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Ekocentrum Koniklec bylo založeno v roce 2012 jako občanské sdružení. V únoru 2014 byla 
změněna právní forma na obecně prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté 

zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství a environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu. Jejím posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a 

spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Její vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.

V roce 2017 měla společnost 15 členů.

Statutární orgán: PhDr. Dagmar Koucká – ředitelka o.p.s.
Členové správní rady do 27. 3. 2017: Mgr. Jan Strnad, Ing. Zdeněk Tolde, Mgr. Alena Wollerová
Členové správní rady od 27. 3. 2017: Barbara Doležalová, Mgr. Jan Strnad, Ing. Zdeněk Tolde

Členové dozorčí rady do 27. 3. 2017: Mgr. Lukáš Koucký, Mgr. Lucie Vančurová, 
Bc. Tereza Sedláčková

Členové dozorčí rady od 27. 3. 2017: Mgr. Alice Končinská, Bc. Tereza Sedláčková, 
Mgr. Barbora Týcová

Členové odborné rady do 27. 3. 2017: Barbara Doležalová, Mgr. Alice Končinská, 
Bc. Tereza Součková, Mgr. Barbora Týcová, Mgr. Irena Strnadová, Ing. Marie Nehasilová

Členové odborné rady od 27. 3. 2017: Mgr. Irena Strnadová, Ing. Marie Nehasilová, 
Mgr. Tereza Součková, Mgr. Lukáš Koucký, Mgr. Lucie Vančurová, Mgr. Alena Wollerová

Zakladatelé společnosti: MUDr. Hynek Jebavý, PhDr. Dagmar Koucká
Hospodářka: Bc. Martina Marešová

Vlkova 2527/34, 130 00 Praha 3, tel. č. 222 498 758, e-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz, 
www.ekocentrumkoniklec.cz, IČO: 22753052, číslo účtu: 2300227935/2010

� Ekocentrum Koniklec na webu � V roce 2017 nás podpořili:

Hlavní stránka Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
www.ekocentrumkoniklec.cz

Facebook Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
www.facebook.com/ekocentrumkoniklec

Adaptace sídel na změnu klimatu
http://www.adaptacesidel.cz

Facebook Adaptace sídel na změnu klimatu
https://www.facebook.com/climadapt

Twitter Adaptace sídel na změn klimatu
https://twitter.com/AdaptaceSidel

www.ekoporadnypraha.cz

evp.adaptacepraha.cz 



� Simulační hra pro žáky středních škol 
v ČR o adaptaci sídel na změnu klimatu „Adapťáci“
Cílem projektu byla tvorba 4hodinové výukové lekce pro žáky středních škol v ČR, jejíž hlavní 
část tvoří simulační desková hra „Adapťáci“. Vytvořili jsme ji inovací simulační deskové hry 
vytvořené v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“. V první části programu žáci 
pracují s fiktivní FCB časovou osou nečekaných událostí, které zasáhly město. Žáci 
spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přinášejí změny klimatu, 
jejích příčinách, možné prevenci a ochraně města. V rámci deskové hry si 
žáci vyzkoušejí vybudovat vlastní město, které je následně vystaveno 
nečekaným událostem. Na základě živých zkušeností ze simulační 
hry žáci vymýšlejí konkrétní adaptační opatření, která lze v je-
jich městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu.  
V roce 2017 se do projektu zapojilo 20 škol ze tří krajů ČR (Pra-
ha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj) s celkem 456 žáky. V rám-
ci projektu vzniklo 20 deskových her, které zůstaly v majetku 
škol pro další využití ve výuce. Projekt byl finančně podpořen 
MŽP a Středočeským krajem. Více informací o projektu zde:  
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/simulacni-hra-adaptaci/.

� Simulační desková hra „Adapťáci Praha“
Desková hra „Adapťáci, kterou jsme vytvořili v rámci projektu Simu-
lační hra pro žáky středních škol v ČR o adaptaci sídel na změnu klimatu 
a kterou jsme prezentovali na řadě akcí pro veřejnost, zaujala pracovníky 
Odboru udržitelné energetiky MHMP, kteří si u nás objednali její výrobu zaměře-
nou tentokrát jen na prostředí Prahy. V rámci této zakázky jsme vytvořili novou grafiku, 
upravili pravidla a vyrobili 60 ks této deskové hry. Byla předána MHMP k propagaci tohoto tématu.

� Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)
Projekt je součástí komplexního environmentálního vzdělávacího projektu pro MŠ, ZŠ  
a SŠ „Adaptace Prahy na změnu klimatu“, který jsme přepracovali přímo pro potřeby praž-

ských škol z úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“. V rám-
ci tohoto projektu vznikl program pro žáky II. stupně ZŠ „Stavitelé města II“  

a program pro žáky středních škol „Adapťáci. V rámci 20 výukových hodin pro-
jektu „Stavitelé města II“ se žáci seznámí s různými klimatickými změnami  

a vybírají ty, které okolí jejich školy nejvíce ohrožují.
V jednotlivých badatelských aktivitách žáci poznají, jak je okolí jejich 
školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům a navrhnou 
vhodná adaptační opatření, která budou na závěr projektu prezentovat 
zástupcům veřejné správy na MHMP. Komise vyhodnotí návrhy po-
dle předem daných kritérií. První tři vítězné návrhy získají odměnu  
8 000 Kč, 5 000 Kč a 2 000 Kč na realizaci některého z  navrhovaných 
opatření buď ve veřejném prostoru, či na vlastním pozemku školy. 

Projekt je zpracován v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klima-
tickou změnu z listopadu 2016. Je financován hlavním městem Prahou. Ve 

školním roce 2017/2018 je bezplatně určen pro 17 tříd. V roce 2017 program 
absolvovalo 8 tříd středních škol. V roce 2018 program absolvuje 9 tříd II. stupně 

ZŠ. Více informací o obou programech lze nalézt zde: http://evp.adaptacepraha.cz.



� Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
V minulých letech jsme naši terénní základnu v Dolní Vidimi přestavili za podpory Minister-
stva kultury a pod dohledem Národního památkového ústavu na stylovou venkovskou usedlost  
z 2. poloviny 18. století. Kromě původních technologií a materiálů na samotné chalupě jsou k vi-
dění ukázky hliněných omítek a podlah, cihelné dlažby, povalové stropy, původní svlakové dveře, 
dobová okna se šambránou, kamenné žlaby, dobový nábytek, staré řemeslné nástroje a podobně.
V Domě a na pozemku je umístěno 13 naučných tabulí s audiozáznamem recitace vesnické prózy 

a poezie a dalších doprovodných informací k chalupě včetně kvízů. 
Objekt nyní slouží pro ekologické výchovné programy dětí Mělnicka a okolí, 

pro akce pro veřejnost (Soboty pro veřejnost) a pro ubytovávání skupin dětí  
a mládeže a rodin s dětmi.

� EVVO na Mělnicku - ekologické výukové progra-
my a akce pro veřejnost v domě zaniklých řemesel
V roce 2017 se na Mělnicku uskutečnilo na 52 ekologických výuko-
vých programů, kterých se zúčastnilo 956 dětí, převážně z Mělnicka. 
13 výukových programů bylo realizováno v Domě zaniklých řemesel 
a v jeho okolí, 30 v přírodě v okolí škol a v přírodě CHKO a 9 výuko-
vých programů proběhlo v zahradách MŠ a ve školních interiérech. 

Ekologické výukové programy a Soboty pro veřejnost byly prezen-
továny 7. 10. 2017 na Kokořínském jarmarku, kde si vybrané aktivity 

vyzkoušelo cca 90 dětí i dospělých. Na základě rozhodnutí ministra ži-
votního prostředí projekt finančně podpořil Středočeský kraj a Státní fond 

životního prostředí.

� Dny otevřených dveří 
v domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi
V Domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi proběhlo od května do října 2017 šest akcí pro veřej-
nost.  Zúčastnilo se jich cca 70 návštěvníků. Byly jim nabídnuty aktivity k pobytu v přírodě a po-
znání historie a přírody regionu. Měli možnost vyzkoušet si poznávání starých krajových odrůd 
jabloní, polozapomenuté domácí práce jako předení, stloukání másla, praní na valše, pečení na 
tálech, drátování apod. Akce se uskutečnily díky podpoře Středočeského kraje. 
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/soboty-pro-verejnost/

� Hmyzí hotely ve školách a školkách
V roce 2017 jsme ve spolupráci s MČ Praha 4 uskutečnili rozsáhlý environmen-
tálně vzdělávací projekt Hmyzí hotely ve školách a školkách. Cílem projektu 
bylo zvýšení povědomí dětí a žáků na Praze 4 o užitečnosti hmyzu, o jeho eko-
logii a snížení hmyzí fobie. V rámci projektu byly na pozemku základních  
a mateřských škol instalovány hmyzí hotely. Projekt probíhal od září do prosin-
ce 2017 a zúčastnilo se jej 30 mateřských a 14 základních škol. Celkem proběh-
lo 44 akcí, při kterých bylo umístěno 44 hmyzích hotelů a kterých se zúčastnilo  
1 056 dětí. Děti v mateřských školkách nejprve absolvovaly zhruba hodinový pro-
gram Okřídlená království. Pak lektor dětem ukázal, jak vypadá hmyzí hotel a kdo  
v něm bydlí, a šel s dětmi na zahradu hmyzí hotel vyplnit vhodným materiálem. Při 
dobrém počasí dostaly děti entomologické pinzety a kelímky s lupou a lovily na zahradě 
bezobratlé.



Na základních školách žáci 4. či 5. ročníků nejprve hmyzí hotel dle návodu smontovali a natřeli 
jej šetrnou barvou. Lektor pak dětem ukázal prezentaci a vysvětlil, k čemu hmyzí hotely vlastně 
slouží a kdo se v nich může zabydlet. Po prezentaci vzali žáci hmyzí hotel na zahradu, kde jej 
s lektorem umístili na správné místo a vyplnili vhodným materiálem (navrtané poleno a cihla, 
šišky, rákos atd.). Při dobrém počasí ještě dostali žáci smýkačky, entomologické pinzety, exhaus-
tory, sklepávadla a kelímky s lupou a vyzkoušeli si různé způsoby sběru bezobratlých. Nalovené 
živočichy poté určili pomocí určovacích klíčů.
Děti a žáci budou moci na jaře na školním pozemku pozorovat život ve hmyzím hote-
lu a alespoň částečně se zbaví strachu z hmyzu. Na Praze 4 se zvýší možnost za-
hnízdění pro opylovače, kteří poslední dobou v mnoha částech ČR ubývají.
Projekt byl finančně podpořen MČ Praha 4. 

� Vodní škola
V roce 2017 jsme opět pokračovali v dlouhodobém projektu Vodní 
škola, jehož hlavním cílem je rozvoj environmentální gramotnosti  
v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou žáků dru-
hého stupně ZŠ a ekologizace provozu škol v téže oblasti. 
Na jaře loňského roku probíhala druhá část projektu Vodní škola 
2016/2017 na ZŠ Chvaly a ZŠ Jana Wericha. V roce 2016 absolvo-
vali žáci druhého stupně obou škol terénní exkurze, které v roce 2017 
doplnily vnitřní výukové programy s vodní tématikou. Žáci pak vytvo-
řili skupiny odborníků, provedli audit spotřeby vody na školách a navrhli 
opatření, která vodu ušetří. Do ZŠ Chvaly byly dodány systémy dvojího 
splachování. Díky tomuto opatření se zabrání tomu, aby při splachování pro-
tekl celý obsah WC nádržky, což bývá obvykle 10 l. Místo toho mohou žáci spla-
chovat buď malým splachem – 3 litry nebo velkým splachem – 4,5 litru. Ušetří tak více 
než polovinu pitné vody, která by se jinak vyplýtvala.
Na ZŠ Jana Wericha bylo též vybráno opatření šetřící pitnou vodu – perlátory. Spořiče se instalo-
valy na téměř všechna umyvadla na toaletách. Perlátor vhání do proudu vody vzduch, a tak může 
protéci kohoutkem méně vody, aniž by se tím snížil komfort mytí rukou. Toto opatření tedy šetří 
zdroje pitné vody a šetří rozpočet školy. Za zbylé peníze byly vyměněny obyčejné kohoutky za 
pákové baterie.
Projekt Vodní škola 2016/2017 byl podpořen hlavním městem Praha a MČ Praha 17.

Od října roku 2017 pokračujeme projektem Vodní škola 2017/2018 na ZŠ Jílovská a na 
ZŠ Veronské náměstí. Žáci druhého stupně obou škol již absolvovali terénní exkurze 

a v roce 2018 je čekají vnitřní výukové programy, audit spotřeby vody a vymýšlení 
opatření pro jejich školu.
Projekt Vodní škola 2017/2018 byl podpořen hlavním městem Praha.

� Projekt spolupráce pražských ekoporaden
- ekoporadnypraha.cz
Také v roce 2017 jsme pokračovali v rozsáhlém dlouhodobém projektu Eko-

poradnypraha. cz, který se opět dělil na dva ekoporadenské projekty: Ekopo-
radnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden a Ekoporad-

nypraha.cz – osvětové a vzdělávací aktivity pražských poraden, do kterých bylo 
zapojeno dalších 7 pražských organizací: Agentura Koniklec, Mladí ochránci přírody,  



PRO-BIO Liga, Natura quo vadis, Toulcův dvůr, Ekodomov a BEZK – Ekolist. Ekocentrum 
Koniklec koordinuje činnost tohoto sdružení od roku 2012. V roce 2017 byly uspořádány 3 po-
radenské a 16 osvětových akcí, vydány 4 letáky a 32 ekoporadenských článků. Byly rovněž 
evidovány a zodpovídány dotazy (zejména témata voda, odpady, ochrana přírody, ekologické 
zemědělství aj.).
Finanční podpora MHMP

� Mapování zeleně v pražských ulicích
V roce 2017 jsme pro Technickou správu komunikací zmapovali celkem 1 461 stromů a 38 keřů. 
Mapování pouliční zeleně včetně zanešení dat do specializovaného počítačového programu na-
pomáhá TSK mít o zeleni v jejím vlastnictví přehled. Tato data jsou následně využívána při péči 
o tuto zeleň. V roce 2017 jsme mapovali stromy a keře v městských částech Kolovraty (1 068 
stromů a 17 keřů), Lipany (134 stromů a 2 keře) a Benice (259 stromů a 19 keřů).

� Informačně vzdělávací akce ke Dni Země
Již  tradičně jsme pro Magistrát hlavního města Prahy organizovaly kampaň pro 

pražskou veřejnost ke Dni Země. Ta měla podobu tří větších akcí, které se  
v dubnu konaly na třech atraktivních přírodních lokalitách: v oboře Hvězda 

(20. dubna) ve Stromovce (24. dubna) a v Riegrových sadech (26. dub-
na). Hlavním tématem byly odpady a také udržitelný cestovní ruch pro 
rozvoj. Pro děti byly připraveny hry, soutěže a úkoly. Široká veřejnost 
mohla využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informa-
ce z rozličných ekologických odvětví. Kampaň přímo oslovila přes  
1350 občanů, herních aktivit se zúčastnilo 30 školních kolektivů (žáci 
ZŠ a MŠ). Byla zodpovězena řada dotazů a rozdáno přes 1.200 ks 
informačních materiálů s tématikou životního prostředí. Akce byla  

finančně podpořena Hlavním městem Prahou. 

� Akce pro veřejnost
V rámci projektu Ekoporadny Praha jsme uspořádali dne 16. 6. seminář 

Školní zahrada – učebna na míru dětem a jejich vzdělávání. Semináře se zú-
častnilo 19 posluchačů. Aktivity tohoto projektu a naší organizace jsme také před-

stavili na akci Volný čas na Trojce dne 6. 9. a na komunitní akci „Zažít město jinak“  
(16. 9. 2017, 50 návštěvníků našeho stánku).
Den Země jsme také letos oslavili 12. 6. v MČ Praha-Libuš, kde jsme zajistili program pro  
300 návštěvníků akce. Dne 22. 4 jsme v Praze Ďáblicích na oslavách Dne Země instalovali stánek 
zaměřený hlavně na odpadové hospodářství.
7. října se naše organizace zúčastnila Kokořínského jarmarku v obci Kokořín. Stánek navštívilo 
90 lidí.

� Finanční zpráva
Finanční zpráva se skládá ze zjednodušeného přehledu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů doplně-
ného přehledem přijatých dotací. Tyto základní ekonomické ukazatele jsou doplněny stručným 
komentářem.
Údaje jsou uváděny v tisících.



� Účetní uzávěrka ke dni 31.12. 2017

aktiva

pasiva

počáteční stav

počáteční stav

hospodářská činnost

hospodářská činnost

koncový stav

koncový stav

pozemky

účet výsledku hospodaření

24

0

24

-16

stavby

hospodář. výsledek ve schval. ř.

  619

  -108

619

0

oprávky ke stavbám

nerozdělený zisk / ztráta

-164

690

-199

582

odběratelé

dohadné účty pasivní

3

10

 3

 4

poskytnuté provozní zálohy

dodavatelé

ostatní pohledávky

přijaté zálohy

11

57

188

3

20

30

2

0

jiné pohledávky

ostatní závazky

188

15

279

0

pokladna

závazky k zaměstnancům

10

19

9

27

běžný účet

ostatní přímé daně

169

3

733

6

jiná aktiva - NPO

závazky ve vztahu ke stát. rozpoč.

4

364

4

862

aktiva celkem

pasiva celkem

1.053

1.053

1.495

1.495

náklady hlavní činnost

hlavní činnost

spotřeba materiálu a energie 8239

293

cestovné 282

0

náklady na reprezentaci 42
ostatní služby 646100
mzdové náklady 33466

293

jiné ostatní náklady 57
odpis DHM 035
náklady celkem 1.099252

42

výnosy
tržby z prodeje zboží a služeb 24
přijaté příspěvky (dotace) 1.017
výnosy celkem 1.040

hospodářský výsledek -58



� Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2017

projekt

Ekoporadny – aktivity 2017/2018

Ekoporadny – publikce 2017/2018

EVP na Mělnicku a okolí 2017/18

EVP na Mělnicku a okolí

Simulační hra „Adapťáci“

Simulační hra „Adapťáci“

MAFIAA 2017/18

celkový grant

200.000

250.000

75.000

200.000

4.000

200.000

100.000

200.000

86.000

200.000

přijato v roce 2017

200.000

200.000

75.000

200.000

200.000

0

200.000

86.000

200.000

přijato v roce 2018

100.000

donor

MHMP

MHMP

MČ Praha 4

MHMP

MČ Praha 17

Středočeský kraj

SFŽP

MŽP

Středočeský kraj

MHMP

4.000

� Komentář
Projekty získané v roce 2017 realizované ve školním roce 2017/2018 mají v roce 2017 úměrně 
nákladům časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 69% příjmů z dotací získaných v roce 
2017 (Ekoporadny, Vodní škola, EVP – Mělnicko, Mafiaa).

Jiné pohledávky 279 tisíc Kč v rozvaze znázorňují nepřijatou platbu (zádržné) za ukončený pro-
jekt Adaptace sídel na změnu klimatu z roku 2015/16, jehož veškeré náklady byly zúčtovány 
do konce roku 2016. Zbylá část 100 tisíc Kč se týká projektu od SFŽP, jehož realizace proběhla  
v roce 2017, ale platba proběhne až v roce 2018.

Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu ve výši 862 tisíc Kč představují projekty realizující 
se ve školním roce 2017/ 2018, jejichž příjmy byly zaznamenány v roce 2017, ale časově roz-
lišeny do výnosů podle příčinné souvislosti s náklady roku 2017 (Ekoporadny, Vodní škola,  
EVP – Mělnicko, Mafiaa).

Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů. Většina realizovaných projektů 
je kofinancována.

Výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši 42 tisíc Kč v hospodářské činnosti a ztráta 58 
tisíc Kč v hlavní činnosti. Tento hospodářský výsledek je plně v souladu s neziskovým charak-
terem organizace. Zisk bude v plné výše využit na činnost organizace a úhradu ztráty výsledku 
hospodaření.

Hmyzí hotely

Vodní škola 2017/2018

Vodní škola


