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Český svaz ochránců přírody (ČSOP) změnil od ledna 2014 svou právní formu z občanského sdružení 
na spolek. Základní organizace 01/71 Koniklec je nyní pobočným spolkem zapsaným ve spolkovém 
rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 49118. 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 zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního 
a kulturního dědictví.

Organizace měla v roce 2014 16 členů.

Vedení organizace:
PhDr. Dagmar Koucká - předsedkyně ZO 

Barbara Doležalová - místopředsedkyně ZO
Mgr. Alice Končinská - místopředsedkyně ZO

Mgr. Lukáš Koucký - místopředseda ZO do 20.10.2014
Martina Marešová - místopředsedkyně ZO od 20.10.2014 

Tereza Sedláčková - místopředsedkyně ZO
Ing. Marie Vaculíková - místopředsedkyně ZO do 20.10.2014

Mgr. Irena Tichá - hospodářka ZO
MUDr. Hynek Jebavý - revizor ZO

Chvalova 11, 130 00 Praha 3, tel. 222 498 758, e-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz, 
www.ekocentrumkoniklec.cz, IČ: 49629204, číslo účtu: 2500214207/2010

V roce 2014 nás podpořili:



Ekoporadna pro Prahu 3
V roce 2014 byl díky podpoře MČ Prahy 3 realizo-
ván projekt Ekoporadenství pro Prahu 3. 
S celkovým rozpočtem 20.000 bylo zodpovězeno 
40 dotazů veřejnosti, napsáno, otištěno a distribuo-
váno 6 ekoporadenských článků a uspořádána jedna 
osvětová akce pro veřejnost v rámci Veletrhu sociál-
ních služeb a neziskových organizací.

Ekologické výukové programy 
01/71 ZO ČSOP Koniklec odučila od 1. ledna do 31. prosin-
ce 2014 pro žáky mateřských, základních a středních škol 254 
ekologických výukových programů, celkem pro 3 785 dětí 
a žáků (6 812,75 účastníkohodin), z toho 124 pro děti mateřských 
škol (1 380 účastníků, 1 517,5 účastníkohodin), 91 pro žáky prvního 
stupně ZŠ (1 682 účastníků, 3 538  účastníkohodin), 37 pro žáky druhého 
stupně ZŠ (702 účastníků, 1 704,75 účastníkohodin) a 2 pro žáky SŠ (21 účastníků, 
52,5 účastníkohodin).
Z celkového množství se uskutečnilo 51 programů v terénu a 203 programů v interiéru. V tomto 
roce bylo vytvořeno 5 nových venkovních programů pro děti z MŠ v rámci cyklu Bádání v zahradě,  
3 nové terénní programy pro děti z MŠ: „Třešňovka všemi smysly“, „Lesem, nelesem Modřanské rok-
le“ a „Kunratický les pod lupou“. Nabídku terénních programů jsme rozšířili o 4 programy pro žáky ¨ 
1. ročníků ZŠ: „Lesem, nelesem Modřanské rokle“, „Kunratický les pod lupou“, „“ a „Třešňovka všemi 
smysly“ a o 1 nový program pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ „Za ďáblickými draky“. Pro žáky II. stupně ZŠ 
a nižších ročníků středních škol vznikl 1 nový program: „Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém 
háji?“. Nabídku ekologických výukových programů jsme dále rozšířili o 4 vnitřní, 7 terénních a 5 kom-
binovaných programů pro žáky SŠ a vyšších ročníků víceletých gymnázií.
Došlo také k inovaci a aktualizaci některých terénních programů podle zpětných vazeb od žáků, lektorů 
a učitelů. Žáci 2. stupně ZŠ Jeseniova na Praze 3 se zúčastnili programů a exkurzí v rámci projektu 
Vodní škola. Programy byly v roce 2014 finančně podpořeny MHMP a MČ Praha 12. Více informací 
na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/.



Enviromentálně vzdělávací projekt 
„Mikroklima oklí školy„ 
pro 22 pražských škol
I letos pokračoval dlouhodobý environmentální 
projekt „Mikroklima okolí školy“, který jsme vy-

tvořili pro třídy 1. a 2. stupně pražských základních 
škol. Je zaměřen na zkoumání životního prostředí 

v okolí škol. Má tři tematické okruhy: voda, ovzduší  
a zeleň. Projekt vedou sami učitelé na základě metodic-

ké, materiálové a asistenční podpory lektorů ZO ČSOP 
Koniklec. V úvodu žáci vytipují problematickou lokalitu 

v okolí školy zjišťováním názorů občanů, úřadů městské části 
a ziskových i neziskových subjektů působících v městské čás-

ti. Určí si také kontrolní lokalitu. Následně žákovské týmy zkou-
mají vybrané lokality z více hledisek, uskutečňují různá pozorování  

a experimenty, pracují s výzkumnými pomůckami a přístroji. Seznamují  
se s danými problémy i teoreticky, prostřednictvím her a pracovních listů. V závě-

ru žáci posoudí mikroklima vybraných lokalit, diskutují o vlastním vlivu na životní prostředí 
a navrhnou řešení vedoucí ke zlepšení. Výstupy vytvořené v elektronické podobě jsou školami vklá-
dány na webové stránky projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/. Zveřejněním 
na webových stránkách projektu a v médiích se informace dostanou k široké veřejnosti. Projekt byl 
realizován s finanční podporou MHMP. Ve školním roce 2013/2014 se ho zúčastnilo 22 základních 
škol z 22 městských částí a zaznamenal pozitivní ohlas. Proto byl ve školním roce 2014/2015 zahájen 
na dalších 20 školách.  

Projekt „Bádání v zahradě„ 
Za finanční podpory MČ Prahy 12 a MHMP jsme vytvořili 5 nových venkovních programů pro mateř-
ské školy v rámci cyklu “Bádání v zahradě” včetně vytvoření modelových metodik, pracovních listů  
a pomůcek. Jedná se o 5 projektových částí ročního cyklu: Zahrada plodí (září – říjen), Zahrada se chys-
tá ke spánku (listopad – prosinec), Zahrada spí (leden – únor), Zahrada se probouzí (březen – duben), 
Zahrada kvete (květen – červen). V těchto programech je kladen důraz na smyslové prožitky dětí a bliž-
ší poznání jejich zahrady a procesů, které mohou samy sledovat. Programy jsou založené na principu, 
že sama zahrada, její rostliny a živočichové, jsou dětem nejlepším učitelem.



Počítáme s vodou
Projekt zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou jsme zahájili již v červnu roku 2013 a úspěšně jsme 
v něm pokračovali celý rok 2014. Projekt bude ukončen v květnu roku 2015. Doposud proběhlo 8 semi-
nářů 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 23 odborných článků a dalších 5 jich je naplánováno na jaro 2015. V květnu 
proběhla 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 praxe aplikací 
hospodaření s dešťovou vodou, který je k vypůjčení v naší knihovně nebo ke stažení na 
webových stránkách projektu. V roce 2015 bude uspořádána mezinárodní odbor-
ná konference s názvem „Počítáme s vodou 2015“ a bude vydána publikace 
„Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“, na které spolupracují odborníci 
z ČVUT. Více informací naleznete na www.pocitamesvodou.cz.

Projekt je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce 
a za podpory Ministerstva životního prostředí 
České republiky.

V období září – listopad 2014 byly realizovány programy „Zahrada plodí“ a „Zahrada se chystá  
ke spánku“ s 8 skupinkami dětí MŠ Dolinka v Praze 12, s 5 skupinkami dětí MŠ 
U Vysočanského pivovaru v Praze 9 a s 2 skupinkami dětí MŠ Slunéčko v Praze 5. Celkově se realizace 
programů zúčastnilo 177 dětí (246,5 účastníkohodin). K programům „Zahrada spí“, „Zahrada se pro-
bouzí“ a „Zahrada kvete“ byly vytvořeny metodiky a většina pomůcek, jejich realizaci předpokládáme 
v období leden – červen 2015. Více informací na: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-
-venkovni-programy/

Koloběh vody
V areálu Odborného učiliště pro žáky s více vadami, 
K Nouzovu 308, Praha 4, byla vybudována nádrž 
na dešťovou vodu, která bude sloužit k zavlažová-
ní výukových ploch a vertikální zahrady. Dešťová 
voda je odváděna ze střech učiliště potrubími do 
akumulační nádrže o objemu 4,9 m3.  Dojde tím  
k výraznému ušetření pitné vody.

Stavbu nádrže podpořil 
Magistrát hlavního 
města Prahy 
a MČ Praha 
12.



Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové
Tento tradiční projekt má dva základní cíle: zlepšovat či udržovat stav konkrétních jírovců ve vnit-
roblocích na Praze 3 a působit na veřejnost nejen na území této městské části, aby se do ochrany jírov-
ců 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 2014 díky pomoci MČ Praha 3, 
která nám zdarma zajistila svoz naplněných pytlů a přislíbila pro další roky i výrobu vlastních papí-
rových pytlů. Celkem bylo v roce 2014 naplněno listím 145 pytlů v 8 vnitroblocích. Velkou zásluhu 
měli také firemní dobrovolníci, jejichž cennou pomoc pro nás zprostředkovává Byznys pro společnost. 
Zodpověděli jsme rovněž řadu dotazů veřejnosti, především ohledně výdeje prázdných pytlů a odvozu 
naplněných pytlů. 

Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Organizace je v objektu v dlouhodobém pronájmu a podílí se na zajištění provozu i oprav. V roce 2014 
zde byla za finanční podpory ČSOP a Lesů české republiky zajištěna renovace dřevěného schodiště.

Mapování krajových odrůd jabloní a hrušní na Kokořínsku
V roce 2014 proběhlo vyhledávání vzácných odrůd jabloní a hrušní k záchraně na 

genofondových plochách. Mapování se v prvním roce zaměřovalo na syste-
matickou inventarizaci celé oblasti Kokořínska, kdy jsme vybrali vhodné 

lokality (okolí obcí Vidim, Osinalice, Nedvězí, Střezivojice, Dobřeň, 
Jestřebice, Kokořín, Sitné, Šemanovice a Truskavna). V rámci to-

hoto širšího mapování vznikla představa o množství a rozsahu 
ovocných stromů na daném území. Z této kohorty nálezů 

byly předběžně určeny zajímavé odrůdy do zásobníku ná-
rodní databáze pro rok 2014 a bylo předáno celkem deset 

odrůd. V září 2014 byly zajištěné vzorky prezentovány 
k určení na pomologické výstavě v Děčíně a byla do-
dána tabulka podle metodiky včetně zaměření GPS 
systémem a požadovaná fotodokumentace habitu 
stromu a plodů.



Akce pro veřejnost
V rámci projektu Počítáme s vodou byl uspořádán 
cyklus seminářů „Hospodaření s dešťovou vodou, 
nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příleži-
tost“ ve 4 městech ČR (Liberec, Ostrava, České 
Budějovice, Hradec Králové). V rámci stejného 
projektu se konala Exkurze do Švýcarska za dobrými 
příklady hospodaření s dešťovou vodou.
Semináře i exkurze se pro veliký zájem budou opakovat 
v následujícím roce, v letech 2015 a 2016 je naplánována 
mezinárodní konference Počítáme s vodou.
Organizace se také zúčastnila několika akcí pro veřejnost: 
Veletrh sociálních služeb a neziskových organizací (12. 6.), 
Modřanský veletrh (3. 9.) a Dětský den pro Parukářku spojený 
s propagací referenda na Prahu 3 proti plánované zástavbě Parukář-
ky. Na všech akcích jsme měli svůj stánek. Pro děti byly připraveny hry, 
soutěže a úkoly.  Široká veřejnost mohla na našich stáncích Ekoporadny Praha 
využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologic-
kých odvětví.



Účetní uzávěrka ke dni 31. 12. 2014

dlouhodobý hmotný majetek

vlastní jmění

spotřeba materiálu

tržby z prodeje služeb 

odběratelé

účet výsledku hospodaření

spotřeba energie

ostatní výnosy

poskytnuté provozní zálohy

hospodářský výsledek ve schval. ř.

opravy a udržování

přijaté příspěvky

ostatní pohledávky

dodavatelé

cestovné

členské příspěvky

jiné pohledávky

závazky k zaměstnancům

náklady na reprezentaci

přijaté dary

pokladna

ostatní přímé daně

ostatní služby

výnosy celkem

hospodářský výsledek

běžný účet

záv. ve vztahu ke st. rozpočtu

mzdové náklady

aktiva celkem

dohadné účty pasivní

jiné ostatní náklady

pasiva celkem

náklady celkem

aktiva

pasiva

náklady

výnosy

0,-

629.000,-

335.000,-

240.000,-

34.000,-

-103.000,-

337.000,-

37.000,-

0,-

14.000,-

74.000,-

0,-

55.000,-

0,-

834.000,-

19.000,-
834.000,-

 počáteční stav

 počáteční stav

0,-

0,-

-335.000

-872.000,-

-1.000

239.000,-

-432.000,-

27.000,-

-20.000,-

13.000,-

-74.000,-

9.000,-

863.000,-

599.000,-
-12.000,-

obrat

obrat

0,-

629.000,-

209.000,-

705.000,-

0,-

-632.000,-

41.000,-

2.000,-

33.000,-

136.000,-

19.000,-

1.231.000,-

-95.000,-

64.000,-

159.000,-

5.000,-

-20.000,-

27.000,-

19.000,-

102.000,-

0,-

9.000,-

1.098.000,-

2.044.000,-

-632.000,-

918.000,-

599.000,-

1.119.000,-

838.000,-

7.000,-

13.000,-

838.000,-

2.677.000,-

koncový stav

koncový stav


