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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 2012 14 členů.

Vedení organizace:

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

Mgr. Irena Tichá 
hospodářka ZO

Mgr. Lukáš Koucký
místopředseda ZO

Mgr. Alice Končinská
místopředsedkyně ZO

Barbara Doležalová
 místopředsedkyně ZO

Bc. Marie Vaculíková
místopředsedkyně ZO od 17. 12. 2012

MUDr. Hynek Jebavý
předseda ZO do 16. 12. 2012, revizor ZO od 17. 12. 2012

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

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

IČ: 49629204, číslo účtu: 2500214207/2010



Ekoporadny Praha
Projekt Ekoporadny Praha realizovaný od roku 2012 za podpory MHMP sdružuje 
sedm pražských ekoporaden, z toho čtyři „kamenné“: Ekocentrum Koniklec, Toulcův 
dvůr, ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ a MOP a tři distanční: Agenturu Koniklec, Ze-
lenou domácnost a PRO-BIO. V rámci poradny provozují pět ekoporadenských por-
tálů (naše organizace provozuje portál o hospodaření s dešťovou vodou), zrealizova-
ly devět vzdělávacích akcí, 
deset osvětových akcí a vy-
daly šest publikací. Rovněž 
byla uveřejněna řada člán-
ků v tištěných i elektronic-
kých novinách a magazí-
nech. V  roce 2012 porad-
ci řešili 845 dotazů obča-
nů. Konkrétně naše porad-
na pořádala tři vzděláva-
cí akce (semináře o hospo-
daření s  dešťovou vodou,  
o vertikálních zahradách  
a o přírodním stavitelství), 
pět osvětových akcí, vydala 
dvě publikace a řešila 298 
dotazů. Podstatnou novin-
kou je on-line chat, jehož 
pomocí mohou nyní ob-
čané kontaktovat poradce. 
Ten naleznou spolu se vše-
mi informačními materiály 
a aktualitami na webu 
www.ekoporadnypraha.cz.

Ekologické výukové programy

01/71 ZO ČSOP Koniklec zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2012 pro žáky ma-
teřských, základních a středních škol 412 ekologických výukových programů, celkem 
pro 6312 dětí a mládeže, z toho 234 pro žáky mateřských škol (3001 účastníků), 108 
pro žáky prvního stupně ZŠ (2128 účastníků), 69 pro žáky druhého stupně ZŠ (3059 
účastníků) a 1 pro žáky SŠ (24 účastníků). Z celkového množství se uskutečnilo 41 pro-
gramů v terénu a 371 v interiéru škol. V tomto roce došlo k revizi téměř všech terén-
ních programů na základě změn v jednotlivých přírodních lokalitách a zpětných va-
zeb od učitelů, lektorů i dětí. Více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
vyukove-programy-pro-skoly/. Pro děti z MŠ Novoborská jsme připravili Den Země.
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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 pro-
jektových dní, které absolvovalo 25 žáků 9. třídy. V prvním bloku se žáci zabývali svě-
tovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Po-
dolí. V druhém bloku mapovali současný stav vody na Praze 2, ve třetím pak navštívi-
li žižkovský vysílač a poznávali význam vody ve městě a důležitost zadržování dešťové 
vody. V posledním bloku se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci lo-
kalit na Praze 2 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu lze na-
lézt na: www.ekocentrumkoniklec.cz/mesto-do-kapsy v sekci ZŠ Sázavská v elektro-
nické kapse „Voda“.  

Projektové dny na Praze 12

V průběhu roku 2012 jsme uskutečnili pět projektových dní pro žáky II. stupně ZŠ Zá-
rubova (85 žáků), ZŠ a MŠ Na Beránku (96 žáků), ZŠ a MŠ Smolkova (72 žáků), ZŠ  
T. G. M. (94 žáků) a ZŠ K Dolům (55 žáků). Projektové dny byly rozděleny do tří bloků. 
V rámci každého bloku žáci absolvovali tři herní aktivity. První blok byl zaměřen na 
téma „Voda obecně“, druhý blok na téma „Voda v krajině“ a třetí blok na téma „Voda ve 
městě“. Žáci absolvovali úvodní představení projektu a vodní problematiky, devět her-
ních aktivit včetně tvorby plakátu a závěrečné vyhodnocení a ocenění vítězů plakátu.

Voda jako mikroklimatický faktor 
na Praze 2 aneb Voda, my a Praha 2 
v projektových dnech
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Osvetové akce pro verejnost

^^

V roce 2012 jsme opět uspořádali velké množství akcí pro veřejnost. Největší z nich byl 
Den Země pořádaný ve spolupráci s MČ Praha 12 ve Free style parku Modřany. Jeho 
tématem byl tentokrát „Mezinárodní rok udrži-
telné energie pro všechny“ vyhlášený OSN. Dal-
ší akce ke Dni Země se uskutečnila v Prachovi-
cích. Se Dnem Země byla spojena také 21 den-
ní stánková kampaň, na které jsme na různých 
městských částech informovali ve spolupráci 
s MHMP o odpadech, přírodě v Praze, úsporách 
energií a dalších tématech. Na našem stánku na 
Ekofestivalu byla prezentována témata vodního 
cyklu a virtuální vody formou názorných po-
můcek pro děti i dospělé. Na podzim proběhla 
na Oddechové louce u Vltavy akce „Cyklozvo-
nění“, kde byla opět prezentována vodní témati-
ka. Celkem se těchto akcí se zúčastnilo  více než 
9000 dětí a dospělých. 

Exkurze do provozů 
zpracovávajících odpad
Exkurze do provozů zpracovávajících odpad zajišťujeme pro pražské školy včetně vý-
kladu vyškoleného lektora a metodických materiálů pro učitele. V roce 2012 jsme na-
bízeli návštěvu celkem 17 provozů, například sběrných dvorů, bioplynové stanice, 
sklárny nebo kořenové čistírny odpadních vod. Celkem jsme zrealizovali 176 exkur-
zí pro 3728 žáků.

V rámci tohoto projektu jsme ve spoluprá-
ci s  Ekocentrem Koniklec, o.s. na Praze 12  
v Komořanech zrealizovali jezírko, dvě nauč-
né tabule a mobiliář (lavičky, koše). Vznikla 
tak dvě odpočinková místa v těsné blízkos-
ti Vltavy, kde se návštěvníci mohou dozvě-
dět o správném nakládání s dešťovou vodou. 
Jezírko je napájeno drenáží z Cholupického 
tunelu, a má tak demonstrovat, že vodu je  
v krajině třeba zadržovat. V blízkosti jezír-
ka je naučná tabule s vegetační střechou 
jako dalším dobrým příkladem, jak podpo-

řit správné fungování vodního režimu urbanizované krajiny. Druhou naučnou tabuli 
jsme umístili u jedné z Komořanských tůní. Uspořádali jsme slavnostní otevření nauč-
né stezky s doprovodným programem pro děti. 

Naucná stezka Pocítáme s vodou

^ ^
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Tento tradiční projekt má dva základní cíle: zlepšovat 
či udržovat stav konkrétních jírovců ve vnitroblocích na Praze 
2 a 3 a působit na veřejnost 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 určeným k likvidaci napadeného listí. Obojí se 
dařilo zajistit i v roce 2012, přestože akci nejprve zkomplikovaly změny v distribuci 
prázdných pytlů a svozu naplněných. K tomu přispěla i velká pomoc MČ Praha 3, kte-
rá nám zdarma zajistila svoz naplněných pytlů a přislíbila pro další roky výrobu vlast-
ních papírových pytlů. Projekt také společně s MHMP finančně podpořila. Celkem 
bylo v roce 2012 naplněno téměř 550 pytlů listím v 32 vnitroblocích. Velkou zásluhu 
měli také firemní dobrovolníci, jejichž cennou pomoc pro nás zprostředkovává Byznys 
pro společnost. Zodpověděli jsme rovněž řadu dotazů veřejnosti, především ohledně 
změn, které sezóna 2012 přinesla.

V roce 2012 se nám podařilo opět pokročit v renovaci naší TZ. Spolu s dobrovolní-
ky jsme odstranili nepůvodní obložení stěn, stropů i podlah v interiéru, zrenovova-
li část hliněné podlahy na půdě a v jedné z komor v patře, obrousili a proti škůdcům 
ošetřili dřevěné stropy a stěny, kde bylo třeba, doplnili jsme hliněné spáry a vybílili síň  
v patře vápnem. Odborně byly pro-
vedeny rozvody elektřiny v patře  
a na půdě, vyměněna dřevěná podlaha 
ve světnici v přízemí, provedena revi-
ze komínů a vybudován nový dřevník 
za chalupou. Terénní základnu jsme 
na konci roku prodali Ekocentru Ko-
niklec, o.s. Tímto děkujeme dobrovol-
níkům, kteří se podíleli na obnově TZ.

Terénní základna Dolní Vidim

^Ochrana jírovce madalu 
proti klínence jírovcové

^
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Aktiva

pokladna

běžný účet

peníze na cestě

krátkodobý majetek

dlouhodobý hmotný majetek

Aktiva celkem

počáteční stav

57.850

113.501

0

114.185

368.625

obrat

-24.502

245.850

1.320

-31.496

-258.501

koncový stav

33.348

359.351

1.320

82.689

110.124

586.832

Pasiva

dodavatelé

dohadné účty pasivní

vlastní jmění

počáteční stav

-1.614

27.268

628.507

obrat

9.143

26.746

-103.218

koncový stav

7.529

54.014

525.289

586.832Pasiva celkem

tržby z prodeje služeb

tržby z prodeje majetku

úroky

ostatní výnosy

členské příspěvky

přijaté dotace

Výnosy celkem

2.185.014

308.985

192

15.617

4.500

539.788

3.054.096

Výnosy

osobní náklady

odpisy hmotného majetku

spotřeba materiálu a energie

cestovné

náklady na reprezentaci

daně a poplatky

ostatní služby a náklady

899.625

258.500

295.856

54.288

35.706

2.250

1.611.088

Náklady

Náklady celkem 3.157.313

Hospodářský výsledek -103.217

Úcetní uzáverka ke dni 31. 12. 2012

^ ^



v roce 2012 nás podpořili:


