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Kdo jsme
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) je otevřeným
informačním střediskem o životním prostředí, které funguje
již od roku 2000 v nonstop režimu. Založení ECM iniciovala
Česká rafinérská podle modelu holandského centra DCMR
v Rotterdamu, které působí v průmyslově zatížené oblasti delty
Rýna.
Svým charakterem (nepřetržitým provozem, napojením na dispečinky
průmyslových podniků v regionu) je mostecké ekocentrum, dosud,
jediné svého druhu v České republice. Činnost ECM se opírá především
o aktivní informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace
s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností a hledání společných
řešení environmentálních problémů v regionu. Jako jediné v republice
disponuje bezplatným Zeleným telefonem, jehož prostřednictvím bylo
zodpovězeno více než 2 700 dotazů.
Výsledky jeho pětileté existence svědčí o tom, že podobná centra jsou
vhodným doplňkem ve stávajícím systému ekologických center a ekoporaden.

2

Výroční zpráva Ekologického centra Most, 2004

Na podpoře ECM , ať už finanční anebo informační, se podílejí následující
organizace:
Celio, a.s.
Česká inspekce životního prostředí
– inspektorát v Ústí nad Labem
Česká rafinérská, a.s.
Český hydrometeorologický ústav,
Ústí nad Labem
Chemopetrol, a.s.
Mostecká uhelná společnost, a.s.,
právní nástupce

Podnikatelské a inovační centrum
Severní Čechy

Povodí Ohře, a.s.
Severočeské doly, a.s. (od
poloviny roku 2004)
Statutární město Most (od roku
2002)
Úřad práce Most
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Zdravotní ústav Ústí nad Labem, pobočka
Most

ECM bylo založeno s posláním shromažďovat dostupné informace o životním
prostředí regionu a v co nejvyšší míře je zpřístupňovat široké veřejnosti,
provádět poradenskou a osvětovou činnost v problematice životního prostředí
a v neposlední řadě poskytovat klíčové informace vícejazyčně s ohledem na
přeshraniční přenos informací. Snaží se převést aktivní informování do
běžné environmentální praxe.
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Monitoring imisní situace
ECM se od počátku svého vzniku zabývá
monitoringem imisní situace v regionu, který
se v minulosti „proslavil“ právě velmi
znečištěným ovzduším. Přestože se kvalita
ovzduší od 90. let výrazně zlepšila, zůstává
oblast severočeské hnědouhelné pánve mezi
oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší a veřejnost
má stále zájem o aktuální

informace o čistotě
ovzduší.

Dispečink ECM disponuje přístupem k on-line datům z 18-ti
měřicích stanic na území Mostecka, Chomutovska, Teplicka a Lounska
a zajišťuje jejich předávání veřejnosti prostřednictvím:
o

o
o
o

Zeleného telefonu

(četnost dotazů na kvalitu ovzduší – viz. Ekologická poradna,

str. 8)

On-line informací v grafické podobě na internetu
Informováním Rádia Most a Deníku Mostecka
Rozesíláním SMS zpráv

Na základě dostupných dat zpracovává ECM roční, měsíční, týdenní či denní
zprávy o kvalitě ovzduší. Vývojové trendy znečištění ovzduší byly
publikovány např. na CD-ROMu Životní prostředí Mostecka.
4
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Poskytovatelé dat:
SMS zprávy o čistotě ovzduší

Český hydrometeorologický
ústav
Zdravotní ústav, Ústí nad
Labem
ČEZ, a.s.

Od roku 2003 rozesílá ECM sms zprávy s hlášením
o překročení limitů škodlivin v ovzduší. Důvody pro
zavedení této bezplatné služby vyplývaly z vysoké četnosti
dotazů na Zelený telefon a snahy zpřístupnit tyto
informace co nejširší veřejnosti v reálném čase. Výhodou
této služby je její cílenost a aktuálnost. Vzrůstající
zájem o službu je patrný zejména v obdobích s inverzním
charakterem počasí. V roce 2004 byly rozesílány sms zprávy nejvíce
zájemcům z Litvínova z důvodu překročení hygienického limitu pro sirovodík.
Mobilní měření

Při mimořádných událostech má ECM
možnost využívat mobilní měřící vůz
HORIBA. Vlastní měření a analytické
práce jsou prováděny pracovníky
akreditované zkušební laboratoře
VÚHU a.s. a měření jsou
autorizovaná. Lze provádět měření
koncentrací uhlovodíků, benzenu,
toluenu, xylenu, sirovodíku, čpavku,
oxidů dusíku, oxidu siřičitého,
ozónu a prachu v ovzduší, včetně doprovodných veličin, tj. směru
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a rychlosti větru, teploty, relativní vlhkosti, měřeného barometrického
tlaku. Výsledky měření čistoty ovzduší na vybraných lokalitách jsou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách ECM . ECM tak může operativně
a přímo reagovat na případné stížnosti obyvatel na pachové události či jiné
znečištění ovzduší.
Při likvidaci průmyslových havárií a požárů se vyplatí
monitorovat, zda nedochází k úniku škodlivin do ovzduší a tím
k ohrožení obyvatel, kteří mohou být těmto látkám
potenciálně vystaveni. Informace jsou důležité také pro
samotné hasiče. Dispečink ECM operativně vyslal v roce
2004 mobilní měřicí vůz HORIBA již k druhé havárii
tohoto charakteru, a to k nočnímu požáru litvínovské
přádelny bavlny. Monitoring znečištění ovzduší byl
prováděn ve stopě kouřové vlečky. Výsledky měření
prokázaly mírně zvýšené koncentrace aromatických
uhlovodíků (benzenu, toluenu a xylenu). Poprvé byl vůz
k podobné události vyslán v roce 2002 k požáru v ústecké
Spolchemii.
Vzhledem k teplotně normálnímu průběhu léta nebyl v roce 2004
důvod k provádění mobilního měření koncentrací přízemního ozónu
v rekreačních lokalitách na Mostecku, jako tomu bylo v roce 2003.

6
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Stížnosti na zápach - rok 2003 a 2004
Stížnosti na zápach
Vyřizování stížností na zápach je
ROK 2004
jednou z dlouhodobějších činností
6
ECM. Při příjmu takového hlášení
zjišťují dispečeři ECM, jaká je
imisní situace na nejbližších
českých měřicích stanicích a zda
nebyla z průmyslových podniků
hlášena nějaká mimořádná událost.
V případě, že se sejde více stížností
může být na místo vyslán mobilní měřicí
vůz HORIBA. Stížnosti jsou pak dávány na
vědomí příslušným městským úřadům a podnikům.

16

28

19

Sasko 2003
Česko 2003
Sasko 2004
Česko 2004

ROK 2003

Na svých internetových stránkách ECM zveřejňuje přehled stížností včetně
informací o koncentracích škodlivin v uvedený den a zpráv o mimořádných
událostech v podnicích, či jiných informací, které by mohly mít souvislost
s pachovou zátěží.
Počet stížností má stále klesající tendenci, v roce 2004 bylo přijato
22 stížností na zápach (z toho 3 ze Saska). Celkem se podařilo objasnit
6 stížností, které měly souvislost s mimořádnou událostí v rafinérskochemickém komplexu, s požárem na mosteckém hipodromu a prováděním
natěračských prací na střeše v ulici Lidická v Mostě. V ostatních případech
se nepodařilo možný zdroj zápachu zjistit.
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Ekologická poradna
Mezi hlavní činnosti ECM patří poradenství v oblasti životního prostředí.
V roce 2004 se ECM stalo členem Sítě ekologických poraden České republiky a
i dále se snaží zvýšit profesionalitu poskytovaných ekoporadenských služeb.
Spolupracuje na společných projektech a vyměňuje si zkušenosti s ostatními
ekoporadnami.
Dispečeři ECM se účastní vzdělávacích seminářů pro ekoporadce a rovněž mají
k dispozici manuál pro zodpovídání tzv. ekospotřebitelských
dotazů. Jsou tak po odborné stránce připraveni pomoci s řešením
dotazů z oblasti odpadů, praní a čištění, hraček, škodlivin
v životním prostředí, tepelných izolací, energie, ochrany
přírody a krajiny, ochrany spotřebitele a označování
výrobků.
zejména
roku

8

ECM využívá pro poskytování ekoporadenských služeb
Zelený telefon, který může veřejnost využívat již od
2000, kdy ECM zahájilo svoji činnost. Od roku 2002
přispívá na provoz této služby Statutární město Most.
Pro veřejnost je tato služba bezplatná.
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Počet dotazů
Celkově bylo v roce 2004 zodpovězeno 645 dotazů. Jako v předchozích letech,
tak i v tomto roce byla největší
četnost dotazů zaznamenána
v zimních měsících, což souvisí
s větším výskytem dotazů na
160
kvalitu ovzduší. Přesto došlo
140
oproti loňsku k poklesu počtu
Počet zodpovězených dotazů za rok 2004
120
dotazů, který pravděpodobně
souvisí se zavedením služby
100
Celkem 645 dotazů
zasílání sms zpráv o kvalitě
80
ovzduší na mobil. Řada lidí,
60
kteří se běžně dotazovali na
40
čistotu ovzduší telefonicky tak
20
již nevolá, protože v případě
0
překročení limitů je informována
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
sms zprávou.
Z celkového počtu přijatých dotazů
bylo prostřednictvím Zeleného
telefonu přijato a zodpovězeno 546 dotazů. Osobní návštěvy využívají
zejména studenti SŠ a VŠ, kteří potřebují poradit, kde najít informace pro
zpracování semestrálních či diplomových prací. Ve většině případů si
vyberou některé z publikací v knihovně ECM. Prostřednictvím internetových
stránek www.ecmost.cz může kdokoli zaslat svůj dotaz do ECM. Podněty ze

Výroční zpráva Ekologického centra Most, 2004

9

Saska jsou přijímány převážně elektronickou poštou, mimo jiné také pomocí
on-line formuláře v německém jazyce.
Počet dotazů dle:
formy kontaktu

Hlášená návštěva
Návštěva
Telefon
E - mail

typu klienta

Občan
Student
Expert, odborník
Podnikatel
Veřejná instituce
Nevládní organizace
Systém ový tým

témat

Ochrana přírody a krajiny
Zvířata divoká, domácí
Zeleň, rostliny
Voda, praní, čištění
Ovzduší, hluk
Ekologické zemědělství, biopotraviny
Vzdělávání, výchova
Energie
Odpady, recyklace, třídění
Bydlení
Účast veřejnosti, právo, rozvoj NNO
Kontakty
Spotřebitelství
Cestovní ruch
Mezinárodní spolupráce

Kromě laické veřejnosti využívají služeb
ekoporadny ECM také úřady, mateřské školky
a základní školy, ale také odborníci,
podnikatelé, studenti a nevládní organizace.
Nejvíce dotazů pochází z Mostecka, Chomutovska
a Teplicka, ale stále více volají lidé ze vzdálenějších koutů republiky.
I nadále jako v předchozích letech se lidé nejvíce ptají na informace
10
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o kvalitě ovzduší. Z celkového počtu tvořily dotazy na imisní situaci 75 %.
Oproti roku 2003 se však zvýšil počet dotazů týkajících se dalších oblastí.
Vzrostl počet dotazů na odpady a odpadové hospodářství, což souviselo
s funkcí ECM jako informačního střediska v rámci zpracování Plánu
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Dále se lidé zajímali více
o ochranu přírody a krajiny a o environmentální osvětu.
Největší množství dotazů bylo
vyřízeno bezprostředním podáním
informace. Časově nejnáročnější
byly žádosti o zpracování
analýzy či posudku. Celkem bylo
v roce 2004 přijato 28 stížností
(z toho 22 na zápach v české
i saské části Krušnohoří). Další
stížnosti se týkaly spalování
plastů a nepořádku na veřejných
prostranstvích.
ECM se snaží zpřístupnit
odpovědi na celou řadu dotazů
také prostřednictvím internetu. Za tímto účelem je na internetových
stránkách ECM vytvořena sekce Zelený rádce, kde jsou jednotlivé dotazy
včetně odpovědí a uvedení kontaktů setříděny podle jednotlivých kategorií.
Na základě zkušeností se službou Zelený telefon vydalo ECM v roce 2004 řadu
letáčků a brožuru „Zelený rádce Mostecka“ – viz. Publikační činnost, str. 19.
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V roce 2004 fungovalo ECM jako informační středisko
v rámci Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje
na základě vítězného výběrového řízení na zpracování
komunikační strategie tohoto strategického dokumentu.
Organizovalo úvodní seminář a tři veřejná projednávání, spravovalo
internetové stránky, přijímalo připomínky veřejnosti a komunikovalo
s médii. Cílem ECM v této oblasti bylo usnadnit veřejnosti přístup
k informacím a zapojení do procesu zpracování dokumentu.
Půjčovna knih, videokazet a CD-ROMů:
o
o
o
o

cca 450 titulů včetně CD-ROMů
časopisy a přírodovědné sborníky
cca 70 videokazet MŽP
videokazety jsou zdarma půjčovány
zejména školám a školám na Mostecku

Distribuční servis publikací MŽP

Počínaje rokem 2002 zajišťuje
ECM distribuční servis publikací
MŽP pro oblast severozápadních
Čech. Jedná se o materiály, které připravuje v rámci své ediční
a propagační činnosti a publikace tématicky zaměřené na životní prostředí,
které vydá jiná organizace a předá MŽP k dalšímu šíření.
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Díky napojení na dispečinky průmyslových podniků (Chemopetrolu
a České rafinérské) může ECM v případě potřeby operativně
poskytovat informace o dění v průmyslovém komplexu těchto
společností. Komunikace funguje oboustranně, ECM dostává informace
o mimořádných událostech (jako např. faklování, odstávky, havárie)
prostřednictvím faxových zpráv, stejně jako orgány státní správy
a samosprávy, vůči nimž mají společnosti ohlašovací povinnost.
Aktuální informace o dění v rafinérsko-chemickém komplexu jsou zveřejňovány
na internetových stránkách, v případě mimořádné události nebo překročení
limitů škodlivin v ovzduší je zasílán e-mail saské straně, která o tyto
informace projevila zájem.
Informace z podniků tak slouží nejen k vyšší informovanosti veřejnosti, ale
jsou také důležitým podkladem pro vyřizování stížností na příhraniční
pachovou zátěž. Tento způsob informování veřejnosti je příkladem aktivního
informování nad rámec současné platné legislativy.
ECM funguje jako komunikační prostředník zejména v případě řešení stížností
obyvatel. V případě potřeby organizuje setkání veřejnosti, podniků
a veřejné správy.
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Ekologická výchova
Kromě stěžejních aktivit, se ECM stále více zaměřuje
také na praktickou ekologickou výchovu pro děti školního
a předškolního věku. Hlavní snahou je přenést
ekologickou výchovu ze školních lavic, ze zájmových
kroužků také do prostředí, kde si děti hrají. V roce
2004 započalo ECM připravovat ekovýchovné vstupy
a soutěže na zábavných akcích pro děti pořádaných
Mosteckou uhelnou společností v rámci cyklu
„Krajina pro budoucnost“.
Každý díl cyklu byl tématicky zaměřený na některou ze složek životního
prostředí, ekologickou hrozbu nebo na téma blízké dětem. Součástí
ekologických vstupů byly i soutěže, v rámci kterých děti sledovaly kolik
PET lahví se u nich doma za týden vyhodí, zda je vyhazují do správného
kontejneru, sledovaly, zda je jejich domácnost úsporná, vyzkoušely si
vyrobit vlastnoruční recyklovaný papír, psaly jakým chováním škodíme nebo
naopak pomáháme vodním živočichům atd. Z webových stránek ECM www.ecmost.cz
se mohou děti dozvědět další zajímavé informace, stáhnout si zadání
soutěže, prohlédnout si fotografie z jednotlivých akcí apod.
Cyklus „Krajina pro budoucnost“ bude pokračovat i v roce 2005, navíc opět
pro Mosteckou uhelnou společnost připravilo ECM na tento rok také soutěž
pro třídní kolektivy 2. stupně ZŠ s názvem „Zelená třída“. Pro nejmenší
14
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byly v roce 2004 díky mosteckému magistrátu vydány omalovánky
s tématikou životního prostředí.

Maketa popelnice demonstující
kolik odpadu se dá vytřídit.

Pracoviště ECM se stává pravidelně předmětem
exkurzí a praxí studentů, v loňském roce zde
absolvovali praxi 2 studenti litvínovské
Scholy Humanitas.
Ze soutěže o ochraně vody: děti radí
Čím vodě škodíme?
Mytím aut u řeky, potoka nebo rybníka.
Nevhodnými pracími a mycími prostředky.
Tím, že nešetříme vodou třeba při koupání,kdy nám voda teče
proudem, zbytečně jí plýtváme.
Továrny vypouštějí chemikálie do vody, i když se to nesmí.
Havárie tankerů na moři.
Znečisťujeme ji toxickými látkami, hnojivy.
Čím vodu chráníme?
Chráníme ji tím, že používáme ekologicky šetrné mycí a prací
prostředky, které jsou lehce rozložitelné v přírodě.
Stavíme čističky odpadních vod.
Nevypouštíme do odpadu žádné chemikálie a jiné přírodě škodlivé
látky.
Neplýtváme zbytečně tekoucí vodou.
Nevhazujeme odpady do vody.
Každá továrna by měla mít kvalitní čističku odpadu, aby se
odpadní voda nedostala do čisté řeky nebo potoka.

Výroční zpráva Ekologického centra Most, 2004
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Hlavním cílem ECM je poskytovat veškeré informace
tzv. aktivní formou, tedy takovým způsobem, aby
byly ve srozumitelné podobě přístupné pro všechny
skupiny.
Zásadním prostředkem aktivního šíření informací je
internet, regionální média, přímá dopisová forma a vydávání vlastních
publikací, letáků či brožur.
Internet
Veškeré informace, které ECM zpracovává jsou dostupné na internetových
stránkách ECM http://www.ecmost.cz. Klíčové informace jsou přístupné také
v anglické a německé verzi. Informace jsou soustředěny do tématických
oblastí jako je ovzduší, voda, odpady, veřejná správa, dění na Mostecku,
vzdělávání atd..
Na internetových stránkách ECM lze dále nalézt „Zeleného rádce“, přehled
dotazů a odpovědí na nejčastěji kladené otázky a také internetovou verzi
CD-ROMu Životní prostředí Mostecka.
V průměru se v loňském roce podívalo na stránky ECM denně cca 50 uživatelů
internetu.
16
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26.12.2004

06.12.2004

16.11.2004

27.10.2004

17.09.2004

28.08.2004

08.08.2004

19.07.2004

29.06.2004

09.06.2004

20.05.2004

30.04.2004

10.04.2004

21.03.2004

01.03.2004

10.02.2004

21.01.2004

01.01.2004

Zpětná vazba s veřejností je
80
zajištěna mimo jiné také např.
60
pomocí elektronického
zpravodaje, který je rozesílán
40
zájemcům na e-mailové adresy,
dále tématickými anketami,
20
on-line formuláři pro podání
0
stížností (pachová zátěž) nebo
připomínek (Plán odpadového
hospodářství Ústeckého kraje).
E-zpravodaj nabízí ve stručné
a přehledné podobě
ekozpravodajství, informace
o imisní situaci, dotazy na Zelený telefon včetně odpovědí, tipy na
zajímavé akce a knihy, aktuální uzávěrky grantů, ankety, terminologický
slovník a odkazy vztahující se k aktuálnímu ekologickému tématu.

07.10.2004

Ve statistikách serveru „Navrcholu.cz“ figurovaly stránky ECM v loňském
roce v průměru na 21. místě
v pořadí návštěvnosti sekce
160
„životní prostředí“.
Počet denních přístupů na www.ecmost.cz
140
V návštěvnosti internetových
stránek tak předčí řadu
120
ekologických organizací
s celostátní působností.
100

ECM stejně jako v předchozích
letech přispívá do pravidelné
rubriky Ekosloupek v Mosteckých
listech vydávaných mosteckým
magistrátem. Informace zde
zveřejňované se týkají především
životního prostředí Mostecka.
V oblasti imisního zpravodajství ECM
pravidelně publikuje v Deníku
Mostecka a v případě překročení
limitů škodlivin v ovzduší informuje
Radio Most.
Přehledné ekozpravodajství
z Deníku Mostecka je k dispozici
na internetových stránkách ECM,
stejně jako aktuální informace o
imisní situaci, umístění mobilních
kontejnerů na nebezpečné složky
komunálního odpadu atd.
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Publikační činnost
V září 2004 vydalo ECM praktickou příručku
s názvem „Zelený rádce Mostecka“. Jedná se
o praktického průvodce pro veřejnost v otázkách
problematiky komunální ochrany životního
prostředí, která na Mostecka do této doby
chyběla. Brožura vhodným způsobem upozorňuje na
vybrané problémy či skutečnosti a podává
jedinci návod, jak se v dané situaci správně
zachovat, či kam se obrátit a může tak
podstatným způsobem preventivně ovlivnit
žádoucí chování veřejnosti ke svému okolnímu
prostředí. Svým dílem brožura přispívá ke
zvýšení informovanosti o lokálních možnostech
využívání služeb šetrných k životnímu prostředí
(sběrné dvory, třídění a recyklace odpadů,
zneškodňování nebezpečných odpadů, psí útulky
apod.).
Zdrojem cenných podnětů na vytváření nejvhodnější
struktury publikace a vlastní formulování
typizovaných otázek byly zejména zkušenosti
spojené s provozem bezplatné informační linky pro
veřejnost.
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„Zelený rádce“ je veřejnosti bezplatně k dispozici na
Magistrátu města Most, MěÚ v Litvínově a Meziboří,
v knihovnách, ve školách a v ECM. Brožura vznikla za
finanční podpory Mostecké uhelné společnosti.
V roce 2004 ECM opětovně vytisklo řadu letáků o smogu,
nebezpečí přízemního ozónu, mobilním měření čistoty
ovzduší, ekospotřebitelství a o službách, které ECM
poskytuje. Letáky je možné získat také na mosteckém
magistrátu, kde byly k tomu účelu instalovány informační
panely upoutávající především na službu Zelený telefon.
Z důvodu častých stížností na spalování plastů, zpracovalo ECM na
žádost mosteckého magistrátu plakát na téma „Nespalujte plasty“, který
byl vyvěšen v zahrádkářských koloniích a na internetových stránkách
magistrátu. Koncem roku 2004 pak byly díky mosteckému magistrátu vydány
omalovánky s tématikou životní prostředí, které byly distribuovány do
mateřských škol.
V rámci spolupráce se Sítí ekologických poraden ČR se ECM odborně podílelo
na přípravě publikací pro starosty menších obcí s názvem „V obcích
ekologicky“ a obdobné brožury určené pro malé podnikatele.
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ECM je členem Euroregionu Krušnohoří, česko-německého
sdružení měst a obcí, pravidelně se účastní jednání jeho
pracovní komise pro životní prostředí.
Zabývá se vyřizováním stížností na příhraniční pachovou
zátěž, zveřejňuje na svých internetových stránkách klíčové
informace v německém a anglickém jazyce. Součástí stránek
je i on-line formulář v českém a německém jazyce, prostřednictvím kterého
může kdokoli odeslat hlášení o výskytu zápachu. Odpověď na takové hlášení
pak dotyčný dostane do 2 hodin.
V rámci řešení problematiky pachové zátěže navrhlo ECM projekt, který by
měl přispět k identifikaci chemických látek způsobujících zápach
v příhraničních saských obcích a tím posléze i k identifikaci možného
zdroje. Saské státní ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství
přislíbilo, že projekt finančně podpoří. V závěru roku 2004 však odborníci
ze Saska na společném česko-německém jednání prezentovali pozitivní trend
vývoje znečištění ovzduší na příhraničních měřicích stanicích
v Deutscheinsiedelu a Schwartenbergu, rovněž byly českou stranou
prezentovány ekologické investice v rafinérsko-chemickém komplexu
a snižující se počet stížností na zápach přijatých dispečinkem ECM.
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V závěru roku 2004 prezentovalo ECM svoji činnost
na výstavě „Zelení rádci Krušnohoří“ v Městské
knihovně v Mostě. Na výstavě se mohli návštěvníci
seznámit s projekty, kterými se ECM zabývá,
dozvědět se řadu praktických informací, zbavit se
vybitých baterií, ozdobit strom svým přáním pro
životní prostředí, získat brožuru „Zelený rádce
Mostecka“ a řadu dalších publikací. Na zahájení
Ing. Soukup (Česká rafinérská, a.s. a Mgr. Keller
(Chemopetrol, a.s.) při zavěšování přání pro
s vegetariánským pohoštěním si mohli vyslechnout
životní prostředí Mostecka
pohled na životní prostředí a s tím spojené otázky
od zástupců veřejné správy, průmyslových podniků
a neziskových organizací.
Zajímavým doplněním výstavy bylo „znovuoživení“ ankety, kterou ECM zahájilo
v polovině roku, a která si kladla za cíl zmapovat stav životního prostředí
v Mostě a okolí z pohledu zdejších občanů. K tomuto účelu sloužil strom, na
který mohli návštěvníci výstavy umístit barevné lístečky podle toho jak
sami pociťují kvalitu životního prostředí ve svém městě. Zatímco běžným
vánočním stromkům v době konání výstavy jehličí opadávalo, tomuto stromu
naopak listí přibývalo. Cílem bylo zjistit jak jsou Mostečané spokojeni či
nespokojeni se stavem životního prostředí, ve kterém žijí, jestli se jim
v Mostě po této stránce žije dobře. A hlavně také co si myslí, že by se
dalo udělat pro nápravu, ať už se jedná o městskou zeleň, problematiku
22
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třídění odpadů, čistotu ovzduší anebo způsob
zapojení veřejnosti do rozhodování
o místních aktivitách. Na internetových
stránkách je diskuze na toto téma stále
otevřená.

Postřehy návštěvníků výstavy:
„V momentě, kdy jsem vstoupil do této místnosti, děkoval jsem organizátorům výstavy za
její realizaci (v tom momentě jsem ještě vlastně ani nevěděl komu děkuji). Výstava je
tvořena velmi poutavě, myslím, že dobrý nápad je zapojení návštěvníků nejen klasickými
anketními lístky ("barevný strom", kreslení pro děti). Musím přiznat, že mám najednou
takovou radost, že nejsem sám ve svém přesvědčení, ve svých názorech. Přeji Vám mnoho
úspěchů, mnoho zdárně dokončených projektů a v neposlední řadě to, aby se vždy našlo
dostatek místa a partnerů pro zajištění vaší práce, tolik potřebné pro náš okres, ale vlastně
i pro celý svět.“
„ Stále se dá něco vylepšovat, ale myslím si, že Mostecko se krok za krokem posouvá
z mizerných životních podmínek k lepšímu. Snad se to skloubí i s urbanizací.“
„Myslím si, že by se měl změnit přístup lidí k životu. V Mostě se cítím celkem spokojená, ale
přesto mi tu něco chybí - zeleň. Já sama osobně u svého panelákového domu sice kontejnery
na třídění odpadů nemám, ale přesto chodím o dům níže, abych mohla dát recyklovat obaly a velmi mě mrzí, když vidím jak lidé házejí odpady do jednotného
kontejneru než aby udělali o pár kroků více.“
„Mostecká příroda dostala velké rány od člověka, který si stále myslí, že průmysl je pro něj potřebnější. Mé přání je, aby bylo dostatek lidí, kteří dovedou
ostatním ukázat, že příroda je z nejcennějších.“
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plán
Nájem a služby
Mzdové náklady
Běžné náklady:
reprografie
materiál
autodoprava
překlady
cestovné
školení
reprezentace
publikace
opravy, reklama, ostatní
telefonní poplatky
odpisy
interní kooperace
Náklady celkem

Hospodářský výsledek
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64
860
442
65
20
10
5
5
5
1
5
40
100
186

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 366 000

plán
-94 312

skutečnost
64
1 033
404
37
19
4
2
2
5
5
22
71
185
47
1 501

000
743
233
582
420
376
285
041
780
700
544
317
862
076
250
976

skutečnost
-53 206

Celio, a.s.
Česká rafinérská,
a.s.
Chemopetrol, a.s.
Mostecká uhelná
společnost, a.s.
Statutární město
Most
Komunikační
strategie POH ÚK převod z r. 2003
Komunikační
strategie POH ÚK
Příspěvek na
vydání publikace
(MUS)
Severočeské doly
Spolupráce na
přípravě odborných
publikací
ostatní výnosy
Příjmy celkem
1

plán
60 000
300 000

skutečnost
60 000
300 000

300 000
300 000

300 000
300 000

95 238

84 030

60 000

60 000

126 450

154 400

30 000

30 000
150 000
10 084

271 688

256
1 448 770

V Kč
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Hospodaření ECM skončilo oproti plánu lépe. V červenci 2004 se podařilo
získat pro podporu ECM Severočeské doly, a.s., které budou podobně jako
společnosti Česká rafinérská, Chemopetrol a Mostecká uhelná společnost
přispívat ročně částkou 300 tis. Kč.
Následující grafy ilustrují strukturu nákladových a příjmových položek ECM
v roce 2004.
Příjmy
Náklady

Mzdové náklady

30

30

60
150
300

64 000
214

225 118
404 233

84

300
300

1 033 743

nájem a služby
mzdové náklady
běžné náklady

1 033 743

Úřad práce Most
VÚHU a.s.

v tis. Kč
Celio
Česká rafinérská
Chemopetrol
MUS
Statutární město Most
zakázka pro KÚ Ústeckého kraje
Příspěvek na vydání publikace - MUS
Severočeské doly
Ostatní příjmy

Výroční zpráva Ekologického centra Most, 2004

25

Návrh rozpočtu ECM na rok 2005
Zásadní položkou rozpočtu v roce 2005 budou mzdové náklady k jejichž
meziročnímu navýšení dojde z důvodu ukončené podpory Úřadu práce Most,
který se do konce roku 2004 na jejich hrazení velmi významně podílel.
Nájem a služby
Mzdové náklady
Běžné náklady:
Reprografie
Materiál
Autodoprava
Překlady
Cestovné
Školení
Reprezentace
opravy, reklama, ostatní
telefonní poplatky
Odpisy
interní kooperace
Náklady celkem

64
1 608
236
20
20
10
5
4
3
1
30
80
13
50
1 908

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Celio, a.s.
Česká rafinérská, a.s.
Chemopetrol, a.s.
Mostecká uhelná společnost, a.s.
Statutární město Most
Severočeské doly
Příjmy celkem

60
300
300
300
84
300
1 344

000
000
000
000
030
000
030

Hospodářský výsledek

- 563 970

V Kč
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Návrh řešení:
Plánovanou ztrátu se bude ECM snažit pokrýt realizací následujících kroků:




oslovením potenciálních partnerských organizací za účelem přistoupení
k podpoře ECM
přihlášením do výběrového řízení o finanční podporu v rámci některého
z dotačních titulů EU s projektem řešení pachové zátěže v Krušnohoří
spolupodílením na záměru společnosti Celio, ke kterému se připojilo
také Statutární město Most a Euroregion Krušnohoří

V roce 2004 bylo jednáno s Krajským úřadem Ústeckého kraje o možnosti
podpory ECM. Vzhledem k tomu, že ECM nemá statut neziskové organizace, kraj
k jeho podpoře nepřistoupí.
Výhledová varianta - rozšíření územní působnosti
Velkou snahou ECM je rozšíření jeho územní působnosti a tím zajištění
aktivního přístupu k informacím o životním prostředí většímu počtu obyvatel
v regionu postiženém průmyslovou činností. ECM má k dispozici nákladné
technické vybavení, odborné zázemí a již pětiletou praxi s poskytováním
informací o životním prostředí. Jeví se tedy jako účelné využít jeho
kapacit namísto zřizování nových center obdobného charakteru v Ústeckém
kraji.
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Rovněž již proběhla jednání o možnosti rozšíření působnosti ECM přes
hranice do saské části Euroregionu Krušnohoří. S tímto návrhem vystoupil
Ing. Soukup z České rafinérské, a.s. na jednání komise životního prostředí
Euroregionu Krušnohoří.
ECM se zkontaktovalo s německými institucemi Haus der Umwelt a Institut für
Energetik und Umwelt, kterým se záměr jednoho společného ekologického
centra pro celý euroregion zamlouvá a rádi by s ECM spolupracovali na
společných projektech. V současné době se připravuje společné prohlášení o
spolupráci.
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Personální obsazení
Zleva:
Tomáš Choc, dispečer ECM
Hana Jančárková, dispečerka ECM
Soňa Chocholoušková, dispečerka ECM
Miloslava Boudová, dispečerka ECM
Hana Vítová, dispečerka ECM
Ing. Soňa Hykyšová, vedoucí ECM
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Činnost Ekologického ECM v roce 2004 byla možná díky finanční podpoře
společností:

Česká rafinérská, a.s.
Chemopetrol, a.s.
Mostecká uhelná společnost, a.s.,
právní nástupce

Severočeské doly, a.s.
Celio, a.s.
Statutární město Most
Úřad práce Most
VŠEM
Mediální partneři

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME ZA PODPORU

Další partneři
Euroregion Krušnohoří
Český hydrometeorologický ústav
Regionální server e-region.cz
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