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Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož 
členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost 

provádí především v základních organizacích. 01/71 ZO ČSOP 
Koniklec vznikla v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku 

založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činnosti. 
Jejím posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením 

na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze.

Organizace měla v roce 2013 16 členů.

Vedení organizace:

Mgr. Lucie Vančurová – předsedkyně ZO do 24. 9. 2013
PhDr. Dagmar Koucká - předsedkyně ZO od 25. 9. 2013

Barbara Doležalová
místopředsedkyně ZO

MUDr. Hynek Jebavý
revizor ZO

Mgr. Lukáš Koucký
místopředseda ZO

Mgr. Alice Končinská
místopředsedkyně ZO

Tereza Sedláčková
místopředsedkyně ZO od 25.9. 2013

Mgr. Irena Tichá
hospodářka ZO

Ing. Marie Vaculíková
místopředsedkyně ZO 

Chvalova 11, 130 00 Praha 3, tel. 222 498 758 
e-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz, www.ekocentrumkoniklec.cz 

IČ: 49629204, číslo účtu: 2500214207/2010
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Ekoporadny Praha
Pracovníci 01/71 ZO ČSOP Koniklec koordinovali od 1. ledna do 30. listopadu 2013 poradenský a osvě-
tový projekt Ekoporadny Praha, do kterého bylo zapojeno celkem 9  pražských ekoporaden, konkrét-
ně: Agentura Koniklec, Ekoporadna Arnika, Ekocentrum Koniklec - Ekoporadna Praha, EKOdomov,  
EkoCentrum v Domě Praha 10, Mladí ochránci přírody, PRO-BIO liga, Toulcův dvůr a Zelená domác-
nost. V rámci činností Ekoporadny Praha, kterou provozuje 01/71 ZO ČSOP Koniklec, bylo zodpovězeno 
celkem 290 dotazů občanů hlavního města, napsáno celkem 10 článků s ekologickou tématikou, zrea-
lizováno celkem 5 osvětových akcí, uspořádány celkem 3 vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost  
a vydány 2 letáky ("Vodní stopa" a "Kam s dešťovou vodou a jak ji využít"). 
Více informací na www.ekoporadnypraha.cz.

Ekologické výukové programy
01/71 ZO ČSOP Koniklec uskutečnila od 1. ledna do 
31. prosince 2013 pro žáky  mateřských, základních  
a středních škol 347 ekologických výukových programů, 
celkem pro 5836 dětí a mládeže (11  335 účastníkoho-
din), z toho 113 pro žáky mateřských škol (1399 účastní-
ků, 1519 účastníkohodin), 169 pro žáky  prvního stupně 
ZŠ (3367 účastníků, 6736 účastníkohodin), 60 pro žáky 
druhého stupně ZŠ (1014 účastníků, 2912 účastníko-
hodin) a 5 pro žáky SŠ (56 účastníků, 168 účastníkoho-
din). Z  celkového množství se uskutečnilo 57 programů 
v  terénu, 279 programů v  interiéru škol a 11 programů 
částečně ve škole a částečně v terénu. V tomto roce došlo 
k  vytvoření 6 nových programů se zaměřením na vodu 
– pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ vznikl program „Voda nad 
zlato“, pro žáky 2. – 5. tříd ZŠ vznikl stejnojmenný pro-
gram a pro žáky II. stupně ZŠ a nižších ročníků středních 
škol vznikly 4 nové programy: „Voda a domácnost aneb 
Počítáme s  vodou“, „Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?“, „Voda a město aneb Vodní architekti“  
a „Voda a svět aneb Velká objevná plavba“. Došlo také k inovaci a aktualizaci některých terénních pro-
gramů podle zpětných vazeb od žáků, lektorů a učitelů. Pro žáky I. a II. stupně ZŠ Nám. Svobody a pro 

děti z MŠ Novoborská jsme připravili Den Země. Programy byly v roce 
2013 finančně podpořeny MHMP, MČ Praha 3, MČ Praha 12, MČ 
Praha 10 a MČ Praha 9. Více informací www.ekocentrumkoniklec.cz 

Environmentálně vzdělávací projekt „Mikroklima okolí školy“ 
pro 22 pražských škol 
V  podzimních měsících jsme ve spolupráci se ZŠ Sázavská pilotně  
zrealizovali projekt „Voda, my a Praha 2“, který byl financován MČ Praha 
2. Projekt se skládal ze čtyř projektových dní, které absolvovalo 25 žáků  
9. třídy. V prvním bloku se žáci zabývali světovými zásobami vody, osob-
ní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí. V druhém 
bloku mapovali současný stav vody na Praze 2, ve třetím pak navštívili 
žižkovský vysílač a poznávali význam vody ve městě a důležitost zadržo-
vání dešťové vody. V posledním bloku se vžili do rolí územních plánova-
čů a navrhli revitalizaci lokalit na Praze 2 z hlediska mikroklimatického 
a estetického. Výstupy z projektu lze nalézt na: www.ekocentrumkoni-
klec.cz/mesto-do-kapsy v sekci ZŠ Sázavská v elektronické kapse „Voda“.  



4

Do projektu „Mikroklima okolí školy“, který je realizován 
z  prostředků MHMP od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014, je 
zapojeno 22 pražských základních škol z  22 pražských 
městských částí (z každé zapojené městské části jedna 
základní škola). Projekt je obecně zaměřen na iden-
tifikaci problému životního prostředí v  městské části, 
ve které sídlí daná škola, na jeho podrobné poznání, 
analýzu a navržení řešení, konkrétně tématicky pak na 
mikroklima okolí školy. Součástí projektu je diskuse 
žáků s  různými klíčovými aktéry a různými sociálními 
skupinami dané městské části, čímž zapojuje školy do 
komunitního rozvoje a tzv. místních Agend 21 v  obci. 
Projekt pořádají školy samy na základě materiálové, 
metodické a asistenční podpory lektorů ZO ČSOP Ko-
niklec. Projekt nese název „Mikroklima okolí školy“  
a jedná se o kompilaci 3 z 10 témat projektu „Město do 
kapsy“ (kvalita ovzduší, pitná a dešťová voda, funkce ze-
leně), které ZO ČSOP Koniklec uvedlo v Praze v letech 
2010 – 2013. Informace o projektu a výstupy z jednotli-
vých škol jsou dostupné na: www.mestodokapsy.cz

Projekt „Voda, my a Praha v  projektových dnech“ pro 
žáky ZŠ Jeseniova v Praze 3 a  ZŠ Na Beránku v Praze 12 
V  jarních měsících jsme na základě úspěšné pilotáže 
projektu „Voda, my a Praha 2 v  projektových dnech“ 
na ZŠ Sázavská v  roce 2012 zopakovali tento pro-
jekt (za finanční podpory MČ Praha 3 a pod názvem  
„Voda, my a Praha 3 v projektových dnech“) s žáky ZŠ 
Jeseniova (Praha 3). Projekt se skládal ze čtyř projekto-
vých dní, které absolvovalo 28 žáků dvou devátých tříd. 
V prvním projektovém dni s názvem „Co si voda pama-
tuje?“ se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní 
spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podo-

lí. V druhém projektovém dni „Voda, dnes a zítra“ mapovali současný stav vody na Praze 3, hledali ve své 
městské části různé vodní prvky a opatření na zadržování dešťové vody, ve třetím projektovém dni „Voda 
a její význam ve městě“ pak navštívili žižkovský vysílač, vyzkoušeli si zasakovací zkoušku a poznávali dů-
ležitost zadržování dešťové vody v městském prostředí. V posledním projektovém dni „Vraťme vodu zpět 
– územní plánování“ se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci osobně vybraných loka-
lit v Praze 3 z hlediska mikroklimatického a estetického. 
Výstupy z projektu lze nalézt na: http://mestodokapsy.cz/ 
Na podzim proběhl stejný projekt (za finanční podpory 
MČ Praha 12 a pod názvem „Voda, my a Praha 12 v pro-
jektových dnech“) s 19 žáky osmé třídy ZŠ Na Beránku. 
Žáci absolvovali 3 projektové dny: „Co si voda pamatu-
je?“, „Voda a její význam ve městě“ a „Vraťme vodu zpět 
– územní plánování“. Výstupy z projektu jsou k dispozici: 
http://mestodokapsy.cz/.
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Koloběh vody
Hospodaření s dešťovou vodou je jedním z hlavních témat, kterými se Koniklec zabývá. Také tento pro-
jekt se zmíněného tématu týká. Jedná o opatření pro udržitelné hospodaření s vodou - vybudování pod-
zemní nádrže, která bude sloužit pro zachytávání a využívání dešťové vody. Nádrž bude zbudována pro 
objekt zahradnického učiliště v Praze - Komořanech. Dokončení projektu je plánováno na podzim roku 
2014. V roce 2013 se uskutečnily některé důležité přípravné fáze projektu. Bylo určeno přesné umístění 
nádrže, byla prověřena možnost umístění nádrže na toto místo (vyjádření správců sítí, hydrogeologický 
průzkum) a byl vypracován projekt pro územní řízení a stavební povolení.
Nádrž bude mít objem 5 m3 a bude v ní zachytávána voda ze střechy zahradnického učiliště. Ta pak bude 
využívána pro zavlažování zahrady učiliště a pro zavlažovací systém plánované vertikální zahrady.  
Projekt finančně podporuje Hlavní město Praha.

Počítáme s vodou
V červnu 2013 zahájili pracovníci 01/71 ZO ČSOP Koniklec projekt zaměřený na hospodaření s dešťovou 
vodou (HDV) s názvem Počítáme s vodou. Projekt bude probíhat až do roku 2015 a klade si za cíl realizaci 
8 seminářů pro odbornou veřejnost, poradenství pro občany i zaměstnance veřejné správy, vydání od-
borné publikace ve spolupráci s odborníky na problematiku hospodaření s dešťovou vodou, uspořádání 
zahraniční exkurze do Švýcarska a uspořádání mezinárodní odborné konference s názvem „Hospodaření 
s dešťovou vodou jako nástroj udržitelného rozvoje“. V roce 2013 byl prozatím vybrán externí koordiná-
tor projektu, byly uspořádány 4 semináře v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Brně, bylo vytvořeno webo-
vé rozhraní pro poradenství a byli vybráni dva poradci, kteří řeší dotazy občanů s tématikou nakládání  
s dešťovou vodou. Více informací na www.pocitamesvodou.cz.

Vertikální zahrada
Nápad umisťovat zeleň ve městě nejen ve vodorovném, ale také ve svislém směru je poměrně nový  
a v České Republice se zatím příliš neuplatňuje. Je to však zajímavý a efektivní způsob, jak integrovat zeleň 
do zastavěného území a zlepšovat tak jeho mikroklima. ZO ČSOP  Koniklec se proto rozhodl uskutečnit 
pilotní projekt vertikální zahrady pro objekt zahradnického učiliště v Komořanech. Projekt je financo-
ván z prostředků Prahy 12. Během roku 2013 skončily  přípravné fáze projektu. Bylo určeno definitivní 
umístění zahrady s ohledem na umístění nádrže a požadavky učiliště. Dále bylo provedeno zaměření  
a zakreslení objektu učiliště, k němuž není k dispozici relevantní stavební dokumentace. Zahrada bude 
mít plochu cca 4 m2 a bude zkrášlovat fasádu objektu směřující do ulice. Kromě osvětového a estetického 
významu bude vertikální zahrada znamenat přínos pro studenty učiliště, kteří tak získají nové zajímavé 
pěstební plochy. Projekt je úzce spjat s vybudováním podzemní nádrže na dešťovou vodu, takže dokonče-
ní vertikální zahrady je plánováno na podzim 2014.
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Dům zaniklých řemesel 
a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Organizace je v objektu v dlouhodobém pronájmu a podílí se na zajištění provozu i oprav Domu. V roce 
2013 zde bylo za finanční podpory ČSOP a Lesů České republiky zajištěno vybavení světnice dobovým 
nábytkem (dřevěné lavice).
Podpora organizace: Hlavní město Praha, ČSOP, Lesy České republiky

Ochrana jírovce maďalu 
proti klíněnce jírovcové
Tento tradiční projekt má dva základní cíle: zlepšovat či udržovat stav 
konkrétních jírovců ve vnitroblocích na Praze 2 a 3 a působit na veřej-
nost nejen na území těchto městských částí, aby se do ochrany jírovců 
aktivně zapojila, a podporovat ji v  této činnosti nejen poradenstvím, 
ale i např. dodáním papírových pytlů určených k likvidaci napadeného 
listí. Obojí se dařilo zajistit i v roce 2013. K distribuci prázdných pytlů 
a svozu naplněných opět velmi pomohla MČ Praha 3, která nám obojí 
zdarma zajistila. Projekt také společně s MHMP finančně podpořila. 
Celkem bylo v roce 2013 naplněno téměř 540 pytlů listím v 32 vnit-
roblocích. Velkou zásluhu měli také firemní dobrovolníci, jejichž cen-
nou pomoc pro nás zprostředkovává Byznys pro společnost.

Akce pro veřejnost
V rámci činnosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec byly v roce 2013 uskutečněny 4 semináře: „Kořenové čistírny, 
koupací jezírka a stavby z přírodních materiálů“ (9. 4.), který Koniklec zorganizoval ve spolupráci  
s firmou MEKL Projekt v rámci projektu Ekoporadny Praha, cyklus seminářů „Hospodaření s dešťovou 
vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost“ v rámci projektu Počítáme s vodou ve 4 měs-
tech ČR (Praha, Olomouc, Plzeň, Brno), „Setkání pedagogů ZŠ se zájmem o EVVO“ (4. 11.) a „Přednáška 
o zahradničení a kompostování ve městě“ (19. 11.).
Koniklec se také zúčastnil 6 akcí pro veřejnost: Fajn den (20. 6.), Trojský den (22. 6.), Den koupání v ře-
kách (14. 7.), Modřanské slavnosti (4. 9.), Ekofestival 2013 (10. 9.), Dětský den Prahy 12 (14. 9.), na nichž 
měl svůj stánek. Pro děti byly připraveny soutěže a úkoly, za jejichž splnění sbíraly razítka a nakonec 
dostaly odměnu. Kromě her pro děti mohli lidé na našich stáncích Ekoporadny Praha využít služeb zku-
šeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví.

Exkurze do provozů  zpracovávajících odpad
Exkurze do provozů zpracovávajících odpad zajišťujeme pro pražské školy včetně výkladu vyškoleného 
lektora a metodických materiálů pro učitele.  Na mimopražské provozy je zajištěna doprava autobusem.  
V roce 2013 jsme exkurze realizovali od ledna do května a na-
bízeli návštěvu celkem 17 provozů.  Celkem jsme pořádali 108 
exkurzí pro 1788 žáků. Z pražských exkurzí je nejoblíbenější 
ZEVO - Zařízení na energetické využití odpadu (Spalovna Ma-
lešice) a skládka Ďáblice. U mimopražských exkurzí tradičně 
dominuje sklárna Nenačovice a kořenová čistička Mořina, dále 
je velmi oblíbená exkurze na čističku odpadních vod Nymburk 
a bioplynovou stanici Kněžice. Exkurze jsou pro školy zdarma 
díky podpoře Hlavního města Prahy.
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v roce 2013 nás podpořili:


