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výroèní zpráva 2004

Úvodem
Rok 2004 byl u nás v Agentuøe Koniklec velmi
bohatý na události. Jak kampaò ivly, tak
projekt místní Agendy 21 v Èeském krasu
procházely "rokem vody".
ivlová “vodní” kampaò plula s napnutými
plachtami. Rok 2004 byl výjimeèný u jen
proto, e se poprvé "otoèil" ètyøletý cyklus.
Voda byla prvním ivlem, který jsme si
zopakovali. Po celý rok pøitom na kampani
spolupracoval Ondøej Simon, spoluautor
myšlenky ivlového cyklu, kterou jsme tak
mohli spoleènì dál rozvíjet na základì
zkušeností z prvního roku vody. Edice ivly se
v roce 2004 také doèkala nìkolika dùleitých
pøírùstkù. Svìtlo svìta postupnì spatøily knihy
Oheò - energie jako jeden z ivlù a Zemì jako
jeden z ivlù. Obì se zakrátko ocitly na
knihkupeckých pultech. Knihy doplnilo i multimediální CD k tématu Zemì. Mimoøádnì
vysokou kvalitu mìly nìkteré závìreèné práce
èlenù Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí.
Vlastní mìøení, hydrobiologická pozorování a
sledování nakládání s vodou v domácnosti
vnášejí do práce aktivní prvek. Autoøi prací se
v této oblasti nijak neomezovali v tvùrèím
rozmachu, který vyústil v øadu perfektních
autentických zpráv. Dùleité však je i konstatování odborného vedoucího projektu Ondøeje
Simona: Úroveò prací se stále zlepšuje. To je
podstatným indikátorem pro mìøení úspìšnosti
našeho projektu.
V Èeském krasu rozvíøila vody tìba
štìrkopískù ze dna Berounky oznaèovaná za
“protipovodòovou prevenci”. Atmosféra, která
vznikla, byla velmi nezdravá pro vzájemné
vztahy obcí, nevládních organizací a Správy

CHKO Èeský kras. Nìkteré naše plánované
èinnosti v oblasti místní Agendy 21 jsme museli
upravit. Jednalo se zejména o nìkteré plánovací aktivity, které jsme nakonec neuskuteènili.
To, co jsme ale obraznì øeèeno zùstali dluni
dospìlým, jsme vynahradili dìtem. Kampanì
(Ne)namoè se! a Chraòme vydry! se velmi
povedly a otevøely dveøe k další spolupráci se
základními školami v regionu, které jsme do té
doby trochu zanedbávali. Navíc máme velikou
radost i ze všech dokumentù, publikací a
materiálù, které se nám pro Èeský kras podaøilo
vytvoøit. Dùleitým kladem roku 2004 bylo, e
jsme v pøipravovaných projektech dùslednì
vycházeli ze Strategického plánu udritelného
rozvoje. Rádi bychom, aby i nadále a po
nezbytné aktualizaci byl hlavním podkladem
pro èinnosti ve prospìch neprùmyslového
rozvoje Èeského krasu.
Nezaostávali jsme ani v oblasti cestovatelské.
Pohlazením na duši i zdrojem poznání byla letní
expedice do francouzské La Provence.
Abychom dostáli vodnímu charakteru celého
roku, zamìøili jsme na vodu i naší expedici . A e
je té vody v nejrùznìjších podobách v La
Provence k vidìní moøe. Mimoøádný úspìch
mìly návazné výstavy a besedy úèastníkù
expedice “Tunguzský meteorit 2003”. Kromì
pøednášek a výstav na mnoha místech se
uskuteènilo i pásmo v Praském planetáriu.
Mohl bych jmenovat i øadu dalších úspìchù.
Významnì nám napøíklad pomohl grant
Ministerstva ivotního prostøedí, který nám
umonil pøipravit úplnou aktualizaci našich
internetových stránek a Praktického rádce pro
ochranu ivotního prostøedí v Praze. Tìšili jsme

se z úspìchù Týmové iniciativy pro místní
udritelný rozvoj, kterou jsme spoluzakládali.
Váili jsme si spolupráce se Spoleèností pro
rozvoj Èeského krasu i Ústavem pro ekopolitiku,
o.p.s., který nás povìøil vedením kampaní pro
veøejnost na podporu krajských strategií
udritelného rozvoje. S radostí jsme se podíleli
na tvorbì popularizaèní kampanì k udritelnému rozvoji. Oceòovali jsme dùvìru našich dárcù a partnerù.
Pokusil jsem se tedy na úvod shrnout hlavní
body naší èinnosti v uplynulém roce. Na
následujících stránkách najdete podrobnìjší
popis jednotlivých èinností.
Dìkuji Vám za pozornost.
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roku 1992. Posláním organizace je uskuteèòovat projekty v oblasti ochrany ivotního
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Agentura Koniklec je dritelem Ceny ministra
ivotního prostøedí ÈR za realizaci netradièních
forem ekologické výchovy (1996), Ceny
japonské nadace "The Sasakawa Peace
Foundation" o nejlepší ekologické projekty roku
(1997), Ceny Britské rady za projekt místních
Agend 21 v Èeském krasu a Ceny Ford Motor
Company na obnovu ivotního prostøedí a
kulturního dìdictví (2001). V roce 2002
obdrela Správa CHKO Èeský kras, která je
hlavním partnerem místní Agendy 21 v Èeském
krasu, 3. cenu v soutìi pro veøejnou správu "O
lidech s lidmi" (zastøešené ministry vnitra a
ivotního prostøedí) za spoleèný projekt strategického plánování udritelného rozvoje v širším
regionu Èeského krasu.
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I. Zpráva o èinnosti
I.1 Environmentální výchova a vzdìlávání
I.1.1 INFORMAÈNÍ KAMPAÒ IVLY
http://zivly.koniklec.cz
Cílem kampanì "ivly" je zapojit mladé lidi do
komplexního environmentálnì spoleèenského
výchovného programu vycházejícího z modelu
ètyø základních ivlù: Zemì, Vody, Vzduchu a
Ohnì. Souèástí kampanì je èinnost Snìmu dìtí
ÈR pro ivotní prostøedí, spoleèenství talentované mládee zamìøené na environmentální
výchovu.
Celoroèní projekt ivly, v roce 2004 zamìøený
na téma “Voda”, mìl za cíl prostøednictvím
informaèní kampanì prakticky a teoreticky
seznámit širokou veøejnost s významem vody
v pøírodì a v ivotì èlovìka a smyslem a
prostøedky její ochrany. Tyto cíle byly dosaeny
realizací celorepublikového projektu “Studánky,
potoky, øeky”, vìdomostní soutìe, èinností
Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí ,
vyuíváním informaèních zdrojù (Internet,
Zpravodaj kampanì, ÈRo, ÈT) a dalšími prostøedky (tisková konference, benefièní koncert,
výroba propagaèních materiálù a pod.).
Projekt informaèní kampanì má vypracovaný
systém ovìøený nìkolikaletou zkušeností. Lze
øíci, e komplexní charakter celého systému je
dùleitý, protoe obsahuje všechny podstatné
sloky výchovného pùsobení na všechny
vybrané cílové skupiny. I Pøes urèitý a ji zaitý
zpùsob práce s nimi se nám podaøilo najít
prostor pro vytváøení nových pøístupù a také
dát celému roku náplò s novými výstupy.
Zamìøení, které jsme vybrali, smìøovalo ke
zdokonalování v získávání a interpretaci
informací o zacházení s vodami a úsporách
vody v místì bydlištì úèastníkù projektu.

Dosavadní realizací projektu bylo hlavnì
dosaeno zapojení dìtí a mládee skoro ze
všech (62) bývalých okresù ÈR do rozvinutého
vzdìlávacího programu a rozšíøení tìchto
znalostí multiplikaèní metodou do jejich okolí.
Dle hlavních zdrojù a prostøedkù pro ovìøování
musíme konstatovat, e z mladých úèastníkù,
které se nám do projektu podaøilo zapojit, jich
pøeváná èást absolvovala celoroèní program a
více ne polovina jich završila své pùsobení
v nìm shrnující závìreènou zprávou.

Pøehled nejdùleitìjších akcí:
Spoleèná výstava “Studánky, potoky, øeky”
probìhla v praském Ekogymnáziu (1.-14.
èervna) a obsahovala cca 50 vybraných
exponátù - dvouposterù (z kadého bývalého
okresu po jednom) zachycujících na obrázcích,
fotografiích, popiskách, atd. dobrý a špatný
stav vybraného šest mìsícù sledovaného
území.

Výstava posterù v praském Mánesu

Bìhem Akcí ke Dni Zemì úèastníci projektu
napø. vystavovali své dvoupostery (prezentovali
dobrý a špatný stav vybraného sledovaného
území), pøipravovali ve spolupráci s dospìlými
brigády, osvìtové akce a hry pro dìti a dospìlé
atd.
Tøi víkendová setkání probìhla v mìsících
dubnu, kvìtnu a prosinci a èlenové Snìmu dìtí
se na nì sjeli z celé republiky. K tomuto úèelu
jsme v roce 2004 vyuívali prostory zaøízení
sdruení INEX v Kosteleckých Horkách.
Programem tìchto setkání bylo teoretické a
praktické osvojování schopností a informací
k danému tématu za asistence odborného
lektora, prohlubování èinností sekcí atd.

Terénní hydrobiologická pozorování
Devítidenní setkání probìhlo na pøelomu
kvìtna a èervna a bylo zamìøeno na téma
“Voda, lidé a P”. V rámci pøednášek, exkurze,
praktik (mìøení a pokusù), cvièení a aktivit,
které èlenové SDÈR v prùbìhu týdne
absolvovali, se s daným tématem seznámili
prostøednictvím odborníkù ze státní správy,
z vysokých škol, z nevládních organizací a
firem. Vyvrcholením setkání byla panelová
diskuse v závìru týdne, kdy èlenové SDÈR
vyslechli odpovìdi na své otázky, je si na
základì informací z pøednášek pøipravili.

Prezentace na panelové diskusi
Putovní výstava "Studánky, potoky, øeky”
obsahovala 20 nejzajímavìjších vybraných
exponátù - dvouposterù ze spoleèné výstavy,
umístìných na kartonech (formát 130 x 90
cm). V mìsíci záøí byla nabídnuta k vystavení
èlenùm Snìmu dìtí v místì jejich bydlištì a za
dobu do konce roku byla vystavena na
Základních školách, Gymnáziích a Mìstských
úøadech. Výstava je i v roce 2005 nadále
v obìhu zapùjèovatelù.
Závìreèné zprávy Snìmu dìtí ÈR pro P na
téma “Voda, lidé a ivotní prostøedí”: Pod
celoroèním vedením odborného lektora Mgr.
Ondøeje Dargockého Simona a dalších lektorù a
spolupracovníkù nashromádili mladí èlenové
SDÈR P bohatý materiál, který v prùbìhu záøí
a øíjna uspoøádali a v polovinì listopadu poslali
k vyhodnocení odborné porotì. Tøem
nejúspìšnìjším øešitelùm pak ministr ivotního
prostøedí RNDr. L. Ambrozek, spolu s øeditelem
Agentury Koniklec M. Lupaèem a O. Simonem,
pøedali dne 10. prosince, v rámci závìreèného
slavnostního koncertu zaslouené ceny.

Tisková zpráva Agentury Koniklec
a Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
29. 5. 2004 Kolany u Rakovníka

Vrate vodì ivot
V Západních Èechách se Snìm dìtí ÈR pro
ivotní prostøedí zabýval vodou a ivotním
prostøedím.
O víkendu vyvrcholilo v Tišinì u Rakovníka
pøijetím závìøeèného prohlášení devítidenní
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komentoval letošní setkání SDÈR-P jeho
hlavní organizátor, Václav Bratrych z Agentury
Koniklec. 41 dìtí reprezentujících jednotlivé
kraje z celé Èeské republiky se v závìru
devítidenního setkání shodlo na tom, e stav
zneèišování vody je v ÈR i pøes znaèné
zlepšení stále váným problémem. Za závané
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vypouštìním odpadù, ale upozornily také na
potøebu výstavby èistíren odpadních vod
v malých obcích, pøirozených vodních tokù a

V terénu s Ondøejem Simonem

Vrate vodì ivot
Prohláení Snìmu dìtí Èeské republiky pro ivotní prostøedí
Motto: Lidé èistou vodu potøebují,
voda lidi ne.
Èlenové Snìmu dìtí pro ivotní prostøedí zastupující vech ètrnáct krajù Èeské republiky se na
závìr svého devítidenního setkání s odborným
programem shodli na tìchto závìrech:
Pøirozené vodní toky a jejich nivy mohou zmírnit
prùbìh povodní lépe ne pøehrady. Chceme
omezit zneèitìní malých vodních tokù dùslednou
kontrolou nelegálního vypoutìní odpadù a
výstavbou èistíren odpadních vod v malých
obcích. Lidé toti èistou vodu potøebují, voda lidi
ne. Je nutné obnovovat a zachovávatvodní toky
tak, aby zde vznikly podmínky pro návrat
pùvodních ivoèichù, jako je napøíklad rak øíèní.
Navrhujeme, aby se místo nákladných staveb
vodních dìl kladl dùraz na udrování pøírodních
øíèních niv, které je mohou zastoupit. Shodli jsme
se na potøebì revitalizovat nivy za úèelem
umonìní nekodného rozlivu, který zachytí velké
mnoství vody. (Podle propoètù AOPK byly napr.
vechny pøehradní nádre na Moravì v roce 1997
schopny pojmout z povodòové vlny 64 miliony m3
vody, zatímco jenom dvì nivní CHKO a luní lesy
Soutok 199 milionù m3.) Poadujeme výsadbu
druhovì rozmanitých lesù, v jejich pùdì se
rovnì zadrí velké mnoství vody. Dále
navrhujeme hospodaøit na zemìdìlské pùdì tak,
aby se zvýilo vsakování vody a omezila eroze.
Doporuèujeme zamezení dalí výstavby v nivách.
Pøestoe se èistota vody v øekách stále zlepuje,
zneèitìní zùstává problémem i nadále. Proto je

tøeba zavádìt moderní etrnìjí technologie a
zmodernizovat stávající èistírny odpadních vod.
Pro zlepení èistoty malých vodních tokù
doporuèujeme budovat èistírny odpadních vod i
v tak malých obcích, kde to zákon dosud
nenaøizuje. Poadujeme tedy, aby poplatky za
zneèitìní byly vyuívány Státním fondem
ivotního prostøedí více pro malé obce. Zároveò
by mìla Èeská inspekce ivotního prostøedí
sama aktivnì kontrolovat nelegální vypoutìní
odpadních vod. Navrhujeme zlepení podmínek
pro legální ukládání odpadu (napø. zøízení
sbìrných dvorù, pøistavení volnì dostupných
kontejnerù, lepí informovanost obèanù) a zpøísnìní kontroly. Poadujeme omezení zemìdìlské
èinnosti v záplavových zónách, aby se zmenilo
mnoství splachù hnojiv a pesticidù z polí.
Doporuèujeme tedy napøíklad pouívání
zeleného hnojení.
Myslíme si, e je dùleité lépe chránit dosud
neupravené vodní toky a jejich okolí. Toky, je
byly nevhodnì upraveny, je potøeba navrátit do
pøírodního stavu. Revitalizace pomohou k návratu døíve bìných ivoèichù jako je rak øíèní,
pstruh obecný, støevle potoèní, losos obecný a
v nejèistèích tocích i perlorodka øíèní.
Vìøíme, e námìty v tomto prohláení uvedené
nepøijdou nazmar a zodpovìdné státní orgány
státní správy a samosprávy je zohlední a v rámci
moností zrealizují.
Sepsali a potvrdili èlenové SDÈR-P
29. 5. 2004 Kolany u Rakovníka

Vynikajícím dokladem úrovnì kampanì jsou
závìreèné zprávy èlenù SDÈR P. Pøi jejich
hodnocení byl pouit
dvoukolový smíšený
systém hodnocení. Kadá povinná èást zprávy
byla známkována samostatnì, dále byla
samostatnì hodnocena souhrnnì celá zpráva ve
tøech kategoriích: kompilaèní prvky v práci,
vlastní pozorování, mìøení,vymýšlení èi bádání
a formální úprava a vzhled zprávy. Ze známek se
udìlal prùmìr, body se seèetly. Prvních deset s
nejvyšším poètem bodù bylo znovu hodnoceno
ve druhém kole. Absolutním vítìzem za rok
2004 se stal Radek Timoftej, student SOŠ
Luická z Èeské Lípy, který také získal putovní
cenu Snìmu dìtí. Druhé místo obsadila teprve
13letá Hana Sedláèková ze Svatoboøic-Mistøína
a na tøetím místì skonèila Anna Chmelaøová
z Prostìjova. Abychom pøiblíili úroveò práce
èlenù SDÈR P a dokumentovali šíøi zábìru
jejich aktivit, pøetiskujeme èást závìreèné práce
vítìze Radka Timofteje:

PRYSK ostrov v sladkém moøi pryskajících vod
Zpracoval Radek Timoftej
Støední odborná škola ekologická Èeská Lípa
Vliv èlovìka na Pryský potok
Studánka a rybníèek v Horním Prysku
Rybníèek v Horním Prysku je menší lesní rybníèek, u
nìho je malinká studánka, bohuel s nepitnou vodou.
Odtok vody z rybníèka je z èásti regulovaný pøepadem
a následným odvodem vody pomocí umìlých trubek.
Ji v minulých letech jsem upozoròoval na èerné
skládkování komunálního odpadu, který lidé s oblibou
vyhazovali do blízkého okolí rybníèka. Po mém
upozornìní byla skládka vdy odvezena a uloena do
kontejneru. Obecní úøad mi vìnoval ceduli se zákazem
skládky a já jsem ji umístil na bøeh rybníèka. Poté zaèal
problém s odváením zneèištìné hlíny do okolí
rybníèka. Nedùkladnou kontrolou dováené hlíny jsem
bylo zavezeno mnoho materiálu, který pøírodì škodí.
Po demolici jistých budov a po plynofikaci naší obce
byla su, hlína a další hmota odvezena pøed rybníèek,
aby došlo k zarovnání terénu menšího údolí pod

rybníèkem. Po dùkladném prozkoumání novì
navezených hald jsem se dopídil k tomu, e v hlínì je
i PVC, kovy, lepenka atd. Dva roky jsem vše
projednával s OÚ a doufal, e to vezme dobrý konec.
Bohuel se tak úplnì nestalo. Vìtší èást odpadní
hlíny z povrchu byla odvezena, ale nikdo neví, kolik
toho mùe být pod tím. Hromady byly zbrázdìny a
terén se dorovnal, èást odpadkù bohuel je v jeho
útrobách. Povedlo se mi však projednat zákaz
odvozu odpadní hlíny na zarovnání terénu k rybníèku. Zprvu jsem chtìl udìlat z celého pøípadu vìtší
kampaò, ale po zváení vesnických vztahù a jejich
následkù, jsem tak z osobních dùvodù neudìlal.
Odvod vody z rybníèka prochází v trubkách pod
tìmito haldami a pokraèuje ji volnì do Pryského
potoka. Pøi vìtších deštích se nebezpeèné látky
splavují do odtoku a pokraèují do potoka, který
prochází celou obcí. V pøíštím roce bych rád udìlal
øadu analýz vody pod haldami, pokud by byl obsah
nebezpeèných látek minimální, tak by to byla pro mì
jako ekologa èásteèná výhra.
Co se mi povedlo (dobrý skutek pro pøírodu),
Zachraò ivot vodním tvorùm
Odváení ab z místní poární nádre koupalištì, je
pro mì ji tradicí. U nìkolik let se odváejí áby z
tohoto místa do rybníèku v Horním Prysku, èím se
zamezuje jejich úhynu pøi cestách pøes komunikace a
také pøi støíkání nádre, která je v letních mìsících
pouívána k rekreaèním úèelùm.
Letošní akce musela být
rozdìlena na nìkolik dní,
protoe jsem sbìr a odvoz
ab provádìl jen se svým
kamarádem. Jsem jakýmsi
správcem místního koupalištì z hlediska ivotního
prostøedí, proto nebyl problém dohodnout si termín
vypuštìní nádre a následného vychytání ab. Za deštivého i sluneèného poèasí
jsme vybírali abí vajíèka
z koupalištì a umísovali je

Radek Timoftej, èlen SDÈR-P

do pøepravních sudù. Tyto sudy jsme odváeli
k rybníèku, který se nachází pøi výjezdu z Horního
Prysku smìr Prácheò Dohromady jsme zde
odpracovali témìø 10 hodin. Skoro s úplnou pøesností
mohu uvést koneèný stav ab a vajíèek, který jsme
vysbírali: 900 ab a 1000 litrù abích vajíèek. áby
s vajíèky jsme poprvé letos neodvezli do rybníèku
v H. Prysku, ale do výše zmínìného rybníèku. Byli
jsme tak donuceni uèinit pøedevším z toho dùvodu, e
rybníèek v posledních letech na urèitý èas vysychá, a
tak by v nìm abí vajíèka zahynula. Dlouho jsme
hledali pøístupný a vyhovující rybníèek, kam bychom
mohli áby vypustit. Rybníèek, který jsme vybrali,
není nijak zvláš velký, ale teèe do nìj èistá voda po
stìnì skalního masivu, nad kterým se tyèí Šenovský
vrch. Zprvu nebylo moné áby moc poznat, ale
pozdìji bylo vidìt, e jim je v novém rybníèku dobøe.
Ještì nìkolik týdnu jsem sledoval líhnutí malých
pulcù.
Vytvoøení studánky
Studánku u rybníèku v Horním Prysku jsem vytvoøil
ji v roce 2002. Umístil jsem umìlohmotnou trubku k
vývìru z louky. Prostor pod studánkou jsem vysypal
kamínky a pískem a o nìco níe jsem udìlal malý
rybníèek v podobì betonových labù. Vykopal jsem
takté rýhu od studánky do rybníèku. Jednou za èas
chodím studánku èistit. Ale neustálé nánosy bahna a
listí, pøedevším v jarních a podzimních mìsících, mì
donutily k pøedìlání spodní èásti studánky. Musel
jsem upravit laby a udìlat vìtší propust u malého
rybníèku. Letos na konci srpna studánku rozšlapala
zvìø, a tak jsem ji musel opravit. Nyní ji studánka
opìt teèe a má i vìtší prùtok. Studánku vyuívá velké
mnoství zvìøe, je to velmi znatelné na vlhkých
bahnitých bøezích studánky, kde je øada stop
návštìvníkù studánky. Studánku jsem nechtìl nijak
více upravovat. Chtìl jsem, aby zùstala její pøírodní
podoba, jen jsem zajistil stálý pøísun vody
ivoèichùm, kteøí tato místa navštìvují, kdy je velké
sucho.
Výsadba stromkù
Ke konci dubna tohoto roku jsem mìl individuální
ekologickou praxi u nás v obci na OÚ. Udìlal jsem
mnoho ekologických aktivit. Jednou z nich byla
výsadba stromkù. Po domluvì s místním

zamìstnancem Lesù ÈR jsem vysazoval stromky.
Pøedtím mi ale zamìstnanec lesù vysvìtlil kam,
v jakém rozloení a jak stromky vysadit. Celé
odpoledne jsem sázel stromky. Vysadil jsem bez mála
200 borovic a 100 dubù. Lesní hospodáøi sem chtìjí
vrátit pùvodní les, který tu byl kdysi pøed smrkovou
monokulturou.
Èištìní potoka
Pøi kadé mé vycházce k potoku jsem koukal po
odpadcích, které potok pøinesl z horní èásti svého
toku. Pozoroval jsem pøedevším neregulovanou èást
potoka, kde se ve spleti koøenù stromù, kamenù a
meandrù vdy nìjaké odpadky našly. Pokadé jsem
potok prošel a zbavil ho vìcí, které v nìm nemají být.
Ty jsem pak vyhodil do obecních košù. Tak jsem zaøídil
pøírodní ráz neregulované èásti potoka.
Turistická cesta okolo Prysku,
aneb "Okruhy kolem Prysku"
Na jaøe minulého roku jsem spoleènì se starostou
p. Svitákem prokonzultoval realizaci nìjakého okruhu
pro turisty a èásteènì pro cyklisty okolo obce Prysk.
Po dlouhém vymýšlení trasy do tìch nejkrásnìjších
míst Prysku a jeho okolí jsme nakonec vymysleli
základní trasu. Poté nebylo ji tìké domyslet a
domalovat nejrùznìjší odboèky z trasy, napø. na kopce
nebo k rùzným zajímavým místùm. A tak od kvìtna
do konce èervence jsem tuto trasu realizoval. Zaèalo
nìkolikero procházení namalované trasy. Kopání více
jak tuctu dìr na zasazení smìrovníkù a informaèních
tabulí a posléze jejich instalace, znaèení trasy
znaèkami na skály, stromy atd. Takto vznikla asi
12kilometrová trasa tím nejkrásnìjším, co tu máme,
doplnìná s poznámkami k vrcholùm a zajímavým
místùm. I tento rok jsme se o trasu museli starat,
jeliko vandalové nièili a kradli ukazatele. Museli jsme
znovu natøít a poopravit celé znaèení.
V letošním roce jsme to ji nestihli, ale v pøíštím se
nám snad povede trasu obohatit o panely týkající se
fauny, flóry a historie jednotlivých míst na okruhu.

Radek se dále stará o internetové stránky obce
Prysk, pøipravuje propagaèní materiály pro obec,
aktivnì se úèastní práce sdruení za záchranu
kostela a zabývá se øadou dalších podobných
uiteèných vìcí.

Pro úspìšnou realizace kampanì “ivly” je
klíèová úèast a spolupráce partnerù. Hlavním
partnerem Agentury Koniklec na projektu “ivel
Voda” bylo Hnutí Duha, které zastupoval Mgr.
Ondøej Simon, je je nejenom èlenem Duhy, ale
také pracovníkem Výzkumného ústavu
vodohospodáøského T. G. Masaryka. Partner
spolupracoval hlavnì na pøípravì metodických
podkladù projektu informaèní kampanì “Voda,
lidé a P” a v jejím prùbìhu plnil roli odborného
vedení projektu (pøednášky, konzultace,
hodnocení atd.). Na projektu se dále podílela
Milena Lukavská (spolupráce s Èeským
rozhlasem), sdruení Egredior (komunikativní
aktivity, herní program), Mgr. Radek Koláø Agentura Lotos (moderace, facilitace), Dita
Babouèková - Studio Vavøinec (poèítaèová
sazba) a dalších 20 - 30 spolupracovníkù (další
sluby).

I.1.2 (NE)NAMOÈ SE!
Ekovýchovný program “(Ne)namoè se” byl
souèástí komplexního programu na podporu
zapojování veøejnosti do rozhodování o
udritelném rozvoji v Èeském krasu. Jednalo se
o výchovné a výukové programy pro áky
druhého stupnì základních škol. Vzhledem ke
specifické náplni projektu jej uvádíme v této
kapitole.
Cílem kampanì bylo zapojit do èinnosti v oblasti
ochrany pøírody a krajiny a udritelného rozvoje
dìti, mláde a uèitele ZŠ. Kampaò probíhala
v první polovinì roku 2004 a odbornì ji zajišovalo Sdruení pro ekologickou výchovu Tereza,
jmenovitì Mgr. Pavla Ernekerová a Barbora
Pešková.
Program byl zamìøen na témata související
s vodou (ivot ve vodì, voda v krasu, ochrana
povrchových a podzemních vod), vydru øíèní,
trvale udritelný rozvoj a Agendu 21 a na
samotný Èeský kras. Program trval cca 3,5

“Lov” vodních ivoèichù
hodiny a probíhal v terénu (Srbsko- Bubovické
vodopády). Úvod patøil CHKO Èeský kras a
ochranì pøírody v ÈR. Dùraz byl kladen na
praktické ukázky a aktivity. Dìti mìøily základní
parametry kvality vody (teplotu, pH, prùhlednost, tvrdost), veliký úspìch mìlo zejména
lovení a urèování vodních ivoèichù. Z dalších
aktivit to byla napø. hra, pøi které se dìti
dozvìdìli zajímavosti ze ivota vydry, návštìva
Bubovických vodopádù, povídání a aktivity
zamìøené na vodu v krajinì a její význam,
pøiøazování názvù a obrázkù krasových jevù,
povídání o Agendì 21 a ukázka dìtské Agendy
21. Pracovní listy, které si kadé dítì vyplnilo si
na závìr odneslo domù. Mimo pracovních listù
si kadé dítì odneslo z programu letáèek o
Èeském krasu, uèitelé navíc dostali balíèek
s informaèními materiály o Èeském krasu,
místní Agendì 21 a další materiály vyuitelné
pøi výuce.
V období od 7. do 25.6. se uskuteènilo 9
programù, kterých se zúèastnilo celkem 163
dìtí z 6 škol. Tyto programy vedli zkušení lektoøi
výukových programù ze sdruení Tereza,
zejména studenti pøírodovìdných oborù.

I.2 Environmentální osvìta
Cílem informaèních a osvìtových projektù je
poskytovat široké i odborné veøejnosti informace z oblasti ochrany ivotního prostøedí.

I.2.1 INFORMAÈNÍ SYSTÉMY
V roce 2004 jsme získali dotaci v rámci
výbìrového øízení Ministerstva ivotního
prostøedí na podporu projektù obèanských
sdruení na poskytování "ekologického"
informaèního servisu. Hlavní náplní èinnosti
Informaèních systémù (informaèního støediska)
AK je prùbìné poskytování informací, rad,
doporuèení a kontaktù široké veøejnosti.
Souèástí projektu byl prùbìný informaèní
servis. V prùbìhu roku jsme poskytovali
pravidelný telefonický servis, odpovídali
elektronickou a klasickou poštou. Pokud jde
o poradenství obecné veøejnosti, zaujímaly
první místo dotazy na pomoc handicapovaným
ivoèichùm, zejména na území hlavního mìsta.
Na dalším místì se ocitly skupiny dotazù na
ochranu veøejné zelenì a stavební èinnost a
dotazy na kontakty na neziskové organizace,
instituce veøejné správy a odborné instituce.
Do prùbìného servisu lze zaøadit i zápùjèkovou
videotéku. V prùbìhu roku jsme poskytovali
tuto slubu na základì katalogu videokazet
zveøejnìného na internetu.
Díky prostøedkùm získaným z grantu se nám
p o d a ø i l o p rov é s t ú p l n o u a k t u a l i za c i
“Praktického rádce, jak chránit ivotní prostøedí
v Praze”. Poté, co jsme tento poradenský
nástroj zásadnì aktualizovali a doplnili, dostal
nový název: “Praktický poradce ochrany
ivotního prostøedí v Praze”. Do systému byly
doplnìny zmìny vyplývající z aktualizovaných
zákonù a vyhlášek a byly zkontrolovány a
doplnìny všechny kontaktní údaje. Kromì toho
byla doplnìna øada nových podkapitol a celkovì

byla publikace pøepracována na základì
kritických pøipomínek k minulým vydáním.
Systém byl kompletnì pøipraven pro publikování na nových www stránkách v roce 2005.
V roce 2004 jsme prakticky pøipravili kompletní
n ov ý o b s a h i n t e r n e t ov ý c h s t r á n e k
www.koniklec.cz.
Zcela nové internetové
stránky s novým obsahem a designem mohou
uivatelé najít na síti od druhého ètvrtletí roku
2005. Kromì hlavních stránek byly prùbìnì
aktualizovány i další stránky projektù
z i v l y. ko n i k l e c. c z , w w w. a g e n d a 21 . c z ,
tema2005.timur.cz. V reakci na závìry Svìtového summitu o uditelném rozvoji v Johannesburgu 2002 novì Agentura Koniklec
zaregistrovala doménu www.akce21.cz pro
budoucí pouití.
V rámci projektu informaèního støediska jsme
dále pøipravili a otestovali SMS systém Poradce,
zatím na modelu informaèního systému o pøídavných potravináøských látkách ”Éèkách”.
Pro ten nyní hledáme systematickou finanèní
podporu.

I.2.2 EKOZÁKON
Dùleitou aktivitou informaèního støediska
Agentury Koniklec je právní informaèní systém
Ekozákon. Ekozákon je elektronický soubor
platných právních pøedpisù v oblasti ivotního
prostøedí. Obsah publikace aktualizujeme
zpravidla tøikrát do roka. Odborné uspoøádání
souboru provádí ekologická auditorka Ing.
Pøibyslava Tichotová (Ekotip), která souèasnì
vydává tištìnou podobu sborníku.
V roce 2004 jsme pøipravili celkem tøi
aktualizace Úplného souboru právních pøedpisù
ÈR v oblasti ivotního prostøedí (16, 17, 18).
Pravidelnì aktualizovaný systém na CD vyuívá

cca 50 uivatelù, zejména podnikatelù jejich
aktivity podléhají "ekologické" legislativì. 18.
aktualizace na konci roku 2004 obsahovala ji
462 zákonù, vyhlášek a naøízení uspoøádaných
celkem v 16 tématických oblastech. Agentura
Koniklec zajišuje vývoj a aktualizace
obsluného software, poøízení textù a
grafických pøíloh v elektronické podobì,
kontrolu obsahu podle tištìného sborníku,
vytvoøení CD diskù a zajištìní technické
podpory uivatelùm.

I.3 Pøírodovìdecké expedice
Cílem pøírodovìdeckých výprav a "expedic" je
kadé léto umonit skupinì mladých lidí strávit
volný èas ve vybrané lokalitì s pøírodovìdeckým i kulturnì-historickým významem.
Expedice jsou vdy velmi kvalitnì odbornì
zajištìny.

I.3.1 EXPEDICE “LA PROVENCE”
http://laprovence2004.koniklec.cz

Expedice v létì 2004 byla ji šestou v øadì.
Tentokrát jsme navštívili kraj, který nejen oplývá
pøírodními krásami v míøe více ne hojné, ale je
to také kraj, který inspiroval celé generace
umìlcù a vùbec lidí s citlivou a vnímavou duší.
Je to sluneèný kraj vonící bylinami plný
starobylých hradù, mìsteèek a vesnic. Kraj
levandule a oliv, jiní Francie, La Provence.

Vzhledem k tomu, e se expedice poøádala
v rámci informaèní kampanì “ivly” a v roce
2004 jsme se vìnovali vodì, a také vzhledem
k hojnému zastoupení tohoto ivlu a jeho vlivù
ve vybraném místì, zamìøili jsme odborný
program na vodu v desítkách jejích podob a
promìn. V prùbìhu expedice jsme se setkali
s vodou skrytou, s vodou která není, vodou
tvarující krajinu, vodou objevující se, vodou
periodickou, vodou promìnlivou, vodou
spoutanou, vodou pohánìjící, vodou napájející,
vodou tvoøící, vodou osvìující, vodou
pouènou, a pod.
Expedice se zúèastnilo 26 mladých cestovatelù
- pøevánì souèasných i minulých èlenù Snìmu
dìtí ÈR pro ivotní prostøedí a 6 dospìlých
“prùvodcù”. Kromì základního tématu vody
jsme se intenzivnì vìnovali problematice krasu
a krasovìní vápencù. Stejnì jako ve Slovinsku
zajišoval tuto odbornou èást RNDr. Ivan Balák
ze Správy CHKO Moravský kras.
Pøepravovali jsme se tradiènì autobusem. Trasa
expedice vedla z Prahy pøes Nìmecko a Švýcarsko do “alpské brány”, francouzského
mìsta Grenoble. Dále jsme pokraèovali na
dvoudenní trek do vápencového pohoøí Le
Vercors. Z nìj jsme se pøesunuli do mìsta Ponten-Royans, obdivovali vápencové kaòony
Grand Goulletes a unikátní podzemní prostory
jeskynì Choranche. V další èásti výpravy jsme

se pøesunuli na jih do okolí Avignonu, navštívili
akvadukt Pont-du-Gard, mìsto Avignon a
pevnost Le Baux. V okolí mìsta Aptu jsme na
vlastní kùi zaívali horké provensálské léto
charakteristické cvrkotem cikád a intenzivní
vùní sklizené levandule z ni se v tamìjších
rodinných farmách vyrábí vyhledávaná esence.
Navštívili jsme také svìtoznámou krasovou
vyvìraèku v mìsteèku Fontaine de Vaucluse a
bývalé okrové doly v Rousillonu. S Francií jsme
se rozlouèili nároèným jednodenním trekem
kaòonem øeky Verdon. Na závìr expedice jsme
ještì stihli jednodenní pobyt na italské Ligurské
riviéøe a poslední den jsme objevovali kouzlo
Alp v rakouské Salzkammergut, v mìsteèku
Hallstat.
Samozøejmostí bylo pásmo odborného
programu a navazujících vìdomostních testù,
které prùbìnì úèastníci absolvovali. Program
byl rozdìlen na èást pøírodovìdeckou (Dr. I.
Balák), kulturnì-historickou (Dr. D. Koucká) a
základy francouzštiny (J. Strnad). Na závìr
jsme vyhodnotili výsledky testù a samostatné
práce úèastníkù a slavnostnì vyhlásili vítìze.
Kromì celoexpedièního odborného programu
jsme se také vìnovali sbìru bylin do
provensálského herbáøe bylin tvoøících slavné
provensálské koøení.

Muzeum vody (Pont-en-Royans)

I.3.2 NÁVAZNÉ AKCE
EXPEDICE TUNGUZSKÝ
METEORIT 2003

Pøednáška Jana Urbana
Na expedici kterou jsme uskuteènili v roce
2003, navázal v roce 2004 cyklus výstav,
projekcí a pøednášek, pøedstavující dokumenty
poøízené na místì této události a materiály
shromádìné dalšími badateli. Do organizace
cyklu se zapojili všichni její starší i mladší
úèastníci.
Pøehled akcí:
Gymnázium Polièka , “Fotografie
a postery”, Lada Ducheèková
13.1.
S KLUB Uherské Hradištì,
Jaroslav Køivánek
19.1.-1.2. SZŠ a Gymnázium Uherské
Hradištì , “Fotografie”, Jaroslav
Køivánek
únor
Planetárium Praha, Program v sále
Starvid, fotografie a postery,
Václav Bratrych
10. - 31.3. Muzeum Èeská Lípa, “Fotografie a
postery”, Michal Šíma, Radek
Timoftej
5.-15.4.
DDM Benešov, “Fotografie a postery”, Jana Zmeškalová
16.-29.4 DDM Èeský Brod, “Fotografie a postery”, Lucie Vanèurová
5.-18.1.

5.-26.5.

21.9.

21.10.-24.11.
12.11.

Gymnázium Polièka, “Fotografiie”,
Lada Ducheèková,
Kulturní dùm Pomezí, “Fotografie”,
Lada Ducheèková
Dùm pánù z Kunštátu v Brnì,
p ø e d n á š ka “ Z a t a j e m s t v í m
Tunguzského meteoritu”, Jiøí
Schauer
Poštovní minigalerie Praha 3,
“Fotografie”, organizátor Hynek
Jebavý
Chrudim, pøednáška “Za tajemstvím Tunguzského meteoritu”,
Václav Bratrych

I.4 Udritelný rozvoj
Cílem projektù v této oblasti je zabývat se
pøedevším èinnostmi, které jsou zaloeny na
široké spolupráci spoleèenských sektorù, a
smìøují k zajišování podmínek pro udritelný
rozvoj pøedevším na místní úrovni.

I.4.1 TÝMOVÝ INICIATIVA PRO
MÍSTNÍ UDRITELNÝ ROZVOJ
http://www.timur.cz

Týmová iniciativa pro místní udritelný rozvoj
(TIMUR) vznikla v roce 2003 z iniciativy
Ministerstva ivotního prostøedí a zástupcù
nestátních neziskových organizací. Pùvodnì
jediným cílem TIMUR bylo zavádìní sady
Spoleèných evropských indikátorù (ECI)
místního udritelného rozvoje v èeských a
moravských mìstech a mikroregionech. Tato
sada je souborem deseti indikátorù kvality
ivota ve mìstì. Do projektu “K profilu místní
udritelnosti” se v Evropì zapojilo okolo 150
mìst. Kromì Agentury Koniklec tvoøí TIMUR
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a REC Èeská
republika. V roce 2004 se pùvodní rétorika
rozšíøila o obecnìjší podporu udritelného
rozvoje na místní úrovni.

Na poèátku roku
2004 mìla iniciativa za sebou rok
realizace pilotního
projektu v ÈR podpoøeného omezenými finanèními
prostøedky. V druhém ètvrtletí 2004
se podaøilo uzavøít
smlouvu s partnerskou organizací ve vlámské
èásti Belgie a získat podporu od vlámské vlády
pro dvouletý spoleèný projekt zamìøený na
indikátory UR na místní úrovni. Zejména díky
tomuto projektu se bìhem roku 2004 podaøilo
iniciativu TIMUR posunout z fáze pilotního
projektu do “ostrého provozu”. Zatímco
v lednu 2004 byla øádnými partnery TIMUR
pouze dvì mìsta, na konci roku to byla ètyøi
mìsta a jeden mikroregion. Pøitom øádné
partnerství v iniciativì není vùbec formální
záleitostí
vyaduje závazek mìsta k
praktickému sledování indikátorù, které
vyaduje jak osobní nasazení úøedníkù a politikù, tak i nezbytné a nemalé finanèní prostøedky. Mezi hlavní viditelné výsledky práce
v roce 2004 kromì zapojení nových mìst
patøí:
pøíprava èesko-vlámského projektu
zdárné provedení akcí pro veøejnost ve
Vsetínì, Svitavách a mikroregionu
Záhoran spojených s anketou,
spoluorganizace setkání s veøejností
k problematice dopravy v Hradci Králové,
zpracování návrhu indikátorù rozvoje
mikroregionu Záhoran (spolu s Centrem
pro komunitní práci),
pøíprava pro naplòování indikátoru
“Mobilita a místní pøeprava obyvatel” ve
Svitavách,
pøíprava pro naplòování indikátorù
“Spokojenost s místním spoleèenstvím” a
“Mobilita a místní pøeprava obyvatel” ve
Vsetínì,

-

-

-

vypracování nové rétoriky TIMUR,
spolupráce pøi naplòování indikátorù
“Spokojenost s místním spoleèenstvím”
a “Mobilita a místní pøeprava obyvatel”
v Hodonínì a Chrudimi
odborné partnerství TIMUR v projektu
“Pøíklady dobré praxe místní Agendy 21”
cyklu semináøù realizovaném Národní sítí
zdravých mìst,
pøíprava prvního dílu publikace “Zrcadlo
místní udritelnosti”,
prùbìná odborná podpora ve všech
partnerských i ostatních mìstech pøi
zavádìní indikátorù UR

Úloha Agentury Koniklec v TIMUR:
zajištìní úvodních akcí pro veøejnost: V tìchto
nìkolikadenních akcích vybírají obèané mìsta
téma, které je podle jejich názoru momentálnì
dùleité pro rozvoj mìsta. Akce zahrnuje
pøípravná jednání se zástupci mìstského
úøadu (magistrátu) a dalšími významnými
místními èiniteli, prùzkum situace ve
mìstì,mediální propagaci partnerství mìsta
s TIMUR a propagaci vlastní akce, zajištìní
provozu internetových stránek s hlasovacím
zaøízením, zajištìní provozu GSM hlasování,
zajištìní poulièních anket a zpracování jejich
výsledkù a zajištìní prezentace výsledkù a
závìreèného setkání s obèany,
zajištìní dalších akcí pro veøejnost: setkání
veøejnosti se zastupiteli, úøedníky a odborníky
ke konkrétním tématùm vyplývajícím z pøedchozí diskuse,
pøíprava nabídek projektù = fundraising
pøíprava infomateriálù a prezentací
spolupráce pøi vytváøení www stránek
spolupráce pøi zpracování dat
spolupráce na PR iniciativy TIMUR

obèanských sdruení na projekt “Indikátory
udritelného rozvoje mìst a obcí v Èeské
republice
akce pro veøejnost a podpora
výmìny zkušeností”. V rámci projektu zajistila
Agentura Koniklec výše uvedené úkoly
vyplývající z jejího èlenství v iniciativì TIMUR.
Jako první probìhla iniciaèní akce k partnerství
mìsta ve Vsetínì v termínu 28. 1. - 1.2. 2004.
Jako místní specifické téma bylo vybráno
“Parkování vozidel”.
Ve ètvrtek 25.3.2004 od 17 hodin probìhla v
Hradci Králové v budovì “Adalu” návazná akce
ke specifickému indikátoru "místní doprava".
Hlavním tématem akce byla veøejná doprava,
èili téma, která obèané vybrali v iniciaèní akci
na podzim 2003. Akce se zúèastnilo cca 50
obèanù.
Pøed iniciaèní akcí ve Svitavách byly zcela
pøepracovány internetové stránky kampaní.
Vlastní akce ve Svitavách probìhla od 16. do
19. 6. 2004. Aktivnì se do kampanì zapojilo
611 úèastníkù. Hlavními mediálními partnery
byly místní TV Comvision a Noviny Svitavska.
Anketu zajišovali studenti Svitavského
gymnázia. Zvítìzilo téma “nezamìstnanost”. V
druhé polovinì léta se uskuteènilo ve Svitavách
setkání organizátorù, novináøù a vylosovaných
úèastníkù ankety na mìstském úøadì.

V roce 2004 získala Agentura Koniklec dotaci
v rámci výbìrového øízení Ministerstva
ivotního prostøedí na podporu projektù
Anketa na námìstí ve Svitavách

Iiniciaèní akce v mikroregionu Záhoran byla
poslední akcí TIMUR v roce 2004. Probìhla od
5.11. do 7.11. 2004. Aktivnì se do akce
zapojilo 370 obèanù mikroregionu, odhadem
1000 osob bylo osloveno pøímo a cca 5000
zprostøedkovanì. Akce opìt probìhla podle
obecného scénaøe, hlavním mediálním
partnerem byl Hranický Týden a regionální
vydání MF Dnes. Anketu zajišovali studenti
Gymnázia Hranice. I v tomto místì zvítìzilo
téma “nezamìstnanost”. Setkání s výherci se
uskuteènilo zaèátkem prosince.

I.4.2. MÍSTNÍ AGENDA 21
V ÈESKÉM KRASU
http://ceskykras.agenda21.cz

Agenda 21 je dokument z Mezinárodní konference o
ivotním prostøedí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992),
který se stal strategickým plánem rozvoje
spoleènosti na prahu tøetího tisíciletí. Agenda 21
urèuje hlavní smìry a nutná opatøení k dosaení
udritelného rozvoje civilizace.

Místní Agenda 21 je praktickou aplikací Agendy 21
na místní úrovni. Místní Agenda 21 pøedstavuje
uskuteèòování praktických místních projektù ve
spolupráci nejširších zájmových skupin smìøujících
k trvale udritelnému rozvoji a udrení kvality ivota
na místní úrovni.
V roce 2002 se v Johannesburgu uskuteènil Svìtový
summit o udritelném rozvoji. Ten mimo jiné
vyhodnotil èinnost místních Agend 21 a jejich pøínos
udritelnému rozvoj za uplynulou dekádu. Úèastníci
summitu se shodli, e je zapotøebí “pøejít od plánu
k akci”. Zde se zrodil termín místní Akce 21.

Projekt místní Agendy 21 v Èeském krasu
uskuteèòuje Agentura Koniklec od roku 1998.
Cílem projektu je realizací dílèích projektù
a èinností zlepšovat podmínky pro udritelný
rozvoj území. Charakteristickým spoleèným
rysem tìchto èinností je zapojování co moná
nejširšího okruhu cílových skupin.

V roce 2004 jsme pokraèovali v "Komplexním
programu zapojování veøejnosti do rozhodování
o udritelném rozvoji" (dále Program), který byl
zahájen v druhé polovinì roku 2003. Tento
projekt podpoøil Státní fond ivotního prostøedí
a jeho hlavním cílem bylo dokonèit Strategický
plán udritelného rozvoje Èeského krasu a
zahájit na nìj navazující èinnosti a realizovat jím
navrená konkrétní opatøení v nìkolika oblastech. Program tak byl rozdìlen do dílèích
projektù, které mùeme samostatnì vyhodnotit. Vìtšina z nich byla však ukonèena a
v roce 2005, dále uvedené informace se
vztahují pouze k èinnostem uskuteènìným v
roce 2004. Kromì Programu jsme v roce 2004
mohli díky podpoøe Ministerstva ivotního
prostøedí a Nadaci VIA realizovat i další
projekty: Brány do Èeského krasu a Akèní plán
Voda. Souèástí programu byl výchovný
program pro druhý stupeò ZŠ (Ne)namoè se!
Jeho výsledky jsou popsány v kapitole
Ekologická výchova.

I.4.2.1 FINALIZACE STRATEGICKÌHO
PLÁNU UDRITELNÉHO ROZVOJE
(SPUR) http://spurck.agenda21.cz
Poèátkem roku 2004 byl SPUR dokonèen a
pøedevším projednán a postupnì ratifikován.
Na výše uvedené internetové adrese jsou k
dispozici všechny závìreèné dokumenty. Ke
SPUR se pøipojilo celkem 24 subjektù. jsou
mezi nimi obce, firmy i neziskové organizace.
ádoucí by bylo, aby plán postupnì akceptoval

alespoò dvojnásobek tohoto poètu, i kdy
vzhledem ke specifické situaci v Èeském krasu
(výstavba, tìba) lze toto èíslo povaovat za
úspìch. Dùleité také je, e se nám podaøilo na
SPUR navázat pøípravou a realizací dalších
konkrétních opatøení, které z nìj vyplývají.
V polovinì roku 2004 jsme provedli aktualizaci,
vyhodnocení plnìní a kritickou analýzu prvních
dvou èástí SPUR. Z ní vyplynuly mimo jiné i
námìty na projekty, které jsme dále
pøipravovali pro rok 2005.

I.4.2.2 SETKÁNÍ, KULATÉ STOLY
Hlavním setkáním v roce 2004 bylo byl kulatý
stùl se starosty, zastupitely, odborníky a
zástupci SCHKO na téma "Ochrana vod,
povodòová ochrana a likvidace komunálních
odpadních vod v regionu Èeského krasu".
Konalo se 6. února 2004 od 14.00 hod
v centru U lanovky v Srbsku. Sešlo se zde
celkem 26 úèastníkù, kteøí vyslechli stanovisko
Správy CHKO k odtìení štìrkopískù ze dna
Berounky, úvodní prezentaci Spoleènosti pro
rozvoj Èeského krasu, zprávu o dokonèení
SPUR, informaci o akèním plánu “Voda” a na
závìr prezentaci Melvyna Ruttera z firmy
Y.E.S. z Yorkshire ve Velké Británii, který se
zabývá aplikacemi koøenových èistíren
odpadních vod vybudovaných pøevánì
svépomocí obcí.
Dále Agentura Koniklec podílela na organizaci
semináøe “Povodnì a ochrana pøírody øeky
Berounky v Èeském krasu”, který probìhl 31.
bøezna 2004 "U lanovky" v Srbsku. Hlavním
organizátorem bylo sdruení Mallorn. Cílem
semináøe bylo pøedstavit a vyjasnit odborná
stanoviska k odstraòování nánosù štìrkopískù
ze dna øeky Berounky, které se na pøelomu roku
2003 a 2004 stalo klíèovým tématem
v regionu.

I.4.2.3 EDIÈNÍ ÈINNOST V RÁMCI
PROGRAMU
V roce 2004 byla vydána informaèní skládaèka
pro stavebníky “Architektura Èeského krasu”.
Tento základní informaèní materiál definuje
poadavky na vhodné stavby a charakterizuje
stavby nevhodné z hlediska ochrany krajinného
rázu v CHKO. V Èeském krasu existuje silný tlak
na budování nestandardních a nevhodných
staveb a tato tendence je pøíèinou èastých
sporù zástupcù SCHKO s investory Na pøípravì
letáku se podílel Ing. arch. P. Kubal (èlen
architektonické komise SCHKO) a V. Dolejš
(pracovník stavební agendy SCHKO). Kromì
pøedání materiálu SCHKO byl materiál rozeslán
v odpovídajícím poètu výtiskù na mìstské a
obecní úøady, stavební úøady mimo obecní,
Magistrát hl.m. Prahy, Krajský úøad SèK,
Informaèní støediska a Muzeum v Berounì.

Bìhem roku jsme provedli zásadní aktualizaci
publikace “Zelené stránky”. Jedná se o praktickou pøíruèku, ve které uivatel najde vyèerpávající informace o pøírodì a historii Èeského
krasu, informace uiteèné pro návštìvníky a
v neposlední øadì pøehled regionálních
kontaktù ve všech myslitelných oborech
(veøejná správa, zdravotnictví, školství, atd.).
Nejprve došlo v polovinì roku 2004 k úplné

aktualizaci kontaktních údajù a jejich
zásadnímu rozšíøení. Dále byl pùvodnì struèný
vstupní text o regionu a CHKO znaènì
rozpracován a doplnìn. Nyní je pøíruèka
rozdìlena do 5 èástí: “O Èeském krasu v 50
otázkách a odpovìdích”, “Struèný prùvodce po
pozoruhodnostech Èeského krasu”, “Rekreace
a turistika v Èeském krasu”, “Pravidla pro
návštìvníky” a “Praktický adresáø”. Publikace
byla pøipravena k vytištìní v roce 2005.

I.4.2.4 BRÁNY DO KRASU
Projekt vychází ze SPUR Èeského krasu a
z koncepce šetrné turistiky z roku 2002. Jeho
cílem bylo zpracování aktuálních mapových
podkladù pro Èeský krasu v mìøítku 1:25000,
vytvoøení panelù se základním informaèním
textem o CHKO a tabulí urèených k umístìní na
dùleitá vstupní místa do CHKO s textem
upozoròujícím návštìvníky, e vjídìjí do
chránìné oblasti. Vlastní realizaci pøedcházela
inventura souèasného stavu informaèních
panelù pro návštìvníky v obcích a na
exponovaných místech CHKO. Mapu zpracovala firma Geodézie Online. Aktualizovaný text
o CHKO dodala Správa CHKO.
Z tìchto
podkladù byl vytvoøen návrh tabule. Celkem
bylo po schválení Správou CHKO vytištìno
zatím 6 tabulí a další budou dotištìny podle
potøeby. Tabule jsou urèeny k umístìní v
Karlštejnì, Srbsku, Konìprusích, Svatém Janu
pod Skalou a na dalších vybraných místech.
Kromì informaèní tabule s mapou byly
vytvoøeny ètyøi velkoplošné transparenty
urèené k umístìní na dùleitá vstupní místa do
CHKO. Velikost tìchto panelù je 3 x 0,75 m.
Smyslem tabule je výraznì upozornit
návštìvníky pøijídìjící vozem do CHKO Èeský
kras na skuteènost, e vjídìjí do chránìného
území a souèasnì je zde pøivítat.

I.4.2.5 STRATEGICKÉ A AKÈNÍ
PLÁNOVÁNÍ V ÈESKÉM KRASU
- AKÈNÍ PLÁN "VODA"
Tímto projektem jsme navázali na SPUR
Èeského krasu. Jeho realizaci podpoøila Nadace
VIA. Projekt se pøekrýval s aktivitami Programu
(setkání k problematice vody, výchovný
program pro dìti, akce pro veøejnost ke Dni
parkù). Jeho hlavním cílem bylo vytvoøit
odborný akèní plán navazující na SPUR ÈK.
Akèní plán se dotýká pøedevším kapitol II.4
“Ochrana kvality a zásob vodních zdrojù,
ochrana pøed povodnìmi” a II.5 “Ochrana
pøírodního bohatství, rostlinných a ivoèišných
druhù”. Zpracovatelem AP byl biolog a ekolog
vodních ekosystémù RNDr. Štìpán Høebík. Pøi
své práci provedl komplexní analýzu dostupných materiálù, rozvojových plánù, revitalizaèních studií, atd. Bìhem roku 2004 byl
postupnì materiál pøipravován (zajišování
podkladù, konzultace, pøíprava analytické
èásti). Dokonèen a publikován byl v roce 2005.
Kromì AP Voda jsme v rámci projektu pøipravili
dva mikroproprojekty. První mikroprojekt patøil
do oblasti turistiky a je popsán výše “Brány do
Èeského krasu”. Druhý mikroprojekt “Mapování
povodòových zábran v povodí Berounky a jejích
pøítokù na území CHKO” byl pøipraven pro rok
2005. Potìšující bylo, e oba mikroprojekty
získaly dùvìru a podporu dárcù (MP, Nadace
Partnerství).

pøevánì rodin s dìtmi. Den parkù byl ji
tradiènì zakonèen opékáním špekáèkù. Na
organizaci akce se Agentura Koniklec podílela
ji tradiènì potøetí.
V záøí 2004 Agentura Koniklec také tradiènì
zajistila závìreèný zábavný program pro
úèastníky brigády v rámci Karlštejnského
vinobraní.

I.4.2.6 PODPORA OCHRANY VOLNÉ
EXISTENCE VYDRY V ÈESKÉM
KRASU A OKOLÍ
http://vydra.koniklec.cz

V roce 2003 podpoøil Èeský nadaèní fond pro
vydru menším finanèním pøíspìvkem náš
projekt na podporu vytváøení vhodných
podmínek pro trvalé osídlení dolní Berounky
populací vydry. Bìhem roku 2004 jsme
pøipravili barevnou skládaèku o vydøe zejména
pro školní dìti v nákladu 2000 ks., internetové
stránky o vydøe v Èeském krasu (viz výše),
vyrobili samolepku "Pozor, vydra!” a plakáty
A3, které byly vyvìšeny zejména v blízkosti
øeky. Všechny materiály dostala k dispozici
Správa CHKO, školy, úøady, infocentra. Muzeum
v Berounì naše materiály vystavilo ve svých
prostorách.

I.4.3 KAMPAÒ NA PODPORU
STRATEGIÍ UDRITELNÉHO
ROZVOJE
V èervnu roku 2004 uzavøela Agentura
Koniklec dohodu s Ústavem pro ekopolitiku,
o.p.s. (dále ÚEP) o realizaci zakázky s výše
uvedeným názvem. Pøedmìtem akce bylo
zajištìní zapojení veøejnosti a propagace
pøípravy Strategií udritelného rozvoje
Libereckého resp. Ústeckého kraje. Oba
dokumenty v roce 2004 zpracovával ÚEP
v rámci grantu UNDP, MP a MMR.
V rámci kampanì Agentura Koniklec pøipravila
pro oba kraje informaèní leták pro veøejnost a
pøedevším v obou krajích uspoøádala cyklus
výjezdù s informaèním stánkem.

I.4.2.7 DEN PARKÙ 2004
Jako doplnìk kampanì “(Ne)namoè se!” jsme
uspoøádali jednorázovou akci pro dìti v rámci
mimoøádné nauèné stezky k Evropskému dni
parkù (25.5.). Na stanovišti v obci Sv. Jan pod
Skalou pøipravilo Sdruení Tereza zastávku pro
rodièe s dìtmi. Agentura Koniklec doplnila
zastavení o výstavu o ochranì Berounky a
videoprojekcí poøadu “Povodnì a lidé” a “Sen
o vodì”. Kromì tohoto stanovištì obsahovala
stezka celou øadu zajímavých zastavení s výkladem. Tradiènì ji absolvovalo okolo 1000 lidí,

Skála Nad Svatým Janem (Den Parkù 2004)

V Libereckém kraji cyklus probìhl v létì a
zahrnoval mìsta Mimoò, Èeská Lípa, Liberec,
Frýdlant, Jablonec n. N., Tanvald, Turnov a
Semily. V kadém mìstì probìhla pùldenní
anketa na téma rozvoje kraje a priorit obèanù,
kterým jsme rozdávali informaèní materiály o
Strategii udritelného rozvoje kraje. Návštìva
informaèního bodu byla pøedem avízována
plakáty a místními sdìlovacími prostøedky.
Na podzim probìhla identická kampaò
v Ústeckém kraji. Zde se jednalo o mìsta Ústí
nad Labem, Teplice, Dìèín, Varnsdorf,
Klášterec nad Ohøí, Most, Roudnice nad
Labem, atec. Na závìr kampanì jsme
zpracovali výsledky anket a sestavili
závìreèné vyhodnocení pro zadavatele.

iniciativa k pøípravì návrhu popularizaèní
kampanì pro veøejnost zamìøené na lepší
pochopení problematiky udritelného rozvoje.
Agentura Koniklec se v období od srpna do øíjna
2004 podílela na pøípravì soutìe pro základní
školy (druhý stupeò) na téma udritelného
rozvoje, na pøípravì návrhu grafického øešení
materiálù a na pøípravì prezentace soutìe a
ideového zámìru potenciální kampanì pro
ve ø e j n o s t n a C e l o s t á t n í ko n f e r e n c i
o udritelném rozvoji v Liberci. Vzhledem
k tomu, e koordinátor kampanì ing. Jan Verl
musel v øíjnu odcestovat do zahranièí, zastoupil
jej na uvedené konferenci dne 14. øíjna 2004
øeditel Agentury Koniklec Miroslav Lupaè a
pøipra-venou prezentaci pøednesl. Pøíspìvek i
návrhy vyvolaly ivou diskusi zúèastnìných.
Na vystoupení v Liberci pozdìji navázalo vlastní
provedení kampanì na základních školách.
(zajišoval Liberecký kraj ve spolupráci s firmou
JV5P Marketing, s.r.o.).

I.5 Benefièní akce
I.5.1 LUTEJ SLON

Jablonec nad Nisou, námìstí, léto 2004

I.4.4 ÚÈAST NA POPULARIZAÈNÍ
KAMPANI K UDRITELNÉMU
ROZVOJI
V rámci výše zmínìných aktivit jsme navázali
spolupráci se skupinou pøipravující Celostátní
konferenci o udritelném rozvoji v Liberci.
Jmenovitì se jednalo o pracovnici Krajského
úøadu RNDr. J. Vargovou a zástupce firmy JV5P
marketing Ing. Jana Verla. Od nìj vzešla

V letech 2002 2003 se Agentura Koniklec
rozhodla podpoøit výstavbu nového sloního
pavilonu v Praské ZOO a pøispìt na pokrytí
velkých finanèních ztrát zpùsobených povodní
z roku 2002 kampaní “lutej slon”. Ta spoèívala
v malování a prodeji obrázkù “lutejch” slonù.
Jejich autoøi, dìti a rodièe, známí výtvarníci,
spisovatelé, hudebníci, herci, vìdci a všeobecnì dospìlí a mláde všech vìkových
kategorií, namalovali slony nejrùznìjších tvarù,
barev a velikostí. Pouívali pøi tom nejrùznìjší
techniky jako kresba, malba, kolá, drhání,
nalepování pøírodnin atd. V prùbìhu roku 2003
nám jich bylo doruèeno pøes 17 tisíc. Z tohoto
mnoství se nám nakonec podaøilo prodat
obrázky v hodnotì 85 tisíc Kè.

Souèástí této benefièní akce se stalo pásmo
spoleèenských setkání v Haštalské ulici 17
v Praze 1 otevøené všem zájemcùm o vyprávìní
zajímavých lidí o zajímavých tématech. V roce
2004, pokraèovalo sdruení pøátel lutého
slona v poøádání kadomìsíèních setkávání
s tímto programem:
22. ledna 2004: “Cesta do Nepálu”
Povídání a promítání Dáši Koucké o cestì a
záitcích z její cesty do Nepálu. Bìhem veèera
se rozezvuèely mušle Dhun, zvonec Drill-bu a
další rituální nástroje. K prohlednutí a ke koupi
byly k dispozici nejrùznìjší rituální a
upomínkové pøedmìty Na tibetské rituální
nástroje hrál Vlastislav Matoušek, na programu
se dále podílela Zuzana Ondomišiová - sdruení
Potala.
26. února 2004: “Etnická hudba Rytmus”
Vyprávìní Vlastislava Matouška s hudebními
ukázkami, promítáním a ukázkami etnických
nástrojù. Zahájení minicyklu o etnické hudbì.
Diváci se dozvìdìli napø. o afrických
chøestidlech Kes-kes, technice hry na indická
tabla a pod.
25. bøezna 2004: “Tváøe Tibetu”
Vyprávìní a promítání Zuzky Ondomišiové
o Tibetu lákajícím svou historií, jazykem,
duchovními souvislostmi, divokou pøírodou.
Mluvilo se té o programech na podporu
tradièní tibetské školy, tibetských dìtských
vesnièek, studiu tibeana v Praze a pod., neboli
jak Tibetu prospìt.

29. dubna 2004: “Stromy pøede mnou
a stromy za mnou”
Vyprávìní a promítání sochaøe a fotografa
Lukáše Gavlovského o mnohých vìcech,
které mùe èlovìk poznat skrze setkání se
stromy. Byla øeè o stromech z dìtských her,
stromech které dìlají muziku, stromech
malovaných na obrazech, stromech vysázených i pokácených, stromech recyklovaných
do podoby soch, o stromech zkamenìlých,
o stromech, ze kterých lze stavìt dùm, a kdoví
jakých ještì.
27. kvìtna 2004: “Etnická hudba
- lidský hlas”
Vyprávìní Jiøího Mazánka doprovázené
hudebními ukázkami, promítáním a ukázkami
etnických nástrojù bylo druhým pokraèováním minicyklus o etnické hudbì.
24. èerven 2004: “Madagaskar”
Vyprávìní a promítání pøírodovìdce Pavla
Hoška o jeho cestách na Madagaskar.

I.5.2 BENEFIÈNÍ KONCERT AK
se uskuteènil 10. prosince v Malostranské
besedì v Praze a mimo kulturního programu
(koncert Irish Dew) byly pøedávány ceny za
celoroèní vìdomostní soutì mj. ministrem
ivotního prostøedí RNDr. Liborem Ambrozkem,
øeditelem Agentury Koniklec Miroslavem
Lupaèem, odborným lektorem Ondøejem D.
Simonem a pod.

I.6 Vedlejší èinnost
Vedlejší èinnost, tj. výdìleèné, ziskové,
aktivity, pøinášejí ji tradiènì okolo 30% výnosù
organizace. Tento pomìr pøedstavuje optimální
vyváený stav mezi neziskovým charakterem
organizace pøi zachování znaèné míry
sobìstaènosti a suverenity. Vedlejší èinnost
tradiènì spoèívá zejména ve slubách
zpracování dat, poskytování odborných
konzultací, prostoru pro reklamu a propagaci a
specifických IT slubách.

Pøehledná kvantifikace
výstupù 2004
Programy pro dìti a mladé lidi

1x

výchovnì-vzdìlávací kampaò “ivly”
vè. Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí

1x

ekologickovýchovná kampaò pro áky ZŠ
zamìøená na vodu zahrnující 9 programù
za úèasti 163 dìtí z 6 škol.

Edice

1x

druhý díl kompletní edice ivly: kniha
“Zemì”, film a multimediální CD ROM

3x

èasopis ivly, nákl. 1000 ks

10x “Obšastník” Snìmu dìtí, nákl. 100 ks

1x

manuál èlena Snìmu dìtí k tématu Voda,
lidé a ivotní prostøedí, nákl. 100 ks

1x

manuál úèastníkù projektu Studánky,
potoky, øeky, nákl. 100 ks

1x

hodnocení závìreèných zpráv
Snìmu dìtí 2004, nákl. 80 ks

1x

Leták pro stavebníky, infocentra a školy
“Architektura Èeského krasu”

6x

informaèní tabule
Èeského krasu

3x
1x

“vstupní brány" do Èeského krasu

1x

plakát na podporu vytváøení podmínek pro
volný výskyt vydry øíèní v Èeském krasu

1x

samolepka na podporu vytváøení
podmínek pro volný výskyt vydry øíèní
v Èeském krasu, nákl. 500 ks

pro

èlenù

návštìvníky

informaèní skládaèka na podporu
vytváøení podmínek pro volný výskyt
vydry øíèní v Èeském krasu, nákl. 1500 ks

Výstavy, pøednášky, kulaté stoly

1x

celorepubliková výstava “Studánky,
potoky, øeky” (Ekogymnázium Praha)

1x
6x

putovní výstava “Studánky, potoky, øeky”

1x

setkání se starosty a zastupiteli na téma
"Voda"

setkání v rámci pøednáškového cyklu
“lutej slon”

12x výstavy a pøednášky "Expedice Tunguzský meteorit"

Poradenství

1x

celoroèní prùbìný informaèní servis pro
veøejnost

1x

kompletní aktualizace Praktického
poradce ochrany ivotního prostøedí
v Praze

3x

aktualizace právního
systému "Ekozákon"

informaèního

Cestování
Ministr Ambrozek na benefièním koncertu AK

1x pøírodovìdecká expedice do jiní Francie

Akce pro veøejnost

3x

kompletní zajištìní akcí pro veøejnost
Týmové iniciativy pro místní udritelný
rozvoj

2x

cyklus akcí pro veøejnost na podporu
krajských strategií udritelného rozvoje
v Ústeckém a Libereckém kraji

1x

spolupráce v kampani na popularizaci
udritelného rozvoje

1x
1x

benefièní koncert Agentury Koniklec
stanovištì v rámci Dne Parkù v Èeském
krasu

Zpracování dokumentù

1x
1x
1x

Strategický plán udritelného rozvoje
Akèní plán "Voda" pro Èeský kras
aktualizace publikace "Zelené stránky
Èeského krasu"

1x

aktualizované podklady turistické mapy
Èeského krasu 1:25000

WWW
http://zivly.koniklec.cz
- prùbìná aktualizace
http://www.koniklec.cz
- pøíprava nového obsahu

1x

www stránky na podporu vytváøení
podmínek pro volný výskyt vydry øíèní
v Èeském krasu

II. Zpráva o hospodaøení
I.1 Komentáø ke zprávì o hospodaøení
Zprávu o hospodaøení tvoøí data z úèetní
závìrky 2004, tj. výsledovka a rozvaha. U výsledovky a rozvahy nejsou uvádìny úèty
s nulovým stavem na konci i poèátku úèetního
období. Dále zpráva obsahuje graficky
vyjádøený pøehled struktury nákladù a výnosù a
pøehled pøijatých dotací od státních a
nestátních subjektù.
Z hlediska struktury nákladù je zapotøebí
zmínit, e v poloce 501.106 "Propagaèní
pøedmìty" jsou naúètovány tiskoviny kampanì
ivly (knihy) a øada informaèních letákù
(TIMUR, VYDRA). Logicky by tyto poloky
spíše patøily do kategorie 518.106 (tisk…).
Tabulka však vychází pøesnì z úèetní závìrky, a
tak, prosím, nahlíejte na èástku v kapitole
“Propagaèní pøedmìty” s rezervou. Struktura
nákladù jinak zùstává víceménì shodná
s minulými lety (od pøechodu na systém
rámcových mandátních smluv). Náklady na
mzdy a odvody jsou zastoupeny výhradnì
dohodami o provedení práce a sluným.

Struktura výnosù vykazuje z našeho hlediska
ideální pomìr mezi dotacemi (63%) a jinými
pøíjmy (trby, poplatky) (37%). Myslíme si, e
tento pomìr pøedstavuje optimální míru
sobìstaènosti pøi zachování neziskového
charakteru èinnosti. Pomìr dotací z hlediska
zdroje ji tak ideální nebyl. 86% tvoøily státní
dotace a jen 14% nestátní. Jednalo se
o výjimeènou situaci, kdy se v jednom roce
sešlo financování hned tøí akcí ze Státního
fondu ivotního prostøedí (2 x ivly a MA 21
Èeský kras) a souèasnì jsme byli úspìšní ve
výbìrovém øízení MP. Tato situace se
pravdìpodobnì ji nebude v dohledné dobì
opakovat a podíl státních dotací se opìt sníí na
"normální" úroveò max 50%.
Hospodáøský výsledek tvoøí "mírné plus",
hospodaøení lze tedy oznaèit za vyrovnané, co
je plnì v souladu s neziskovým charakterem
organizace a souèasnì odpovídá nárokùm na
její udritelnou existenci.

II.2 Výsledovka
II.2.1 NÁKLADY
Úèet

Název úètu

501.101

Kanceláøské potøeby, bìná spotøeba (PØ)

29 .363,50 Kè

501.102

Drobný hmotný majetek do 5000,- Kè (PØ)

17 .469,30 Kè

501.103

Odborné publikace (PØ)

501.104

Materiál pro výpoèetní techniku (PØ)

501.106

Propagaèní pøedmìty (PØ)

501.199

Ostatní materiál (PØ)

501.399

Ostatní materiál (NEUZN.)

502.100

Spotøeba energie (PØ)

28. 197,30 Kè

511.100

Opravy a udrování

42 .270,00 Kè

512.103

Cestovné externistù a èlenù SDÈR-P

513.101

Náklady na reprezentaci obèerstvení

518.101

Honoráøe (PØ)

1 .653. 566,70 Kè

518.102

Poštovné (PØ)

77 .359,50 Kè

518.103

Telefon, Internet (PØ)

59 .995,50 Kè

518.105

Drobný nehmotný majetek do 5000,- Kè

518.106

Tisk, grafické práce, kopírování (PØ)

588. 770,00 Kè

518.107

Kooperaèní sluby (PØ)

372. 554,10 Kè

518.108

Pøeprava a doprava (PØ)

129 .997,00 Kè

518.109

Pronájmy a vstupní poplatky (PØ)

88. 742,90 Kè

518.199

Jiné ostatní sluby (PØ)

36 .843,70 Kè

521.102

Mzdové náklady DPP (PØ)

33. 469,00 Kè

521.103

Sluné (PØ)

32 .622,00 Kè

538.100

Ostatní danì a poplatky

.100,00 Kè

549.100

Ostatní finanèní náklady

9. 150,50 Kè

549.200

Ostatní provozní náklady

54,20 Kè

NÁKLADY CELKEM
(PØ): Je pøedmìtem danì; (N.PØ): Není pøedmìtem danì.

Koncový stav

1 .098,00 Kè
24. 441,20 Kè
470. 388,80 Kè
37 .371,00 Kè
9 .957,00 Kè

248. 066,18 Kè
22 .405,50 Kè

3 .927,00 Kè

4. 018.179,88 Kè

II.2.2 VÝNOSY
Úèet

Název úètu

Koncový stav

602.100

Trby z prodeje slueb (PØ)

1. 196. 382,00 Kè

604.100

Trby za prodané zboí (PØ)

31. 555,00 Kè

644.000

Úroky pøijaté

649.100

Pøijaté poplatky na úèelové akce (PØ)

20. 400,00 Kè

649.200

Pøijaté poplatky na SDÈR-P (N.PØ)

251. 230,00 Kè

654.000

Trby z prodeje materiálu

9 .360,00 Kè

682.000

Pøijaté pøíspìvky

8 .084,00 Kè

691.100

Státní dotace a granty

691.300

Nestátní dotace a granty

.653,70 Kè

2 .224 .823,92 Kè
373. 924,50 Kè

VÝNOSY CELKEM

4. 116.413,12 Kè

(PØ): Je pøedmìtem danì; (N.PØ): Není pøedmìtem danì.

II.2.3 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK = +98 233,24 Kè
II.3 Struktura nákladù a výnosù
II.3.1 Struktura nákladù
3%

4%
2%1%

3%

Honoráøe
Materiál a energie

6%

Tisk a kopírování
42%

Kooperaèní sluby
Cestovné

9%

Komunikaèní náklady
Pøeprava, doprava
Mzdy a sluné
Opravy a udrování
Ostatní

15%

15%

II.3.2 Struktura výnosù
7%

0%

9%

Státní dotace a granty
Trby
Nestátní dotace a granty
54%

30%

Pøijaté poplatky na akce
Pøijaté pøíspìvky
Úroky

II.4 Struktura pøijatých dotací
V pøípadì, e projekt pøesahoval z pøedchozího nebo do dalšího roku jsou vdy uvedeny pouze
èástky pøijaté v roce 2004.

II.4.1 STRUKTURA STÁTNÍCH DOTACÍ
Dárce

Èástka

Státní fond ivotního prostøedí

1.659.263,00 Kè

Státní fond ivotního prostøedí

91.654,00 Kè

Projekt
Kampaò “ivly”
Místní Agenda 21 Èeský kras

Ministerstvo ivotního prostøedí

100.000,00 Kè

Ministerstvo ivotního prostøedí

90.200,00 Kè

Akèní plán Voda

Provoz informaèního støediska

Ministerstvo ivotního prostøedí

85.300,00 Kè

Rekonstrukce panelù

Ministerstvo ivotního prostøedí

92.000,00 Kè

Indikátory UR akce pro veøejnost

II.4.2 STRUKTURA NESTÁTNÍCH DOTACÍ
Dárce

Èástka

Projekt

Nizozemské království

310.000,00 Kè

Kampaò “ivly”

Milieukontakt Oosteuropa

32.013,00 Kè

Kampaò “ivly”

Nadace VIA

31.911,50 Kè

Strategické a akèní plánování

II.5 Rozvaha
II.5.1 AKTIVA
Úèet Název úètu

Poèáteèní stav

Obrat

022

Hmotný DM vl. prostø.

203.180,00 Kè

0,00 Kè 203.180,00 Kè

022

Hmotný DM dary, dotace

203.151,00 Kè

0,00 Kè 203 .151,00 Kè

028

DDHM do 40000 Kè vl. prostø.

041

Poøízení NhmDM

042

Poøízení HDM

082

Oprávky k HDM vlastní èinnost

-203.180,00 Kè

0,00 Kè -203.180,00 Kè

082

Oprávky k HDM dary, dotace

-203.151,00 Kè

0,00 Kè -203.151,00 Kè

088

Oprávky k DDHM do 40000 Kè

- 55.249,80 Kè

0,00 Kè - 55 .249,80 Kè

132

Zboí na skladì

131.787,26 Kè

0,00 Kè 131 .787,26 Kè

211

Pokladna

345.790,00 Kè

148 .046,00 Kè 493. 836,00 Kè

221

Banka

196.653,66 Kè

- 53 .147,65 Kè 143. 506,01 Kè

311

Odbìratelé

510.307,81 Kè

38 .151,00 Kè 548. 458,81 Kè

314

Poskytnuté provozní zálohy

269.247,97 Kè

- 92 .409,30 Kè 176. 838,67 Kè

315

Ostat. pohled. v rámci kooperace

2 .257,50 Kè

0,00 Kè

2 .257,00 Kè

315

Nárok na nestát. pøíspìvky a granty

24. 200,00 Kè

45. 550,00 Kè

69 .750,00 Kè

315

Jiné ostatní pohledávky

12 .374,02 Kè

0,00 Kè

12 .374,02 Kè

315

Neidentifikovatelné platby vydané

0,00 Kè

24.004,00 Kè

24 .004,00 Kè

335

Pohledávky za zamìstnanci

5 .000,00 Kè

0,00 Kè

5 .000,00 Kè

346

Nároky na dotace

378

Jiné pohledávky

385

Pøíjmy pøíštích období

388

Dohadné úèty aktivní

AKTIVA CELKEM

55.249,80 Kè

0,00 Kè

200.000,00 Kè

55 .249,80 Kè

0,00 Kè 200. 000,00 Kè

53.665,95 Kè

0,00 Kè

- 19 .000,00 Kè
21. 605,60 Kè

Koncový stav

53 .665,95 Kè

0,00 Kè - 19. 000,00 Kè
3. 292,00 Kè

24.897,60 Kè

0,00 Kè 175. 092,00 Kè 175. 092,00 Kè
68 .685,08 Kè - 68. 685,08 Kè

1. 822. 574,85 Kè

0,00 Kè

2 .042.467,32 Kè

II.5.2 PASIVA
Úèet Název úètu

Poèáteèní stav

Obrat

Koncový stav

321

Dodavatelé

515.929,38 Kè

171.543,40 Kè

687.472,78 Kè

324

Pøijaté zálohy

216.398,50 Kè

325

Jiné ostatní závazky

29.304,60 Kè

- 7.465,00 Kè

21.839,60 Kè

325

Neidentifikovatelné platby pøijaté

24.486,00 Kè

0,00 Kè

24.486,00 Kè

33x

Zamìstnanci, ZP, SP

18.098,00 Kè

0,00 Kè

18.098,00 Kè

34x

Danì

10.515,90 Kè

- 2.970,00 Kè

7.545,90 Kè

379

Jiné závazky

80.005,00 Kè

- 18.000,00 Kè

62.005,00 Kè

384

Výnosy pøíštích období

64.200,00 Kè

-

63.038,50 Kè

389

Dohadné úèty pasivní

323.000,00 Kè

900

Základní jmìní

438.333,41 Kè

910

Fondy organizace - lutej slon

37.368,40 Kè

- 35.741,00 Kè

1.627,40 Kè

931

HV ve schvalovacím øízení

69.573,79 Kè

0,00Kè

69.573,79 Kè

932

Nerozdìlený zisk, neuhr. ztráta

- 4. 638,13 Kè

0,00 Kè

- 4.638,13 Kè

PASIVA CELKEM

1.822. 574,85 Kè 1.944. 234,58 Kè

15.000,00 Kè 231.398,50 Kè

1.161,50 Kè

0,00 Kè 323.000,00 Kè
.453,83 Kè 438.787,24 Kè

PODÌKOVÁNÍ
Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí se spolupodíleli na pøípravì a zajištìní “vodního roku”
Kampanì ivly: Ondøeji Simonovi (V.Ú.V. T.G.Masaryka a Hnutí Duha) za pøípravu a realizaci
celoroèního odborného programu; Liboru Ambrozkovi za rady a celoroèní vstøícnost; poradnímu
sboru projektu ivly (Jindøich Petrlík ze sdruení Arnika, Karel Polanecký a Ondøej Simon z Hnutí
Duha) za dohled nad realizací celoroèního odborného programu; Davidu Leinovi za celoroèní pomoc
s vedením projektu; Zdeòce Rezkové za vedení pøi komunikaènì-prezentaèních hodinách; sdruení
Egredior za vedení herního programu; Jiøímu Schauerovi (Obèanskés sdruení Expedial) za tvorbu a
udrování Internetových stránek a pomoc pøi akcích; Milenì Lukavské - redaktorce poøadu Rádio na
polštáø Èeského rozhlasu 2 za zájem a spolupráci na celoroèní kampani; spolupracovníkùm - Jarce
Hasalové, Zbyškovi Prágrovi a Zdeòce Rezkové, Radce Štìpánové a Jaroslavu Køivánkovi (klub
Snìmu dìtí) za inspirativní vedení jednotlivých skupin snìmákù v prùbìhu spoleèných setkání po
celý rok; Josefu Císaøovskému za spolupráci na videosnímku; všem panelistùm - za jejich úèast a
odpovìdi na dotazy snìmákù; Restauraci Mánes za pronájem konferenèních prostor k panelové
diskusi, Ekogymnáziu Praha za poskytnutí prostor k celorepublikové výstavì “Studánky, potoky,
øeky” a Alence Váchové za estetický dohled na instalaci výstavy; Firmì Onyx za poskytnutí prostor
tábora V Tišinì; rodièùm, starostùm, øeditelùm, uèitelùm, novináøùm a dalším spolupracovníkùm,
kteøí pomáhali mladým úèastníkùm celoroèní zemní kampanì s jejich mìøením, odpovìïmi,
fotografováním apod.; mladým úèastníkùm vodní kampanì: "snìmákùm" a posluchaèùm ÈRo2 za
jejich celoroèní zájem; a dalším a dalším...

Dále srdeènì dìkujeme dalším jednotlivcùm, kteøí spolupracovali na našich ostatních projektech:
Markovi Antošovi, vedoucím odboru P MìÚ Svitavy za spolupráci pøi pøípravì akcí TIMUR; Dáše
Koucké, Ivanu Balákovi a Janu Strnadovi za pomoc pøi zajišování programu pro èleny expedice La
Provence 2004; Petrovi Bitnerovi za aktualizaci "Zelených stránek"; Pavle Ernekerové a jejím
kolegyním z Terezy za perfektní realizaci výchovných programù v Èeské krasu; Štìpánu Høebíkovi
za nadstandardní výkony v rámci projektù v Èeském krasu i za dùvìru v pøípadì kampaní pro
Simonì Kosíkové, Viktoru
veøejnost na podporu krajských strategií udritelného rozvoje;
Tøebickému a Josefu Novákovi za výbornou spolupráci v rámci grémia TIMUR; Báøe Koucké Dolealové za výbornì provedený projekt "Chraòme vydry!"; Pavlu Kubalovi za kresby pro leták
k architektuøe; Michalu Kulíkovi, èlenu Rady Agentury Koniklec; Honzovi Kutému za korektury a
pøipomínky k dokumentùm; Vojenu Lokovi, Ondøeji Šimunkovi a Pavlu Špryòarovi za pomoc pøi
pøípravì publikací; Sašovi Myslíkovi za vedení úèetnictví, Jaromíru Pacákovi a Leonì Kupèíkové za
pomoc pøi akcích pro veøejnost, Michaelovi Pondìlíèkovi, èlenu Rady AK a odbornému konzultantovi
projektù v Èeském krasu; Josefu Ranèákovi z firmy Geodézie online za zpracování mapových
podkladù, Melvynu Rutterovi za materiály a prezentaci ke koøenovému èištìní OV; Marcele Køíové,
Janì Sobìslavské, Petøe Novákové-Sádkové a Bohumile Svobodové z MP ÈR za dlouholetou
výbornou spolupráci; Pøibyslavì Tichotové za pøípravu Ekozákona a Janu Verlovi za dùvìru pøi
pøípravì popularizaèní strategie pro udritelný rozvoj.
Dìkujeme i systematicky spolupracujím organizacím:
Správì CHKO Èeský kras
Spoleènosti pro rozvoj Èeského krasu
REC ÈR
Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.
Sdruení Mallorn, o.s.
01/71 ZO ÈSOP Koniklec
Sdruení Tereza
Sdruení mladých ochráncù pøírody a Centrum pro dìti a mláde ÈSOP
a v neposlední øadì všem dárcùm, kteøí dali dùvìru nám i našim projektùm a poskytli nám finanèní
dotace:
Státnímu fondu ivotního prostøedí ÈR
Ministerstvu ivotního prostøedí ÈR
Nadaci VIA
Èeskému nadaènímu fondu pro vydru

Výroèní zprávu pøipravili v srpnu 2005 Miroslav Lupaè a Václav Bratrych

