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Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje 

aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. 
Zaměřujeme se na ochranu a obnovu přírody, krajiny a 

životního prostředí, ekologickou výchovu a podporu 
trvale udržitelného života. Specifikem, kterým se 

odlišujeme od většiny obdobně zaměřených organizací, je, 
že svoji činnost provádíme především v základních orga-
nizacích. Posláním pražské 01/71. ZO Koniklec je zejména 

zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu 
přírodního a kulturního dědictví v Praze. ZO ČSOP Koniklec je také 
zřizovatelem akreditovaného Ekocentra. Mezi hlavní činnosti patří 

spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání 
soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporaden-

ství a spolupráce se státní správou a samosprávou.

01/71. základní organizace Českého svazu ochránců přírody
KONIKLEC, občanské sdružení
Chvalova 11, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 948 758
E-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz
www.ekocentrumkoniklec.cz

Organizaci v roce 2011 
podpořili:

Účetní závěrka ke dni 31.12.2011 - rozvaha a výsledovka (Kč)

Aktiva:

Pasiva:

Název účtu počáteční stav obrat koncový stav
Pokladna 15 814 42 036 57 850
Běžné účty 148 403 -34 902 113 501
Dlouhodobý hmotný majetek 446 897 -78 272 368 625
Krátkodobý majetek 132 848 -18 663 114 185
Náklady příštích období 2 028 -2 028 0
Aktiva celkem 745 990 -91 829 654 161

Náklady
osobní náklady 380 065
spotřeba materiálu a energie 197 249
ostatní služby a náklady 2 606 349
cestovné 96 186
náklady na reprezentaci 46 844
odpisy hmotného majetku 18 272
Celkem 3 344 965
Výnosy
tržby z prodeje služeb 2 268 301
úroky a ostatní výnosy 1 643
přijaté dotace 1 024 923
přijaté členské příspěvky 3 600
přijaté dary 132 795
storno faktury 2010 -50 027
Celkem 3 381 235
Hospodářský výsledek 36 270

Výsledovka:

Název účtu počáteční stav obrat koncový stav
Dodavatelé 89 354 -90 968 -1 614
Dohadné účty pasivní 4 400 22 868 27 268
Vlastní jmění 652 238 -23 731 628 507
Pasiva celkem 745 992 -91 831 654 161



Naučná stezka Údolím Šembery 

Projekt byl řešen ve spolupráci s místními partnery 
v okolí Českého Brodu. Byla uspořádána veřejná 

anketa a jednání o podobě a tematickém zaměření 
stezky, byly vytvořeny a instalovány tabule stezky o 12 

zastaveních, včetně interaktivních prvků a značení 
trasy, a uspořádáno celodenní slavnostní otevření 

stezky s doprovodným programem.

Projekt ochrany jírovců, který začal v roce 1998, se zaměřuje především 
na sběr napadeného listí ve vnitroblocích Prahy 2 a 3 a informování 
veřejnosti. Během podzimní sezóny uspořádali pracovníci Ekocentra 

Koniklec ve spolupráci s dobrovolníky, kterým patří velký dík, pět 
informačních stánků na území Prahy 2 a 3. Listí ve vnitroblocích bylo 
shrabáno opakovaně, aby se co nejvíce omezilo opakované napadení 
jírovců. V roce 2011 došlo také k aktualizaci řady zastaralých plánků 

vnitrobloků a k mapování nových vnitrobloků, což umožňuje provádět 
sběr efektivněji a ve větším rozsahu. 

Ochrana jírovce maďalu

Projekt informoval veřejnost o problémech klimatické změny především 
v souvislosti s vodním režimem krajiny, nabízel širokou paletu dílčích opatření 

s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých cílových skupin a kladl si za cíl tato 
opatření v delším časovém horizontu uvádět do praxe. Součástí projektu byla 

exkurze za příklady dobré praxe do Berlína (alternativní centrum UFAfabrik, kde byla 
část účastníků rovněž ubytována, velkolepý projekt na Postupimském náměstí, kde 

velká „jezera“ s dešťovou vodou zpříjemňují život v centru Berlína, inovativní systém 
„dešťové“ klimatizace a zasakování dešťové vody z ulic a chodníků) pro zástupce obcí, škol a 
neziskových organizací. Dále byly zrealizovány projektové dny ve čtyřech pražských školách a 

probíhala spolupráce s více než třiceti rodinami, z nichž mnohé zrealizovaly pod vedením našich 
poradců skutečně zajímavá a užitečná opatření. To vše a mnohem více je k vidění v dokumentárním 
filmu Vodní události, který byl dokončen v závěru loňského roku. Ke stažení nebo shlédnutí přímo 

na webu je na adrese: www.ekocentrumkoniklec.cz/vodni-udalosti/

Projekt Pusťme si domů dešťovou vodu 
(2010-2011)

Projekt 
Město do kapsy 
v roce 2011

V roce 2011 se projekt realizoval v podzimních 
měsících na šesti základních školách v Praze 2, 3, 4, 
12 a Libuš s celkovým počtem 451 žáků a 33 
učitelů. Dohromady se uskutečnilo 23 projektových 
dní, každé z 10 témat z oblasti životního prostředí 
minimálně dvakrát. Prostřednictvím práce v terénu 
získali žáci nejen znalosti o daném tématu a ekoregionu, ale rozvinuli 
rovněž své badatelské dovednosti a osobnostní a sociální kompetence. 
Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zapojených 
pedagogů. Po realizaci projektových dní se uskutečnila školní 
konference, které se zúčastnily zapojené třídy a na které si vzájemně 
prezentovaly průběh a výstupy z projektových dní. Účelem bylo, aby se 
všichni žáci dozvěděli co nejvíce informací o městské části, ve které se 
jejich škola nachází, a uvědomili si, že na ní lze nahlížet z mnoha úhlů. 
Pro každou zapojenou školu vznikl na webových stránkách projektu 
www.ekocentrumkoniklec.cz/mesto-do-kapsy prostor 
s elektronickými kapsami, do kterých byly vloženy výstupy 
z absolvovaných projektových dní. V rámci projektu byly vytvořeny 
modelové metodiky a pomůcky pro ZŠ a nižší ročníky víceletých 
gymnázií se sídlem v MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš.

Terénní základna ve Vidimi
Roubená terénní základna v Dolní Vidimi slouží jako 
ubytovací zařízení pro skupiny se zájmem 
o poznávání přírody chráněné krajinné 
oblasti Kokořínsko. Objekt je zapsán 
do seznamu kulturních památek 
České republiky. V loňském roce 
procházel objekt celkovou rekonstruk-
cí, jejímž výsledkem by mělo být nejen 
zachování roubené chalupy jako 
kulturní památky, ale i přiblížení 
způsobu zdejšího života v minulosti 
mnohým výletníkům, kteří na 
Kokořínsko zavítají. Všechna práce 
za poslední dva roky vede ke statické 
stabilitě objektu a jeho záchraně. 
V roce 2011 byla provedena výměna 
porušených trámů na půdě, výměna 
nepůvodních oken, výměna trámu 
balkónku a jeho celkové zpevnění.

V roce 2011 organizace uspořádala 12 osvětových akcí pro veřejnost. Jednalo se například o Den Země v Praze 12, jehož tématem bylo 
udržitelné lesnictví včetně tradičního úklidu v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk v rámci celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. V  dubnu 
jsme se navíc zúčastnili se svým stánkem a herními aktivitami zejména pro žáky místních škol Dne Země v Praze 4. Dále jsme se účastnili  
Fajn dne na vrchu Parukářka a Ekofestivalu v Praze 2. S vodohospodářským odborem městského úřadu jsme pořádali Den vody 
v Litoměřicích, v rámci Stromových slavností ve Vinoři jsme uskutečnili exkurzi do Satalické bažantnice. Kromě toho jsme spoluorganizovali 
exkurzi do Dalejského a Prokopského údolí s geologickou tématikou po území Barrandienu a zúčastnili se dvou Zbraslavských jarmarků. 
Akcí se celkově zúčastnilo cca 5400 návštěvníků z řad široké veřejnosti.

Akce pro veřejnost

V roce 2010 jsme se zapojili 
do celostátního projektu a zaměřili se 
na lokalitu CHKO Kokořínsko, kde se 
nachází naše terénní základna, a kam 

jsme již delší dobu plánovali rozšířit své 
aktivity v oblasti terénních environmen-

tálních vzdělávacích programů (dále 
TEVP). Projekt Za NATUROU měl dva 

cíle. Tím prvním bylo rozšíření povědomí 
žáků základních a středních škol 
o biodiverzitě a ochraně cenných 
přírodních lokalit na území České 
republiky, druhým byla příprava 

obecného manuálu pro tvorbu TEVP. 
Vytvořili jsme TEVP s názvem „Mokřad 
pod pokličkou“, který seznamuje žáky 
s biotopem a problematikou mokřadů 
říčky Pšovky v překrásném prostředí 
Kokořínského dolu. Celkem nahlédlo 

mokřadům pod pokličku 300 žáků 
základních a středních škol 

ze Středočeského a Libereckého kraje. 

Za NATUROU na túru

Služby Ekoporadny byly zajištěny a realizovány pro 
území hlavního města Prahy v průběhu celého roku 

2011. Poradna byla otevřena 20 hodin týdně ve třech 
pracovních dnech. Návštěvníkům ekoporadny byla 

k dispozici knihovna a videotéka v místnosti pro 
veřejnost, kde se konaly přednášky. Poskytováno bylo 

poradenství systémového charakteru formou 
zprostředkování, delegování dotazu, poskytování 

specifických informací a odborného posudku nebo 
analýzy. Celkem poradna řešila 311 dotazů. Naprostou 
většinu klientů poradny tvořili občané. Tématicky byly 

nejčetněji zastoupeny dotazy z oblasti úspor energií, 
vody a odpadů. Další činností byla realizace 

konferencí, seminářů, besed, přednášek a soutěží a 
vydávání informačních letáků a publikací. Celkem 

poradna realizovala více než padesát jednodenních 
kampaní a akcí pro veřejnost zaměřených 

na konkrétní ekoporadenské téma a osm seminářů 
pro občany i úředníky pražské samosprávy. 

Ekoporadna Praha

Ekologické výukové programy 
a exkurze pro školy

Organizace nabízela v roce 2011 pražským školám 52 
ekologických výukových programů. V roce 2011 jsme 
zaznamenali výrazné zvýšení zájmu o programy pro 

mateřské školy, které si mohly vybírat z nabídky 4 vnitřních 
programů Rovněž jsme se zaměřili na zkvalitnění terénních 

programů. Středoškolákům jsme nabízeli 4 vnitřní a 3 
terénní programy. Mezi kombinované programy, které 

probíhají jak v interiéru, tak v terénu a které jsou šité na 
míru konkrétním městským částem, přibyly programy 

v edici Ekosystémové služby Prahy 4 a Ekosystémové služby 
Prahy 12. Za celý rok jsme zrealizovali 281 programů pro 

4361 předškoláků/žáků MŠ, ZŠ a SŠ. 
Exkurze do provozů zpracovávajících odpad zajišťujeme pro 

pražské školy včetně výkladu kvalifikovaného lektora a 
metodických materiálů pro učitele. Nabízeli jsme celkem 13 
provozů, jako například sběrné dvory odpadů, bioplynovou 

stanici, sklárnu nebo kořenovou čističku. Celkem jsme 
uskutečnili 175 exkurzí pro 3855 žáků.


