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1 Poslání Ekologického centra Kralupy nad Vltavou
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) bylo založeno na základě osvědčeného modelu
Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM), které od roku 2000 poskytuje veřejnosti informace
o životním prostředí.
Obě centra (ECM a ECK), založená po vzoru holandského dispečinku DCMR (Agentury na ochranu
životního prostředí), který působí v průmyslově značně zatížené oblasti Rotterdamu, jsou jedinými
centry svého druhu v České republice; zejména díky svému dispečinku, přístupu k datům ze stanic
automatizovaného imisního monitoringu, bezplatnému telefonu tzv. Zelené linky pro veřejnost
a napojením na dispečinky průmyslových podniků.
Dne 2. října 2006 zahájilo ECK svou činnost. Současně byly také spuštěny internetové stránky
www.eckralupy.cz a rovněž bezplatná linka pro veřejnost 800 100 584.
Posláním ECK je:
• zajišťovat aktivní přístup k informacím o životním prostředí
• vytvářet platformu pro výměnu názorů a odbourávat pomyslné komunikační bariéry mezi
veřejností, orgány veřejné správy a průmyslovými podniky v problematice ochrany životního
prostředí
• napomáhat přenosu informací v případě nestandartních situací majících charakter
ekologických škod a havárií
• přispívat vlastními projekty k rozšíření nabídky environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty
• poskytovat dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí
a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost
• podílet se na řešení regionálních problémů ochrany životního prostředí
ECK by mělo být a také je příkladem otevřené komunikace mezi průmyslovými podniky, veřejnou
správou a veřejností, včetně sdělovacích prostředků a nevládních organizací.

2 Místo působení
ECK sídlí v centru města, v budově bývalého Městského úřadu na Palackého nám. č. 6 a je pro
veřejnost otevřeno každý všední den od 8.00 do 18.00 hod.
V oblasti jeho působení se nachází 7 průmyslových podniků, se kterými má ECK nastaven systém
výměny informací o nestandardních stavech. Svými aktivitami se v největší míře zaměřuje na
problematiku monitoringu a ochrany životního prostředí v oblastech ovlivněných činnostmi
průmyslových podniků v okolí Kralup nad Vltavou a Neratovic. Jednou z oblastí je např. znečištění

Výroční zpráva | Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou | 2017

2

ovzduší, kterou se snaží ECK posuzovat z komplexního pohledu, kdy není možné opominout ani vliv
dopravy, lokálních topenišť a dalších zdrojů.

3 Přehled služeb
3.1 Monitoring kvality ovzduší
Mezi hlavní činnosti ECK patří sledování a vyhodnocování aktuální imisní situace.
Aktuálně ECK monitoruje stav ovzduší v pravidelných intervalech z 9 měřicích stanic
automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ na území Středočeského kraje a z dalších
8 měřicích stanic na území hlavního města Prahy.

Sledované měřicí stanice:
• Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Ondřejov, Příbram, Rožďalovice, Tobolka –
Čertovy schody a z městských částí Prahy 4, 5, 6, 8 a 10.
Sledované veličiny:
• SO2, NO2, NO, NOx, H2S, O3, PM10, PM2,5, směr a rychlost větru, rozptylové podmínky,
biometeorologická předpověď.
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Četnost stahování dat:
• Imisní data z jednotlivých stanic byla až do listopadu 2014 získávána ECK pouze přes FTP
schránky, kde jsou hodnoty obnovovány každou hodinu. Z FTP schránek dispečeři ECK stahují
aktuální data každé tři hodiny: v 6, 8, 11, 14, 17 hodin.
• Od roku 2014 využívá ECK software MicroISKO, pomocí kterého je prováděno nepřetržité
stahování dat, a z něhož jsou automaticky generovány grafické výstupy pro webové stránky
ECK. Grafy zobrazují aktuální hodinové koncentrace škodlivin v ovzduší a jejich vývoj za
posledních 24 hodin. Zobrazování grafů je nezávislé na provozu ECK, čímž je veřejnosti
umožněn přístup k aktuálním informacím o stavu ovzduší v období svátků a víkendů, tedy po
celý kalendářní rok.
Výstupy ze zpracování dat:
• průměrné hodinové koncentrace škodlivin v ovzduší jsou publikovány v grafické podobě na
webových stránkách ECK,
• průměrné denní koncentrace škodlivin v ovzduší v tabulkové podobě jsou zasílány
organizacím a městům,
• roční zprávy o kvalitě ovzduší, rozptylových podmínkách atd., včetně komentářů jsou
publikovány na webových stránkách ECK.
Indexy kvality ovzduší
Vedle uveřejnění imisní situace v grafické podobě na webové stránce ECK jsou aktuální hodnoty
znečištění ovzduší současně prezentovány formou tzv. indexů kvality ovzduší, které jsou pro
veřejnost snadno pochopitelné. Jednotlivé indexy jsou barevně a zároveň numericky rozlišeny (1 – 6:
kvalita ovzduší velmi dobrá až velmi špatná). ECK dále sleduje a umisťuje na svůj web výstrahy ČHMÚ.
V roce 2017 uveřejnilo ECK 50 výstrah.
Informace o aktuální imisní situaci jsou poskytovány především telefonicky; k dispozici je bezplatná
linka - 800 100 584. Mimo informace o stavu ovzduší dostává veřejnost i doporučení pro rizikové
skupiny v případě zvýšení koncentrace škodlivin.
Imisní data z měřicích stanic jsou každý všední den vyhodnocována a v podobě tabulky s krátkým
slovním komentářem zasílána elektronicky odboru životního prostředí Městského úřadu Kralupy
n/Vlt. a dalším zájemcům, kteří požádali o zasílání této informace.
Vyhlášení/odvolání smogové situace
V případě vyhlášení smogové situace, tzn. při překročení zvláštních informativních, regulačních nebo
varovných prahových hodnot pro znečišťující látky oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), částice
(PM10) a ozon (O3) je informace o vyhlášení zveřejněna na webových stránkách ECK a operativně jsou
informována média, odbor životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Český rozhlas
Region a také veřejnost, která projevila zájem být informována elektronickou cestou.
Ve snaze zajistit operativní informovanost veřejnosti provozuje ECK od 1. března 2017 službu
SMS InfoKanál, která umožňuje zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situací na
zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Služba je pro veřejnost
zdarma. Ke dni 31. prosince 2017 bylo registrováno celkem 41 žadatelů z okresu Mělník, kteří si
přejí být elektronickou cestou informováni v případě vyhlášení či odvolání smogové situace. Nejvíce
žadatelů je z lokality Kralupy (29), dále jsou zastoupeny obce Nová Ves, Nelahozeves, Veltrusy,
Zlončice, Liblice, Libiš.
Na webových stránkách ECK je umístěn přehled vyhlášených a ukončených smogových situací za
období 2011-2017. V roce 2017 byly vyhlášeny ve Středočeském kraji tři smogové situace, které se
týkaly zvýšených prahových hodnot PM10.
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Obnovení měření kvality ovzduší v lokalitě Kralupy nad Vltavou
V červnu roku 2011 zorganizovalo ECK jednání o obnovení měření prašnosti na Kralupsku, kterého se
zúčastnilo vedení města, zástupci ČESKÉ RAFINÉRSKÉ a.s., ČHMÚ a Státního zdravotního ústavu (SZÚ)
v Praze. Na jednání byl dohodnut další postup ve snaze obnovit měření prašnosti v Kralupech n/Vlt.,
a to nejlépe v lokalitě Lobeček. Zdravotní ústav se sídlem v Praze zahrnul požadavek na vybudování
nové kralupské měřicí stanice v 11/2011 do žádosti o dotaci na doplnění stávající sítě stanic imisního
monitoringu z Operačního programu Životní prostředí.
Od června 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a veškeré závazky Zdravotního ústavu
se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové
a v Pardubicích přešly na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, který je jejich nástupnickou
organizací. Zdravotní ústav se sídlem v Praze svou žádost o dotaci zrušil, ale nástupnická organizace;
tj. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zpracoval a podal v roce 2012 novou žádost o dotaci,
ve které bylo pořízení měřicí stanice do Kralup nad Vltavou opět zahrnuto.
V srpnu 2015 proběhlo další jednání představitelů města Kralupy nad Vltavou se zástupci Zdravotního
ústavu, který bude majitelem a provozovatelem nové stanice automatizovaného imisního
monitoringu (AIM) v Kralupech na Vltavou. Město udělilo souhlas se vstupem na pozemky za účelem
vybudování měřicí stanice a s přívodem elektrické energie pro tuto stanici. V září 2015 byl na vybraný
pozemek v areálu víceúčelového sportoviště u zimního stadionu umístěn kontejner nové měřicí
stanice, byla zahájena instalace měřicích přístrojů a jejich zkušební provoz. Dle sdělení
kompetentního pracovníka Zdravotního ústavu Ústí nad Labem se očekávalo uvedení nové měřicí
stanice v Kralupech nad Vltavou do provozu v únoru 2016, a to v rámci Realizace projektu "Doplnění
a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel II". Termín
však nebyl dodržen a ze strany ZÚ se neustále posunuje. Zdravotní ústav musí dořešit předávání dat
přesně v té podobě, v jaké je požaduje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na poslední
pracovní schůzce se zástupci Zdravotního ústavu, která se uskutečnila dne 18. 1. 2017, bylo sděleno,
že přenos dat z kralupské měřicí stanice do ISKO ČHMÚ musí být dořešen do června roku 2017.
V roce 2017 proběhla na Městském úřadě v Kralupech nad Vltavou schůzka ohledně nové měřicí
stanice automatizovaného imisního monitoringu v Kralupech nad Vltavou - Lobečku. Setkání
proběhlo v kanceláři místostarosty pana Libora Lesáka a kromě něj se ho zúčastnili vedoucí odboru
životního prostředí Mgr. Jan Kobera, za Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen ZÚ)
Ing. Pavel Knedlík a zástupci Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Cílem setkání bylo zjistit, proč
dosud nejsou veřejnosti přístupná naměřená data z nové měřicí stanice AIM v Kralupech nad Vltavou
a zda může Město Kralupy nad Vltavou, případně Ekologické centrum vyvinout nějaké aktivity pro
vyřešení této situace, tedy pro zpřístupnění dat naměřených stanicí. Město Kralupy nad Vltavou
přislíbilo navrhnout ZÚ smlouvu o pronájmu pozemku, na němž je AIM umístěna a o dodávce energie
zdarma v případě, že dostane k dispozici naměřená aktuální data. Ing. Knedlík přislíbil ekocentru
zaslání verifikovaných dat za rok 2016, naměřených v AIM Kralupy, v souboru Excel. Bohužel do
konce roku 2017 ekocentrum data neobdrželo a naměřená on-line data stále nejsou k dispozici.

3.2 Komunikace s průmyslem
Mezi nejvýznamnější zdroje znečištění ovzduší už zdaleka nepatří pouze průmysl a energetika.
Ukazuje se, že podíl vlivu dopravy a lokálních topenišť vzrůstá, na rozdíl od vlivu velkých a středních
zdrojů znečištění, které prošly ekologizací a na které jsou kladeny čím dál tím přísnější požadavky.
Blízkost rafinérie a chemických podniků má ve vztahu k ovzduší svá specifika. Proto ECK zpřístupňuje
informace o nestandardních událostech v těchto podnicích nejširší veřejnosti bezprostředně poté, co
k podobné události dojde.
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V případě, že v průmyslových podnicích dojde k nestandardním událostem, které mohou mít dopad
na životní prostředí, je ECK bezprostředně informováno dispečinkem podniku. Informace jsou
operativně uveřejněny na webových stránkách ECK a slouží ekoporadcům jako jeden z podkladů pro
informování obyvatel, případně při řešení stížností.
V roce 2017 ECK informovalo veřejnost celkem o 86 nestandardních situacích.

3.3 Osvětová činnost
3.3.1 Tiskové zprávy
ECK v průběhu roku vydalo celkem 50 tiskových zpráv, umístěných na webových stránkách ECK.
Tiskové zprávy a články jsou zároveň rozesílány místním médiím (Mělnickému deníku, Kralupskému
Zpravodaji, Kralupskému televiznímu zpravodajství, Mladé frontě Dnes, Českému rozhlasu apod.).
Mezi hlavní témata tiskových zpráv a článků, vydaných v roce 2017, patřily především informace
o problematice odpadů, o floře a fauně, o ekospotřebitelství a o akcích ekocentra.

Komunikace s médii je nezbytnou součástí práce ECK a probíhá nejen ze strany ECK pravidelným
zasíláním zpráv či upozornění na aktuální témata, ale také ze strany médií, která oslovují ECK
s žádostmi o stanoviska či vysvětlení.
Činnost ekologického centra je propagována také prostřednictvím Kralupského televizního
zpravodajství. V roce 2017 mohli diváci shlédnout prostřednictvím KTZ 3 reportáže z akcí pořádaných
ECK.
První reportáž byla z Pohádkové cesty pořádané ve spolupráci s DDM Kralupy. ECK zde mělo
stanoviště třídění odpadu pro nejmenší děti s rodiči.
Ve druhé reportáži s názvem „Kulíšek sází strom“ byla natočena výsadba stromu, která byla
podpořena z projektu Kralupy – čisté město. Strom spolu s ECK a LMŠ Kulíšek zasadil pan
Málek a pan Šesták z místní pobočky ČSOP Kralupy.
Výroční zpráva | Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou | 2017

6

Třetí reportáž byla pořízena u příležitosti vyhlášení vítězů Soutěže Patronů, která proběhla
v rámci projektu Kralupy – čisté město.
3.3.2 EkoZpravodaj
EkoZpravodaj ECK je vydáván 1x za čtvrtletí a je distribuován elektronickou formou. EkoZpravodaj
přináší přehled nejzajímavějších tiskových zpráv ECK, aktualit, nejčastější dotazy z ekoporadenské
linky, informace o znečištění ovzduší, dění v průmyslu, dění v ECK nebo přehled zajímavých akcí
v regionu apod.
EkoZpravodaj byl stejně jako tiskové zprávy rozesílán médiím, krajskému úřadu, obcím, městům,
školám, školkám, průmyslovým podnikům i zájemcům z řad veřejnosti v okolí Kralupska. V adresáři
pro rozesílání Zpravodaje je celkem 108 kontaktů.

3.3.3 Výukové programy
Vzdělávací programy ECK jsou zaměřené na ekologii a životní prostředí: ovzduší, vodu, faunu a flóru,
odpady. Mimo svou stálou nabídku je ECK schopno zpracovat výukový program či seminář na jakékoli
téma životního prostředí a pro jakoukoli věkovou kategorii, přímo na míru dle požadavků zadavatele.

3.3.4 Semináře
Jedním z poslání ECK je environmentální vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí.
V roce 2017 uspořádalo ECK celkem 28 seminářů na téma ovzduší, zemědělství, odpady, kterých se
účastnilo celkem 421 žáků základních škol a studentů středních škol.
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ODPADY PRO NEJMENŠÍ
Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou (ECK) připravuje výukové programy nejen pro
1. a 2. stupeň základních škol, ale také pro malé děti v mateřských školách. S ochranou životního
prostředí je dobré začít co nejdříve.
Ve dnech 24. a 25. ledna 2017 se uskutečnily 2 semináře pro 40 dětí z MŠ Chvatěruby na
téma Odpady. Nechyběla ani říkanka, pohybové hry či pohádka o plastové láhvi.
Lektorky se snažily s dětmi hovořit také o prevenci vzniku odpadů, protože nejlepší je, když
odpad vůbec nevznikne. Některé odpady se dají také opětovně použít, což si děti vyzkoušely
při závěrečné kreativní činnosti. Ze starého papíru a ruliček si vyráběly zvířátka.
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STAŇ SE FARMÁŘEM
Ekologické centrum uspořádalo ve dnech 28. a 29. března 2017 semináře „Staň se farmářem“ pro
předškolní děti z MŠ Chvatěruby. Lektorky ekocentra nejprve s dětmi pobesedovaly o tom, odkud
máme jídlo a jak získáváme potraviny. Některé děti už věděly, že například chléb se peče z mouky,
kterou získáváme mletím obilí, a obilí že pěstují zemědělci na poli. Mléko nám dávají kravičky, vejce
slepičky. Ovoce roste v sadech, zelenina na poli či na zahradách. Tak si děti postupně uvědomily, že
veškeré jídlo nám dává půda, země je naší živitelkou. Cílem semináře bylo poskytnout dětem nové
znalosti o práci farmářů, o tom, jak se starají o zvířata, ale také o půdu, jak na ní hospodaří, aby půda
byla stále úrodná, proč bychom měli půdu chránit a pečovat o ni.
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CO DÝCHÁME?
V průběhu semináře se žáci, studenti i jejich pedagogové dozvědí více o atmosféře, složení vzduchu,
a problematice ovzduší, tj. znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví člověka
i ekosystémy, inverzi, smogu, rozptylových podmínkách, pochopí rozdíl mezi emisemi a imisemi,
i o lokálních a globálních zdrojích, které znečišťují ovzduší. Studenti si změří, jak dlouho vydrží bez
vzduchu a pomocí přístroje Vitalograph zjistí svou vitální kapacitu plic. V průběhu semináře jsou
žáci/studenti také upozorněni na další škodlivé elementy spojené s ovzduším – hluk a světelné
znečištění. Součástí semináře jsou i pracovní listy a VZDUCHOTERO, které vypracoval kolektiv ECMaK.
V červnu 2017 se na ZŠ Komenského zúčastnilo 37 žáků 8. a 9. tříd 2 seminářů na téma „Co
dýcháme?“
V listopadu bylo realizováno 5 seminářů na Základní škole Vítězslava Hálka v Odolené Vodě.
Výukových seminářů se zúčastnilo celkem 102 žáků z 8. a 9. tříd.
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ZDRAVĚ A CHUTNĚ
Tématem semináře „Zdravě, chutně a šetrně“ byly potraviny, rozdíl mezi konvenčním zemědělstvím
a ekozemědělstvím, cesta potravin od vypěstování surovin až na stůl našich domácností, jejich
chemické zpracování, biopotraviny apod.

DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rok 2017 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem udržitelného cestovního
ruchu. S podporou společnosti MERO ČR, a.s. vytvořilo ECK seminář „Doprava a životní prostředí“.
První část semináře je věnována výhodám a nevýhodám dopravy a jejímu vlivu na životní prostředí.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby sami určili, jak může každý z nás snížit negativní vliv dopravy na životní
prostředí. S dopravou přímo souvisí cestovní ruch, a tak se žáci také dozvědí, jak může docházet
k poškozování životního prostředí vlivem cestovního ruchu. Závěrečným úkolem je vymyslet šetrný
způsob dovolené, která by co nejméně zatěžovala životní prostředí.
Během podzimu 2017 ECK realizovalo ECK 8 seminářů na téma „Doprava a životní prostředí“,
a to na kralupských školách ZŠ Třebízského, ZŠ Václava Havla a ZŠ Komenského. Celkově se
seminářů zúčastnilo 162 žáků.
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3.3.5 Publikace
S podporou společnosti AVE Kralupy s.r.o. vydalo ECK leták „Odpady na Kralupsku“, který navazuje
na osvětové letáky z minulých let „Příroda Kralupska“, „Voda Kralupska“ a ,,Ovzduší Kralupska“. Leták
obsahuje informace o správném nakládání s odpady. Zájemci v něm najdou mimo jiné informace
o tom, jak správně třídit komunální odpad a na jakých konkrétních místech ve městě mohou
odevzdávat jednotlivé složky vytříděného odpadu k recyklaci nebo ekologické likvidaci. Letáček je
k dispozici veřejnosti v městské knihovně, v infocentru radnice a je distribuován na akcích ekocentra.

3.3.6

Soutěže

SOUTĚŽ PATRONŮ
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou v rámci
projektu Kralupy – čisté město vyhlásilo „Soutěž
patronů“ pro stávající i nové patrony projektu.
Úkolem soutěžících bylo podle dodaných instrukcí
co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit
výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních
zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní
prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného
místa. Podmínkou účasti v soutěži bylo také
pořízení fotografií svěřeného místa v různých
ročních obdobích.
Soutěž probíhala od 1. května do 31. října 2017,
v listopadu dodané soutěžní příspěvky ECK
vyhodnotilo a nejlepší patroni byli odměněni. Ke
dni vyhlášení soutěže bylo do projektu zapojeno
celkem 7 patronů. Jedná se o kolektivy ze ZŠ
Václava Havla, ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského,
ZŠ Jodlova, družinu ZŠ Gen. Klapálka a skautské
středisko Střelka.
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VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
Letos již po sedmé vyhlásilo ECK, ve spolupráci se společností AVE Kralupy s.r.o., oblíbenou soutěž
„O nejhezčí vánoční motiv z odpadového materiálu“, která opět dodala pěkné odměny pro vítěze.
Sešlo se přibližně 30 soutěžních exponátů, které svědčí o tom, že staré, použité věci a nejrůznější
materiály mohou lidé se šikovnýma rukama proměnit v originální doplňky do našeho domu i bytu,
hezké ozdoby i praktické předměty.
Vítězem tohoto ročníku vánoční soutěže ekocentra se stali žáci 8. tříd z 3. ZŠ Neratovice v ulici
28. října, druhé místo v soutěži získali žáci ze Základní a Praktické školy Byškovická z Neratovic. Třetí
místo porotkyně udělily dětem z družiny při ZŠ G. Klapálka z Kralup nad Vltavou a 4. místo žákům
z Praktické školy Jódlova. Dále bylo oceněno pět jednotlivců.
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3.3.7

Ostatní akce ECM

DNY ZEMĚ
U příležitosti Dne Země (22. 4.), uspořádalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou za podpory
společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. zábavné dopoledne pro školáky ze ZŠ Václava Havla v Kralupech
nad Vltavou. Původně se měl program odehrávat na školním hřišti, ale z důvodu nepříznivého počasí
byly aktivity přesunuty do příjemných a teplých prostor školní družiny.
Dne Země s ekocentrem se zúčastnilo 200 žáků ze 2., 3., 4. a 6. tříd školy. Hlavními tématy
dopoledne byla voda, odpady, příroda a zodpovědné nakupování. Pro děti byly připraveny různé
zábavně naučné aktivity na tato témata.
V pátek 28. 4. 2017 oslavily lektorky ECK s žáky 8. tříd ZŠ Komenského přes nepřízeň počasí Den
Země. Akci podpořila společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Společnost Synthos Kralupy a.s. přispěla ke
zdaru akce ukázkami z činnosti hasičského záchranného sboru. Lektorky ekocentra připravily pro
žáky dopoledne plné poučení a zábavy. Na závěr programu pak proběhla v rámci projektu
Kralupy – čisté město, do nějž je zapojena ZŠ Komenského, výsadba stromu.

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA KULÍŠEK – NOVÝ PATRON V PROJEKTU KRALUPY-ČISTÉ MĚSTO
Ve dnech 5. a 7. června 2017 navštívily lektorky kralupského ekocentra
Lesní mateřskou školu Kulíšek (LMŠ). Důvodem bylo slavnostní přijetí LMŠ
Kulíšek do projektu Kralupy - čisté město. Kulíšci si pod svojí patronaci
vzali les v Minicích, v lokalitě Pod Hradištěm. V den první návštěvy
uspořádaly lektorky ECK ekovycházku pro první skupinu nových patronů
projektu Kralupy – čisté město. Pan Málek z ČSOP předvedl dětem ukázku
různých dřevin, a pak s nimi pobesedoval o významu stromů a keřů pro
nás i pro přírodu. Následovaly různé hry a procházka lesem.
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Ve středu 7. června 2017 přišly lektorky za další skupinou Kulíšků, aby i je slavnostně přijaly mezi
patrony projektu Kralupy – čisté město. Tentokrát s sebou přivedly paní Moniku Kolkovou, vedoucí
útulku pro psy Lesan a fenku Áju.
Hlavním tématem besedy s dětmi byla samozřejmě péče o zvířata, ale děti se také dozvěděly, jak
poznají nebezpečného pejska a jak se bránit před útokem psa. Poté následovaly další aktivity,
zaměřené na různá environmentální témata.
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EKOVYCHÁZKA PRO PATRONY
Oblíbený palouček u řeky Vltavy se stal místem další ekovycházky v rámci projektu Kralupy – čisté
město.
Děti z družiny ze ZŠ Václava Havla pod vedením paní vychovatelky Evy Klepetkové a za doprovodu
lektorek ekocentra vyrazily od školy na své oblíbené místo u řeky. Tam proběhlo přivítání
a představení ekocentra a připravené aktivity na téma životní prostředí.

DNY KRALUP
Ekologické centrum se zapojilo do celoměstských oslav, Dnů Kralup 2017. Dne 9. června 2017 se
lektorky ekocentra zúčastnily zábavného dne pro školáky, nazvaného „Hrátky na koupališti“. Program
sestavený DDM Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se ZŠ Komenského obohatilo ekologické centrum
několika aktivitami.
Druhý den se lektorky ECK zúčastnily hlavního programu celoměstských oslav na louce u řeky. Ve
stánku ekocentrum prezentovalo několik ukázek ze své činnosti a dále zde bylo stanoviště pro děti
„Poznáváme naši přírodu“. Pro starší návštěvníky byly připraveny aktivity „Poznejte naše řeky“, vliv
dopravy na kvalitu ovzduší a anketa o životním prostředí ve městě. Na otázku „Co by se mělo
v Kralupech nad Vltavou zlepšit z hlediska ochrany životního prostředí?“ odpověděla většina
respondentů: dokončit dopravní obchvat, zvýšit čistotu chodníků a parků, kvalitu vody v Zákolanském
potoce, snížit světelné znečištění a zvýšit množství zeleně v centru.
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ZAMĚSTNANECKÉ DNY SPOLEČNOSTI UNIPETROL – FUN PARKY
FUN PARK UNIPETROL (Dětský Innogy super den v Pardubicích)
V červnu proběhl 16. ročník Dětského Innogy super dnu na
Dostihovém závodišti Pardubice - AGROFERT PARK. Součástí
byl i stánek jednoho z hlavních partnerů PARAMO, a.s.
s názvem FUN PARK UNIPETROL. Návštěvníci FUN PARKU
UNIPETROL mohli vyzkoušet adrenalinové a sportovní
atrakce, facepainting, fotokoutek, ale také se zapojit do
aktivit ECMaK. ECMaK připravilo pro návštěvníky několik
aktivit, jednou byla jízda v papírových dopravních
prostředcích. Při další aktivitě děti měly zkoumat, co jim
zaměstnankyně ECMaK připravily za preparáty pod lupou,
a tyto pak nakreslit. Zájem z řad dětí i dospělých byl také
o obrázkové chemické sudoku, nechybělo ani oblíbené
skládání puzzle. Stánek ECMaK navštívilo přes 400
návštěvníků.
FUN PARK UNIPETROL (Zaměstnanecký den v Neratovicích)
V září ožilo náměstí Republiky v Neratovicích nebývalým
ruchem. Skupina UNIPETROL, a.s. zde uspořádala
zaměstnanecký den pro pracovníky společnosti SPOLANA
a.s. Desítky atrakcí, pódium s kulturním programem
i stánky s občerstvením přilákaly velké množství
návštěvníků z Neratovic i okolí. Akce se zúčastnilo také
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Jednou
z aktivit byla vodní stopa potravin, ta nám říká, kolik vody
se spotřebuje na výrobu určitého množství konkrétní
potraviny. Děti i dospělí si mohli zkusit složit puzzle se
zajímavými motivy, vyplnit obrázkové sudoku nebo projet
ekobludištěm. Na dalším stanovišti určovaly děti zvířecí
rodiny. Oblíbenou aktivitou bylo procvičování smyslů,
tentokrát čichu. Starší děti a dospělí si mohli vyzkoušet
své znalosti o českých řekách. Zařazeno bylo také
oblíbené pozorování různých přírodnin.
FUN PARK UNIPETROL (Svatomichaelské slavnosti v Litvínově)
Každoročně v září probíhají v Litvínově Svatomichaelské
slavnosti. Oslavy mají světský i duchovní charakter
a probíhají v několika dnech a různých místech. Ve FUN
PARKu si mohli návštěvníci vyzkoušet adrenalinové
a sportovní atrakce, shlédnout zajímavé chemické
experimenty a pokusy atd. Součástí FUN PARKu byl
i stánek Ekologického centra Kralupy n/Vlt. (ECMaK). Ve
stánku ECMaK na ně čekala celá řada zábavně-naučných
aktivit a soutěží, týkající se životního prostředí i chemie.
Stánek ECMaK navštívilo cca 600 návštěvníků.
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SETKÁNÍ PATRONŮ PROJEKTU KRALUPY-ČISTÉ MĚSTO
Dne 23. 11. 2017 se v zasedací síni Městského úřadu sešli patroni projektu Kralupy – čisté město na
slavnostním vyhodnocení letošní soutěže patronů. Úkolem soutěžících bylo co nejlépe zmapovat
svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos
lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Dalším úkolem
a podmínkou účasti v soutěži bylo pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích.
Práce žáků hodnotila několikačlenná porota, v níž zasedl Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru životního
prostředí MěÚ v Kralupech nad Vltavou, paní Michaela Horová, pracovnice odboru životního
prostředí, pan František Málek, předseda místní pobočky Českého svozu ochránců přírody, dále
vedoucí ECMaK.
Na akci nechybělo skvělé občerstvení zásluhou Středočeské regionální potraviny, podporované
Ministerstvem zemědělství. Díky sponzorům soutěže, kterými byli Zahradnictví Jelínek Veltrusy
a společnost HECKL Kralupy – koupelnové studio, obdrželi soutěžící pěkné ceny včetně dobrého
občerstvení, což bylo pro všechny odměnou za úsilí, které soutěži věnovali. Dalším bonusem může
být dobrý pocit ze snahy o vylepšení jejich oblíbeného místa ve městě.
Ekologické centrum chce prostřednictvím projektu Kralupy – čisté město podnítit děti, mládež
i dospělé k větší všímavosti a péči o místo, kde žijeme, a samozřejmě také k ochraně přírody
a životního prostředí. Projekt je podporován městem Kralupy nad Vltavou.
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BESEDA O EKOPRANÍ A EKOKOSMETICE
Ekologické centrum v Kralupech nad
Vltavou ve spolupráci s KaSS Vltava
připravilo koncem listopadu besedu, jejímž
tématem bylo ekopraní a přírodní
kosmetika.
Na besedu byli pozváni opravdu zajímaví
hosté. Až z Brna ze společnosti Tierra
Verde, k nám přijela její zakladatelka,
Nataša Foltánová a z druhé strany ČR,
z Krásné Lípy, Lenka Ocmanová z Nobilis
Tilia.
Dále se zde představili a o výborné
pohoštění postarali majitelé kralupského
obchůdku se zdravou stravou, Zkus to jinak,
pan a paní Schrötterovi. Dozvěděli jsme se
podrobně o šetrné ekodrogérii, o historii
pracích ořechů a o produktech z bio bavlny
od společnosti Tierra Verde. Z úst pí.
Ocmanové se účastníci besedy dozvěděli
něco o léčivých rostlinách, o jejich využití
v aromaterapii a vlivu na zdravý vývoj
člověka a na jeho celkový vzhled. Každý návštěvník si odnesl malý dárek - flakon s parfémem.
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3.4 Ekoporadenská činnost
3.4.1
•

•
•
•
•
•

Nástroje
Zelený telefon,
Bezplatná telefonní linka 800 100 584 byla uvedena do provozu 2. října 2006. Na linku lze
volat každý všední den od 6.30 do 19.30 hod. Zelený telefon slouží především k poskytování
aktuálních informací o stavu životního prostředí (jako např. o čistotě ovzduší), dále k příjmu
hlášení, poznatků či stížností obyvatel (např. hluk či pachová zátěž apod.), k poradenství
v oblasti legislativních záležitostí (např. možnost kácení dřevin apod.) a též k poradenství
v oblasti ekospotřebitelství.
osobní konzultace,
Kancelář ECK je umístěna v 1. patře budovy na adrese Palackého náměstí 6 v Kralupech nad
Vltavou. Veřejnosti je kancelář přístupná ve všední dny od 8.00 do 18.00 hod.
elektronická komunikace (e-mail),
E-maily: ekoporadna@eckralupy.cz, dispecink@eckralupy.cz
provozování webových stránek,
publikování článků a tiskových zpráv v regionálních médiích a na webových stránkách ECK,
vydávávání neperiodických a periodických publikací.

3.4.2 Dotazy
V roce 2017 ECK zodpovědělo celkem 470 dotazů. Počet tazatelů svědčí o zájmu veřejnosti o své
zdraví, zejména pak zdraví dětí, neboť údaje o stavu ovzduší jsou nejčastěji požadovanou informací.
Ve srovnání s rokem 2016 zodpovědělo ECK o 239 dotazů více. Navýšení počtu dotazů je způsobeno
především častějším zastupováním ECM z důvodu konání seminářů a zodpovídání dotazů mosteckých
mateřských škol na kvalitu ovzduší.
Od roku 2007 bylo prostřednictvím bezplatné tzv. Zelené linky zodpovězeno celkem 2 807 dotazů
ze strany veřejnosti.
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Nejvíce dotazů bylo evidováno k problematice ovzduší. Otázky z odpadové tematiky zaujaly druhou
pozici. Dále je pořadí témat dotazů následující: kontakty, zvířata, ochrana přírody a krajiny, zeleň
a rostliny, voda, praní a čištění, ekozemědělství atd.

Z hlediska zájmu veřejnosti o stav ovzduší je patrný i výrazný sezónní charakter, kdy dochází
k poklesu dotazů během letních měsíců. Naopak nejvyšší počty dotazů jsou zaznamenávány v zimních
obdobích, pro které je charakteristické zhoršení kvality ovzduší vlivem zhoršených rozptylových
podmínek.
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3.4.3 Webové stránky
O stavu ovzduší je možné se informovat i na webových stránkách ECK. Celkový počet přístupů na
web ECK v roce 2017 byl 9 923 přístupů. Z tohoto počtu jsou nejvíce navštěvovány sekce Ovzduší
a hluk, Tiskové zprávy a Kontakt, dále sekce Průmysl - SYNTHOS Kralupy a.s., Cray Valley Czech s.r.o.,
AVE Kralupy s.r.o., Odpady – sběrný dvůr, odpadová mapa. V sekci Ovzduší a hluk je veřejností
nejvíce sledován Aktuální stav ovzduší, kde je umístěna mapa měřicích stanic s grafickými výstupy
aktuálních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.
3.4.4 Stížnosti
V roce 2017 přijalo ECK 24 stížností, které se týkaly přeplněných kontejnerů, hluku, kácení dřevin
a stavu zeleně ve městě, týrání zvířete, tvorby černých skládek apod. Celkem 13 stížností se týkalo
zápachu. Stížnosti byly řešeny ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu Kralupy nad Vltavou,
technických služeb města, se zástupci průmyslových podniků i Městskou policií v Kralupech nad
Vltavou.

3.4.5 Zvyšování úrovně poskytovaných služeb
Ekoporadkyně ECK se zúčastnily v rámci zvyšování své odborné úrovně XVII. Středočeské konference
k environmentální výchově ve Vlašimi, vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM Odpady a obaly,
vzdělávacího programu Evaluace v environmentální výchově v Praze a absolvovaly e-learningový kurz
STEP s názvem Udržitelná spotřeba domácností.
ECK motivuje veřejnost k třídění odpadů nejen prostřednictvím ekoporadenské praxe, publikací
článků v regionálních médiích a vydáváním osvětových materiálů a publikací, ale také prakticky a to
dlouhodobým smluvním vztahem s firmou ASEKOL, na základě kterého je umístěn v ekocentru
sběrný E-box pro zpětný odběr drobného elektrozařízení a použitých článků a baterií.
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4 Rok 2017 v číslech

9 923

návštěv na webu ECK

470

dotazů zodpovězeno

421

žáků přítomno na seminářích

85

hodin věnováno zodpovězení dotazů

86

zpráv o nestandartních situacích v průmyslových podnicích prezentováno
veřejnosti

55

tiskových zpráv a článků zpracováno a rozesláno médiím

28

seminářů a akcí pro školy, školky a veřejnost zrealizováno ECK

24

stížností přijato a řešeno

4
3x

vzdělávací akce absolvovaly ekoporadkyně ECK
ECK prezentováno v televizním zpravodajství

3

soutěže vyhlášeny

1

publikace nově vytvořena

5 Partnerství a spolupráce
5.1 Síť ekologických poraden České republiky
ECK je od roku 2006 přidruženým členem Sítě ekologických poraden
České republiky (STEP). Pro zajištění kvality poskytovaných poradenských
služeb přijala Valná hromada STEP minimální standardy. Standardy jsou
rozčleněny do 3 oblastí – požadavky na infrastrukturu (otevírací hodiny
pro veřejnost, vybavení kanceláře, vyhrazená telefonní linka atd.),
procesy (formy kontaktu, aktualizace webových stránek, registrace
poskytnutých konzultací a jejich počet atd.), lidské zdroje (kvalifikace
poradce, další vzdělávání poradce, publikační činnost atd.) Požadavky
v dotčených oblastech ECK splňuje. Měřítkem naplnění cíle STEP je
spokojenost klientů.
Minimálním standardem v oblasti environmentálního poradenství je mimo jiné i počet poskytnutých
konzultací/dotazů - alespoň 300 evidovaných konzultací ročně. Tento ukazatel ECK za rok 2017
překročilo.
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6 Financování
Výnosy za rok 2017 dosáhly celkové výše 995,29 tis. Kč. Pravidelné příjmy z dvoustranných smluv
představovaly v roce 2017 celkem 919,88 tis. Kč. Na podpoře činnosti Ekologického centra Kralupy
nad Vltavou se podílí sedm podnikatelských subjektů podnikajících v regionu působnosti ekocentra.
Kromě výnosů z dlouhodobých smluv se podařilo rozpočet v roce 2017 navýšit o příjmy v celkové výši
75,41 tis. Kč. Náklady dosáhly v roce 2017 celkové výše 954,96 tis. Kč. V nákladových položkách
tvořily největší část osobní náklady zaměstnanců ekocentra.
Díky nemalému úsilí zaměstnanců ekocentra, se podařilo, místo plánované ztráty, vytvořit zisk ve výši
40,34 tis. Kč.

v tis. Kč
Náklady
Materiál
Energie
Cestovné
Ostatní služby (telefony, internet)
Mzdové náklady
SZP
Rezervy a opravné položky
Ostatní provozní náklady
PRVOTNÍ NÁKLADY CELKEM
Správní režie
Reprografie
DRUHOTNÉ NÁKLADY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
ZISK/ZTRÁTA

Výnosy
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. / UNIPETROL RPA, s. r. o.
SYNTHOS Kralupy, a.s.
MERO ČR, a.s.
Linde Gas a.s.
Cray Valley Czech s.r.o.
AVE Kralupy s.r.o.
SPOLANA a.s.
VÝNOSY Z DLOUHODOBÝCH SMLUV
Město Kralupy n/Vlt. - Kralupy - čisté město (dotace)
AVE Kralupy s.r.o. - osvětový leták Odpady, leták
Semináře pro samoplátce
MERO ČR, a.s. - semináře pro ZŠ
VÝNOSY Z JEDNORÁZOVÝCH ZAKÁZEK
VÝNOSY CELKEM

Plán 2017
5,00
10,00
4,00
40,00
470,00
159,80
3,50
3,00
695,30
310,00
30,00
340,00
1 035,30

Skutečnost
13,01
6,54
2,95
23,24
445,24
151,38
2,25
2,50
647,11
290,00
17,85
307,85
954,96

-85,42

40,34

Plán 2017
300,00
249,96
79,92
80,00
50,00
60,00
100,00
919,88
30,00

30,00
949,88

v tis. Kč
Skutečnost 2017
300,00
249,96
79,92
80,00
50,00
60,00
100,00
919,88
30,00
8,00
9,41
28,00
75,41
995,29
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7 Poděkování
Činnost Ekologického centra Kralupy nad Vltavou by nebyla možná díky finanční a informační
podpoře společností (UNIPETROL RPA, s.r.o., SYNTHOS Kralupy a.s., MERO ČR, a.s., Linde Gas a.s.,
AVE Kralupy s.r.o., Cray Valley Czech s.r.o., SPOLANA a.s.), města Kralupy nad Vltavou a také
Českého hydrometeorologického ústavu.
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