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

Agentura Koniklec, o. p. s.
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Výroční zpráva za rok 2019

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 Britské rady 2001
Cena The Sasakawa Peace Foundation 1997
Cena Ford Motor Company na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví 1996
Cena v soutěži O lidech s lidmi 2002
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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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Rok 2019 byl dalším „jubilejním“ rokem Agentury Koniklec, o. p. s. V  tomto roce uplynulo 5 let od 
transformace z  občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tato změna, původně 
vynucená novelou občanského zákoníku, se ukázala jako velmi prospěšná. Naše činnost byla vždy 
otevřena všem zájemcům, směřovala k široké veřejnosti a do všech myslitelných skupin společnosti. 
Taktéž jsme ji vždy chápali jako službu, a  to zejména v  tématech a  oblastech, pro které nemá 
společnost vytvořené odpovídající instituce. Toto nasměrování ven, služebný charakter práce 
a rovnocenný přístup k jejím výsledkům přesně odpovídá naším cílům. Tato změna se tedy osvědčila.

Stejně tak se osvědčil i  model malé, mimořádně efektivně pracující organizace s  pružným 
využíváním odborné kapacity dlouhodobě spolupracujících externistů, ad hoc týmů a konzervativním 
ekonomickým řízením. V této podobě jsme značce „Agentura Koniklec“ zajistili potřebnou udržitelnost 
a uplatnění v občanské společnosti.

V  roce 2019 pro nás bylo důležité téma změny klimatu. Komplexní a  systémový pohled na její 
zmírňování a adaptaci na ni bude stále více ceněn, a to jak v technologické a vědecké rovině, tak 
v rovině „měkkých“ dovedností. Náš koncept mikroadaptací, princip „OSA“ a nejnovější sjednocující 
služba „KlimaNaDoma“ oslovuje hlavně jednotlivce, rodiny a malé komunity. Protože z této základní 
úrovně vzniká nejen fyzický tvar obcí a měst (z domů roste město), ale také jeho atmosféra, duch 
a neviditelná podstata – tedy to, čemu také můžeme říkat „klima“. Každý se může podílet na tom, jaké 
bude. Do kampaně na podporu mikroadaptací jsme v roce 2019 zapojili 38 domácností.

Pokračovali jsme v našich experimentech s digitální interpretací přírody. Vyzkoušeli jsme si sestavení 
interpretačního plánu pro vybrané části pražské přírody a  pracovali na nové verzi aplikace 
inNatura. V  digitálních technologiích vidíme spíše doplněk tradičních forem výchovy a  vzdělávání, 
který by měl být jen jedním z  jeho prostředků, nikoliv cílů. Důležitá je možnost prohloubení zážitku 
z místa či poskytnutí neobvyklé perspektivy. To jsme uplatnili v našem tradičním projektu Stezkami 
Barrandienu. V roce 2019 vzniklo 10 nových příběhů založených na leteckých záběrech a nový, již 
třetí díl průvodce popisuje nové trasy o délce 180 km.

Nabídli jsme také nové služby v oblasti popularizace geověd a pozoruhodných stromů Prahy. Naše 
vycházky do prvohorních moří přilákaly rekordní počet zájemců. Nové mapy pražských stromů jistě 
potěší stovky zájemců o jejich příběhy a osudy stejně jako v minulých letech.

Za podporu a důvěru v roce 2019 upřímné díky všem přátelům, příznivcům a institucím!

Mirek Lupač 

ředitel společnosti 

Úvodní slovo
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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 2019 nebyla plátcem DPH.

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

Základní údaje

http://www.koniklec.cz
mailto:info%40koniklec.cz?subject=
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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.

Agentura Koniklec on-line

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

Projektové stránky

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

In Natura
www.innatura.cz

Portál komunitního poradenství „poradme.se“
www.poradme.se
www.facebook.com/poradme.se

Profily AK na sociálních sítích

Facebook AK
facebook.com/agenturakoniklec

Twitter AK
twitter.com/AKoniklec

Instagram AK
www.instagram.com/climadapt

Youtube AK
twitter.com/AdaptaceSidel 

http://www.koniklec.cz
http://www.barrandien.cz
http://www.barrandien.online
http://www.innatura.cz
http://www.poradme.se
http://www.facebook.com/poradme.se
http://facebook.com/agenturakoniklec
http://twitter.com/AKoniklec
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 2019

Ing. Aleš Rudl 
mapa památných stromů

Mgr. David Zahradníček 
redakční práce

Mgr. Štěpán Rak  
geologické exkurze

Mgr. Romana Červinková  
průvodce Stezkami Barrandienu

Ing. Pavel Struha 
digitální nadstavba průvodce Stezkami Barrandienu

Ing. Miroslav Šafařík 
adaptace domů

Ing. Vít Malý 
adaptace domů

Další spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování.

Lidé
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 Zpráva o činnosti
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V roce 2019 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. 
Nejvýznamnějším tématem poradenství v roce 2019 byla adaptace na změnu klimatu a to z hlediska 
domácností a malých komunit.  

Projekt navázal na dosažené výsledky z minulých let. Byl zaměřen na poradenství veřejnosti v oblasti 
šetrné spotřeby energií a souvislosti úsporných opatření a zdravého životního prostředí. Poskytovali 
jsme kompletní přímé poradenství v  domácnostech a  prováděli dílčí měření parametrů vnitřního 
prostředí. O  své zkušenosti jsme se podělili s  kolegy z  Ekoporaden a  ve spolupráci s  časopisem 
Ekolist jsme publikovali článek na téma vnitřní prostředí v budovách. Tento článek si přečetlo více 
než 300 tisíc čtenářů a jednalo se o nejčtenější text na Ekolistu za rok 2019.

Poraďme se o úsporách energií

Ve vnitřním prostředí – ať již v práci nebo doma – tráví většina lidí téměř 90 % svého času. Snaha 
o  maximální úspory energií často vede k  významnému zhoršení vnitřního prostředí v  obydlích. 
Pobyt v nekvalitním vnitřním prostředí pak 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 2019 věnovaly naše projekty 
environmentálního poradenství.

Environmentální výchova, vzdělávání, informace 
a poradenství

Hlavní město Praha 1. 6. 2018 – 1. 12. 2019 300 000 Kč 0 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 2019 jsme 
pokračovali v  tématu promyšlených úspor energií a  zachování zdravého vnitřního prostředí 
v domácnostech. 

• Radíme lidem, kteří neodmítají změnu svého stylu spotřeby na environmentálně příznivější, ale 
zároveň nevědí, co pro to udělat, případně si dostatečně neuvědomují všechny souvislosti. 
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Tematický web ke sledování vnitřního prostředí pražských domácností: 
bit.ly/2E9nHks

Prezentace z workshopu: 
koniklec.cz/seminar/

Káva o čtvrté: 
dvojka.rozhlas.cz/setrne-a-zdrave-bydleni-8048701

• 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 kolegy z Ekoporaden Praha jsme uspořádali půldenní workshop, kde jsme je seznámili jak 
s problematikou úspor energií a zdravého vnitřního prostředí v obydlích, tak i s poradenskými 
metodami, které jsme úspěšně vyzkoušeli.

• Projekt a jeho výsledky jsme představili i v živě vysílaném pořadu Káva o čtvrté na ČRo2. Tento 
pořad se setkal s velkým zájmem posluchačů, takže jsme i po vysílání několik dní odpovídali na 
zaslané posluchačské dotazy.

http://bit.ly/2E9nHks
http://koniklec.cz/seminar/
http://dvojka.rozhlas.cz/setrne-a-zdrave-bydleni-8048701
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Veřejnost, veřejná správa i specifické komunity se mohly  účastnit mapování výchozích podmínek ve 
svém okolí, informovat se navzájem o aplikovaných řešeních, získávat zpětnou vazbu od odborníků, 
sdílet řešení s  ostatními, sledovat vývoj parametrů prostředí, získávaných od všech zapojených 
aktérů.

• Do kampaně spojené s  měřením parametrů vnitřního a  vnějšího prostředí jsme zapojili 38 
pražských domácností.

• V  letní soutěži o  hledání již provedených drobných adaptačních opatření jsme shromáždili 15 
příkladů přizpůsobení domů změně klimatu.

• Zpracovali jsme online katalog s 38 adaptačními opatřeními.

Na celostátním odborném workshopu určeném pro zástupce veřejné správy z měst, obcí a regionů 
konaném v  listopadu 2019 v  Novém Jičíně jsme představili vlastní koncept „OSA“ (Prezentace 
konceptu OSA) (Opatření k  Systematické Adaptaci města na dopady změny klimatu). Jedná se 
o strukturované propojení adaptačních opatření různých měřítek v rámci obce/města.

Kampaň „Poraďme se o mikroadaptacích“

„Mikroadaptacemi“ označujeme technická i  režimová opatření přispívající k  adaptaci na změnu 
klimatu na obytných budovách, která jsou relativně snadno proveditelná na úrovni domácnosti či 
malé komunity (typicky malého bytového družstva, SVJ či majitele bytového domu). Tato opatření 
mají přímý dopad na řešenou nemovitost a na její nejbližší okolí a mohou přispět k vytvoření opěrné 
infrastruktury pro adaptaci celých obcí, městských čtvrtí a měst.

Web mikroadaptace:
www.mikroadaptace.cz

Ministerstvo životního prostředí 1. 2019 – 31. 12. 2019 200 000 Kč 200 000 Kč

http://www.poradme.se/osa_final.pdf
http://www.poradme.se/osa_final.pdf
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Adaptace domů

Podle klimatických modelů se do roku 2030 průměrná teplota v ČR zvýší o více než 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.

•  Ve spolupráci s  odborníky ze společnosti Porsenna, o. p. s. jsme sestavili elektronickou 
knihu (e-book) představující možnosti i  úskalí adaptačních opatření na nejrůznějších typech  
obytných budov.

• Aby si každý zájemce o problematiku udělal lepší představu, co adaptační opatření znamenají, 
vytvořili jsme interaktivní model adaptace budov, ve kterém je možné si jednotlivá opatření 
vybrat a poskládat včetně orientační kalkulace nákladů.

• V  projektu jsme využili dosud získaných poznatků z  poradenství v  oblasti zdravého vnitřního 
prostředí budov.

• Projektové výstupy jsme doplnili často kladenými otázkami a  odpovědmi a  malým shrnutím 
administrativních postupů při adaptaci budov a zveřejnili je na doméně www.adaptacedomu.cz

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

http://www.poradme.se/adaptacedomu/#!/ebook
http://www.poradme.se/adaptacedomu/#!/ebook
http://www.poradme.se/adaptacedomu/#!/index2
http://www.adaptacedomu.cz
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Interaktivní vzdělávání veřejnosti o změně klimatu v hlavním městě Praze

V tomto projektu spolupracujeme se společností CI2, o. p. s. Chceme nabídnout Pražanům zajímavý 
a  souhrnný pohled na změnu klimatu. Využijeme při tom mobilní expozici „Klima se mění, změň se 
i ty“. V letech 2019–2020 probíhá vzdělávací kampaň, která pomůže překonat bariéry v porozumění 
a  chápání problematiky změny klimatu veřejností a  veřejnou správou. Kromě výstavy nabídneme 
pracovní setkání pro úředníky a politiky, diskusní panel a další možnosti debaty s odborníky a také 
přehlednou příručku pro starosty či politiky.

V roce 2019 jsme se podíleli jako spoluautoři a spoluvydavatelé na publikaci „Města a sídelní krajina 
ČR v době změny klimatu“, kterou budeme v kampani dále používat jako podkladový text a průvodce 
výstavou, a na úpravě výstavy a doplnění o „pražský panel“.

Brožura města a sídelní krajina ČR a SK

Hlavní město Praha 15. 7. 2018 – 31. 12. 2019 200 000 Kč 200 000 Kč

https://ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/brozura_mesta_a_sidelni_krajina_cr_a_zk_0.pdf
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Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden

Sdružení pražských ekoporaden funguje od roku 2011 a  má v  současnosti 9 členů. Agentura 
Koniklec je jedním ze zakládajících členů tohoto neformálního sdružení. Členské poradny pokrývají 
většinu environmentálních témat, která jsou pro obyvatele Prahy zajímavá, atraktivní a potřebná.  
K činnosti Ekoporaden Praha v roce 2019 jsme přispěli odborným článkem dvěma tiskovinami.

• 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 2019 stal naším významným vkladem pro 
činnost pražských ekoporaden zejména v oblasti poradenství domácnostem v oblasti zdravého 
vnitřního prostředí. Tím jsme zpřístupnili výsledky našich projektů kolegům ekoporadcům.

• Tištěný výstup se zaměřil na neživou přírodu – ve spolupráci se Štěpánem Rakem vznikla 
příručka Zkamenělá Praha, která kromě osvětové náplně v  podobě propagace významných 
paleontologických lokalit poskytuje poradenství návštěvníkům – jak se na lokalitách chovat a jak 
pracovat s paleontologickými nálezy. 

• Naše výstupy pro Ekoporadny Praha:

• Brožura Zkamenělá Praha

• Leták / plakát Zdravá a úsporná domácnost

• Odborný článek Kvalita vnitřního prostředí budov

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

https://koniklec.cz/zkamenela-praha/
https://koniklec.cz/zdrava-a-usporna-domacnost/
http://www.ekoporadnypraha.cz/index.php/2019/02/07/agentura-koniklec-kvalita-vnitrniho-prostredi-budov/
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Systémová a průřezová spolupráce v oblasti EVVO v Praze

Aktualizovali jsme Informační systém EVVO v Praze.

Hlavní město Praha podporuje EVVO na mnoha úrovních. Tradičně se na výchově a  vzdělávání 
podílíme nejen konkrétními projekty a  službami, ale také systémovou a  průřezovou spoluprací. 
Pomáhali jsme vytvářet a udržovat informační systém EVVO, připravili jsme příspěvek na pražskou 
konferenci EVVO a pravidelně přispívali do oborového časopisu Pražská EVVOluce.

• 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. Informační systém slouží Pražanům, 
vzdělávacím institucím a další odborné veřejnosti pro orientaci v nabídce služeb EVVO v hlavním 
městě.

• V roce 2018 jsme byli úspěšní v poptávkovém řízení hlavního města Prahy na aktualizaci rozsáhlých 
databází Informačního systému EVVO hlavního města Prahy. Dílo bylo rozděleno na tři etapy, práce 
na poslední z nich jsme úspěšně dokončili v říjnu 2019.

• 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.
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Připravili jsme příspěvek na 10. pražskou konferenci o ekovýchově.

Napsali jsme 3 články do Pražské EVVOluce.

• Dne 17. 10. 2019 se v pražském Hotelu Olympik konala krajská konference EVVO, pro kterou jsme 
připravili příspěvek Digitální interpretace pražské přírody.

• Příspěvek představil jednak naše zkušenosti s interpretací přírodního dědictví pomocí digitálních 
technologií, dále výsledky výzkumu zaměřeného na tuto problematiku, kterého jsme se účastnili, 
a také základní koncepty, pravidla a miskoncepty, které s tématem souvisí.

• Téma digitální interpretace patří v  diskurzu EVVO k  těm spíše kontroverzním. Náš příspěvek 
obohatil následující panelovou diskusi a nám umožnil skvělou zpětnou vazbu do další práce.

• V  čísle 1/2019 jsme prezentovali průvodce po zajímavých geologických a  paleontologických 
lokalitách (nejen) Prahy a představili nové výukové programy Dovolená u Radotínského moře a Můj 
strom.

• V  čísle 2/2019 jsme představili naši poradenskou činnost v  oblasti vnitřního prostředí budov 
a adaptace domů a nechali čtenáře nahlédnout do zákulisí vzniku digitální vrstvy průvodce Stezkami 
Barrandienu

• Číslo 3/2019 bylo věnováno změně klimatu a  my jsme do něj přispěli rozsáhlým článkem 
#KlimaNaDoma, ve kterém jsme zveřejnili první poznatky z  měření dopadů změny klimatu na 
vybrané pražské budovy.
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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 Barrandienu zahrnující jihozápadní část Prahy a  jihozápadní část Středočeského 
kraje. Zde se také podílíme jako partneři na přípravě vyhlášení Národního geoparku Barrandien.

Příroda a šetrná turistika

Stezkami Barrandienu

Síť stezek Barrandienu se opět rozrostla. Tentokrát jsme opustili nám důvěrně známé území 
Českého krasu a k němu přilehlých pražských částí a zamířili trochu jiným směrem, do ještě méně 
známých koutů Barrandienu v okolí Křivoklátu.  Ale i tato místa svým půvabem chytí návštěvníka za 
srdíčko. Jsme zastánci zejména pěší turistiky, ale krajina Křivoklátska si doslova říká o poznávání 
i z cyklistického sedla.

Ministerstvo životního prostředí 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 200 000 Kč 200 000 Kč
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• Vydali jsme třetí díl průvodce Stezkami Barrandienu navazující na své dva velmi úspěšné 
předchůdce z let 2017 a 2018. Území Barrandienu je rozsáhlé a třetí díl průvodce jsme věnovali 
jeho západní části. Tentokrát jsme prošli území zasahující na oblíbené Křivoklátsko a objevovali 
jsme opět méně známé cesty. Na těch jsme vytýčili 10 nových tras.  Průvodce tentokrát pamatoval 
i na cyklisty – 2 trasy jsou zaměřeny primárně na cykloturistiku.

• Celková délka tras je 180 km.

• K průvodci byla zpracována rozsáhlá digitální nadstavba - 10 originálních videoklipů prohlubujících 
návštěvnický zážitek a  umožňujících pohled, který je pro návštěvníka nedostupný. V  digitální 
nadstavbě jsme použili vlastní dronové záběry a  další originální materiály. Zájemci tak mohou 
například na svém mobilním telefonu nebo tabletu zhlédnout celkem unikátní letecké záběry 
krajiny z  perspektivy oblíbených rozhleden nebo například nepřístupnou krajinu v  okolí vodní 
nádrže Klíčava.

• V květnu 2019 jsme uspořádali akci pro veřejnost - info/akční stánek v areálu společnosti Lomy 
Mořina. Info/akční stánek navštívilo cca 600 osob. 

• Projekt byl součástí širšího kontextu přípravy vyhlášení Geoparku Barrandien, na kterém 
spolupracujeme s Ekocentrem Orlov na základě společného memoranda ze dne  9. 7. 2018.

Průvodce Stezkami Barrandienu 3:
https://koniklec.cz/stezkami-barrandienu-3/

https://koniklec.cz/stezkami-barrandienu-3/
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Mapa pražských památných a významných stromů

Projekt navázal na úspěšné vydání mapy pražských památných a  významných stromů, která vyšla 
v roce 2017. Mapové dílo jsme pojali tentokrát velkoryseji – území Prahy bylo rozděleno do 5 částí (SV, 
JV, SZ, JZ a centrum). 

• Jako součást projektu proběhly 2 komentované vycházky – první představila zajímavé stromy 
Obory Hvězda, druhá směrovala za stromy na pražském Petříně. Vycházek se dohromady 
zúčastnilo 80 zájemců.

• Soubory map budou distribuovány v roce 2020 například informačním turistickým centrům, ve 
spolupráci s KČT, NPÚ, ekoporadnami a ekocentry, městskými částmi a dalšími spolupracovníky. 
Častý je odběr individuálními zájemci. 

• Jednotlivé mapy jsou dostupné on-line: https://koniklec.cz/mapa-stromu/

Mapování pražských významných (tedy „památných“ i jinak zajímavých a pozoruhodných) stromů 
v  Praze a  nejbližším okolí přináší lidem inspiraci k  výletům za městskou přírodou, poučení 
o historii i přírodě, prostředky k vzdělávání dětí i dospělých a posílení vztahu obyvatel k místu 
jejich domova. 

Ministerstvo životního prostředí

Hlavní město Praha

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

15. 6. 2019 – 31. 12. 2019

200 000 Kč

150 000 Kč

200 000 Kč

150 000 Kč

https://koniklec.cz/mapa-stromu/
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Stezkami pražského Barrandienu

• Uspořádali jsme 8 komentovaných vycházek na významné pražské geologicko-paleontologické 
lokality. Vycházky vedl oblíbený popularizátor geologie a paleontologie Mgr. Štěpán Rak. 

• Vycházek se zúčastnilo téměř 600 návštěvníků.

• Na vycházkách jsme pořizovali bohatou dokumentaci, z níž vznikly krátké klipy pro publikování 
na sociálních sítích a podporu další účasti na vzdělávacích akcích.

I Praha má své moře. Je pravdou, že zaniklo před mnoha miliony let, ale s památkami na jeho pradávné 
obyvatele se setkáváme dodnes. Pražská neživá příroda přestává být pomalu ale jistě opomíjená 
ve srovnání s  jinými přírodními „atrakcemi“ hlavního města. Není divu, v  pražském Barrandienu 
najdeme lokality a fenomény evropského a světového významu. Jsme rádi, že i díky nám se rozšiřuje 
povědomí veřejnosti o „geovědách“. 

Přehled uskutečněných i plánovaných vycházek:
https://bit.ly/2VCSl0d

Hlavní město Praha 14. 6. 2018 – 31. 12. 2019 130 000 Kč 0 Kč

https://bit.ly/2VCSl0d
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Praha inNatura

Digitální interpretace, pokud je dobře zpracována, vede k 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.

• 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. 

• Principy digitální interpretace jsme prezentovali na pražské konferenci EVVO.

Informace o projektu: 
bit.ly/2W7SAQn

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

http://bit.ly/2W7SAQn
http://bit.ly/2vZ1qRR  
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Parukářka inNatura

Vrch svatého Kříže je protáhlý kopec tyčící se nad Prahou 3. Má parkovou až lesoparkovou úpravu 
a je každodenním cílem stovek návštěvníků hledajících kousek přírody v širším centru města. Na 
kopci se nachází tři informační a naučné tabule. Projektem Parukářka inNatura jsme přinesli jejich 
digitální rozšíření.

• Aplikace z rodiny inNatura zprostředkovává atraktivní formou (nejen) přírodní zajímavosti vrchu.

• Pro digitální interpretaci jsme kopec rozdělili na několik tematických částí.

• Návštěvník má možnost seznámit se se stromy, které se na vrchu nacházejí, s  ptactvem 
i rostlinami na postupně vznikajících květnatých loukách. 

• Aplikace informuje i  o  dalších atraktivitách vrchu – hřištích pro lidi i  jejich čtyřnohé přátele, 
grilovacích a piknikových místech, nádherných rozhledech na Prahu i trochu tajemných místech 
na povrchu i v podzemí. 

• Každý interpretovaný objekt je prezentován bohatou fotografickou dokumentací a  dalšími 
multimédii.

MČ Praha 3 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019 47 000 Kč 47 000 Kč
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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.

• 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.

Zkušenosti získané v  minulých letech zúročujeme také ve službách poskytovaný veřejné správě. 
Zabýváme se metodickou podporou v oblasti strategického plánování adaptace na změnu klimatu.

• V roce 2019 jsme byli spoluvydavateli metodického materiálu „Města a sídelní krajina ČR v době 
změny klimatu“. Tato publikace představuje stručný přehled problematiky z aktuální perspektivy 
se zvláštním důrazem na situaci v Praze.

• V listopadu 2019 jsme pomáhali zajišťovat celostátní odborný workshop v Novém Jičíně určený 
pro zástupce veřejné správy z měst, obcí a regionů. Zde probíhal mimo jiné praktický trénink 
účastníků v terénním průzkumu pro adaptaci města na změnu klimatu.

• V  obou případech jsme spolupracovali se společností CI2, o.p.s., se kterou jsme také začali 
připravovat doplnění výstavy o  změně klimatu o  specificky pražská témata. V  roce 2020 
společně nabídneme aktualizovanou mobilní expozici Pražanům.

Adaptace sídel na změnu klimatu

Vzdělávání veřejné správy v oblasti změny klimatu

http://www.adaptacesidel.cz
https://www.zelenainformacim.cz
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Věda, výzkum a odborná činnost

Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách

Aktualizace vzdělávacího materiálu MŽP pro veřejnou správu

Od května 2018 se podílíme 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. Realizací výzkumu 
je pověřeno konsorcium navazující na několik úspěšných výzkumů v  oblasti environmentálního 
vzdělávání, jehož byla AK v minulosti členem. Toto konsorcium se skládá ze zapsaného spolku BEZK, 
Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  V roce 2019 
proběhl sběr velkého reprezentativního souboru dat z 8. ročníků základních škol. Podíleli jsme se 
na přípravě tohoto sběru i zpracování dat. V roce 2020 budou doplněna data z 6. a 9. ročníků ZŠ, 
data z  pozorování a  projekt bude směřovat k  vyhodnocení výsledků. Ty by měly osvětlit stávající 
environmentální vědomosti a postoje žáků v dosud nebývalém rozsahu a komplexnosti.

V roce 2019 jsme na základě smlouvy o dílo s Ministerstvem životního prostředí zpracovali aktualizaci 
Vzdělávacího materiálu pro veřejnou správu, který byl původně určen pro zajištění základní úrovně 
vzdělání úředníků veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí (environmentální minimum). 
Materiál bylo nutno výrazně obsahově i  formálně aktualizovat, provést aktualizaci dle novelizací 
příslušné legislativy, opatřit aktuálními příklady a přizpůsobit a vylepšit ilustrační doprovod. Výsledný 
studijní materiál má rozsah 130 stran a jeho další využití v praxi zajišťuje ministerstvo.
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Finanční zpráva
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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 639 128 767

II. Osobní náklady celkem 730 0 730

III. Daně a poplatky celkem 0 3 3

IV. Ostatní náklady celkem 0 17 17

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

0 12 12

Celkem náklady 1 368 160 1528

Výnosy
tis. Kč

Hlavní činnost Ekonom. činnost Celkem

I. Provozní dotace 1 399 0 1 399

II. Tržby za vlastní výkony a zboží 0 321 321

III. Ostatní výnosy 0 1 1

Celkem výnosy 1 399 322 1 721

Hospodářský výsledek
tis. Kč

Hlavní činnost Ekonom. činnost Celkem

Před zdaněním 31 162 193

Po zdanění 31 162 193

Struktura nákladů a výnosů
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Přehled přijatých grantů

Komentář

Tabulka obsahuje částky skutečně přijaté v roce 2019 bez ohledu na realizační období projektu.

Výsledkem hospodaření za rok 2019 je 193 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. 18,7 % celkových výnosů, což odpovídá 
neziskovému charakteru organizace. Odchylka od dlouhodobé strategie společnosti dosahovat 
přibližně 1/3 výnosů z  ekonomické činnosti byla způsobena nárůstem úspěšnosti grantovaných 
projektů, což při stálé personální kapacitě organizace neumožňovalo provádět vedlejší činnost ve 
větším rozsahu. 

Projekt Přijato v roce 2019 Donor

Poraďme se o mikroadaptacích 200 000 Ministerstvo životního prostředí

Významné stromy a jejich příběhy 200 000 Ministerstvo životního prostředí

Stezkami Barrandienu III 200 000 Ministerstvo životního prostředí

Parukářka inNatura 47 000 Městská část Praha 3

Interaktivní vzdělávání veřejnosti  
o změně klimatu v hl. m. Praze

200 000 Hlavní město Praha

Mapa památných a významných 
stromů

150 000 Hlavní město Praha
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Stanovisko správní a dozorčí rady

Výroční zprávu za rok 2019 schválila na svém řádném jednání konaném v sídle společnosti dne  
23. 6. 2020 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 ní výhrady. 
 

V Praze dne 29. 6. 2020

Mgr. Irena Strnadová
předsedkyně dozorčí rady

v. r.
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Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2019 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., Mallorn, z. s., Českému rozhlasu, 
Ekocentru Koniklec, o. p. s., Hlavnímu městu Praha, Klubu českých turistů, Ministerstvu životního 
prostředí, Muzeu Českého krasu v Berouně, Vysoké škole AMBIS, Středočeskému kraji

a jmenovitě pak:

Ing. Janě Caldrové, Ing. Rianě Cestrové, Ondřeji Čadkovi, Mgr. Romaně Červinkové, doc. PhDr. Janu 
Činčerovi, Ph.D., Mgr. Pavlu Činčerovi, MgA Janu Čtvrtníkovi, Barbaře Doležalové, Honzovi Doležalovi, 
Romanu Doležalovi, Ing. Karlu Fousovi, MVDr. Luboši Gardoňovi, Mgr. Danovi Hájkovi, Mgr. Haně 
Hofmeisterové, Mgr. Markétě Hrnčálové, Kateřině Hynkové, Ing. Gabriele Kalábkové, Petru Karasovi, 
Lindě ElKá Kašpárkové, Ing. Tomáši Kažmierskému, Mgr. Alici Končinské, RNDr. Jiřímu Kosovi,  
Mgr. Simoně Kosíkové, PhDr. Dagmar Koucké, RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D., Vladimíru Mácovi, 
Mgr. Martinu Machovi, Ing. Vítu Malému, Petru Martinovskému, Sašovi Myslíkovi, Václavě Naskosové, 
Ing. arch. Petru Klápštěmu, Ing. arch. Liboru Kodlovi, Mgr. Ing. Petrovi Pavelčíkovi, Mgr. Danielu 
Tichému, Mgr. Ondřeji Nováčkovi, Ing. Heleně Hilmerové, Filipu Bernardovi, Mgr. Petře Novákové 
Sádkové, Mgr. Josefu Novákovi, Ph.D., Ing. Martě Ortové, Mgr. Michalu Petrusovi, Mgr. Michaelu 
Pondělíčkovi, Ph.D., Josefíně Pondělíčkové, Karolíně Pondělíčkové, Mgr. Štěpánu Rakovi, Ing. Aleši 
Rudlovi, Ing. Václavu Saifrtovi, Ing. Jiřímu Stachovi, Janě Stibralové, Mgr. Ireně Strnadové, Ing. Pavlu 
Struhovi, Ing. Miroslavu Šafaříkovi, doc. Ing. arch. Vladimíře Šilhánkové, Ph.D., Jakubu Šimkovi, Janu 
Tomiškovi, 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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Zpracovali v červnu 2020 Miroslav Lupač a David Kunssberger. 
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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. 2019 – 31. 12. 2019

Zpracováno dne: 31. 3. 2019

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

Příloha / účetní výkazy
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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 zaslá-
ním 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.. 




