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ÚVODEM
Vážení přátelé,
s jistým zpožděním předkládáme veřejnosti výroční zprávu o naší činnosti za rok 2006.
V tomto roce úspěšně probíhala kampaň Živly díky podpoře z programu Transition Facility
Evropské unie, což po delší době znamenalo významnou stabilizaci tohoto náročného
projektu. Za velký úspěch lze považovat získání podpory pro bezesporu inovativní Systém
environmentální asistence (SENAS) taktéž z programu Transition Facility. Díky ní jsme podle
našeho názoru významně přispěli k posílení kapacity environmentálního poradenství
veřejnosti, které momentálně patří mezi priority politiky vzdělávání, výchovy a osvěty
v oblasti životního prostředí. Jsme velmi vděčni za úzkou spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí, které nám v uvedeném období svěřilo zpracování dvou náročných studií
z výše uvedené oblasti. Největší pozornost veřejnosti nicméně zajisté vyvolala Expedice
Baobab 2006 na Madagaskar a s ní spojená kampaň, soutěž, cyklus výstav, atd. Samotnou
expedicí vyvrcholil bezmála rok příprav, nicméně i po jejím skončení a návratu cestovatelů
zpět pokračovala řada akcí a zejména příprava velké výstavy v Národním muzeu v Praze,
která nakonec proběhla v roce 2007. Rok 2006 jsme tradičně uzavřeli benefičním večerem
v Agharta Jazz klubu v Železné ulici, kde se sešla celá řada milých přátel a spolupracovníků
Agentury Koniklec, kterým také tímto děkuji za přízeň, pomoc a podporu našich aktivit.
Mirek Lupač ,
ředitel AK
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název organizace: Agentura Koniklec
Právní forma: občanské sdružení
Registrace stanov: Ministerstvo vnitra České republiky pod č. VSC/1-11944/92-R
Datum vzniku organizace:15. června 1992
Sídlo: Chelčického 12, Praha 3, Žižkov
Poštovní adresa: P.O.Box 24, 130 11 Praha 3
Telefon: 222 710 253
internet: http://agentura.koniklec.cz
obecný e-mail: info@koniklec.cz
e-mail projektového komplexu „Živly“: zivly@koniklec.cz
IČO: 45768170
DIČ: CZ45768170
Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví, je plátcem daní z příjmu právnických
osob a ze závislé činnosti. Není plátcem daně z přidané hodnoty.
Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3
hlavní běžný účet: 571 321 / 0300
běžný účet Sněmu dětí ČR pro ŽP a projektového komplexu „Živly“: 100 063 164 / 0300
Agentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení pro lidská práva a
životní prostředí, založené počátkem roku 1992. Posláním organizace je uskutečňovat
projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a
regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného
rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální
výchovou dětí a mládeže.
Agentura Koniklec je nositelkou Ceny ministra životního prostředí ČR za realizaci
netradičních 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 Českém krasu a Ceny Ford Motor Company na obnovu životního
prostředí a kulturního dědictví (2001). V roce 2002 obdržela Správa CHKO Český kras, která
je hlavním partnerem místní Agendy 21 v Českém krasu, 3. cenu v soutěži pro veřejnou
správu „O lidech s lidmi“ (zastřešené ministry vnitra a životního prostředí) za společný projekt
strategického plánování udržitelného rozvoje v širším regionu Českého krasu.
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Organizační schéma platné v roce 2006

RADA AK

Ředitel AK
Mirek Lupač

Ekonomika a hlavní administrativa Hlavní činnosti Informatika
David Kunssberger

Aleš Horáček

Saša Myslík – externí účetní

Environmentální výchova

Hlavní činnosti Ediční činnost

Václav Bratrych

Václav Bratrych

Ondřej Šuhaj

Informační a asistenční systémy

Hlavní činnosti Udržitelný rozvoj

Mirek Lupač

Mirek Lupač

David Kunssberger

Analytická činnost
Mirek Lupač

Vedlejší
činnosti

David Kunssberger
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Pomocná administrativa
Kryštof Koucký
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Složení Rady v roce 2006
Ing. Michal Kulík, technický pracovník
Miroslav Lupač, ředitel Agentury Koniklec
Mgr. Michael Pondělíček, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras
Ing. Jaromír Tříska, středoškolský profesor, Slovenská republika
Páté místo zůstávalo v průběhu roku 2006 neobsazené.

Přehled pracovníků v roce 2006
Miroslav Lupač (ředitel AK)
David Kunssberger (zástupce pro ekonomiku)
Václav Bratrych (manažer projektů)
Aleš Horáček (www prezentace, programátor informačních systémů)
Kryštof Koucký (administrativní pracovník)
Ondřej Šuhaj (asistent manažera projektů)
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I. ZPRÁVA O ČINNOSTI
I.1. Environmentální výchova a vzdělávání
I.1.1. Informační kampaň Živly

http://www.zivly.cz
Cílem kampaně „Živly“ je zapojit mladé lidi do komplexního environmentálně –
společenského vzdělávacího a výchovného programu vycházejícího z modelu čtyř
základních živlů: Země, Vody, Vzduchu a Ohně. Součástí kampaně je činnost Sněmu dětí
České republiky pro životní prostředí, společenství talentované mládeže zaměřené na
environmentální výchovu.
Celoroční projekt Živly byl v roce 2006 zaměřený na téma „Vzduch“. Za cíl měl
prostřednictvím informační kampaně prakticky a teoreticky seznámit širokou veřejnost
s významem vzduchu v přírodě a v životě člověka a smyslem a prostředky její ochrany. Tyto
cíle byly dosaženy dílčími aktivitami:
-

realizací celorepublikového projektu “Vzdušný oceán”,

-

realizací celorepublikové vědomostní soutěže,

-

činností Sněmu dětí ČR pro životní prostředí,

-

vytvářením informačních zdrojů
(Internet, Zpravodaj Informační kampaně, Český rozhlas, Česká televize)

-

a dalšími prostředky
(tisková konference, benefiční koncert, výroba propagačních materiálů a pod.).

Přehled nejdůležitějších akcí:
Společná výstava „Vzdušný oceán“ proběhla v pražském Ekogymnáziu (1. - 14. června) a
obsahovala cca 50 vybraných exponátů - dvouposterů (z každého bývalého okresu po
jednom) zachycujících prostřednictvím obrázků, fotografií, popisků atd. dobrý a špatný stav
vybraného území sledovaného šest měsíců.
Během akcí ke Dni Země účastníci projektu mimo jiné vystavovali své „dvoupostery“, na
kterých prezentovali dobrý a špatný stav vybraného sledovaného území, připravovali ve
spolupráci s dospělými brigády, osvětové akce a hry pro děti a dospělé atd.
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Tři víkendová setkání proběhla v měsících dubnu, květnu a prosinci a členové Sněmu dětí se
na ně sjeli z celé republiky. K tomuto účelu jsme v roce 2006 využívali prostory ubytovacího
zařízení ZŠ v Libici. Programem těchto setkání bylo osvojování schopností a informací
k danému tématu za asistence odborného lektora, prohlubování činností sekcí atd.
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Devítidenní setkání proběhlo na přelomu května a června a bylo zaměřeno na téma „Vzduch,
lidé a ŽP“. V rámci přednášek, exkurze, praktik (měření a pokusů), cvičení a aktivit, které
členové SDČR v průběhu týdne absolvovali, se s daným tématem seznámili prostřednictvím
odborníků ze státní správy, z vysokých škol, z nevládních organizací a z řad podnikatelů.
Vyvrcholením setkání byla panelová diskuse v závěru týdne, kdy členové Sněmu dětí
vyslechli odpovědi na své otázky, jež si na základě sdělených informací z přednášek
připravili.

Tisková zpráva z Devítidenního setkání s názvem „Budoucnost vzduchu v našich rukou“ je
přílohou č. 1 výroční zprávy za rok 2006.
Závěrečné zprávy Sněmu dětí ČR pro ŽP - Vzduch, lidé a životní prostředí 2006:
Pod celoročním vedením odborného lektora RNDr. Jindřicha Petrlíka (člen sdružení Arnika)
a dalších lektorů a spolupracovníků, nashromáždili jeho mladí členové bohatý materiál, který
v průběhu září a října uspořádali a v polovině listopadu poslali k vyhodnocení odborné
porotě. Třem nejúspěšnějším řešitelům pak náměstek ministra životního prostředí RNDr.
Františkem Pojerem spolu s ředitelem Agentury Koniklec Miroslavem Lupačem a Jindřichem
Petrlíkem předali dne 10. prosince, v rámci závěrečného slavnostního koncertu, zasloužené
ceny.
Pro hodnocení závěrečných zpráv byl použit byl dvoukolový smíšený systém hodnocení.
Každá povinná část zprávy byla známkována (výborně, chvalitebně, dobře a nedostatečně)
samostatně. Dále byla samostatně hodnocena souhrnně celá zpráva ve třech kategoriích:
kompilační (od někud přepsaná, překopírované prvky v práci) (max. 50 bodů), vlastní
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pozorování, měření,vymýšlení či bádání (max. 50 bodů) a formální úprava a vzhled zprávy
(max. 30 bodů). Ze známek byl vypočítán průměr, body se sečetly. Prvních deset
s nejvyšším počtem bodů bylo znovu hodnoceno (druhé kolo). Vítězem se stal „sněmák“
s nejvyšším počtem bodů. Atestaci získali ti jejichž známka nebyla horší než 2 a získali více
než 90 bodů.
Putovní výstava “Vzdušný oceán” obsahovala 20 nejzajímavějších vybraných exponátů dvouposterů ze společné výstavy, umístěných na kartonech (formát 130 x 90 cm). V měsíci
září byla nabídnuta k vystavení členům Sněmu dětí v místě jejich bydliště a za dobu do
konce roku byla vystavena na Základních školách, Gymnáziích a Městských úřadech.
Výstava je i v roce 2007 nadále v oběhu zapůjčovatelů.
Pro úspěšnou realizace kampaně „Živly“ je klíčová účast a spolupráce partnerů. Hlavním
partnerem Agentury Koniklec na projektu „Živel vzduch“ bylo sdružení Arnika, které
zastupoval RNDr. Jindřich Petrlík. Partner spolupracoval hlavně na přípravě metodických
podkladů projektu informační kampaně „Vzduch, lidé a ŽP“ a v jejím průběhu plnil roli
odborného vedení projektu (přednášky, konzultace, hodnocení atd.).
Na projektu se dále podílela Milena Lukavská (spolupráce s Českým rozhlasem), sdružení
Gemini, (komunikativní aktivity, herní program), Mgr. Roman Šetka (moderace, facilitace),
Dita Baboučková - Studio Vavřinec (počítačová sazba) a dalších 20 - 30 spolupracovníků
(další služby).
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I.2. Informační a asistenční systémy
Cílem informačních a asistenčních projektů je poskytovat široké i odborné veřejnosti
strukturované a kvalifikované informace z oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného
rozvoje. V roce 2006 jsme začali v této činnosti směřovat k rozvoji systému poskytujících
uživatelům nejen aktuální kvalifikované výklady a informace o správných postupech
v ochraně životního prostředí, ale umožňujících provázat tyto informace se službou
kvalifikovaného konzultanta. K tomuto postupu nás vedly zejména výzvy vyplývající ze dvou
studií zpracovávaných pro Ministerstvo životního prostředí zabývající se environmentálním
poradenstvím. Tyto studie jsou popsány v samostatné kapitole „Analytická činnost“.

I.2.1. Systém environmentální asistence (SENAS)

http://www.senas.cz

Asistenční systém SENAS je určen všem občanům, kteří hledají řešení životní situace
související s ochranou životního prostředí nebo jen chtějí získat výklad pojmů z oblasti
ochrany prostředí, informace či rady. SENAS obsahuje výklad k několika stovkám životních
situací a klíčových pojmů rozdělených do dvaceti tématických oblastí. Dále SENAS nabízí
přístup do speciálních modulů – nahlížení na aktuální znění souvisejících právních předpisů,
přehled vzorů podání, formulářů a obrazových příloh právních předpisů, přístup do registrů,
adresářů a databází. Pokud řešená témata klienta neuspokojí, nabízí SENAS řešení
konkrétní situace uživatele za asistence odborného konzultanta.
Myšlenkou vytvoření systému, který by v sobě kombinoval aktuální informace o postupech a
výklady témat souvisejících s ochranou životního prostředí, a účast profesionálních
konzultantů poskytujících základní konzultace za režijní cenu či zdarma, jsme se zabývali už
od roku 2003, kdy jsme ji formulovali v souvislosti s Koncepcí Environmentální výchovy
vzdělávání a osvěty Středočeského kraje. V roce 2006 tuto výzvu potvrdily výše uvedené
studie a navíc jsme již získali významné zkušenosti v oblasti využití moderních softwarových
řešení a také přístup k pokročilým technologiím. Na jaře roku 2006 tak vznikl základ pro
rozvoj systému SENAS, který byl nakonec umožněn grantem z programu Transition Facility
EU administrovaného Nadací rozvoje občanské společnosti, který jsme na základě
předloženého projektu obdrželi 10. července 2006. Tomuto úspěšnému datu předcházela
řada příprav, a to jak vlastního projektu, tak podmínek pro jeho realizaci. Důležité bylo
zejména vytvoření základního jádra odborníků – zpracovatelů obsahu a částečně i
budoucích konzultantů. Na úplný úvod se jednalo o sedm osob s kvalifikací v nejrůznějších
oblastech ochrany životního prostředí. Tato skupina se v průběhu další doby rozšířila až na
cca 20 osob.
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V roce 2006 jsme také zahájili přípravu technického řešení. Celý systém je založen na
databázi s uživatelským rozhraním a komunikačním modulem. Právě programování tohoto
jádra bylo podstatnou náplní první části realizačního období.
. Kromě toho jsme spolu se dvěma talentovanými studenty grafické školy připravovali
vizuální identitu pro SENAS a grafické řešení internetových stránek, které jsou „oknem“ do
systému.
Byly též vydány úvodní tiskové zprávy a především jsme zahájili práci na zpracování obsahu,
tj. zpracování impozantních 660 témat ve 20 tématických oblastech. Kromě toho jsme v roce
2006 připravili legislativní modul SENAS, který obsahuje mnoho set aktuálních právních
předpisů citovaných v jednotlivých tématech.
První etapa realizace projektu SENAS byla zdárně ukončena monitorovací návštěvou
pracovníků Nadace rozvoje občanské společnosti dne 18.10.2007, kteří v jejím závěru
konstatovali, že projekt je veden bez závad s výhradou nutnosti drobných doplnění v účetní
evidenci.
Dnes již systém SENAS slouží svým uživatelům na výše uvedené internetové adrese.

I.2.2. Ekozákon
Informační systém Ekozákon je určen především podnikatelům, kteří pro svojí činnost
potřebují trvalý aktuální přehled environmentální legislativy. Agentura Koniklec dlouhodobě
spolupracuje s environemntální poradkyní a auditorkou Ing. Přibyslavou Tichotovou, která
připravuje cca 3 x ročně obsah přehledu zákonů. Agentura Koniklec pak vytváří a distribuuje
elektronickou podobu přehledu.
V roce 2006 byly publikovány celkem 3 elektronické aktualizace systému „Ekozákon“.
Jednalo se o aktualizaci č. 22 v únoru, č. 23 v květnu a č. 24 v říjnu. Každá aktualizace
obsahuje přibližně 600 předpisů v 16 oblastech.
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I.3. Přírodovědecké expedice a související kampaně
Cílem přírodovědeckých výprav a „expedic“ je umožnit skupině mladých lidí strávit volný čas
ve vybrané lokalitě s přírodovědeckým i kulturně-historickým významem. Expedice jsou vždy
velmi kvalitně odborně zajištěny.

I.3.1. Kampaň „Madagaskar, laboratoř bohů“ Expedice Baobab 2006

http://baobab.zivly.cz
Kampaň „Madagaskar, laboratoř bohů“
Informačně vzdělávací projekt „Madagaskar, laboratoř bohů“ odstartoval již 1. listopadu roku
2005 vyhlášením otázek prvního kola šestiměsíční soutěže pro mládež i pro dospělé.
Přinesl soutěže, tématická měsíční kampaně, Expedici BAOBAB 2006, výstavy, veřejné akce
a vydání knihy. Hlavním organizátorem projektu byla Agentura Koniklec a podíleli se na něm
další partneři: Botanická zahrada hl. m. Prahy, časopis Vesmír, C.o.s. - crew management,
s.r.o, Akademická farnost Praha, Ingema.net, Agentura Galia a další. Cílem projektu bylo
upozornit na Madagaskar jako zcela jedinečnou přírodní lokalitu.
Kromě soutěží a víkendových akcí pro účastníky proběhla v rámci také tematická informační
kampaň v médiích společně se zoologickými a botanickými zahradami. Po návratu expedice
na podzim 2006 proběhl cyklus výstav po celé republice.
Expedice Baobab 2006
Expedice Baobab byla výprava za poznáním unikátních přírodních krás Madagaskaru.
V rámci dlouhodobé koncepce, umožňuje Agentura Koniklec studentům přírodovědně
zaměřených středních škol návštěvu přírodovědně zajímavých částí planety Země za
doprovodu dospělých odborníků.
Hlavní cíle expedice byly:
-

Navštívit předem vybraná a stanovená místa /mapka a trasa expedice/, která představují
reprezentativní vzorek většiny základních madagaskarských biotopů.

-

Umožnit deseti mladým členům expedice získat za vedení odborníků představu o přírodě a
životním prostředí jiného světa /realizovat jejich projekty - uskutečnit přírodní pozorování,
sběr materiálů atd. /.

-

Vytvořit fotografický a obrazový materiál pro knihu "Madagaskar, laboratoř bohů" vydanou
Kartografií Praha

-

Posbírat - doplnit materiál pro výstavu v pražském Národním muzeu a "Cyklus výstav,
projekcí a přednášek"

-

Napomoci zprostředkovat dojmy a poznání mladých účastníků široké veřejnosti.
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Účastníci expedice:
Richard Pokorný (FŽP ÚJEP, Ústí nad Labem), vedoucí expedice
Michal Veselý (Nadace Partnerství), organizátor
Jan Čtvrtník, výtvarník a fotograf
Petr Krása (ekolog na volné noze), botanik
Hana Čtvrtníčková, zdravotník
Darina Kubínová, vítěz soutěže pro veřejnost ve věku od 20 – 40 let
Filip Husník, vítěz soutěže pro veřejnost ve věku od 15 – 19 let
Petr Benda, Míša Bryndová, Hana Hušková, Bára Chmelová, Olga Lechnýřová, Jitka
Stehlíková, Michal Šíma, Radek Timoftej a Iva Tomalová - devět vítězů soutěže pro mládež
z odborných středních škol a gymnázií
Přehled fotografií, záznamů deníků, mapku trasy a další zajímavosti, si můžete prohlédnout
na webových stránkách http://baobab.zivly.cz
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I.4. Udržitelný rozvoj
Cílem Agentury Koniklec v této oblasti je zabývat se především činnostmi, které podporují
šíření principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Dlouhodobě se Agentura
Koniklec zaměřuje na projekty zapojování veřejnosti, plánování a indikátorů místního
udržitelného rozvoje.

I.4.1. Spolupráce v rámci TIMUR

http://www.timur.cz
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) vznikla v roce 2002 z iniciativy
Ministerstva životního prostředí a zástupců několika nestátních neziskových organizací.
Původně jediným cílem TIMUR bylo zavádění sady Společných evropských indikátorů
(European Common Indicators - ECI) místního udržitelného rozvoje v českých a moravských
městech a mikroregionech. Tato sada je „zrcadlem místní udržitelnosti“ – souborem deseti
indikátorů kvality života ve městě. Do projektu „K profilu místní udržitelnosti“ , který inicioval
Evropský direktorát pro životní prostředí na základě závěrů expertní skupiny pro městské
prostředí v roce 2000 jako součást evropské kampaně udržitelných měst „Sustainable
Cities“.
Zakládajícími organizacemi a hlavními partnery TIMUR jsou kromě Agentury Koniklec Ústav
pro ekopolitiku, o.p.s. a REC Česká republika. V polovině roku 2006 se z původně
„neinstitucionálního“ sdružení TIMUR stalo občanské sdružení jehož zakladateli jsou
představitelé výše uvedených organizací.
Role Agentury Koniklec v iniciativě TIMUR byla v roce 2006 založena na několika
konkrétních oblastech spolupráce:
Tradičně se podílíme na zajišťování iniciačních akcí pro veřejnost TIMUR, ve kterých občané
partnerských měst vybírají aktuální téma pro specifický indikátor kvality života a rozvoje.
Zajišťujeme pro tyto akce technickou infrastrukturu a přípravu materiálů. V roce 2006 jsme se
podíleli na následujících akcích:
-

Chrudim, 20. – 27. 2006

-

Příbram, 2.10. - 8.10.2006

-

Mladá Boleslav, 22.10 - 4.11.2006

V roce 2006 jsme se také významně podíleli na přípravě nových www stránek, na vytvoření
zcela nového moderního konceptu na principu redakčního systému. S tím souvisí i
zpracování nové prezentace výsledků sledování indikátorů na internetové stránce TIMUR.
Připravili jsme vizuálně atraktivní řešení a současně na podzim 2006 podali projekt do
výběrového řízení MŽP ČR na definitivní úpravu výsledkového serveru s využitím
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databázového základu a dynamicky generovaných sestav a grafů. Tento projekt byl
podpořen a v roce 2007 jsme mohli zahájit další práce na prezentaci výsledků
Agentura Koniklec byla partnerem projektu „Podpora používání indikátorů udržitelného
rozvoje na místní úrovni jako nástrojů strategického plánování za účasti veřejnosti“
podpořeného z programu Transition Facility, jehož nositelem bylo REC ČR. V rámci tohoto
projektu jsme připravili návrh prezentace výsledků indikátorů v podobě „Barometru místní
udržitelnosti“, podíleli jsme se na přípravě, grafickém zpracování a výrobě několika
prezentačních materiálů měst a publikace „Zrcadlo místní udržitelnosti“.
Agentura Koniklec spolupracovala aktivně při zajištění následné akce k nezaměstnanosti ve
Svitavách a vytvořila pro TIMUR závěrečný elektronický sborník dokumentů.
Významný podíl jsme měli na organizaci druhého národního semináře TIMUR – TIMUR
Dokořán 2006, který se konal ve dnech 18. a 19.10.2006 v Třebíči. Kromě přípravy
prezentací a facilitace semináře jsme připravili pro TIMUR elektronický sborník dokumentů
jednak z národního semináře a jednak i z tématické návazné akce k problematice
udržitelného využívání území.

I.4.2. Partnerství v projektu „Ústecko – Živý region“
Na konci roku jsme se stali partnery projektu Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. „Ústecko – Živý
region“ podpořeného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů z Evropského
sociálního fondu. Cílem dvouletého projektu je zvýšení kvalifikace v oblasti udržitelného
rozvoje v řadě cílových skupin. Agentura Koniklec má konkrétně na starosti přípravu nástroje
na výpočet ekologické stopy školy, zajištění akcí s veřejností a seminářů.

I.4.3. Spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje Českého krasu
Rok 2006 byl bohužel posledním rokem činnosti Společnosti pro rozvoj Českého krasu
(SRČK). Agentura Koniklec se více než sedm let systematicky snažila prosazovat principy
udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti v širším regionu Českého krasu a také se
významně podílela na činnosti SRČK jako hlavního nositele regionální aktivity. Již delší dobu
(cca od r. 2004) se vzájemná komunikace zapojených osob a institucí komplikovala a
zhoršovala. Velmi tvrdý dopad na naší činnost v Českém krasu měla už situace související
s těžbou štěrkopísků ze dna Berounky v r. 2004. Po odchodu Michaela Pondělíčka z funkce
vedoucího Správy CHKO Český kras tyto problémy gradovaly a ukázalo se, že v této podobě
nemá smysl v systematických regionálních aktivitách pokračovat. Proto jsme v roce 2006
přistoupili k rozpuštění SRČK. Agentura Koniklec se významně podílela na nelehké facilitaci
závěrečných jednání.

I.4.4. Spolupráce v ostatních projektech v oblasti udržitelného rozvoje
Agentura Koniklec zajišťovala prezentace o teorii a praxi implementace indikátorů
udržitelného rozvoje na dvou seminářích v rámci přípravy Strategie udržitelného rozvoje
Statutárního města Kladna – pro nestátní neziskové organizace za účasti primátora a pro
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seniory, resp. zástupce osob odpovědných za sociální služby ve městě. Jednalo se o
semináře 20. a 22. září 2006.
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I.5. BENEFIČNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
I.5.1. BENEFIČNÍ KONCERT AGENTURY KONIKLEC
V sobotu 9. prosince vyvrcholila „vzdušná“ informační kampaň 2006 pražské Agentury
Koniklec benefičním koncertem v pražském Agharta Jazz Centru. Putovní cenu Sněmu dětí
ČR pro ŽP pro vítěze celoročního projektu Vojtěcha Dostála z Pardubic a další ocenění
nejlepším mladým účastníkům projektu „vzdušný oceán“, předal náměstek ministra životního
prostředí RNDr. František Pojer, patron kampaně Ján Zákopčaník a odborný lektor RNDr.
Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika. Promítnut byl vítězný snímek Ekofilmu 2006 "Klimatické
změny" a zazpívala a zahrála Schola Specialis Familiae.
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I.6. Analytická činnost, vedlejší činnost
Vedlejší činnost, tj. výdělečné, ziskové, aktivity, přinášejí již tradičně okolo 30% výnosů
organizace. Tento poměr představuje optimální vyvážený stav mezi neziskovým charakterem
organizace při zachování značné míry soběstačnosti a suverenity. Vedlejší činnost tradičně
spočívá zejména ve službách zpracování dat, poskytování odborných konzultací, prostoru
pro reklamu a propagaci a specifických IT službách. V roce 2006 vykazujeme v rámci této
kapitoly zejména analytickou činnost, která se v poslední době stala základem vedlejší
činnosti AK a dříve byla uváděna v kapitole Informačních a asistenčních systémů.

I.6.1. Zpracování analýzy současného stavu environmentálního
poradenství mimo resort životního prostředí v ČR – dokončení
Tato analýza byla zpracovávána na základě objednávky MŽP ČR od roku 2005. MŽP
zahájilo přípravu národní strategie environmentálního poradenství (EP) a za tímto účelem
zadala Agentuře Koniklec a Sdružení ekologických poraden STEP zpracování zásadních
analytických podkladů. V roce 2006 jsme dokončili studii zajištění EP v ČR mimo resort
životního prostředí. Ve studii jsme rozsáhle analyzovali a popsali zajištění EP na úrovni
ostatních resortů, krajů, obcí s rozšířenou působností a dalších institucí. Analyzovali jsme
podrobně činnost profesionálních environmentálních konzultantů – specialistů. V závěru
studie jsme navrhli další postup a formy podpory pro EP v ČR. Studii jsme úspěšně
prezentovali celkem čtyřikrát. Jednou pracovníkům MŽP ČR za účasti ředitele OVV Mgr.
Jakuba Kašpara a dále na jednání Společnosti pro trvale udržitelný život a dvakrát na
jednání Meziresortní pracovní skupiny MŽP pro environmentální výchovu, vzdělávání a
osvětu.

I.6.2. Zpracování studie „Průzkum zajištění environmentálního
poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku“
Z důvodů uvedených v předchozí kapitole zadalo v roce 2006 MŽP návaznou studii zjišťující
stav zajištění EP ze strány státu, regionálních vlád a samospráv v evropských zemích. Bez
nadsázky lze konstatovat, že v oblasti analytické činnosti se jednalo o dosud nejrozsáhlejší
průzkum i nejrozsáhlejší dílo z hlediska množství zpracovaných a popsaných informací.
V roce 2006 jsme připravili se skupinou vysokoškolských studentů zpracování aktuální
rešerše o 26 zemích z hlediska obecných informací o demografii, politické situaci, územně –
správním uspořádání, environmentální a ekonomické charakteristice. Dále jsme navázali
kontakty s řadou pracovníků státní správy v jednotlivých zemích. V zájmu maximální
výtěžnosti jsme vytvořili komunikační rámec založený na šesti jazykových mutacích všech
dokumentů a průvodních informací. Za účelem maximálního zjednodušení průzkumu jsme
vytvořili samostatné internetové stránky s dotazníkem uloženým v databázi a všem
účastníkům průzkumu vytvořili osobní profil. V závěru roku 2006 jsme se v rámci této aktivity
zúčastnili i mezinárodní konference o environmentálním poradenství pořádané STEP
v Praze v Lichtenštejnském paláci 16. 10. 2006.
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Prezentace výsledků proběhla v roce 2007 a bude popsána ve výroční zprávě za tento rok.
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PŘEHLEDNÁ KVANTIFIKACE VÝSTUPŮ 2006:
1 celorepublikový výchovně-vzdělávací projekt pro žáky a studenty
1 celorepubliková vědomostní soutěž
celoroční činnost 57 členů Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
1 společná výstava „Vzdušný oceán“
3 víkendová setkání SDČR ŽP
1 Devítidenní setkání a panelová diskuse
10 čísel interního zpravodaje SDČR ŽP „Obšťastník“
3 čísla reprezentativního Zpravodaje SDČR ŽP
31 hodnocených závěrečnýc zprávy členů SDČR
1 putovní výstava „Vzdušný oceán“
1 asistenční systém pro občany v životních situacích souvisejících s ochranou prostředí
3 aktualizace právního informačního systému Ekozákon
1 expedice na Madagaskar „Baobab 2006“ s 16 účastníky
řada soutěží a víkendových akcí v rámci kampaně „Madagaskar, laboratoř bohů“
3 iniciační akce pro veřejnost spojené s výběrem aktuálního tématu rozvoje
1 nová www prezentace výsledků indikátorů udržitelného rozvoje
podíl na přípravě 9 typů prezentačních materiálů měst a 1 publikace
3 elektronické sborníky
1 partnerství ve vzdělávacím projektu
1 benefiční a společenská akce
1 dokončená národní studie
1 zpracovaná mezinárodní studie
7 odborných prezentací
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II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
II.1. Komentář ke zprávě o hospodaření
Zprávu o hospodaření tvoří data z účetní závěrky 2006, tj. výsledovka a rozvaha. U
výsledovky a rozvahy nejsou uváděny účty s nulovým stavem na konci i počátku účetního
období. Dále zpráva obsahuje graficky vyjádřený přehled struktury nákladů a výnosů a
přehled přijatých dotací od státních a nestátních subjektů.

II.2. Výsledovka
V této kapitole je uvedena výsledovka z účetní závěrky za rok 2006.

II.2.1. Náklady v Kč
Účet

Název účtu

Koncový stav

501.101

Kancelářské potřeby, běžná spotřeba (PŘ)

9 072,50

501.102

Drobný hmotný majetek do 5000,- Kč (PŘ)

64 185,50

501.103

Odborné publikace (PŘ)

501.104

Materiál pro výpočetní techniku (PŘ)

501.106

Propagační předměty (PŘ)

501.199

Ostatní materiál (PŘ)

52 454,70

502.100

Spotřeba energie (PŘ)

35 578,50

512.103

Cestovné externistů a členů SDČR-ŽP

34 805,00

513.101

Náklady na reprezentaci – občerstvení

165,00

518.101

Honoráře (PŘ)

65 206,00

518.102

Poštovné (PŘ)

49 119,00

518.103

Telefon, Internet (PŘ)

62 401,50

518.104

Nájemné a služby související s nájmem (PŘ)

518.105

Drobný nehmotný majetek do 5000,- Kč

518.106

Tisk, grafické práce, kopírování (PŘ)

518.107

Kooperační služby (PŘ)

518.108

Přeprava a doprava (PŘ)

1 816,50
12 530,00
4 046,00

156 131,50
80 709,50
7 949,00
1 486 901,50
89 391,00
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518.109

Pronájmy a vstupní poplatky (PŘ)

12 000,00

518.199

Jiné ostatní služby (PŘ)

650 807,00

518.203

Telefon, internet (N.PŘ)

1 300,00

521.102

Mzdové náklady zaměstnanci (PŘ)

521.103

Mzdy - DPP

524.101

Zdravotní pojištění (PŘ)

524.102

Zákonné sociální pojištění (PŘ)

524.103

Úrazové pojištění (PŘ)

549.100

Ostatní finanční náklady

100 072,00
18 794,00
8 726,00
22 090,00
389,00
7 115,24

NÁKLADY CELKEM

3 033 755,94

II.2.2. Výnosy v Kč
Účet

Název účtu

Koncový stav

602.100

Tržby z prodeje služeb – vedlejší činnost

604.100

Tržby za prodané zboží – vedlejší činnost

604.200

Tržby za prodané zboží – hlavní činnost

644.000

Úroky přijaté

649.100

Přijaté poplatky na účelové akce (PŘ)

120 670,00

649.200

Přijaté poplatky na SDČR-ŽP (N.PŘ)

526 900,00

682.000

Přijaté příspěvky

246 500,00

691.100

Státní dotace a granty

691.300

Nestátní dotace a granty

1 385 989,50

VÝNOSY CELKEM

3 323 451,99

908 056,00
6 545,00
38 270,00
2 410,99

88 110,50

II.2.3. Hospodářský výsledek
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = + 289 696,05
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II.3. Struktura nákladů a výnosů
V této kapitole je přehledně shrnuta struktura nákladů a výnosů vyjádřená v podobě grafů.

II.3.1. Struktura nákladů

II.3.2. Struktura výnosů
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II.4. Struktura přijatých dotací
V případě, že projekt přesahoval z předchozího nebo do dalšího roku jsou vždy uvedeny
pouze částky přijaté v roce 2006. Z tohoto důvodu se v přehledu neprojeví dotace Transition
Facility EU na projekt Živly, jejíž první splátka byla přijata v roce 2005 a druhá v roce 2007.

II.4.1. Struktura státních dotací
V roce 2006 nebyly přijaty žádné státní dotace. Částka 88110,50 Kč uvedená ve výsledovce
v kapitole „Státní dotace“ je časové rozlišení dotace z předchozího roku.

II.4.2. Struktura nestátních a zahraničních dotací přijatých v roce 2006
Dárce
Transition Facility EU / NROS

Částka Kč

Projekt

898 620,32 Systém environmentální asitence

II.4.3. Struktura darů přijatých v roce 2006
Dárce
Arnika KC

Částka Kč

Projekt

150 000,00 Dar na činnost SDČR

Společnost pro rozvoj Českého krasu

20 000,00 Dar na činnost AK

Olomoucký kraj

10 000,00 Dar na činnost projektu Živly

Hlavní město Praha

10 000,00 Dar na činnost projektu Živly

Středočeský kraj

10 000,00 Dar na činnost projektu Živly

Jihočeský kraj

5 000,00 Dar na činnost projektu Živly

Gymnázium J.A. Komenského

20 000,00 Dar Expedice Baobab 2006

Šumák, s.r.o.

10 000,00 Dar Expedice Baobab 2006
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II.5. Rozvaha
V této kapitole je uvedena účetní rozvaha z účetní závěrky za rok 2006.

II.5.1. Aktiva v Kč
Účet

Název účtu

Poč. stav

Obrat

Konc. stav

022100 Hmotný dlouhodobý majetek - vlastní
prostředky

203 180,00

0,00

203180,00

022200 Hmotný dlouhodobý majetek - dary, dotace
apod.

203151,00

0,00

203151,00

028100 DDHM od 5000 Kč do 40000 Kč - vlastní
prostředky

55 249,80

0,00

55 249,80

200 000,00

0,00

200 000,00

53 665,95

0,00

53 665,95

082100 Oprávky k dlouhodobému majetku – vlastní -203 180,00
činnost

0,00

-203 180,00

082200 Oprávky k dlouhodobému majetku – dary,
dotace apod.

-203 151,00

0,00

-203 151,00

088100 Oprávky k DDHM od 5000 Kč do 40000 Kč vlastní prostředky

-55 249,80

0,00

-55 249,80

132000 Zboží na skladě

286 241,26

0,00

286 241,26

211100 Pokladna – hlavní účet

655 790,50 132 152,00

787 942,50

221100 Banka - 571321/0300

199 005,72 772 555,06

971 560,78

221300 Banka - 100063164/0300

765 926,55 -741 799,72

24 126,83

041000 Pořízení nehmotného dlouhodobého
majetku
042000 Pořízení hmotného dlouhodobého majetku

221400 Banka - 179534378/0300

953,59

-2 050,59

-1 097,00

261100 Peníze na cestě - převody mezi pokladnou
a bankami

0,00

0,00

0,00

261200 Peníze na cestě - převody mezi bankami

0,00

0,00

0,00

511 795,81

-5 465,00

506 330,81

1 354,07 540 333,62

541 687,69

311000 Odběratelé
314000 Poskytnuté provozní zálohy
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315100 Ostatní pohledávky v rámci kooperace

2 257,50

0,00

2 257,50

315200 Nárok na nestátní příspěvky a granty

69 148,20 233 689,68

302 837,88

315900 Jiné ostatní pohledávky

81 578,02 -81 578,02

0,00

315999 Neidentifikované platby vydané
335000 Pohledávky za zaměstnanci
346000 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem
378000 Jiné pohledávky
381000 Náklady příštích období
385000 Příjmy příštích období
388000 Dohadné účty aktivní

0,00

37 658,02

37 658,02

5000,00

0,00

5000,00

30000,00

0,00

30000,00

9897,60

0,00

9897,60

0,00

27000,00

27000,00

167 145,00 -167 145,00

0,00

0,00

AKTIVA CELKEM

0,00

0,00

3039759,77 745350,05

3785109,82

II.5.2. Pasiva v Kč
Účet

Název účtu

Počáteční stav Obrat

Koncový stav

321000 Dodavatelé

877 149,83

15 869,00

893 018,83

324000 Přijaté zálohy

245 748,50

0,00

245 748,50

0,00

0,00

0,00

325900 Jiné ostatní závazky

21 839,60

0,00

21 839,60

325999 Neidentifikovatelné platby přijaté

94 486,00

0,00

94 486,00

0,00

9812,00

9812,00

2000,00

0,00

2000,00

331815 Zaměstnanec Aleš Horáček

15285,00

0,00

15285,00

336101 Zdravotní pojišťovna – VZP

-2461,00

8100

5639,00

939,00

-6480,00

-5541,00

2071,00

4080,00

6151,00

325100 Ostatní závazky v rámci kooperace

331100 Zaměstnanci
331200 Zaměstnanci DOP

336102 Zdravotní pojišťovna – ZPMV
336200 PSSZ
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336300 Úrazové pojištění – Česká kooperativa

264,00

389,00

653,00

2100,00

0,00

2100,00

342100 Ostatní přímé daně – zálohová

-2135,00

7856,00

5721,00

342200 Ostatní přímé daně – srážková

9594,90

-876,00

8718,90

345100 Ostatní daně a poplatky – silniční daň

-2025,00

0,00

-2025,00

345200 Ostatní daně a poplatky – KAK silniční
daň

-625,00

0,00

-625,00

62005,00

71000,00

133005,00

1 046 357,00

-35 865,00

1 010 492,00

389000 Dohadné účty pasivní

377 700,00

381 769,00

759 469,00

900000 Základní jmění

438 787,24

0,00

438 787,24

1 627,40

0,00

1 627,40

-146 310,57

0,00

-146 310,57

-4 638,13

0,00

-4 638,13

3039759,77

455654,00

3495413,77

341000 Daň z příjmu

379000 Jiné závazky
384000 Výnosy příštích období

910100 Fondy organizace – nadace Žlutej slon
931100 Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
932100 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
PASIVA CELKEM
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III. PODĚKOVÁNÍ
Dovolujeme si jmenovitě poděkovat těmto spolupracovníkům:
Dita Baboučková (Studio Vavřinec)

Štěpán Marko

Ing. Rút Bízková (CENIA)

Saša Myslík

Verunka Bratrychová

Nadace rozvoje občanské společnosti

Ing. Marta Černá, CSc. (MŽP ČR)

Ria Navrátilová

Barbara Doležalová

Mgr. Josef Novák

RNDr. Yvona Gaillyová

Alena Oharková

RNDr. Štěpán Hřebík

RNDr. Jindřich Petrlík (Sdružení Arnika)

Ing. Karel Jech (MŽP ČR)

Mgr. Michael Pondělíček

Mgr. Kamila Kanichová

Společnost pro rozvoj Českého krasu, o.s.

Mgr. Jakub Kašpar (MŽP ČR)

Mgr. Roman Šetka

Jana Klápová

RNDr. Jiří Schauer (Expedial)

Mgr. Simona Kosíková (REC ČR)

Ing. Přibyslava Tichotová

PhDr. Dagmar Koucká (JŠ ETC)

Ing. Petr Trněný (Aladin Agency)

RNDr. Helena Knappová

RNDr. Viktor Třebický, Ph.d.

Marcela Křížová (MŽP ČR)

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Iveta Kubíčková

Bc. Alice Wollerová

Milena Lukavská (Český rozhlas)

Vydáno pouze v elektronické podobě.
Neprošlo jazykovou úpravou
Za správnost zprávy odpovídá statutární zástupce Agentury Koniklec.
fotografie: archiv projektu Živly, Jiří Schauer, Filip Husník
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PŘÍLOHA 1
Tisková zpráva Agentury Koniklec a Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
Jáchymov, 3.června 2006

BUDOUCNOST VZDUCHU V NAŠICH RUKOU
Sněm dětí ČR pro životní prostředí se zabýval problematikou ovzduší
V Jáchymově v Krušných horách bylo o víkendu završeno přijetím závěrečného „Prohlášení“
devítidenní setkání Sněmu dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), který se letos zaměřuje
na problematiku ovzduší ve vztahu k jeho poškozování a znečišťování. Toto setkání
organizuje již třináctým rokem vždy na přelomu května a června Agentura Koniklec. Letošní
ročník probíhá díky finanční podpoře Evropské unie. Text prohlášení je přílohou této tiskové
zprávy a je určen centrálním orgánům státní zprávy a poslancům Parlamentu ČR.
Téma „Vzduch, lidé a životní prostředí“ účastníky velmi zajímá. Hovoří o tom i vysoká účast
na letošním setkání. Účastníci se s tématem seznamují formou her, pokusů a přednášek
(např. vypouštění perzistentních organických látek do ovzduší, spalování nebezpečného
odpadu apod.). Čtyřicet tři členů SDČR-ŽP a jejich spolupracovníků, z různých koutů České
republiky. Účastníci setkání debatovali na téma vzduch, lidé a životní prostředí. Ke konci
tohoto snažení se účastníci shodli na tom, že stav a ovlivnění ovzduší člověkem ve srovnání
s minulými lety vykazuje mírné zlepšení. Je však nutné se této problematice i nadále
věnovat. Nejzávažnější problémy a připomínky jsou shrnuty v prohlášení Sněmu dětí ČR.
Setkání vyvrcholilo v závěru týdne, kdy mohli členové Sněmu dětí v rámci panelové diskuse
v Praze prezentovat svou půlroční práci a vyslechnout odpovědi na své otázky, jež si na
základě své činnosti a získaných informací z přednášek připravily. Na otázky mladých lidí
odpovídali: ředitel odboru ochrany ovzduší ing. Jan Kužel, tiskový mluvčí SFŽP ČR Mgr.
Pavel Košek, odborný náměstek AOPK ČR ing. Michal Hošek, předseda sdružení Arnika
RNDr. Jindřich Petrlík a zástupkyně ředitele ZÚ Kolín MUDr. Eva Rychlíková.
V průběhu panelové diskuse byla též slavnostně zahájena výstava prací žáku základních
škol a gymnázií, zapojených do projektu ,,Vzdušný oceán“.

Prohlášení Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí

My, členové SDČR-ŽP, zastupující všech 14 krajů České republiky, jsme se po pětiměsíčním
působení v programu “Vzduch, lidé a životní prostředí“ a vyslechnutí mnoha odborných přednášek
shodli na těchto závěrech ke čtyřem podtématům: právo na informace, mysli globálně - jednej
lokálně, chemikálie a odpady versus ovzduší a živočichové, rostliny a životní prostředí:
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1.) ZÍSKÁVÁNÍ KONKRÉTNÍCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ JE ČASTO VELMI
OBTÍŽNÉ. OSVĚTU VEŘEJNOSTI V TÉTO OBLASTI POVAŽUJEME ZA VELMI DŮLEŽITOU.

-

Požadujeme snížení ohlašovacích prahů pro jednotlivé látky, které pro podniky
spouštějí povinnost hlášení do Integrovaného registru znečišťování, rozšíření
registru o další znečišťující látky a zařazení středních a malých znečišťovatelů.

-

Žádáme zrychlení práce úřadů při poskytování informací o ž. p. a zlepšení
komunikace mezi jednotlivými složkami státní správy (zkrácení odpovědní lhůty, dle
rozsahu žádosti).

-

Chceme, aby úřady důsledně kontrolovaly ohlašování emisí u malých a středních
zdrojů znečištění.

-

Doporučujeme uzákonit povinnost pro podniky poskytnout žadatelům informace o
škodlivinách vypouštěných do ovzduší.

2.) DNEŠNÍ SVĚT OHROŽUJE ŘADA GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ: POŠKOZENÍ OZÓNOSFÉRY,
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ@ ČESKÁ REPUBLIKA JE V PŘEPOČTU NA OBYVATELE NA
PŘEDNÍCH MÍSTECH V PRODUKCI CO2.

-

Prosazujeme podporu, výzkum a využívání alternativních zdrojů energie.
Odsuzujeme
výstavbu nových tepelných elektráren.

Chceme, aby se zvýšila energetická efektivita ve výrobě a úspory energie v domácnostech (izolace,
kogenerační zařízení).

-

Automobilová doprava zatěžuje svými zplodinami ovzduší. Proto požadujeme její
omezení, co největší snížení tranzitní nákladní automobilové dopravy, její přesun na
železnici a podporu MHD.

-

Žádáme silný mezinárodní tlak na státy, které nejvíce přispívají ke globálnímu
oteplování a vzniku ozónové díry a nepodepisují či neplní mezinárodní smlouvy.
Zvyšme důraz na naplňování Agendy 21.

3.) V OVZDUŠÍ JE DNES ROZPTÝLENO VELKÉ MNOŽSTVÍ RŮZNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK,
Z NICHŽ SE NĚKTERÉ KUMULUJÍ V TĚLECH ŽIVÝCH ORGANISMŮ, ZPŮSOBUJÍ RAKOVINU ČI
JINÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE. PROTO JE NENÍ MOŽNÉ DÁLE PRODUKOVAT V TAKOVÉM
MNOŽSTVÍ.
POŽADUJEME VÝRAZNÉ OMEZENÍ VÝROBY A SPALOVÁNÍ PVC. ZA ZÁVAŽNÝ PROBLÉM
POVAŽUJEME POUŽÍVÁNÍ PVC VE ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCKÁCH A V POTRAVINÁŘSTVÍ.
SPRÁVNÝM PŘÍKLADEM JE PODLE NAŠEHO NÁZORU NEMOCNICE NA HOMOLCE, KDE
DOŠLO K NAHRAZENÍ PVC JINÝMI PLASTY.
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-

Žádáme, aby náš ministr životního prostředí prosazoval limit na polétavý prach PM 2,5
3

3

v maximální výši 12-15 µg/m , nikoliv 25 µg/m , jak prosazuje Rada ministrů Evropské unie.
-

Doporučujeme eliminovat množství perzistentních organických látek, jako jsou dioxiny a PCB,
například používáním kvalitních filtrů a technologií, které zachycené chemikálie rozloží (nyní
se v ČR nevyužívají, přestože jsou dostupné).

-

Rovněž emise oxidů síry, dusíku a oxidu uhličitého jsou stále velmi vysoké. Nechceme kyselé
srážky ani skleníkový efekt. Problémem jsou emisní povolenky, jejichž limity jsou podle nás
nadhodnocené.

-

Požadujeme, aby byly vyhlášky EU týkající se chemických látek u nás přijímány co
nejrychleji. Příkladem je diskutovaná vyhláška o zákazu výrobků obsahujících izobutylnitrát,
jejíž přijetí se neúnosně oddaluje.

-

Výstavba menších kompostáren pro jednotlivé obce je spolu s osvětou naprosto nezbytná pro
vyřešení problémů úniků methanu, a to hlavně ze skládek, kde se kumuluje biologický odpad.
Samozřejmostí musí být energetické využití methanu v těchto zařízeních.

-

Zdůrazňujeme, že preventivní používání pesticidů je nepřijatelné. Náhradní řešení vidíme
v biologickém boji proti škůdcům a využívání vztahů mezi jednotlivými organismy.

-

Výstavba dalších spaloven komunálního a nebezpečného odpadu je velmi nevhodná.
Přijatelné je pouze dožití těch stávajících. Nemůžeme dovolit dovoz odpadu ze zahraničí, ať
už legálně či ilegálně.

Jsme součástí biosféry Země. Bez vegetace, která produkuje kyslík, nepřežijeme. Ochrana
organismů, které jsou závislé na ovzduší, musí být jednou z priorit lidstva.
-

Podle nás je nezbytné zachovat přirozené ekologické procesy. Udržení biodiverzity
dosáhneme mimo jiné ochranou ovzduší. Stejně jako kácení deštných pralesů jsou i u nás
problémem holoseče a výsadby neodolných monokultur, které nepomáhají vytvářet ekologicky
stabilní lesní společenstva. Lesy pak neplní své funkce v globálním ekosystému.

-

Už velmi dlouho dochází hlavně na území Francie, Itálie a afrických zemí k odstřelu u nás
chráněných stěhovavých ptáků. Je tedy nutné tento problém na mezinárodní úrovni řešit.

-

Je důležité správně navrhnout management některých ptačích oblastí, kde často dochází
k nesmyslným zásahům (např. výsadba lesa na sekundárních stanovištích tetřívka v Krušných
horách).

-

Důležitá je také ochrana zeleně rostoucí mimo les, včetně měst a obcí. Naopak je vysazováno
málo nových stromů. Přitom právě stromy výrazně přispívají ke tvorbě kyslíku a zachytávají
prach.

Toto prohlášení shrnuje podle nás hlavní cesty ke zlepšení stavu ovzduší i celého životního
prostředí ČR. Ačkoliv se jeho kvalita zlepšuje, stále vnímáme porušení rovnováhy. Doufáme,
že naše návrhy nepřijdou nazmar a budou příslušnými orgány státní správy a samosprávy
zohledněny jako podněty při jejich rozhodování.

- 31 -

Výroční zpráva Agentury Koniklec za rok 2006
Dne 3.června 2006 sepsali a potvrdili členové Sněmu dětí České republiky pro životní
prostředí
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