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Ekocentrum Koniklec, o.s. byla založena v roce 2012. Ve své činnosti 
navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. 

Zaměřuje se především na environmentální poradenství, 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Jejím posláním je 
zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu 

přírodního a kulturního dědictví v Praze. Občanské sdružení 
Ekocentrum Koniklec zažádalo na podzim 2013 o změnu právní formy 

na obecně prospěšnou společnost.

Organizace měla v roce 2013 13 členů.

Vedení organizace:

Mgr. Lucie Vančurová – předsedkyně do 24. 9. 2013
PhDr. Dagmar Koucká - předsedkyně od 25. 9. 2013

Barbara Doležalová
místopředsedkyně

MUDr. Hynek Jebavý
revizor

Mgr. Lukáš Koucký
místopředseda

Mgr. Alice Končinská
místopředsedkyně

Tereza Sedláčková
místopředsedkyně od 25.9.2013

Mgr. Irena Tichá
hospodářka 

Ing. Marie Vaculíková
místopředsedkyně

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

IČ: 22753052, číslo účtu: 2300227935/2010
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Sad starých odrůd jabloní 
na Násirově náměstí na Praze 12
Projekt rozvíjí oblast Násirova náměstí jako plochy zeleně s potenci-
álem rekreační a výchovně-naučné funkce a klade si za cíl vytvoření 
příjemného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání zdej-
ších obyvatel. V  roce 2013 se uskutečnilo pomologické mapování  
a přípravné práce na pozemku a setkání s občany a partnery v rám-
ci workshopu na ZŠ Na Beránku s  ochutnávkou plodů a výběrem 
odrůd jabloní pro výsadbu. Celkem bude vysazeno čtrnáct výpěst-
ků vysokokmenů sedmi různých starých odrůd, budou instalovány 
dvě naučné tabule a dvě netradiční dřevěné lavičky. Otevření sadu se 
uskuteční společně s akcí pro veřejnost po provedení výsadby v dub-
nu 2014. Projekt je realizován za účasti veřejnosti a ve spolupráci  
s partnery projektu, kterými jsou MČ Praha 12, Magistrát hlavního 
města Prahy a ZŠ Na Beránku.

Revitalizace laguny
V rámci projektu proběhla revitalizace nejjižnější z Komořanských tůní. Dále byly realizovány tři naučné 
tabule, které jsou pokračováním a doplněním naučné stezky Počítáme s vodou, zbudované v roce 2012. 
Tyto aktivity mají za úkol upozornit na cestu pro pěší, vedoucí podél Vltavy rovnoběžně s cyklostezkou 
A2, a učinit ji atraktivnější. Tato stezka je totiž alternativou pro chodce či běžce, pro něž je přetížená cy-
klostezka nebezpečná.
Cílem revitalizace bylo zpřístupnit okolí tůně a vytvořit na jejím břehu odpočinkové místo.  Z čás-
ti tůně bylo vybráno bahno tak, aby byla viditelná vodní hladina, zbytek tůně byl ponechán přirozený.   
Odpočinkové místo s lavičkami je snadno přístupné jak z cyklostezky, tak ze stezky pro pěší.
Další aktivitou projektu bylo doplnění naučné stezky o tři nové tabule, které jsou svým obsahem za-
měřeny na zajímavosti v blízkém okolí, na ekosystém nivního lesa a tůní a na vodní režim krajiny.  
V roce 2014 bude vytvořena poslední z naučných tabulí této stezky, pro kterou je již připravena stojina  
v blízkosti Mostu Závodu míru na Zbraslavi. 
Vznikne tak souvislá naučná stezka spojující Komořany a Zbraslav. 
Projekt byl realizován z finančních prostředků Prahy 12. 

Exkurze pro školy do provozů na zpracování odpadu
Exkurze do provozů zpracovávajících odpad zajišťujeme pro pražské školy včetně vý kladu vyškoleného 
lektora a metodických materiálů pro učitele.  Na mimopražské provozy je zajištěna doprava autobusem. V 

roce 2013 jsme exkurze realizovali od září do prosince, pro 
školy jsme zajistili možnost návštěvy nových specifických 
provozů jako kompostárny, bioplynové stanice nebo čis-
tírny odpadních vod a na bízeli tak návštěvu již celkem 24 
provozů. Celkově jsme provedli 93 exkur zí pro 1892 žáků. 
Exkurze jsou pro školy zdarma díky podpoře Magistrátu 
hlavního města Prahy.
Podpora organizace: Magistrát hlavního města Prahy, MČ 
Praha 12, MAS Vyhlídky, Program rozvoje venkova, MK ČR 
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Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Významná obnova Domu zaměřená převážně na interiéry a založení expozice skanzenu probíhala během 
června až listopadu 2013. Můžeme tak v Domě obdivovat původní stavební technologie a materiály, na-
příklad hliněné omítky a podlahy, cihelné dlažby, povalové stropy, původní svlakové dveře, dobová okna 
se šambránou, kamenné žlaby, dobový nábytek a řemeslné nástroje a podobně. Srdcem domu je nově zbu-
dovaná replika dobových kachlových kamen se sporákem a lůžkem ve světnici. V Domě i na pozemku je 
umístěno 13 naučných tabulí s audiozáznamem recitace vesnické prózy a poezie a dalších doprovodných 
informací k  tabulím včetně kvízů. Sociální zázemí Domu 
bylo zcela přestavěno do podoby historizující kuchyně  
a koupelny se sprchovým koutem. Na pozemku je provozo-
vána pastva ovcí a byl zde vysázen sad deseti starých odrůd 
jabloní. V  listopadu  se zde uskutečnilo slavnostní  otevře-
ní s  bohatým doprovodným programem. Mezi hosty byli 
zástupci Akademie věd ČR, kteří zde působili v minulos-
ti, řemeslníci, kteří se podíleli na renovaci Domu a mobili-
áře, členové a přátelé Ekocentra Koniklec i sousedé z okolí. 
Zásadní opravy a vybavení Domu proběhly za podpory 
Programu rozvoje venkova, MAS Vyhlídky a Ministerstva 
kultury ČR.

Ekologické výukové programy pro žáky základních škol
Ekocentrum Koniklec zrealizovalo v roce 2013 15 ekologických výukových programů pro 278 žáků (558 
účastníkohodin) základních škol. 7 programů se uskutečnilo s  žáky I. stupně ZŠ a 8 programů s žáky 

II. stupně ZŠ, 14 programů se uskutečnilo 
v interiéru škol a 1 program v terénu Prahy, 
konkrétně u Císařského ostrova na řece Vlta-
vě. Ekocentrum Koniklec rovněž zajistilo pro 
ZO ČSOP Koniklec opravu a výrobu řady 
stávajících i nových pomůcek k programům 
a také odbornou revizi některých metodik, 
pracovních listů a pomůcek. Více informací 
na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyu-
kove-programy-pro-skoly/.

Mapování zeleně v pražských ulicích
V roce 2013 probíhalo opět mapování uliční zeleně ve spolupráci s TSK. Podařilo se nám určit a zanést 
do mapy celkem 6589 stromů. Data jsme poté zadali do specializovaného počítačového programu, aby je 
mohla TSK využívat při péči o zeleň. Mapovali jsme na území  Kunratic (2204 stromů), Šeberova (1456 
stromů), Újezdu nad Lesy (252 stromů), Komořan (339 stromů), Cholupic (500 stromů), Libuše (427 
stromů), Písnice (665 stromů) a Točné (746 stromů).
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Informační vzdělávací kampaň 
ke dni Země
Mezi 15. dubnem a 17. květnem spolupracovalo Eko-
centrum Koniklec s Magistrátem hlavního města Pra-
hy na Informačně-vzdělávací kampani ke Dni Země. 
Akce letos proběhla postupně na území 22 městských 
částí Prahy. V jednotlivých částech Prahy byl vždy 
v určený čas v provozu stánek, na kterém probíhaly 
různé aktivity, zajímavé nejen pro děti, ale také pro 
dospělé. Hlavním tématem byla problematika třídění 
a recyklace odpadů, letos také tématika hospodaření 
s vodou.

Den Země na Praze 12
Stejně jako v předchozích letech také v roce 2013 pořádalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s Prahou 12 
Den Země ve Freestyle Parku v Modřanech. Téma letošního Dne Země se inspirovalo mezinárodním ro-
kem vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásila OSN.  Zajímavé hry dětem přiblížily, jaký je význam 
vody v krajině, ve kterých částech světa je největší nedostatek vody či jak lze využívat dešťovou vodu. 
Dospělí pak mohli ocenit program na pódiu, který se také týkal vody.
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Oprava naučných stezek na Praze 12
Na Praze 12 se nachází již několik naučných stezek zbudovaných Ekocentrem Koniklec. Jako každý rok 
i letos byla provedena jejich údržba. Byly doplněny dvě chybějící tabule naučné stezky Modřanská rokle 
a dvě tabule pro stezku Neleníme v zeleni v lesoparku Kamýk. Vandalismus a hlavně ničivá povodeň  
v červnu 2013 si vyžádala opravu jezírka a zelené střechy i naučných tabulí, které jsou součástí naučné 
stezky Počítáme s vodou. 
Také naučná stezka Fitness u Vltavy potřebovala generální opravu: výměnu obou plechů s obsahem.  
Při této příležitosti byl obsah tabulí aktualizován a byl upraven grafický návrh tak, aby korespondoval  
s blízkou naučnou stezkou Počítáme s vodou. Oprava této naučné stezky bude dokončena v březnu 2014. 
S opravou naučných stezek vydatně pomohli dobrovolníci z firmy Kooperativa 
a pracovníci veřejné služby Prahy 12. 
Opravy naučných stezek mohly být provedeny díky podpoře městské části Praha 12.

Den Země v Prachovicích
Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společnos-
tí Holcim (Česko), a. s. už druhým rokem uspo-
řádalo Den Země v Prachovicích. Akce se konala 
ve čtvrtek 18. dubna pro zhruba 130 dětí z okol-
ních základních škol. Žáci 5. a 6. ročníků ze škol 
v Prachovicích, Bojanově, Třemošnici, Ronově nad 
Doubravou, Seči a Heřmanově Městci se střídali na 
stanovištích s bohatým ekologicky zaměřeným pro-
gramem. Tématy Dne Země 2013 byly hospodaření 
s vodou, obnovitelné zdroje energie, předcházení 
vzniku odpadu a ochrana fauny a flory. Program se 
dětem moc líbil a počasí se vydařilo. Akce se tedy 
povedla a pravděpodobně se bude opakovat i příští 
rok.



Aktiva

pokladna

běžný účet

krátkodobý majetek

dlouhodobý hmotný majetek

počáteční stav

6.000

18.000

2.000

299.000

obrat

6.000

194.000

438.000

294.000

koncový stav

12.000

212.000

440.000

593.000

Pasiva

dodavatelé

závazky vůči zaměstnancům

ostatní závazky

vlastní jmění

počáteční stav

0

20.000

0

297.000

9.000

0

obrat

346.000

-14.000

338.000

0

1.000

260.000

koncový stav

346.000

6.000

338.000

297.000

10.000

260.000

dohadné účty pasivní

výsledek hospodaření

pasiva celkem

tržby z prodeje služeb

ostatní výnosy

členské příspěvky

výnosy celkem

1.138.000

651.000

1.000

1.790.000

Výnosy

osobní náklady

spotřeba materiálu a energie

ostatní služby

opravy a udržování

cestovné

náklady na reprezentaci

odpisy hmotného majetku

314.000

282.000

417.000

396.000

29.000

49.000

41.000

Náklady

dary

náklady celkem

1.000

1.530.000

Hospodářský výsledek 260.000

Účetní uzávěrka ke dni 31. 12. 2013

aktiva celkem 1.257.000

1.257.000



v roce 2013 nás podpořili:


