejníme na stránce analýzu částí volebních programů zaměřených na problematiku
životního prostředí, analýzu hlasování poslanců parlamentních stran k zákonům týkajícím se životního
prostředí, zveřejníme výsledky ankety mezi poslanci a představiteli politických stran zaměřené na životní
prostředí a jejich postoje ke konkrétním environmentálním problémům.

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.

Zasílání titulků zpráv emailem
Pokud máte zájem můžete jedenkrát týdně dostávat emailem titulky nejnovějších zpráv. Ke konci roku tuto službu
využívalo 620 čtenářů.
Statistika čtenosti stránky
Měsíc
Počet unikátních IP adres
Počet skutečných čtenářů
únor
měřidlo bylo instalováno
březen
8 438
12 600
duben
8 486
12 700
květen
8 348
12 500
červen
6 093
9 130
červenec
5 181
7 770
srpen
5 666
8 490
září
7 377
11 060
říjen
10 723
16 080
listopad
11 696
17 500
prosinec
9 010
13 500
Metodika výpočtu počtu skutečných čtenářů je uvedena v příloze II.
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EcoMonitor zpráv o životním prostředí
Během roku 2001 jsme pokračovali v provozu EcoMonitoru. EcoMonitor (http://www.ecomonitor.cz) je databáze
článků o životním prostředí z tisku. Ecomonitor je denně aktualizován a monitoruje tyto zdroje: MF Dnes, Lidové
noviny, Právo, Respekt, EkoList, Sedmá Generace, Zpravodaj MŽP, tiskové zprávy MŽP a MDS a tiskové zprávy
nevládních organizací publikované v konferenci ECN.PRESS.
Vyvinuli jsme nový vyhledávací nástroj, který umožňuje uživatelům daleko pohodlnější využívání dat uložených
v databázi EcoMonitoru. Od nového vzhledu a zlepšených funkcí EcoMonitoru si slibujeme i zvýšení počtu
uživatelů. Nová podoba EcoMonitoru byla zprovozněna v únoru (a byla veřejně prezentována 19.2. 2001 na Media
Development Loan Fund v Praze).
Statistika čtenosti stránky
Měsíc
Počet unikátních IP adres
Počet skutečných čtenářů
únor
měřidlo bylo instalováno
březen
907
1 360
duben
839
1 250
květen
774
1 160
červen
624
930
červenec
413
610
srpen
420
630
září
565
840
říjen
813
1 210
listopad
878
1 310
prosinec
626
930
Metodika výpočtu počtu skutečných čtenářů je uvedena v příloze II.

9

EkoLink
V roce 2001 jsme spustili na adrese http://www.ekolink.cz nový katalog 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.
Ke konci roku bylo v jeho struktuře zapsáno téměř 2 tisíce stránek především z České republiky, ale i ze zahraničí.
Jedná se o jediný katalog svého druhu na českém Internetu.
Statistika čtenosti stránky
Měsíc

Počet
adres

unikátních IP Počet skutečných
čtenářů
únor
měřidlo bylo instalováno
březen
242
363
duben
1014
1500
květen
917
1 370
červen
731
1 090
červenec
458
687
srpen
434
651
září
606
909
říjen
791
1 180
listopad
859
1 280
prosinec
675
1 010
Metodika výpočtu počtu skutečných čtenářů je uvedena v příloze II.
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Informační webová stránka Právo na informace
o životním prostředí
Dokončili jsme webovou stránku Právo na informace o životním prostředí.
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 a české nevládní organizace snažili získat podle tohoto
zákona informace a napsali o tom zprávu. Některé případy jsou doloženy fotokopiemi korespondence. Jsou zde k
dispozici i praktické návody jak využívat svého práva na informace.
Při provozu této stránky jsme spolupracovali s Nadací Partnerství. Přibyla i řada nových informací.
Statistika čtenosti stránky
Měsíc
Počet unikátních IP adres
Počet skutečných čtenářů
únor
měřidlo bylo instalováno
březen
337
500
duben
432
640
květen
406
600
červen
426
630
červenec
369
530
srpen
430
640
září
446
660
říjen
651
970
listopad
642
960
prosinec
575
860
Metodika výpočtu počtu skutečných čtenářů je uvedena v příloze II.
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Příloha II
Vysvětlení metodiky výpočtu počtu čtenářů.
Jedna unikátní 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, příp. zda
používá určitou množinu IP adres dynamicky mu přidělovaných poskytovatelem připojení), 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). Tento koeficient je tedy brán za
velmi střízlivý.
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