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Základní organizace 01/71 Koniklec je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody 
zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou  

L 49118. V roce 2016 získala Certifikát poskytovatele environmentální výchovy. Členy ČSOP spojuje 
aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990  

z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké 
spektrum činnosti. Zaměřuje se zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s cílovou 

skupinou děti, mládež, zastupitelé, podnikatelé, veřejnost a praktickou ochranu přírody. 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.

Organizace měla v roce 2017 18 členů.

Vedení organizace:
PhDr. Dagmar Koucká – předsedkyně ZO 

Barbara Doležalová – místopředsedkyně ZO
Mgr. Alice Končinská – místopředsedkyně ZO
Bc. Tereza Sedláčková – místopředsedkyně ZO
Mgr. Barbora Týcová – místopředsedkyně ZO 
Mgr. Tereza Součková – místopředsedkyně ZO 

Bc. Martina Marešová – hospodářka ZO 
Mgr. Irena Strnadová – revizorka ZO

Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3, tel. č. 222 498 758, e-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz, 
www.ekocentrumkoniklec.cz, IČO: 49629204, číslo účtu: 2500214207/2010

�  01/71 ZO ČSOP 
Koniklec na webu

Hlavní stránka 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.
www.ekocentrumkoniklec.cz

Facebook 01/71 ZO ČSOP Koniklec
www.facebook.com/ekocentrumkoniklec

Počítáme s vodou
www.pocitamesvodou.cz

Facebook Počítáme s vodou
cs-cz.facebook.com/hospodarenisdestovouvodou

Mikroklima okolí školy
www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli- skoly

Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové
www.klinenka.cz

evp.adaptacepraha.cz

� V roce 2017 
nás podpořili zejména:



� Ekologické výukové programy
Od ledna do prosince 2017 jsme zrealizovali celkem 254 ekologických výukových programů pro 
3 968 dětí a žáků mateřských, základních a středních škol, celkem 6 563 účastníkohodin, z toho 
125 programů pro děti mateřských škol (1 476 účastníků, 1 550,25 účastníkohodin), 99 programů 
pro žáky prvního stupně ZŠ (1 889 účastníků, 3 651,75 účastníkohodin), 21 programů pro žáky 
druhého stupně ZŠ (406 účastníků, 947,5 účastníkohodin) a 9 programů pro žáky SŠ (197 účast-
níků, 413,5 účastníkohodin).
Z celkového množství se 41 programů konalo v terénu a 213 programů na školní zahradě  
či v interiéru.
Na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů jsme provedli revizi a aktualiza-
ci metodik, pracovních listů a pomůcek stávajících EVP. Vytvořili jsme čtyři 
aktuální nabídkové brožury v elektronické podobě a rozeslali je do MŠ, 
ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy a blízkého okolí dle naší aktuální da-
tabáze. Dva naši lektoři se proškolili na vzdělávacích seminářích  
z nabídky SSEV Pavučina.
Ekologické výukové programy byly v roce 2017 finančně pod-
pořeny Státním fondem životního prostředí v rámci projektu 
„Ekologické výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ v Praze 
a okolí“ a hlavním městem Prahou v rámci zakázky „Ekolo-
gické výukové programy pro školy v Praze“ a projektu „Eko-
logické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ 
2017/2018“. Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/
programy-pro-skoly-praha-a-okoli/.

� Příměstské tábory
V srpnu 2017 proběhly 2 turnusy našeho pětidenního příměstského 
tábora se zaměřením na ekologickou výchovu Eko-hraní v pražských 
lesích pro děti ve věku 6-11 let (výjimkou byli sourozenci). V termínu  
21. 8. - 25. 8. 2017 se zúčastnilo 7 dětí a v termínu 28. 8. - 1. 9. 2017 13 dětí.  
Účelem projektu bylo nabídnout dětem z Prahy 3, kde kromě městských parků není mnoho mož-

ností vyžití v přírodě, smysluplně strávený čas v zeleni pražských lesoparků a lesů.
Vytvořili jsme ucelený pětidenní program zaměřený na ekologickou výuku, který 

čerpal z našich dlouholetých zkušeností s realizací ekologických výukových 
programů pro děti. Děti se na 5 dní staly členy expedice a v rámci programu 

bádaly v přírodě, zkoumaly drobné živočichy, rostliny, pozorovaly ptá-
ky… Vše si zaznamenávaly do „cestovatelských deníků“ a byly odmě-
ňovány motivačními body.
Tábor měl „putovní“ charakter. V prostorách našeho ekocentra, kte-
ré sloužilo jako zázemí, se konaly ranní srazy dětí, předání od ro-
dičů. Každý den jsme se pak s batůžky vydali do některé z lokalit 
pražských lesů za programem v přírodě. Navštívili jsme Kunratický  
a Klánovický les, Modřanskou rokli, Divokou Šárku a Modřanské 
tůně. Zde jsme kromě programu svačili, obědvali a užívali poledního 

klidu na dekách či karimatkách. Po skončení programu jsme se vrátili 
do prostor ekocentra, kde byly děti předány rodičům.

Tábor měl velmi pozitivní hodnocení dětí i jejich rodičů. Celý projekt vzni-
kl za finanční podpory MČ Praha 3. 

Více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky_tabor/



V červenci jsme vedli jeden turnus příměstského tábora Příroda známá i neznámá pro lesní škol-
ku Hurá ven v Hostivicích. Tábor byl určen pro děti od 3 do 11 let a konal se v jurtě školky  
a v přírodě v okolí. Stejně jako náš tábor byl i tento zaměřený na bádání v přírodě. Zúčastnilo se 
11 dětí. Více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky_tabor/

� Město do kapsy
– mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2017/2018

Na podzim 2017 jsme po roční pauze opět rozběhli projekt ekologické výchovy „Měs-
to do kapsy“, který s pražskými školami realizujeme už od roku 2010. Projekt 

s žáky realizují samotní učitelé s metodickou podporou pracovníků naší or-
ganizace. 

„Mikroklima okolí školy“ je první projekt z edice projektů „Město do 
kapsy“, který již čtvrtým rokem zvedá žáky z lavic a přivádí je do te-
rénu, kde zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody 
a zeleně. Žáci v okolí své školy najdou problematickou lokalitu, ve 
které v průběhu školního roku studují životní prostředí. Na konci 
školního roku navrhují opatření vedoucí ke zlepšení této lokality  
z mikroklimatického hlediska. Ve školním roce 2017/2018 je do pro-
jektu zatím zapojeno 8 škol se 427 žáky. 
Více na http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/

„Veřejný prostor v okolí školy“ je nový a v pořadí druhý projekt z edice 
projektu „Město do kapsy“, který přivádí práci v terénu do výuky huma-

nitních předmětů (např. dějepis, estetická výchova, výchova k občanství). 
Žáci hledají v okolí své školy místa se zajímavou historií, místa setkávání lidí  

a odpočinku, anebo naopak mapují bariéry a problematická území. Na konci školního 
roku navrhují opatření ke zlepšení veřejného života v prostranstvích v okolí své školy a jedno 
z těchto opatření zkusí zrealizovat (např. výsadba stromu, instalace ptačích budek).  Ve školním 
roce 2017/2018 jsou do projektu zapojeny 4 školy se 123 žáky. 
Více na: http://www.mestodokapsy.cz/verejny-prostor

Výsledky se přes prezentaci v médiích, stránky škol, úřadů městských částí, a především webo-
vé stránky projektu (www.mestodokapsy.cz) dostávají i k široké veřejnosti. Projekt je  
v roce 2017/2018 finančně podpořen hlavním městem Prahou. 

� Interaktivní program pro děti 
– Adaptace na změnu klimatu
Projekt je součástí komplexního environmentálního vzdělávacího projektu pro 
MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace Prahy na změnu klimatu“, který vznikl přepracová-
ním úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“ přímo pro potřeby 
pražských škol. V rámci tohoto projektu jsme vytvořili program pro mateřské 
školy „Žilo, bylo jedno město“, který má podobu 60 min. interaktivního di-
vadélka, během kterého děti pomáhají proměnit město k lepšímu. Dále jsme 
vytvořili program pro žáky I. stupně ZŠ „Stavitelé města I“, ve kterém si žáci  
v průběhu 8 výukových hodin zahrají deskovou simulační hru „Adapťáci“, ve 
které se pokusí vytvořit vlastní město, dále vyrazí ven mapovat adaptační opatření  
v okolí své školy a na závěr zpracovávají nápady na nová adaptační opatření do podo-



by plakátu. Plakáty na závěr projektu zašleme na Magistrát hlavního města Prahy, budou vyhod-
noceny komisí a 3 nejlepší budou oceněny částkou 10 000 Kč na realizaci zvoleného adaptačního 
opatření. Projekt jsme zpracovali v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou 
změnu z listopadu 2016. Je financován Magistrátem hl. m. Prahy a ve školním roce 2017/2018 je 
bezplatně určen pro 79 tříd. V roce 2017 program absolvovalo 27 tříd z MŠ a 7 tříd z I. stupně ZŠ. 
Více informací o obou programech lze nalézt zde: http://evp.adaptacepraha.cz

� Mokřad Na Beránku
Na jaře roku 2017 jsme ve spolupráci s MČ Praha 12 uskutečnili projekt  
s názvem „Mokřad Na Beránku“. Cílem projektu byla tvorba a realizace 
ekologických výukových programů a akce pro veřejnost se zaměřením na 
život v mokřadu. Ukázal žákům i veřejnosti důležitost mokřadů, jejich 
význam v krajině, rozmanitost života v nich a v neposlední řadě i to, 
jakou péči mokřad potřebuje.
Projekt „Mokřad Na Beránku“ měl tři části: tvorbu a realizaci ekolo-
gického výukového programu „Zachraňme mokřad“ pro žáky druhé-
ho stupně ZŠ, tvorbu a realizaci ekologického výukového programu 
pro žáky 3.-5. tříd „Pestrý svět mokřadů“ a tvorbu a realizaci akce pro 
veřejnost „Zachraňme mokřady“.
Žáci si vyzkoušeli úklid mokřadu, dozvěděli se, kteří živočichové  
v mokřadu žijí a naučili se, jak hnát na pastvu stádo ovcí (ukázka man-
agementu krajiny – spásání živými zvířaty). Výukové programy zůstávají 
ve stálé nabídce ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec.
Při akci pro veřejnost jsme se zaměřili hlavně na činnost našeho pozemkové-
ho spolku, kterou je ochrana a revitalizace mokřadu Na Beránku a tyto záměry 
jsme sdělovali místním usedlíkům. Zájemce jsme prováděli po mokřadu a ukazovali 
jim místní faunu a flóru. Zájem byl hlavně o ostřici Hartmanovu, kosatce sibiřské a vrbu roz-
marýnolistou. Pro děti zde byly připravené ekohry na téma mokřad. Dospělí si mohli vyzkoušet 
kosení mokřadu motorovou kosou i hnaní ovcí na pastvu.  Akci navštívilo 15 lidí, většinou z okolí  
a ze sousedních domků. Byly navázány důležité dobré vztahy s místními usedlíky, což bude jistě 
základem pro další ochranu lokality do budoucna.

� Děti pěvcům, pěvci dětem
V roce 2017 jsme ve spolupráci s MČ Praha 4 uskutečnili rozsáhlý environmentálně-

-vzdělávací projekt „Děti pěvcům, pěvci dětem“. Na území Prahy ubývá starých 
doupných stromů, a tím i příležitostí ke hnízdění pro dutinové pěvce. Cílem pro-

jektu bylo zvýšení hnízdních příležitostí pro dutinové pěvce a zároveň zapojení 
tohoto environmentálního tématu do výuky sedmnácti základních škol na Praze 4. 
Projekt byl určen 6. a 7. ročníkům. Na každé škole jsme uskutečnili dvě akce 
a bylo smontováno cca 15 ptačích budek. Akce trvala celý školní den. Žáci 
nejprve dle návodu smontovali ve skupinách budky a natřeli je šetrnou bar-
vou. Následovala přednáška o ptácích, kteří v budkách bydlí, a o biodiverzitě 
ptačích druhů v Praze. Žáci se také naučili rozeznávat hlasy ptáků. Poté třída  

s lektory vyrazila ven a pomáhala ptačí budky věšet do okolí školy. Celkově jich 
bylo vyvěšeno 235.



� Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem 
v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy
Terénní výukové programy se zábavným i poučným programem jsou určeny žákům základ-
ních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a rodinám s dětmi. Nabízíme možnost 
poznat 20 vybraných komunitních zahrad, farem, sadů, včelnic a skleníků v Praze  
a blízkém okolí. Jejich zajištění probíhá ve spolupráci s organizacemi Pro-bio liga, 
Kokoza a Ekodomov a se zástupci jednotlivých provozů. V roce 2017 se usku-
tečnilo 70 školních exkurzí (24 z nich zorganizovalo Ekocentrum Koniklec)  
pro 1 569 žáků a 7 exkurzí pro rodiny (dvě z nich zorganizovalo Ekocentrum 
Koniklec). Finanční podpora MHMP

� Desková hra „Po vlčích stopách na Kokořínsku“
V rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ jsme vymysleli informač-
ně-vzdělávací deskovou hru, zaměřenou na poznání života vlků. V souvislosti  
s jejich šířením v prostoru CHKO Kokořínsko – Máchův kraj jsme se rozhodli 
situovat hru právě do této oblasti. Ve hře jsme se snažili zprostředkovat co nejširší 
spektrum aspektů vlčí biologie a interakcí vlků s lidmi. Hráči v ní hrají role jednotli-
vých vlčích smeček, jejichž cílem je obsadit co největší území na herním plánu. Při po-
hybu po plánu se dostávají do nejrůznějších situací, ať už jde o běžné jevy v přírodě nebo 
kontakty s projevy lidské činnosti. Součástmi hry jsou kromě herního plánu, odpovídajícího 
polohou té části Kokořínska, v níž byly nalezeny stopy po vlčí činnosti, také žetony s rozličnými 
vlastnostmi a karty znázorňující akce a situace, v nichž se mohou hráči – vlci ocitnout. Informace 
poskytuje brožurka, která mapuje šíření a pohyb vlků v oblasti Kokořínska od roku 2014. Obsa-
huje rovněž vybrané zajímavosti ze života ve vlčí smečce a popisuje postupy při žádání o náhrady 
majetkových škod způsobených vlky. 
Odbornou pomoc při sestavování brožury a mapy výskytu vlků poskytli pracovníci Správy 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. 
Hra vyšla v nákladu 100 ks a bude k dispozici ve vybraných turistických místech na Kokořínsku 
či školním kolektivům formou výpůjčky v návaznosti na EVP. 

� Počítáme s vodou 2017/2018
Projekt Počítáme s vodou, který je již třetím během stejnojmenného projektu, byl pod-

pořen Státním fondem životního prostředí ČR. Navazuje na projekty Počítáme  
s vodou II (2016), Počítáme s vodou (2013-2015) a řadu dalších předchozích 

aktivit naší organizace zaměřených na podporu zavádění opatření a postu-
pů správného hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí. 

Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-vzdělávacího projektu jsou 
zástupci státní a veřejné správy ČR.
Projekt zahrnuje realizaci 10 seminářů v 10 různých krajích, v roce 
2017 jsme uskutečnili 4 semináře. V květnu 2017 jsme pořádali již 
3. ročník mezinárodní konference Počítáme s vodou, na kterém vy-
stoupilo 11 mluvčích z pěti evropských zemí. V říjnu 2017 proběhla 
třídenní exkurze do Rakouska (Vídeň, Linec) za příklady aplikované 

modro-zelené infrastruktury. Během celého projektu je k dispozici bez-
platná poradna, zodpovídáme dotazy týkající se hospodaření s dešťovou 

vodou, ať už na soukromém či veřejném majetku. Průběžně doplňujeme 
Mapu přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou, která nově 



nezahrnuje jen příklady z ČR. Na webových stránkách www.pocitamesvodou.cz lze pravidelně 
sledovat publikované tematické odborné články, v roce 2017 jich bylo napsáno celkem 9 a řada  

z nich byla otištěna v celostátních periodikách.

� Krajská konference EVVO 2017 - environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta ve veřejném sektoru a podnikatelské sféře

Dne 25. října 2017 se v prostorách Národní technické knihovny sešli zástupci pod-
nikatelského, veřejného a neziskového sektoru, aby diskutovali o možnostech 
udržitelnějšího fungování firem a úřadů a vzájemné spolupráce na environmen-
tálně zaměřených projektech v Praze a inspirovali se řešeními, která v praxi 
nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí. Organizátorem konfe-
rence byl Magistrát hlavního města Prahy, realizátorem Ekocentrum Koniklec 
a partnerem managementu udržitelnosti konference firma POTEX. Programem 
provázel Jaroslav Pašmik z Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze. 

Třemi klíčovými pilíři konference byly: dopolední blok přednášek s panelovou 
diskusí, dva odpolední bloky s 9 workshopy a prezentace organizací, poskytují-

cích služby v oblasti EVVO formou instalovaných stánků a osobní prezentace bě-
hem přestávek na kávu a na oběd. Díky podpoře partnera managementu udržitelnosti 

konference, firmě POTEX, byla konference připravena a řízena dle zásad udržitelnosti. 
Mediálními partnery konference byly Ekolist.cz, EVVOluce, Enviweb, Sedmá generace a 

Moderní obec. Konference se zúčastnilo 108 účastníků. Více informací, prezentace přednášejí-
cích, sborník a fotografie z konference je možné shlédnout na webových stránkách konference: 
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/krajska-konference-evvo-2017/

� Poznej a chraň naši přírodu
Ve spolupráci s ČSOP jsme zorganizovali dva semináře na téma „Poznej  
a chraň naši přírodu“. Cílem seminářů bylo seznámit pedagogy, zaměst-
nance státní správy a odbornou i laickou veřejnost s činností ČSOP. 
Vedli je zkušení lektoři Ekocentra Koniklec. Účastníci se dozvěděli, 
jak oživit svou zahradu a zapojit se do soutěže „Živá zahrada“, jak 
pomoci zvířeti v nouzi a proč nesbírat na jaře mláďata, jak pomoci 
přírodě při akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, jaké jsou staré od-
růdy ovocných dřevin a proč se snažíme o jejich oživení, jak správně 
hospodařit s dešťovou vodou a jak se zapojit do péče o přírodně cenné 
lokality. Semináře navštívilo celkem 31 účastníků.

� Terénní vycházky za přírodou Kokořínska a Mácho-
va kraje aneb „k čemu jsou dobré bažiny a skály“
Zorganizovali jsme tři osvětové akce, které si kladly za cíl provést ve-
řejnost zajímavými, krásnými a někdy i méně přístupnými kouty přírody 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. První vycházka v červnu 2017 do NPP Swamp  
a Jestřebské slatiny se uskutečnila v rámci kampaně ČSOP „Setkání s přírodou“ a ve spolu-
práci s CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Další dvě vycházky proběhly v listopadu 2017 k 
příležitosti otevřenÍ nové naučné stezky Poklady Harasova. Celkem se zúčastnilo 115 osob,  
z toho 55 dětí. Vycházky byly pořádány v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podpo-
řeného Lesy České republiky, s. p. a Ministerstvem životního prostředí.



� Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Naše organizace je v objektu v dlouhodobém pronájmu a podílíme se na zajišťování provozu  
i oprav. Od roku 2015 nabízíme víkendové akce pro veřejnost. Zájemci si mohou vyzkoušet stlou-
kání másla, pečení chleba a housek, předení vlny z česance, výrobu provazů, drátování apod. Ná-
vštěvníky seznámíme také s historií domu, jeho dobovými zvláštnostmi a životem lidí na venkově  
v 18. a  19. století.

� Akce pro veřejnost
V Újezdě nad Lesy jsme na akci k oslavám Dne Země připravili na 4 stánkách 
mnoho her pro děti i ekoporadnu pro dospělé. Akci organizovala MČ Praha 21.
28. února jsme měli vlastní stánek v Atriu Flora na akci „Prázdniny na Trojce“, 
kterou pořádá MČ Praha 3. Pozvali jsme návštěvníky obchodního centra ze-
jména na soboty pro veřejnost v Domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi a na 
plánovaný letní příměstský tábor. 
Na zážitkové akci DofE jsme představili novou deskovou hru „Adapťáci“ pro 
studenty středních škol.
V červenci jsme se zúčastnili jako jedni ze spolupořadatelů akce „Voda je život“ 
ve Folimance, na které jsme měli svůj stánek. Věnovali jsme se především dětem, 
pro které jsme měli připraveno mnoho hrátek s vodní tématikou. Poskytovali jsme  
i ekoporadenství pro dospělé a propagovali jsme činnost naší organizace.
Naši činnost jsme také prezentovali v Brně na Mezinárodní konferenci EVVO „Pět oken 
do ekovýchovy“ a v Praze na Setkání pedagogů se zájmem o EVVO. Na konferenci „Město, 
věc veřejná“ v Hlučíně jsme prezentovali projekt „Mikroklima“.

� Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové
„Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové“ je již tradičním projek-

tem organizace. V číslech rok 2017 pro tento projekt znamenal 319 pytlů 
naplněných listím napadeným klíněnkou jírovcovou, a to během 37 úkli-

dů v 17 vnitroblocích na Praze 2 a 3. Vydali jsme 4 informační články 
věnující se projektu a problematice klíněnky. Občanům jsme pro sa-
mostatný sběr listí vydali 23 papírových pytlů. Projekt byl finančně 
podpořen hlavním městem Praha a MČ Praha 3.

� Knihobudka na Škroupově náměstí
Na Škroupově náměstí v Praze 3 jsme instalovali knihobudku – malou 

veřejnou knihovnu, sloužící k bezplatnému půjčování a výměně knih. 
Účelem projektu bylo poskytnout neobvyklou službu široké veřejnosti, 

oživit prostor, podpořit komunitní život a dát knihám druhý život. Autorem 
návrhu je student VŠUP Matyáš Kočnar.

Finanční podpora MČ Praha 3.

� NS Údolím Šembery
Na jaře roku 2017 jsme opravili naučnou stezku Údolím Šembery nacházející se u Českého Brodu. Všech 
12 informačních panelů jsme přebrousili a natřeli. Chybějící interaktivní prvky jsme opravili nebo nahra-
dili novými. Na všech panelech byla doplněna mapka trasy pro lepší orientaci a byly vyrobeny nové in-
formační letáky. Trasa je nyní lépe značena díky novému turistickému značení. Opravu financovalo měs-
to Český Brod a na pracích se podíleli pracovníci Ekocentra Koniklec a dobrovolníci z České spořitelny. 



� NS Poklady Harasova
Na podzim roku 2017 jsme postavili na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj novou naučnou 
stezku Poklady Harasova. Podnět k jejímu vzniku dala starostka blízké obce Vysoká a zprostřed-
kovatelem informací se stala Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Za finanční podpory  

z programu „Blíž přírodě“, společného projektu firmy NET4GAS a ČSOP, bylo na trase mezi 
obcemi Harasov a Bosyně instalováno 6 tabulí, seznamujících turistickou veřejnost s pří-

rodními a kulturními zajímavostmi této méně známé výspy přírodní rezervace Koko-
řínský důl. Jednotlivé panely se zabývají historií a životem v obcích Harasov a Bo-

syně, obojživelníky žijícími v oblasti, geologickými jevy, historií zdejšího hradu  
a vybranými zástupci místní fauny, kteří jsou odhalováni pomocí nahmatá-
vání částí jejich těl. Tabule mají výrazně interaktivní charakter – návštěvní-
ci nezískávají nové poznatky pasivním čtením, ale aktivním vyhledáváním za 
pomoci herních prvků. Právě potřeba informace hledat a leckdy tak trochu nevi-
ditelná krása prezentovaných zajímavostí daly stezce název Poklady Harasova. 
Ve spolupráci s obcí Vysoká byla vyčištěna a proznačena trasa stezky. Odbornou  
a administrativní podporu poskytli pracovníci Správy CHKO Kokořínsko – Má-

chův kraj. 
Dne 25. 11. byla stezka slavnostně otevřena. Akce se zúčastnilo okolo 55 lidí. Pro 

dospělé byla připravena komentovaná prohlídka, pro děti hry a aktivity spojené  
s tématy jednotlivých tabulí. O projektu informuje web novinky.cz, dále Český rozhlas  

v rámci cyklu Česko – země neznámá, krátký spot se objevil i v České televizi.

� Kosení přírodní památky V Hrobech a následné zvyšování 
biodiverzity objektů firmy Veolia
V srpnu a září roku 2017 jsme ve spolupráci s ČSOP pokosili přírodní památku V Hrobech  
v Praze na Kamýku. Shrabané seno jsme následně odvezli na objekty firmy Veolia – na Michel-
skou vodárenskou věž a vodojem Kvestorská. Na obou objektech jsme nejprve provedli ver-
tikutaci střech vodojemů a ty jsme pokryli senem z přírodní památky. Druhy rostlin, které se  
v PP V Hrobech vyskytují, se tímto způsobem mohou vysemenit na objektech firmy Veolia, a tak 
zvýšit jejich biodiverzitu.

� Návrh biodiverzitních opatření pro Teplárnu 
Veleslavín, Praha
Na jaře roku 2017 jsme ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 
zpracovali návrh biodiverzitních opatření pro Teplárnu Veleslavín v Praze, 
patřící pod firmu Veolia. Obhlédli jsme lokalitu a dodali zprávu obsahu-
jící návrh těchto opatření.

� Prvky zvyšující biodiverzitu pro firmu Skanska
V průběhu roku 2017 jsme dodávali prvky zvyšující biodiverzitu na 
dva objekty firmy Skanska. Jednalo se o projekt Jahodnice v Hosta-
vicích a o rezidenci Hendlův dvůr na Praze 6. 
Na jaře roku 2017 jsme dokončovali biodiverzitní prvky na Jahod-
nici. Zde již stálo broukoviště, které jsme instalovali minulý rok. Do 
jeho blízkosti jsme postavili skalku pro ještěrky, které se v okolí vysky-
tují. Skalka se zalíbila i obojživelníkům. Vyseli jsme zde také luční kvítí, 
záhony osázeli nektaronosnými bylinami a nainstalovali hmyzí hotel, kam 



se nám hned nastěhovaly samotářské včely.
V létě roku 2017 jsme se zaměřili na rezidenci Hendlův Dvůr v blízkosti Divoké Šárky. Zde jsme 
nainstalovali hmyzí hotel, broukoviště, pítko a krmítko pro ptáky a několik ptačích budek – jeden 
sýkorník, jeden špačník a jednu budku ke hřbitovní zdi pro puštíka. Vzhledem k výskytu netopý-
rů v okolí jsme přidali i jednu budku pro tyto savce.
Ve spolupráci s firmou Skanska budeme i nadále pokračovat.

� Akreditace pozemkového spolku 
Koniklec a jeho rozvoj

Díky získání pronájmu dvou pozemků v lokalitě mokřadu Na Berán-
ku a souhlasu s kosením i jednoho dalšího v roce 2016 jsme na jaře 

roku 2017 získali od ČSOP akreditaci našeho pozemkového spolku.  
01/71 ZO ČSOP Koniklec se rozhodla založit pozemkový spolek za 
účelem ochrany biologicky cenného území na Praze 12 v Modřanech, 
v části zvané Na Beránku. Zde se v okolí ulice Hornocholupická na-
chází mokřad a bezkolencová louka. Podle průzkumů prováděných 
v roce 2004 je zde mimo jiné možno vidět některé zvláště chráněné 
druhy rostlin, např. kosatec sibiřský, ostřice Hartmannova a vrba roz-

marýnolistá. Lokalita však trpí tím, že je neudržovaná, zarůstá nálety  
a lidé z okolí na ni vyvážejí odpady ze svých zahrádek.

V roce 2017 jsme získali další dva pozemky do pronájmu a s majitelkou 
jednoho pozemku jednáme o jeho odkoupení (spolu s ČSOP). Na pozem-

cích proběhlo kosení, úklid a pastva a v příštím roce nás čeká další rozsáhlé 
kosení lokality a její pastva koňmi, které zajistí její pozvolnou revitalizaci.

� 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 počáteční stav koncový stav
dlouhodobý hmotný majetek 0 0
nedokončená výroba 35 0
odběratelé 63 145
poskytnuté provozní zálohy 5 0
ostatní pohledávky  15 0
jiné pohledávky 138 598
pokladna 52 80
běžný účet 37 449
aktiva celkem 345 1.272

pasiva počáteční stav

hospodářská činnost

hospodářská činnost

koncový stav
jmění 629 629
účet výsledku hospodaření   0 268
hospodářský výsledek ve schval.ř.  60 0
neuhrazená ztráta min. let -571 -510
dodavatelé
ostatní závazky

7
180

79
301

závazky k zaměstnancům 33 37
závazky k SP a ZP 0 6
ostatní přímé daně 1 1
záv. ve vztahu ke st. rozpočtu 0 461

pasiva celkem 345 1.272

náklady hlavní činnost

hlavní činnost

spotřeba materiálu a energie 8496

687

cestovné 575

0

náklady na reprezentaci 151

0

ostatní služby 1.339298

0

aktivace vnitro. služeb 350

687

mzdové náklady 87299
zákonné sociální pojištění

jiné ostatní náklady

530

50
kurzová ztráta 30

náklady celkem 2.463499

188

výnosy
tržby z prodeje zboží a služeb 768
přijaté příspěvky (dotace, granty) 1.730
členské příspěvky 4
přijaté dary 41
výnosy celkem 2.545

hospodářský výsledek 82

dohadné účty pasivní 6 0



� Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2017

� Komentář
Projekty získané v roce 2017 realizované v letech 2017/2018 mají v roce 2017 úměrně nákladům 
časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 86% příjmů z dotací získaných v roce 2017 (EVP, 
Mikroklima okolí školy, Ochrana jírovců maďalu, PsV III). 

Jiné pohledávky 598 tisíc Kč v rozvaze znázorňují projekty, ze kterých plynou výnosy až v roce 
2018, ale náklady byly již utraceny v roce 2017. Žádosti o platby (oba projekty SFŽP) byly podá-
ny do data zpracování výroční zprávy.

Vzhledem k financování projektu Počítáme s Vodou III od SFŽP byla organizace nucena půjčit si 
300 tisíc Kč, vyčíslené v ostatních závazcích, které se zavázala vrátit v březnu 2018.

Závazky ke státnímu rozpočtu znázorňují nevyčerpané dotace (EVP, Mikroklima, Klíněnka), kte-
ré jsme získali v roce 2017 a  pokračují do roku 2018.

Závazky k zaměstnancům a sociálním institucím byly splaceny v průběhu ledna 2018.

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

Výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši 188 tis. Kč v hospodářské činnosti a zisk 82 
tisíc v hlavní činnosti. Tento hospodářský výsledek je plně v souladu s neziskovým charakterem 
organizace. Tento zisk bude v plné výše využit na činnost organizace a úhradu ztráty minulých let.

� V roce 2017 nás sponzorovali:

projekt

Ekologické výukové programy

Ekologické výukové programy

Ochrana jírovců maďalu

Knihobudka

Příměstský tábor

Mokřad na Beránku

celkový grant

450.000

200.000

300.000

1.718.747

40.000

40.000

15.000

17.000

81.000

přijato v roce 2017

450.000

0

300.000

399.592

40.000

40.000

15.000

17.000

81.000

donor

MHMP

SFŽP

MHMP

SFŽP

MHMP

MČ Praha 3

MČ Praha 3

MČ Praha 3

MČ Praha 12

Mikroklima okolí školy

Počítáme s vodou III

Ochrana jírovců maďalu


