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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 létě 2015 se přestěhovala do lepších prostor. 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. 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 2015 17 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 od 21. 5. 2015
Mgr. Tereza Součková – místopředsedkyně ZO od 1. 11. 2015

Bc. Martina Marešová – hospodářka ZO od 25. 3. 2015
Mgr. Irena Tichá – revizorka ZO od 25. 3. 2015

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

 01/70 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

 V roce 2015 nás podpořili:



 Ekologické výukové programy
V období od ledna do prosince 2015 lektoři 01/71 ZO ČSOP Koniklec odučili celkem 476 ekolo-
gických výukových programů pro 7 656 dětí a žáků mateřských, základních a středních škol, cel-
kem 13 752,75 účastníkohodin, z toho 199 programů pro děti mateřských škol (2 344 účastníků,  
2 366,5 účastníkohodin), 193 programů pro žáky prvního stupně ZŠ (3 875 účastníků, 7 967 účast-
níkohodin), 78 programů pro žáky druhého stupně ZŠ (1 341 účastníků, 3 176,25 účastníkohodin) 
a 6 programů pro žáky SŠ (96 účastníků, 243 účastníkohodin).
Z celkového množství se 112 programů realizovalo v terénu a 364 programů v interiéru.
Ekologické výukové programy byly v roce 2015 finančně podpořeny MHMP, MŽP a MČ Praha 
12. Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/programy-pro-skoly-praha-a-okoli/.

Ekologické výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ
Byly vytvořeny tři nové terénní programy pro ZŠ a SŠ a jeden nový vnitřní program pro  
MŠ: terénní program o ptácích v 6 pražských přírodních lokalitách: Hostivařský lesopark, Kunra-
tický les, lesopark Cibulka, obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj, a to ve dvou verzích: 
„Zpívající les“ pro 1. stupeň ZŠ a „Ptáci praž-
ských lesů“ pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky ví-
celetých gymnázií, terénní program „Bezobratlí 
živočichové pražských lesů“ ve stejných šesti 
pražských přírodních lokalitách ve dvou verzích 
pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gym-
názií a pro SŠ a vyšší ročníky víceletých gymná-
zií, terénní program v lokalitě Cibulka zaměřený 
na orientaci v terénu ve dvou verzích: „Za krása-
mi lesoparku Cibulka“ pro 1. stupeň ZŠ a „Pří-
roda a historie lesoparku Cibulka“ pro 2. stupeň 
ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a vnitřní 
program „Okřídlená království“ pro MŠ zaměře-
ný na hmyzí společenstva, jejich společné znaky  
a rozdíly. Tvorba byla dokončena v polovině 
března 2015, od té doby jsou již tyto nové pro-
gramy v nabídce pro MŠ, ZŠ a SŠ.
V rámci projektu se na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů uskutečnila důkladná 
revize a aktualizace metodik, pracovních listů a pomůcek EVP. Byly vytvořeny čtyři aktuální 
nabídkové brožury v elektronické i tištěné podobě, které byly rozeslány do MŠ, ZŠ a SŠ na území 
hl. m. Prahy a blízkého okolí dle naší aktuální databáze. Bylo proškoleno osm našich lektorů, 
kteří se zúčastnili vzdělávacích seminářů z nabídky Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.
V roce 2015 se uskutečnilo 117 EVP (4 015,25 účastníkohodin) pro 2 022 dětí/žáků pražských  
a mimopražských MŠ a ZŠ v rámci projektu MŽP a 330 EVP (8 828 účastníkohodin) pro 5 205 
dětí/žáků pražských MŠ, ZŠ a SŠ v rámci projektů MHMP.



Tvorba a realizace 3 terénních ekologických výukových programů 
v přírodních lokalitách MČ Praha 12 pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií
Na Praze 12 jsme vytvořili tři nové terénní programy ve dvou přírodních lokalitách této městské 
části, v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk: „Zpívající les“ pro žáky I. stupně ZŠ ve dvou 
verzích délky programu, „Ptáci pražských lesů“ pro žáky II. stupně ZŠ ve dvou verzích délky 
programu a „Bezobratlí živočichové pražských lesů“ pro žáky II. stupně ZŠ a nižší ročníky více-
letých gymnázií ve dvou verzích délky programu.
V období červen – srpen 2015 probíhalo mapování obou lokalit, tvorba map tras a tří metodik  
k jednotlivým programům projektu a výroba pomůcek k těmto programům.
V období září – říjen 2015 byly realizovány 3 pilotní verze každého ze tří nových terénních pro-
gramů v ZŠ Angel, ZŠ Rakovského a ZŠ Písnická na Praze 12. Celkově se 9 pilotních realizací 
programů zúčastnilo 140 žáků (388 účastníkohodin) a 8 pedagogů ZŠ na Praze 12.
Další programy se ve finální podobě konaly se 3 skupinami žáků ZŠ Písnická, ZŠ K Dolům  
a ZŠ Rakovského. Vzhledem k posunu celkového harmonogramu projektu se program „Bezobrat-
lí živočichové pražských lesů“ kromě tří pilotáží již nepodařilo zrealizovat z důvodu nepříznivého 
počasí.
Celkově se všech 13 realizací programů zúčastnilo 206 žáků ZŠ (572,5 účastníkohodin)  
a 12 pedagogů ZŠ na Praze 12.

 Mikroklima okolí školy
Na jaře 2015 se uskutečnila stěžejní část environmentálně vzdělávacího projektu Mikroklima 
okolí školy 2014/2015, který byl v tomto školním roce realizován na dvaceti pražských školách, 
a zapojilo se do něj 614 žáků. Ti od února do června pracovali v terénu, realizovali výzkumné 
pokusy v oblasti ochrany přírody a vymýšleli návrhy pro zlepšení vybraného problematického 
místa v okolí školy.
Projekt s žáky realizovali samotní učitelé s metodickou podporou pracovníků organizace. Žáci 
nejprve vytipovali v okolí školy jednu či více lokalit kritických z hlediska životního prostředí. 

V průběhu 2. pololetí zkoumali kvalitu ovzduší, přítom-
nost, funkce a kvalitu vody a zeleně. V terénu pozorovali 
a experimentovali, pracovali s výzkumnými pomůckami 
a přístroji. Na práci venku v projektu navazuje teoretická 
práce ve třídách, diskuse a hry. Na konci školního roku 
žáci navrhovali řešení vedoucí ke zlepšení kvality daných 
lokalit. Výsledky se prostřednictvím prezentace v médiích, 
stránek škol, úřadů MČ, a především webových stránek 
projektu dostaly i k široké veřejnosti. Nedílnou součástí 
projektu je jeho evaluace. Žáci a učitelé vyplňovali před 
zahájením a po skončení projektu dotazníky. V letních 
měsících byla na základě vyhodnocení těchto dotazníků 
a evaluační zprávy provedena revize výukových materi-
álů. Více informací o projektu a žákovské výstupy jsou  
k dispozici zde: http://mestodokapsy.cz/mikroklima-oko-
li-skoly/?rok=2014-2015.

Na podzim 2015 byla uskutečněna přípravná část projektu Mikroklima okolí školy 2015/2016, 
který je ve školním roce 2015/2016 realizován na patnácti pražských školách a zapojilo se do něj 
585 žáků. Žáci zapojených škol od října do prosince prováděli dotazníkový průzkum mezi spolu-
občany a oslovovali úřady svých městských částí za účelem vytipování problematických lokalit 



v okolí škol, které budou ve 2. pololetí školního roku zkoumat z hlediska životního prostředí, 
konkrétně mikroklimatu. 
Projekt v roce 2014/2015 finančně podpořil MHMP a MŽP, v roce 2015/2016 MHMP.

 Počítáme s vodou
Počítáme s vodou je projekt podpořený z Progra-
mu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků 
MŽP ČR. Navazuje na řadu předchozích aktivit 
organizace zaměřených na podporu zavádění 
systému hospodaření s dešťovou vodou – sys-
tému založeného na budování prvků navracejí-
cích vodní režim krajiny co nejblíže k přirozené-
mu stavu.
Projekt je zaměřen zejména na poskytování in-
formací zástupcům státní a veřejné správy a ob-
čanům.
Projekt jsme zahájili již v červnu roku 2013  
a úspěšně jsme v něm pokračovali celý rok 2014. 
Projekt byl ukončen v květnu roku 2015. Konalo 
se 8 seminářů v krajských městech pro odbornou veřejnost, občany a zástupce státní správy. 
Semináře navštívilo 165 účastníků a podle dotazníků byla spokojenost ohodnocena na 8,25 z 10 
bodů. V rámci poradenské činnosti bylo publikováno 28 odborných článků. V květnu 2014 se 
uskutečnila třídenní exkurze do Švýcarska za příklady dobré praxe, které se účastnilo 47 lidí z řad 
státní správy i soukromého sektoru. Z exkurze je k dispozici rozsáhlý sborník příkladů dobré pra-
xe hospodaření s dešťovou vodou v zahraničí, který je k vypůjčení v naší knihovně nebo ke stažení 
na webových stránkách projektu. V roce 2015 byla uspořádána mezinárodní odborná konference 
s názvem „Počítáme s vodou 2015“ a vydána publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“, 
na které spolupracovali odborníci z ČVUT. Více informací naleznete na www.pocitamesvodou.cz. 

 Počítáme s vodou II
Projekt Počítáme s vodou II volně navazuje na předchozí projekt a je realizován v období květen 
2015 – březen 2016. Cílem je opět osvěta v oblasti šetrného nakládání se srážkovými vodami,  
a tím snaha o návrat vody do krajiny a napodobení přirozených odtokových poměrů na území 
před urbanizací. Zařízení věnovaná hospodaření s dešťovými vodami podporují výpar, vsakování 
a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. Patří sem i opatření, která alespoň určitým způso-
bem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody, např. akumulací a užíváním dešťové vody 
nebo retencí a regulovaným odtokem do stokové sítě.

V rámci projektu se konalo 
8 seminářů v krajských měs-
tech pro odbornou veřejnost, 
občany a zástupce státní sprá-
vy. Semináře navštívilo 350 
účastníků a podle dotazníků 
byla spokojenost ohodnocena 
na 8,7 z 10 bodů. V rámci po-
radenské činnosti bylo publi-
kováno 21 odborných článků. 
V květnu 2015 se uskutečnila 



třídenní exkurze do Švýcarska za příklady dobré praxe, které se účastnilo 44 lidí z řad státní sprá-
vy i soukromého sektoru. Cesta přes Německo byla využita k tematickým zastávkám v Mnichově 
a Ostfildern. Na všech místech měli účastníci možnost vidět opatření ke správnému hospodaření  
s dešťovou vodou komentovaná odbornými garanty a místními průvodci. Účastníci pokládali 
otázky a diskutovali. Exkurze měla velice kladný ohlas.
 Z exkurze je opět k dispozici rozsáhlý sborník příkladů dobré praxe hospodaření s dešťovou 
vodou v zahraničí, který je k vypůjčení v naší knihovně nebo ke stažení na webových stránkách 
projektu. 

 Ochrana jírovce maďalu 
proti klíněnce jírovcové
Tento tradiční projekt má dva základní cíle: zlepšovat či udržovat 
stav konkrétních jírovců ve vnitroblocích na Praze 3 a působit na 
veřejnost nejen na území této městské části, aby se do ochrany jí-
rovců aktivně zapojila, podporovat ji v této činnosti poradenstvím, 
dodáním papírových pytlů určených k likvidaci napadeného listí 
apod. Oba cíle se podařilo splnit i v roce 2015. Na Praze 3 byl pro-
veden  sběr listí celkem ve 20 vnitroblocích. Celkový počet úklidů 
byl 34 a celkem bylo odstraněno 316 pytlů napadeného listí. Na Pra-
ze 2 jsme v roce 2015 prováděli sběr listí ve 4 vnitroblocích s celko-
vým počtem 7 úklidů. Na území této městské části jsme odstranili  
34 pytlů napadeného listí. Celkem bylo shrabáno napadené listí do 
350 pytlů v obou městských částech při 41 úklidech ve 24 vnit-
roblocích. Velkou zásluhu měli také firemní dobrovolníci, jejichž 
cennou pomoc pro nás zprostředkovává Byznys pro společnost. 
Zodpověděli jsme rovněž řadu dotazů od veřejnosti. V roce 2015 
byl projekt financován MHMP a MČ Praha 3.

 Dům zaniklých řemesel 
a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Organizace je v objektu v dlouhodobém pronájmu 
a podílí se na zajišťování provozu i oprav. Od roku 
2015 nabízíme víkendové akce pro veřejnost, kde si 
zájemci mohou vyzkoušet stloukání másla, pečení 
chleba a housek, předení vlny z česance, výrobu 
provazů, drátování apod. Návštěvníci jsou také se-
známeni s historií domu, jeho dobovými zvláštnost-
mi a životem lidí na venkově v 19. století.



 Revitalizace vnitrobloku
Společnou část vnitrobloku na Žižkově, v ulicích Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slaví-
kova, tvoří zelená plocha parkového charakteru, tvořená devíti pozemky s celkem šesti majiteli. 
Vstup do vnitrobloku je umožněn obyvatelům všech 14 bytových domů. 01/ZO ČSOP Koniklec, 

p. s., ve spolupráci s MČ Praha 3, vytipova-
la vnitroblok jako lokalitu, ve které může 
dojít k výraznému oživení parteru a rozvoji 
místní komunity. V roce 2015 se uskuteč-
nily aktivity, které vedly k zjištění potřeb, 
aktivizaci obyvatel a jejich úspěšnému za-
pojení do zahájení proměny vnitrobloku.
Anketa, která byla distribuována do schrá-
nek v průběhu léta, zjišťovala základní 
představy o podobě a využití vnitrobloku. 
Převládajícími názory bylo zachování zele-
né přírodní oázy s možnostmi pro setkávání 
obyvatel. V říjnu navazovalo plánovací set- 
kání, které potvrdilo hodnoty místa (klid, 

zeleň). Zároveň definovalo hlavní problémy (neregulované venčení psů, nejasné otázky údržby 
a investic, nejasná pravidla užívání) a otevřelo návrhy pro budoucí aktivity (posezení, společná 
údržba, dětské prvky, komunitní akce, kompostování).
V sobotu 7. 11. se uskutečnila sousedská akce, při které se společně vybírala podoba sezení, deba-
tovalo se o prořezu stromů a pravidlech využívání plochy. Děti s pomocí rodičů stloukly tři ptačí 
budky a krmítko, které poté nainstalovaly. Společně se, v rámci předzimní údržby, shrabalo napa-
dané listí. Na začátku prosince se uskutečnilo setkání pejskařů se zkušenou instruktorkou výcviku 
psů. Podařilo se navrhnout Memorandum užívání vnitrobloku, zajistit prořez stromů, instalovat 
stromové houpačky a sestavit databázi přátel vnitrobloku. Projekt finančně podpořila MČ Praha 3.

 Biodiverzita
V rámci „zelené“ certifikace budov BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) jsme byli požádáni firmou Arcadis CZ, a.s. o vytvoření nových hnízdních 
příležitostí v blízkosti budovy Crystal ve Vinohradské ulici. Nainstalovali jsme zde 8 budek pro 
různé ptačí druhy, např. sýkorníky nebo špačníky, které jsou určeny nejen 
pro sýkory a špačky, ale i pro vrabce, brhlíky, lejsky, rehky, krutihlavy 
či strakapoudy. Cílem instalace budek je přilákat více druhů ptáků do 
pražského centra, a obohatit tak místní biodiverzitu. Blízkost Vinohrad-
ských hřbitovů nabídne ptákům i dostatek potravních a dalších zdrojů. 
Dále jsme nainstalovali 8 hmyzích domečků pro různé druhy hmyzu. 
Připravili jsme například krásný domek pro berušky, motýlí dům, čme-
lín, útočiště pro včely samotářky a několik hmyzích hotelů, které slouží 
několika druhům hmyzu.



 Oprava naučné stezky na Vrchu sv. Kříže
Také v roce 2015 jsme společně s dobrovolníky opravili naučné tabule na Vrchu svatého Kříže 
s finanční podporou MČ Praha 3. Tyto tabule jsou častým objektem řádění vandalů. Bylo tedy 
potřeba smýt z tabulí graffiti a obrousit a natřít jejich stojny. V tomto roce nám dokonce vandalové 
jednu naučnou tabuli i se stojnou ukradli. Pořídili jsme tedy novou, aby si návštěvníci tohoto krás-
ného odpočinkového místa mohli opět připomenout zajímavosti o Parukářce. Zároveň nám byla 
odcizena tabule s panoramatickým pohledem na Prahu. Začátkem října jsme i tuto tabuli znovu 
nainstalovali. Nyní si každý, kdo zdolá vrchol Vrchu svatého Kříže, bude moci připomenout, jaké 
dominanty Prahy z tohoto vrchu vidí. Chtěli bychom tímto poděkovat dobrovolníkům z České 
spořitelny, kteří nám při obnově naučné stezky pomohli. Zároveň doufáme, že nám nové naučné 
tabule dlouho vydrží. Díky nim se každý návštěvník bude moci obohatit o zajímavosti z historie 
vrchu a života na Parukářce, dozvědět se více o funkci zeleně ve městě či se kochat malovaným 
panoramatem Prahy. 

 Akce pro veřejnost
V rámci projektu Počítáme s vodou byla 26. 3. 2015 uspořádána mezinárodní konference, které 
se zúčastnili 3 zahraniční a 7 českých řečníků a 171 účastníků.
V rámci téhož projektu byl uspořádán cyklus seminářů „Hospodaření s dešťovou vodou, zákon-
ná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje 
měst“ v 8 městech ČR (Pardubice, Zlín, Kar-
lovy Vary, Praha, Brno, Jihlava, Karviná, Ústí 
nad Labem). V rámci stejného projektu se ko-
nala exkurze do Švýcarska za dobrými příkla-
dy hospodaření s dešťovou vodou pro zástupce 
státní správy a samosprávy (5. – 7. 5. 2015).
Na Praze 12 se konaly v rámci oslav Dne Země 
dvě přednášky pro veřejnost věnované hospo-
daření s dešťovou vodou.
Členové organizace se aktivně zúčastnili dvou 
konferencí: konference EVVO pro pedagogy 
ZŠ v Toulcově dvoře (15. 10.) a konference 
EVVO pro pedagogy MŠ v Toulcově dvoře  
(5. 11.). 
Informační a poradenský stánek jsme měli na Modřanském veletrhu 9. 9. 2015. Pro děti byly 
připraveny hry, soutěže a úkoly. Široká veřejnost tak mohla využít služeb zkušeného poradce  
a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví.



 Účetní uzávěrka ke dni 31.12. 2015

aktiva počáteční stav obrat koncový stav
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0
nedokončená výroba 0 0 158.000
odběratelé 0 1 1
poskytnuté provozní zálohy 33.000 -25.000 8.000
ostatní pohledávky -95.000 45.000 -40.000
jiné pohledávky -20.000 20.000 0
pokladna 0 54.000 54.000
běžný účet 918.000 -490.000 428.000
aktiva celkem 838.000 610.000

pasiva počáteční stav obrat koncový stav
jmění 629.000 0 629.000
účet výsledku hospodaření -632.000 558.000 -74.000
hospodářský výsledek ve schval.ř. 136.000 -136.000 0
neuhrazená ztráta min. let 0 -496.000 -496.000
dodavatelé 64.000 -39.000 25.000
závazky k zaměstnancům 27.000 14.000 41.000
ostatní přímé daně 9.000 -7.000 2.000
záv. ve vztahu ke st. rozpočtu 599.000 121.000 478.000
dohadné účty pasivní 7.000 -1.000 6.000
pasiva celkem 838.000 610.000

náklady 2014 2015
spotřeba materiálu 209.000 268.000
spotřeba energie 41.000 39.000
opravy a udržování 19.000 0
cestovné 159.000 53.000
náklady na reprezentaci 19.000 32.000
ostatní služby 1.098.000 1.188.000
mzdové náklady 1.119.000 1.228.000
jiné ostatní náklady 13.000 17.000
náklady celkem 2.677.000 2.825.000

výnosy 2014 2015
tržby z prodeje služeb 705.000 398.000
tržby z prodeje zboží 0 12.000
změna stavu nedokončené výroby 0 158.000
ostatní výnosy 2.000 0
přijaté příspěvky (dotace, granty) 1.231.000 2.153.000
členské příspěvky 5.000 4.000
přijaté dary 102.000 26.000
výnosy celkem 2.044.000 2.751.000

hospodářský výsledek -632.000 -74.000
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