
Ekocentrum Koniklec, o.s. 
bylo založeno v roce 2012. 

Ve své činnosti navazuje 
na dlouholeté zkušenosti 
01/71 ZO ČSOP Koniklec. 
Zaměřuje se především 
na ekoporadenství, vzdělávání 

a ekovýchovu. Jeho posláním 
je zlepšování vztahu občanů 

k prostředí se zaměřením 
na ochranu přírodního 

a kulturního dědictví v Praze.
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Celodenní seminář na téma ochrany přírody a krajiny z pohledu územního plánová-
ní se uskutečnil dne 25.9.2012. Na jeho uspořádání spolupracovalo občanské sdruže-
ní Ekocentrum Koniklec s Oddělením přírody a krajiny Odboru životního prostředí 
MHMP. Přednášky lektorovali odborníci z pořádajícího odboru, pražských vysokých 
škol ČVUT a ČZU a z útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Jak se navzájem ovlivňuje 
ochrana přírody a územní plánovaní se tedy účastníci dozvídali od každého přednáše-
jícího vždy v jiném světle. Seminář byl určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, 
ale zúčastnili se ho i projektanti, pracovníci ekologických organizací a veřejnost. Všech-
ny příspěvky se zaměřovaly na území Prahy, takže byly posluchačům velmi blízké.

V rámci tohoto projektu jsme ve spo-
lupráci s 01/71 ZO ČSOP Koniklec na 
Praze 12 v Komořanech zrealizovali je-
zírko, dvě naučné tabule a mobiliář (la-
vičky, koše). Vznikla tak dvě odpočin-
ková místa v těsné blízkosti Vltavy, kde 
se návštěvníci mohou dozvědět o správ-
ném nakládání s dešťovou vodou. Jezír-
ko je napájeno drenáží z Cholupického 
tunelu, a má tak demonstrovat, že vodu 
je v krajině třeba zadržovat. V blízkos-
ti jezírka je naučná tabule s vegetační 
střechou jako dalším dobrým příkla-
dem, jak podpořit správné fungování 

vodního režimu urbanizované krajiny. Druhou naučnou tabuli jsme umístili u jedné  
z Komořanských tůní. Uspořádali jsme slavnostní otevření naučné stezky s doprovod-
ným programem pro děti. 

Naucná stezka Pocítáme s vodou

^ ^

Organizace měla v roce 2012 12 členů.

Mgr. Lucie Vančurová – místopředsedkyně do 16. 12. 2012, 
předsedkyně od 17. 12. 2012

Mgr. Irena Tichá – hospodářka 
Mgr. Lukáš Koucký – místopředseda 

Mgr. Alice Končinská – místopředsedkyně 
Barbara Doležalová – místopředsedkyně 

Bc. Marie Vaculíková – místopředsedkyně od 17. 12. 2012
MUDr. Hynek Jebavý – předseda do 16. 12. 2012, revizor od 17. 12. 2012

Ing. Zdeněk Tolde – revizor do 16. 12. 2012

Chvalova 11, 130 00 Praha 3, tel. 222 498 758, e-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz, 
www.ekocentrumkoniklec.cz, IČ: 22753052, číslo účtu: 2300227935/2010

Seminár o územním plánování  
a ochrane prírody a krajiny

^ ^
^



Na přelomu března a dubna jsme společně s PEFC ČR instalovali stánek na veletrhu Sil-
va Regina v Brně. K tomuto účelu jsme vyrobili několik poučných a zábavných her s té-
matem udržitelného lesnictví, jejichž prostřednictvím pak lektoři předávali své znalos-
ti návštěvníkům, od nejmenších dětí po dospělé.

Za podpory MČ Praha 12 jsme v prostorách Odborného učiliště pro žáky s více vada-
mi, obor zahradnické práce, uspořádali seminář o hospodaření s dešťovou vodou a ver-
tikálních zahradách. První část tvořil obecný výklad, druhou pak živá diskuse o mož-
nostech konkrétních řešení pro budovu učiliště. Asi 20 učňům, zástupcům vedení uči-
liště i pedagogům, zástupcům MČ Praha 12 a dalším hostům přednášeli Zuzana Klu-
sová a Ondřej Nehasil. Mnozí účastníci si z akce odnesli nejen nové poznatky, ale i vel-
ké nadšení pro hospodaření s dešťovou vodou a vertikální zahrady. Výstupy ze seminá-
ře byly využity při tvorbě nových projektů.

V roce 2012 probíhalo opět mapování uliční zeleně ve spolupráci s TSK. Podařilo se 
nám určit a zanést do mapy celkem 4720 stromů. Data jsme poté zadali do specializo-
vaného počítačového programu, aby je mohla TSK využívat při péči o zeleň. Mapova-
li jsme na území Běchovic (812 stromů), Koloděj (515 stromů), Černého mostu (1037 
stromů), Hostavic (192 stromů), Dolních Počernic  (124 stromů), Dubče (749 stromů) 
a Uhříněvsi (1291 stromů).
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Po ročním provozu terénní základny v Dolní Vi-
dimi jsme se rozhodli ji zakoupit. I přes časově 
náročný harmonogram prací, které v roce 2012 
na TZ probíhaly, sloužila TZ jako ubytovací za-
řízení. Uskutečnilo se zde nesčetně víkendových 
výprav a o prázdninách i několik letních tábo-
rů.  V roce 2013 plánujeme pokračovat v opra-
vách TZ za současného provozu, jako netradič-
ního ubytovacího zařízení zejména pro kolekti-
vy dětí a mládeže.

Terénní základna Dolní Vidim

Veletrh Silva regina v Brne

^

Mapování zelene 
v prazských ulicích

^
^

Seminár o hospodarení s destovou 
vodou a vertikálních zahradách

^ ^ ^'
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Aktiva

pokladna

běžný účet

krátkodobý majetek

dlouhodobý hmotný majetek

Aktiva celkem

počáteční stav

0

0

0

0

obrat

5.937

18.644

2.500

299.498

koncový stav

5.937

18.644

2.500

299.498

326.579

Pasiva

dodavatelé a zálohy

dohadné účty pasivní

vlastní jmění

počáteční stav

0

0

0

obrat

20.500

9.000

297.079

koncový stav

20.500

9.000

297.079

326.579Pasiva celkem

tržby z prodeje služeb

ostatní výnosy

členské příspěvky

Výnosy celkem

405.070

34

100

Výnosy

osobní náklady

odpisy hmotného majetku

spotřeba materiálu a energie

náklady na reprezentaci

ostatní služby a náklady

58.460

9.487

18.069

940

21.170

Náklady

Náklady celkem 108.126

405.204

Hospodářský výsledek 297.078

Úcetní uzáverka ke dni 31. 12. 2012ˇ ˇ

v roce 2012 nás podpořili:

Vytištěno na recyklovaném papíře


