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Ž IVOTOPIS 

 

Miroslav Lupač 

Osobní údaje 

Miroslav Lupač, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3  

tel.: +420 775 339 333 

e-mail: mirek@koniklec.cz 

Profil 

Narodil jsem se 2. 5. 1971 v Praze a stále v Praze žiji. Od počátku školní docházky jsem byl 

rozhodnut věnovat se celoživotně lékařství. Na gymnáziu jsem se stále více orientoval na 

programování a informační technologie. Po maturitě jsem studoval lékařství na 1. LF 

Univerzity Karlovy. Zde jsem prožil revoluční rok 1989. Po 5 letech studia jsem školu opustil a 

odešel do neziskového sektoru pracovat v ochraně životního prostředí. Věnuji se hlavně 

udržitelnému rozvoji obcí, výchově a vzdělávání a strategickému plánování. Ve své práci se 

snažím o mezioborový přístup k ekologii, propojení přírodních věd se společenskými vědami 

a informačními technologiemi. Živil jsem se také jako grafik, programátor a redaktor. 

Vzdělání 

2020 -  Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí 

student oboru Aplikovaná ekologie 

1989 – 1994 Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta 

studium oboru Všeobecné lékařství ukončeno ve 4. ročníku 

1985 – 1989 Akademické gymnázium Praha 

studium se zaměřením na biologii a programování, maturita 

Současná pozice 

mailto:mirek@koniklec.cz
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Ředitel Agentury Koniklec, o. p. s. (od roku 1996) 

Soukromý podnikatel – technický poradce v ochraně životního prostředí (od roku 1999) 

Konzultant ve společnosti CI2, o. p. s.  

Vybrané pracovní zkušenosti 

Projektové řízení 

1998 – 2005 Místní Agenda 21 a participace veřejnosti v procesu rozhodování  

o životním prostředí a rozvoji v regionu Českého krasu 

2006 - 2007 Systém environmentální asistence - posílení kapacity systémového 

environmentálního poradenství pro veřejnost – ověření nových 

postupů (Agentura Koniklec, o. p. s. | Transition Facility EU 2004) 

2008 - 2009 Praktická a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích 

Středočeského kraje (Agentura Koniklec, o. p. s. | SFŽP ČR) 

2010 - 2012 Města a klimatická změna (TIMUR, o. p. s. | SFŽP ČR) 

2014 – 2015 Poradme.se – Komunitně orientované environmentální poradenství 

(Agentura Koniklec, o. p. s. | Fond pro NNO/Blokový grant 

Norsko/EHP) 

2015 - 2016  Adaptace sídel na změnu klimatu (Civitas per populi, o. p. s, Agentura 

Koniklec, o. p. s a další | Finanční mechanismus Norsko/EHP) 

2016 - 2017 Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany ŽP 

měst a obcí (Agentura Koniklec, o. p. s. | Program švýcarsko-české 

spolupráce / FEO) 

Regionální a celostátní kampaně 

1992 – 1999 celostátní koordinační servis The Earth Day International v ČR 

1995 – 1996  informační centrum a environmentální vzdělávání veřejnosti EU 

PHARE/TACIS 

1996  národní kampaň na podporu známky “Ekologicky šetrný  

výrobek” (Agentura Koniklec, o. p. s. | MŽP ČR) 

2004   kampaň pro popularizace problematiky udržitelného rozvoje v 

Libereckém kraji (Liberecký kraj) 

2006 - 2008  „Ústecko - živý region“ - Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného 

rozvoje v Ústeckém kraji (Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.) 
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2010 - 2011  „Ekologická stopa – propagace udržitelného rozvoje na místní úrovni“ 

(TIMUR, o. s. | Revolvingový fond MŽP) 

2015 - 2016 KLIMADAPT pro obce Středočeského kraje (TIMUR, o. p. s.) 

2020 #KlimaNaDoma – adaptace domů (Agentura Koniklec, o. p. s.) 

Mezinárodní týmy 

2018 - 2021 LIFE DELIVER (CI2, o. p. s., Mestská časť Bratislava-Karlova ves, 

Karpatský rozvojový inštitút, o. z., Bratislavské regionálne ochranárske 

združenie – BROZ | The EU LIFE Programme) 

 

Hodnocení a posuzování  

1993 – 1995 externí hodnotitel Nadace rozvoje občanské společnosti  

2013 člen týmu zpracovatelů 6. národního sdělení ČR k Rámcové úmluvě 

OSN o změně klimatu (Integra, s. r. o. | MŽP ČR) 

2019 – 2020 člen hodnotícího panelu The LIFE Programme EU (MŽP ČR) 

Informační systémy a environmentální reporting 

1994 – 2006 design, programování, tvorba informačních systémů o životním 

prostředí; převážná část téměř 100 dílčích projektů financována buď 

programem PHARE, nebo českou vládou. 

1996 - 1997 vedení pilotního projektu informačního systému o životním prostředí 

na internetu projektu komunikačního centra MŽP pro nestátní 

neziskové organizace 

2008 - 2009 vedoucí projektu Metodický program pro pracovníky veřejné správy 

k environmentálnímu hodnocení a tvorba elektronického 

Informačního systému ŽP pro obce (TIMUR, o. s. | SFŽP ČR) 

2008 – 2009  zpracovatel systému indikátorů a monitorovacího programu pro 

sledování a hodnocení dlouhodobých environmentálních, sociálních a 

ekonomických změn v národních parcích a biosférických rezervacích 

České republiky (Přírodovědecká fakulta UK | SP/4i2/40/08) 

2010 - organizace celostátní soutěže obcí Zelená informacím 

2010 - 2012 člen týmu zpracovatelů Ročenky životního prostředí hlavního města 

Prahy 2010 (TIMUR, o. s. | MHMP), Zprávy o stavu životního prostředí 

Krnovska (TIMUR, o. s. | Město Krnov), Zprávy o životním prostředí 

města Turnov (TIMUR, o. s. | Město Turnov) 
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2012 - 2013 ICT projektu „Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a 

středních škol“ (TIMUR, o. s. | OP Vzdělávání pro  

konkurenceschopnost / ESF) 

Věda, výzkum, průzkumy a analýzy 

1999  Studie o metodách a formách environmentální výchovy, vzdělávání a  

osvěty v EU a vybraných rozvinutých zemích světa (MŽP ČR) 

2000 – 2011 Přehled výsledků projektů nestátních neziskových organizací 

podpořených Ministerstvem životního prostředí 

2005  Analýza stavu zajištění a potenciálu pro environmentální výchovu a  

vzdělávání v regionu Českého krasu a Analýza činnosti nestátních 

neziskových organizací s environmentálním zaměřením ve 

Středočeském kraji (SROP Středočeského kraje) 

2006 Analýza současného stavu environmentálního poradenství mimo 

resort životního prostředí v ČR (MŽP ČR) 

2006 Survey on Environmental Consulting in EU Countries, Norway and 

Switzerland (MŽP ČR) 

2008 - 2009  Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a 

poradců na území České republiky (MŽP ČR | Technická pomoc OP 

ŽP) 

2008 – 2009 Analýza potřebnosti a využívání environmentálních vzdělávacích 

center na území České republiky (MŽP ČR | OP ŽP) 

2010 Analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání 

pracovníků veřejné správy v ČR (MŽP ČR) 

2012 - 2013 Hodnocení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty TB010MZP056 (TA ČR | MŽP ČR) 

2013 Analýza pro stanovení monitorovacích indikátorů  projektů 

financovaných z OP VK/MŠMT ČR 2011-2013 (MŠMT ČR) 

2015 Srovnávací analýza dopadů prioritní osy 7 Operačního programu 

Životní prostředí na stav EVVO v ČR (TA OPŽP | MŽP ČR) 

2017 Evaluace naučných stezek využívajících mobilní technologie, (BEZK z. 

s., Masarykova univerzita Brno | SFŽP ČR) 

2019 Environmentální gramotnost na českých školách (BEZK, z. s., 

Masarykova univerzita Brno | TA ČR TITXMZP804) 

Odborné vzdělávání 
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2005  spoluorganizátor konference “Otázky udržitelného rozvoje” ve  

spolupráci s Ústeckým krajem (Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.) 

2011 aktualizace kurzu environmentálního minima pro zaměstnance 

ústředních správních úřadů (Institut pro místní správu – MV ČR, MŽP 

ČR) 

Odborné pracovní skupiny 

1999 – 2000 Řídící výbor projektu Integrované rozhodování o životním prostředí  

a podpora aktivit zapojování veřejnosti (Program EU PHARE/TACIS) 

2007 - 2010 Ad hoc pracovní skupina Environmentální poradenství při  

Meziresortní pracovní skupině EVVO při MŽP 

2011 Pracovní skupina MŽP pro cíle a indikátory environmentální výchovy, 

člen užšího týmu zpracovatelů a spoluautor koncepčního materiálu 

Cíle a indikátory EVVO v ČR 

2014 Pracovní skupina pro EVVO a EP při odboru ekonomických  

a dobrovolných nástrojů MŽP ČR 

Strategie 

2000 – 2004 Strategický plán udržitelného rozvoje širšího území Českého krasu 

2002 – 2003 vedoucí pracovní skupiny Veřejnost v týmu pro přípravu Koncepce  

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Středočeského kraje 

2003 - 2005  koordinátor Komplexního programu zapojování veřejnosti do  

rozhodování o životním prostředí a plánování udržitelného rozvoje  

v širším regionu Českého krasu” (SFŽP ČR) 

2004  člen týmu zpracovatelů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého  

kraje a Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (Ústav pro 

ekopolitiku, o. p. s.) 

2019 – 2021 zpracovatel / člen týmu zpracovatelů strategií adaptace měst na 

změnu klimatu (CI2, o. p. s. | Holice, Třebíč, Jihlava) 

2020 koordinátor týmu zpracovatelů Akčního plánu adaptace Libereckého 

kraje na změnu klimatu (CI2, o. p. s., Liberecký kraj) 

Jazykové schopnosti  

čeština   angličtina   

rodilý mluvčí (5)  znalost umožňující profesionální práci (3) 
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ruština   němčina, francouzština, italština 

základní (1)   základní (1) 

latina a klasická řečtina 

základní, terminologické znalosti 

Ostatní dovednosti 

- kancelářské aplikace, komunikace, sítě, vektorová i rastrová grafika, střih audio/video, 

Arc/QGIS (pokročilý uživatel), HTML, PHP, MySQL, dBase (základní úroveň) 

- správa informačních systémů, data-mining/processing  

- zkušenosti s metodologií výzkumu v sociálních vědách 

- grafické práce a tisková příprava 

- pedagogická praxe, mimoškolní vzdělávání dětí i dospělých, vyjednávání, facilitace 

- konferenční a produkční činnosti 

Žaměstnání a členství ve statutárních orgánech společností 

2020 -  Ekocentrum Koniklec, o. p. s. 

člen správní rady 

2020 -   Kolínský klášter – centrum duchovních cvičení, z. ú. 

člen správní rady 

2018 -  Městská část Praha 3 

člen Komise životního prostředí RMČ 

2018 - CI2, o. p. s. 

odborný konzultant 

2017 Národní institut dalšího vzdělávání 

systémový analytik  

2013, 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

analytik monitorovacích indikátorů Odboru řízení OP VK 

2014 -  Civitas per populi, o. p. s. 

člen dozorčí rady 

2014 Ministerstvo životního prostředí ČR 

odborný pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů 

2004 -   Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s. (dříve o. s.) 

zakladatel, člen statutárního orgánu, odborný pracovník 
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1992 -  Agentura Koniklec, o. p. s. (dříve o. s.) 

člen statutárního orgánu, zakladatel, ředitel 

Držená oprávnění 

1989 -  řidičské oprávnění skupin AM, B 

1999 -  živnostenská oprávnění (od r. 1999): činnost technických poradců 

v oblasti životního prostředí; administrativní a organizační služby; 

zpracování dat; grafické práce; nákup zboží za účelem dalšího prodeje 

a prodej 

2002 - zbrojní průkaz skupiny B, E 

Vybrané publikace 

- LUPAČ, M. (ed.) Informační systémy v neziskovém sektoru – sborník. Praha: Agentura 

Koniklec, 1993 

- LUPAČ M. Přehled metod a forem environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v EU 

a vybraných rozvinutých zemích světa. Praha: MŽP ČR, 1999 

- Kolektiv. Návod k použití Místní Agendy 21. Praha: MŽP ČR, 2002 

- LUPAČ, M. (ed.) Strategický plán udržitelného rozvoje širšího území regionu Český 

kras. Praha: Agentura Koniklec, 2003 

- Kolektiv. Zrcadlo místní udržitelnosti 1. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2005 

- Kolektiv. Zrcadlo místní udržitelnosti 2 (spoluautor). Praha: REC ČR; Týmová iniciativa 

pro místní udržitelný rozvoj, 2006 

- LUPAČ M. et al: Analýza současného stavu environmentálního poradenství mimo 

resort životního prostředí v ČR, MŽP ČR, 2006 

- LUPAČ M.: The Survey on Environmental Consulting in EU Countries, Norway and 

Switzerland, MŽP ČR, 2007 

- LUPAČ M. et al: Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a 

poradců na území České republiky, MŽP ČR, 2009 

- LUPAČ M., NOVÁK, J., TŘEBICKÝ, V.: Metodika pro sestavení zprávy o stavu životního 

prostředí města, TIMUR, 2009, ISBN 978-80-904490-0-8 

- LUPAČ M.: Analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání 

pracovníků veřejné správy v ČR, MŽP ČR, 2010 
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- TŘEBICKÝ V., LUPAČ M., NOVÁK J.: Metodika Ekologická stopa města, TIMUR, 2011, 

ISBN 978–80–87549–00–1 

- Ročenka životního prostředí hlavního města Prahy 2010 (spoluautor), MHMP, 2012, 

on-line 

- LUPAČ M., NOVÁK J. et TŘEBICKÝ V., 2012: Chrudim - případová studie Města a 

klimatická změna - uhlíková stopa jako nástroj politiky ochrany klimatu  na místní 

úrovni ČR. - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., Praha, online 2012 

- LUPAČ M., NOVÁK J. et TŘEBICKÝ V., 2012: Městská část Praha-Libuš - případová 

studie Města a klimatická změna - uhlíková stopa jako nástroj politiky ochrany 

klimatu  na místní úrovni ČR. - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., 

Praha, online, vystaveno 31. 8. 2012“ 

- LUPAČ M., NOVÁK J., TŘEBICKÝ V.: Metodika „Města a klimatická změna – uhlíková 

stopa jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni ČR“ - Týmová iniciativa 

pro místní udržitelný rozvoj, o. s., Praha, 2012, ISBN: 978-80-87549-05-6 

- LUPAČ M. (ed.): Zpráva o stavu životního prostředí Krnovska – Městský úřad Krnov, 

Krnov, 2012 

- ČINČERA J. et al.: „Bio se hnojí v noci“: proč lidé (ne)kupují environmentálně šetrné 

produkty - BEZK a Agentura Koniklec, o.s., 2013, dostupné on-line (recenzovaný 

odborný článek) 

- HRON A., LUPAČ M. (eds.): Obce a změna klimatu. Na cestě k adaptaci - Týmová 

iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s., Praha, 2016, ISBN: 978-80-87549-06-3 

- PONDĚLÍČEK, M. et al. Adaptace na změnu klimatu. 1. vydání. Praha : Civitas per 

populi, o. p. s., 2016. 174 s. ISBN 978-80-87756-09-6 

- ČINČERA, J., JANČAŘÍKOVÁ, K., MATĚJČEK, T., ŠIMONOVÁ, P., BARTOŠ, J., LUPAČ, M. 

Metodika pro autoaevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy. Brno, 

Praha: Masarykova univerzita, BEZK, Agentura Koniklec, 2016 

- ČINČERA, J., JANČAŘÍKOVÁ, K., MATĚJČEK, T., ŠIMONOVÁ, P., BARTOŠ, J., LUPAČ, M., 

BROUKALOVÁ, L. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1. vyd. Brno: BEZK; 

Masarykova univerzita; Agentura Koniklec, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1. 

- Jan Cincera, Michal Medek, Pavel Cincera, Miroslav Lupac & Irena Tichá (2017): What 

science is about – development of the scientific understanding of secondary school 

students, Research in Science & Technological Education, DOI: 

10.1080/02635143.2017.1285760. 
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- ČINČERA, J., MEDEK, M., LUPAČ, M. Příroda 2.0: Využití digitálních médií pro terénní 

interpretaci přírodního dědictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 

978-80-210-8944-0. 

- STANO, P., ŠTEINER, A., HUDEKOVÁ Z. (eds.). Katalóg vybraných adaptačno-

mitigačných opatrení pre urbanizované územie. Bratislava: Karpatský rozvojový inštitút 

a Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, 2020. ISBN 978-80-570-2374-6. 

- TŘEBICKÝ, V., LUPAČ M. (eds.). Akční plán adaptace Libereckého kraje na změnu 

klimatu. Praha: CI2, o. p. s. dostupné on-line: https://zivotni-prostredi.kraj-

lbc.cz/sucho-a-retence-vody 

Aktualizováno 20. 3. 2021 
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