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Úvodem
Váení pøátelé,
s potìšením mohu po 14
letech existence Agentury
Koniklec konstatovat, e jsme
etablovanou, pevnì zakotvenou environmentální organizací, její aktivity mají dobré jméno. V roce
2005 jsme uspìli v novém grantovém
programu EU Transition Facility, co zajistilo
kvalitní prùbìh pro nás mimoøádnì dùleité
kampanì ivly. Ve stejném grantovém øízení
uspìla i Týmová iniciativa pro místní udritelný
rozvoj, kterou jsme spoluzakládali a na její
èinnosti se aktivnì podílíme. Zdárnì jsme
ukonèili dva velké projekty podpoøené Státním
fondem ivotního prostøedí. Na konci roku jsme
dostali dùvìru od Ministerstva ivotního
prostøedí a získali jsme prestiní zakázku na
zpracování studie o zajištìní environmentálního
poradenství. Na druhou stranu jsme si “dìlali
radost” i drobnostmi, jako napøíklad vydøí
soutìí pro malé školáky v Èeském krasu.
Bohuel musíme také otevøenì pøiznat, e náš
dlouhodobý nosný projekt místní Agendy 21
v Èeském krasu dospìl k útlumu. Bylo to zpùsobeno ochladnutím vzájemných vztahù v regionu, mezi jednotlivými organizacemi, nezájmem
o spolupráci a v neposlední øadì odchodem
Mgr. Michaela Pondìlíèka z funkce vedoucího
Správy CHKO Èeský kras a okolnostmi, které
jej provázely. Naše sedmiletá práce v regionu
znamenala, myslím, významný pøínos k ekologické osvìtì a výchovì, ochranì pøírodya k udritelnému rozvoji Èeského krasu. Její výsledky
jsou nyní pøehlednì popsány na internetové
adrese ceskykras.agenda21.cz.

Konec roku 2005 do znaèné míry urèil nový
smìr, kterým bychom se rádi ubírali s naší
profilovou aktivitou - informaèními systémy. Je
to cesta k vytváøení moderních nástrojù pro
podporu a praktické provozování expertních
environmentálních poradenských systémù.
Tento smìr urèila studie o environmentálním
poradenství, jeji zpracování nám bylo zadáno
MP ÈR, celkový zájem ministerstva tuto
oblast podporovat a veøejná poptávka po
kvalitním poradenství. Domníváme se, e naše
zkušenosti v hledání efektivních technických
øešení pøi souèasné dobré znalosti environmentální problematiky budou dobrým základem pro to, abychom v této oblasti, které se
chceme koncepènì vìnovat, uspìli.
Na závìr bych ještì rád zmínil chystanou
expedici Baobab 2006. V roce 2005 jsme se
výjimeènì nevydali na cesty. O to intenzivnìji
kolegové pøipravovali expedici Baobab 2006,
která se letos vypraví na Madagaskar. Spolu
s expedicí Tunguzský meteorit bude tato
pøírodovìdecká expedice další akcí, díky které
se mnoho lidí u nás doma dozví o krásách
a pøírodním bohatství míst, která sami nejspíš
nikdy nenavštíví.
Dìkuji vám za pozornost a vìøím, e oceníte
otevøenost, se kterou se snaíme informovat
veøejnost o naší èinnosti.
Pøeji všem mnoho radosti,
Mirek Lupaè ,
øeditel AK
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Základní informace
Název: Agentura Koniklec
Právní forma: obèanské sdruení
Registrace stanov: MV ÈR VSC/1-11944/92-R
Datum vzniku organizace:15. èervna 1992
Sídlo: Chelèického 12, Praha 3, ikov
Poštovní adresa: P.O.Box 24, 130 11 Praha 3
Telefon: 222 710 253
internet: http://www.koniklec.cz,
http://www.agenda21.cz
e-mail: info@koniklec.cz
e-mail projektu "ivly": zivly@koniklec.cz
IÈO: 45768170
DIÈ: CZ45768170
Organizace úètuje v soustavì podvojného
úèetnictví, je plátcem daní z pøíjmu právnických osob, ze závislé èinnosti a danì silnièní.
Není plátcem danì z pøidané hodnoty.
Bank. spojení: ÈSOB, Olšanská 1a, Praha3
hlavní bìný úèet: 571 321 / 0300
úèet projektu "ivly": 100 063 164 / 0300
Agentura Koniklec je nestátní nezisková
organizace - obèanské sdruení - pro lidská
práva a ivotní prostøedí, zaloené poèátkem
roku 1992. Posláním organizace je uskuteèòovat projekty v oblasti ochrany ivotního
prostøedí, zabývat se udritelným rozvojem na
místní a regionální úrovni, informovat veøejnost
a provádìt veøejnou osvìtu v oblasti
udritelného rozvoje, ochrany pøírody a krajiny a
ivotního prostøedí a zabývat se environmentální výchovou dìtí a mládee.

Agentura Koniklec je dritelkou 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.

Sloení Rady AK v r. 2005
Ing. Michal Kulík, technický pracovník
Miroslav Lupaè, øeditel Agentury Koniklec
Mgr. Michael Pondìlíèek, konzultant
Ing. Jaromír Tøíska, støedoškolský profesor

Pøehled pracovníkù v r. 2005
Miroslav Lupaè (øeditel AK)
David Kunssberger (zástupce pro ekonomiku)
Václav Bratrych (manaer projektù)
Aleš Horáèek (www prezentace)
Barbara Dolealová (manaerka projektù)

Letní podveèerní nebe v Èeské Kanadì

agentura
koniklec
Základní
informace

výroèní zpráva 2005

Organizaèní schéma

Ekonomika

WWW prezentace

David Kunssberger
Saša Myslík - externí úèetní

Aleš Horáèek

Environmentální výchova

Edièní èinnost

Václav Bratrych
Barbara Dolealová

Václav Bratrych
Mirek Lupaè

Informaèní systémy

Udritelný rozvoj

Mirek Lupaè
David Kunssberger

Mirek Lupaè

Vedlejší èinnost
Mirek Lupaè
David Kunssberger

Podzim na Vysoèinì
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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
vzdìlávacího a výchovného programu vycházejícího z modelu ètyø základních ivlù: Zemì,
Vody, Vzduchu a Ohnì. Souèástí kampanì je
èinnost Snìmu dìtí Èeské republiky pro ivotní
prostøedí, spoleèenství talentované mládee
zamìøené na environmentální výchovu.
Celoroèní projekt ivly který byl v roce 2005
zamìøený na téma “Zemì”, mìl za cíl prostøednictvím informaèní kampanì prakticky a teoreticky seznámit širokou veøejnost s významem
pøírody v krajinì a v ivotì èlovìka a smyslem
a prostøedky její ochrany. Tyto cíle byly dosaeny dílèími aktivitami:

!
!
!
!
!

realizací celorepublikového projektu
“Krajina mého domova”,
realizací celorepublikové vìdomostní
soutìe,
èinností Snìmu dìtí ÈR pro ivotní
prostøedí,
vyuíváním informaèních zdrojù (Internet,
Zpravodaj Informaèní kampanì, Èeský
rozhlas, Èeská televize)
dalšími prostøedky (tisková konference,
benefièní koncert, výroba propagaèních
materiálù a pod.).

Projekt informaèní kampanì má ji vypracovaný systém ovìøený nìkolikaletou zkušeností.

Bylo pro nás tedy “snadné” postupovat ovìøeným zpùsobem. Lze øíci, e komplexní charakter
celého systému je dùleitý, protoe obsahuje
všechny podstatné sloky ekovýchovného
pùsobení na všechny vybrané cílové skupiny. I
pøes urèitý a ji zaitý systém práce s nimi se
nám podaøilo najít prostor pro vytváøení nových
pøístupù a také dát celému roku náplò s novými
konkrétními výstupy. Zamìøení, které jsme
vybrali, smìøovalo ke zdokonalování v získávání
a interpretaci informací o pøístupu a ochranì
krajiny v místì bydlištì úèastníkù projektu.
Dosavadní realizací projektu bylo hlavnì dosaeno zapojení dìtí a mládee skoro ze všech
(61) 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.
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Pøehled nejdùleitìjších akcí:
Spoleèná výstava "Krajina mého domova” probìhla v praském Ekogymnáziu (3.-16.
èervna) a obsahovala cca 50 vybraných
exponátù - dvouposterù (z kadého bývalého
okresu po jednom) zachycujících prostøednictvím obrázkù, fotografií, popiskù atd. dobrý
a špatný stav vybraného šest mìsícù
sledovaného území.
Akce ke Dni Zemì - bìhem nich 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.
Dvì víkendová setkání - probìhla v mìsících
dubnu a prosinci a èlenové Snìmu dìtí se na nì
sjeli z celé republiky. K tomuto úèelu jsme v roce
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2005 vyuívali prostory ubytovacího zaøízení
kempu v Sedmihorkách. Programem tìchto
setkání bylo teoretické a praktické osvojování
schopností a informací k danému tématu za
asistence odborného lektora, prohlubování
èinností sekcí atd.
Devítidenní setkání - probìhlo na pøelomu
kvìtna a èervna a bylo zamìøeno na téma
"Krajina, 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 z øad podnikatelù. Vyvrcholením setkání
byla panelová diskuse v závìru týdne, kdy
èlenové Snìmu dìtí vyslechli odpovìdi na své
otázky, je si na základì sdìlených informací
z pøednášek pøipravili.

Èlenové SDÈR-P naslouchají výkladu hlavního lektora roku 2005, RNDr. Václava Petøíèka
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Tisková zpráva Agentury Koniklec a Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
Zemì pro èlovìka, èlovìk pro Zemi
Snìm dìtí ÈR pro ivotní prostøedí se zabýval krajinou a ivotním prostøedím.
V Roelovì u Romitálu pod Tøemšínem o víkendu vyvrcholilo pøijetím závìreèného “Prohlášení”
devítidenní setkání Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí (SDÈR-P), který se letos zamìøuje na
problematiku ekologie krajiny ve vztahu k jejímu vyuívání a ovlivòování èlovìkem v minulosti,
souèasnosti i budoucnosti. Toto setkání organizuje ji dvanáctým rokem vdy na pøelomu kvìtna
a èervna Agentura Koniklec. Letošní roèník probíhá díky finanèní podpoøe programu Státního fondu
ivotního prostøedí ÈR. Text prohlášení je pøílohou této tiskové zprávy a je urèen centrálním
orgánùm státní správy a poslancùm Parlamentu ÈR.
Téma “Zemì, lidé a ivotní prostøedí” úèastníky velice zajímá. Hovoøí o tom i vysoká úèast na
letošním setkání. “Mláde baví poznávat vlastnosti zemì hrou, pokusy, ale také pøi odborných
pøednáškách, které se zde konaly,” komentoval letošní setkání SDÈR-P jeho hlavní organizátor,
Václav Bratrych z Agentury Koniklec. Ètyøicetdvì dìti reprezentující jednotlivé kraje z celé Èeské
republiky se v závìru devítidenního setkání shodly na tom, e stav vyuívání a ovlivòování ekologie
krajiny je v ÈR i pøes znaèné zlepšení stále váným problémem. Za závané povaují: obtínost
nalezení celistvého území, kde probíhají pøirozené pøírodní procesy, potøebu omezení výstavby
supermarketù a prùmyslových budov na zelených loukách, nutnost omezení automobilové dopravy
a tìby døeva v maloplošných chránìných územích. Navrhují usnadnit zemìdìlcùm pøechod na
ekologické zemìdìlství, omezení pouívání pesticidù a jejich nahrazení biologickým bojem.
Doporuèují adekvátní rekultivaci rozsáhlých povrchových dolù a vyšší vyuití alternativních zdrojù
energie namísto uhelných elektráren.
Setkání vyvrcholilo v závìru týdne, kdy mohli èlenové Snìmu dìtí v rámci panelové diskuse v Praze
prezentovat svou pùlroèní práci a vyslechnout odpovìdi na své otázky, je si na základì své èinnosti
a získaných informací z pøednášek vytvoøili. Pøes neúèast pozvaných zástupcù z ministerstva
prùmyslu a ministerstva zemìdìlství, Mostecké uhelné spoleènosti, Øeditelství silnic a dálnic
a odpadáøské firmy A.S.A. odpovídali na otázky mladých lidí senátor Ing. Jiøí Brýdl, námìstek
ministra ivotního prostøedí RNDr. František Pojer a další zástupci ze SFP ÈR, støedoèeského
krajského úøadu a ze sdruení ÈSOP a Hnutí Duha. V prùbìhu panelové diskuse byla té slavnostnì
zahájena výstava prací ákù základních škol a gym-názií zapojených do projektu "Krajina mého
domova".
Praha, 5. èervna 2005

Leknín na rybníce v Kornu (Èeský kras)
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ZEMÌ PRO ÈLOVÌKA, ÈLOVÌK PRO ZEMI
Prohlášení Snìmu dìtí Èeské republiky pro ivotní prostøedí
Motto: ,, Zemi... já s tebou, v tobì, na tobì iji, já s tebou a v tobì cítím,
jako ty ve mnì"
Karel Hynek Mácha, Návrat

Èlenové Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí zastupující všech ètrnáct krajù Èeské
republiky se na závìr svého devítidenního setkání s odborným programem a po
pìtimìsíèní èinnosti k tématu "Krajina, lidé a ivotní prostøedí" shodli na tìchto
závìrech:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

V dnešní dobì je velmi obtíné najít celistvé území, kde probíhají pøirozené
pøírodní procesy. Proto navrhujeme zachování a zakládání nefragmentovaných a nevyuívaných území (napø. vojenských prostorù). Dále
navrhujeme výrazné omezení nových staveb v chránìných oblastech a v nivách.
V nìkterých nepøirozených ekosystémech je rozdìlení krajiny potøebné.
Napøíklad velké plochy polí by bylo dobré rozdìlit na menší políèka s rùznými
plodinami, oddìlené mezemi a remízky.
Myslíme si, e je potøeba omezit výstavbu supermarketù a prùmyslových
budov na zelených loukách a podporovat stavbu ve starých nevyuívaných
prùmyslových zónách a v podzemí tam, kde je to technicky moné. Dalším
potøebným krokem je revitalizace starých panelových domù.
Je nutné omezit automobilovou (osobní a pøedevším nákladní) dopravu.
Nestavìt parkovištì v centrech mìst, zavést zde poplatky za prùjezd a tyto
peníze pouít na zlevnìní a zkvalitnìní mìstské hromadné dopravy. Vybírat
mýtné na dálnicích a silnicích první tøídy a podpoøit nákladní vlakovou
dopravu. Namísto výstavby nových dálnic radìji podporovat eleznièní
dopravu. Na stávajících dálnicích kompenzovat poškození krajiny výstavbou
pøechodù pro zvíøata (tzv. Ekoduktù).
Nesouhlasíme s tìbou døeva v maloplošných chránìných územích (kromì
tìch, ve kterých to vyaduje management) a ve všech zónách národních
parkù vèetnì zásahù proti kùrovci. Nesouhlasíme s tìbou za vzniku
holoseèí. Prosazujeme pøirozenou skladbu lesù, ne vysazování monokultur.
Doporuèujeme adekvátní rekultivaci rozsáhlých povrchových lomù. Malé
lomy a pískovny ponechat pøirozenému vývoji, protoe jde o biologicky
cenné lokality, které nahrazují pøirozená stanovištì, a nevyuívat je jako
skládky komunálního odpadu. Prosazujeme postupné sniování tìby uhlí
v povrchových dolech a s tím související sniování vyuití energie z uhelných
elektráren.
Podzimní veèer na Bìlèí (Èeský kras)
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Stát by mìl více usnadòovat zemìdìlcùm obtíný pøechod na ekologické
zemìdìlství. Mezi spotøebiteli je o biopotraviny velký zájem a trh je jimi
nedostateènì zásobován. Pøi tomto typu zemìdìlství mizí spotøeba umìlých
hnojiv a celkovì je ke krajinì šetrnìjší. I v konvenèním zemìdìlství by bylo
vhodné omezit pouívání pesticidù, nahradit je biologickým bojem a sníit
veškeré preventivní hubení škùdcù a plevelù, které se stejnì míjí úèinkem.
Narùstajícím problémem svìta je mnoství odpadù. Nestaèí jen recyklovat,
musí se omezit u jejich produkce. V nìkterých prùmyslových odvìtvích
(jako je potravináøství, elektrotechnika, apod.) se pouívá pøemíra obalù.
Velkým pøínosem pro odpadovou problematiku je zøizování kompostù. Snìm
dìtí podporuje pouívání sklenìných i dalších snadno recyklovatelných
a vratných obalù. Nesouhlasíme s provozováním spaloven odpadu, dále pak
s dovozem nebezpeèných látek ze zahranièí a jejich spalováním u nás.

Toto prohlášení shrnuje podle nás hlavní cesty ke zlepšení stavu krajiny a ivotního
prostøedí ÈR. Aèkoliv se jeho kvalita postupnì zlepšuje, stále vnímáme jeho
narušení. Doufáme, e naše návrhy nepøijdou nazmar a budou pøíslušnými orgány
státní správy a samosprávy zohlednìny jako dùleité podnìty pøi jejich
rozhodování.
Dne 4. èervna 2005 sepsali a potvrdili èlenové Snìmu dìtí Èeské republiky pro
ivotní prostøedí
Závìreèné zprávy Snìmu dìtí ÈR pro P - Krajina, lidé a ivotní prostøedí 2005 Pod celoroèním vedením odborného lektora RNDr. Václava Petøíèka (vìdecký
pracovník Agentury ochrany pøírody a krajiny) a dalších lektorù a spolupracovníkù,
nashromádili jeho mladí èlenové 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 V. Petøíèkem, pøedali dne 11.
prosince, bìhem závìreèného slavnostního koncertu zaslouené ceny.
Systém hodnocení závìreèných zpráv - pouit byl 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 2005 se stal Jakub Veselý, student gymnázia Pierra de Coubertina
v Táboøe, který také získal putovní cenu Snìmu dìtí. Druhé místo obsadila Eva
Máchová z Opavy a na tøetím místì se umístila Jana Turjanicová z Nepomuku.
Abychom pøiblíili úroveò práce èlenù SDÈR P a dokumentovali šíøi zábìru jejich
aktivit, pøetiskujeme na další stranì èást závìreèné práce vítìze J. Veselého.
Øíjen v dubohabøinì
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Jakub Veselý
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Edice ivly

V rámci edice ivly vycházejí
postupnì encyklopedické
publikace a multimediální CD
tématicky zamìøené na pøíslušný ivel. V roce
2005 se edice obsahovì uzavøela vydáním
knihy a CD k tématu VODA. Nyní se ještì
zamìøíme na pøepracované vydání knihy
Vzduch jako jeden z ivlù a edice bude skuteènì
kompletní i provedením jednotlivých titulù.
Knihu ivel voda sestavil kolektiv autorù a má
312 str. Je to ètivì napsaná kniha s velmi
pìknými fotografiemi, ilustracemi a obrázky,
která nabízí v širokém pojednání texty o pøírodì
(fauna, flora, geologie, atmosféra apod.),
ekologii (negativní pùsobení èlovìka na pøírodu
a její ochrana, role státu, výzkumu a nevládních organizací atd.), kulturnì-spoleèenských
tématech (lidové tradice, divadlo a drama,
filosofie, výtvarné umìní, hudba atd.) a
technických souvislostech (fyzika, chemie,
historie, domácnost, sport a rekreace atd.)
vodního ivlù.

Autory knihy jsou pøední èeští publicisté
a odborníci - V. Cílek, Z. Neubauer, B. Blaek,
N. Vangeli, J. Popovský, J. Zemánek, B.
Blaek, V. Matoušek, M. Matoušková, J.
Lukavský, Š. Husák R. Kynèl, O. D. Simon
apod. Kniha vyšla v nákladu 1000 výtiskù a je
dostupná na pultech vybraných knihkupectví.
CD ivel voda byl také sestaven kolektivem
autorù. Nabízí uivateli veškeré výhody této
populární formy prezentace informací.
Umoòuje pracovat s kompletními texty, ilustracemi, fotografiemi, grafy, rejstøíkem
a slovníèkem jednotlivých knih a zároveò
sledovat dìj videosnímku. Oba tituly (kniha
a video) jsou na CD vzájemnì propojeny
a vhodnì se obsahovì doplòují. CD byl vydán
v nákladu 500 ks.
Oba tituly je moné objednat prostøednictvím
elektronického obchodu na internetové adrese
http://agentura.koniklec.cz/zivly_nabidka.html

Publikace z Edice ivly
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Vidìly jste, dìti, Vydry?

Ekologicko-výchovný program “Vidìli jste, dìti,
vydry? Víte, e tu s námi bydlí? Kdo chce
vydrám pomáhat, musí o nich všechno znát.”
Program navazoval na projekt “Nenamoè se” a
“Podpora
ochrany volné existence vydry
v Èeském krasu a okolí”, které probìhly v roce
2004. Jednalo se o pokraèování spolupráce s
Èeským nadaèním fondem pro Vydru, který
akci spolufinancoval. Kromì vlastní úspìšné
realizace projektu spoèíval jeho pøínos v navázání uší spolupráce s Muzeem Èeského krasu
v Berounì.
Projekt se tentokrát na rozdíl od roku 2004
zamìøil na mladší školáky. Konkrétnì jsme
úèast nabídli všem 28 základním školám
v regionu, resp. tøídám, druinám a kroukùm s
dìtmi z 3. 5. Roèníkù. Do programu se pøihlásilo celkem 15 kolektivù.

Dìti nejprve absolvovaly výklad o vydøe v rámci
vyuèování a vypracovaly znalostní test. Pro
výklad o vydøe byla pouita skládaèka
"Chraòme vydry" z roku 2004.
Po vyhodnocení první èásti následovala
nároènìjší fáze programu. S postupujícím
jarem se skupiny soutìících dìtí a jejich
uèitelé vydávali do terénu plnit praktické úkoly
spoèívající zejména v pozorování pøíbøeních
øíèních biotopù a pátrání po stopách vydry
a jiných ohroených ivoèíchù ijících v øíèním
ekosystému. Této èásti projektu se ji zúèastnilo jen 5 kolektivù, ze kterých jsme také nakonec
vybírali vítìze.
V závìru praktické fáze projektu dìti pracovaly
na plakátech, neboli posterech. Kadý kolektiv
mìl pøipravit celkem tøi plakáty rozmìru cca A1
na témata uvedená na následující stranì.

Dìti bìhem programu malovaly své pøedstavy o ivotì vydry.
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Témata prací:

!

“Kde se vydøe líbí” (na základì získaných informací dìti nakreslily ideální prostøedí pro
ivot vydry)

!

“Tady vydru nepotkáme” (dìti pomocí plakátu popsaly negativní vlivy na omezený výskyt vydry v pøírodì)

!

“Biologie vydry” (dìti se pokusily nakreslit
vydru a na obrázku popsat všechny èásti
jejího tìla a jejich funkce)
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maximálnì mìsíc byla pro zájem návštìvníkù
prodlouena a do doby, kdy venkovní instalaci
nepøálo poèasí.

Celkem kolektivy odevzdaly 37 prací. Vìtšina
z nich byla nadprùmìrnì peèlivì, zajímavì
a esteticky zpracována.
Poèátkem èervna byla soutì vyhodnocena.
Vítìzem se stalo 2. oddìlení Školní druiny ZŠ
Beroun Závodí, druhé místo zaujal Pøírodovìdný krouek ZŠ Všenory, ul. Karla Majera
a jako tøetí se umístila tøída ZŠ Wagnerovo nám.
Beroun. Do projektu bylo zapojeno celkem 299
dìtí a asi 20 dospìlých.
Vyvrcholením kampanì byla cesta vítìzù
a zèásti i èlenù druhého umístìného kolektivu
do záchranné stanice pro handicapované
ivoèichy v Pavlovì. V záchranné stanici
v Pavlovì se dìtem vìnovali místní odborníci.
Kromì toho, e se dìti dozvìdìly znovu mnoho
informací o vydøe, poznaly i mnoho dalších
ohroených ivoèichù, o které ve stanici peèují.
Vernisá v Berounském muzeu probìhla 13. záøí
2005 za úèasti vedení muzea, redaktorky
Berounského deníku, vedoucí projektu a øeditele AK a pøedevším dìtí a uèitelek z vítìzných
skupin. Vernisá se velmi vydaøila a zejména
nás potìšilo, e samotná výstava, která mìla
být pùvodnì v Geoparku muzea instalována

Domíváme se, e projekt probìhl nadmíru
úspìšnì. Podaøilo se nám zapojit 15 kolektivù
s celkovým poètem bezmála 300 dìtí. Výsledky
práce nejménì poloviny z nich lze povaovat za
perfektní a jejich úèast za vrcholnì aktivní. Ze
zpráv zaslaných vítìznými kolektivy vyplývá, e
dìti projektem po celé jaro doslova ily. Díky
aktivnímu pøístupu vedoucích (uèitelù) se dìti
o vydøe, o její existenci pøedtím jen matnì tušily, nejen dozvìdìly vše, co na své úrovni mohly,
ale nauèily se také citlivì vnímat své okolí,
které, jak pochopily, je domovem mnoha tvorù
zasluhujícících pozornost a ohleduplnost. Pøi
pátrání po stopách vydry v terénu narazily dìti
na stopy výskytu mnoha dalších zvíøat
a uvìdomily si, jak do jejich ivota zasahuje
èlovìk. Díky tomu dostaly šanci uvìdomit si
význam ochrany ivoèichù ijících v blízkosti
øeky a dùleitost odpovìdnosti èlovìka za ni.
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I.2 Informaèní systémy a environmentální osvìta
I/2/1

Informaèní servis

Cílem informaèních a osvìtových projektù je
poskytovat široké i odborné veøejnosti informace z oblasti ochrany ivotního prostøedí.
Poradenský a informaèní servis veøejnosti
poskytovala AK prùbìnì po celý rok.
Zodpovìdìli jsme pøiblinì 100 dotazù,
poloených zejména e-mailem, nebo
telefonicky na nejrùznìjší témata. Vzhledem k
tomu, e se AK v poslední dobì více profiluje v
oblasti udritelného rozvoje, týkala se
podstatná èást dotazù této oblasti a poèet
tradièních dotazù na praktická témata ochrany
ivotního prostøedí relativnì poklesl. Èást
dotazù se týkala i environmentální legislativy.
Podstatný a zásadní krok v oblasti informování
veøejnosti byla úplná rekonstrukce internetových stránek, která probìhla poèátkem roku
2005. Nejene stránky dostaly zcela nový
grafický “kabát”, ale i obsah se zásadnì
zmìnil. Nyní jsou stránky rozdìleny na 5
základních kapitol odpovídajících pìti hlavním
okruhùm èinnosti. V oblasti informování
veøejnosti a poradenství jsme uèinili zásadní
krok kompletní a podrobnou aktualizací

Praktického poradce, jak chránit ivotní
prostøedí v Praze. Ten je v elektronické podobì k
dispozici na adrese http://agentura.koniklec.cz/
a nabízí praanùm odpovìdi na témìø 100
nejèastìji kladených otázek rozdìlených do
sedmi hlavních kapitol. V nich se uivatel dozví
napøíklad, kde se nacházejí sbìrné dvory a jaký
druh odpadù odebírají, kdo provádí rozbory
kvality pitné vody, kdo se stará o veøejnou
zeleò, co dìlat s nalezeným poranìným
ivoèichem a øadu dalších informací. Systém je
doplnìn úplným aktuálním pøehledem úøadù
mìstských èástí vè. odborù P, pracoviš
Policie ÈR a stanic Mìstské policie Praha. Kadá
z hlavních kapitol je uvozena aktualizovaným
textem, který struènì seznamuje uivatele
s aktuální situací v pøíslušné oblasti (zeleò,
odpady, voda, atd.).
Ohlasy na nové stránky AK jsou jednoznaènì
pozitivní. Pìkný a úèelný design v kombinaci se
zajímavým obsahem znaènì pomohl propagaci
organizace na veøejnosti. Nárùst návštìvnosti
stránek za uplynulý rok tuto úvahu potvrzuje.
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Ekozákon

Informaèní systém Ekozákon je urèen pøedevším podnikatelùm, kteøí pro svojí èinnost
potøebují trvalý aktuální pøehled environmentální legislativy. Agentura Koniklec dlouhodobì
spolupracuje s environmentální poradkyní
a auditorkou Ing. Pøibyslavou Tichotovou, která
pøipravuje cca 3 x roènì obsah pøehledu
zákonù. Agentura Koniklec pak vytváøí a distribuuje elektronickou podobu pøehledu.
V roce 2005 byly vydány 3 aktualizace
(19,20,21). Poslední aktualizace roku 2005
obsahovala ji bezmála 600 pøedpisù (zákonù,
vyhlášek, naøízení vlády) v 16 kapitolách.
I/2/3

Analýza èinnosti e-NNO

Ve druhé polovinì roku spojila Agentura
Koniklec síly s partnerskou organizací Spoleèností pro rozvoj Èeského krasu a podílela se na
zpracování prùzkumù a vydání nìkolika
publikací v rámci projektu “Posílení kapacity
místních a regionálních orgánù pøi plánování
a realizaci programù ve Støedoèeském kraji”
realizovaného z prostøedkù Spoleèného regionálního operaèního programu Støedoèeského
kraje.
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V prùbìhu realizace jsme oslovili pøes 80
neziskových organizací pùsobících ve Støedoèeském kraji v oblasti ivotního prostøedí.
Agentura Koniklec opakovanì zhodnotila své
bohaté zkušenosti se zpracováním dat
a informací o èinnosti environmentálnì zamìøených NNO. Podaøilo se nám získat podrobné
informace o 52 subjektech a vytvoøili jsme tak
zcela aktuální a témìø úplnou databázi momentálnì aktivních “zelených” neziskovek ve
Støedoèeském kraji. Databázi jsme pøedali
Krajskému úøadu Støedoèeského kraji.
Databáze je natolik strukturovaná, e nepøináší
jen základní informace a kontakty o jednotlivých organizacích, ale dobøe vypovídá
i o náplni jejich èinnosti a celkovì o úrovni
práce NNO zamìøených na ochranu ivotního
prostøedí ve Støedoèeském kraji.

Bukové oko na Kozákovì
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Prùzkum EP 05/06

(Zpracování analýzy souèasného stavu environmentálního poradenství mimo resort ivotního
prostøedí v ÈR - 1. èást)
Tato aktivita patøí souèasnì do kapitoly Vedlejší
èinnost, nebo se jednalo o realizaci zakázky pro
Ministerstvo ivotního prostøedí, tj. hospodáøskou èinnost. Nicménì tématicky spadá projekt
jednoznaènì do kategorie Informaèních systémù a byl pro naší organizaci natolik významný,
e povaujeme za úèelné jej samostatnì zmínit.
Obsahem projektu bylo získat maximum
informací o EP veøejnosti zajišovaném v ÈR
mimo pøímou pùsobnost resortu ivotního
prostøedí a Sdruení ekoporaden STEP. Pøitom
tato druhá jmenovaná organizace zpracovávala
komplementární prùzkum obecného environmentálního poradenství zajišovaného nestátními neziskovými organizacemi.

V posledních dvou mìsících roku 2005
probìhla 1. fáze prùzkumu. Díky znaèným
zkušenostem a technické zdatnosti našich
pracovníkù jsme pøipravili komfortní elektronickou platformu prùzkumu a oslovili pøes 1000
rùzných komerèních subjektù zabývajících se
poradenstvím orientovaným na oblast ivotního
prostøedí pro veøejnost i pro specifickou
klientelu. Kromì toho jsme detailnì zkoumali
úroveò zajištìní poradenství v jednotlivých
resortech, krajích a na úrovni obcí s rozšíøenou
pùsobností. S ohledem na to, e druhá, hlavní
a závìreèná fáze, spadala do roku 2006,
budeme o ní referovat pøíští rok. Nicménì lze
konstatovat, e pro nás úspìšná realizace
a opakovaná úspìšná prezentace výsledkù
znamená mimoøádnì významnou referenci.
Podpora vyšších forem environmentálního
poradenství pro veøejnost bude v nejbliší dobì
v centru pozornosti Ministerstva ivotního
prostøedí, které v tomto smìru pøipravuje
aktivní politiku. Agentura
Koniklec by se ráda i nadále
této oblasti aktivnì vìnovala, zejména formou
vývoje nástrojù a rámcù
pro vyuití potenciálù
profesionálních
poradcù
v oblasti základního poradenství pro veøejnost i vyšších forem poradenství pro
klienty v konkrétních ivotních situacích.

Prezentace prvních výsledkù prùzkumu na Valné hromadì STU
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I.3 Pøírodovìdecké expedice
I/3/1

Expedice BAOBAB

http://baobab.koniklec.cz
Expedice Baobab je výprava za poznáním
unikátních pøírodních krás Madagaskaru.
Nápad vznikl v rámci dlouhodobé koncepce
Agentury Koniklec umoòovat návštìvu
pøírodovìdnì zajímavých èástí planety Zemì
studentùm pøírodovìdnì zamìøených støedních škol za doprovodu dospìlých odborníkù.
Na podzim roku 2005 jsme zahájili pro
støedoškoláky pìtimìsíèní výbìrovou soutì, její vítìz pojede za odmìnu na Madagaskar zdarma a dalších devìt nejlepších za
polovièní cenu.
Proè právì na Madagaskar? Protoe na
Madagaskaru je pøíroda jedineènì pestrá
a zachovalá. Madagaskar patøí mezi pìt
biologicky nejbohatších tzv. horkých míst
naší planety. Ne nadarmo má tento ostrov
pøezdívku “laboratoø svìt”.
A proè Expedice BAOBAB? Protoe baobaby
jsou ze všech Madagaskarských pøírodních
objektù snad nejzajímavìjší svým divotvorným vzhledem i tajemstvím, kterým jsou
obestøeny. Vìtšina druhù je na ostrovì
endemická, to znamená, e se vyskytují
výhradnì na Madagaskaru.

Hlavní cíle expedice
Provést výzkum záhadných baobabù (jedeme
najít a zdokumentovat jedineèný, dosud málo
známý druh, pokusit se zjistit, jak dochází k
opylování, proè se nerozmnoují ètyøi baobaby
namístì v národním parku Ankarafantsika, Fore
Ampijoroa)
Doplnit materiál pro klíèovou výstavu v praském Národním muzeu a pøipravovaný Cyklus
výstav, projekcí a pøednášek.
Vytvoøit filmový a fotografický materiál pro
snímky do ÈT a pro DVD o expedici
Navštívit pøedem vybraná a stanovená místa,
která pøedstavují reprezentativní vzorek vìtšiny
základních madagaskarských biotopù.
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Umonit deseti mladým èlenùm expedice získat
za vedení odborníkù pøedstavu o pøírodì a ivotním prostøedí jiného svìta (realizovat jejich
projekty - uskuteènit pøírodní pozorování, sbìr
materiálù atd. ).
Metodou “poznat a proít” umonit mladým
èlenùm expedice místo ètení kníek získat
pøedstavu o pøírodì a ivotním prostøedí jiného
svìta. Ukázat jim globální problémy a kritické
ohro-ení nenahraditelné unikátní pøírody pøímo
na místì. Seznámit je se zpùsobem ivota
v kulturnì odlišné zemi.
Napomoci zprostøedkovat dojmy a poznání
mladých úèastníkù široké veøejnosti a v neposlední øadì se navštívit odlehlou èást svìta.
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I.4 Udritelný rozvoj
I/4/1

TIMUR

http://www.timur.cz
Týmová iniciativa pro
místní udritelný rozvoj
(TIMUR) vznikla v roce
2002 z iniciativy
Ministerstva ivotního
prostøedí a zástupcù
nìkolika nestátních
neziskových organizací. Pùvodnì jediným cílem TIMUR bylo zavádìní
sady Spoleèných evropských indikátorù
(European Common Indicators - ECI) místního
udritelného rozvoje v èeských a moravských
mìstech a mikroregionech. Tato sada je
“zrcadlem místní udritelnosti” souborem
deseti indikátorù kvality ivota ve mìstì. Do
projektu “K profilu místní udritelnosti” , který
inicioval Evropský direktorát pro ivotní
prostøedí na základì závìrù expertní skupiny
pro mìstské prostøedí v roce 2000 jako souèást
evropské kampanì udritelných mìst
“Sustainable Cities”.
Zakládajícími organizacemi a hlavními partnery
TIMUR jsou kromì Agentury Koniklec Ústav pro
ekopolitiku, o.p.s. a REC Èeská republika. V polovinì roku 2006 se z pùvodnì “neinstitucionálního” sdruení TIMUR stalo obèanské
sdruení jeho zakladateli jsou pøedstavitelé
výše uvedených organizací.

Rok 2005 byl pro iniciativu TIMUR naprosto zásadní. Bìhem tohoto roku se
poèet partnerských mìst zvýšil z 5 na 14.
Partnery se stala mìsta Chrudim, Kladno,
Mladá Boleslav, Tøebíè, Pøíbram, Velké
Meziøíèí, Dìèín, Kopøivnice a Pelhøimov.
V roce 2005 také vyvrcholil a zdárnì se
uzavøel spoleèný projekt s vlámskými
organizacemi BBL a CDO podporovaný
Vlámskou vládou. Zástupci TIMUR podnikli
studijní cestu do Vlámska a projekt se
uzavøel setkáním TIMUR DOKOØÁN
v Chrudimi 13. listopadu 2005.
Role Agentury Koniklec spoèívá zejména
v pøípravì a zajištìní akcí pro veøejnost
v partnerských mìstech. V rámci tìchto
akcí vybírají obèané v rozsáhlé kampani,
její souèástí je anketa, z nabízených témat
takové, které povaují za nejvíce aktuální
pro daný okamik pro své mìsto. Tomuto
problému pak TIMUR vìnuje v daném
mìstì pozornost, pøipravuje vhodné
indikátory a poøádá návazné akce. V roce
2005 probìhl rekordní poèet akcí celkem
ètyøi: V dubnu v Krnovì, v kvìtnu v Kladnì
a v záøí v Tøebíèi a Velkém Meziøíèí. Celkem
se kampanì pøímo zúèastnilo asi 2500
obèanù jmenovaných mìst.
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V Krnovì a Tøebíèi zvítìzilo téma “nezamìstnanost”, v Kladnì a Velkém Meziøíèí pak téma
"parkování, resp. parkování a doprava ve
mìstì".
Agentura Koniklec nejen zajišuje spolu s mìstem technickou a metodickou pøípravu akce, ale
je zcela zodpovìdná i za vyhodnocení a prezentaci výsledkù vè. organizace závìreèného
setkání veøejnosti s pøedstaviteli mìsta. Kromì
tìchto úvodních akcí pro veøejnost zajišovala
Agentura Koniklec i návaznou akci k problematice dopravy ve Velkém Meziøíèí v listopadu
2005.
Akce v partnerských mìstech však nejsou
zdaleka jedinou náplní èinnosti TIMUR. Velmi
intenzivnì se rozvíjela vlastní práce s indikátory
ECI. Jednalo se zejména o naplòování
indikátorù “Dostupnost veøejných prostranství
a slueb”, “Spokojenost obèanù s místním
spoleèenstvím”, “Doprava dìtí do a ze škol”
a “Mobilita a místní pøeprava”.

Poulièní anketa v Tøebíèi
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V roce 2005 byl dále realizován projekt financovaný Rozvojovým støediskem Ústavu mezinárodních vztahù v rámci podpory aktivit
urèených k prosazování a propagaci Rozvojových cílù tisíciletí (Millenium Development
Goals). Agentura Koniklec se podílela na
pøípravì a testování indikátorù pro jednotlivé
cíle na místní úrovni, co nemìlo dosud v ÈR
obdoby. Bìhem realizace projektu se podaøilo
sestavit soubor 38 indikátorù reflektujících
jednotlivé rozvojové cíle, které jsou signifikantní pro místní úroveò, tj. reprezentují
místní pøíspìvek k naplòování globálních
rozvojových cílù.
Celkovì lze konstatovat, e AK významnì
pøispìla k realizaci programu TIMUR, která
pøedstavuje nabídku skuteènì realných krokù
k rozvoji mìst v souladu s principy udritelnosti a v zájmu všestranného zvyšování kvality
ivota.
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(Místní) Agenda 21
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 (MA21) je praktickou aplikací Agendy 21 na místní úrovni. MA21 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 “Rio +10”. Ten
mimo jiné vyhodnotil èinnost
Místních Agend 21 a jejich pøínos
udritelnému rozvoj za uplynulou
dekádu. Úèastníci summitu se
shodli, e je nutné pøejít od agendy k akci”. Zde se zrodil termín
“Local Action 21”: Místní Akce 21.
Podzim na Doutnáèi (CHKO Èeský kras)

Místní Agenda 21 v Èeském krasu
http://ceskykras.agenda21.cz
Poèátky aktivity AK v oblasti MA21 v Èeském
krasu se datují od roku 1998. V roce 2005 byly
aktivity završeny úspìšným dokonèením
komplexního programu zapojování veøejnosti
do rozhodování v oblasti udritelného rozvoje,
který byl podpoøen Státním fondem ivotního
prostøedí. Na konci roku byla realizace projektu
v Èeském krasu utlumena v dùsledku zásadních personálních zmìn ve vedení Správy
CHKO Èeský kras, která byla klíèovým partnerem projektu.
DOKONÈENí KOMPLEXNÍHO PROGRAMU
ZAPOJOVÁNÍ VEØEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI UDRITELNÉHO ROZVOJE
2003 - 2005
Osou programu byl Strategický plán udritelného rozvoje širšího regionu Èeského krasu:
(http://ceskykras.agenda21.cz/strategie.html).
Zmiòovaný program se skládal z øady mikroprojektù, které vyplývaly z uvedeného dokumentu. Protoe realizace programu probíhala
v období 2003 - 2005, je vìtšina aktivit ji
popsána v pøedchozích výroèních zprávách.
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V roce 2005 jsme dokonèili, publikovali a rozeslali praktickou pøíruèku “Zelené stránky
Èeského krasu”, vytvoøili zcela novou podobu
internetových stránek:
http://ceskykras.agenda21.cz a uskuteènili nìkolik dále popsaných dílèích mikroprojektù. Na
konci první poloviny roku jsme provedli vyhodnocení a sestavili závìreènou zprávu. Státní
fond ivotního prostøedí konstatoval, e projekt
byl realizován zcela v souladu s pùvodním
zámìrem.
ANALÝZA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVÌTY A VZDÌLÁVÁNÍ
K UDRITELNÉMU ROZVOJI V REGIONU
ÈESKÉHO KRASU
Ve spolupráci se Spoleèností pro rozvoj Èeského krasu provedli pracovníci Agentury
Koniklec analýzu stavu zajištìní a potenciálu
pro EVVO v regionu Èeského krasu. Podobnì
jako v pøípadì studie o environmentálnì
zamìøených NNO ve Støedoèeském kraji byla
tato èinnost souèástí projektu “Posílení
kapacity místních a regionálních orgánù pøi
plánování a realizaci programù ve Støedoèeském kraji” realizovaného z prostøedkù
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Spoleèného regionálního operaèního programu
Støedoèeského kraje. V rámci prùzkumu jsme
oslovili pøevánì formou telefonického rozhovoru (vedeného kvalifikovanými spolupracovnicemi) cca 110 regionálnì pùsobících
subjektù rozdìlených do sedmi skupin dle
statutu (školy, obce, mikroregiony, NGO, atd.).
Ze zjištìných výsledkù jsme spoleènì se
SRÈK, o.s. zpracovali závìreènou studii, která
obsahovala nejen podrobný rozbor souèasného
stavu zajištìní EVVO dle jednotlivých typù
subjektù a cílových skupin, ale také pøíklady
dobré praxe z regionu a SWOT analýzu zajištìní
EVVO. Závìry studie potvrdily pøedpoklady o
nahodilém a nesystémovém zajištìní EVVO,
neznalosti krajské koncepce EVVO a pasivitì
øady subjektù. Zejména obce jsou v oblasti
EVVO laxní a bohuel ani aktivita NGO, které
jsou jinak bìnì nositeli aktivit EVVO, není
v regionu velká. Ze závìrù studie vyplynula
doporuèení a základní návrhy na vhodný
postup. Výsledky byly pøedány Krajskému
úøadu Støedoèeského kraje.
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POPULARIZACE STRATEGIE UDRITELNÉHO
ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ
ÈESKÉHO KRASU, AKÈNÍHO PLÁNU
“VODA” A STRATEGICKÉHO PLÁNU
UDRITELNÉHO ROZVOJE ÈESKÉHO KRASU
Další souèástí projektu “Posílení kapacity místních a regionálních orgánù pøi plánování a realizaci programù ve Støedoèeském kraji” realizovaného z prostøedkù Spoleèného regionálního
operaèního programu Støedoèeského kraje,
jeho hlavním nositelem byla SRÈK, o.s. bylo
zpracování popularizované podoby tøí klíèových
strategických dokumentù uvedených v názvu
kapitoly, které partnerské subjekty MA21 za
dobu realizace projektu pro region pøipravily,
a jejich vydání tiskem v reprezentativní podobì
a rozeslání klíèovým subjektùm a partnerùm.
RNDr. Štìpán Høebík (SRÈK, o.s.) zpracoval
popularizované texty dokumentù a Agentura
Koniklec zajistila jejich reprezentativní grafickou
úpravu a distribuci.
ZPRACOVÁNÍ INFORMAÈNÍCH SKLÁDAÈEK
KE TØEM ZVLÁŠTÌ CHRÁNÌNÝM ÚZEMÍM
SOUSTAVY NATURA 2000 V CHKO ÈESKÝ
KRAS
V druhé polovinì roku 2005 pøipravila Agentura
Koniklec na zakázku Správy Chránìné krajinné
oblasti Èeský kras tøi informaèní skládaèky pro
návštìvníky CHKO zamìøené tématicky na propagaci ochrany pøírody a krajiny v rámci Evropské soustavy chránìných území Natura 2000.
Vznikla tak reprezentativní skládaèka o oblasti
Karlštejn Koda, Zlatý kùò a Radotínské údolí s
pøehledem chránìných druhù a stanoviš a s
textem peèlivì pøipraveným pracovníky Správy
CHKO Èeský kras. (Foto na další stranì).
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vytvoøili aktuální a dosti podrobný pøehled míst
na tocích v CHKO, které mohou v pøípadì povodnì zpùsobit zátopy a ohrozit okolí toku.
Materiál by mìl slouit hlavnì správcùm toku
a obcím. Mohl by se stát dobrým pøíkladem
spolupráce NNO s obcemi v oblasti povodòové
prevence. Projektem jsme chtìli nejen prakticky pomoci, ale dát pøíklad pozitivního a nekonfliktního pøístupu k povodòové prevenci.

ZPRACOVÁNÍ PASPORTU POVODÒOVÝCH
ZÁBRAN V BLÍZKOSTI VODNÍCH TOKÙ
V CHKO ÈESKÝ KRAS
V roce 2002 byly obce v oblasti CHKO Èeský
kras tìce postieny povodnìmi. Odstraòování
štìrkopískù ze dna Berounky v následujících
letech oznaèované za protipovodòovou prevenci zpùsobilo váné konflikty mezi obcemi,
Správou CHKO a neziskovými organizacemi.
V rámci projektu zmiòovaného v této kapitole,
který podpoøila Nadace Partnerství jsme,

Základem projektu bylo provedení prùzkumù
výskytu povodòových pøekáek na tocích
v CHKO Èeský kras. Prùzkumy byly provedeny
v mìsící øíjnu 2005. Do prùzkumù byla zahrnuta vìtšina významnìjších tokù na území
CHKO. V rámci prùzkumù jsme sledovali øeku
Berounku v délce toku cca 13 km mezi
Berounem a Zadní Tøebání a potoky Lodìnici
v délce toku cca 7 km, Bubovický potok v délce
toku cca 6 km, Karlický potok v délce toku cca
7 km, Švarcavu v délce toku cca 4 km a
nakonec jako jediný pravobøení pøítok
Berounky Støíbrný potok v délce toku cca 8 km.
Celkovì jsme tak pomìrnì podrobnì zmapovali
situaci na celkem cca 45 km.
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Témìø výhradnì jsme se zamìøili na pøekáky,
které jsou dílem èlovìka, nikoliv pøírody a
souèasnì existuje monost realistických
opatøení spoèívajících pøinejmenším v øádné
údrbì problematického místa. Celkem jsme
nalezli a zdokumentovali cca 100 jednotlivých
pøípadù spadajících do výše uvedené kategorie.
Všechna místa jsme peèlivì fotograficky
zdokumentovali a popsali
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VYTVOØENí NOVÝCH STRÁNEK
WWW.AGENDA21.CZ

Získaná data byla zpracována do databáze.
Kadou jednotlivou poloku jsme po
konzultacích s pøizvanými odborníky doplnili
velmi struèným návrhem realistických opatøení.
Z databáze jsme rozepsali výsledný pasport.
Ten jsme uvedli struènou charakteristikou
jednotlivých tokù.
Výsledný dokument byl vydán v barevném
provedení pro Povodí Vltavy, a.s., Správu CHKO
Èeský kras a Nadaci Partnerství. Ekonomiètìjší
èernobílé provedení bylo pøipraveno pro obce v
regionu a další pøíjemce dokumentu. Tištìný
dokument je doplnìn elektronickými podklady.

Jeden z jezù na Lodìnici

Souèástí plánù, které jsme mìli v souvislosti
s realizací víceletého programu MA21 podpoøeného Státní fondem ivotního prostøedí bylo
vytvoøit nejen nové stránky s pøehledem aktivit
v Èeském krasu, ale obnovit i námi vlastnìnou
doménu agenda21.cz a uèinit z ní dùstojný
portál úvodní vstupní informaèní bránu pro
první kontakt s touto problematikou. Nová
verze stránek provede úplného laika úvodem do
problematiky, nabídne elektronické publikace,
pøíklady dobré praxe a odkazy. Stránky jsou
podle našeho názoru zpracovány na vysoké
estetické úrovni a dùstojnì reprezentují jak
vlastní obsah, tak Agenturu Koniklec.
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Konference “Otázky UR”

Agentura Koniklec pomáhala organizovat
významnou konferenci k otázkám udritelného
rozvoje.
Konference byla uspoøádána v rámci projektu
“Podpora pøi pøípravì strategie udritelného
rozvoje ve vybraných krajích Èeské republiky”
za podpory Rozvojového programu OSN,
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
ivotního prostøedí. Organizátorem konference
byl Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Agentura Koniklec pomáhala s pøípravou a realizací konference a s pøípravou závìreèného
sborníku. Na konferenci zaznìlo celkem 12
pøíspìvkù, mimo jiné od Doc JUDr. Evy
Kruíkové, CSc., RNDr. Martina Bursíka, PhDr.
Ivana Ryndy, RNDr. Viktora Tøebického PhD.,
PhDr. Ivana Gabala a dalších významných
osobností zabývajících se problematikou
udritelného rozvoje. Ve tøech pracovních
skupinách pøipravili pak úèastníci konference
øadu konkrétních návrhù na další podporu
prosazování myšlenky udritelného rozvoje
s ohledem na kritický pøístup k dosavadnímu
uchopení tohoto spoleèenského tématu.

Jednání konference v zasedací místnosti KÚ Ústeckého kraje
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I.5 Benefièní a spoleèenské akce
I/5/1

Benefièní koncert

Vašek Koubek

Benefièní koncert se uskuteènil 11. prosince ji
tradiènì v Malostranské besedì v Praze. Návštìvníci si vyslechli úasné vystoupení Vaška
Koubka a v druhé polovinì byly pøedávány ceny
za celoroèní vìdomostní soutì kampanì ivly
námìstkem ministra ivotního prostøedí RNDr.
Františkem Pojerem, øeditelem Agentury
Koniklec Miroslavem Lupaèem a odborným lektorem RNDr. Václavem Petøíèkem. Na závìr
hosté shlédli film Josefa Císaøovského produkovaný Agenturou Koniklec "Krajina domova",
který se tématicky vztahoval právì k zemskému ivlu, v jeho znamení celý rok kampanì
ivly probíhal.

Cenu za 1.místo pøedává J. Veselému nám. ministra F. Pojer.
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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. Vedlejší èinnost spoèívá zejména ve slubách zpracování
dat, poskytování odborných konzultací, prostoru pro propagaci a specifických IT slubách.

Pøehledná kvantifikace výstupù v roce 2005
Programy pro dìti a mladé lidi
1 x komplexní celoroèní vzdìlávací projekt pro mláde
1 x celoroèní vìdomostní soutì pro mláde
1 x výstava Krajina mého domova v Ekogymnáziu Praha
2 x víkendové setkání soustøedìní èlenù SDÈR-P a lektorù
1 x hlavní devítidenní setkání SDÈR-P
36 závìreèných zpráv - odborných prací - èlenù SDÈR-P
20 udìlených atestací èlenùm SDÈR-P
1 x putovní výstava
1 x pùlroèníí soutì a výukový program pro 1. stupeò ZŠ
1 x výbìrová soutì k expeci Baobab 2006
Edice
1 x výpravná encyklopedie v nákladu 1000 ks
1 x multimediální CD v nákladu 500 ks
3 x aktualizace právního informaèního systému Ekozákon
3 x grafické zpracování reprezentativní broury pro veøejnost
3 x komplexní zpracování reprezentativních informaèních skládaèek
1 x spoluautorství odborné publikace k rozvojovým cílùm tisíciletí
1 x publikace pro obyvatele a návštìvníky regionu Èeský kras
Akce pro veøejnost
1 x výstava výtvarných prací v Muzeu Èeského krasu v Berounì
1 x aktualizovaný on-line poradenský systém
4 x akce pro veøejnost v rámci Týmové iniciativy pro místní udritelný rozvoj
1 x úèast pøi realizaci odborné konference
1 x benefièní koncert
Zpracování dokumentù
3 x zpracování odborné studie o zajištìní environmentálního poradenství
2 x odborné analýzy v partnerství s další organizací
45 zmapovaných kilometrù vodních tokù (z hlediska povodòové prevence)
WWW
http://www.koniklec.cz zásadní rekonstrukce
http://zivly.koniklec.cz - prùbìná aktualizace
http://www.agenda21.cz zásadní rekonstrukce
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II. FINANÈNÍ ZPRÁVA
II.1 Komentáø k finanèní zprávì
Zprávu o hospodaøení tvoøí data z úèetní závìrky 2005, tj. výsledovka a rozvaha. U výsledovky a rozvahy nejsou uvádìny úèty s nulovým
stavem na konci i poèátku úèetního období.
Dále zpráva obsahuje pøehled pøijatých dotací
od státních a nestátních subjektù.
Z hlediska struktury nákladù je zapotøebí zmínit,
e v poloce “Propagaèní pøedmìty” jsou
naúètovány tiskoviny kampanì ivly (knihy) a
øada dalších informaèních letákù. Logicky by
tyto poloky spíše patøily do kategorie (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 mandátních
smluv). Náklady na mzdy a odvody jsou proto
reprezentovány prakticky výhradnì dohodami
o provedení práce (honoráøe, nákup slueb).
Struktura výnosù vykazuje z našeho hlediska
ideální pomìr mezi dotacemi (67%) a jinými
pøíjmy (trby, poplatky) (34%). Tento pomìr
prakticky kopíruje stav z minulého roku a myslíme si, e pøedstavuje optimální míru sobìstaènosti pøi zachování neziskového charakteru
èinnosti.
Státní dotace pøedstavují pøedevším dotace ze
Státního fondu ivotního prostøedí na projekt
ivly a dále pak doplatek za projekt Agendy 21
v Èeském krasu. Ve výbìrovém øízení MP na
podporu projektù pøedloených NNO naše
projekty v roce 2005 bohuel neuspìly.

Klíèovou poloku dotací nestátních tvoøí projekt
Praktická škola obèanských aktivit podpoøený
v 1. výzvì grantového programu Transition Facility. Vìtšina poukázané zálohové platby spadá
do roku 2006 a zabezpeèí tak významné zlepšení pomìru mezi státními a nestátními dotacemi v pøíštím roce.
Hospodáøský výsledek vykazuje schodek
308.217,60 Kè. Tento výsledek byl zapøíèinìn
pøedevším následujícími faktory:

!

Zpodìní výplaty pozastávky dotace ze
Státního fondu ivotního prostøedí na dva
projekty z cyklu ivly v oèekávané výši
270.000,- Kè

!

Zakázka Studie stavu environmentálního
poradenství v ÈR, která byla zpracovávána
pøevánì v roce 2005, zatímco více ne
polovina výnosù z této zakázky (130.000,Kè) byla fakturována a poèátkem roku
2006

Hospodaøení organizace oèištìné o tyto krátkodobé faktory lze proto oznaèit jako vyrovnané,
co je plnì v souladu s neziskovým charakterem
organizace a souèasnì odpovídá nárokùm na
její udritelnou existenci.

agentura
koniklec
Základní
informace

výroèní zpráva 2005

II.2 Výsledovka
II/2/1

Náklady

Úèet

Název úètu

501.101

Kanceláøské potøeby, bìná spotøeba

501.102

Drobný hmotný majetek do 5000,- Kè

8 166,00

501.103

Odborné publikace

4 034,00

501.104

Materiál pro výpoèetní techniku

6 114,00

501.106

Propagaèní pøedmìty

501.xxx

Ostatní materiál

504.xxx

Publikace Edice ivly

502.xxx

Spotøeba energie

35 417,00

511.xxx

Opravy a udrování

13 045,00

512.103

Cestovné externistù a èlenù SDÈR-P

38 877,00

513.101

Náklady na reprezentaci obèerstvení

518.xxx

Honoráøe, nákup slueb

518.xxx

Poštovné

107 568,5

518.xxx

Telefon, Internet

64 608,00

518.105

Drobný nehmotný majetek do 5000,- Kè

518.xxx

Tisk, grafické práce, kopírování

518.107

Kooperaèní sluby

871,80

518.108

Pøeprava a doprava

4 907,10

518.109

Pronájmy a vstupní poplatky

3 903,00

518.199

Jiné ostatní sluby

49 001,70

521.xxx

Mzdové náklady DPP

41 128,00

521.103

Sluné

538.100

Ostatní danì a poplatky

493,00

549.100

Ostatní finanèní náklady

7009,00

549.200

Ostatní provozní náklady

0,60

NÁKLADY CELKEM

Koncový stav v Kè
24 678,50

149 719,50
17 733,50
503 920,00

204,00
1 848 160,20

0,00
225 932,00

0,00

3 210 102,90
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Výnosy

Úèet

Název úètu

602.100

Trby z prodeje slueb

Koncový stav
772 476,00

604.100

Trby za prodané zboí

97 184,00

644.000

Úroky pøijaté

649.200

Pøijaté poplatky na SDÈR-P

682.000

Pøijaté pøíspìvky

691.100

Státní dotace a granty

691.300

Nestátní dotace a granty
Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM
II/2/3

Hospodáøský výsledek

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK =- 308 217,60

360,55
125 270,00
20 000,00
1 716 782,00
167 876,50
1 936,25

2 901 885,20
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II.3 Struktura nákladù a výnosù
Struktura nákladù

II/3/1

Cestovné (1,2%)
Ostatní (0,8%)
DHIM (0,3%)

Mzdy (1,3%)
Materiál (1,6%)
Nájemné (1,7%)
Komunikace (5,4%)
Tisk, grafika (7,0%)

Publikace (20,4%)
II/3/2

Sluby, honoráøe (60,4%)

Struktura výnosù
Pøijaté pøíspìvky (0,7%)

Ostatní (0,1%)

Trby za zboí (3,3%)
Poplatky SDÈR-P (4,3%)
Nestátní dotace
(5,8%)

Státní dotace (59,2%)

Trby za sluby (26,6%)
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II.4 Struktura pøijatých dotací
II/4/1

Struktura státních dotací

Dárce

Èástka

Projekt

Státní fond ivotního prostøedí

1 419 921,00

Státní fond ivotního prostøedí

304 808,00

II/4/2

Kampaò ivly
Místní agenda 21 Èeský kras

Struktura nestátních dotací

Dárce

Èástka

Projekt
*)

Program Transition Facility EU

906 797,00

Nadace Partnerství

178 000,00

SDÈR-P

20 000,00

SDÈR-P

Dary soukromých osob

Praktická škola obèanských aktivit

*) Vìtšina z této zálohové èástky èasovì odpovídá nákladùm v roce 2006

!

V pøípadì, e projekt pøesahoval z pøedchozího nebo do dalšího roku jsou vdy uvedeny pouze
èástky pøijaté v roce 2005.

!

V roce 2005 byly dokonèovány projekty podpoøené Nadací VIA a Èeským nadaèním fondem
pro vydru. Dotace na tyto projekty byly však dárci poukázány ji v roce 2004, a proto se do
výše uvedeného pøehledu nepromítají.
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II.5 Rozvaha
II/5/1

Aktiva

Úèet Název úètu

Poèáteèní stav

Obrat

Koncový stav

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 K è

028

DDHM do 40000 Kè vl. Prostø.

041

Poøízení NhmDM

55 249,80 Kè

0,00 Kè

55 249,80 Kè

200 000,00 Kè

0,00 Kè

200 000,00 Kè

042

Poøízení HDM

53 665,95 Kè

0,00 Kè

53 665,95 Kè

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

154 454,00 Kè

286 241,26 Kè

211

Pokladna

493 836,00 Kè

161 954,50 Kè

655 790,50 Kè

221

Banka

143 506,01 Kè

822 379,85 Kè

965 885,86 Kè

311

Odbìratelé

548 458,81 Kè

-36 663,00 Kè

511 795,81 Kè

314

Poskytnuté provozní zálohy

176 838,67 Kè

-176 070,20 Kè

315

Ostat. pohled. v rámci kooperace

315

Nárok na nestát. pøíspìvky a granty

315

Jiné ostatní pohledávky

315

Neidentifikovatelné platby vydané

335

Pohledávky za zamìstnanci

346

Nároky na dotace

-19 000,00 Kè

378

Jiné pohledávky

24 897,60 Kè

385

Pøíjmy pøíštích období

175 092,00 Kè

-7 947,00 Kè

167 145,00 Kè

388

Dohadné úèty aktivní

0,00 Kè

0,00 Kè

0,00 Kè

AKTIVA CELKEM

2 257,00 Kè

1 354,07 Kè

0,00 Kè

2 257,00 Kè

69 750,00 Kè

-601,80 Kè

69 148,20 Kè

36 378,02 Kè

-23 804,00 Kè

12 574,02 Kè

0,00 Kè

69 004,00 Kè

5 000,00 Kè

0,00 Kè
49 000,00 Kè
-15 000,00 Kè

2 042 467,32 Kè

69 004,00 Kè
5 000,00 Kè
30 000,00 Kè
9 897,60 Kè

3 039 759,27 Kè
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Pasiva

Úèet Název úètu

Poèáteèní stav

Obrat

321

Dodavatelé

693 958,38 Kè

183 191,45 Kè

877 149,83 Kè

324

Pøijaté zálohy

231 398,50 Kè

14 350,00 Kè

245 748,50 Kè

325

Jiné ostatní závazky

21 839,60 Kè

0,00 Kè

21 839,60 Kè

325

Neidentifikovatelné platby pøijaté

24 486,00 Kè

70 000,00 Kè

94 486,00 Kè

33x

Zamìstnanci, ZP, SP

0,00 Kè

18 098,00 Kè

34x

Danì

18 098,00 Kè
7 545,90 Kè

Koncový stav

-636,00 Kè

62 005,00 Kè

0,00 Kè

6 909,90 Kè
62 005,00 Kè

379

Jiné závazky

384

Výnosy pøíštích období

63 038,50 Kè

389

Dohadné úèty pasivní

323 000,00 Kè

54 700,00 Kè

377 700,00 Kè

900

Základní jmìní

438 787,24 Kè

453,83 Kè

438 787,24 Kè

910

Fondy organizace - lutej slon

931

HV ve schvalovacím øízení

932

Nerozdìlený zisk, neuhr. ztráta

PASIVA CELKEM

983 318,50 Kè 1 046 357,00 Kè

1 627,40 Kè

0,00 Kè

1 627,40 Kè

161 907,03 Kè

0,00 Kè

161 907,03 Kè

-4 638,13 Kè

0,00 Kè

-4 638,13 Kè

1 822 574,85 Kè

1 944 234,58 Kè
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II.6 Podìkování
Rádi bychom podìkovali následujícím jednotlivcùm i organizacím, institucím a firmám, které
pøispìly k úspìšné èinnosti Agentury Koniklec v roce 2005 (v abecedním poøadí):
Akademická farnost Praha
RNDr. Libor Ambrozek
Dita Babouèková (Studiu Vavøinec)
Borovice.cz
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Lucie Brandejsová
Pavlína Brzáková
Ing. Marta Èerná, CSc.
Èeský nadaèní fond pro vydru
Èeský rozhlas 2
Ing. Petra Danielová (ZŠ Hvoïany)
Barbara Dolealová
Miloš Duchoslav
Ekogymnázium Praha
EnviConsult, s.r.o.
Ferrino
Agentura Galia
Goethe Institut Praha
Jiøí Gogela
Hannah
Herbar.cz
Jaroslav Hlaváè
RNDr. Štìpán Høebík
Anièka Chmelaøová
Ingema.net
Ivo Janoušek
Ing. Karel Jech
Jindøišská vì
Mgr. Jakub Kašpar
01/71 ZO ÈSOP Koniklec
Mgr. Simona Kosíková
Vašek Koubek
RNDr. Helena Knappová
Stanislav Kramosil
RNDr. Karin Kriegerbecková, Phd.
Jaroslav Køivánek
Marcela Køíová
David Lein
Sdruení Mallorn, o.s.
Muzeum Èeského krasu v Berounì
Saša Myslík
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti

Nadace VIA
Mgr. Josef Novák
Mgr. Petra Nováková - Sádková
Kateøina Ondøejová (Èeský rozhlas 2)
Karel Palek
RNDr. Jindøich Petrlík
RNDr. Václav Petøíèek
Ing. Karel Polanecký
Mgr. Michael Pondìlíèek
Program Transition Facility Evropské unie
Zbyšek Prágr
Radiournál
REC ÈR
èasopis Reflex
Sdruení KYMEVO
Sdruení Tereza
RNDr. Jiøí Schauer
Mgr. Ondøej Simon
Míša Slavíková
Ing. Jana Sobìslavská
Spoleènost pro rozvoj Èeského krasu
Správa CHKO Èeský kras
Státní fond ivotního prostøedí ÈR
Ing. Roman Šetka
Ing. Ondøej Šimunek
Mgr. Pavel Špryòar
Radka Štìpánová
Ing. Pøibyslava Tichotová
Mgr. Tomáš Tichý
Radek Timoftej
RNDr. Viktor Tøebický, Phd.
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Alenka Váchová
Èasopis Vesmír
Bc. Alice Wollerová
a dále mladým úèastníkùm kampanì “ivly”,
“snìmákùm”, rodièùm, starostùm, øeditelùm,
uèitelùm, novináøùm a dalším spolupracovníkùm, kteøí jim pomáhali s mìøením, odpovìïmi, fotografováním apod.,posluchaèùm
ÈRo2 a dalším a dalším...

