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Pomáháme lidem bez ohledu na věk,  
profesi či společenské postavení chránit životní prostředí.

Agentura Koniklec, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2018

Profil

Agentura Koniklec, o. p. s., vznikla 7. ledna 2014 transformací stejnojmenného občanského sdružení 
založeného v roce 1992. Proces transformace na obecně prospěšnou společnost proběhl podle 
zákona 68/2013 Sb. a byl dovršen zápisem obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně 
prospěšných společností. 

Agentura Koniklec, o. p. s., nabízí ekologické (environmentální) poradenství, zabývá se 
environmentální výchovou, osvětou a vzděláváním, podporou šetrných forem turistiky, odbornými 
činnostmi v oblasti ochrany životního prostředí, analytickou činností a zpracováním dat o životním 
prostředí. Ve všech projektech a činnostech je v různých podobách zapojeno téma udržitelného 
rozvoje. Agentura Koniklec se po celou dobu své existence orientuje na využití informačních 
technologií.

V minulosti se AK významně profilovala v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání, a to zejména 
talentované mládeže v rámci projektového komplexu Živly. AK se podílela a podílí na tvorbě strategií 
a řešení výzkumných úkolů v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje  
a environmentálního vzdělávání.

Cena ministra životního prostředí ČR
1996

Cena Ford Motor Company na obnovu 
životního prostředí a kulturního dědictví

1996

Cena The Sasakawa Peace Foundation
1997

Cena v soutěži O lidech s lidmi
2002

Cena Britské rady
2001

Organizace uznaná MŠMT pro oblast 
práce s dětmi a mládeží

2007–2010
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Účel společnosti a druh poskytovaných obecně  
prospěšných služeb

Účelem společnosti je ochrana lidských práv, péče o životní prostředí, ochrana přírody a výchova, 
vzdělávání a osvěta. 

Pro naplnění tohoto svého účelu poskytuje společnost veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: 

a) Poskytování informací o životním prostředí veřejnosti a uskutečňování odborných projektů 
zaměřených na oblast zpřístupňování těchto informací.

b) Provádění projektů na ochranu přírody a krajiny.
c) Provádění projektů zaměřených na ekologickou výchovu dětí a mládeže a projektů 

zaměřených na vzdělávání dospělých, se zvláštním důrazem na veřejnou správu.
d) Poskytování environmentálního poradenství a asistence občanům v životních situacích 

souvisejících s ochranou životního prostředí.
e) Provádění projektů zaměřených na podporu forem turistiky šetrných k přírodě a krajině 

s důrazem na projekty geoturistiky a rozvoje geoparků.
f) Provádění projektů na podporu turistiky v chráněných oblastech, turistiky v přírodních 

oblastech sídelní krajiny a vydávání informačních materiálů pro šetrnou turistiku.
g) Provádění odborných projektů, zpracování analýz, studií, expertíz a prezentací, které jsou 

základem pro aplikaci principů udržitelného rozvoje v ČR na úrovni státu, krajů, měst a obcí.
h) Pořádání kurzů, seminářů a konferencí, vzdělávacích akcí a publikační činnost v oblasti 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a udržitelného rozvoje.
i) Provádění projektů zaměřených na propagaci a ochranu přírodního a kulturního dědictví.

(Zakládací listina Agentury Koniklec, o. p. s.)
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Milí přátelé,

rok 2018 byl rokem jubilejním. Připomněli jsme si 100. výročí vzniku samostatného Československa. 
Při té příležitosti jsme měli tu čest být partnery kampaně Lípy republiky a vydat hned dvě krásné 
knihy o jubilejních stromech. Mnohokrát děkujeme za spolupráci Národnímu památkovému ústavu, 
Ministerstvu kultury a Středočeskému kraji. Máme radost, když můžeme spojit téma vztahu lidí 
k místu, kde žijí, a k vlastní minulosti s tématem vztahu k přírodě. Environmentální vzdělávání má 
skutečně mnoho dimenzí a logicky směřuje k přirozenému ukotvení naší identity. 
Vzdělávání dětí jsme se v minulém roce věnovali také díky podpoře Hlavního města Prahy. Na 
základě témat, která jsou nám blízká, vznikly dva nové výukové programy: Můj strom a jeho příběh 
a Dovolená u Radotínského moře. Oba programy se dětem i učitelům moc líbily a věříme, že je 
školy budou rády využívat. Moc si vážíme odborné pomoci kolegyň z Ekocentra Koniklec při jejich 
přípravě.

Horké a dlouhé léto 2018 nám opět citelně připomnělo změnu klimatu. Ve spolupráci s kolegy ze 
společnosti Civitas per Populi jsme vytvořili novou verzi on-line nástroje, který by měl pomáhat 
obcím najít klíčová rizika spojená se změnou klimatu a provést je celým procesem příprav na nutné 
změny.

Našich služeb využívá ovšem hlavně nejširší veřejnost. Typicky jsou to rodiny žijící v Praze či 
menším městě, obvykle s dětmi, ale i senioři a „singles“. Pro ně jsme připravili zajímavou celoroční 
kampaň zaměřenou na mikroklima bytů a domů v souvislosti s úsporami energie. Rok 2018 byl plný 
měření a sledování různých hodnot vnitřního prostředí, abychom v jeho závěru mohli vydat řadu 
článků na našem portálu poradme.se a také výjimečnou brožurku Zdravé a nezdravé budovy. 
Pokud si myslíte, že nás změna klimatu trápí jen za našimi okny, nenechte se mýlit a do knížky se 
podívejte.

Veřejnosti jsme také sloužili v neformálním společenství pražských ekoporaden.  Rádi přispíváme 
k budování této značky a chceme být Pražanům, hledajícím šetrnější způsob života, k užitku.
Zejména pro starší obyvatele města jsme připravili i sérii vzdělávacích vycházek po pražských 
stromech včetně průvodce a doprovodných činností. Šetrná turistika s vzdělávacím prvkem je 
naše zásadní téma. V roce 2018 jsme vydali 2. díl oblíbeného průvodce Stezkami Barrandienu. 
Hledáme v něm méně známé příběhy na méně známých cestách. Tentokrát jsme přibrali nový úkol: 
vytvoření digitální nadstavby k textu. Nově můžete vidět nepřístupná místa či krajinu z perspektivy, 
kterou nabídne jen technika. Vyprávěné příběhy pak ještě prohloubí zážitek z pobytu na zajímavých 
místech.

Úvodní slovo

Použití nových technologií v interpretaci přírody je samostatným novým tématem ekologické 
výchovy. Jsme velice vděční spolku BEZK a Masarykově univerzitě Brno, že jsme se mohli 
plnohodnotně zapojit do vědeckého projektu na toto téma. Ten byl v roce 2018 završen vydáním 
knihy Příroda 2.0?, jejímiž jsme hrdými spoluautory.

O dalších výsledcích naší práce se dočtete v této výroční zprávě. Vše se nám podařilo zvládnout 
v malém týmu, efektivně a za přiměřené peníze, které si částečně opatřujeme vlastní činností.
Vážíme si podpory stále rostoucí komunity spolupracovníků a přátel. Pokusíme se nezklamat 
a nést dále část genofondu pestré občanské společnosti, která je účinnou obranou proti vnitřním 
i vnějším totalitám. 

S úctou

Mirek Lupač 
ředitel společnosti 
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Název organizace:  Agentura Koniklec, o. p. s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Registrace: Městský soud v Praze, spisová značka O1322

Datum vzniku organizace: 7. ledna 2014 (vznik právního předchůdce 15. června 1992)

Sídlo: Chelčického 1130/12, Praha 3-Žižkov  

Poštovní adresa: P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

internet: www.koniklec.cz

e-mail: info@koniklec.cz  

IČ:  45768170, DIČ: CZ45768170

Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a v roce 2018 nebyla plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3, běžný účet: 571321/0300 

Agentura Koniklec, o. p. s., je on-line, nabízí zajímavý aktuální obsah na projektových a tematických 
webech, má profily na sociálních sítích a na dalších on-line projektech se podílí.

Jednotlivé weby jsou dále popsány u souvisejících projektů.

Základní údaje Agentura Koniklec on-line

Hlavní stránka Agentury Koniklec, o. p. s.
www.koniklec.cz

Twitter AK
twitter.com/AKoniklec

Faceboook AK
www.facebook.com/agenturakoniklec

Barrandien 
www.barrandien.cz
Barrandien (digitální vrstva průvodců)
www.barrandien.online

In Natura
www.innatura.cz

Facebook In Natura
www.facebook.com/innatura.pruvodce

Portál komunitního poradenství „poradme.se“
www.poradme.se

Facebook Poradme.se
www.facebook.com/poradme.se

Adaptace sídel na změnu klimatu
www.adaptacesidel.cz

Facebook Adaptace sídel na změnu klimatu
www.facebook.com/climadapt

Twitter Adaptace sídel na změnu klimatu
twitter.com/AdaptaceSidel 

http://www.koniklec.cz
mailto:info%40koniklec.cz?subject=
http://www.koniklec.cz
http://twitter.com/AKoniklec
http://www.facebook.com/agenturakoniklec
http://www.barrandien.cz
http://www.barrandien.online
http://www.innatura.cz
http://www.facebook.com/innatura.pruvodce
http://www.poradme.se
http://www.facebook.com/poradme.se
http://www.adaptacesidel.cz
http://www.facebook.com/climadapt
http://twitter.com/AdaptaceSidel
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statutární zástupce

Mirek Lupač (*1971) 
zakladatel a ředitel Agentury Koniklec, o. p. s.

správní rada (správní orgán)

David Kunssberger (*1969) 
předseda správní rady 

Ing. Michal Kulík (*1952) 
člen správní rady

Karolína Pondělíčková (*1995) 
členka správní rady

dozorčí rada (kontrolní orgán)

Mgr. Irena Strnadová (*1986) 
předsedkyně dozorčí rady 

PhDr. Dagmar Koucká (*1954) 
členka dozorčí rady

Jana Stibralová (*1963) 
členka dozorčí rady

hlavní spolupracovníci v roce 2018

Ing. Aleš Rudl 
publikace Významné stromy, kampaň Lípy republiky

Mgr. David Zahradníček 
redakční práce

Mgr. Štěpán Rak  
geologické výukové programy, geologické exkurze

Barbara Doležalová 
výukové programy

Mgr. Romana Červinková  
průvodce Stezkami Barrandienu

Ing. Pavel Struha 
digitální nadstavba průvodce Stezkami Barrandienu

RNDr. Jiří Kos 
portál Poradme.se

Další spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování.

Lidé
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V roce 2018 jsme pokračovali v dlouhodobém poskytování poradenství všem zájemcům o ochranu 
životního prostředí, úspory vody a energií, udržitelnou spotřebu a další témata prostřednictvím 
portálu poradme.se a účastí v neformálním sdružení Ekoporadny Praha. Vyzkoušeli jsme nové věci, 
nové způsoby interakce a témata…

Skupina projektů poradme.se

Ve vnitřním prostředí – ať již v práci nebo doma – tráví většina lidí téměř 90 % svého času. Pobyt 
v nekvalitním vnitřním prostředí zhoršuje příznaky nemocí, vyvolává subjektivní obtíže a také snižuje 
produktivitu práce. Jak si zdravé prostředí v obydlích udržet? A jak to udělat a nezvyšovat při tom 
spotřebu energií? Právě těmto otázkám se v roce 2018 věnovaly naše projekty environmentálního 
poradenství.

Environmentální výchova, vzdělávání, informace 
a poradenství

 Zpráva o činnosti

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Ministerstvo životního prostředí 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 200 000 Kč 200 000 Kč

Hlavní město Praha 14. 6. 2018 – 31. 12. 2019 300 000 Kč 300 000 Kč

• Projekty byly pokračováním našich poradenských aktivit soustředěných kolem portálu 
poradme.se. Návštěvnost portálu dosahuje stabilně stovky unikátních návštěvníků měsíčně. 
Stále se řídíme základní myšlenkou „Poradenství v životním prostředí trochu jinak“. V roce 
2018 jsme se soustředili na téma promyšlených úspor energií a zachování zdravého vnitřního 
prostředí v domácnostech. 

• Radíme lidem, kteří neodmítají změnu svého životního stylu na environmentálně příznivější, ale 
zároveň nevědí, co pro to udělat, případně si dostatečně neuvědomují všechny souvislosti. 
U této cílové skupiny mělo naše poradenství v roce 2018 největší dopad.
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• Poznatky a náměty pro poradenství v oblasti úspor energií a zdravého vnitřního prostředí jsme 
hledali ve dvou srovnatelně velkých rodinných domech – první z nich prošel nedávno kompletní 
rekonstrukcí, druhý na rekonstrukci teprve čeká. Obě domácnosti jsme ve spolupráci 
s odborníky ze společnosti Porsenna prozkoumali doslova od střechy po sklep a v dialogu 
s majiteli domů hledali potenciál možných energetických úspor. 

• Měřili jsme a vyhodnocovali parametry vnitřního prostředí ve sledovaných domácnostech. 
Prováděli jsme kontinuální měření hodnot vnitřní teploty, relativní vlhkosti a hladiny CO

2
 ve 

vnitřním prostředí.  

• Pro každou z domácností jsme vypracovali podrobnou zprávu, která shrnula doporučení na 
provedení opatření k úsporám energií i zlepšení kvality vnitřního prostředí. Tato doporučení 
jsme zobecnili pro všechny naše klienty. 

• Sledování kvality vnitřního prostředí probíhalo i v dalších domácnostech, které jsou převážně 
v nájemních a družstevních domech. Ze získaných poznatků o vnitřním prostředí a možnostech 
úspor energií jsme ve spolupráci s experty zpracovali 60 témat na portálu poradme.se a vydali 
unikátní brožurku Zdravé a nezdravé budovy.  

• Projekt pokračuje i v roce 2019 hlavně v pražských domácnostech.

• Projekt Adaptace domů byl v roce 2018 zahájen. Jeho cílem je prostřednictvím jednoduchých  
a snadno pochopitelných nástrojů seznámit každého vlastníka domu či bytu s možnostmi, jak  
své obydlí adaptovat na nevyhnutelnou změnu klimatu. 

• V projektu využíváme dosud získaných poznatků z poradenství v oblasti zdravého vnitřního 
prostředí budov a na tomto projektu pokračuje i naše spolupráce s odbornou společností 
Porsenna. 

• Hlavní projektové výstupy – interaktivní model adaptace budov, elektronická kniha o adaptaci 
budov, často kladené otázky a odpovědi a malý průvodce administrativními postupy při adaptaci 
budov – budou postupně zveřejňovány v průběhu roku 2019 na doméně www.adaptacedomu.cz.

Webové odkazy:

Tematický web ke sledování vnitřního prostředí pražských domácností: 
bit.ly/2E9nHks

Publikace Zdravé a nezdravé budovy:
bit.ly/30orZ0A

Adaptace domů

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Hlavní město Praha 14. 6. 2018 – 31. 12. 2019 250 000 Kč 250 000 Kč

Během následujících 20 let by měla průměrná teplota v ČR narůst minimálně o 1 °C. Roste počet 
tropických dnů, tedy těch s teplotou nad 30 °C, a vln veder. Obyvatelé větších měst pociťují 
zesílený vliv tzv. městského tepelného ostrova. Na tyto změny se musí připravit také naše obydlí. 
Konstrukce budov budou muset splnit nové požadavky na zastínění, ochlazování, tepelnou 
prostupnost. Nové nároky jsou kladeny na větrání a využívání vody. To vše je třeba zařídit pokud 
možno s nižšími požadavky na dodávku energií.

http://www.adaptacedomu.cz 
http://bit.ly/2E9nHks
http://bit.ly/30orZ0A
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Soutěž Zelená informacím

Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden

Hlavní realizátor Realizační období Celková částka Přijato 2018

CI2, o. p. s. 06/2018 – 1/2019 0 Kč 0 Kč

Objednatel Realizační období Celková částka Přijato 2018

Ekocentrum Koniklec, o. p. s. 30. 6. 2018 – 30. 6. 2019 27 000 Kč 27 000 Kč

V České republice je přes 200 měst s počtem obyvatel 5000 a více. Každý rok pomáháme spolu 
s dalšími partnery hodnotit, jak města poskytují informace o životním prostředí občanům na svých 
webových stránkách. Porota vybírá ty nejlepší prezentace. Snažíme se motivovat města a využívat 
jejich soutěživosti k zlepšování „zelených webů“. Ze zmiňovaných cca 200 větších měst ČR se může 
skvělými weby pochlubit nejméně 30. Podívejte se na vítězné weby! Více informací je na  
www.zelenainformacim.cz.

Neformální sdružení pražských ekoporaden má v současnosti 9 členů. Ekoporadny Praha tak 
pokrývají většinu environmentálních témat, která jsou pro obyvatele Prahy zajímavá, atraktivní  
a potřebná. V ekoporadnách najdou lidé oporu v konkrétních životních situacích i v dlouhodobém 
směřování k „ekologicky šetrnému“ životnímu stylu.

• Agentura Koniklec stála za prvotním nápadem v roce 2010 a podílela se na každoročním 
hodnocení a vyhlašování výsledků. Od roku 2017 jsme partnerem pořadatele, společnosti CI2.  
Spolu s ní soutěž pořádá Svaz měst a obcí a Centrum pro otázky životního prostředí UK. Na 
hodnocení se podílí také Česká informační agentura životního prostředí CENIA.  

• Od roku 2017 má soutěž nový prvek – tematickou kategorii zdůrazňující principy 
environmentálního poradenství. Každý rok je zvoleno téma hodnocené s ohledem na tři 
základní aspekty nazývané „3P“: Proaktivní přístup, Pozitivní obsah, Praktické postupy. Pro rok 
2018 bylo zvoleno téma „Změna klimatu“ a AK se ujala jeho odborného hodnocení. 

• Nejlépe hodnoceným městem v tematické kategorii Změna klimatu byl Frýdek-Místek. 
Absolutním vítězem ročníku 2018 se stalo město Ostrava, druhá byla Praha a třetí Opava. 

• Do celostátní a prestižní akce jsme přinesli nový prvek poradenství. Města chceme také dále 
podporovat v méně formálních podobách interakce s uživateli – občany. 

• Podíleli jsme se tradičně na projektu pražských ekoporaden, který kromě samotných aktivit 
(akce, tiskoviny) pomáhá udržovat jejich komunikaci a spolupráci. 

• Projekt, jehož jsme byli subdodavateli, byl podpořen Hlavním městem Prahou. 

• Prosazujeme větší propojení a spolupráci, rádi bychom usilovali o společnou podporu značky 
a její umístění na trhu neziskového poradenství v ČR. Pro tento účel nabízíme kromě odborné 
kapacity také online nástroje. Portál poradme.se se v roce 2018 stal naším významným 
vkladem pro činnost pražských ekoporaden. 

• Vydali jsme aktualizaci úspěšného letáku Svět energetických štítků a poradenský leták Hlídejte 
si plasty. Snažíme se, aby to, co tiskneme, mělo skutečně praktický obsah a reálné využití. 
Významnou část nákladu tištěných letáků předává dál Hlavní město Praha. Dále je poskytujeme 
ostatním členům Ekoporaden a jsou součástí materiálů v informačních stáncích na akcích pro 
veřejnost. Stáhnout, společně s rozšířenými informacemi, je lze na našem portálu poradme.se. 
 

• K činnosti pražských ekoporaden jsme přispěli i dvěma odbornými články – Žijeme v uhlíkové 
bublině a Několik rad pro udržování kvality vnitřního prostředí v budovách.

Webové odkazy:

Výsledky soutěže Zelená informacím 2018: 
zelenainformacim.cz/zelena-informacim-2018

Webové odkazy:

Souhrn materiálů vydaných pro Ekoporadny Praha:
bit.ly/2VsqXx4

http://www.zelenainformacim.cz
http://poradme.se
http://zelenainformacim.cz/zelena-informacim-2018
http://bit.ly/2VsqXx4
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Ekologické výukové programy

Ekologické výukové programy jsme připravovali ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. Dvě naše 
tradiční témata jsme společně přetvořili do podoby kvalitních programů pro výuku na ZŠ a SŠ. 
Téma stromů zahrnuje nejen biologickou stránku, ale také budování vztahu malých Pražanů 
k nejbližší přírodě a místu, kde žijí. Geologické a paleontologické téma kromě přírodovědného 
rozměru podporuje zájem dětí o dávnou historii naší krajiny. V pražské části Barrandienu se přeci 
minulost Země ukazuje zcela výjimečným způsobem.

Výukový program Můj strom a jeho příběh

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Hlavní město Praha 12. 7. 2017 – 31. 12. 2018 120 000 Kč 0 Kč

• Výukový program Můj strom a jeho příběh je určen pro žáky 2.–5. tříd základních škol. Ti se 
v průběhu jednoho projektového dne seznámí naživo nejen s určováním základních druhů 
stromů, ale i s tím, jak stromy rostou, čím se živí, jak poznat jejich stáří, poznají staré legendy  
o stromech a užijí si spoustu zábavy při stromových hrách.  

•  V projektu jsme využili stávajících poznatků získaných z úspěšných projektů zaměřených na 
památné a významné stromy.  

• V roce 2018 byl výukový program pilotně ověřen 55 žáky dvou základních škol (ZŠ TGM 
v Praze 12 a ZŠ Mikoláše Alše v Praze 6-Suchdole). Účastníkům se nejvíce líbily herní 
prvky programu a praktická měření výšky a stáří stromu. Na základě zpracované evaluace 
(vyhodnocení) byl výukový program upraven do finální podoby.  

• K programu byla vydána sada pomůcek a doplňkových materiálů.  

• Program byl zařazen do nabídky výukových programů Ekocentra Koniklec. Pro ty, kteří jej chtějí 
realizovat svépomocí, je dostupný na webových stránkách AK.

Webové odkazy:

Výukový program ke stažení: 
bit.ly/mujstrom 

http://bit.ly/mujstrom 
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Geologie a paleontologie Barrandienu

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Hlavní město Praha 12. 7. 2017 – 31. 12. 2018 130 000 Kč 0 Kč

• Vytvořili jsme výukový program Dovolená u Radotínského moře, který je určen zejména  
8. a 9. ročníkům základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. 

• Záměrem programu je poznání geologie a paleontologie Radotína v kontextu geologického 
času a vyzkoušení práce paleontologa. Žáci se ve 180minutovém programu také dovědí o těžbě 
místních hornin a jejich využití.  

• Program byl 3× pilotně vyzkoušen na lokalitách Údolí Šachetského potoka a Černé rokle 
u Kosoře (lokalita „V sudech“). Do pilotního ověření programu se zapojilo 64 žáků ze  
ZŠ Mikoláše Alše na Praze 6, Gymnázia Oty Pavla v Praze-Radotíně a Gymnázia Sladkovského 
na Praze 3. Byla také zpracována evaluace programu dle odborné metodiky. Účastníkům 
programu se nejvíce líbil vlastní sběr zkamenělin a zařazení pohybových a soutěžních prvků  
do programu.  

• Program byl zařazen do nabídky výukových programů Ekocentra Koniklec. Pro ty, kteří jej chtějí 
realizovat svépomocí, je dostupný na webových stránkách AK.

Webové odkazy:

Výukový program ke stažení: 
bit.ly/mujstrom 

Aktualizace Informačního systému EVVO Hlavního města Prahy

Odběratel Realizační období Celková částka Přijato 2018

Hlavní město Praha 10. 6. 2018 – 30. 10. 2019 76 415 Kč 76 415 Kč

• V roce 2018 jsme byli úspěšní v poptávkovém řízení Hlavního města Prahy na aktualizaci 
rozsáhlých databází Informačního systému EVVO Hlavního města Prahy.  

• Databáze zahrnují informace o zookoutcích, včelínech, veřejných piknikových místech, ale také 
o subjektech poskytujících EVVO a o koordinátorech EVVO na základních a středních školách 
v Praze. 

• Dílo bylo rozděleno na tři etapy, práce na poslední z nich jsme úspěšně dokončili v říjnu 2018.

Hlavní město Praha udržuje soubor několika databází zaměřených na environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu. Tyto databáze tvoří dohromady informační systém o infrastruktuře ekologické 
výchovy využívané či podporované Hlavním městem Prahou.

http://bit.ly/mujstrom 
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Šetrná turistika spojuje navazování vztahu člověka s krajinou a přírodou se vzděláváním s plným 
respektem k jejich ochraně. Je založena na měkkém turismu, tedy hlavně na pěší, cyklistické 
turistice a turistice kombinované s hromadnou dopravou. Zajímá nás příroda a krajina Prahy  
a bližšího okolí, zejména území kandidátského geoparku Barrandien na jihozápad od hlavního města.

Příroda a šetrná turistika

Vycházky za pražskými stromy pro seniory

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Hlavní město Praha 12. 7. 2017 – 31. 12. 2018 100 000 Kč 0 Kč

Na území hlavního města Prahy se nachází více než 200 památných stromů. Ale i stromy, které 
nejsou vyhlášeny památnými, mají svůj příběh nebo jsou spjaty s nějakou událostí – narozením 
osobnosti, výročím vzniku obce, vítěznou bitvou nebo se v jejich stínu zrodily nápady, které ovlivnily 
náš svět. Tyto stromy jsou skvělým cílem pro nenáročné vycházky a výlety a vděčným objektem pro 
vzdělávání a výchovu ke vztahu k přírodě i místu.

• Navázali jsme na úspěšné akce na téma památných a významných stromů. Využíváme 
a rozvíjíme poznatky a zkušenosti získané za více než pět let. Tentokrát jsme se zaměřili na 
pražské i mimopražské seniory. Tato početná skupina má k městské přírodě a stromům 
obzvlášť blízký vztah. Nechtěli jsme ale jen pomáhat naplňovat volný čas seniorů. Cílem bylo, aby 
do pražské přírody přivedli své vnuky a pravnuky a stali se sami zdrojem poučení pro mladší 
generace i s ohledem na jejich vlastní vzpomínky a zkušenosti. 

• Na jaře roku 2018 jsme vydali knížku se souborem osmi krátkých a nenáročných vycházek, 
jejichž cílem jsou právě památné a významné stromy. Volba cílové skupiny (seniorů) naplňuje 
cíl 2.6 – Nové směry – Státního programu EVVOP na léta 2016–2025 (opatření 2.6.1 – 
Podporovat propojování EVVO a EP se sociální oblastí (např. práce v sociální a zdravotní sféře, 
práce se seniory, zdravotně postiženými a jinak znevýhodněnými skupinami…). 

• Publikace byla slavnostně představena na přednášce „Vydejte se za pražskými stromy“, která 
se konala za účasti více než 60 návštěvníků v reprezentačních prostorách MČ Praha 6 – 
Skleněném paláci.  

• V roce 2018 jsme také uspořádali dvě komentované vycházky za významnými stromy Prahy. 
První vycházka byla věnována stromům Malé Strany a druhá stromům v Modřanech.  

• Ve spolupráci s časopisem Pražský senior jsme připravili letní luštitelskou soutěž, jejíž vítězové 
publikaci rovněž získali.  

• Část nákladu publikace jsme poskytli i významným seniorským organizacím (Život 90 
a Remedium). 

Z ohlasů na publikaci:

„Děkuji za zaslanou knihu o pražských památných stromech. Padla na správnou adresu, vodím 
turisty už skoro 40 let, nyní už jen seniory, takže už žádné horské túry, ale jen vycházky rovným 
terénem pro nás pomalejší. Tato knížka bude vynikajícím návodem pro jarní nebo podzimní vycházky 
po Praze. Děkuji za tuto vynikající potřebnou pomůcku. Kéž by takových návodů bylo více!“

Eva, cvičitelka turistiky

Webové odkazy:

Přednáška ve Skleněném paláci: 
bit.ly/2w0AgKw  

Publikace Vycházky za pražskými stromy nejen pro seniory: 
bit.ly/2vZ1qRR 

http://bit.ly/2w0AgKw
http://bit.ly/2vZ1qRR  
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Stezkami Barrandienu

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Ministerstvo životního prostředí 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 200 000 Kč 200 000 Kč

Krajina Barrandienu, pozůstatku prastarého horstva, se rozkládá v blízkosti Prahy a je cílem výletů 
statisíců návštěvníků ročně. Na cestě za nejznámějšími turistickými cíli lidé často bez povšimnutí 
míjí opravdové klenoty živé i neživé přírody. V krajině skal, roklí, jeskyní, osluněných luk, smíšených 
lesů i lomů a jiných technických památek se píší také méně známé příběhy.  
Objevujeme je a vyprávíme způsobem, který zaujme malé i velké.

• Úspěch prvního dílu průvodce Stezkami Barrandienu nás motivoval k pokračování projektu. 
Prošli jsme dosud nezmapované území a vytýčili 11 dalších tras. Ty jsme popsali v druhém díle 
průvodce Stezkami Barrandienu. Větší část nákladu 500 kusů byla rozebrána ještě koncem 
roku 2018, zbývající výtisky nabídneme zájemcům na dalším ročníku info/akčního stánku, který 
chystáme na květen 2019.  

• Celková délka tras je 147 km. 

• K průvodci byla zpracována rozsáhlá digitální nadstavba – 10 originálních videoklipů 
prohlubujících návštěvnický zážitek a zprostředkujících pohled, který je pro běžného 
turistu nedostupný. Digitální nadstavbu jsme zpracovali v souladu se základními pravidly pro 
environmentální interpretaci. Použili jsme v ní vlastní dronové záběry a další originální materiály.  

• V květnu 2018 jsme uspořádali akci pro veřejnost – info/akční stánek v areálu společnosti 
Lomy Mořina. Info/akční stánek navštívilo cca 600 osob.  

• Aby se i druhý díl průvodce dostal ke svým uživatelům, oslovili jsme existující i nové „hotspoty“, 
místa na trasách, kde se shromažďuje více turistů. Zde mohou zájemci knihu získat a mohou se 
zapojit i do sbírání razítek.  

• Projekt byl součástí širšího kontextu přípravy vyhlášení Geoparku Barrandien, na kterém 
spolupracujeme s Ekocentrem Orlov na základě společného memoranda ze dne  9. 7. 2018. 
Také jsme se díky němu učili, jak pracovat s přitažlivými formami interpretace, létat s dronem 
a vymýšlet scénáře, které zaujmou mladší i starší ročníky.

Webové odkazy:

Průvodce Stezkami Barrandienu 2:  
bit.ly/2HoYgfl

Digitální nadstavba průvodce:  
bit.ly/2VqId5R

http://bit.ly/2HoYgfl
http://bit.ly/2VqId5R
http://bit.ly/2vZ1qRR  
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Stezkami pražského Barrandienu

Praha inNatura

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Hlavní město Praha 14. 6. 2018 – 31. 12. 2019 100 000 Kč 100 000 Kč

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Hlavní město Praha 14. 6. 2018 – 31. 12. 2019 300 000 Kč 300 000 Kč

Tam, kde je dnes Praha, bylo před mnoha miliony let pravěké moře plné života. Pozůstatky jeho 
pradávných obyvatel se zachovaly otištěné v kameni a setkáváme se tak s nimi i dnes. Pražská 
neživá příroda je pořád trochu popelkou ve srovnání s jinými přírodními „atrakcemi“ hlavního města. 
Přitom v pražském Barrandienu, který nás hlavně zajímá, najdeme lokality a fenomény evropského 
a světového významu. Vzdělávání veřejnosti v geovědách není příliš rozšířené a přitom právě zde 
v Praze máme učiněnou přírodní laboratoř. A naštěstí se zvyšuje i poptávka.

Digitální interpretace, pokud je dobře zpracována, vede ke zvýšenému zájmu o přírodu, 
k prohloubení vědomostí i zážitků. S pomocí techniky, kterou většina z nás nosí v kapse, a zapojením 
trochy fantazie je na výletě do přírody možné téměř cokoliv – nechat na chvíli obživnout zkamenělé 
tvory, rozezpívat ptáky nebo se přesunout do doby, kdy byl ten mohutný strom vedle nás právě 
vysazen. Že to opravdu jde, chceme ukázat v projektu zaměřeném na digitální interpretaci 
vybraných částí pražské přírody.

• Uspořádali jsme 5 komentovaných exkurzí na významné pražské geologicko-paleontologické 
lokality, které vedl oblíbený popularizátor geologie a paleontologie Mgr. Štěpán Rak.  

• Exkurzí se zúčastnilo téměř 200 návštěvníků. 

• Na vycházkách jsme pořizovali bohatou dokumentaci, z níž vzniknou v roce 2019 klipy pro 
publikování na sociálních sítích a podporu další účasti na vzdělávacích akcích.

• Projekt byl zahájen v polovině roku 2018. 

• Pro digitální interpretaci jsme vybrali 3 geologické a paleontologické lokality, které jsou 
dobře přístupné a vyznačují se hojnými nálezy, 10 významných stromů spjatých se slavnými 
osobnostmi a dějinnými událostmi a dvě naučné stezky. 

• U vybraných lokalit jsme pořídili dronové záběry, které umožní podívat se na místa, která ze 
země není možné vidět. 

• Navrhli a otestovali jsme prototyp mobilní aplikace, která vytvořený obsah návštěvníkovi 
zprostředkuje. 

• Projekt pokračuje do roku 2019, kdy bude vytvořen definitivní obsah interpretovaných objektů 
a všechny hlavní projektové výstupy.

Webové odkazy:

Přehled uskutečněných i plánovaných exkurzí:  
bit.ly/2VCSl0d

Webové odkazy:

Informace o projektu: 
bit.ly/2W7SAQn

http://bit.ly/2VCSl0d
http://bit.ly/2vZ1qRR  
http://bit.ly/2W7SAQn
http://bit.ly/2vZ1qRR  
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Udržitelný rozvoj 

Od roku 2016, kdy jsme spolu s dalšími partnery ukončili víceletý projekt Adaptace sídel na 
změnu klimatu – praktické řešení a sdílení zkušeností, se staráme o další využívání jeho výsledků 
a aplikaci zkušeností v praxi. Pokračujeme tak v podpoře adaptace sídel na změnu klimatu. Chceme 
dále pomáhat obcím a městům hledat způsoby, jak plánovat a zavádět konkrétní opatření proti 
negativním dopadům změny klimatu. V roce 2018 jsme téma klimatu zařadili do soutěže Zelená 
informacím a podíleli se na jejím vyhodnocení. Povedlo se nám také vymyslet projekty spojené 
s poradenstvím pro (hlavně městskou) veřejnost směřující ke spojení klimatické a mikroklimatické 
problematiky – praxe spojující úsporu energií a zachování kvalit vnitřního prostředí.

Spolupracovali jsme na přípravě konkrétních činností adaptace na změnu klimatu na území 
MČ Prahy 6 s Ekocentrem Koniklec jako nositelem projektu Místní adaptační fórum – iniciace 
adaptačních aktivit v MČ Praha 6. Cílem je zapojit do adaptace na změnu klimatu děti ze základních 
škol a motivovat je k návrhům vlastních opatření na území městské části. Dále je záměrem projektu 
prakticky naplňovat Strategii adaptace HMP na změnu klimatu.

V roce 2018 jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky. Na jeho paměť byly 
na území celého našeho státu v průběhu uplynulých let vysazovány lípy republiky, někdy nazývané 
též lípy svobody. Protože se dlouhodobě věnujeme významným stromům, stali jsme se partnerem 
kampaně „Lípy republiky“ a fotosoutěže Lípa – náš národní strom. Jejím cílem bylo vytváření 
a posilování vztahu obyvatel k místu, přírodě a krajině a rozvoj historické paměti, která se do naší 
krajiny zapisuje.

• Aktualizovali a udržovali jsme web www.adaptacesidel.cz a profily na sociálních sítích zaměřené 
na místní adaptaci. Přidávali jsme odkazy na relevantní akce, termíny, dotační programy 
a podobně.  

• Doplňovali jsme znalostní bázi, repozitář dokumentů, postupů a obecně všech využitelných 
pramenů pro místní adaptaci. 

• Stali jsme se odborným partnerem tematické části soutěže pro města „Zelená informacím“  
(viz tam) v oblasti „Změna klimatu“ a účastnili jsme se odborných akcí.

• Nositelem projektu „Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech 
v ČR“ byla společnost Civitas per populi, o. p. s. 

• Naší rolí bylo navázat na zkušenosti získané v projektu Adaptace sídel na změnu klimatu 
a vytvořit novou verzi off-line nástroje na usnadnění tvorby reálných adaptačních strategií pro 
menší a střední sídla v ČR na základě stávajících zkušeností a znalostí. 

• Asistenční nástroj pro tvorbu „cestovních map“ nebo také „masterplánů“ pro adaptaci obcí na 
změnu klimatu je založen na principech strategického plánování a participativní analýzy rizik. 
Nástroj pomáhá místnímu plánovacímu procesu identifikovat hlavní hrozby a rizika a formulovat 
vhodná opatření na zmírnění dopadů změny klimatu. 

• Vytvořený asistent pracuje na platformě programu excel, pro automatizované činnosti 
využívá maker a komponent VBA a je on-line napojen na námi spravované databáze. Jedná se 
o podpůrný nástroj, který vyžaduje interakci uživatele i jeho základní orientaci v problematice 
tvorby strategických dokumentů, v problematice adaptace sídel, znalost obce a poměrů v ní.

Změna klimatu

Místní adaptační fóra v Praze 6

Spolupráce na přípravě kampaně Lípy republiky

Asistent místních adaptačních roadmaps

Odběratel Realizační období Celková částka Přijato 2018

Civitas per Populi, o. p. s. 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018 104 000 Kč 104 000 Kč

Webové odkazy:

Asistent tvorby adaptačních roadmap a manuál k němu:
bit.ly/2W43Ihc

http://bit.ly/2W43Ihc
http://bit.ly/2vZ1qRR  
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Lípy republiky Čech, Moravy a Slezska

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Ministerstvo kultury ČR 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 120 000 Kč 120 000 Kč

Lípu jako národní strom měl roku 1848 navrhnout František Ladislav Čelakovský. Lípa a její 
součásti jsou dodnes tradičním symbolem českého státu. Jistě i proto byl vznik samostatného 
Československa slaven mimo jiné také výsadbou lip, stromů, které tak po 100 letech připomínají 
naši národní identitu. Naše národní stromy mají kromě této symboliky také hluboký význam pro 
utváření našeho vztahu ke krajině domova a k respektu k přírodě.

• Stali jsme se partnerem celorepublikové kampaně „Mapujeme lípy republiky. Přidejte tu 
vaši!“, která probíhala na webu www.lipyrepubliky.cz. Výsledkem kampaně bylo více než 500 
nalezených lip.  

• Z námětů shromážděných v celorepublikové kampani bylo z každého kraje České republiky 
a hlavního města Prahy vybráno několik lip republiky pro publikování v knížce. 

• K řadě lip jsme získali i dobové snímky, často dosud nikde nepublikované. Mluvili jsme nejen 
s účastníky kampaně, ale i s obcemi, kronikáři, pamětníky, místními patrioty a dalšími nadšenci.  

• Ze získaných informací vznikl o každém stromu unikátní příběh doplněný aktuální i dobovou 
fotodokumentací. Každé lípě jsou v knize věnovány dvě strany. 

• Kniha je uvedena textem o lípě jako českém národním stromu a informací o historickém 
kontextu výsadeb jubilejních lip. Závěr publikace je věnován souboru doporučení pro nové 
výsadby lip.  

• Publikaci jsme slavnostně pokřtili dne 4. prosince 2018 v zasedacím sále Územního odborného 
pracoviště Střední Čechy Národního památkového ústavu. Slavnostního křtu se průběžně 
zúčastnilo téměř 70 účastníků, kteří sál zcela zaplnili.  

• Některé soudobé fotografie lip z knížky i z kampaně posloužily jako základ pro vydání kalendáře 
Agentury Koniklec „Lípy 2019“.  

Naším cílem je knihu dostat na co největší počet míst, kde může sloužit pro předávání poselství 
lip. Posíláme knihu do knihoven, škol, odborných pracovišť, pracovníkům odborů ochrany zeleně 
krajských úřadů i aktivním jednotlivcům. V tomto pokračujeme i v roce 2019, kdy uplyne 100 let od 
prvních jubilejních výsadeb (rok po vyhlášení republiky).

Z ohlasů:

Moc děkuji za zaslání publikace jak pro mě, tak pro knihovnu. Dovedu si představit, jaké úsilí jste 
museli vynaložit na získání informací z jednotlivých obcí. My jsme se snažili o něco podobného na 
území ORP Turnov a odezva byla žalostná. Radujte se, že se podařilo publikaci vydat a že jsou lidé, 
kteří jsou Vám za to vděčni. Publikace má ohromnou vypovídající hodnotu a měla by být v každé 
obecní knihovně, ideálně v každé škole… (vedoucí odboru životního prostředí MÚ Turnov).

Velmi mě potěšila kniha o lípách republiky nejen proto, že pracuji na výzkumu alejí a stromořadí, ale 
i proto, že slavné datum 28. října je i mým narozeninovým (vědecká pracovnice VÚKOZ, v.v.i.)

Webové odkazy:

Partnerská kampaň Lípy republiky 1918 - 2018
www.lipyrepubliky.cz

http://bit.ly/2vZ1qRR  
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Lípy republiky Středočeského kraje

Donor Realizační období Celková částka Přijato 2018

Středočeský kraj – Fond hejtmanky 30. 9. 2017 – 28. 10. 2018 50 000 Kč 0 Kč

• Jako příspěvek k oživení tradice jsme vybrali 20 lip z celého Středočeského kraje a ty i s jejich 
příběhy jsme sestavili do reprezentativní publikace, na jejímž vydání se podílelo Územní odborné 
pracoviště Střední Čechy Národního památkového ústavu. Tuto myšlenku laskavě podpořila 
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. 

• V publikaci se prolínají fotografie s unikátními dobovými záběry 20 vybraných lip, které se nám 
podařilo vypátrat v archivech, u pamětníků, ale i u široké veřejnosti. Snímky doplňují texty, které 
přibližují okolnosti výsadby či, další zajímavosti k jednotlivým lípám.  

• V závěru knihy je přehled všech zmapovaných lip v kraji v rámci projektu Lípy republiky 1918–
2018 a též doporučení k letošním výsadbám lip na paměť 100 let od vzniku ČSR. Publikace vyšla 
v září 2018 v nákladu 300 výtisků.  

• Nejvýznamnější část nákladu obdržel donor – Středočeský kraj – pro účely své vlastní 
propagace a spoluvydavatel – Územní odborné pracoviště Střední Čechy Národního 
památkového ústavu. Publikaci dále dostali všichni, kteří se na jejím obsahu podíleli poskytnutím 
svých vzpomínek nebo dobových fotografií. Knížka byla důstojnou odměnou pro účastníky 
fotosoutěže zaměřené na národní strom lípu a milou pozorností pro návštěvníky křtu. Část 
nákladu putovala i do knihoven a k odborným pracovníkům veřejné správy. 

Webové odkazy:

Elektronická podoba publikace: 
bit.ly/30oFv4k

Přesný počet jubilejních stromů ve Středočeském kraji není znám. Příběhy některých z nich jsou 
již zapomenuty. Podobně jako v případě lip republiky v měřítku celé ČR, je i ve Středočeském kraji 
jubilejní strom ukázkou a dobrým příkladem vztahu lidí k místu a domovu. Pestrost a rozlehlost 
kraje utváří nejrůznější kontexty a potřeba podpory tohoto vztahu je právě zde velmi vysoká. Veliká 
„přitažlivost“ Prahy často potlačuje přirozené vazby, které stojí za udržení pro budoucnost.

http://bit.ly/30oFv4k
http://bit.ly/2vZ1qRR  
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Věda, výzkum a odborná činnost

Příroda 2.0. – Využití digitálních médií pro interpretaci přírodního dědictví

Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách

Odběratel Realizační období Celková částka Přijato 2018

BEZK, z. s. 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018 150 000 Kč 60 000 Kč

V roce 2018 byly definitivně uzavřeny práce na výzkumném projektu zaměřeném na využití 
digitálních médií pro interpretaci přírodního dědictví. Na výsledné publikaci s názvem Příroda 2.0 
jsme se autorsky podíleli spolu s pedagogy Katedry environmentálních studií FSS MUNI. Odborná 
publikace by měla pomoci rozšířit metodologicky správné postupy při využívání nových médií 
a informačních technologií pro environmentální vzdělávání. 

Webové odkazy:

Kniha ke stažení na webu MUNI SPACE: 
bit.ly/2YAbDR5 

Od května 2018 jsme se podíleli na přípravě nabídky na zpracování dosud největšího výzkumu 
environmentální gramotnosti žáků ZŠ svého druhu v ČR. Veřejnou zakázku na výzkum „Metodický 
rámec pro environmentální gramotnost ve školách“ (TITSMŽP804) vyhlásila Technologická 
agentura ČR. Vstupem do této veřejné zakázky naváže konsorcium organizací, jehož jsme byli 
v uplynulých letech členy, na několik navazujících úspěšných výzkumů v oblasti environmentálního 
vzdělávání. Toto konsorcium se skládá ze zapsaného spolku BEZK, Masarykovy univerzity Brno 
a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výsledky veřejné zakázky budou vyhlášeny 
v roce 2019, kdy bude také zahájena realizace výzkumu.

http://bit.ly/2YAbDR5 
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Finanční zpráva

Finanční zpráva se skládá ze zjednodušeného přehledu nákladů a výnosů doplněného přehledem 
přijatých dotací. Tyto základní ekonomické ukazatele jsou doplněny stručným komentářem. 
Samostatnou přílohu finanční zprávy tvoří účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 
k účetní závěrce).

Náklady
tis. Kč

Hlavní činnost Ekonom. činnost Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 585 218 803

II. Osobní náklady celkem 605 70 675

III. Daně a poplatky celkem 0 3 3

IV. Ostatní náklady celkem 0 31 31

V. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek

0 43 43

Celkem náklady 1 190 365 1 555

Výnosy
tis. Kč

Hlavní činnost Ekonom. činnost Celkem

I. Provozní dotace 1 190 0 1 190

II. Tržby za vlastní výkony a zboží 0 371 371

III. Ostatní výnosy 0 48 48

Celkem výnosy 1 190 419 1 609

Hospodářský výsledek
tis. Kč

Hlavní činnost Ekonom. činnost Celkem

Před zdaněním 0 54 54

Po zdanění 0 54 54

Struktura nákladů a výnosů
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Přehled přijatých grantů

Komentář

Tabulka obsahuje částky skutečně přijaté v roce 2018 bez ohledu na realizační období projektu.

Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 54 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek je plně 
v souladu s neziskovým charakterem organizace a potvrzuje její finanční stabilitu.  
Podíl výnosů z ekonomické činnosti představuje cca. 23,5 % celkových výnosů, což odpovídá 
neziskovému charakteru organizace a odpovídá dlouhodobé strategii společnosti dosahovat 
přibližně 1/3 výnosů z ekonomické činnosti. 

Projekt Přijato v roce 2018 Donor

Poradme.se 200 000 Ministerstvo životního prostředí

Poradme.se 300 000 Hlavní město Praha

Poradme.se 120 000 Ministerstvo kultury ČR

Praha inNatura 300 000 Hlavní město Praha

Adaptace domů 250 000 Hlavní město Praha

Stezkami pražského Barrandienu 100 000 Hlavní město Praha

Stanovisko správní a dozorčí rady

Výroční zprávu za rok 2018 schválila na svém řádném jednání konaném v sídle společnosti dne  
12. 6. 2019 správní rada Agentury Koniklec, o. p. s..

David Kunssberger 
předseda správní rady

v. r.

Dozorčí rada se seznámila s výroční zprávou Agentury Koniklec, o. p. s. a nemá k jejímu obsahu 
výhrady. 

V Praze dne 12. 6. 2019

Mgr. Irena Strnadová
předsedkyně dozorčí rady

v. r.
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Zpracovali 19. 5. 2019 Miroslav Lupač a David Kunssberger. 

Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2018 děkujeme zejména: 

01/71 ZO ČSOP Koniklec, Agentuře Aladin, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - Správě 
Chráněné krajinné oblasti Český kras, BEZK, z. s., CI2, o. p. s., Centru sociálních služeb Praha, 
Českému rozhlasu, Ekocentru Koniklec, o. p. s., Hlavnímu městu Praha, Klubu českých turistů, 
Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu životního prostředí, Muzeu Českého krasu v Berouně, 
Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti středních Čech, Společnosti 
Národního Muzea Vysoké škole AMBIS, Středočeskému kraji a jeho hejtmance Jaroslavě Pokorné 
Jermanové.

a jmenovitě pak:

Ondřeji Čadkovi, Mgr. Romaně Červinkové, doc. PhDr. Janu Činčerovi, Ph.D., Mgr. Pavlu Činčerovi, 
MgA  Janu Čtvrtníkovi, Barbaře Doležalové, Ing. Mgr. Monice Eretové, Ing. Karlu Fousovi, MVDr. 
Luboši Gardoňovi, Mgr. Danovi Hájkovi, Mgr. Haně Hofmeisterové,  Mgr. Markétě Hrnčálové, 
Kateřině Hynkové, Ing. Lukáši Jandovi, Ing. Gabriele Kalábkové, Petru Karasovi, Lindě ElKá 
Kašpárkové, Ing. Tomáši Kažmierskému,  PhDr. Olze Klapetkové, Mgr. Alici Končinské, RNDr. 
Jiřímu Kosovi, Mgr. Simoně Kosíkové, PhDr. Dagmar Koucké, Kristýně Krchové, RNDr. Karin 
Kriegerbeckové, Ph.D.,  Vladimíru Mácovi,  Mgr. Martinu Machovi, Petru Martinovskému, Ing. 
Romanu Mejstříkovi, Sašovi Myslíkovi, Václavě Naskosové, Ing. Ondřeji Nehasilovi, Mgr. Lukáši 
Nekolnému, Mgr. Ondřeji Nováčkovi, Mgr. Petře Novákové Sádkové, Mgr. Josefu Novákovi, Ph.D., 
Ing. Martě Ortové, Mgr. Michalu Petrusovi, RNDr. Janě Plamínkové, Mgr. Michaelu Pondělíčkovi, 
Ph.D., Josefíně Pondělíčkové, Karolíně Pondělíčkové, Mgr. Lence Procházkové, Mgr. Štěpánu 
Rakovi, Ing. Aleši Rudlovi, Ing. Václavu Saifrtovi, Bc. Ladě Scollon, Ing. Jiřímu Stachovi,  Janě 
Stibralové, Mgr. Ireně Strnadové, Ing. Pavlu Struhovi, Ing. Miroslavu Šafaříkovi, doc. Ing. arch. 
Vladimíře Šilhánkové, Ph.D., Jakubu Šimkovi,  Ing. Bohumile Šmídové a Pavlu Šmídovi, Ing. Petru 
Trněnému, Mgr. Viktoru Třebickému, Ph.D., Mgr. Davidu Zahradníčkovi. 

a řadě ostatních příznivců a přátel, kteří nejsou výše jmenovitě uvedeni, ale jejichž pomoc byla 
neméně významná.

Poděkování
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Účetní jednotka: Agentura Koniklec, o. p. s., Chelčického 12, 130 00 Praha 3

IČ: 45768170, právní forma: obecně prospěšná společnost

Účetní období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Zpracováno dne 22. 3. 2019

Kompletní účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce jsou samostatnou 
přílohou této výroční zprávy.

Výrok auditora k účetní závěrce.

Příloha / účetní výkazyVeřejnosprávní kontroly

V měsících červenci až říjnu 2018 provedl Středočeský kraj v Agentuře Koniklec, o. p. s. kontrolu, 
jejímž předmětem bylo  hospodaření s veřejnými prostředky, ověření dodržení stanoveného 
účelu poskytnuté finanční dotace a dalších podmínek, ke kterým se příjemce dotace zavázal 
uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na projekt 
Barrandien všemi smysly 2 realizovaný v letech 2016 – 2017. 

Závěr kontroly: „Kontrolní skupina ověřila, že dotace byla poskytnuta dle platného Programu 
2016 v rámci EVVO, a to hospodárně, v souladu se sjednaným účelem a příjemce splnil a plní své 
závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Agentura Koniklec poskytla plnou součinnost 
k provedení kontroly.“
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Zpráva a její přílohy jsou v souladu s naší politikou omezování produkce tištěných 
dokumentů a snižování uhlíkové stopy1 vydávány pouze v elektronické podobě  
a umístěny na stránkách Agentury Koniklec. Distribuovány jsou pouze zasláním 
odkazu e-mailem, a to s výhradou případů, kdy jsme k jinému způsobu jejího  
poskytnutí zavázáni právním předpisem nebo smluvním ujednáním.

1 Běžný e-mail má uhlíkovou stopu (vyprodukuje) asi 4 g CO
2
 ekv., což zahrnuje spotřebu energie 

v datových centrech a výpočetní výkon pro posílání, třídění a čtení zpráv. Pokud e-mail obsahuje 
velkou „otravnou“ přílohu může mít uhlíkovou stopu až 50 g CO

2
 ekv. (Berners-Lee, M. How Bad 

are Bananas: The Carbon Footprint of  Everything. Green Profile, 2010.). Uhlíková stopa tištěné 
publikace je podle různých zdrojů 1 kg až 8 kg CO

2
 ekv.. 


