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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 loňského 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 2021 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

Koniklec na webu V roce 2021 nás podpořili zejména

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

Instagramový profil
ps_Koniklec
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Tradiční projekt „Ekologické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ 2020/2021“ 
probíhající na území hl. města Praha pořádáme nepřetržitě již od roku 2002. I letos byla jeho 
realizace ovlivněna pandemií covidu 19 a došlo k posunu většiny aktivit. Projekt byl zahájen 
až v listopadu 2020 v návaznosti na předchozí projekt, jehož harmonogram byl rovněž kvůli 
epidemii prodloužen. Od jeho zahájení trval nouzový stav a s ním spojená mimořádná vládní 
opatření, která značně ovlivnila jeho průběh: byly omezeny akce pro veřejnost, semináře a jiné 
aktivity, především však byly omezené možnosti realizace programů kvůli zavřeným školám  
a probíhající distanční výuce. Tento čas jsme využili k důkladnější revizi a aktualizaci některých 
programů, u kterých došlo k výrazným změnám v metodikách a v pracovních listech. Také jsme 
opravili a doplnili některé pomůcky. Nabídku našich stávajících programů jsme jako každý 
rok inovovali na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů a vytvořili jsme čtyři 
nové nabídkové brožury.  Aktuální nabídku programů jsme propagovali na našich webových 
stránkách, ve dvou článcích a na dvou akcích pro veřejnost a pedagogy.
V období listopad 2020 – říjen 2021 se nám nakonec podařilo uskutečnit celkem 109 
ekologických výukových programů (dále jen EVP) v celkovém počtu 5 591,75 účastníkohodin 
(dále jen ÚH), celkově se realizace programů zúčastnilo 2 986 dětí/žáků. Z toho byly EVP 
realizovány se 109 skupinami dětí pražských MŠ (1506 dětí, 1735 ÚH), 67 skupinami žáků 
I. stupně pražských ZŠ (1260 žáků, 3210,25 ÚH), s 10 skupinami žáků II. stupně pražských ZŠ 
(198 žáků, 580,5 ÚH) a s 1 skupinou studentů SŠ (22 studentů, 66 ÚH). Minimálně 138 různých 
pedagogů se zúčastnilo realizace našich EVP.

V průběhu projektu tři naše lektorky absolvovaly vzdělávací semináře z nabídky SSEV Pavučina. 
Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha.

Ekologické výukové programy



Část ekologických výukových programů z naší stávající nabídky v Praze jsme přizpůsobili 
školám ze Středočeského kraje a v rámci projektu je nabízíme v dojezdové vzdálenosti v okolí 
Prahy za dotované ceny.
Celkem jsme uskutečnili 68 ekologických výukových programů, kterých se zúčastnilo celkem 
991 dětí a žáků z mateřských a základních škol ve Středočeském kraji a jejich pedagogové. 
Z toho 40 EVP bylo pro 464 dětí z MŠ (19 vnitřních a 21 venkovních, na zahradě nebo v blízkém 
okolí školky). Programů se zúčastnilo celkem 8 mateřských škol: MŠ Zbuzany, MŠ Všetaty, 

MŠ Ekolandia (Čelákovice), 
MŠ Ekolandia (Brandýs nad 
Labem), MŠ Straky, MŠ Průběžná 
(Rakovník), MŠ Pátek, MŠ 
Horoušany. A dalších 28 EVP 
(16 vnitřních a 12 venkovních/
terénních) proběhlo pro 527 žáků 
ze ZŠ (330 žáků z 1. stupně ZŠ  
a 197 žáků z 2. stupně ZŠ). 
Programů se zúčastnilo celkem 8 
základních škol: ZŠ Háje (Slaný), ZŠ 
Stoliňská (Chvaly), ZŠ Zeleneč, ZŠ 
a MŠ Svárov, ZŠ Tursko, ZŠ Chýně, 
ZŠ a MŠ Straky, ZŠ Ořech.
Na základě zpětných vazeb od 
pedagogů, žáků a lektorů, jsme 
provedli revizi některých metodik, 
pracovních listů a pomůcek. 

Školám jsme programy nabízeli pomocí čtyř nabídkových brožur distribuovaných v elektronické 
podobě mailovou rozesílkou a v tištěné podobě na 5 akcích pro pedagogy a veřejnost. 
V průběhu projektu absolvovali tři naše lektorky vzdělávací kurz Seminář pro začínající lektory 
– všeobecný seminář: Rozcestník začínajícího lektora z nabídky SSEV Pavučina a dvě lektorky 
z týmu se zúčastnily Veletrhu EVVO – Mění se klima, měníme programy. A vytvořili jsme dva 
zcela nové programy pro děti MŠ a 1. třídu ZŠ „Motýlí louka“ a „Vzorovaná příroda“.
Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
Více informací o obou EVP projektech na www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-
vyukove-programy-praha/.

Ekologické výukové programy ve středočeském kraji - okolí Prahy

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


Během letních prázdnin se konal již 5. ročník našeho příměstského tábora Eko-hraní 
v  pražských lesích. Opět jsme vypsali čtyři termíny, nicméně pravděpodobně vlivem 
protiepidemických opatření, která značně ovlivnila průběh přihlašování dětí, se nakonec 
otevřely pouze tři turnusy, protože jsme jeden museli zrušit pro malý počet přihlášených. 

Celkem se zúčastnilo 63 dětí ve věku 4–12 
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 
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, Modřanské tůně, lesopark Cibulku, 
Divokou Šárku, Ďáblický háj, Kunratický les 
a přírodní památku Housle v Lysolajích. Děti 
se na pět dní staly členy expedice a v rámci 
dopoledního programu zkoumaly drobné 
živočichy a 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. V rámci 1. a 2. turnusu jsme měli projektový den Akrojóga v přírodě, 
při kterém jsme se naučili propojovat pohyb s vnímáním přírody, relaxaci, ale i usilovnému 
soustředění. V rámci posledního turnusu jsme měli projektový den lezení a slackline, při 
kterém jsme se naučili nové úvazy, jak lépe udržet rovnováhu, ale i jak tento sport provozovat 
šetrně a s ohledem k přírodě.
Poslední den tábora jsme si zopakovali vše, co jsme 
se za uplynulé dny naučili a dozvěděli nového. Děti 
byly za své úsilí odměněny diplomem, medailí a jako 
dárek na památku dostaly nákrčník.
V termínu 12.–16. 7. se tábora zúčastnilo 13 dětí, 
v termínu 26.–30. 7. 20 dětí (maximální stanovený 
počet). Termín 23.–27. 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/.

Příměstské tábory

www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky-tabor/
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V červenci a srpnu jsme uspořádali dva pobytové týdenní tábory na naší terénní základně 
v Dolní Vidimi na Kokořínsku. Celkem se obou turnusů zúčastnilo 30 dětí ve věku 6–14 let. 
V průběhu táborů jsme s dětmi absolvovali čtyři projektové dny na různá témata: Ze života 
Indiánů a jejich vztah k přírodě, Lezení v pískovcových skalách, Základy první pomoci, Keramika 
a její využití mezi indiány. Prostřednictvím hlavní táborové hry Indiáni ve Vidimi jsme si nejen 
hráli, ale také poznávali přírodu a její dary, uvědomili jsme si, jaký k ní máme vztah, naučili jsme 
se spoustu nových dovedností ze života Indiánů a užili jsme si hodně zábavy.

Pobytové tábory ve Vidimi



Město do kapsy - mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2020/2021
Projekt probíhal na území hlavního města Prahy od 1. 11. 2020 do 31. 8. 2021. Kvůli vyhlášení 
nouzového stavu nemohl probíhat zcela podle harmonogramu. Místo plánovaných sedmi škol 
se do projektu i přes distanční výuku rozhodly zapojit dvě školy: ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6 – 
Suchdol a FZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 13. Žáci projekt 
realizovali pomocí pracovních listů a multikomponentních 
úloh. Nabyté informace pak doplnili experimenty v červnu, 
po otevření škol. Obě školy se zapojily do části projektu 

„Mikroklima okolí školy“  
s žáky druhého stupně 
v rámci přírodovědného 
semináře. Do druhé části 
projektu, „Veřejný prostor  
v okolí školy“, se v tomto 
roce nezapojila žádná škola.
Místo realizace projektu na 
plánovaných pěti školách 
jsme vytvořili 10 metodických 

videí k realizaci projektových aktivit a medializaci projektu. 
Videa jsou umístěna na našem kanále YouTube.

Město do kapsy – Mikroklima okolí školy 2021/2022 

Na podzim 2021 jsme zahájili další ročník projektu, do kterého se zapojilo sedm pražských 
škol. Projektovou část Veřejný prostor jsme pro letošní ročník vynechali. Projekt finančně 
podpořilo Hlavní město Praha.

Město do kapsy - mikroklima a veřejný prostor v okolí školy

Za podpory Hlavního města Praha, Městské části Praha 12 a ČSOP jsme pod hlavičkou 
Pozemkového spolku Koniklec i v roce 2021 pokračovali v záchranném a revitalizačním 
procesu na dvou mokřadních lokalitách - Na Beránku a v Cholupicích. Práce na ekologické 
stabilizaci lokalit obnášely kromě standardních managementových opatření také tvorbu 
dešťové zahrádky na autobusové točně Na Beránku a biologický monitoring v Cholupickém 
mokřadu. 

Managementová opatření v mokřadu Na Beránku
Konec jara a začátek léta proběhl tradičně v duchu mozaikovitých sečí travních porostů, 
prokládaných rotační pastvou koňmi. Na přelomu června a července jsme za pomoci 
osvědčených spolupracovníků pokosili více než 9100 m² plochy mokřadu se zřetelem na 
zachování místních ohrožených druhů a také nově objevenou rostlinu, jejíž výskyt na území 
Prahy by se dal označit jako raritní – čertkusu lučního. Na ošetření zbylých přibližně 17 300 m²  
jsme se střídali se stádečkem pasoucích se koní. 8. července shrabali dobrovolníci posečenou 
travní biomasu. Její část si přebrali majitelé koní jako zásobu sena ke zkrmení, zbytek byl 
uložen do kontejneru poskytnutého MČ Praha 12 a odvezen na bioodpad.

Pozemkový spolek Koniklec



K udržovacím pracím na lokalitě 
náleží rovněž úklid plochy od odpadu 
vyprodukovaného lidmi. 10. října jsme  
v rámci akce Ukliďme Česko, ukliďme 
svět společně s osmi dobrovolníky vyčistili 
5 ha mokřadu od odpadků – celkem jsme 
nasbírali 10 pytlů. 

5. a 6. prosince vyřezali naši 
spolupracovníci v mokřadu cca 20 kusů 
náletových dřevin – převážně ořešáků 
královských a jasanů ztepilých. Bylo 
tak zabráněno zarůstání mokřadu  
a zastiňování stanovišť pro světlomilné 
mokřadní druhy rostlin. 

Průběh všech revitalizačních akcí mohli zájemci sledovat na webu a facebooku Ekocentra 
Koniklec, kde během sezóny vyšla série pěti článků o akcích a objevech, které jsme 
v  beráneckém mokřadu učinili.  Nově vznikl instagramový profil „ps_Koniklec“, který 
dokumentuje aktuální dění v mokřadech v podobě fotografií a krátkých videí. 

Managementová opatření v mokřadu v Cholupicích
Na rozdíl od přístupnějšího území Na Beránku, kde se při likvidaci nežádoucí biomasy bez 
problémů střídá lidská práce se zvířecí, Cholupický mokřad stále pouze kosíme a prořezáváme. 
Protože si cholupickou podmáčenou enklávu zvolil jako útočiště k hnízdění pár motáků 
pochopů, odložili jsme kosení a hrabání na podzim, abychom ohrožené dravce nerušili při 
péči o mladé. V září byl mokřad posekán a prvního říjnového dne za účasti 17 dobrovolníků  
z firem shrabán; úplné dočištění mokřadu od posekané trávy dokončili brigádníci během 
dvou následujících týdnů. Překážející třtinu křovištní a ovsík vyvýšený jsme odstranili z téměř 
19 000 m²  plochy, která se tak uvolnila pro cennější druhy rostlin podmáčených stanovišť.

Prosvětlovací prořezávku lokality jsme naplánovali na prosinec. Mokřadu muselo ustoupit  
20 nežádoucích náletových olší lepkavých, jejichž dřevo i shrabanou trávu si následně odebrali 
místní hasiči.

V zájmu zachování a návratu vodního režimu Cholupického 
mokřadu do stavu blízkého původnímu jsme požádali pracovníky 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP)  
o vypátrání fragmentů podzemního melioračního systému, který 
zbavoval mokřad přirozené hladiny spodní vody. Jejich existenci 
naznačovaly záznamy v mapě; výsledky sondáže přímo na místě 
bohužel přítomnost drenáže prozatím neprokázaly.
Publicitu Cholupickému mokřadu a lidem podílejícím se na jeho 
záchraně jsme zajistili třemi články na webu Ekocentra Koniklec.

Monitoring v Cholupickém mokřadu
Abychom blíže poznali diverzitu Cholupického mokřadu 
a vytvořili si odrazový můstek pro sledování jeho vývoje  
v budoucnosti, započali jsme na území rozvíjet biomonitoringové 
aktivity. Za první vlaštovky jsme zvolili botanický a odonatologický 
průzkum. Proč právě rostliny a vážky? Obě skupiny představují  



v podmáčených stanovištích důležitou složku společenstev. Zastoupení vybraných druhů nám 
může indikovat kvalitu stanoviště, jeho vlastnosti, podmínky na něm panující a jejich změnu. 
Během šesti měsíců bádání (průzkumy trvaly od dubna do září 2021) odbornice v mokřadu 
zaznamenaly 66 druhů rostlin a 10 druhů vážek, přičemž průzkum druhé zmíněné skupiny byl 
na lokalitě proveden vůbec poprvé. Obě studie se zaměřily nejen na prostý výčet druhů, ale 
i na klady a problémy lokality z pohledu druhové bohatosti a životních nároků zástupců obou 
skupin. Na základě vyhodnocení lokality studie rovněž doporučily vhodná opatření, kterými 
lze přebývání, potažmo nárůst početnosti jak na úrovni jedinců, tak taxonomických jednotek 
vhodně podpořit. V typech zásahů se studie do značné míry shodují – navrhují mozaikovitou 
seč a odstranění stařiny z blízkostí tůní, aby se zamezilo jejich zanesení, zastínění a poklesu 
obsahu kyslíku. Tůně představují v mokřadu stěžejní habitat pro přežití rozmnožováním 
mnoha druhů, závislých na prosluněné vodě. Dalším vhodným opatřením je razantní redukce 
agresivního lučního porostu např. orbou a prohloubení terénních depresí k retenci vody. 
Centrum olšového lesíka by mělo být ponecháno přirozenému vývoji. Zvýšenou pozornost je 
nutno věnovat ponechání mrtvého dřeva mezi stromy, poněvadž přispívá k navýšení druhové 
pestrosti hub a poskytuje prostor dutinovým hnízdičům. Výsledky bádání jsou ke stažení na 
webu Ekocentra Koniklec. Na stejném portálu si zájemci mohou přečíst shrnující článek. 
Průzkumy byly finančně podpořeny ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity.



V tomto projektu jsme se zaměřili na možnosti navrácení vody na lokalitu a její plnou obnovu. 
Za finanční podpory Hlavního města Praha jsme nechali vytvořit studii povodí mokřadu Na 
Beránku, kterou zpracovala firma Grania s.r.o. Zjistili jsme, proč voda z lokality mizí a jak ji na 
lokalitu vrátit. Průzkumem možností jsme zjistili, že realizace návrhů studie bude mnohem 
složitější. Majitelé dotčených pozemků nesouhlasí s jejich zamokřením.

Projekt komplexně řeší velké území na Praze 12 a adaptuje je na klimatickou změnu. Hlavním 
cílem projektu je příprava a realizace adaptačních opatření na Praze 12 zaměřených na 
zvyšování retenční schopnosti krajiny a podpora stabilizace či zvyšování biodiverzity. 

Kromě již výše zmíněných managementových opatření na mokřadech Na Beránku  
a v Cholupicích byla dalším z opatření tvorba dešťové zahrádky na točně autobusů Na Beránku. 

Na základě projektové dokumentace vytvořené  
v roce 2020 započala firma Grania, s.r.o. na   konečné 
zastávce autobusů 190, 150 a 157 s budováním 
dešťové zahrádky. Jako podklad posloužila 
nevyužitá zatravněná plocha uprostřed točny, 
lemovaná odtokovým dlážděním. Jeho přítomnost 
měla za následek nežádoucí odtok dešťové vody 
do kanalizace. Dešťová zahrádka odtok zpomalí 
a pomůže vodě snáze se vsakovat do půdy a tím 
zlepšit mikroklima sídliště, kde lze zvláště v horkých 
obdobích každou kapku doslova vyvažovat zlatem. 
Celý projekt zahrádky jsme realizovali díky finanční 
podpoře Nadačního fondu Veolia a ve spolupráci  
s Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 12. 
Nepostradatelným prvkem pak byly šikovné ruce  
a odborné zkušenosti pracovníků firmy Grania, s.r.o. 
a výpomoc pracovníků Technické služby komunikací a Dopravního podniku Hlavního města 
Prahy, kteří nám poskytli důležité rady před samotnou realizací. 

Zpracování koncepce obnovy vodního režimu mokřadu Na beránku

Adaptační opatření na Praze 12

Projekt „Počítáme s vodou“, který je již 4. pokračováním stejnojmenného projektu, 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 a modro-
zelené infrastruktury v urbanizovaném prostředí. Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-
vzdělávacího projektu jsou zástupci veřejné správy ČR a odborná veřejnost. 

 

Počítáme s vodou (2019/2021)



Průběh projektu byl i v roce 2021 ovlivněn pandemickou situací. Exkurze za příklady dobré 
praxe jsme museli odložit o další rok a živé akce se částečně změnily na setkávání u obrazovek.

V roce 2020 se nepodařilo uskutečnit již tradiční mezinárodní konferenci, a tak se šestý ročník 
s podtitulem Systém modro-zelené infrastruktury jako investice do měst přesunul až na  
11. 2. 2021 a poprvé jsme si vyzkoušeli on-line formát. 

Druhá mezinárodní konference tohoto roku se uskutečnila 11. 11. 2021 a proběhla hybridní 
formou. Účastníci mohli využít možnosti připojit se na dálku, nebo se mohli dostavit do 
kongresového centra Vavruška 
a užít si setkání naživo. Sedmá 
konference nesla podtitul 
Celostní pohled na město 
při plánování modro-
zelené infrastruktury. 
Hlavním mluvčím byl Joshua 
Lighthipe z KPFF Consulting 
Engineers, který se připojil ke 
konferenci na dálku, a to až 
z oregonského Portlandu. 

Obě konference měly 
výborný ohlas. Výstupy 
z obou konferencí včetně 
sborníků anotací příspěvků 
jsou k dispozici na webových 
stránkách.

Podařilo se nám také uspořádat čtyři semináře. Dva proběhly on-line: 13. 4. v Mělníku za účasti 
starosty města a 27. 5. v Mladé Boleslavi ve spolupráci s městy Mladá Boleslav a Mnichovo 
Hradiště. 7. 6.  jsme se konečně sešli naživo ve Strakonicích a 14. 10. proběhl seminář v Praze.

Během projektů je průběžně k dispozici bezplatná poradna. Zodpovídáme dotazy týkající 
se hospodaření s dešťovou vodou na soukromém i veřejném majetku. Průběžně je také 
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.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Počítáme s vodou v Praze II
Projekt navazuje na stejnojmenný projekt realizovaný v letech 2019–2020.  Má stejné téma jako 
projekt národní, ale je zaměřen na pražské prostředí a zástupce veřejné správy hlavního města 
a jednotlivých městských částí. V rámci projektu byl ve spolupráci s projektem „Počítáme 
s vodou IV“ uskutečněn v říjnu seminář v Praze, průběžně jsou zodpovídány dotazy, byly 
vydány tři newslettery a dva články.

Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha.

www.pocitamesvodou.cz


Podzim roku 2021 jsme věnovali projektu, který svou náplní přímo navazoval na rozsáhlý 
komplex akcí zaměřených na výrobu a vyvěšování budek školní mládeží z celé Prahy 4. Projekt, 
nazvaný „Ptačí budky – dobrá adresa“, si kladl za cíl dětmi vyvěšené budky zkontrolovat, 
vyčistit a nefunkční kusy nahradit novými. Zároveň jsme jeho prostřednictvím hodlali žákům 
objasnit, proč je po vyvěšení budek nutno na ně dále dohlížet, starat se o ně a zajistit tak 
ptákům komfortní a bezpečné hnízdění do dalších let. 

Průběh projektu, původně určeného pěti vybraným základním školám, značně zkomplikovala 
pandemie covid 19. Nejistota ohledně výuky a provozu škol a z ní plynoucí komunikační obtíže 

způsobily, že se do projektu přihlásily jen tři školy 
– ZŠ Jílovská, ZŠ Jitřní a ZŠ Jeremenkova. Pro žáky  
2. stupně každé z nich jsme připravili po 
dvou akcích, jejichž náplň,  kontrola a čištění 
vyvěšených budek za odborné asistence lektorů 
Ekocentra Koniklec, v sobě skloubila dva aspekty  
v jednom balení: praktický pracovní (přímé úkony)  
a vzdělávací (komentář k úkonům, podaný formou 
dialogu s žáky). Žáci se kromě důvodů ke kontrole 
budek seznámili s postupy a pravidly, která je 
nutno pro správné provedení revize dodržet,  
a nahlédli do nitra obsahu budek, aby zjistili, jaké 
druhy je osídlily, kolikrát byly budky využity a které 

další organismy využily budky jako útočiště. Šesti akcí, které jsme uskutečnili během listopadu, 
se zúčastnilo celkem 118 žáků. Společnými silami jsme prověřili a vyčistili 36 budek, z nichž  
11 muselo být pro nevyhovující stav nahrazeno novými.
 
Aby byly školy v příštích letech při údržbě budek soběstačné, vytvořili jsme pro ně 
elektronický manuál s podrobnými informacemi, potřebnými k hladkému uskutečnění 
celého procesu. O projektu jsme informovali pomocí článku v novinách Prahy 4.  
Projekt jsme realizovali za finanční podpory Městské části Praha 4. 

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.

Ptačí budky - dobrá adresa

Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi

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 2021 zúčastnili 13 akreditovaných seminářů, uskutečnili 
šest cyklů tandemové výuky a sedm projektových dnů. 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání



Letos se akce pro veřejnost mohly konat až v druhé polovině roku. 20. června jsme uspořádali 
vycházku pro veřejnost Setkání s přírodou – za hlasy ptáků nad Berounkou. Spolu s lektorem 
Milanem Tichaiem jsme se vypravili k Hamouzovu statku ve Zbečně a zabývali se pozorováním 
a hlasy ptáků, rozlišovacími znaky mezi podobnými druhy, zajímavostmi z dané lokality okresu. 
Vycházku finančně podpořil ČSOP.
16. října byla za účasti veřejnosti slavnostně otevřena nová naučná stezka Chorušická 
zákoutí. Na 12. konferenci o ekovýchově, která se konala v Toulcově dvoře 4. listopadu, jsme 
zorganizovali odpolední workshop na téma Vzdělávání o změně klimatu. V rámci akce Ukliďme 
Česko, ukliďme svět jsme vyčistili 5 ha mokřadu Na Beránku.

Za podpory Městské části Praha 3 jsme opět uskutečnili pravidelný podzimní shrab jírovcového 
listí ve vybraných vnitroblocích. S hrabáním nám pomohli brigádníci i dobrovolníci, kterým se 
podařilo každý z vnitrobloků navštívit v období od října do prosince alespoň dvakrát. Naplnili 
jsme dohromady 307 pytlů na listí a dalších 21 rozdali zájemcům z řad vlastníků či nájemců 
domů s jírovci.

Ve dnech 8. října a 22. listopadu jsme zrealizovali dvě dobrovolnické akce, při nichž nám 
pomáhali pracovníci společnosti Price f(x), s.r.o. Obě události se konaly ve vnitrobloku Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 a podařilo se nám naplnit 49 pytlů.

Speciální papírové pytle nám poskytuje MČ Praha 3, která pro nás i místní obyvatele zajišťuje 
taktéž jejich odvoz. Projekt byl finančně podpořen Městskou částí Praha 3.

Akce pro veřejnost

Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce Jírovcové



V roce 2021 jsme u vsi Chorušice nedaleko města Mšena realizovali naučnou stezku, 
pojmenovanou Chorušická zákoutí. Její vznik iniciovala paní ředitelka místní mateřské školy  
a na uskutečnění záměru se podílela obec Chorušice. 

Více než čtyři kilometry dlouhá stezka provádí návštěvníky po bezprostředním okolí obcí 
Chorušic a Zahájí. Ačkoli dotčené území již nespadá pod CHKO Kokořínsko – Máchův 
kraj, vyskytují se v něm jevy, charakteristické právě pro tuto oblast: pískovcové skály, strže 
zaříznuté do terénu, studánky na dně roklí. Na trase leží deset vzdělávacích prvků, již tradičně 
opatřených různými hravými a interaktivními součástmi, včetně modelů ptačích budek v plně 
funkčním provedení. Vybraná témata jsou pro potřeby rodin s menšími dětmi prezentována 
instalacemi přizpůsobenými primárně herním potřebám, na něž navazují vzdělávací aspekty.  
Naučnou stezku jsme otevřeli 16. 10. 2021 ve spolupráci s obcí Chorušice, jejíž starosta 
zorganizoval doprovodný program v podobě ukázky zbraní a výstroje z doby, kdy v oblasti 
operovali partyzáni. O projektu informoval místní zpravodaj Mšenské noviny.

Stezka byla realizována za podpory ČSOP a generálního partnera NET4GAS v rámci programu 
Blíž přírodě.

Naučná stezka Chorušická zákoutí



pokladna

pasiva počáteční stav koncový stav
dodavatelé 64.000 64.000
ostatní závazky 24.000 16.000
závazky k zaměstnancům 37.000 39.000
závazky k SP a ZP 11.000 5.000
ostatní přímé daně
záv. ve vztahu ke st. rozpočtu

4.000
775.000

2.000
1.129.000

jmění 883.000 1.063.000
účet výsledku hospodaření 0 58.000
hosp. výsledek ve schval.řízení 180.000 0
neuhrazená ztráta min. let 0 0
pasiva celkem 1.978.000 2.376.000

hospodářský výsledek 91.000

náklady

výnosy

hospodářská činnost

hospodářská činnost

hlavní činnost

hlavní činnost

spotřeba materiálu

tržby z prodeje zboží a služeb

7.000

11.000

141.000

979.000

spotřeba energií

ostatní výnosy

0

0

26.000

0

opravy a udržování

přijaté příspěvky (dotace, granty)

0

0

-33.000

0

2.391.000

cestovné

přijaté dary
členské příspěvky

0

0
0

7.000

0
5.000

náklady na reprezentaci
ostatní služby

0
37.000

12.000
2.125.000

mzdové náklady 0 887.000
zákonné sociální pojištění 0 78.000
úroky

členské příspěvky

0

0

0

5.000
jiné ostatní náklady 0 3.000

náklady celkem

výnosy celkem

44.000

11.000

3.284.000

3.375.000

aktiva počáteční stav koncový stav
30.000 32.000

běžný účet 1.357.000 2.106.000
pohledávky z obchodních vztahů 2.000 2.000
poskytnuté zálohy 0 0
ostatní pohledávky 0 19.000
jiné pohledávky z titulu dotací 589.000 217.000

aktiva celkem 1.978.000 2.376.000
náklady příštích období 0 0

Účetní uzávěrka ke dni 31.12. 2021



Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2021

projekt

Ekologické výukové programy
Město do kapsy

Šablony

Počítáme s vodou IV

Ptačí budky - dobrá adresa

donor

MHMP
MHMP
MHMP

MHMP
MŠMT 
(SSEV Pavučina)

SFŽP

MČ Praha 4

Adaptační opatření na Praze 12

Počítáme s vodou v Praze II

Ekologické výukové programy

Příměstské tábory

Podpora biodiverzity a ochra-
na mokřadu Na Beránku

Ochrana jírovce maďalu proti 
klíněnce jírovcové

celkový 
grant/dotace

300.000
250.000
380.000
350.000

306.432

1.996.486

25.000

202.000

35.000

30.000

49.900

přijato 
v roce 2021

300.000
250.000
380.000

306.432

1.142.578

25.000

350.000

202.000

35.000

30.000

49.900

Středočeský kraj

MČ Praha 3

MČ Praha 12

MČ Praha 3

Projekty získané v roce 2021 realizované v letech 2021/2022 mají v roce 2021 úměrně nákladům 
časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 48,3 % příjmů z dotací získaných v roce 2021  
(Ekologické výukové programy v Praze, Ekologické výukové programy ve Středočeském kraji, 
Město do kapsy, Počítáme s Vodou v Praze II, Adaptační opatření na Praze 12). 
Jiné pohledávky 217 tisíc Kč v rozvaze znázorňují projekt PsV IV, ze kterého plynou další výnosy 
až v roce 2022, ale náklady byly již v roce 2021 vyšší. 

Závazky ke státnímu rozpočtu ve výši 1 129 tisíc Kč znázorňují nevyčerpané dotace (Ekologické 
výukové programy v Praze, Ekologické výukové programy ve Středočeském kraji, Město do 
kapsy, Počítáme s Vodou v Praze II, Adaptační opatření na Praze 12).), které jsme získali v roce 
2021 a  pokračují do roku 2022.
Závazky k zaměstnancům a sociálním institucím byly splaceny v průběhu ledna 2022. 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 2021 je ztráta ve výši 33 tisíc Kč v hospodářské činnosti  
a zisk 91 tisíc Kč v hlavní činnosti. Celkem je tedy výsledek hospodaření zisk 58 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 2021 nás sponzorovali


