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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. Je držitelem Certifikátu poskytovatele environmentální výchovy platným 
do roku 2022. 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. Zaměřuje se 

zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s cílovou skupinou děti, mládež, 
zastupitelé, podnikatelé, veřejnost a praktickou ochranu přírody. 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 v roce 2019 měla 16 členů.

Vedení organizace:
PhDr. Dagmar Koucká – předsedkyně ZO 

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

Mgr. Tereza Kučerová (Součková) – místopředsedkyně ZO 
Marktéta Hrnčálová – místopředsedkyně ZO

Ing. Martina Marešová – hospodářka ZO 
Mgr. Tereza Sedláčková – revizorka

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

01/71 ZO ČSOP 
Koniklec na webu

Hlavní stránka 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.
www.ekocentrumkoniklec.cz

Facebook 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
www.facebook.com/ekocentrumkoniklec

Počítáme s vodou
www.pocitamesvodou.cz

Facebook Počítáme s vodou
www.facebook.com/hospodarenisdestovouvodou

Mikroklima okolí školy
www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly

Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové
www.klinenka.cz

www.evp.adaptacepraha.cz

V roce 2019 
nás podpořili zejména:

Ekologické výukové programy
V rámci již tradičního projektu, který v návaznosti realizujeme již od roku 2002, jsme v projektu 
„Ekologické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ 2018/2019“ uskutečnili od 
října 2018 do listopadu 2019 celkem 328 ekologických výukových programů (dále EVP) 
v celkovém počtu 8 912,75 účastníkohodin (dále ÚH) a zúčastnilo se jich celkem 5 075 
dětí pražských mateřských, základních a středních škol. Z toho byly EVP realizovány se 162 
skupinami dětí pražských MŠ (1 851 dětí, 1 926 ÚH), 110 skupinami žáků I. stupně pražských 
ZŠ (2 075 žáků, 4 097,75 ÚH) a 55 skupinami žáků II. stupně pražských ZŠ (1 133 žáků, 2 849 
ÚH) a jednou skupinou studentů SŠ (16 studentů, 40 ÚH).
Z celkového množství se 122 programů konalo v terénu a 206 programů v interiéru, na školní 
zahradě či v okolí školy.
Nabídku našich programů jsme na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů 
inovovali, provedli jsme revizi metodik, pracovních listů a pomůcek stávajících EVP a doplnili 
je o dva nové programy: „Ptačí budky do škol“ a „Vodní ptáci zblízka“, které jsme oba 
vytvořili v několika verzích pro různé věkové kategorie dětí.
Aktuální nabídku programů jsme propagovali nejen na našich webových stránkách a ve 
čtyřech nabídkových brožurách, ale i na 10 akcích pro veřejnost a pedagogy. V průběhu 
projektu bylo napsáno 5 článků týkajících se aktuálně nabízených EVP a pět našich lektorů 
absolvovalo dva vzdělávací semináře z nabídky SSEV Pavučina.
Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha.
Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/.

Příměstské tábory
Během prázdninových měsíců 2019 proběhl 3. ročník našeho příměstského tábora „Eko-
hraní v pražských lesích“ pro děti ve věku 5–12 let (výjimkou byli sourozenci ve věku 4 let). 
Jednalo se o dva pětidenní turnusy uceleného programu se zaměřením na environmentální 
vzdělávání dětí. Cílem projektu bylo nabídnout dětem smysluplně strávený čas v zeleni 

pražských lesoparků a lesů, především dětem z Prahy 3, kde kromě městských parků není 
mnoho možností vyžití v přírodě.
V termínu 5.–9. 8. 2019 se tábora zúčastnilo 20 dětí, což byl maximální stanovený počet. 
Termín 26.–30. 8. 2019 byl opět naplněn maximálním možným počtem 30 dětí a opět tak 
probíhaly paralelně dva tábory po cca 15 dětech.

www.pocitamesvodou.cz
cs-cz.facebook.com/hospodarenisdestovouvodou 
http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli- skoly


Naše tábory mají „putovní“ charakter; každý den trávíme s dětmi celý den v některé z lokalit 
pražských lesů, kde si nejen hrajeme a poznáváme přírodu, ale také obědváme. Tentokrát 
jsme s batůžky na zádech navštívili Radotínsko-Chuchelský háj, Modřanské tůně, Modřanskou 
rokli, Divokou Šárku a Kunratický les. Děti se na 5 dní staly členy expedice a v rámci programu 
bádaly v přírodě, zkoumaly drobné živočichy, rostliny, pozorovaly ptáky, tvořily z přírodnin… 
Vše si zaznamenávaly do „cestovatelských deníků“ a byly odměňovány motivačními body. 
Poslední den tábora byl vyhlášen vítěz s největším počtem bodů za dílčí aktivitu v rámci 
expedice. U každého dítěte byla tedy vyzdvižena jeho nejlepší schopnost či znalost.

Tábor měl velmi pozitivní hodnocení dětí i jejich rodičů. Projekt byl finančně podpořen MČ 
Praha 3. Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky-tabor/

Město do kapsy 
– Mikroklima a veřejný prostor v okolí školy
Na jaře 2019 jsme realizovali stěžejní část projektů Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor 
v okolí školy 2018/2019 pro žáky 5.–9. ročníků pražských základních škol.
V projektu „Mikroklima okolí školy“ se žáci se zabývali životním prostředím, které badatelskými 
metodami zkoumali z hlediska stavu ovzduší, zeleně a vody. Na aktivity v terénu navazovaly 
aktivity ve třídě. Žáci pracovali v týmech, a postupně získali znalosti o životním prostředí  
a o faktorech, které ho ovlivňují. Tyto znalosti následně uplatnili ve zpracování návrhu úprav 
vylepšení konkrétního místa v okolí své školy. 
Do projektu bylo ve školním roce 2018/2019 
zapojeno 11 škol (532 žáků). Po skončení 
projektu byla provedena externí evaluace 
společností Spora, z. s., která pokračuje ještě 
ve školním roce 2019/2020. 
V projektu „Veřejný prostor v okolí 
školy“ se žáci zabývali jedním z nabízených 
témat – mobilita a bariéry občanů, příběh 
místa nebo estetika a rekreace. V úvodní části 
se žáci naučili rozlišovat veřejný a soukromý 
prostor, vytvořili si pocitovou mapu svého 
okolí a provedli dotazníkový průzkum mezi 
spoluobčany v terénu. V tématu mobilita  
a bariéry si vyzkoušeli návštěvu pošty, 
obchodu apod. s berlemi, na vozíčku nebo  
s kočárkem. V tématu příběh místa žáci hledali 
kulturní nebo přírodní zajímavost, kterou by 
prostřednictvím článku či napsáním legendy zaujali veřejnost. Estetika a rekreace je téma, 
které dalo žákům možnost pohlížet na veřejný prostor jako na místo odpočinku a zvelebit 
ho. Díky projektu jsme do veřejného prostoru umístili ptačí budky, vysázeli květiny, instalovali 
hrazení k zakrytí kontejnerů a vytvořili brožuru Strašidelných příběhů z nejzajímavějších míst 
Suchdola, která byla rozdávána veřejnosti na školní akci. Do projektu byly ve školním roce 
2018/2019 zapojeny 4 školy (126 žáků). 

Výstupy z jednotlivých aktivit učitelé nahrávali na nově vytvořené webové stránky projektu 
(www.mestodokapsy.cz). Ty byly k dispozici k nahlédnutí zastupitelům městské části i široké 
veřejnosti. Výsledky projektu jsme prezentovali v médiích, ve školách a na akcích pro veřejnost. 
Projekt byl v roce 2018/2019 finančně podpořen Hlavním městem Praha, MČ Praha 4, MČ 
Praha 5, MČ Praha 7, MČ Praha 11 a MČ Praha 12. 

Město do kapsy – Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor v okolí školy 2019/2020
Na podzim 2019 jsme rozběhli další ročník projektů. Do projektu „Mikroklima okolí školy“ 
je zapojeno 11 pražských škol. Do projektu „Veřejný prostor v okolí školy“ jsou zapojeny  
4 pražské školy. Projekt je v roce 2019/2020 finančně podpořen Hlavním městem Praha.

Interaktivní program adaptace na změnu klimatu
Program „Adaptace na změnu klimatu“ ve školním roce 2018/2019 navazuje na předchozí 
„Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ z roku 2017/2018, v jehož rámci 
vznikl program „Žilo bylo jedno město“ v podobě interaktivního divadélka pro mateřské 
školy a interaktivní program „Stavitelé města“ pro žáky 1. stupně ZŠ.
Ve školním roce 2018/2019, na základně zpětných vazeb z předchozího roku, navíc vznikly 
dva nové programy, takže nabídku v rámci projektu tvořily 4 programy: „Žilo bylo jedno 
město“ pro MŠ, „Žilo bylo jedno město“ pro 1. ročník ZŠ, „Stavitelé města I“ pro 2.–3. ročník 
ZŠ a „Stavitelé města II“ pro 4.–5. ročník ZŠ. Program pro MŠ byl realizován již osvědčenou 
formou interaktivního divadélka, 
při kterém děti společně s maňásky 
připevňovaly jednotlivá opatření 
na plátno s plánem města, kterému 
tak pomohly před negativními 
dopady klimatických změn. Program 
pro 1. ročník ZŠ byl vypracován 
obdobně, avšak děti pracovaly 
společně s maňásky s on-line 
aplikací města na interaktivní tabuli. 
Program pro 2.–3. ročník ZŠ využívá 
rovněž on-line aplikace města 
na interaktivní tabuli, nicméně  
o něco složitější. Žáci navíc 
zkoumají adaptační opatření na 
pozemku vlastní školy. Program 
pro 4.–5. ročník ZŠ pracuje se 
simulační deskovou hrou „Adapťáci“, ve které žáci vytvářejí vlastní město a posléze vyrážejí 
na vycházku do okolí školy, kde navrhují vhodná adaptační opatření, která zpracovávají do 
podoby plakátu. 
Své prezentace mohli žáci 4. a 5. ročníků představit na závěrečné soutěži o nejlepší adaptační 
opatření, která se v rámci projektu konala dne 13. 6. 2019 na Nové radnici. Zapojené třídy 
prezentovaly své návrhy opatření. Byla vyhlášena první tři místa nejlepších návrhů. Objednatel 
se rozhodl podpořit projevený zájem žáků 4.–5. ročníků pražských ZŠ o tématiku vlivu změny 
klimatu na městské prostředí a adaptačních opatření snižujících její negativní důsledky na 
život ve městě tím, že namísto finanční podpory realizace jen tří nejlépe hodnocených návrhů 
adaptačních opatření umožnil školám zažádat o poskytnutí individuální finanční podpory na 
realizaci každého prezentovaného návrhu adaptačního opatření.
Podepsáním dodatku ke smlouvě tedy došlo ke změně pojetí odměn pro účastníky programu 
„Stavitelé města II“ a všem zapojeným školám bylo umožněno podat žádost o poskytnutí 
individuální finanční podpory na realizaci prezentovaného návrhu adaptačního opatření  
ve výši 10 000 Kč.

Všechny programy představují dětem ucelenou interaktivní a zábavnou formou, úměrnou 
věkové skupině, negativní dopady, které mohou hrozit ve velkém městě v důsledku změny 
klimatu (např. sucho, vysoké teploty, přívalové deště, povodně, extrémní klimatické jevy aj.).



Počítáme s vodou 2019/2021
Projekt „Počítáme s vodou“, který je již 4. během stejnojmenného projektu, byl podpořen 
Ministerstvem životního prostředí ČR, Hlavním městem Praha a Státním fondem životního 
prostředí ČR. Navazuje na projekty „Počítáme s vodou III“ (2017–2018), „Počítáme 
s vodou II“ (2016), „Počítáme s vodou“ (2013–2015) a řadu dalších předchozích aktivit naší 

organizace zaměřených na podporu zavádění 
opatření a postupů správného hospodaření  
s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí. 
Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-
vzdělávacího projektu jsou zástupci státní  
a veřejné správy ČR.
Projekt zahrnuje realizaci 12 seminářů  
v různých městech. V roce 2019 jsme 
uskutečnili tři, v roce 2020 je plánováno pět  
a v roce 2021 čtyři semináře. V listopadu 
2019 jsme uspořádali již 5. ročník mezinárodní 
konference „Počítáme s vodou 2019“,  
6. a 7. ročník je plánován na podzim roku 2020 
a 2021.  Na jaře 2020 se uskuteční jednodenní 
pražská exkurze a čtyřdenní zahraniční exkurze 
do Německa za příklady aplikované modro-
zelené infrastruktury.  

Během celého projektu je k dispozici bezplatná poradna, zodpovídáme dotazy týkající se 
hospodaření s dešťovou vodou ať už na soukromém, či veřejném majetku. Průběžně je 
doplňována Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou v ČR i zahraničí. 
Na webových stránkách je možné sledovat publikované tematické odborné články. Řada  
z nich byla otištěna v celostátních periodikách. Více informací na www.pocitamesvodou.cz.

10. konference o ekovýchově v Praze
10. konference o ekovýchově v Praze proběhla 17. 10. 2019 v hotelu Artemis. Tématem 
letošní konference, kterou jsme pro Magistrát hlavního města Praha zajišťovali již potřetí 
v řadě, bylo „Jak komunikovat environmentální témata, aby zaujala?“.
Přednášky se konaly v dopoledním a odpoledním bloku s panelovou diskusí. Součástí 
konference byla prezentace firem poskytujících služby v oblasti EVVO formou veletrhu.
Konference se zúčastnilo 167 posluchačů. Více informací lze najít na webu  
https://www.konferenceevvopraha.cz/.

Teréní vycházky přírodou Mělnicka 
- putování na Barabu 
a Kokořínským dolem
Zorganizovali jsme tři osvětové akce, které 
si kladly za cíl provést veřejnost zajímavými, 
krásnými a někdy i méně přístupnými kouty 
přírody Mělnicka.
První vycházka v květnu 2019 vedla za 
bezobratlými do Kokořínského dolu. Tato 
vycházka byla určena jak běžné veřejnosti, 
tak učitelům. Zabývali jsme se pozorováním  

Celkem se projektu zúčastnilo 23 základních a 13 mateřských pražských škol. Bylo realizováno 
celkem 105 programů pro 1 875 dětí (celkem 4 888,75 účastníkohodin), z toho 41 programů 
se uskutečnilo v MŠ s účastí 516 dětí, 29 programů v 1. ročníku ZŠ s účastí 610 dětí,  
22 ve 2.–3. ročníku ZŠ s účastí 481 dětí a 13 ve 4.–5. ročníku ZŠ s účastí 268 dětí.
Projekt byl zadán a finančně podpořen Magistrátem hl. m. Prahy a byl součástí implementačního  
plánu ke Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019.
Více informací o programech lze nalézt zde: http://evp.adaptacepraha.cz

Pozemkový spolek Koniklec
V roce 2019 jsme díky finanční podpoře Hlavního města Praha, MČ Praha 12 a ČSOP mohli 
uskutečnit hned několik aktivit v mokřadu Na Beránku, o jehož revitalizaci se snažíme již od 
roku 2016. Šlo o aktivity managementové, výzkumné, ale i o jednání s majiteli o pronájmu 
pozemků na lokalitě.

Revitalizace mokřadu Na Beránku 
Náš pozemkový spolek Koniklec v roce 2019, prvně od svého založení, získal peníze na 
management mokřadní louky Na Beránku, proto jsme mohli konečně řádně provést kosení, 
pastvu a prořezávku náletových dřevin. Tímto managementem se snažíme docílit revitalizace 
mokřadu, jeho navrácení do původní podoby otevřeného mokřadního biotopu a zachování 
vzácných druhů rostlin a živočichů typických pro podmáčené louky.
Mozaikovité kosení lokality jsme směřovali do doby po odkvětu některých dvouděložných 
rostlin, a to do první půle července 2019. Pokosené seno zůstalo na lokalitě chvíli ležet, 
aby se dvouděložné rostliny vysemenily. Poté bylo z lokality odvezeno, aby nedocházelo 
k nežádoucímu tlení a zvyšování živin, na což bývají mokřadní druhy citlivé. Část pokosené 
travní hmoty byla využita jako seno pro okolní chovatele koní.
V polovině listopadu jsme pokračovali v kosení 
pozemku 2334/1 (3 619 m²), a především jsme 
provedli prořezávku náletových dřevin na 
všech výše uvedených pozemcích. Prořezali 
jsme hlavně druhy Fraxinus excelsior, Juglans 
regia či Malus domestica. Část pokoseného 
materiálu jsme nechali na místě k rozebrání na 
otop, části travin a větví, jež zbyly po průřezu 
menších dřevin, vytvořily tzv. hadníky, které 
slouží plazům a jiným živočichům jako úkryty.

Monitoring mokřadu Na Beránku
Pěnice slavíková, skokan hnědý či slepýš 
křehký – to je výčet jen několika z mnoha 
různých druhů, které se podařilo objevit na 
území mokřadní louky Na Beránku. Cílem bylo 
provést zde monitoring výskytu ptáků, plazů 
a obojživelníků, a zjistit tak, v jakém stavu se 
z hlediska biologické rozmanitosti momentálně 
mokřadní společenstvo nachází. Podařilo se potvrdit výskyt tří druhů plazů, konkrétně ještěrky 
obecné, slepýše křehkého a užovky obojkové. Ze zástupců obojživelníků byl nalezen jedinec 
skokana hnědého, a to v tůňce nacházející se v západní části spravované lokality. Nejvyšší 
zjištěné rozmanitosti se těšili zástupci skupiny ptáků. Sledováno bylo více než dvacet různých 
druhů, mezi nimi například rákosník zpěvný – jeden z typických obyvatelů mokřadních biotopů, 
dále např. cvrčilka zelená, budníček menší, strakapoud velký či žluna zelená.

http://


a metodami práce s dětmi při odchytu a určování bezobratlých živočichů. Druhá vycházka, 
Setkání s ptáky na Barabě, se uskutečnila v červnu v rámci kampaně ČSOP „Setkání  
s přírodou“. Třetí vycházka se uskutečnila ve spolupráci s CHKO, kdy v září proběhla „Netopýří 
noc“ v okolí Harasova. Vycházek se zúčastnilo celkem 87 účastníků. Největší zážitky jsme 
poskytli dětem v podobě živých bezobratlých, raků a netopýrů. Vycházky byly pořádány  
v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České republiky, s. p.,  
a Ministerstvem životního prostředí.

Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Naše organizace je v objektu v dlouhodobém pronájmu a podílí se na zajišťování provozu  
i oprav. Od roku 2015 nabízíme víkendové akce pro veřejnost. Zájemci si mohou vyzkoušet 
stloukání másla, pečení chleba a housek, předení vlny z česance, výrobu provazů, drátování 
apod. Návštěvníky také seznámíme s historií domu, jeho dobovými zvláštnostmi a životem 
lidí na venkově v 18. a 19. století.

Akce pro veřejnost
V únoru jsme instalovali vlastní stánek v Atriu Flora na akci „Prázdniny na Trojce“, kterou 
pořádá MČ Praha 3. Zvali jsme návštěvníky obchodního centra zejména na plánované letní 
příměstské tábory. 
V rámci realizace 10. konference o ekovýchově v Praze v říjnu 2019 jsme se zúčastnili také 
veletrhu, na kterém jsme prezentovali své aktivity, nabízeli ekoprogramy a naše vzdělávací 
hry. Zároveň jsme poskytovali 
poradenství v oblasti 
předcházení vzniku odpadu.
V rámci oslav Dne Země jsme se 
zúčastnili akce, kterou v dubnu 
2019 pořádal Magistrát hlavního 
města Praha na Vyšehradě. 
Podtitulem akce bylo téma Zero 
Waste, a tak jsme zde představili 
veřejnosti aktivity především 
na toto téma. Vyráběli jsme 
s dětmi Šemíka z „odpadků“, 
nabízeli jsme poradenství v této 
oblasti a vzhledem k lokalitě 
jsme se zaměřili také na historii 
Vyšehradu.
V dubnu 2019 Toulcův Dvůr 
oslavil se Dnem Země zároveň 
i své 25. narozeniny a my jsme u toho nemohli chybět. Na stánku jsme nabízeli poradenství 
v oblasti předcházení vzniku odpadu, děti si mohly vyzkoušet aktivity na téma voda  
a předcházení vzniku odpadu.
V průběhu oslav Dne Země na Praze 12 jsme veřejnosti představovali především naše 
projekty na téma adaptace na změnu klimatu, kterými jsou „Město do kapsy“, „Vodní škola“ 
a dále naše adaptační programy pro děti z MŠ až po studenty středních škol.
V rámci akce EduForum jsme se v květnu 2019 prezentovali na stánku EduTrhu. Fórum 
mapuje inovativní vzdělávací projekty a představuje je pak na svých akcích. 
Účastnili jsme se také akce „Zahradní festival“ s podtitulem Oslava přírody a života  
v ní, inspirace pro výuku, relaxace, který se konal v září 2019 v Poděbradech v prostorách  

Eko zahrady Střední zemědělské školy. Zde jsme se na vyžádání organizátorů zaměřili 
především na představení našich ekologických výukových programů a používaných pomůcek 
místním pedagogům mateřských a základních škol.
Národní konference EVVO „Nasucho“, která se konala v říjnu 2019 v Brně, byla letos zaměřena 
na sucho a klimatickou změnu. Měli jsme zde možnost prezentovat nejen programy a hry na 
stánku, ale i vystoupit v odpoledním bloku zajímavých programů a informací s formátem 
prezentace dle Pecha Kucha a představit tak program „Stavitelé města“.
V rámci kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jsme v dubnu 2019 uspořádali velký jarní 
úklid mokřadu Na Beránku. Spolu s dobrovolníky jsme uklidili 13 pytlů suti, 20 kg železa,  
10 kg matrací, 70 kg navážek bioodpadu, 100 kg pneumatik, 6 kg plastů, 11 pytlů 
směsného odpadu, 1 pytel skla, 1 pytel petlahví. Také jsme uskutečnili jarní úklid v revíru  
Tři Stoly, okres Rakovník.
Také jsme se čtyřmi články zapojili do 5. EKOvýzvy Greenpeace jako ambasador výzvy snížení 
vodní stopy. 

Ochrana Jírovce Maďalu proti klíněnce jírovcové
„Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové“ je již tradičním projektem organizace, 
věnujeme se mu již 21 let. V číslech rok 2019 pro tento projekt znamenal 355 pytlů naplněných 
listím napadeným klíněnkou jírovcovou, a to během 75 úklidů ve 22 vnitroblocích na Praze 2  
a 3. Uveřejnili jsme 4 informační články věnující se projektu a problematice klíněnky. Občanům 
jsme pro samostatný sběr listí vydali 20 papírových pytlů. Projekt byl finančně podpořen 
Hlavním městem Praha a MČ Praha 3.

Město z ptačí perspektivy
V roce 2019 jsme dokončili práce na projektu „Město z ptačí perspektivy“, s jehož realizací jsme 
započali již roku předchozího. Stěžejním předmětem prací bylo 5 informačních panelů naučné 
stezky, vybavených interaktivními prvky a zaměřených na poznávání a podporu městského 
ptactva. V průběhu roku 2019 jsme vytvořili jejich výtvarnou a grafickou podobu včetně 
doplňkových prvků. Tabule jsme koncipovali 
jako oboustranné; jednu stranu tvoří malovaný 
miniatlas skupiny ptačích druhů obývajících 
určitý typ městského prostředí, druhá strana 
představuje herní část vybavenou doplňkovým 
prvkem. Prostřednictvím herní části jsme sledovali 
záměr seznámit návštěvníky zábavnou formou 
se zajímavostmi z biologie vybraných ptačích 
druhů. Vytvořené desky, ukotvené na dřevěné 
stojany, jsme 28. 10. 2019 instalovali v lese  
v Hodkovičkách na Praze 4. Trasu stezky jsme navrhli 
jako nenáročný okruh o délce 1,5 km, pohodlně 
dostupný i rodinám s dětmi a seniorům. Tabule, 
stojící na strategické pozici u altánu ve středu lesa, 
je svým obsahem zaměřena na přikrmování ptáků 
v zimě a vyvěšování budek.
Jako doplňkový informační materiál k tabulím jsme zvolili leták, který uvádí podrobnosti  
o podpoře městských ptáků, a upřesňuje tak obsah ústřední tabule.
Dalšími součástmi stezky jsou čtyři krmítka, vyrobená již v roce 2018. Slouží zájemcům z řad 
veřejnosti k přikrmování místního ptactva. 
Projekt podpořilo Hlavní město Praha.



Prvky zvyšující biodiverzitu pro rezidenci Modřanka
I v roce 2019 jsme pokračovali v aktivitách vedoucích k ochraně biodiverzity. Pro rezidenci 
Modřanka jsme instalovali prvky zvyšující biodiverzitu. Jednalo se o hmyzí hotel a pítko pro 
ptáky.

Finanční zpráva
Finanční zpráva se skládá ze zjednodušeného přehledu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů 
doplněného přehledem přijatých dotací. Tyto základní ekonomické ukazatele jsou doplněny 
stručným komentářem.

Účetní závěrka ke dni 31.12. 2019
aktiva počáteční stav koncový stav
pokladna 83.000 54.000
běžný účet 690.000 1.688.000
pohledávky z obchodních vztahů 12.000 12.000
poskytnuté zálohy 0 4.000
ostatní pohledávky 30.000 15.000
jiné pohledávky z titulu dotací 988.000 222.000

aktiva celkem 1.807.000 1.995.000

pasiva počáteční stav koncový stav
dodavatelé 41.000 42.000
ostatní závazky 10.000 28.000
závazky k zaměstnancům 50.000 43.000
závazky k SP a ZP 13.000 12.000
ostatní přímé daně
záv. ve vztahu ke st. rozpočtu

3.000
1.120.000

6.000
980.000

jmění 629.000 629.000
účet výsledku hospodaření 0 314.000
hosp. výsledek ve schval.řízení 183.000 0
neuhrazená ztráta min. let -242.000 -59.000
pasiva celkem 1.807.000 1.995.000

hospodářský výsledek 314.000

náklady

výnosy

hospodářská činnost

hospodářská činnost

hlavní činnost

hlavní činnost

spotřeba materiálu

tržby z prodeje zboží a služeb

5.000

88.000

196.000

1.207.000

spotřeba energií

ostatní výnosy

0

0

29.000

1.000

opravy a udržování

přijaté příspěvky (dotace, granty)

0

0

7.000

6.000

2.253.000

cestovné

přijaté dary
členské příspěvky

0

0
0

12.000

112.000
5.000

náklady na reprezentaci
ostatní služby

0
76.000

20.000
2.100.000

mzdové náklady 0 819.000
zákonné sociální pojištění 0 84.000
úroky

členské příspěvky

0

0

0

5.000
jiné ostatní náklady 0 1.000

náklady celkem

výnosy celkem

81.000

88.000

3.272.000

3.578.000

náklady příštích období 4.000 0



Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2019
projekt
Ekologické výukové programy
Město do kapsy

Počítáme s vodou III
Počítáme s vodou IV
Příměstské tábory

Město do kapsy
Město do kapsy

Kosení mokřadu
Město do kapsy
Město do kapsy

donor
MHMP
MHMP
MHMP
MHMP
MŽP
SFŽP
SFŽP
MČ Praha 3

Projekty ochrany přírody
Počítáme s vodou
Počítáme s vodou

Ochrana jírovců maďalu
Město do kapsy

celkem
250.000
700.000
270.000
300.000
158.900

1.718.747
1.996.486

48.000

přijato v roce 2019
250.000
700.000
270.000
300.000

983.556
0

48.000
49.900
25.000
10.000
24.000
20.000
10.000
29.000

10.000
24.000
20.000
10.000
29.000

158.900

49.900
25.000

MČ Praha 3

MČ Praha 5

MČ Praha 11

MČ Praha 12

MČ Praha 4

MČ Praha 7

MČ Praha 12

Komentář: 
Projekty získané v roce 2019 realizované v letech 2019/2020 mají v roce 2019 úměrně 
nákladům časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 92,5 % příjmů z dotací získaných v roce 
2019  (Ekologické výukové programy, Město do kapsy, Počítáme s vodou, Projekty ochrany 
přírody). 
Jiné pohledávky 222 tisíc Kč v rozvaze znázorňují projekt PsV IV, ze kterého plynou výnosy až 
v roce 2020, ale náklady byly již utraceny v roce 2019. Žádost o platbu na SFŽP byla podána 
do data zpracování výroční zprávy.

Závazky ke státnímu rozpočtu ve výši 980 tisíc Kč znázorňují nevyčerpané dotace (Ekologické 
výukové programy, Město do kapsy, Počítáme s vodou, Projekty ochrany), které jsme získali 
v roce 2019 a  pokračují do roku 2020.
Závazky k zaměstnancům a sociálním institucím byly splaceny v průběhu ledna 2020.
Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů. Většina realizovaných 
projektů je kofinancována. 
Výsledkem hospodaření za rok 2019 je zisk ve výši 7 tisíč Kč v hospodářské činnosti a zisk 
314 tisíc Kč v hlavní činnosti. Tento hospodářský výsledek je plně v souladu s neziskovým 
charakterem organizace. Tento zisk bude v plné výši využit na činnost organizace a úhradu 
ztráty minulých let.

V roce 2019 nás sponzorovali:


