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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 byla 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 byla zprovozněna bezplatná Zelená linka pro
veřejnost 800 100 584 a spuštěny webové stránky www.eckralupy.cz.
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.

Podnikatelská sféra
průmyslové
podniky, živnostníci

Veřejná správa
státní správa,
územní samospráva

Veřejnost
občané,
neziskové organizace
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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.

3

Hlavní činnosti
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 10 měřicích stanic automatizovaného imisního monitoringu (ČHMÚ, ZÚ) na území Středočeského kraje a z dalších 10 měřicích stanic na území hlavního města Prahy.
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Sledované měřicí stanice
Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Ondřejov, Příbram, Rožďalovice, Tobolka – Čertovy
schody, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora-Orebitská 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.
Četnost stahování dat
ECK využívá vlastní software, pomocí kterého je zajištěno nepřetržité stahování dat, 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.
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 ECM jsou aktuální hodnoty
znečištění ovzduší současně prezentovány formou tzv. indexů kvality ovzduší, které jsou pro veřejnost
snadno pochopitelné. Indexy představují souhrnné hodnocení aktuálního stavu ovzduší v konkrétním
místě. Od roku 2019 jsou indexy prezentovány kombinací čísel a písmen a barevně rozlišeny v tzv. semaforu – zelená nejlepší, červená nejhorší.
Informace o aktuální imisní situaci jsou poskytovány především telefonicky; k dispozici je bezplatná linka - Zelený telefon 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 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), prachové 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 využívá ECK službu SMS InfoKanál, která umožňuje
zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situacích na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů. Služba je pro veřejnost zdarma. Ke dni 31. 12. 2020 bylo registrováno celkem 39 žadatelů, kteří si přejí
být elektronickou cestou informováni v případě vyhlášení či odvolání smogové situace. Nejvíce žadatelů je z Kralupska (33), dále jsou zastoupeny části Praha-východ, Praha-západ atd.
Na webových stránkách ECK je umístěn přehled vyhlášených a ukončených smogových situací za období 2011-2020. V roce 2020 nebyla ve Středočeském kraji vyhlášena žádná smogová situace.
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3.2 Komunikace s průmyslem
Ekocentrum komunikuje s dispečinky průmyslových podniků a zpřístupňuje informace o nestandardních událostech v průmyslových podnicích nejširší veřejnosti bezprostředně operativně poté, co obdrží
informaci od dispečinků průmyslových podniků. Informace jsou ihned uveřejněny na webových stránkách
ECK a slouží ekoporadcům jako jeden z podkladů pro informování obyvatel, případně při řešení stížností.
V roce 2020 ekocentrum informovalo veřejnost celkem o 65 nestandardních situacích.

Přehled počtu hlášení o nestandardních situacích přijatých v letech 2006-2020.
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4 Osvětová činnost
4.1 Tiskové zprávy
ECK v průběhu roku vydalo celkem 53 tiskových zpráv, které byly umístěny na webových stránkách ECK.
Tiskové zprávy a články jsou zároveň rozesílány místním médiím. ECK přispělo celkem 12 články do firemního periodika skupiny UNIPETROL a 4 články do Kralupského Zpravodaje.
Mezi hlavní témata tiskových zpráv a článků, vydaných v roce 2020, patřily především informace o problematice vody, o živinách v ovoci a zelenině, o starých odrůdách, zodpovědné spotřebě, o vlivu 5G na
zdraví člověka, o problematice čištění odpadních vod, vrtaných studnách, o questingu, ochraně rostlin
apod. Celá řada tiskových zpráv se týkala akcí pořádaných ekocentrem, například Dne Země, výsadby
ryb do Labe, výsadby ovocného sadu v Minicích, ekovycházky, seminářů pro školáky i pro nejmenší apod.

Přehled nejčtenějších tiskových zpráv v roce 2020.

Činnost ekologického centra je propagována také prostřednictvím Kralupského televizního zpravodajství (KTZ). V roce 2020 mohli diváci shlédnout prostřednictvím KTZ dvě reportáže z akcí, které ECK pořádalo nebo se podílelo na jejich organizaci.
První reportáž s názvem „Jak žít v Kralupech udržitelně“ byla natočena dne 31. července 2020.
Reportáž z akce je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=6GMaf2MfC0k
Druhá reportáž byla pořízena dne 16. října 2020 z výsadby ovocného sadu v Minicích. Reportáž
je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=S7AAQIP7E14
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4.2 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 Kralupech a okolních obcí.

5

Environmentální činnost

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zaujímá v činnosti kralupského ekocentra významné místo. Uvědomujeme si, že bez změny smýšlení a chování lidí lze jen těžko očekávat zlepšení stavu našeho životního prostředí. Proto směřujeme značnou část svého úsilí do oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty, aby
z této investice do budoucnosti měly užitek následující generace i příroda. Ve své práci se zaměřujeme
především na děti a mládež. K naplňování této činnosti nám slouží ekologické výukové programy pro školy, akce pro veřejnost a rozsáhlá publikační a propagační činnost.
Kdokoliv si u nás může objednat programy věnující se odpadové problematice, přírodě/stromům, zemědělství/farmaření, ovzduší. Pro školy také nabízíme terénní programy zaměřené na zeleň, vodu a také pořádání projektových dnů. Základním posláním ECK je podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji a uplatňování metod badatelské výuky.
V roce 2020 byly v nabídce ECK následující výukové programy:
pro mateřské školy
O odpadech s nejmenšími,
Jak si žije strom,
Na farmě,
Voda vodička.
pro základní školy
Odpady a jejich dopady I., II.,
Staň se farmářem,
Jak se stát Ekohrdinou?
Zodpovědná spotřeba,
Nulový odpad - Zero Waste,
Co dýcháme?
Zelená domácnost
Doprava a životní prostředí
Voda je život
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Rok 2020 byl poznamenán pandemií, která se dotkla každého a skoro každého oboru, bohužel ani činnost ECK nebyla ušetřena. Navzdory restrikcím se ECK podařilo realizovalo celkem 13 výukových progamů pro MŠ a ZŠ, 2 akce pro veřejnost, 9 terénních akcí a jednu přednášku. Celkem se akcí zúčastnilo přes
600 účastníků.

5.1 Výukové programy
V rámci obdržené dotace od města Neratovice proběhly 4 výukové programy pro mateřské školy
zřizované městem, dále proběhlo dalších 6 výukových programů z nabídky ekocentra, které byly finančně
zajištěny MŠ Harmonie Neratovice.

S podporou společnosti MERO ČR, a.s. realizovalo ECK 3 výukové programy z nabídky ekocentra pro
kralupské školy, kterých se celkem zúčastnilo 69 dětí.

10
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5.2 Terénní akce
V rámci projektu ECK „Kralupy - čisté město“, který dlouhodobě podporuje Město Kralupy nad Vltavou,
se uskutečnily celkem 3 akce (1x úklidová akce, 2x ekovycházka pro Patrony zapojené v projektu).
Úklidová akce proběhla se ZŠ Jodlova v rámci celonárodní kampaně „Ukliďme Česko“. Úklid probíhal
na březích řeky Vltavy; sbíraly se jak odpadky, tak i cigaretové nedopalky. Celkem se podařilo sesbírat
celkem 9 pytlů odpadu a nechyběl ani velkoobjemový odpad. Akce se zúčastnilo cca 40 účastníků.
První ekovycházka proběhla s dětmi z družiny ZŠ Václava Havla. Děti se v rámci vycházky dozvěděly
o stromech a jejich významu pro životní prostředí i pro zdraví lidí, ale vyzkoušely si např. stom změřit a určit
tak jeho stáří. Druhá ekovycházka byla spojena s výsadbou stromu, kterou provedli „Kulíšci“ z místní lesní
mateřské školky.
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Společnost SPOLANA s.r.o. ve spolupráci s ECK uspořádala pro žáky ze ZŠ Neratovice, 28. října 1157
výsadbu ryb do Labe. ECK připravilo pro žáky program zaměřený na různá ekologická témata, nechyběl
ani vědomostní kvíz či štafetový závod lodí.

ECK na jaře 2020 nemohlo s dětmi ze známých důvodů slavit Mezinárodní den Země. O to více jsme si
s dětmi vychutnali tuto akci pořádanou v září, a to se žáky ZŠ Mikovice. ECK připravilo pro žáky třetích,
čtvrtých a pátých tříd na zahradě školy zábavně-naučná stanoviště. Této akce ekocentra se zúčastnilo
celkem 66 žáků. Akci pořádalo ekocentrum za podpory společnosti AVE Kralupy s.r.o.

Pro zaměstnance společnosti Cray Valley Czech s.r.o. uspořádalo ECK přednášku / workshop na téma
„voda“. Jednalo se v pořadí o již druhou přednášku. Bohužel akce nemohla být realizována v plném rozsahu vzhledem k hygienickým pravidlům.
12
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Výsadba ovocného sadu v Minicích měla být významnou akcí ekologického centra a města Kralupy
nad Vltavou. Již od června 2020 probíhala registrace zájemců o výsadbu rodinných stromů. Přihlásili
se celé rodiny, které si chtěly vysadit ovocný strom v sadu, ale také firmy a několik spolků a organizací.
Celkem bylo na akci pozváno kolem 60 lidí. Bohužel mimořádný stav zhatil konání výsadby v plánované
podobě. Nařízení vlády o maximálním počtu 6 lidí na akci přinutilo pořadatele zrušit plánovanou akci
a uspořádat výsadbu v náhradním termínu a v komorním obsazení.
Výsadbu 15 stromků nakonec provedlo ECK ve spolupráci s místní pobočkou ČSOP. Na místě bývalého
ovocného sadu v Minicích bylo vysazeno podle plánu 15 stromků starých ovocných odrůd, 9 jabloní
a 6 hrušní. Každý stromek byl opatřen jmenovkou svého patrona. Zájemci o výsadbu si mohli v ekocentru
vyzvednout Pamětní list na vysazený stromek a několik upomínkových předmětů.
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Na podzim proběhla naučná vycházka za kralupskými stromy pro veřejnost, pořádaná v rámci dotačního projektu Kralupské stromy. Celkem se zúčastnilo asi 15 dětí a 8 dospělých. Naučnou vycházku připravilo ECK společně s panem Málkem, předsedou místní organizace ČSOP. Trasa vycházky vedla Husovým
parkem, dále sídlištěm Cukrovar a zpět podél řeky. V průběhu vycházky byli účastníci upozorňováni na
zajímavé druhy stromů a jejich mnohdy specifické vlastnosti. Odborný výklad byl doplňen o zajímavosti
o stromech. Velký úspěch měly také hádanky na dané téma. Také díky pěknému počasí se naučná
vycházka za kralupskými stromy vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných.

5.3 Soutěže
Po vzoru loňské úspěšné Velikonoční soutěže vyhlásilo ECK podobnou soutěž i v roce 2020. Úkolem
soutěžících bylo vyrobit třeba jarní kvítí, vajíčka, zajíčky či kuřátka z odpadového materiálu. Cílem soutěže
bylo podnítit děti, mládež i dospělé k tomu, aby se pokusili zhodnotit již nepotřebné věci, vdechli jim nový
život a těšili se z toho, že se zachovali zodpovědně a šetrně k životnímu prostředí. Soutěž byla pořádána za
finanční podpory společnosti AVE Kralupy s.r.o.

14
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ECK vyhlásilo v rámci dotačního titulu od města Kralupy nad Vltavou soutěž „Kralupské stromy“, která
byla určena všem amatérským fotografům a výtvarníkům. Úkolem soutěžících je zaslat fotografii svého
oblíbeného stromu s popisem o jaký strom se jedná, kde roste, jaké jsou jeho životní podmínky, případně
jeho životní příběh.
Smyslem soutěže Kralupské stromy bylo poukázat na stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si měli vážit a chránit jej. Není zde důležitá krása stromu, velikost nebo věk, ale jeho
příběh a spojení s lidmi. Cílem soutěže bylo také rozšířit všem zájemcům vědomosti o našich dřevinách
a o významu stromů pro náš život.

Ani v roce 2020 nechyběla tradiční „Vánoční soutěž“, které se mohli zúčastnit úplně všichni - malé děti,
předškoláci, školáci, mládež i veřejnost. Tématem byla vánoční ozdoba vyrobená jak jinak než z odpadového materiálu. Soutěž byla pořádána za finanční podpory společnosti AVE Kralupy s.r.o.
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5.4 Grafický přehled akcí pořádaných ekocentrem

Četnost jednotlivých akcí pořádaných ekocentrem v r. 2020.

Účast na jednotlivých akcích pořádaných ekocentrem v r. 2020.
16
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Publikační činnost

S podporou města Kralupy nad Vltavou vydalo ECK publikaci o stromech nejen v Kralupech nad Vltavou. Cílem publikace bylo přiblížit stromy veřejnosti, představit je jako živé bytosti, naše souputníky, kteří jsou jedinečnou součástí našeho životního prostředí. Stromy pro nás vykonávají mnoho dobrého a zasluhují si naši pozornost, podporu, ochranu a péči. Brožurka obsahuje základní informace o stromech a jejich přínosu pro životní prostředí, o významu stromů pro člověka, jak můžeme stromům pomoci, jak správně vysadit strom i zajímavosti o kralupské zeleni. Brožurku obdrželi patroni vysazených ovocných stromů
v sadu v Minicích a další účastníci akcí ekocentra.

ECK pravidelně aktualizuje odpadovou mapu Kralup nad Vltavou, která je uveřejněna na webových
stránkách ekocentra. Do odpadové mapy města byla doplněna nová stanoviště separačních kontejnerů
a dále informace o rozšíření některých stávajících stanovišť o další kontejnery. Byly také aktualizovány fotografie stanovišť, u kterých došlo ke změnám.

Výroční zpráva 2020 | Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
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7

Ekoporadenská činnost
7.1 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-maily: ekoporadna@eckralupy.cz, dispecink@eckralupy.cz
Provozování webových a facebookových stránek
www.eckralupy.cz; www.facebook.com/EkologickeCentrumKralupynadVltavou
Publikování článků a tiskových zpráv v regionálních médiích a na webových stránkách ECK
Vydávávání neperiodických a periodických publikací

7.2 Dotazy
V roce 2020 ECK zodpovědělo celkem 344 dotazů. Počet tazatelů svědčí o zájmu veřejnosti o péči
o své zdraví, zejména pak zdraví dětí, neboť údaje o stavu ovzduší jsou nejčastěji požadovanou informací
učitelek z mateřských škol. Od roku 2006 bylo prostřednictvím bezplatné tzv. Zelené linky zodpovězeno
4 395 dotazů ze strany veřejnosti.
Nejvíce dotazů v roce 2020 bylo evidováno k problematice ovzduší, otázky z odpadové tematiky zaujaly druhou pozici. Dále je pořadí témat dotazů následující: zvířata, zeleň, voda, ochrana přírody a krajiny, vzdělávání a další.

7.3 Stížnosti
V roce 2020 přijalo ECK 12 stížností, které se týkaly přeplněných kontejnerů, kácení dřevin, černých skládek odpadů apod. Celkem 9 stížností se týkalo zápachu. Stížnosti byly řešeny ve spolupráci s pracovníky
městského úřadu, technických služeb města, se zástupci průmyslových podniků i městskou policií.

7.4 Webové stránky
O stavu ovzduší je možné se informovat i na webových stránkách ECK. Celkový počet přístupů na webové stránky ekocentra byl v roce 2020 - 8 906 přístupů.
Z tohoto počtu jsou nejvíce navštěvovány sekce: Ovzduší, Tiskové zprávy, Kontakt, dále část Průmysl,
Odpady – sběrný dvůr, odpadová mapa. V části Ovzduší a hluk je veřejností nejvíce sledován Aktuální
stav ovzduší, kde je umístěna mapa měřících stanic s grafickými výstupy aktuálních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, největší návštěvnost zaznamenala stanice AIM Kralupy nad Vltavou.

18

Výroční zpráva 2020 | Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Počty dotazů zodpovězených prostřednictvím bezplatné tzv. Zelené linky v průběhu let 2006-2020

Počty dotazů zodpovězených prostřednictvím bezplatné tzv. Zelené linky v průběhu roku 2020
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stížnosti na zápach
ostatní stížnosti

Počty stížností zaznamenaných v průběhu let 2006-2020

Přehled návštěv webových stránek v průběhu roku 2020
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8 Partnerství a spolupráce s organizacemi
8.1 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 např. počet poskytnutých konzultací/dotazů - alespoň 300 evidovaných konzultací ročně. Tento ukazatel ECK za rok 2020 překročilo.

8.2 Klub ekologické výchovy
Klub ekologické výchovy je občanským sdružením,
které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o environmentální) vzdělávání a výchovu.
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou je přidruženým členem od roku 2015. Ekocentrum se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných KEV, např. krajská setkání koordinátorů ekologické výchovy.

8.3 Český svaz ochránců přírody
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný
spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu
přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova
přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora
trvale udržitelného života. V současné době má cca
7 000 členů - profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu. Spolek funguje více než 35 let.
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou je přidruženým členem od roku 2018.
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou dlouhodobě a pravidelně spolupracuje s městskými organizacemi DDM, KaSS, útulek Lesan a také s organizacemi zabývajícími se ekologickou výchovou, např. Lesní mateřskou školkou Kulíšek z.s.
Výroční zpráva 2020 | Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
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Rok 2020 v číslech
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Hospodaření
v roce 2020
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Náklady

Plán na r. 2020

Skutečnost v r. 2020
v tis. Kč

Materiál

20,00

6,66

Energie

15,00

13,63

Cestovné

6,00

2,17

Ostatní služby (telefony, internet)

30,00

28,25

Mzdové náklady vč. SZP

670,00

626,07

Rezervy a opravné položky

3,00

5,53

Ostatní provozní náklady

3,00

2,08

PRVOTNÍ NÁKLADY CELKEM

747,00

684,39

Správní režie

270,00

310,00

Reprografie

12,00

3,84

Autodoprava

2,00

0,87

DRUHOTNÉ NÁKLADY CELKEM

284,00

314,71

NÁKLADY CELKEM

1 031,00

999,10

60,26

-26,37

ZISK/ZTRÁTA

Komentář k hospodaření v roce 2020:
Výnosy za rok 2020 dosáhly celkové výše 972,73 tis. Kč. Pravidelné příjmy z dvoustranných smluv představovaly v roce 2020 celkem 839,96 tis. Kč. Na podpoře činnosti Ekologického centra Kralupy nad Vltavou
se podílí šest podnikatelských subjektů podnikajících v regionu působnosti ekocentra.
Kromě výnosů z dlouhodobých smluv se podařilo rozpočet v roce 2020 navýšit o příjmy v celkové výši
132,77 tis. Kč. Náklady dosáhly v roce 2020 celkové výše 999,10 tis. Kč. V nákladových položkách tvořily největší část osobní náklady zaměstnanců ekocentra.
Oproti plánovanému zisku 60,26 tis. Kč došlo bohužel ke ztrátě na -26,37 tis. Kč, především kvůli zrušení
naplánovaných akcí v důsledku omezení provozu školských zařízení a restrikcím.
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Výnosy

Plán na r. 2020

Skutečnost V r. 2020
v tis. Kč

ORLEN Unipetrol a.s.

300,00

300,00

SYNTHOS Kralupy a.s.

249,96

249,96

SPOLANA s.r.o.

100,00

100,00

Linde Gas a.s.

80,00

80,00

AVE Kralupy s.r.o.

60,00

60,00

Cray Valley Czech s.r.o.

50,00

50,00

VÝNOSY Z DLOUHODOBÝCH SMLUV

839,96

839,96

Město Kralupy n/Vlt. - Dotační žádost zájmová

49,20

30,00

Město Kralupy n/Vlt. - Dotační žádost individuální

42,00

42,00

Město Neratovice - Žádost o dotaci I.

25,20

14,00

ORLEN Unipetrol a.s. - Zaměstnanecký den

37,00

-

SPOLANA s.r.o. - Výsadby ryb

10,00

5,00

AVE Kralupy s.r.o. - Osvětové akce

15,00

15,00

Cray Valley Czech s.r.o. - Workshop

5,50

5,50

MERO ČR, a.s. - Výukové programy a akce

49,00

14,50

MŠ Harmonie Neratovice - Výukové programy

17,20

bude fakturováno v r. 2021

SOŠ a SOU Neratovice - Projektový den
LMŠ Kulíšek - Výukové programy

5,78
1,20

0,99

VÝNOSY Z JEDNORÁZOVÝCH ZAKÁZEK

251,30

132,77

VÝNOSY CELKEM

1 091,26

972,73
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10 Poděkování
Činnost Ekologického centra Kralupy nad Vltavou by nebyla možná díky finanční a informační podpoře společností a měst:
UNIPETROL RPA, s.r.o.
SYNTHOS Kralupy a.s.
Linde Gas a.s.
AVE Kralupy s.r.o.
Cray Valley Czech s.r.o.
SPOLANA s.r.o.
Město Kralupy nad Vltavou
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