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Úvodní slovo 

V roce 2014 jsme si sáhli na finanční dno, museli jsme v polovině roku dočasně omezit naše 

aktivity, aby nám zbyly finance na smogovou sezónu. Z čela týmu odešla Kamila Smutná 

(Plocková), která si našla zaměstnání v akademické sféře, a na její místo nastoupila po 

mateřské dovolené staronová ředitelka Markéta Ubíková. Kamila se stala členkou správní rady 

Čistého nebe. 

V průběhu roku 2014 se nám podařilo úspěšně rozjet aplikaci Čistý komín, která umožňuje 

chytrým mobilem vyfotit čmoudícího souseda (zatím jen v Moravskoslezském kraji). Přes 700 

fotek svědčí o tom, že je u čmoudilů stále co zlepšovat. Nepotvrdily se obavy z narušení 

soukromí nebo ochrany osobních údajů, aplikace nemá v tomto bodu slabé místo. 

V únoru 2014 jsme se podíleli na pořádání akce s názvem Krotitelé vzduchu, kterou pořádal 

Magistrát města Opavy, krom jiných i ve spolupráci se Slezským gymnáziem Opava. Na této 

osvětové akci za čistější ovzduší jsme u opavské veřejnosti uspěli s Oxyboxem (připomínám, 

že se jedná o studentský projekt) a významně se podíleli i na přípravě osvětové výstavy 

k problematice znečištěného ovzduší. 

V červenci jsme uspořádali komorní Den vzduchu na nově upravených březích Ostravice. 

Na podzim, v souvislosti s volbami, jsme vytvořili Hlídku Barona Prášila, která je podobně 

jako její inspirace Demagog.cz schopna vyhodnotit pravdivost výroků politiků v oblasti 

znečištění vzduchu.  

A také jsme uspořádali první Think tank Ostravské nebe na téma benzoapyren. Výstupem je 

zajímavá a zároveň mírně konfliktní diskuse odborníků zaznamenána grafickou formou na 

našem webu. 

Během roku nespal ani projekt SmogAlarm a Kanárci.cz, tedy přenosné měřící body prachu. 

Probíhala příprava na jeho pokračování, která ale skončí až v roce 2015 a rozhodující bude 

získat pro projekt financování. 

         

         Jan Kozina 

předseda správní rady, Čisté nebe o.p.s. 
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Základní informace o organizaci 

Čisté nebe o.p.s. 
Heřmanická 1648/5, 710 00 Ostrava 
IČ: 28642996 
Číslo účtu: 43-8475580287/0100 
Datová schránka: kzh2yjh 
info@cistenebe.cz 

www.cistenebe.cz|www.facebook.com/cistenebe|www.twitter.com/cistenebe 
Vznik: 23. 12. 2010 
Registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud Ostrava, sp. zn. O 297 
 
Naše poslání: 
Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. 
 
Naše vize: 
V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech 
zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života. 
 
Lidé 
 
Správní rada Dozorčí rada 

Jan Kozina, předseda správní rady 
Andreas Triandafilu 
Kamila Smutná 

Ivo Kaleta 
Ivo Kvasnička 
Jiří Klega 

 

Ředitelka     
Markéta Ubíková 

Projektová manažerka (do 31. 3. 2014) 
Kamila Smutná (Plocková) 
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Aktivity společnosti 

Program Watchdog  

 
Cílem programu Watchdog je sledovat korektnost a aktivity politických činitelů, úřadů, 
státních organizací i firem majících vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku. 
 
Aktivity programu Watchdog v roce 2014: 
 

● V lednu jsme dokončili tvorbu Strategického plánu činnosti Čistého nebe. V rámci 
přípravy tohoto interního dokumentu jsme specifikovali jasné cíle a harmonogram 
jejich plnění, a to v horizontu let 2014 a 2015. Strategický plán vznikl za finanční 
podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. 

● Zástupce Čistého nebe Andreas Triandafilu se v lednu zúčastnil schůzky se zástupci 
ekologických organizací a budoucím ministrem životního prostředí Richardem 
Brabcem a budoucím ministrem financí Andrejem Babišem. 

● Změny v politickém vedení země a zároveň přetrvávající problém ovzduší na Ostravsku 
v únoru vyústily v apel naší organizace adresovaný novému předsedovi vlády 
Bohuslavu Sobotkovi. Prostřednictvím otevřeného dopisu jsme od premiéra 
požadovali, aby se problematika ovzduší stala vládní prioritou a byla jí věnována 
dostatečná pozornost. Celé znění otevřeného dopisu premiéru Sobotkovi je 
k dispozici na webových stránkách Čistého nebe. V závěru března jsme poté od 
premiéra dostali písemnou odpověď. 

● Jádrem watchdogové činnosti je především kontrola konání institucí zodpovědných za 
řešení problematiky kvality ovzduší. Proto nám v únoru neunikla zpráva, v níž 
náměstek města Ostravy pro životní prostředí Dalibor Madej informoval o dvou 
miliardách, které město ročně průměrně investuje do zlepšení životního prostředí. 
Předseda správní rady Čistého nebe Jan Kozina v článku následně konfrontoval tuto 
částku s veřejně dostupnými údaji. 

● V dubnu 2014 se Čisté nebe skrze Zelený kruh zapojilo do procesu novelizace zákona 
o ochraně ovzduší. 

● Na podzim 2014 byl spuštěn nový watchdogový projekt Hlídka Barona Prášila. Jedná 
se o službu na bázi FactCheck analýzy, která kontroluje pravdivost výroků relevantních 
aktérů, tj. politiků, zástupců institucí a podniků ve věci znečištěného ovzduší na území 
aglomerace Ostravska. Projekt vznikl ve spolupráci s Demagog.cz. Hlídka se pustila do 
vyvracení mýtů, které kolují o ovzduší na Ostravsku (např. Ovzduší v Ostravě je stejné 
jako v Paříži). 

● Před komunálními volbami Čisté nebe zrealizovalo anketu. Ptali jsme se na plány 
týkající se snížení koncentrací benzo(a)pyrenu, na ostravské laguny a na kontroly 
lokálních topenišť. Předvolební anketu následně ověřila Hlídka Barona Prášila. 

● Čisté nebe zrealizovalo předvolební anketu i před druhým kolem senátních voleb. 
Osloveni byli kandidáti ze senátního okrsku Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná. 

● Na podzim byl také spuštěn další projekt, jehož cílem je posílit odbornost občanského 
sektoru, a tím zvýšit účinnost jeho watchdogových aktivit. Jedná se o Think tank 
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Ostravské nebe. Posláním Think tanku je podpora dialogu mezi odborníky na ovzduší 
a občanským sektorem s cílem zvyšování odbornosti zástupců občanského sektoru. 
Think tank Ostravské nebe má v plánu se scházet pravidelně každé tři měsíce. První 
setkání proběhlo v říjnu a bylo na téma benzo(a)pyren.  
 

 

● Čisté nebe jako člen regionálních řídících výborů ke zpracování Střednědobé strategie 
(do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR dne 30. 11. 2014 podalo své připomínky 
ke vznikající strategii pro oblast aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.  

● Na podzim Čisté nebe zintenzivnilo své působení v organizaci Zelený kruh s cílem 
zvýšit svůj vliv na politickou reprezentaci na lokální, regionální a národní úrovni.  
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Program EduInfo 

 
Program EduInfo je zaměřen na poskytování a zprostředkování informací o znečištění ovzduší 
na Ostravsku.   
 
Aktivity programu EduInfo v roce 2014: 

● Projekt nová verze aplikace SmogAlarm byl vybrán do Laboratoře Vodafone. 
Laboratoř Nadace Vodafone je akcelerační program, ve kterém zástupci neziskovek a 
společensky prospěšných podniků mohou posunout svůj technologický projekt od 
nápadu k finančně udržitelné realizaci. V rámci Laboratoře jsem absolvovali sérii 
workshopů a mentroring od zkušeného mentora Jana Slavíka. Hlavním cílem bylo 
propojení projektu SmogAlarm a Kanárci.cz   

● V rámci zvýšení povědomí o zdravotních rizicích znečistěného ovzduší jsme na 
počátku roku vytvořili přehlednou infografiku, která zobrazila dopady ostravského 
ovzduší na zdraví obyvatel města.  

● Město Opava ve spolupráci s Čistým nebem a Slezským gymnáziem v 
Opavě uspořádalo 19. února akci s názvem Krotitelé vzduchu. Akce se uskutečnila na 
Horním náměstí v Opavě a návštěvníci měli možnost navštívit OxyBox (stan s čistým 
vzduchem), informační stánky Emisních komisařů, Čistého nebe a Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Opava. Na akci byla rovněž představena putovní výstava, 
kterou připravilo Čisté nebe ve spolupráci s Odborem životního prostředí opavského 
magistrátu a která seznámila veřejnost s problematikou ovzduší a možnostmi, jak 
přispět k lepšímu životnímu prostředí. Výstavní panely jsou k dispozici rovněž v on-
line verzi. 

● Na podzim Čisté nebe informovalo občany Ostravy o rizicích znečištěného ovzduší v 
rámci Ekopoutě na porubské Hlavní třídě v Ostravě.  

● Informace o rizicích ovzduší jsme šířili také prostřednictvím médií např. v pořadu 
České televize Občanské noviny věnovaném aktivitám Čistého nebe nebo v rozhovoru 
s ředitelkou Markétou Ubíkovou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laboratornadacevodafone.cz/
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
http://www.cistenebe.cz/media-2/infografika
http://www.opava-city.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.slezgymopava.cz/
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/aktuality/fejetony/397-obcanske-noviny-ciste-nebe
http://www.cistenebe.cz/aktuality/fejetony/397-obcanske-noviny-ciste-nebe
http://www.cistenebe.cz/aktuality/fejetony/397-obcanske-noviny-ciste-nebe
http://www.cistenebe.cz/aktuality/fejetony/397-obcanske-noviny-ciste-nebe
http://www.cistenebe.cz/aktuality/fejetony/397-obcanske-noviny-ciste-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe
http://www.cistenebe.cz/media-2/386-rozhovor-s-reditelkou-cisteho-nebe


 

Čisté nebe o.p.s. 
Adresa: Heřmanická 1648/5, 710 00 Ostrava    –    e-mail: info@cistenebe.cz        –    IČ: 28642996    –    www.cistenebe.cz 

 

 

 
 

Program Zapoj se 

Program Zapoj se je zaměřen na vytvoření podmínek a nástrojů, které umožní obyvatelům 
Ostravska vyjádřit svůj názor k problematice špatné kvality ovzduší.  
 
Aktivity programu Zapoj se v roce 2014: 
 

● V roce 2014 jsme zapojili obyvatelé Moravskoslezského kraje do problematiky 
znečištění z lokálních topenišť prostřednictvím aplikace Čistý komín. Aplikaci jsme 
spustili v listopadu roku 2013 a za období leden – duben 2014 webovou aplikaci 
navštívilo přes 26 tisíc návštěvníků a nahráno bylo přes 700 fotek komínů. Na podzim 
2014 jsme zahájili novou topnou sezónu. Vyčistili jsme mapu a dali tak novou šanci 
všem. Od října do prosince přibylo několik desítek nových komínů.  

● Na konci března se v ostravském multižánrovém centru COOLTOUR uskutečnila 
schůzka dobrovolníků Čistého nebe. 

● Dobrovolníci Čistého nebe Honza Pastrňák a Denisa Janešíková reprezentovali Čisté 
nebe na akci Den země v Opavě, která se uskutečnila 27. dubna na opavském Dolním 

náměstí. 
● Uspořádali jsme další ročník Dne vzduchu – akce ve veřejném prostoru, která má být 

připomínkou přetrvávajícího problému ovzduší. Již čtvrtý ročník Dne vzduchu se 
uskutečnil 16. července v Komenského sadech na nábřeží Ostravice. Happeningu se 
zúčastnilo několik desítek návštěvníků. 

● Naše organizace nabízí obyvatelům Ostravska možnost aktivně se zapojit do práce na 
zlepšení ovzduší v regionu jako dobrovolník Čistého nebe. V roce 2014 jsme 
spolupracovali se skupinou 15 aktivních dobrovolníků, kteří Čistému nebi pomáhali 
např. s realizací akcí, se správou webu, v oblasti práva atd. Čisté nebe každoročně 
vyhlašuje titul Dobrovolník roku, který pro rok 2014 obdržel Honza Pastrňák. 

● I v průběhu roku jsme realizovali naše aktivity ve spolupráci s dalšími neziskovými 
organizacemi z Moravskoslezského kraje. 
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Hospodaření 

Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 

AKTIVA      Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu

      účetního období   dni účetního období 

Krátkodobý finanční majetek    50    136 

Jiná aktiva celkem     2      1 

Celkem Aktiva      52    137 

 

PASIVA 

Vlastní zdroje celkem     2    79 

Cizí zdroje celkem     50    58  

Celkem Pasiva      52    137 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 

Náklady        221 

Spotřebované nákupy celkem          9 

Služby celkem       184 

Osobní náklady celkem        25 

Ostatní náklady celkem          3 

  

Výnosy        297 

Tržby za vlastní výkony a služby       38 

Přijaté příspěvky celkem (dary)     202 

Provozní dotace celkem        57 

 

Hospodářský (výnosy – náklady) výsledek před zdaněním    76 

Hospodářský výsledek po zdanění                                         76 
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Granty nadací a institucí 
 
V roce 2014 jsme získali grantovou podporu z těchto zdrojů: 

● Nadační fond Hyundai – projekt SmogWatch (realizace Hlídky Barona Prášila a Think 
tanku Ostravské nebe) - 149 000 Kč 

● Hub Innovation –  účast ve Vodafone Laboratoři, projekt SmogAlarm a Kanárci 
 
Rovněž jsme pokračovali v realizaci projektů započatých v roce 2013:  

● Kanárci.cz – na počátku roku 2014 jsme ukončili realizaci projektu, který byl podpořen 
grantovou podporou společnosti T-Mobile. 

● Pokračování podpory ze strany Google Grants 
 
Finanční dary za rok 2014 
(jmenovitě jsou vypsány dary nad 1 000,- Kč) 
 

STABA SERVIS Antikor 60 000 

Trenkwalder 50 000 

Jan Kozina 50 000 

OKMoney 8 000 

Andy MED s.r.o.  5 000 

Jiří Kroužek 2 500 

Brain computers s.r.o. 1 500 

Přemysl Mácha 1 500 

Lukáš Pokorný 1 200 

David Kozík 1 200 

Ostatní drobní dárci  3 436 

Celkem finanční dary 184 336 

 

Děkujeme všem sponzorům, drobným dárcům a příznivcům za jejich (nejenom finanční) 
podporu! Zároveň také děkujeme všem partnerům a dobrovolníkům, díky kterým se podařilo 
uskutečnit čtvrtý ročník Dne vzduchu( www.denvzduchu.cz).  
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