
Výroční zpráva za rok 2021



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

Zaměřujeme se na vše pozitivní, poučné, zábavné a užitečné. To, co je „ekologické“, není jen zelené, ale 
hlavně pestré a přirozené. Přirozené jako příroda, s níž bychom neměli ztrácet kontakt. K tomu přispíváme 
naší prací pro malé i velké. Chceme být prospěšní vědě, výzkumu a vzdělávání, aby se „ekologii“ lépe dařilo 
ve společenském klimatu. Klima se ostatně mění, a proto vymýšlíme, jak si s touto změnou poradit. Zajímají 
nás nové technologie a to, jak mohou pomoci životnímu prostředí a přátelům přírody.
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Výroční zpráva za rok 2021

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 a změny klimatu, analytickou činností a zpracováním dat o životním 
prostředí. Ve všech projektech a činnostech je v různých podobách zapojeno téma udržitelného 
rozvoje a společenské odpovědnosti. Agentura Koniklec se po celou dobu své existence orientuje na 
využití moderních informačních a digitálních technologií.

AK se 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

2001

Cena v soutěži O lidech s lidmi
2002

Cena Britské rady
2001

Cena The Sasakawa Peace Foundation 
1997



4

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 2021 byl 29. rokem existence naší organizace. „Třicítka“ na krku a dva roky s COVIDem za sebou. 
Jsem moc rád, že nás ani věk, ani viry nezastavily a naopak jsme tváří v tvář složité situaci jako vždy 
přišli na něco nového. 

Tak například se nám podařilo naši službu #KlimaNaDoma rozšířit o  předpovědní službu a  nový 
interaktivní model adaptace domů. Děláme vše pro to, aby se co nejvíce lidí dozvědělo, jak připravit 
svoje obydlí na nepříjemné dopady změny klimatu. Abychom je zaujali i v době lockdownu, připravili 
jsme řadu klimatických experimentů „na doma“. Začali jsme také spolupracovat se Skautským 
institutem, se kterým chceme toto vše ukázat dětem na praktických příkladech v  okolí kluboven 
a škol.

Naše další služba Poradme.se se už delší dobu soustředí na šetrnou spotřebu. V naší „Účtenkovce“ 
sbíralo 30 domácností i  další jednotlivci stvrzenky od svých nákupů a  my tak získávali představu 
o jejich složení. Mohli jsme podrobně prozkoumat i různé obaly a jejich uhlíkovou stopu. Naše články, 
infografiky a  kalkulačky nabízí spoustu užitečných rad, jak ušetřit peníze, klima, zbytečný odpad 
a zachovat odpovídající kvalitu. Na konci roku se nám podařilo vydat na toto téma audioknihu, kterou 
si můžete pustit třeba právě při nakupování.

Obě služby směřují ke klimatické odpovědnosti, ale také soběstačnosti a připravenosti jednotlivců na 
turbulentní budoucnost. V době psaní těchto řádků jsme již rovnýma nohama uprostřed takové doby 
a environmentální témata se stávají viditelně existenciálními.

Pracovali jsme také ve skupině pražských ekoporaden, kde tradičně přispíváme tématy šetrného 
a zdravého bydlení, spotřeby a nakupování a klimatu. 

Rozběhl se projekt Pražské aleje v době změny klimatu. Navazujeme tak na úspěšné akce s tématem 
pražských stromů a chystáme o alejích knihu.

Moc nás bavilo Pražské kameniště, tedy soubor pestrých činností pro všechny příznivce geologie 
a paleontologie. Protože v době karantény se ven moc nesmělo, pokračovali jsme hlavně v tvorbě 
oblíbených vzdělávacích filmů. Naše videa jsou velmi populární a pomáhala i v on-line výuce. Právě 
naše on-line produkty pro dobu temna prokázaly, že každá složitá situace nám pořád dává prostor 
pro nové nápady.

Kromě toho jsme pokračovali v odborných pracích např. na vzdělávacích materiálech pro veřejné 
zadavatele, znalostní bázi a katalogu opatření pro adaptaci sídel na změnu klimatu, spolupracovali 
s  vysokými školami a  dávali prostor jejich studentům, přednášeli na konferencích a  vyhlašovali 
výsledky soutěže měst Zelená informacím 2020 ve vlastním klíčovacím TV studiu. 

Také z ekonomického hlediska je naše organizace stabilní. Výsledkem hospodaření je malý zisk, 21 % 
našich výnosů si zajišťujeme z  hospodářské činnosti a  máme dostatečnou rezervu hotovosti na 
případné kofinancování nových projektů. 

Musím přiznat, že se po letech snahy o  neustálou inovaci a  kreativní postupy dostavuje únava 
materiálu. V  roce 2021 se sešla strategická rada AK, která se zabývala 9 problémovými okruhy, 
jako například nedostatečná diverzita zdrojů, slabá zpětná vazba od uživatelů služeb, závislost na 
krátkodobých projektech atd. V  nejbližší budoucnosti se musíme vypořádat s  nutnou generační 
obměnou a zajistit celkové oživení naší perspektivy. Tyto úvodníky nemohu přeci věčně psát já.

SHRNUTÍ
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Doufám, že naše snaha stále uvádět do života nové nápady na pomoc životnímu prostředí, člověku, 
přírodě a klimatu oceníte. Z veřejných rozpočtů jsme na to za rok 2021 spotřebovali 1,35 mil. Kč.  
Za tyto peníze by bylo možné pořídit

necelé 3 baterie do elektromobilu Tesla S,

nebo

mimořádnou odměnu generálního ředitele významné energetické společnosti za 14 dnů práce,

nebo

8 hodin provozu Poslanecké sněmovny PČR.

Snad v tomto srovnání obstojíme.

S upřímným poděkováním všem nápadným i nenápadným příznivcům a pomocníkům

Mirek Lupač
ředitel společnosti



8

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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 2021 nebyla plátcem DPH.

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

http://www.koniklec.cz
mailto:info%40koniklec.cz?subject=
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AGENTURA KONIKLEC ON-LINE

Jsme on-line a nabízíme zajímavý aktuální obsah na projektových a tematických webech. Máme 
profily na sociálních sítích a na dalších on-line projektech se podílíme.

www.koniklec.cz
Hlavní webová stránka společnosti

Informace a aktuality projektů

Archiv výročních zpráv od roku 1997

  
100 tisíc

www.barrandien.online/kameniste

Výstupy projektů o neživé přírodě
Rozcestník ke geoprůvodcům 

a geovideím
  
30 tisíc

#GeoStudio 
#GeoVychazky

www.klimanadoma.cz 
www.adaptacedomu.cz

Portál neziskové služby Klima na doma

Online sledování klimatických parametrů 
referenčních budov

Interaktivní model adaptace domů

  
12 tisíc

#KlimaNaDoma

https://www.facebook.com/
agenturakoniklec

Hlavní profil AK na sociálních sítích

Publikování krátkých aktualit 
od nás i odjinud

   
300

https://koniklec.cz/yt 

Publikování veškeré videotvorby

20,8 tisíc zhlédnutých videí

1,4 tisíc hodin celková doba sledování

  
210

www.poradme.se 
www.poradme.se/spotreba

Poradenský portál pro veřejnost
Nová sekce o šetrné spotřebě  

  
5 tisíc

#JednoduseSetrne
#SetrnaSpotreba

http://www.koniklec.cz
http://www.barrandien.online/kameniste 
http://www.klimanadoma.cz
http://www.adaptacedomu.cz
https://www.facebook.com/agenturakoniklec
https://www.facebook.com/agenturakoniklec
https://koniklec.cz/yt
http://www.poradme.se
http://www.poradme.se/spotreba
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LIDÉ

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 Cajthamlová (*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 2021

Ing. Aleš Rudl 
projekt Pražské aleje v době změny klimatu

Mgr. Štěpán Rak 
geologické exkurze, geologická videa, geotýden

Ing. Arch. Libor Kodl 
projekt Adaptace domů na změnu klimatu

RNDr. Miloslav Novák 
soutěž Zelená informacím

Aleš Horáček 
webové stránky

Mgr. David Zahradníček 
redaktor a korektor

Další spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování.



10 11



12

 Zpráva o činnosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ, 
INFORMACE A PORADENSTVÍ

V roce 2021 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 2021 byla adaptace na změnu klimatu a to 
z hlediska domácností a malých komunit. Jednotlivé projekty zaměřené na téma změny klimatu 
jsme sloučili do neziskové služby #KlimaNaDoma, která je nyní naší hlavní značkou pro vše, co 
k tématu nabízíme.

 #KlimaNaDoma

Jednotlivé projekty:

 #KlimaNaDoma pro Prahu a pro Pražany
 Nové šance na klimaticky odolné a zdravé bydlení v Praze

Hlavní město Praha Hlavní město Praha

15. 7. 2020 – 31. 12. 2021 17. 5. 2021 – 31. 12. 2022

270 000 Kč 270 000 Kč

0 Kč 270 000 Kč

Vzděláváme všechny obyvatele a vlastníky domů v adaptaci na změnu klimatu. #KlimaNaDoma 
navazuje na úspěšný koncept mikroadaptací. Na příkladech ukazujeme jednotlivcům, 
domácnostem a  malým společenstvím, jak zlepšit své bezprostřední životní prostředí 
a  přizpůsobit změně klimatu celou mozaiku sousedství, čtvrtí a  města. Používáme důkazy 
z  vlastních dlouhodobých měření na různých domech a  v  jejich okolí, ukazujeme, jak na nás 
působí klima budov a  okolí a  jak můžeme toto působení ovlivnit. Možná se nezdá, jak málo 
často stačí, a chytrým zacházením s naším obydlím můžeme nahradit různé drahé a klimaticky 
náročné technologie. Učíme ostatní ekoporadce, jak radit v této oblasti, a o našich výsledcích 
hodně píšeme.

I v roce 2021 jsme rozšiřovali síť námi provozovaných meteostanic. Přibyla stanice 
v pražském Slivenci a naše síť nyní zahrnuje již 6 stanic. 

KlimaCloud AK 
Podívejte se na data z meteostanic do našeho cloudu: https://www.
klimanadoma.cz/klima-on-line/

https://www.klimanadoma.cz/klima-on-line/
https://www.klimanadoma.cz/klima-on-line/


14

KlimaNaDoma Forecast 
Vytvořili jsme novou součást služby KlimaNaDoma, která slouží uživatelům jako zdroj předpovědi 
počasí. Uživatelé, kteří jsou zapojeni do měření parametrů obydlí, mají přístup k vícezdrojové 
ověřené předpovědi pro dobrou a přesnou přípravu na měření zejména v extrémních obdobích. 
Používáme předpovědní modely a služby Českého hydrometeorologického ústavu (ALADIN), 
Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), Global Forecast System (GFS), 
Deutscher Wetterdienst (ICON-EU) a Windy.com a Yr.no

V roce 2021 jsme začali sledovat u některých objektů hodnoty půdní vlhkosti. Toto sledování 
probíhá pomocí profesionálních dataloggerů TOMST. Prozatím takto sledujeme půdní vlhkost 
u dvou objektů – Slivenec a Ondřejov.

  

Naměřené hodnoty jsme spolu s dalšími zjištěními, identifikovanými problémy a doporučeními 
zpracovali do souhrnných dokumentů – případových studií. 

Případová studie Praha – Chodov: 

http://www.klimanadoma.cz/wp-content/uploads/2021/06/Pripadova_studie_Praha.pdf 

Případová studie Praha – Slivenec: 

http://www.klimanadoma.cz/wp-content/uploads/2021/11/Pripadova_studie_Slivenec.pdf

http://www.klimanadoma.cz/wp-content/uploads/2021/06/Pripadova_studie_Praha.pdf  
http://www.klimanadoma.cz/wp-content/uploads/2021/11/Pripadova_studie_Slivenec.pdf
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 Index letní tepelné stability
V roce 2021 jsme do případových studií zapracovali nový prvek: index letní tepelné stability. 
Metodika pro jeho stanovení pochází z naší vlastní dílny a vychází z dat, která získáváme z našeho 
automatizovaného i ručního měření. Každou budovu si tak může vlastník otestovat dle našich 
postupů, v závěru vyhodnotit index a porovnat jej s případovými studiemi, které ilustrují typické 
příklady bydlení. Index má 10 položek (např. meze tepelné stability, ochlazování, teplotní útlum, 
součtová teplota a další) a nabývá hodnot od 0 do 10. 

Interaktivní model adaptace domů
Pro lepší představu o možných adaptačních opatřeních na různých typech domů se uživatelům 
#KlimaNaDoma osvědčil interaktivní model adaptace domů. V něm je možné snadno namodelovat 
různá adaptační vylepšení a ověřit si orientačně jejich dopad a samozřejmě i náklady. Interaktivní 
model adaptace domu jsme v roce 2021 zcela přepracovali, aby byl přehlednější a bylo možné jej 
snadno udržovat aktuální. 

Interaktivní model je dostupný na https://www.adaptacedomu.cz.

https://www.adaptacedomu.cz
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Na podzim 2021 jsme znovu navštívili jeden z prvních domů zapojených do #KlimaNaDoma a jeho 
obyvatel se podrobně vyptali, co jim sledování přineslo, a na změny, které v domě provedli. Naši 
návštěvu jsme zaznamenali a podělili se o ni ve videu.

https://www.youtube.com/watch?v=zzEZz42WF2E 

Sledujte náš kanál na YouTube. Najdete tam téměř 20 videí, která mají více 
než 1500 zhlédnutí. Přidejte se k více než dvěma stovkám odběratelů kanálu 
a žádné nové video vám neuteče. https://koniklec.cz/yt 

Nezapomínali jsme ani na vzdělávací akce. Jejich účelem je ukázat uživatelům, vlastníkům, 
provozovatelům a investorům budov, jak pracovat s myšlenkou zdravého, šetrného a odolného 
domu a myšlenkou napojení domu na modrozelenou síť ve veřejném prostoru. Vzhledem 
k protipandemickým opatřením jsme se museli spolehnout na online formu.

Obsáhlou přednášku zpracovanou pro Ekoporadny Praha jsme vystavili na YouTube a každý 
zájemce ji najde na  https://youtu.be/WhAd1DqTLTo. Do konce roku 2021 přednášku zhlédlo více 
než 200 diváků.

Pro letní období 2021 jsme připravili soubor letních experimentů pro dům. V nich jsme popsali, jak 
jednoduše měřit a zjišťovat základní parametry klimatu domu a jak toto klima pomocí jednoduchých 
postupů upravit. Pokusy jsou dostupné na webovce https://koniklec.cz/letni-klima-experimenty-s-
obydlim/. 

Koncem roku 2021 jsme navázali kontakt se Skautským institutem. Dohodli jsme se na spolupráci 
na školních projektech v příštích letech. Objekt Rybářského domku na Kampě se také stane dalším 
bodem meteostanic #KlimaNaDoma. Pro skautské projekty jsme připravili stručný metodický list 
„3 náměty k úvodním aktivitám pro mikroadaptace“.

https://www.youtube.com/watch?v=zzEZz42WF2E  
https://koniklec.cz/yt  
https://youtu.be/WhAd1DqTLTo
https://koniklec.cz/letni-klima-experimenty-s-obydlim/
https://koniklec.cz/letni-klima-experimenty-s-obydlim/
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 Poraďme se o šetrné spotřebě

Hlavní město Praha Ministerstvo životního prostředí

15. 7. 2020 – 31. 12. 2021 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

200 000 Kč 187 095 Kč

0 Kč 187 095 Kč

Vnímání šetrné spotřeby je velmi individuální. To co jeden považuje za šetrný přístup, může být pro 
druhého plýtváním. I  když většina lidí podvědomě vnímá nutnost omezit čerpání neobnovitelných 
zdrojů, chceme si zachovat svůj komfort.  Třídění odpadu je pro většinu z lidí samozřejmostí, ale stačí 
to, nebo je to sice nutné, ale zdaleka ne postačující minimum? Musí k nám obsah talíře cestovat přes 
celou Evropu nebo ještě dále? A je všechno tak šetrné, jak nám tvrdí výrobci? Na tyto a další otázky 
hledá racionální odpovědi projekt Poraďme se o šetrné spotřebě.

V roce 2021 jsme se zabývali udržitelnou spotřebou a nakupováním pražských domácností. 
Celoročně jsme spolupracovali se třemi pražskými domácnostmi, zkoumali jejich nákupní zvyklosti, 
motivaci, preference a spotřební vzorce. Rovněž jsme se zajímali o jejich postoje a chování v jiných 
oblastech s dopadem na životní prostředí. To proběhlo systematickým sledováním složení nákupů 
rychloobrátkového zboží u těchto domácností.

Do sledování nákupů jsme zapojili i dalších 30 převážně pražských domácností/rodin. Nazvali jsme 
jej permanentní kampaní účtenkového poradenství, a zahájili jí Světový den životního prostředí  
5. června 2021. Sběrem účtenek a jejich anonymním zpracováním jsme získali velkou databázi 
produktů a jejich obalů, které Pražané nakupují. Kromě produktů jsme analyzovali i jejich obaly, 
všechny jsme zvážili a dokumentovali. Tento unikátní podklad nám umožní zaměřit poradenství tam, 
kde dochází k největšímu zbytečnému čerpání zdrojů.

Výsledky kampaně účtenkového poradenství jsme shrnuli v článku https://koniklec.cz/co-a-kde-
nakupuji-prazske-domacnosti/.

Základní informace o kampani byly zveřejněny na webové stránce www.poradme.se/kampan.  
Rovněž jsme zpracovali propagační videoklip (https://www.youtube.com /watch?v=SV4p9oSitAE).

Čtěte i další naše články. Poradenský web navštívilo v roce 2021 více než 12 tisíc lidí. Například 
článek Zhodnoťte svůj nákupní košík  si přečetlo téměř 700 lidí. Zpracovali jsme rozsáhlý 
poradenský obsah – 45 textů vyšperkovaných infografikami, videi a online kalkulačkami zaměřený 
na šetrnou spotřebu pokrývající širokou spotřebitelskou problematiku nákupu rychloobrátkového 
zboží pro domácnosti – potravin i drogerie.  Celý obsah jsme publikovali na webovce https://www.
poradme.se/spotreba.

https://koniklec.cz/co-a-kde-nakupuji-prazske-domacnosti/
https://koniklec.cz/co-a-kde-nakupuji-prazske-domacnosti/
http://www.poradme.se/kampan
https://www.youtube.com /watch?v=SV4p9oSitAE
https://koniklec.cz/zhodnotte-svuj-nakupni-kosik/
https://www.poradme.se/spotreba
https://www.poradme.se/spotreba
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Rádi používáme kalkulačky, infografiky, názorná a  interaktivní řešení. Tady si 
například spočítejte, kolik zbytečného plastu si přinesete, pokud budete naku-
povat balené produkty.

Problematiku šetrné spotřeby jsme shrnuli do sedmi kapitol elektronické knihy Země na talíři. 
Brožurka shrnuje v osmi kapitolách téma obalů, značení, původu potravin, jejich dopravy i dopadu 
naší spotřeby na klima a vodní zdroje. Publikaci jsme kromě klasické podoby ebooku připravili i jako 
audioknihu. Dostupná je na https://koniklec.cz/zeme-na-taliri/. 

Toto byla naše vůbec první audiokniha. Namluvila ji profesorka herectví Jitka 
Osička se svým studentem Janem Horákem. Zemi na talíři si můžete pustit 
třeba po cestě na nákup, po obědě, nebo místo oběda 😀

https://grid.is/@agenturakoniklec/balene-potraviny-:QOI4oSdTGyWj:MvUfcdnQ
https://koniklec.cz/zeme-na-taliri/
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 Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden

Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

30. 6. 2019 – 30. 6. 2021

27 000 Kč

27 000 Kč

Neformální sdružení pražských ekoporaden  jsme spoluzakládali v roce 2011.  V  současnosti má  
9 členů. Každá členská poradna se zaměřuje na trochu jiná témata, ale dohromady můžeme 
nabídnout aspoň základní odpověď na většinu dotazů. K činnosti Ekoporaden Praha v roce 2021 jsme 
přispěli odbornými články a poradenskou akcí. Samozřejmě jsme poskytovali průběžné poradenství, 
převážně online. Naše poradna odpovídá hlavně na dotazy k vnitřnímu prostředí budov a úsporám 
energie a vody a také problematice šetrné spotřeby.

Poradenská akce – online přednáška – byla zaměřena na problematiku adaptace domů na změnu 
klimatu. Podrobněji ji popisujeme v části věnované #KlimaNaDoma, kam věcně patří. 

Najdete ji na https://youtu.be/WhAd1DqTLTo

Odborné články byly zaměřeny zejména na spotřebitelská témata a všechny jsme je bohatě 
doplňovali interaktivními infografikami, které významně zvyšují informační hodnotu textu a přispívají 
k jeho srozumitelnosti.

   Naše články pro Ekoporadny Praha:

• Zkoumáme účet za elektřinu

• Databáze EPREL – nový pomocník pro výběr spotřebičů

• Zkoumáme vyúčtování vody

• Uchováváme potraviny (nejen v lednici)

• Nové energetické štítky od března 2021

Nebojte se nás také zeptat na cokoliv, co se týká ochrany životního prostředí 
v Praze. Sledujeme pražské dění, účastníme se odborných akcí, jsme zapojeni 
do činnosti městských částí a jejich projektů. Prahu prostě „umíme“ 😀

https://youtu.be/WhAd1DqTLTo
https://koniklec.cz/zkoumame-ucet-za-elektrinu/
https://koniklec.cz/databaze-eprel-novy-pomocnik-pro-vyber-spotrebicu/
https://koniklec.cz/zkoumame-vyuctovani-vody/
https://koniklec.cz/uchovavame-potraviny-nejen-v-lednici/
https://koniklec.cz/nove-energeticke-stitky-od-brezna-2021/
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 Radíme ale nejen v Praze

Z řešených témat průběžného poradenství mimo hlavní město můžeme jmenovat například 
poradenství k postupu ve věci výstavby obchvatu silnice I/9 v oblasti PP Manušické rybníky, 
měření a zjišťování skutečné kvality různých úsporných zdrojů osvětlení, pomoc při řešení růstu 
plísní v adaptovaném RD, využití srážkové vody pro komunitní zahradu na Sídlišti Máj v Českých 
Budějovicích nebo měření vnitřního prostředí v panelovém domě v ulici Mšenská v Jablonci nad 
Nisou.

 Systémová a průřezová spolupráce v oblasti EVVO v Praze

Hlavní město Praha ekologickou výchovu podporuje dlouhodobě. Snažíme se tomu pomáhat nejen 
našimi projekty, ale také službami, které vytvářejí pro ekologickou výchovu v  Praze podmínky 
a  zázemí. Vytváříme a  udržujeme obsah pražského informačního systému EVVO. Pro pražský 
magistrát organizačně zajišťujeme činnost a pravidelná setkání Pracovní skupiny EVVO. Kromě toho 
jsme opakovaně přispívali do oborového časopisu Pražská EVVOluce.

V tomto systému každý najde informace o většině pražských zařízení a organizací poskytujících 
možnost environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jsou zde informace o zookoutcích, 
včelínech, veřejných piknikových místech, ale také o subjektech poskytujících EVVO 
a o koordinátorech EVVO na základních a středních školách v Praze.

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 2021 jsme byli úspěšní v poptávkovém řízení hlavního města Prahy na aktualizaci rozsáhlých 
databází Informačního systému EVVO hlavního města Prahy. 

Dílo bylo rozděleno na dvě etapy, práce na poslední z nich jsme úspěšně dokončili v říjnu 2021.

Napsali jsme 3 články do Pražské EVVOluce.

  V čísle 1/2021  jsme se věnovali tématu #KlimaNaDoma (vydání)

  V čísle 2/2021  jsme seznámili čtenáře s našimi nejnovějšími geologickými a paleontologickými 
videi (vydání)

  V čísle 4/2021 jsme shrnuli projektový Geotýden v ZŠ Brdičkova, poradenskou kampaň 
zaměřenou na spotřebu a poodhalili navázanou spolupráci se Skautským institutem (vydání)

S našimi zkušenostmi jsme vyjeli i za hranice Prahy. Přednášeli jsme například na Pardubické 
konferenci EVVO o naší práci v oblasti digitální interpretace přírody a byli jsme zastoupeni 
v panelové diskusi na toto téma. Náš příspěvek najdete zde: https://ekoosveta.cz/wp-content/
uploads/2021/12/Digitalni-interpretace-prirody_M.-Lupac.pdf

V roce 2021 připravila Pedagogická fakulta UK nové vydání pracovních listů, původně zpracovaných 
pro náš projekt Živly. Autorka Kateřina Jančaříková zajistila přípravu druhého vydání již pod 
hlavičkou PedF UK. Informace a možnost objednání je k dispozici ve vydavatelství Karolinum: https://
www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=515565

https://prazskaevvoluce.cz/download/448/
https://prazskaevvoluce.cz/download/479/
https://prazskaevvoluce.cz/download/511/
https://ekoosveta.cz/wp-content/uploads/2021/12/Digitalni-interpretace-prirody_M.-Lupac.pdf
https://ekoosveta.cz/wp-content/uploads/2021/12/Digitalni-interpretace-prirody_M.-Lupac.pdf
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=515565
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=515565
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 Zelená informacím

Přístupné, pravdivé a  srozumitelné informace o  životním prostředí jsou základem důvěry občanů 
k veřejné správě. Soutěž Zelená informacím motivuje města k transparentnímu a modernímu pojetí 
prezentace informací o  životním prostředí na obecních webech. Soutěž spolupořádáme od roku 
2010 původně s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj, v posledních letech se společností 
CI2, o. p. s. Dalšími partnery soutěže jsou Centrum pro otázky životního prostředí UK a  Česká 
informační agentura životního prostředí CENIA. Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí.

V druhé polovině roku 2020 proběhl předvýběr měst z kategorie 5000+ obyvatel. Do hodnocení 
porotou postoupilo 31 měst. AK byla v porotě zastoupena Miloslavem Novákem. Vítězem soutěže 
se stala Ostrava, na druhém místě skončila Praha a třetí umístění patří Krnovu. Slavnostní 
vyhlášení proběhlo online v roce 2021. Agentura Koniklec se podílela na zpracování výsledků 
hodnocení a technicky zajišťovala online přenos vyhlášení. Záznam přenosu je dostupný na https://
www.youtube.com/watch?v=0fH6KuWLqsM 

  Podrobnosti o soutěži jsou na webových stránkách www.zelenainformacim.cz

Covid nás naučil jezdit na onlajnech. Nejen to, už o rok dříve jsme přišli velmi 
rychle s  videoprůvodci po pražských lokalitách. Naše obliba digitálních 
technologií se občas zúročí 😀. Virtuální studio Zelené informacím vzbudilo 
oprávněný obdiv. Tohle jsme totiž vyprodukovali vlastně zadarmo, díky ochotě 
jednotlivců a pomoci partnerů.

https://www.youtube.com/watch?v=0fH6KuWLqsM 
https://www.youtube.com/watch?v=0fH6KuWLqsM 
http://www.zelenainformacim.cz
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PŘÍRODA A ŠETRNÁ TURISTIKA

Šetrná turistika pomáhá navazovat vztah člověka s krajinou a přírodou, vzdělává a učí  respektu 
k jejich ochraně. Je založena na „měkkém“ turismu, tedy hlavně na pěší či cyklistické turistice 
a turistice kombinované s hromadnou dopravou. Podporujeme měkkou turistiku v pražské krajině 
a v krajině bližšího okolí města. Působíme hlavně na území Českého krasu, resp. v pražské části 
Barrandienu a okolí, od Hlubočep po Beroun. Zde jsme se také podíleli jako partneři na přípravě 
a vyhlášení Národního geoparku Barrandien v září 2020.

 Pražské aleje v době změny klimatu

Hlavní město Praha

15. 5. 2021 – 31. 12. 2022

350 000 Kč

350 000 Kč

Na vhodných příkladech chceme ukázat historii, současnost a perspektivu pražských stromořadí 
v zástavbě i v  interakci s krajinou. Projekt navazuje na celou řadu úspěšných akcí zaměřených na 
památné a významné stromy v hlavním městě

Projekt byl v roce 2021 zahájen.  V roce 2022 vydáme knížku a uspořádáme akce pro veřejnost. 
V roce 2021 byly pečlivě vybrány aleje, které mají být v projektu zpracovány, vytvořena typologie 
alejí a vzory pasportizačních listů. Zpracovali jsme i pracovní mapu „kandidátských“ alejí https://
mapy.cz/s/meluturote.

https://mapy.cz/s/meluturote
https://mapy.cz/s/meluturote
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Podívejte se na některé naše předchozí produkty týkající se pražských stromů. 
Pražské stromy jsou ušlechtilým a lákavým cílem výletů po celý rok. Pražanům 
zpříjemňují jejich domov, návštěvníkům zase přibližují historii hlavního města. 
Pátrejte po jejich poselství s námi.

 Pražské kameniště – poznávání a ochrana neživé přírody v Praze

Hlavní město Praha
Ministerstvo životního 
prostředí

Hlavní město Praha

15. 5. 2020 – 31. 12. 2021 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 17. 5. 2021 – 31. 12. 2022

270 000 Kč 250 000 Kč 150 000 Kč

0 Kč 250 000 Kč 150 000 Kč

Před 415 miliony let se na území Prahy nacházelo prvohorní moře. A bylo to moře plné roztodivných 
a nebezpečných dravců. Jejich pozůstatky zůstaly otisklé v kameni. Spolu je objevujeme a dokumen-
tujeme. Fenomény evropského a světového významu mají Pražané na dosah ruky. 

Ani v roce 2021 se nemohla konat většina komentovaných vycházek. 

Pokračovali jsme v produkci oblíbených videoprůvodců, které jsme rozšířili o dětské účastníky. 

   Vznikl obsáhlý „trojdíl“ videoprůvodce Velkou Chuchlí, kde představujeme Žákův lom, Lom 
Homolka a technickou památku Pacoldova vápenka.  
https://www.youtube.com/watch?v=Bugd7CHOuZQ

  Další videoprůvodce zavede návštěvníky do Malé Chuchle k Barrandově skále.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sJaCRZIwN9s

  Na zimní období jsme připravili dvě výuková videa z řady „Rychlá geologie u vás doma“, která 
představují jednoduché experimenty demonstrující geologické síly. 
https://www.youtube.com/watch?v=8EAOaAGc6Og 
https://www.youtube.com/watch?v=sC2pMT9hfK8

Videoklipy zaznamenaly více než 4 tisíce zhlédnutí.

Všechna videa jsou dostupná z webové adresy www.barrandien.online/kameniste.

https://www.youtube.com/watch?v=Bugd7CHOuZQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sJaCRZIwN9s
https://www.youtube.com/watch?v=sC2pMT9hfK8
https://www.youtube.com/watch?v=sC2pMT9hfK8
http://www.barrandien.online/kameniste


24

V říjnu 2021 jsme spolu s FZŠ Brdičkova v Praze 13 spolupořádali projektový geotýden pro žáky 
a rodiče této školy. Geotýden byl propagován v lokálních médiích, v TV13 a virálně prostřednictvím 
klipu, který jsme zpracovali (https://www.youtube.com/watch?v=F6H7asrS99o).

https://www.youtube.com/watch?v=F6H7asrS99o
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V geotýdnu proběhla exkurze na geologické lokality Mušlovka a Placatá skála, exkurze pro 
veřejnost do lomů v okolí Holyně a přednáška v prostorách ZŠ. Součástí projektového týdne byly 
i výukové aktivity pro žáky školy – například výtvarná dílna nebo kvíz. 

Všechny aktivity geotýdne včetně mediálních výstupů jsou shrnuty na webové stránce https://
koniklec.cz/geotyden/.

V létě a na podzim 2021 jsme provedli pozorování na vybraných geologických lokalitách v Praze za 
účelem zjištění, jaký (ne)zájem o ně Pražané a návštěvníci města mají a co je na ně přivádí.

Průzkum proběhnul na pěti lokalitách opakovaně v červenci a říjnu 2021. 

Shrnutí tohoto výzkumu je dostupné na webové stránce https://koniklec.cz/zajima-vas-neziva-
priroda/. 

Protože šetrnou turistiku už dlouho podporujeme experimenty s digitální in-
terpretací a digitálními průvodci, uvítali jsme oslovení sympatickou společností 
Geofun, která vytváří takzvané geolokační hry. A hned jsme začali připravovat 
plán, jak v roce 2022 tuto technologii využít. Příznivci smysluplného využití mo-
bilu v přírodě, těšte se… 😀

https://koniklec.cz/geotyden/
https://koniklec.cz/geotyden/
https://koniklec.cz/zajima-vas-neziva-priroda/
https://koniklec.cz/zajima-vas-neziva-priroda/
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 Významné stromy Prahy 3

Ve spolupráci s Alešem Rudlem, naším spolupracovníkem a provozovatelem webu Pražské stromy, 
jsme přišli s iniciativou vyhledávání významných stromů Prahy 3. K akci se přihlásila radnice, resp.  
Úřad městské části Praha 3 prostřednictvím odboru životního prostředí a odboru vnějších vztahů 
a kultury. Kampaň v radničních novinách a úsilí aktérů přineslo svoje ovoce, a tak má Praha 3 
v databázi významných stromů nově své zástupce:

  http://www.prazskestromy.cz/aktuality/k-novym-vyznamnych-stromu-prahy-patri-previsle-
buky-ci-majestatny-jasan/

  http://www.prazskestromy.cz/stromy/vyznamne-stromy/89-jasan-ztepily-na-olsanskych-
hrbitovech/

  http://www.prazskestromy.cz/stromy/vyznamne-stromy/90-lipa-republiky-na-namesti-barikad-
na-zizkove/

 Pro Pražany v karanténě (COVID 2021) 

Abychom trochu pomohli příznivcům pražské přírody v době „lockdownu“, připravili jsme malou 
kampaň s výzvou k výpravám do pražské přírody. Ta obsahovala 6 tipů na výlety vycházející 
z projektů Pražské stezky, Pražské stromy a Pražské kameniště. Tyto náměty byly doplněny 
o několik poradenských témat souvisejících s dobou covidovou, například nárůst produkce 
jednorázových plastů, specifické „koronaodpadky“, online nakupování a online práce a zábava.

 Digitální interpretace

Hledali jsme také nové možnosti a cesty v digitální interpretaci přírody. Rychle se vyvíjející 
technologie, resp. zejména rychlé změny v OS Android, velmi ovlivňují funkčnost mobilních aplikací, 
které jsme dříve používali, nebo sami vyvinuli. Proto jsme navázali kontakt se společností Geofun, 
jež produkuje geolokační hry, domluvili se na spolupráci a na rok 2022 připravili první projekt 
digitální interpretace pražské přírody založený na geolokační hře. Kromě toho jsme se podíleli 
na testování nové platformy pro interpretaci z dílny Fakulty elektrotechniky ČVUT, využívající 
rozšířenou realitu.

http://www.prazskestromy.cz/aktuality/k-novym-vyznamnych-stromu-prahy-patri-previsle-buky-ci-majestatny-jasan/ 
http://www.prazskestromy.cz/aktuality/k-novym-vyznamnych-stromu-prahy-patri-previsle-buky-ci-majestatny-jasan/ 
http://www.prazskestromy.cz/stromy/vyznamne-stromy/89-jasan-ztepily-na-olsanskych-hrbitovech/ 
http://www.prazskestromy.cz/stromy/vyznamne-stromy/89-jasan-ztepily-na-olsanskych-hrbitovech/ 
http://www.prazskestromy.cz/stromy/vyznamne-stromy/90-lipa-republiky-na-namesti-barikad-na-zizkove/ 
http://www.prazskestromy.cz/stromy/vyznamne-stromy/90-lipa-republiky-na-namesti-barikad-na-zizkove/ 
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ

 Ochrana a adaptace na změnu klimatu

Již několik let je změna klimatu ústředním tématem naší práce. Kromě toho, co děláme pro 
jednotlivce, veřejnost a domácnosti, se také podílíme na odborných projektech, hlavně pro 
veřejnou správu.

Naším startem v oblasti přizpůsobení měst změně klimatu byl víceletý projekt Adaptace sídel 
na změnu klimatu – praktické řešení a sdílení zkušeností, který probíhal v letech 2014–2016, byl 
financován z „Norských fondů“ a účastnilo se jej více partnerů. Od jeho ukončení 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. 

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. 
Vytvořili jsme novou sekci Publikační výstupy.

  Doplňovali jsme znalostní bázi dokumentů k adaptaci sídel na http://adaptacesidel.cz/znalostni-
baze.

  Vytvořili jsme a doplňovali katalog opatření.

   http://www.poradme.se/adaptacedomu/katalog/#!/Uvodni_strana

K rozšiřování znalostní báze velmi přispělo několik studentů VŠ Ambis. S touto soukromou 
vysokou školou jsme měli v roce 2021 uzavřenou dohodu o zajištění studenstských praxí. Studenti 
analyzovali například reálně provedená adaptační opatření v několika českých městech (např. 
Brno, Děčín, Praha, Přerov) a informace o nich zpracovali do jednotné strukturované databáze 
Karty adaptačních opatření. Takto byly zpracovány informace o 35 konkrétních adaptačních 
opatřeních realizovaných v městech České republiky. Dále spolupracovali na vytváření podkladů  
pro znalostní bázi adaptacesidel.cz, kdy vytvářeli strukturované záznamy o adaptačně relevantních 
dokumentech, výstupech z tuzemských i mezinárodních konferencí, odborných článcích, 
publikacích, analýzách, online službách a podobně. Studenti takto zpracovali záznamy o 92 
dokumentech. 

V roce 2021 jsme se spolupracovali se společností CI2, o. p. s., na testování nástroje Klimasken 
(http://www.klimasken.cz) a vytváření uživatelské podpory pro toto „klimatické štítkování“. 
Klimasken je originální nástroj na hodnocení příspěvku měst, obcí a budov ke změně klimatu a jejich 
připravenosti a adaptace. Vznikl v rámci projektu LIFE DELIVER (DEveloping resilient, low-carbon 

http://www.adaptacesidel.cz
http://adaptacesidel.cz/znalostni-baze
http://adaptacesidel.cz/znalostni-baze
 http://www.poradme.se/adaptacedomu/katalog/#!/Uvodni_strana 
http://www.klimasken.cz
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7 VODA
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Česká republika leží na evropských rozvodích. Téměř veškerá povrchová a podzemní voda dopadla jako srážková na naše území. 
Za její dostupnost a kvalitu a za maxima povodní a dopady sucha neseme odpovědnost sami.

HLAVNÍ ZÁSADY PRO ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ A SPOTŘEBU
• Požadujte čistírny odpadních vod vybavené třemi stupni čištění.

• Preferujte kořenové ČOV pro malé zdroje odpadních vod, které jsou vzdálené od stokové sítě.

• Požadujte využití plynů ze zpracování čistírenských kalů pro vytápění či výrobu elektřiny.

• Preferujte zdravotně-technické armatury (vodovodní baterie, sprchové hlavice, sprchy, WC, pisoáry) racionálně hospodařící 
s vodou, případně bez vody.

• Požadujte ve vhodných případech nahrazení pitné vody vodou dešťovou a šedou vodou předčištěnou v odpovídajícím zařízení.

• Žádejte minimalizaci používání čisticích, mycích a pracích prostředků s nesnadno odbouratelnými složkami.

Téma „Voda“ je propojeno zejména s listy „Odpady“, „Půda“ a „Ochrana přírody a krajiny“.

VODNÍ STOPA
Vodní stopa je množství vody, které je zapotřebí k produkci daného zboží či služeb. Průměrná denní spotřeba vody v domácnosti byla 
v České republice v roce 2019 na osobu 90 litrů. Tedy 33 m³ vody za rok na člověka. Vodní stopa je však daleko větší. Včetně vody 
spotřebované v zemědělství, výrobě a ve službách činí 1650 m³ na osobu. Pro srovnání v Německu je vodní stopa 1390 m³ na osobu 
a celosvětový průměr je 1240 m³. 

INFRASTRUKTURA PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Kanalizační sítě by měly pojmout maximum odpadních vod a znečištěných srážkových vod a všechny by pak měly projít nejméně třemi 
stupni čištění:

Stupeň čištění  Odstraňuje

primární   hrubý odpad, mastnoty a suspendované pevné látky

sekundární  suspendovanou a rozpuštěnou organickou hmotu

terciární   dusík a fosfor pomocí biologických a chemických procesů a následné separace

dodatečný  v případě potřeby další dusík a fosfor a patogeny a nebezpečné látky

Čistírenské kaly by pak po zhuštění, odvodnění a sušení měly být likvidovány v účinných spalovnách. Vzhledem k zatížení téměř všech 
odpadních vod těžkými kovy a dalšími toxickými látkami je zpravidla problematické je bez dalších úprav využívat k hnojení. 

ÚSPORNÉ ARMATURY, ÚSPORY VODY
Snížit spotřebu vody lze instalací zdravotně-technických armatur (vodovodní baterie, sprchové hlavice, sprchy, WC, pisoáry) racionálně 
hospodařících s vodou, minimální spotřebou pitné vody pro účely, kde to není nezbytné, a zaléváním, úklidem, mytím aut a splacho-
váním toalet užitkovou vodou. Užitkovou vodu (tzv. bílou vodu) lze zajistit čištěním šedé vody (vody z umyvadel a sprch bez fekálního 
znečištění). Úsporu přináší také využívání dešťové vody ke stejným účelům.

CHEMICKÉ LÁTKY VE VODĚ
Do odpadních vod se dostává velké množství látek s toxickými účinky pro člověka i vodní organismy. Některé z nich se mohou dostávat 
do potravních řetězců. Mezi nejvážnější znečišťující látky patří:

Znečišťující látka   Zdroje    Způsobuje

pesticidy    splachy z polí   způsobují rakovinu, poškozují hormonální a nervový systém

dusitany (vznikají z dusičnanů) splachy z polí   způsobují rakovinu, zvyšují riziko infarktu, narušují vývin  
        centrální nervové soustavy

fosfor    saponáty, prací prostředky,   eutrofizaci vod 
    splachy z polí 

rtuť    z průmyslových provozů   hromadí se v tkáních, má toxické účinky na nervový, trávicí 
    (zejména z výroby chloru)  a imunitní systém, na plíce, ledviny, kůži a oči

kadmium   z průmyslových provozů   odvápňuje kosti, způsobuje anémii 
    (z výroby plastů, úprav kovů) 

hexachlorbenzen (HCB)  z chemických provozů (výroba  poškozuje játra a ledviny 
    PVC), z hutnictví, ze spalování  
    odpadů 

polychlorované bifenyly, dioxiny průmyslová rozpouštědla   narušují hormonální systém (endokrinní disruptory) 
    nebo maziva

hormonální antikoncepce  z domácností 

ftaláty, rozpouštědla  z průmyslových provozů  
    a z domácností 

Nepřehledné množství nebezpečných látek je v čisticích prostředcích, výrobcích kosmetických a osobní hygieny a v lécích. Jsou často 
obtížně odbouratelné. Protože jejich účinky častou nejsou dobře známé, je třeba minimalizovat jejich pronikání do odpadních vod.

7 VODA
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Finanční zpráva
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Finanční zpráva obsahuje zjednodušený přehled nákladů a výnosů doplněný přehledem
přijatých dotací. Tyto základní ekonomické ukazatele jsou upřesněny stručným
komentářem. Samostatnou přílohu finanční zprávy tvoří účetní výkazy (rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce).

 Důležitá fakta v kostce

 29 721 Kč  257 686 Kč
 hospodářský výsledek  výnosy z ekonomické činnosti

 Vývoj hospodářského výsledku za posledních 5 let (Kč)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Přehled donorů a grantů přijatých v roce 2021

Donor Název projektu Částka

Ministerstvo životního 
prostředí

Poraďme se o šetrné spotřebě 187 095 Kč

Ministerstvo životního 
prostředí

Dobrodružství v kamenozemi 250 000 Kč

Hlavní město Praha Pražské aleje v době změny klimatu 350 000 Kč

Hlavní město Praha
Venkovní učebnice neživé přírody
v pražském Barrandienu

150 000 Kč

Hlavní město Praha
Nové šance na klimaticky odolné
a zdravé bydlení v Praze

320 000 Kč
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Struktura nákladů

Položka Hlavní činnost Ekonomická činnost

Osobní náklady 622 767 Kč 67 512 Kč

Spotřebované nákupy 330 541 Kč 85 387 Kč

Daně a poplatky 0 Kč 3 900 Kč

Ostatní 0 Kč 3 360 Kč

Odpisy, tvorba rezerv 0 Kč 3 220 Kč

  61,8 %
  Osobní náklady a povinné odvody

  37,2 %
  Spotřebované nákupy a zboží

 Struktura výnosů

Položka Hlavní činnost Ekonomická činnost

Provozní dotace 1 015 932 Kč 500 Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží 0 Kč 257 686 Kč

Ostatní výnosy 0 Kč 399 Kč
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 Komentář

29,7 tisíc
Hospodářský výsledek

Za rok 2021 bylo dosaženo zisku ve výši 29,7 tisíc Kč.  
Tento výsledek finanční stabilitu společnosti neohrožuje, nicméně  
oproti předchozím letům žádoucím způsobem neposiluje.

20,2 %
Podíl výnosů z vlastní činnosti

Podíl výnosů z vlastní činnosti dosahuje 20,2 %. Tento ukazatel 
je pod hodnotou stanovenou ve strategii organizace. Pokles byl 
způsoben zejména odložením plánovaných zakázek na straně 
objednatelů z důvodu omezení způsobených pandemií COVID.

61,8 %
Podíl osobních nákladů

Více než 60 % nákladů připadá na osobní náklady, tedy pracovníky  
na projektech. Jedná se o variabilní náklady navázané na projekty  
a zakázky a mohou být v případě výpadku grantů nebo poklesu  
zakázek adekvátně omezeny.
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Stanovisko správní a dozorčí rady

Výroční zprávu za rok 2021 schválila na svém řádném jednání konaném v sídle společnosti  
dne 20. května 2021 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 31. 5. 2022

Mgr. Irena Strnadová, předsedkyně dozorčí rady
v. r.
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Zpracovali v květnu 2022 Miroslav Lupač a David Kunssberger. 

Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2021 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., Mallornu, 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:

Alžbětě Balcarové, Lubomíru Bartošovi, Stanislavu Baroňovi, Karolíně Cajthamlové,  
Ing. Janě Caldrové, Rianě a Vladimíru Cestrovým, Mgr. Romaně Červinkové, 
MgA. Janu Čtvrtníkovi, Romanu Doležalovi, Barbaře Doležalové, Honzovi Doležalovi, 
Vojtovi Doležalovi, Aničce Doležalové, MVDr. Luboši Gardoňovi, Mgr. Danu Hájkovi, 
Mgr. Haně Hofmeisterové, Janu Horákovi, Mgr. Markétě Hrnčálové, Kateřině Hynkové, 
Mgr. Monice Juřicové, Lindě ElKá Kašpárkové, Ing. Tomáši Kažmierskému, 
Ing. arch. Petru Klápštěmu, Ph.D., Ing. arch. Liboru Kodlovi, Mgr. Alici Končinské, 
Kryštofovi Kouckému, PhDr. Dagmar Koucké, RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D., 
Mgr. Michalu Křivohlávkovi, Mgr. Martinu Machovi, Vladimíru Mácovi, Petru Martinovskému, 
Sašovi Myslíkovi, Daliboru Naarovi, Václavě Naskosové, Mgr. Petře Novákové Sádkové,  
Mgr. Josefu Novákovi, Ph.D., Vojtovi Novákovi, Petru Novákovi, Ing. Martě Ortové,  
MgA. Jitce Osičce, Mgr. Ing. Pavlu Činčerovi, Ing. Vítu Pechancovi, Mgr. Ing. Petru Holému,  
Mgr. Ing. Petru Pavelčíkovi, Mgr. Michalu Petrusovi, Bc. Davidu Podhůrskému, 
Josefíně Pondělíčkové, Mgr. Michaelu Pondělíčkovi, Ph.D., Mgr. Štěpánu Rakovi, Ing. Aleši Rudlovi, 
Ing. Václavu Saifrtovi, Mgr. Daniele Spiesové, Ing. Jiřímu Stachovi, Mgr. Ireně Strnadové,  
Ing. Pavlu Struhovi, Ing. Miroslavu Šafaříkovi, doc. Ing. arch. Vladimíře Šilhánkové, Ph.D.,  
Jakubu Šimkovi, Bohumile a Pavlu Šmídovým, RNDr. Andreji Šteinerovi, Ph.D., 
Mgr. Danielu Tichému, Ing. Petru Trněnému (†), RNDr. Viktoru Třebickému, 
Ph.D., Mgr. Barboře Týcové, Mgr. Davidu Zahradníčkovi

a řadě ostatních příznivců a přátel, kteří nejsou výše jmenovitě uvedeni, ale jejich 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. 2021 – 31. 12. 2021

Zpracováno dne 31. 3. 2022

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 stopy  vydávány pouze v elektronické podobě 
a umístěny na stránkách Agentury Koniklec. Distribuována je 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.





ROZVAHA

45768170

IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2021.............................................................................................................................................

Agentura Koniklec, o. p. s.

Praha 3

Chelčického 12/1130

130 00

Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíA K T I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 1A. 19 077,00 15 857,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10     II. 257 986,00 257 986,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29     IV. -238 909,00 -242 129,00

Krátkodobý majetek celkem 41B. 1 755 669,00 2 046 723,00

Pohledávky celkem 52     II. 102 764,00 100 219,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 72     III. 1 652 905,00 1 946 504,00

AKTIVA CELKEM 85 1 774 746,00 2 062 580,00

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíP A S I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 1A. 607 664,00 637 455,00

Jmění celkem 2     I. 317 593,00 607 664,00

Výsledek hospodaření celkem 6     II. 290 071,00 29 791,00

Cizí zdroje celkem 10B. 1 167 082,00 1 425 125,00

Krátkodobé závazky celkem 21     III. 583 444,00 630 325,00

Jiná pasiva celkem 45     IV. 583 638,00 794 800,00

PASIVA CELKEM 49 1 774 746,00 2 062 580,00

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo

záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují

zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,

přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

31.03.2022

31.03.2022

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Miroslav Lupač

E-mail:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

45768170

IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2021
Agentura Koniklec, o. p. s.

Praha 3

Chelčického 12/1130

130 00

Česká republika

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2     I. 127 148,00393 171,00 520 319,00

Osobní náklady 13     III. 91 160,00622 767,00 713 927,00

Daně a poplatky 19     IV. 3 900,000,00 3 900,00

Ostatní náklady 21     V. 3 360,000,00 3 360,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29     VI. 3 220,000,00 3 220,00

Náklady celkem 39 228 788,001 015 938,00 1 244 726,00

Provozní dotace 41     I. 0,001 015 932,00 1 015 932,00

Přijaté příspěvky 43     II. 500,000,00 500,00

Tržby za vlastní výkony a zboží 47     III. 257 686,000,00 257 686,00

Ostatní výnosy 48     IV. 399,000,00 399,00

Výnosy celkem 61 258 585,001 015 932,00 1 274 517,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 62C. 29 797,00-6,00 29 791,00

Výsledek hospodaření po zdanění 63D. 29 797,00-6,00 29 791,00

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

31.03.2022

31.03.2022

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Miroslav Lupač

E-mail:
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1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Agentura Koniklec, o.p.s. (dále jen “Společnost”) je právnická osoba, která vznikla dne 7.1.2014 

transformací stejnojmenného občanského sdružení založeného v roce 1992. Proces transformace na 

obecně prospěšnou společnosti proběhl podle zákona 68/2013 Sb. a byl dovršen zápisem obecně 

prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost sídlí v Praze 3, 

Chelčického 12. 

 

Agentura Koniklec, o. p. s. navazuje na činnost z minulých let a nabízí ekologické (environmentální) 

poradenství, zabývá se ekologickou 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. Pokud jde o formy práce, Agentura Koniklec se po celou dobu své existence 

orientuje na moderní výpočetní, informační a komunikační technologie. 

 

V minulosti se AK významně profilovala v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání, a to zejména 

talentované mládeže. AK se podílela a podílí na řešení výzkumných úkolů v oblasti ochrany životního 

prostředí a udržitelného rozvoje. 

 

Statutárním zástupcem je Miroslav Lupač, který je zároveň ředitelem. 

Společnost k 31.12.2021, resp.k 31.12.2020 měla jednoho zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti 

a několik externích spolupracovníků na dohodu o provedení práce. 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle postupů 

účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, dle Vyhlášky 

504/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 

3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021, resp.2020, 

jsou následující:  

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a 

náklady s pořízením související. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč se nevykazuje v rozvaze a 

účtuje se jednorázově do nákladů.  
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Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou počítány ve stejné výši jako daňové odpisy. 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady 

na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  

 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 

Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 5 tis. do 40 tis. Kč) se nevykazuje v rozvaze, účtuje se 

jednorázově do nákladů a eviduje se v operativní evidenci. 

 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou počítány ve stejné výši jako daňové odpisy. 

 

c) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí 

opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.  

 

d) Vlastní jmění 

Vlastní jmění obsahuje hodnotu vlastních zdrojů majetku účetní jednotky.  

 

e) Účtování nákladů a výnosů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Výjimku 

tvoří výnosy související s dotacemi, kde je jejich tvorba dána pravidly vyúčtování. 

 

f) Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a 

zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a 

daňovými odpisy atd.). 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Stavby 54 - - - 
54 

Samostatné movité věci 204 - - - 
204 

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek - - - - 
- 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek - - - - 
- 

Celkem 30. 9. 2021  
258 - - - 258 

Celkem 30. 9. 2020  
258 - - - 258 

 

 

OPRÁVKY 

 
Počáteční 

zůstatek 
Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení 

Konečný 

zůstatek 

Účetní 

hodnota 
 

Stavby - 35 - 3 - - - 38 16  

Stroje, přístroje a zařízení - 204 - - - - 204 -  

Inventář - - - - - -  

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
- - - - - -  

Celkem 30. 9. 2021 - 239 - 4 - - - 242 16  

Celkem 30. 9. 2020 - 224 - 4 - - - 239 19  

 

 

5. POHLEDÁVKY 

K 31.12.2021 a 31.12.2020 byly evidovány pohledávky ve výši 100, resp.102 tis. Kč.  

 

6. ZÁVAZKY 

K 31.12.2021 a 31.12.2020 byly evidovány krátkodobé závazky ve výši 630, resp. 583 tis. Kč. 
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7. DOHADNÉ ÚČTY 

Významnou část dohadných účtů zahrnují výnosy příštích období, které obsahují časově rozlišené 

dotace. K 31.12.2021 a 31.12.2020 byly evidovány ve výši 795, resp. 554 tis. Kč. 

8. VÝNOSY 

Struktura výnosů Společnosti byla následující. 

HLAVNÍ ČINNOST 
2021 

v tis. Kč 

2020 

v tis. Kč 
 

Tržby z prodeje služeb - -  

Dotace z veřejných rozpočtů 1 015 1 004  

Nestátní dotace a granty - -  

Ostatní provozní výnosy - -  

Celkem 1 015 1 004  

 

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ ČINNOST 
2021 

v tis. Kč 

2020 

v tis. Kč 
 

Tržby z prodeje služeb 258 507  

Dotace z veřejných rozpočtů - -  

Nestátní dotace a granty - -  

Ostatní provozní výnosy 1 -  

Celkem 259 507  

 

9. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

 
2021 

v tis. Kč 

2020 

v tis. Kč 
 

Zisk před zdaněním 30 290  

Náklady neuznávané dle §24 a §25 3 1  

Náklady související s hlavní činnosti 1 016 1 004  

Vyloučené výnosy dle §18a - 1 016 - 1 004  

Dílčí základ daně 33 291  

Snížení základu daně o daňovou ztrátu 0 0  

Snížení základu daně dle §20, odst.7 - 33 - 291  

Základ daně 0 0  

Sazba daně z příjmu 19% 19%  

Daň 0 0  
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10. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2020 2020  

Průměrný počet zaměstnanců 1 1  

Mzdy 646 571  

Sociální zabezpečení 68 68  

Osobní náklady celkem 714 639  

 

 

Položka mzdy obsahuje také náklady vynaložené externím spolupracovníkům formou dohody 

o provedení práce, které v roce 2021 a 2020 činily 471 tis. Kč a 396 tis. Kč. 

 

 

 

Sestaveno dne: Podpis statutárního 

orgánu účetní jednotky: 

Osoba odpovědná za 

účetnictví  (jméno, 

podpis): 

Osoba odpovědná 

za účetní závěrku 

(jméno, podpis): 

31.3.2022  Miroslav Lupač David Kunssberger  Ing. Alexander Myslík 

 

 


