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Ekocentrum Koniklec, o. p. s. byla založena v roce 2012. V únoru 2014 změnila svou právní formu 
z občanského sdružení na obecné prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté 

zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a eko-
výchovu. Jejím posláním je zlepšování vztahu občanů k životnímu prostředí se zaměřením na ochranu 

přírodního a kulturního dědictví.

Společnost měla v roce 2014 13 členů.

Statutární orgán:
PhDr. Dagmar Koucká – ředitelka o.p.s.

Členové správní rady: 
Mgr. Jan Strnad
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Mgr. Alena Wollerová

Členové dozorčí rady: 
Mgr. Lukáš Koucký
Martina Marešová

Mgr. Lucie Vančurová

Členové odborné rady: 
Barbara Doležalová 

Mgr. Alice Končinská 
Tereza Sedláčková
Mgr. Irena Tichá 

Ing. Marie Vaculíková 

Zakladatelé společnosti: 
MUDr. Hynek Jebavý 
PhDr. Dagmar Koucká

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

V roce 2014 nás podpořili:

Loga



Sad starých odrůd jabloní 
na Násirově náměstí na Praze 12
Projekt rozvíjí oblast Násirova náměstí v Praze 12 
jako plochy zeleně s potenciálem rekreační a vý-
chovně-naučné funkce. Došlo k vytvoření příjem-
ného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání 
zdejších obyvatel. V roce 2013 proběhlo pomologic-
ké mapování a přípravné práce na pozemku, bylo pro-
vedeno setkání s občany a partnery v rámci workshopu 
na ZŠ Na Beránku s ochutnávkou plodů a výběrem odrůd 
jabloní pro výsadbu. Celkem bylo v roce 2014 vysázeno 
čtrnáct výpěstků vysokokmenů sedmi různých starých odrůd, 
byly instalovány dvě naučné tabule a dvě netradiční dřevěné la-
vičky. Otevření sadu proběhlo v dubnu 2014 společně s akcí pro 
veřejnost. Projekt je realizován za účasti veřejnosti a ve spolupráci  
s partnery projektu, kterými jsou MČ Praha 12, Hlavní město Praha  
a ZŠ Na Beránku.

Exkurze pro školy do provozů na zpracování odpadu 
Exkurze do provozů zpracovávajících odpad zajišťujeme pro pražské školy včetně výkladu vyškoleného 
lektora a metodických materiálů pro učitele.  Na mimopražské provozy je zajištěna doprava autobusem. 
V roce 2014 jsme exkurze realizovali od ledna do června, pro školy jsme zajistili možnost návštěvy no-
vých specifických provozů jako kompostárny, bioplynové stanice nebo čistírny odpadních vod, nabízeli 
jsme tak možnost navštívit celkem až 24 provozů. Provedli jsme 72 exkurzí pro 1137 žáků. Exkurze 
byly pro školy zdarma díky podpoře Hlavního města Prahy, která byla dočasně v tomto roce ukončena. 
Věříme, že v příštím roce opět na naši vzájemnou spolupráci navážeme.



Dům zaniklých řemesel 
a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Významná obnova Domu zaměřená převážně na 
interiéry a založení expozice skanzenu probíha-
la během června až listopadu 2013. Můžeme tak  

v Domě obdivovat původní stavební technologie  
a materiály, například hliněné omítky a podlahy, ci-

helné dlažby, povalové stropy, původní svlakové dveře, 
dobová okna se šambránou, kamenné žlaby, dobový ná-

bytek, řemeslné nástroje a podobně. Srdcem domu je nově 
zbudovaná replika dobových kachlových kamen se sporá-

kem a lůžkem ve světnici. V Domě a na pozemku je umístěno 
13 naučných tabulí s audiozáznamem recitace vesnické prózy  

a poezie a dalších doprovodných informací k chalupě včetně kvízů. 
Sociální zázemí Domu bylo zcela přestavěno do podoby historizující 

kuchyně a koupelny se sprchovým koutem. Na pozemku byl vysázen sad 
deseti starých odrůd jabloní. V roce 2014 proběhla výměna oken v přízemí domu, 

renovace schodiště a náhrada betonového zápraží původní dobovou pískovcovou dlažbou. 
Objekt slouží převážně pro ubytovávání skupin dětí a mládeže.  

Projekt spolupráce pražských ekoporaden - ekoporadnypraha.cz
Ekoporadenské služby byly zajištěny a realizovány na území hlavního města Prahy. Ekocentrum Koni-
klec koordinovalo poradenský a osvětový projekt Ekoporadny Praha, do kterého bylo zapojeno celkem 
7 pražských ekoporaden, konkrétně: Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec - Ekoporadna Praha, 
EkoCentrum v Domě, Mladí ochránci přírody, PRO-BIO liga, Toulcův dvůr a Zelená domácnost.   
V rámci projektu Ekocentrum Koniklec pořádalo seminář „Zeleň v městské zástavbě – Arboristické 
standardy“, který se konal 2. 12. 2014 a představil účastníkům novinky a aktuální úpravy v oblasti vý-
sadby a údržby městské zeleně.  Dále bylo například možné v říjnu navštívit infostánek s ochutnávkou 
jablek na farmářském trhu na Kubánském náměstí.



Mapování zeleně v pražských ulicích
V roce 2014 opět probíhalo mapování pouliční zeleně ve spolupráci s TSK. Podařilo se nám určit 
a zanést do mapy celkem 12 334 stromů. Data jsme poté zadali do specializovaného počítačového 
programu, aby je mohla TSK využívat při péči o zeleň. Mapovali jsme území Stodůlek (1069 stromů), 
Jinonic (6581 stromů), Hlubočep (4355 stromů) a Holyně (334 stromů).

Ekologické výukové programy pro žáky základních škol
Ekocentrum Koniklec uskutečnilo v roce 2014 11 ekologických výukových programů pro 238 žáků 
(427,75 účastníkohodin) základních škol. 10 programů proběhlo s 223 žáky I. stupně ZŠ (390,25 účast-
níkohodin) a 1 program s 15 žáky II. stupně ZŠ (37,5 účastníkohodin). Všechny programy se uskuteč-
nily v interiéru škol. 
Více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/.

Den Země v Praze 12
Letošní oslava Dne Země se v Modřanech konala už po třiadvacáté a opět v areálu Freestyle Parku. 
Oslavu pořádala městská část Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. Letošní ročník byl in-
spirován Mezinárodním rokem rodinných farem, který pro rok 2014 vyhlásila OSN. 
Jako každý rok, i tentokrát připravilo Ekocentrum Koniklec několik stánků  
s aktivitami pro děti, jejichž společným tématem byl cyklus potravin od 
jejich pěstování až po nakládání s jejich odpady. Bohatý byl také 
program na pódiu, kde například promluvily zástupkyně komunit-
ních zahrad Kuchyňka v Troji Hana Vacková a Zebra v Braníku 
Kristina Papoušková. 

Informačně vzdělávací kampaň ke dni Země
Mezi 10. dubnem a 16. 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 měst-
ských částí Prahy. V jednotlivých částech Prahy 
byl vždy v určený čas v provozu stánek, na kte-
rém probíhaly různé aktivity zajímavé nejen pro 
děti, ale také pro dospělé. Hlavním tématem byla 
problematika třídění a recyklace 
odpadů, letos také témati-
ka rodinných farem 
a farmářských 
trhů.



Oprava naučných stezek v Praze 12 
Na Praze 12 se nachází již několik naučných stezek zbudovaných Ekocentrem Koniklec. Jako každý rok 
i letos byla provedena jejich údržba. Byla doplněna jedna chybějící tabule a opravena jedna vyvrácená 
tabule naučné stezky Neleníme v zeleni v lesoparku Kamýk. S úklidem Modřanské stezky a lesoparku 
Kamýk nám pomohli žáci základních škol Na Beránku a Angel. Opravy naučných stezek mohly být 
provedeny díky podpoře městské části Praha 12.

Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí
Jedná se o pilotní projekt zjišťování výskytu nejrozšířenějších invazních rostlin na území města Prahy 
a přilehlého okolí. Mapování je soustředěno především na levostranné přítoky řeky Vltavy. Smyslem 
projektu je také působení na zástupce nejen městských částí, kterých se projekt dotýká, ale i na širší 
veřejnost, informovat je o problematice nepůvodních druhů na našem území, o možnostech nakládání 
s těmito druhy a zároveň se snažit o prevenci v zavlékání a vysazování těchto druhů na zahradách, 
soukromých pozemcích i ve volné krajině. V roce 2014 jsme se zaměřili na mapování v terénu, v násle-
dujícím roce budou výsledky vyhodnoceny a bude uspořádán seminář pro úředníky.

Vodní škola
Projekt Vodní škola byl realizován v 1. pololetí školního roku 2014/2015 na 

základní škole Jeseniova. Do projektu byli zapojeni žáci a pedagogové  
2. stupně. Projekt byl zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti 

žáků v oblasti úspor pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou  
a na ekologizaci provozu školy. Součástí projektu byla realizace 

vodního opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku. Pro-
jekt se skládal z 5 výukových modulů: Voda ve světě, Voda 

v krajině, Voda ve městě, Voda v domácnosti a Voda ve 
škole. Moduly 1-4 obsahovaly terénní exkurzi, vnitřní 

výukový program a domácí úkol. Pátého modulu se 
účastnila pouze vybraná skupina žáků, kteří navrhli  
a zhodnotili opatření na úsporu pitné vody nebo 
hospodaření s dešťovou vodou přímo ve škole. 
Moduly probíhaly celkem v 10 třídách školy. Žáci 
navštívili Muzeum pražského vodárenství, Cent-
rální čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově 



Den Země v Prachovicích a Den dětí v Dobříni
Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností 
Holcim (Česko), a. s. už třetím rokem uspořádalo Den Země v Pracho-
vicích. Akce se konala ve čtvrtek 24. dubna pro zhruba 150 dětí z okolních 
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 programem. Tématy Dne Země 2014 byly obnovitelné zdroje energie, předcházení vzniku 
odpadu a ochrana fauny a flory. Program se dětem i pedagogům moc líbil a počasí se vydařilo.

V návaznosti na úspěch této akce uspořádalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Hol-
cim (Česko), a. s. Den Dětí v Dobříni. Akce proběhla 5. června pro zhruba 160 dětí z okolních mateř-
ských a základních škol. Děti z mateřských škol v Dobříni, Bechlíně a Předoníně a žáci 1. – 5. tříd ze 
škol v Bechlíně a Bezděkově se zúčastnili bohatého programu zaměřeného na ekologické vzdělávání 
na téma ochrana lesů, třídění a recyklace odpadu, koloběh vody, pitná a dešťová voda a její využití, 
obnovitelné zdroje energie, domácí ekologie a poznávání zvířátek dle stop.

a také absolvovali exkurzi v ulicích Prahy s důra-
zem na vodní prvky (jezírka, vertikální zahrada, 
zelená střecha). V závěrečném modulu zvolili žáci 
opatření pro školu: výměnu otočných kohoutků za 
pákové baterie ve třídách. Přednost dostaly třídy  
1. stupně, kde žáci ještě nemají tolik síly k utahování 
kohoutků. Výměna však proběhla i v několika třídách 
2. stupně. V roce 2015 zahájíme projekt Vodní škola II.

Projekt finančně podpořilo 
Ministerstvo životního prostředí ČR.



Účetní uzávěrka ke dni 31. 12. 2014

pozemky
aktiva

stavby
oprávky ke stavbám
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
pohledávky za zaměstnance
pokladna
běžný účet
jiná aktiva
aktiva celkem

24.000,-
počáteční stav

619.000,-
-50.000,-
3.000,-
6.000,-
431.000,-
0,-
12.000,-
212.000,-
0,-
1.257.000,-

0,-
obrat

0,-
-39.000,-
41.000,-
5.000,-
-431.000,-
15.000,-
-11.000,-
-156.000,-
6.000,-

24.000,-
koncový stav

619.000,-
-89.000,-
44.000,-
11.000,-
0,-
15.000,-
1.000,-
56.000,-
6.000,-
687.000,-

účet výsledku hospodaření
pasiva

hospodář. výsledek ve schval. řízení
dodavatelé
přijaté zálohy
ostatní závazky
závazky k zaměstnancům
ostatní přímé daně
ostatní daně a poplatky
závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
dohadné účty pasivní
pasiva celkem

260.000,-
počáteční stav

298.000,-
346.000,-
0,-
337.000,-
5.000,-
0,-
1.000,-
0,-
10.000,-

-144.000,-
obrat

260.000,-
-346.000,-
7.000,-
-432.000,-
0,-
3.000,-
-1.000,-
82.000,-
1.000,-

116.000,-
koncový stav

558.000,-
0,-
7.000,-
-95.000,-
5.000,-
3.000,-
0,-
82.000,-
11.000,-
687.000,-

tržby z prodeje služeb
výnosy

jiné ostatní výnosy
přijaté příspěvky
členské příspěvky
výnosy celkem

hospodářský výsledek:

808.000,-
1.000,-
506.000,-
1.000,-
1.316.000,-

116.000,-

spotřeba materiálu
náklady

spotřeba energie
opravy a udržování 
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
jiné ostatní náklady
odpisy dl. hmot. a nehmot. majetku
náklady celkem

60.000,-
14.000,-
204.000,-
13.000,-
8.000,-
458.000,-
397.000,-
5.000,-
39.000,-
1.200.000,-


