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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. Od roku 2016 je držitelem Certifikátu poskytovatele environmentální výchovy 
EV+. Od roku 2010 je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a od roku 

2018 je členem Asociace společenské odpovědnosti. V roce 2016 jsme založili Pozemkový 
spolek Koniklec, který obhospodařuje mokřad Na Beránku a od letošního roku také mokřad 

v Cholupicích.
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 2020 měla 16 členů.
Vedení organizace:

PhDr. Dagmar Koucká – předsedkyně ZO 
Barbara Doležalová – místopředsedkyně ZO

Mgr. Tereza Kučerová – místopředsedkyně ZO 
 Markéta Hrnčálová – místopředsedkyně ZO

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

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

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

Město do kapsy
www.mestodokapsy.cz

Ochrana jírovce maďalu 
proti klíněnce jírovcové
www.klinenka.cz

Koniklec na webu V roce 2020 nás podpořili
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Tradiční projekt „Ekologické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ 2019/2020“ 
v návaznosti realizujeme již od roku 2002. Tentokrát byla jeho realizace značně ovlivněna 
pandemií covidu-19, kvůli níž byly většinu času zavřené školy. Přesto jsme za období od listopadu 
2019 do října 2020 uskutečnili celkem 151 ekologických výukových programů (dále EVP) 
v celkovém počtu 3 739,5 účastníkohodin (dále ÚH) a celkově se realizace programů zúčastnilo 
2 115 dětí pražských mateřských a základních škol. EVP byly realizovány s 96 skupinami dětí 
pražských MŠ (1 139 dětí, 1 457,75 ÚH), 45 skupinami žáků I. stupně pražských ZŠ (790 žáků, 
1 766,5 ÚH) a s 10 skupinami žáků II. stupně pražských ZŠ (186 žáků, 515,25 ÚH). Zaznamenali 

jsme minimálně 85 
různých pedagogů, kteří 
se zúčastnili realizace 
našich EVP. Z celkového 
množství se 100 programů 
konalo v interiéru a 51 
programů v terénu, na 
školní zahradě či v okolí 
školy.
Nabídku našich stávajících 
programů jsme jako každý 
rok inovovali na základě 
zpětných vazeb od 
pedagogů, žáků 
a lektorů, provedli jsme 
revizi metodik, pracovních 
listů a pomůcek. Omezené 
možnosti pro lektorování 

nám daly více prostoru pro tvorbu nových programů, a tak vznikly 4 nové programy, každý 
v několika verzích pro různé věkové skupiny, celkem tedy 8 nových metodik: „Hmyzí hotel do 
školky“ pro děti MŠ, „Hmyzí hotel do školy I“ pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ, „Hmyzí hotel do školy 
II“ pro žáky 3.–5. třídy ZŠ, „Vodní svět za školou“ pro žáky 2.–5. tříd ZŠ, „Vodní bezobratlí 
za školou“ pro žáky 6.–9. tříd ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, „Bezobratlí živočichové 
našich luk a lesů I“ pro žáky 3.–5. tříd ZŠ, „Bezobratlí živočichové našich luk a lesů II“ pro žáky 
6.–9. tříd ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a „Kdo žije v mechu?“ pro předškolní děti MŠ 
a žáky 1. a 2. třídy ZŠ.
Aktuální nabídku programů jsme propagovali na našich webových stránkách, ve čtyřech 
nabídkových brožurách a na 1 akci pro veřejnost a pedagogy. V průběhu projektu 14 našich 
lektorů absolvovalo vzdělávací semináře z nabídky SSEV Pavučina.
Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha.
Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/.

Na školní rok 2020/2021 jsme nabídku ekologických výukových programů rozšířili i na okolí Prahy. 
Projekt jsme zahájili v červenci 2020 a je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Již 4. ročník našeho příměstského tábora Eko-hraní v pražských lesích se konal během letních 
prázdnin 2020. Tentokrát se vystřídaly 4 turnusy a celkem se zúčastnilo 87 dětí ve věku 5–12 
let. Pětidenní ucelený program se zaměřením na environmentální vzdělávání dětí má za cíl 
nabídnout dětem smysluplně strávený čas v zeleni pražských lesů a lesoparků, především 

Ekologické výukové programy

Příměstské tábory

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/


dětem z Prahy 3, kde kromě městských parků není mnoho možností vyžití v přírodě.
Naše tábory mají „putovní“ charakter; každý den se s batůžky na zádech vydáme do některé 
z pražských přírodních lokalit, kde společně strávíme celý den v přírodě nejen objevováním, 
poznáváním, bádáním a hraním, ale také tam obědváme, odpočíváme a svačíme. Tentokrát 
jsme navštívili Chuchelský háj, Radotínské údolí, lesopark Cibulku, Divokou Šárku a Ďáblický 
háj. Děti se na 5 dní staly členy expedice a v rámci dopoledního programu zkoumaly 
drobné živočichy, rostliny, pozorovaly ptáky, tvořily z přírodnin… Vše si zaznamenávaly do 
„cestovatelských deníků“ a byly odměňovány motivačními body. Odpolední program jsme 
věnovali pohybovým a zábavným hrátkám. Jeden z dnů jsme se vydali i do hluboké minulosti 
pod vedením profesionálního geologa Štěpána Raka, který nám zábavnou formou přiblížil 
dávnou historii Země a ukázal nám zajímavé geologické lokality v okolí Radotína, kde si každý 
našel svoji zkamenělinu na památku. Poslední den tábora jsme si zopakovali vše, co jsme se za 
uplynulých dní naučili a dozvěděli nového. Děti byly za své úsilí odměněny diplomem, medailí 
a jako dárek na památku dostaly táborové tričko.
 V termínu 20.–24. 7. se tábora zúčastnilo 17 dětí, v termínech 27.–31. 7. 
a 3.–7. 8. to bylo 20 dětí, což byl maximální stanovený počet. Termín 24.–28. 8. byl také naplněn 
maximálním možným počtem, což je 30 dětí. Opět tak probíhaly paralelně dva tábory po 
cca 15 dětech.
Tábor měl velmi pozitivní hodnocení dětí i jejich rodičů. 

Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky-tabor/.

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky-tabor/


Ve dnech 4.–11. července jsme 
uspořádali pobytový tábor ve 
Vidimi, kterého se zúčastnilo 
19 dětí ve věku 6–14 let. Hrály 
táborovou hru na téma Loupežníci 
ve Vidimi.

Pobytový TÁBOR ve Vidimi



Město do kapsy - 
mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2019/2020

Projekt Město do kapsy – mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2019/2020 byl realizován na 
území hlavního města Praha od 1. 8. 2019 do 30. 11. 2020. Projekt probíhal podle harmonogramu 
do března 2020, kdy se situace změnila vyhlášením nouzového stavu, a termín projektu musel 

být prodloužen. Některé školy se stihly 
věnovat projektu ještě před uzavřením 
škol, jiné si mohly vybrat, jestli projekt 
dokončí během nouzového stavu on-
line v rámci distanční výuky s pomocí 
pracovních listů a multikomponentních 
úloh, nebo přesunou aktivity na 
podzim do nového školního roku. 
Ani tehdy se ale nepodařilo vše 
podle plánu. Projekt se tak úspěšně 
uskutečnil na 12 základních školách  
z 12 městských částí. 
Celkem se do projektu zapojilo 
312 žáků. 
V projektu „Mikroklima okolí školy“ 
se žáci zabývali životním prostředím, 
které různými způsoby zkoumali 
z hlediska stavu ovzduší, zeleně  
a vody. Žáci pracovali v týmech nebo 
samostatně doma a postupně získali 
znalosti 
o životním prostředí a o faktorech, 

které ho ovlivňují. Na některých školách, na základě těchto vědomostí, žáci za finanční 
podpory MČ realizovali mikroklimatické opatření na pozemku školy: ZŠ Kavčí hory – vyvýšení 
záhonků, ZŠ Sázavská – ozelenění venkovní učebny.
Výstupy z jednotlivých aktivit učitelé nahrávali do internetových kapes na webových stránkách 
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 2019/2020 finančně podpořen Hlavním městem Praha, MČ Praha 
2, MČ Praha 4 a MČ Praha 12.

Město do kapsy – mikroklima 
okolí školy a veřejný prostor 
v okolí školy 2020/2021 

Na podzim 2020 jsme rozběhli 
další ročník projektů. Do 
projektu „Mikroklima okolí 
školy“ je zapojeno 6 pražských 
škol. Do projektu „Veřejný 
prostor v okolí školy“ je zapojena 
1 pražská škola. Projekt je v roce 
2020/2021 finančně podpořen 
Hlavním městem Praha.



Pozemkový spolek Koniklec

V roce 2020 jsme díky finanční podpoře Hlavního města Praha, MČ Praha 12, ČSOP 
a Net4Gas mohli uskutečnit hned několik aktivit v mokřadu Na Beránku, o jehož revitalizaci se 
snažíme již od roku 2016. Šlo o aktivity managementové, osvětové, ale i o jednání s majiteli 
o pronájmu pozemků v lokalitě. 

Revitalizace mokřadu Na Beránku 
V roce 2020 jsme mozaikovitě kosili a hrabali od 22. 6. do 9. 7. a v listopadu jsme provedli 
prořezávku náletových dřevin. S částečnou prořezávkou náletových dřevin jsme začali již 
v dubnu. Jelikož se již jednalo  
o začátek hnízdní sezony, pečlivě 
jsme každý strom prohledali, 
zda v něm není čerstvé hnízdo. 
S prořezávkou jsme spěchali, 
aby lokalitu mohli během sezony 
bezpečně spásat koně. Prořezávali 
jsme hlavně suché dřeviny (Rosa 
canina, Malus domestica, Fraxinus 
excelsior) a drobné nálety.

Díky jarní prořezávce mohli místní 
majitelé koní po společné konzultaci 
rozšířit svým kopytníkům ohrady 
a na předem určených místech 
vytvořili plochy s takzvanou rotační 
pastvou. Jde o šetrnější náhradu mozaikovité seče, při níž koně pobývají v každé z ohrad 
pouze omezený čas, a postupným spásáním rostlin tak do jisté míry nahrazují zátěž, která 
v krajině může vzniknout při použití kosicí techniky.

Ne všechny části mokřadní louky 
Na Beránku ovšem umožňují koním 
bezpečný přístup, a tak bylo potřeba 
zbylé plochy pokosit ručně. Kosení 
proběhlo v měsíci červnu a červenci, a to 
– stejně jako loni – formou mozaikovité 
seče. Ta zčásti napodobuje pastvu 
koní, jelikož nedochází ke kompletnímu 
pokosení celého prostoru, naopak 
záměrně vznikají neposečené plošky 
sloužící jako biokoridory, které usnadňují 
hmyzu a dalším drobným živočichům 
uniknout a najít si nové zázemí. Kosení 
začátkem léta je důležité také z důvodu 
redukce expanzivní traviny třtiny křovištní. 
V listopadu jsme ještě provedli drobné 
kosící úpravy, ale hlavně jsme se zaměřili 
na prořezávku větších náletových dřevin 

na všech pozemcích. Dřeviny byly prořezány mozaikovitě a v omezeném množství asi třiceti 
kusů mladých stromků (nejčastěji šlo o ořešáky a jasany). Spolu s nimi bylo odstraněno také 
několik starých jabloní a keřů. O odvoz dřeva a jeho další smysluplné využití se postarali lidé 
z nově vznikající zahradní komunity Remízek v Cholupicích.



V únoru roku 2020 jsme u vstupu do 
mokřadu nainstalovali naučnou tabuli  
o mokřadu Na Beránku. Na ceduli si můžete 
přečíst, jaké živočichy a rostliny lze ve zdejším 
mokřadním biotopu potkat. Dále se dočtete 
podstatné informace o významu mokřadu, 
proč je tak důležité jej chránit a udržovat  
a jaké vnější vlivy mohou mokřadní lokalitu 
Na Beránku vážně ohrozit.

Během léta a podzimu 2020 pro nás 
zpracovala firma Grania s.r.o. za finanční 
podpory Hlavního města Praha a ČSOP 
studii povodí mokřadu Na Beránku, která 
nám osvětlí, proč se v mokřadu i přes všechny snahy o jeho obnovu ztrácí voda. Ve studii 
nám byl osvětlen historický vývoj mokřadní louky, jeho současný stav a hrozby. Studie také 

přichází s řešením, jak vodu do 
mokřadu navrátit. Blíže o celé studii 
se můžete dočíst ve článku zde: www.
ekocentrumkoniklec.cz/budoucnost-
mokradni-louky-na-beranku/, kde
dole naleznete i odkaz na stažení celé 
studie v elektronické podobě. Dále 
firma Grania vytvořila projektovou 
dokumentaci k dešťové zahrádce na 
točně autobusů Na Beránku, která je 
jedním z navrhovaných opatření.

Podzimní úklid mokřadu Na Beránku
V sobotu 19. 9. se sešlo celkem šest dobrovolníků z různých částí Prahy, včetně pracovníků 
z Ekocentra Koniklec a místostarostky MČ Praha 12, Ing. Evy Tylové. Společnými silami se 
dobrovolnické skupině podařilo zlikvidovat většinu odpadků na ploše s obvodem zhruba 
2,5 km. Při úklidu se spotřebovalo 
přibližně 10 pytlů na jedno použití a 17 
pytlů na opakované použití. Největší 
objem ze všech odpadků tvořil 
bioodpad ve formě pokosené trávy, 
dále plasty, papír, sklo, kov a oblečení. 
Z bizarnějších kousků stojí za zmínku 
keramické izolanty z vodičů vysokého 
napětí a zbytky litého cementu. Téměř 
veškerý odpad se nám podařilo vytřídit 
a bioodpad odvézt na blízký sběrný 
dvůr. Výsledkem čtyř a půl hodinové 
snahy byl o něco čistší mokřad  
a jediný pytel s netříděnými odpadky, 
o jehož odvoz se následně postarala 
MČ Praha 12. Pytle a pracovní rukavice 
byly zajištěny oficiálním organizačním 
týmem Ukliďme svět, ukliďme Česko.

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/budoucnost-mokradni-louky-na-beranku/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/budoucnost-mokradni-louky-na-beranku/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/budoucnost-mokradni-louky-na-beranku/


Revitalizace mokřadu v Cholupicích
Díky našim aktivitám a úspěchům v péči o mokřad Na Beránku nás v dubnu 2020 oslovil 
předseda stanice PENTHEA zapsaný spolek a nabídl nám spolupráci na obnově dalšího 
mokřadu v lokalitě v Cholupicích. Ve spolupráci s MČ Praha 12, záchrannou stanicí PENTHEA 
a s finanční podporou ČSOP a společnosti Veolia se snažíme o obnovu dalšího mokřadu.
Z hlediska fauny je lokalita z pohledu Prahy nadprůměrná. V lokalitě se vyskytují tyto druhy 
živočichů (dle průběžných průzkumů pana Kolomazníka):
5 druhů obojživelníků (čolek obecný, ropucha obecná, ropucha zelená, 
skokan hnědý, rosnička zelená), 3 druhy plazů (ještěrka obecná, užovka obojková, slepýš 
křehký), 69 druhů ptáků v širším okolí (např. strnad rákosní, ťuhýk obecný, rákosník zpěvný i 
velký, žluva hajní, různé druhy cvrčilek a kalous pustovka).
I vzhledem k výskytu několika ohrožených druhů živočichů je důležité mokřad zachovat. Zatím 
si mokřad drží poměrně vysokou hladinu spodní vody i díky panu Kolomazníkovi, který alespoň 
částečně zabránil jeho odvodnění zásahem do starého systému meliorací. Na území mokřadu 
vede odvodňovací strouha, na které byly provedeny úpravy, díky nimž mokřad nezanikl a nyní, 
v době sucha, představuje zásobárnu vody. Spolu s pomocí MČ Praha 12 jsme se pustili do 
obnovy mokřadu. Co vše se událo?



Jednání s majiteli pozemků v Cholupickém mokřadu
Jednání s majiteli začalo na jaře 2020. Nejprve jsme se snažili alespoň o povolení ke kosení 
mokřadu. Dlouhá léta bez kosení či výraznější péče se na lokalitě podepsala. Ta téměř 
kompletně zarostla ovsíkem vyvýšeným a třtinou křovištní, které zabírají místo zajímavějším  
a cennějším druhům mokřadních a vlhkomilných rostlin. Proto jsme museli jednat co nejdříve. 
Po kosení jsme se snažili navázat na spolupráci a žádali jsme o dlouhodobější pronájmy 
pozemků. Ten se nám podařilo zatím získat od jednoho vlastníka.

Kosení mokřadu s dobrovolníky
V červenci 2020 proběhlo kosení Cholupického mokřadu s místními dobrovolníky. Naše práce 
spočívala v zajištění a koordinaci dobrovolníků a výpomoci při jejich práci v terénu (dovoz  
a servis nářadí a následný odvoz, koordinace a zajištění kontejneru na odvoz pokosené hmoty, 
který nám zdarma přistavila MČ Praha 12). Celkem se kosilo ve čtyřech dnech 20 hodin, 
účastnilo se 8 místních dobrovolníků a pokoseno a shrabáno bylo 1 100 m² plochy.

Zimní prořezávka Cholupického mokřadu
Díky finančnímu daru společnosti Veolia, který nám zajistil ČSOP, se realizovala mozaikovitá 
prořezávka náletových dřevin v mokřadu v Cholupicích. Prořezáno bylo zhruba 30 kusů 
mladých olší rostoucích na pozemku MČ Praha 12, a to za účelem obnovy mokřadu. 
Prořezávka probíhala v prosinci 2020.



Počítáme s vodou 2019 - 2021

Projekt „Počítáme s vodou“, který je již 4. během stejnojmenného projektu, byl podpořen 
Ministerstvem životního prostředí ČR 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. Díky finanční podpoře Hlavního města Praha jsme 
zrealizovali souběžně projekt „Počítáme s vodou v Praze“.

Počítáme s vodou
Projekt „Počítáme s vodou IV“ byl v roce 2020 velmi ovlivněn pandemickou situací. V plánu 
bylo uspořádat 5 seminářů o hospodaření s dešťovou vodou, 6. mezinárodní konferenci 
Počítáme s vodou a exkurzi do zahraničí do oblasti Emscher. 
V průběhu roku 2020 se podařilo uspořádat 4 semináře v Neratovicích, Rožnově pod 
Radhoštěm, Brně, Chebu a pátý seminář proběhl on-line místo semináře v Mostu.
Plánovaná konference byla přesunuta do on-line prostředí na únor 2021 a druhá pak na 
podzim stejného roku. 
Exkurze do zahraničí se uskuteční, jakmile to epidemická situace umožní..
Na rok 2021 chystáme semináře o hospodaření s dešťovou vodou, které budou v případě 
nutnosti prezentovány v on-line prostředí. 
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. 
Více informací na www.pocitamesvodou.cz.

http://www.pocitamesvodou.cz


Počítáme s vodou v Praze
Od roku 2019 pokračoval v roce 2020 také projekt „Počítáme s vodou v Praze“ podpořený 
Hlavním městem Praha. 
3. září 2020 proběhla exkurze po Praze. Vypravili jsme se za příklady dobré praxe 
hospodaření s dešťovou vodou na čtyři zajímavá místa v Praze. Jiří Vítek nás provedl 
Thomayerovými sady v Libni, Eva Nykodymová nám ukázala komunitní zahradu  
a zelenou střechu s včelími úly budovy Praga Studios v Karlíně a odpoledne jsme se  
s Hanou Pollertovou vypravili do zelené budovy DRN na Národní třídě. Exkurzi jsme 
zakončili s Davidem Horou a Hanou Pollertovou v Čelakovského sadech, v prostranství  
u Národního muzea.
Po celý rok také fungovala pro občany Prahy poradna. Byly vydávány tematické články  
a zájemcům rozesílány newslettery se zajímavými informacemi o hospodaření 
s dešťovou vodou.



11. konference o ekovýchově v Praze

11. konference o ekovýchově v Praze se uskutečnila 24. 9. 2020 v hotelu Artemis a v jeho 
okolí. Tématem letošní konference, kterou jsme pro Magistrát hlavního města Prahy zajišťovali 
již počtvrté v řadě, byla „Praha jako 
venkovní učebna“. 
Přednášky se konaly v dopoledním 
bloku, odpoledne bylo věnováno 
osmi interaktivním workshopům 
s pestrým programem. Některé 
se konaly venku a uskutečnila se  
i exkurze do blízké „zelené“ budovy 
AFI. Workshopy se zabývaly např. 
komunikací tématu změny klimatu 
s dětmi, teenagery nebo veřejností, 
permakulturou ve městě, výukou 
venku a zlepšováním biodiverzity. 
Více informací lze najít na webu 
www.konferenceevvopraha.cz.

Organizace se v rámci spolupráce se sítí SSEV Pavučina zapojila jako partner do projektu 
„Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“, který je financovaný v rámci OP VVV MŠMT. 
V rámci tohoto projektu se lektoři v roce 2020 zúčastnili 17 seminářů zaměřených na 

pedagogické dovednosti  
a odborné znalosti. Součástí 
projektu je vzdělávání 
lektorů formou tandemové 
výuky a projektových dnů. 
Tyto aktivity proběhly na 
letních táborech, kdy lektoři 
realizovali 5 bloků tandemové 
výuky a 6 projektových dnů, 
do kterých byli zapojeni  
i externí odborníci.

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

http://www.konferenceevvopraha.cz


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.

V letošním roce se kvůli pandemii covid-19 nekonaly žádné další akce pro veřejnost kromě 
akcí zmíněných v jednotlivých projektech.

„Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové“ je již tradičním projektem organizace.
Věnujeme se mu již 22 let. V číslech rok 2020 pro tento projekt znamenal 187 pytlů naplněných 
listím napadeným klíněnkou jírovcovou, a to během 34 úklidů v 17 vnitroblocích na Praze 2  
a 3. Uveřejnili jsme 3 informační články věnující se projektu a problematice klíněnky. Občanům 
jsme pro samostatný sběr listí vydali 15 papírových pytlů. Projekt byl finančně podpořen 
Hlavním městem Praha.

Akce pro veřejnost

Ochrana Jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové



Naučná stezka Tišice

V letech 2019-2020 jsme realizovali společně s žáky ZŠ Tišice pod vedením paní učitelky 
Michaely Krejčí naučnou stezku Putování tišickou krajinou. Stezka je modernizovanou 
podobou původního projektu z roku 2017, kdy žáci tišické základní školy vyrobili u příležitosti 
oslav Dne Země dvanáct nevelkých, rukou psaných a kreslených tabulí a umístili je na okruh, 
procházející krajinou v bezprostřední blízkosti části Tišic nazývané Kozly. 
Obnovená stezka provádí návštěvníky po různých koutech oblasti ležících na břehu řeky 
Labe.  Její trasa se dotýká dvou zvláště chráněných území: přírodní památky Jiřina, kde jsou 
předmětem ochrany zbytky původního lužního lesa, a přírodní památky Polabí u Kostelce se 
zachovalými pozůstatky slepých ramen Labe. Na osmi stojanech je umístěno třináct desek, 
které se v maximální míře drží témat navržených a zpracovaných dětmi před třemi lety; nová 
podoba pouze upravuje a doplňuje prvotní náplň. Tabule jsou opatřeny různými hravými  
a interaktivními prvky.

Začátek okruhu začíná a končí v obci 
Kozly u kapličky. Úvodní tabule seznámí 
návštěvníky s historií stezky a pomocí 
kreslené mapy jim představí její trasu. 
Další tabule se věnují různým tématům, 

kterými může okolí Tišic a Kozel zaujmout 
– památným stromům, historii a pověstem 
o kozelském kostelu, netradiční čistírně 
odpadních vod, opeřeným obyvatelům 
Labe a jejich stravovacím návykům, 
toku samotné řeky a její funkci v nížinné 
krajině nebo malým vodním plochám 
v obci i mimo ni. Poslední tabule stezky 
představuje malou zkoušku, jak pozorně 
si návštěvníci procházeli stezku a jak jim 
slouží paměť – její náplní je kvíz s otázkami 
z obsahu předchozích tabulí.
Plánované listopadové otevření naučné 
stezky bylo kvůli omezení shromažďování 
(pandemie covid-19) odloženo na jaro 
2021. O projektu informuje zpravodaj 
obce Tišice Tišické rozhledy, s jehož 
redakcí byl o tvorbě stezky realizován 
rozhovor. Stezka byla vytvořena za 
podpory ČSOP a generálního partnera 
NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě.



pokladna

pasiva počáteční stav koncový stav
dodavatelé 42.000 64.000
ostatní závazky 28.000 24.000
závazky k zaměstnancům 43.000 37.000
závazky k SP a ZP 12.000 11.000
ostatní přímé daně
záv. ve vztahu ke st. rozpočtu

6.000
980.000

4.000
775.000

jmění 629.000 883.000
účet výsledku hospodaření 0 180.000
hosp. výsledek ve schval.řízení 314.000 0
neuhrazená ztráta min. let -59.000 0
pasiva celkem 1.995.000 1.978.000

hospodářský výsledek 178.000

náklady

výnosy

hospodářská činnost

hospodářská činnost

hlavní činnost

hlavní činnost

spotřeba materiálu

tržby z prodeje zboží a služeb

0

13.000

69.000

1.053.000

spotřeba energií

ostatní výnosy

0

0

25.000

0

opravy a udržování

přijaté příspěvky (dotace, granty)

0

0

1.000

0

1.914.000

cestovné

přijaté dary
členské příspěvky

0

0
0

10.000

40.000
5.000

náklady na reprezentaci
ostatní služby

0
7.000

10.000
1.861.000

mzdové náklady 5.000 753.000
zákonné sociální pojištění 0 99.000
úroky

členské příspěvky

0

0

0

5.000
jiné ostatní náklady 0 2.000

náklady celkem

výnosy celkem

12.000

13.000

2.834.000

3.012.000

aktiva počáteční stav koncový stav
54.000 30.000

běžný účet 1.688.000 1.357.000
pohledávky z obchodních vztahů 12.000 0
poskytnuté zálohy 4.000 2.000
ostatní pohledávky 15.000 0
jiné pohledávky z titulu dotací 222.000 589.000

aktiva celkem 1.995.000 1.978.000
náklady příštích období 0 0

Účetní uzávěrka ke dni 31.12. 2020



Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2020

projekt

Ekologické výukové programy
Město do kapsy

Počítáme s vodou IV
Počítáme s vodou

Město do kapsy
Město do kapsy
Kosení mokřadu Na Beránku

donor

MHMP
MHMP

MHMP

MŠMT 
(SSEV Pavučina)
SFŽP
Neratovice

Zpracování koncepce obnovy 
vodního režimu mokřadu Na Beránku

Šablony

Ekologické výukové programy
Město do kapsy

celkový 
grant/dotace

380.000
320.000

100.000

234.330

1.996.486
10.000

227.000
4.000

15.000
5.000

47.500

přijato 
v roce 2020

380.000
320.000

100.000

0
10.000

15.000
5.000

47.500

234.330

227.000
4.000

Středočeský kraj

MČ Praha 4

MČ Praha 12

MČ Praha 2

MČ Praha 12

Projekty získané v roce 2020 realizované v letech 2020/2021 mají v roce 2020 úměrně nákladům 
časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 76,5 % příjmů z dotací získaných v roce 2020 
(Ekologické výukové programy v Praze, Ekologické výukové programy ve Středočeském kraji, 
Město do kapsy, Zpracování koncepce Na Beránku). 
Jiné pohledávky 589 tisíc Kč v rozvaze znázorňují projekt PSV IV, ze kterého plynou příjmy až 
v roce 2021, ale náklady byly již vynaloženy v letech 2019 a 2020. Žádost o platbu na SFŽP byla 
podána do data zpracování výroční zprávy.

Závazky ke státnímu rozpočtu ve výši 775 tisíc Kč znázorňují nevyčerpané dotace (Ekologické 
výukové programy v Praze, Ekologické výukové programy ve Středočeském kraji, Město do 
kapsy, Zpracování koncepce Na Beránku), které jsme získali v roce 2020 a pokračují do roku 
2021.
Závazky k zaměstnancům a sociálním institucím byly splaceny v průběhu ledna 2021. Závazky 
k dodavatelům a ostatní závazky byly uhrazeny do data zpracování výroční zprávy.
Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů. Většina realizovaných 
projektů je kofinancována. 
Výsledkem hospodaření za rok 2020 je zisk ve výši 1 tisíc Kč v hospodářské činnosti a zisk 
178 tisíc Kč v hlavní činnosti. Celkem je tedy výsledek hospodaření zisk 179 tis. Kč. Tento 
hospodářský výsledek je plně v souladu s neziskovým charakterem organizace. Tento zisk 
bude v plné výše využit na činnost organizace.

Komentář

V roce 2020 nás sponzorovali


	www.ekocentrumkoniklec.cz

