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Hnutí DUHA Olomouc je jednou z patnácti místních skupin nevládní neziskové 
organizace Hnutí DUHA  Pøátelé Zemì ÈR. 

Naším posláním je ochrana životního prostøedí èlovìka, stejnì jako ochrana 
pøírody a krajiny. Snažíme se pøispívat k øešení konkrétních problémù 
souvisejících s dopady lidské èinnosti na pøírodu a krajinu v Olomouckém kraji a 
podílíme se na celostátních programech Hnutí DUHA. Koordinujeme celostátní 
projekty Hnutí DUHA v oblasti odpadù.

Naše práce zahrnuje jednání s úøady a politiky, pøípravu a prosazování zákonù, 
kontrolu prùmyslových firem, rady zákazníkùm a domácnostem, poøádání výstav, 
pøednášek, exkurzí a semináøù, právní kroky, úèast ve správních øízeních, spo-
lupráci s obcemi, vydávání publikací, informování prostøednictvím sdìlovacích 
prostøedkù, zapojování veøejnosti do rozhodování místních samospráv,               
v neposlední øadì praktickou ochranu pøírody v terénu.

Místní skupina v Olomouci byla založena v roce 1991 vysokoškolskými 
studenty. V roce 2003 mìla 3 zamìstnance, nìkolik externistù a 40 
dobrovolníkù.

Statutárním zástupcem je koordinátor. V roce 2003 zastávala tuto funkci 
Jiøina Popelková (roz. Koukolová).

Naším sídlem jsou kanceláøe v prvním patøe Hauenschieldova paláce na Dolní 
námìstí 38, v Olomouci.

Hnutí DUHA Olomouc je èlenem Olomoucké koalice neziskových organizací 
OKNO. 

Hnutí DUHA je èlenem Friends of the Earth International, nejvìtšího 
svìtového sdružení ekologických organizací.

Kdo jsme?



Èinnost v roce 2003

Plán odpadového hospodáøství
V roce 2003 jsme se zamìøili na prosazení pøedcházení vzniku odpadù, 

opakovaného použití a recyklace do Krajských koncepcí odpadového hospo-
dáøství (KKOH) a do Plánu odpadového hospodáøství (POH) ÈR - hlavního progra-
mového dokumentu ÈR v oblasti odpadového hospodáøství. V úzké spolupráci      
s národní kanceláøí Hnutí DUHA a s dalšími podobnì zamìøenými organizacemi 
jsme dokázali nevídané. 

Vláda se v POH ÈR rozhodla:
• nepodporovat stavbu nových skládek a spaloven komunálních odpadù,
• podporovat nejúèinnìjší odvozný (pytlový) sbìr komunálních odpadù,
• podporovat mechanicko-biologickou úpravu odpadù,
• zamìøit se na prevenci, tøídìní a recyklaci odpadù: požaduje dosažení 50% 

míry recyklace a kompostování komunálních odpadù v roce 2010.
Vzhled dokumentu zásadnì ovlivnila ekologická obèanská sdružení. Tento náš 

velmi dùležitý úspìch má zásadní vliv na plánování odpadového hospodáøství v ÈR 
na dobu nìkolika let, jde dokonce o zásadní zlom v pojetí odpadové politiky ÈR.

Spoleènì proti odpadu
Neformální sí� organizací a jednotlivcù, kteøí se zabývají problematikou 

odpadù, existuje již nìkolik let a plní funkci informaèní, vzdìlávací a koordinaèní. 
Èlenové se setkávají na takzvaných Popeláøských sletech. V roce 2003 jsme 
zorganizovali jedno takové setkání 7. - 9.11. v prostorách Støediska ekologické 
výchovy Ametyst v Plzni. Na programu byla mj. exkurze do podniku na recyklaci 
smìsného plastu Transform Stod, a.s. a do svozové firmy Reodepona s.r.o., dále 
beseda s pozvanými hosty a série pøednášek.
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Odpady

Koordinace: Ing. Ivo Kropáèek, Jan Habart, Mgr. Jiøina Popelková

Výstava 
„Chcete 

to zabalit?“
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Èinnost v roce 2003
Propagace domácího kompostování
Domácí kompostování je nejekologiètìjší zpùsob, jak se zbavit bioopadu vzni-

kajícího v kuchyni. Samozøejmì pøipadá v úvahu pøedevším u domácností se 
zahradou. Domácí kompostování se obejde bez složitých a drahých technologií,    
k jeho rozvoji je nezbytnì potøeba pouze informovanost a nadšení. Obec navíc 
mùže poskytovat služby v podobì drcení vìtví èi pøíspìvky na nákupy kompostérù. 

Informaèní kampaò na podporu domácího kompostování navazuje na aktivity   
z pøedchozích let. Nejintenzivnìji se kampaò projevila v druhé polovinì roku 2003: 
Veøejnost jsme oslovovali pøedevším informaèním stánkem se dvìma informaè-
ními panely o domácím kompostování. K návštìvì infostánku lákal vystavený 
kompostér. Stánek byl postupnì postaven na tìchto místech: Trutnov - hudební 
Open Air festival, Fryšták u Zlína - hudební festival, Ostrava - Biojarmark, Vyškov, 
Hodonín - zahrádkáøská výstava, Olomouc - veletrh Hortikomplex, Rychnov nad 
Knìžnou, Pøerov.

Souèástí kampanì byly i pøednášky pro veøejnost (v Olomouci, Èeských 
Budìjovicích a Hranicích na Moravì) a pro zájmové skupiny (pøednáška pro 
úèastníky mezinárodního semináøe v Pravoslavné akademii Vilémov u Litovle, pro 
zahrádkáøe na veletrhu Hortikomplex v Olomouci a pro pedagogy na veletrhu 
výukových programù v hotelu Monínec - Prèice). Pro úèely kampanì byl vydán leták        
a vznikly webové stránky: www.hnutiduha.cz/kompostovani, podle kterých je 
možné postavit si domácí kompostér.
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Stavba ukázkového kompostéru.
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Ekologické zemìdìlství je systém 
hospodaøení využívající moderní poznatky        
i technologie bez použití prùmyslových hno-
jiv, pesticidù a genetických manipulací. 
Ekologiètí zemìdìlci respektují pøirozené 
potøeby chovaných zvíøat. 

V roce 2003 jsme navázali na infor-
maèní kampanì na podporu ekologického 
zemìdìlství a produktù ekologického 
zemìdìlství, tzv. biopotravin. Novì jsme 
do programu zaøadili letní pracovnì-
zážitkový pobyt na ekofarmì.

Distribuovali jsme informaèní tiskoviny 
vydané v pøedchozím roce: Seznam ekolo-
gických zemìdìlcù Olomouckého kraje, 
leták pro zahrádkáøe „Zahrada bez che-
mie“ s textem R. Hradila a leták „BIOklub“, 
doplnìný seznamem prodejen v Olomouci, 
v nichž lze nakoupit biopotraviny. Putovní 
výstava o ekologickém zemìdìlství byla 
instalována na Støední zdravotnické škole 
v Olomouci a na Støední zemìdìlské škole 
v Pøerovì. Dále byla zapùjèena do Vity 
Ostrava.

Olomoucký BIOzpravodaj
Olomoucký BIOzpravodaj aneb „Informátor pro zájemce o ekologické zemì-

dìlství a pùvod našich potravin“ vychází od roku 2001. V roce 2003 jsme postup-
nì pøešli z dvoumìsíèníku zpátky na mìsíèník o rozsahu 4 stran. Náklad se ustálil 
na 1800 ks. BIOzpravodaj je zdarma distribuován na 70 místech v Olomouci.        
V elektronické podobì je ke stažení na webových stránkách.

Veletrh Hortikomplex - výstavištì Flora Olomouc
Hortikomplex je podle údajù poøadatelù nejvìtší výstavou ovoce, zeleniny        

a školkaøských výpìstkù v ÈR. Na veletrhu jsme zorganizovali rùznorodou prodejní 
výstavu biopotravin dostupných v Olomouci. Souèástí stánku byl informaèní kou-
tek s tématickou literaturou. Nabízeli jsme èerstvou biozeleninu místních zelináøù 
(p. Dvoøák, p. Ludík) a také jablka a mošt z pøechodného období (PermaLot ze 
Svojanova u Bouzova).

Bìhem naší prezentace na Hortikomplexu jsme organizovali pøednášku Doc. 
Ing. Boøivoje Šarapatky, CSc., Ph.D. (Ekologické zemìdìlství a biodiverzita) a Prof. 
Ing. Lužného, CSc. (Staré odrùdy - dìdictví budoucích generací). 

Ekologické zemìdìlství

Koordinace: Michal Kolesár, Bc. Klára Kratochvílová

Veøejná ochutnávka biopotravin.
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Èinnost v roce 2003
BIOklub
Olomoucký BIOklub sdružuje pøíznivce ekologického zemìdìlství a spotøe-

bitele biopotravin. Èlenové BIOklubu jsou pravidelnì jedenkrát mìsíènì informo-
váni prostøednictvím e-mailového listu o novinkách na trhu s biopotravinami,        
o brigádách u ekozemìdìlcù, o akcích a pøednáškách týkajících se ekologického 
zemìdìlství. Další službou je zprostøedkování distribuce tìch bioproduktù, které 
nejsou bìžné v olomouckých prodejnách.

Exkurze na ekofarmy
V roce 2003 jsme zorganizovali pìt exkurzí: ekologický ovèín a zemìdìlské 

muzeum v Bìlé pod Pradìdem, Bìlokarpatské biodožínky, Pražský biojarmark, 
ovocné sady o.s. PermaLot ve Svojanovì, PRO-BIO - zpracování a balení 
biopotravin.

Pøednášky
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Tábor na ekofarmì
Pracovnì zážitkový pobyt na ekofarmì Baucis Ing. Aleše Horáka v Lesoòo-

vicích u Bystøice nad Pernštejnem se konal 2.-10. srpna. Akce byla otevøená pro 
širokou veøejnost. Úèastnilo se jí 15 lidí. Práce na farmì zahrnovala pomoc na 
zeleninovém poli, pomoc pøi sklizni obilí, s údržbou statku, pasení dobytka, 
pøípravu  tvarohu a sýrù. Po práci následovalo poznávání okolní krajiny a veèerní 
povídání s farmáøem o zdravé stravì a ekologickém hospodaøení. Pobyt na 
ekofarmì byl ekologický v každém smìru: sluneèní kolektory na ohøev vody, 
pokrmy z vypìstovaných biopotravin.

Poøádání tábora se osvìdèilo, již je naplánováno pokraèování na rok 2004.

Název Pøednášející Datum

Ekologické domy u nás i v zahranièí Ing. Arch. Milan Obenaus 13. 1.

Nìco o bylinkách Pí Rudorferová, Herba 27. 1.

Kontrola ekologického zemìdìlství Ing. Josef Ludík ml. 
(kontrolor KEZ)  10. 2.

Rudolf Steiner - Antroposofie a zemìdìlství  Radomil Hradil 24. 2

Bylinné koncentráty a výtažky z rostlin, oleje Pí Rudorferová, Herba 3. 3.

EU trochu jinak - o transportech zvíøat Vladimír Synek, OHZ 17. 3.

Permalot 2003 - Zelený svìt Max Vittrup Jensen 26. 5.

Pšenice špalda a pohanka setá Klára Kratochvílová 11. 11.

O slepicích a lidech a o tom, co je bolí Michal Kolesár, 
Vladimír Synek, OHZ 25. 11.

Svátky vánoèní, tradièní èeské vánoce Klára Kratochvílová 16. 12.

.

.
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.

.

.

Název Pøednášející Datum

Pøednášky
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Propagace a zprostøedkování prodeje biopotravin
Naším cílem je propagovat nejen obecnou myšlenku ekologického zemìdìl-

ství, ale také konkrétní výrobky. 
Kromì prezentace na veletrhu Hortikomplex jsme uskuteènili prodej biopotra-

vin na Ekojarmarku v rámci Ekologických dnù Olomouc. Velký úspìch zde mìlo 
biopeèivo z pekárny Leština u Zábøeha. Prodali jsme 250 bochníkù chleba, 500 
rohlíkù a 200 koláèù. 

Podporujeme také prodej „ze dvora“ pøímo od zemìdìlcù. Zprostøedkovali 
jsme odbyt pro biomléko a další produkty farmy Ing. Vacka z Opatovic u Hranic na 
Moravì. 

V prosinci jsme organizovali prodejní stánek na Vánoèních trzích. Kromì knih  
a plátìných tašek byly v našem sortimentu køížaly a jablka z budoucí ekofarmy 
obèanského sdružení PermaLot, Fair Trade výrobky (èokoláda, kakao) - zároveò      
v biokvalitì a biopeèivo z pekárny Albiostyl z  Prahy.

Biopotraviny byly v roce 2003 prodávány na tøech jednorázových akcích (Horti-
komplex, Ekojarmark, Vánoèní trhy). Spíše jsme se zamìøovali na zprostøedkování 
pøímých kontaktù mezi ekozemìdìlci a spotøebiteli. Pøi prodeji i zprostøedkování 
se zamìøujeme na výrobky, které nejsou v Olomouci dostupné v kamenných 
prodejnách. Rozhodnì není naším cílem tìmto prodejnám konkurovat, naopak  
prodejny, které prodávají biopotraviny, propagujeme na letáècích BIOklub, v Olo-
mouckém BIOzpravodaji, na webových stránkách i na akcích. 

Zdaøilou akcí byla také záøijová veøejná ochutnávka v prostorách Galerie U Mlo-
ka. Úèastnilo se jí pøes 30 lidí a díky pøítomným novináøùm mìla ohlasy v místním 
tisku.

Ochutnávka biopotravin v plném proudu. 
Na snímku vpravo Klára Kratochvílová - vedoucí projektu.
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V roce 2003 probíhal s podporou ministerstva životního prostøedí projekt       
s názvem Aktivní prosazování práva v životním prostøedí v Olomouci. Projekt byl 
zamìøen na pomoc jednotlivým osobám, obèanským sdružením a skupinám osob, 
které žádají o radu, pøípadnì pomoc v oblasti životního prostøedí, nebo se samy 
chtìjí nìjakým zpùsobem zapojit do ovlivòování stavu životního prostøedí, a to 
cestou právní (tj. úèastí pøi schvalovacích a rozhodovacích procesech, jednáním    
s úøady atd.).

Veøejnost se na nás 
obracela se svými dotazy 
rùznými zpùsoby - osobnì, 
telefonicky, e-mailem nebo 
poštou.

V prùbìhu roku 2003 
jsme uspoøádali 4 seminá-
øe pro neprávnickou veøej-
nost, a to na téma posuzo-
vání vlivù na životní pro-
støedí, úèast ve správních 
øízeních, svobodný pøístup 
k informacím a Natura 
2000 a problémy prová-
zející schvalování zákona    
o ochranì pøírody a krajiny   
v Poslanecké snìmovnì. 
Besed se zúèastnilo asi  
30 lidí.

Sami jsme se aktivnì zapojili do nìkolika procesù a øízení, buï z vlastní inicia-
tivy nebo z podnìtu veøejnosti. Z takových pøípadù lze jmenovat proces 
posuzování vlivù na životní prostøedí tìžby písku Žeravice - Lapaè, pokraèování 
tìžby v lomu Hrubá Voda, obchodní centrum prodejen nepotravino-vého 
charakteru Olomouc - Hodolany atd. 

Dále jsme se úèastnili nìkolika územních øízení, napø. øízení o umístìní stavby 
Obchodní centrum Sallerova výstavba, Obchodní centrum prodejen nepotravino-
vého charakteru Olomouc - Hodolany, územní øízení Protipovodòová opatøení na 
øece Moravì - 1. etapa.

V rámci tohoto projektu jsme vydali pro veøejnost leták s názvem Pøíroda         
v právu (1.000 výtiskù). Leták má seznámit právní laiky s existencí stìžej-        
ních procesù, do nichž se veøejnost mùže zapojit a ovlivnit tak jejich výsledek 
(územní plánování, posuzování vlivù na životní prostøedí, správní øízení v ochranì 
pøírody) nebo pomocí nichž se mùže dovìdìt dùležité informace a� už èistì ve 
svém zájmu nebo za úèelem pomoci životnímu prostøedí (svobodný pøístup k in-
formacím).

Èinnost v roce 2003Aktivní prosazování práva 
v životním prostøedí v Olomouci

Koordinace: Mgr. Dominika Glacová
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Semináø o svobodném pøístupu k informacím v prostorách eko-
poradny Hnutí DUHA Olomouc. Pøednáší Dominika Glacová 

(vlevo).
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V roce 2004 bude popsané bezplatné právní poradenství pokraèovat jako 
souèást pøipravované ekoporadny.

Legislativní hodnocení skuteènì hájené trasy kanálu 
Dunaj - Odra - Labe

Ke konci roku 2003 jsme se jako spoluøešitelé podíleli na projektu VaV 
2003/610/02/03 Krajinnì-ekologické, vodohospodáøské, ekonomické a legisla-
tivní hodnocení zámìru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe, a to na dílèí kapitole 
Legislativní hodnocení skuteènì hájené trasy kanálu Dunaj - Odra - Labe.

Pøedmìtem bylo posoudit trasu kanálu v územních plánech velkých územních 
celkù vèetnì konstatování, která z uvádìných tras je v souèasné dobì závazná. 

V roce 2004 bude legislativní hodnocení kanálu Dunaj - Odra - Labe pokra-
èovat, pøedevším s ohledem na mezinárodní závazky, støety výstavby kanálu        
s environmentálními mezinárodními úmluvami a právními normami ÈR. 

Ochrana jedlí pøed okusem.
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Èištìní a vìšení ptaèích budek
V bøeznu jsme uspoøádali dobrovolnickou brigádu, na které jsme v lesích        

v okolí Svatého Kopeèku vìšeli nové a èistili staré ptaèí budky. V dnešní krajinì 
totiž zùstává jen málo odumírajících, doupných stromù, kde mohou dutinoví ptáci 
najít vhodné podmínky k zahnízdìní. Akce se úèastnilo asi 15 dobrovolníkù.

Les a lidé
Na jaro 2003, pøelom dubna a kvìtna, jsme pøipravili projekt Les a lidé, který  

v sobì zahrnoval celou škálu událostí, od výstavy pøes pøednášky až po konkrétní 
dobrovolnickou práci v terénu. 

Výstavu Les a lidé jsme zapùjèili od Hnutí DUHA Podkrkonoší - jednalo se o 25 
panelù velikosti A2, informujících o souèasných problémech našich lesù, k nimž 
jsme pøidali panel informující o aktivitách lesní skupiny Hnutí DUHA Olomouc. 
Výstavu jsme umístili pøímo v centru mìsta, ve stanu na Horním námìstí, kde ji 
dobrovolníci Hnutí DUHA hlídali celkem 14 dní. Výstavu shlédlo pøes 2000 
návštìvníkù.

Dále jsme uspoøádali 3 besedy na následující témata: NP Šumava - Je kùrovec 
prostøedkem obnovy nebo zániku lesa?, Sjezdovka na Lysé hoøe - Povolíme další 
devastaci pøírody? Není les jako les aneb proè zachovat zbytky pøírodì blízkého 
lesa.

Zúèastnili se jich sociologové, lesníci, odborníci na lesní problematiku i èleno-
vé obèanských sdružení. Besedu Není les jako les jsme uskuteènili ve spolupráci  
s ÈSOP Kosenka Valašské Klobouky. Celkovì se besed zúèastnilo kolem 100 lidí.

Souèástí projektu Les a lidé byla i exkurze do šetrnì obhospodaøovaného lesa 
ve Køtinách u Brna, který je zatím jako jediný v ÈR držitelem prestižního meziná-
rodnì uznávaného certifikátu FSC. Exkurze se zúèastnilo 15 zájemcù.

Poslední z aktivit projektu Les a lidé byly 2 dobrovolnické brigády v lese, pøi 
nichž jsme veøejnosti umožnili vlastní prací se podílet na obnovì lesa. V Litovel-
ském Pomoraví jsme pomáhali oznaèovat staré a odumírající stromy, aby nebyly 
skáceny pøi první probírce, protože odumøelé døevo má v lese nezastupitelnou 
ekologickou funkci. Na Svatém Kopeèku jsme pak vysazovali mladé duby, døeviny 
pùvodní druhové skladby, a zlepšovali jsme tak stav zdejších lesù, které byly        
v minulosti pøevážnì zmìnìny ve smrkové monokultury. Brigád se zúèastnilo 17 
dobrovolníkù.

Projekt Les a lidé, souèást Ekologických dnù Olomouc, se tìšil i mediální 
pozornosti, zaznamenali jsme 3 èlánky v regionálním tisku a jeden pøíspìvek        
v regionálním televizním vysílání.

Monitoring jedle bìlokoré na Svatém Kopeèku
Od dubna do záøí 2003 dobrovolníci Hnutí DUHA Olomouc mapovali zastou-

pení jedle bìlokoré a listnatých døevin v nejzajímavìjších èástech genové 
základny Svatý Kopeèek. Cílem projektu provádìného ve spolupráci s Lesní 
správou Šternberk (Ing. Jiøí Eichler) bylo porovnat souèasný stav lesa v jeho 

Èinnost v roce 2003Ochrana lesa - Lesní skupina

Koordinace: Miroslav Kutal
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nejnižší vìkové kategorii (do deseti let stáøí) s výsledky podobného prùzkumu, 
provádìného pøed pìti lety. Na monitoringu se podílelo 5 dobrovolníkù, kteøí 
bìhem sedmi výjezdù zakreslili celkem 32 pøesnì popsaných plošek ve 2 
vybraných porostech genové základny. Údaje poslouží i jako podklady pro další 
management zájmového území. Bude urèeno, kde je potøeba druhovì chudé 
porosty umìle dosadit buky a duby a kde mùžeme využít pøirozené obnovy. 

Vydání letáku o jedli bìlokoré
Díky podpoøe projektu „Škola obèanské iniciativy“ Hnutí DUHA jsme vydali 

leták informující o genové základnì pro jedli bìlokorou na Sv. Kopeèku a o  šetr-
ném hospodaøení v ní.

Sbìr osiva v Litovelském Pomoraví
Rok 2003 byl významný semenný rok. Sbìrem žaludù a bukvic jsme na podzim 

pomohli Správì CHKO Litovelské Pomoraví se zajištìním péèe o rezervace Tøesín 
a Doubrava. Stanovištnì neodpovídající døeviny tak bude možno postupnì nahra-
zovat odpovídajícími druhy místní provenience a docílit tak i vhodné prostorové 
skladby porostu. Takové rezervace by pak bylo žádoucí ponechat bez lidských 
zásahù.

Ochrana jedlí proti okusu zvìøí
Na pøelomu øíjna a listopadu jsme uspoøádali 2 dobrovolnické brigády poblíž 

Svatého Kopeèka a Jívové, na nichž jsme ochraòovali mladé jedlièky proti okusu 
zvìøí. Celkem 15 dobrovolníkù obalovalo vrcholky (terminály) jedlí koudelí -  
pøírodním materiálem, který pøes zimní období úèinnì chrání proti pøemnožené 
zvìøi a na jaøe pak nebrání dalšímu rùstu stromkù, protože se pøirozenì rozpadá. 
Akce poøádané ve spolupráci s Lesní správou Šternberk jsou vždy spojeny             
s odborným výkladem a seznamují veøejnost s jedním z hlavních problémù našich 
lesù, ve kterých je bez umìlých nákladù prakticky zabránìno pøirozené obnovì 
lesa (pøemnožená zvìø likviduje malé stromky).

„Èím je pro tebe vùbec les?“ - demonstrativní úklid lesa na Sv. 
Kopeèku

Protože smyslem ekologického hnutí není uklízet odpadky po druhých, ale 
uvìdomìní si širších souvislostí pobývání èlovìka na Zemi, uspoøádali jsme 
happening, kdy jsme bìhem 60-ti minut sbírali odpadky v lese a poté je vystavili 
lidem na oèi, v blízkosti turistického rozcestníku. Po nìkolika dnech jsme 
roztøídìný odpad z lesa koneènì odnesli. Akce se setkala se znaèným zájmem 
médií - hned následující den vyšly èlánky v regionálních pøílohách dvou nejètenìj-
ších tiskovin a zprávu vydala i ÈTK.

Síje bukvic
Na sklonku listopadu jsme do druhovì chudých smrkových monokultur u Sv. 

Kopeèku zaseli 8 kg bukvic, posbíraných žáky základní školy ve Fryštáku. Z bukvic 
pùvodnì urèených k pøikrmování divokých prasat tak mùže vzejít les zdravìjší, 
odolnìjší proti výkyvùm poèasí a schopnìjší zadržovat vodu v krajinì než stávající 
smrková monokultura.

Od zimy 2002/2003 jsme pøevzali od národní kanceláøe Hnutí DUHA 
organizování tzv. Vlèích hlídek. Jde o každoroènì se opakující pravidelnou èinnost, 
kdy skupiny školených dobrovolníkù pátrají po pobytových znacích chránìných 
živoèichù - pøedevším velkých šelem - a známkách jejich nelegálního lovu v Morav-
skoslezských Beskydech, Javorníkách a Vsetínských vrších. Vlèí hlídky probíhají 
pod odborným dohledem Správy CHKO Beskydy a ve spolupráci s obèanskými 
sdruženími Beskydèan a 76/08 ZO ÈSOP Rožnov pod Radhoštìm.

 V zimì od 30. listo-
padu 2002 do 30. bøezna 
2003 probìhlo na území 
CHKO Beskydy (Beskydy, 
Javorníky, Vsetínské vr-
chy) celkem 76 zdokumen-
tovaných  pochùzek, kte-
rých se úèastnilo kolem 
70-ti dobrovolníkù. Cel-
kem 23x zaznamenali 
výskyt chránìných živoèi-
chù, z toho se zhruba        
v polovinì pøípadù jednalo 
o rysa ostrovida, ve ètvrti-
nì o vlka obecného a rov-
nìž ve ètvrtinì pøípadù      
o jeøábka lesního. Cenné 
údaje o výskytu chránì-
ných druhù jsme pøedali 
správì CHKO Beskydy.

Dále bylo nalezeno, zdokumentováno a následnì pravidelnì kontrolováno 
celkem 13 masitých újedí - návnad na šelmy, které pøed lovecké posedy straží 
pytláci. V 6-ti pøípadech podávali úèastníci vlèích hlídek podnìt veterinární správì, 
protože ukládání zdechlin ve volné krajinì je v rozporu s veterinárním zákonem. Tøi 
újedi byly úøednì odstranìny a ostatní tøi zmizely ještì pøed zahájením vyšetøo-
vání. Obzvláštì odstrašujícím pøípadem bylo umístìní zahnívajících mršin hos-
podáøských zvíøat pøímo v  pásmu hygienické ochrany vodní nádrže Stanovnice - 
zdroje pitné vody. Úèastníci Vlèích hlídek podávali podnìt veterinární správì, která 
tyto kadavéry zlikvidovala.

Vlèí hlídky jsme organizovali i v zimì 2003/2004, na úvodní setkání Vlèích 
hlídek v listopadu 2003, kde probìhlo i zaškolení nových zájemcù, pøijelo 60 
dobrovolníkù.

Dobrovolníci odlévají vlèí stopu v Beskydech.
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Ochrana šelem - Vlèí hlídky

Koordinace: Miroslav Kutal
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Petice
Petice „Stop dalším supermarketùm v Olomouci“ byla sepsána v záøí 2002. 

Petice adresovaná Radì mìsta Olomouce a zastupitelstvu mìla za cíl pøimìt 
místní samosprávu k zamyšlení nad neregulovaným rozmachem super a hyper-
marketù ve mìstì a pøijetí opatøení, která by zabránila další neuvážené výstavbì 
takových objektù. V petici byla také žádost o prùzkum maloobchodu v Olomouci     
a okolí, který by ukázal potøebnost èi nepotøebnost maloobchodních jednotek       
v jednotlivých èástech mìsta. 

Sbìr podpisù pod petici
První èást petièních archù s 1 815 podpisy byla odevzdána radì a zastupi-

telstvu v prosinci 2002.
Další sbìr podpisù pod petici probíhal od mìsíce dubna 2003 na Dolním 

námìstí u informaèního stánku Hnutí DUHA, u nìhož se støídali tøi dobrovolníci.    
U stánku mohli obèané získat informace o škodlivosti velkých obchodních center 
jak z informaèní tabule, tak od samotných dobrovolníkù. Sbìr podpisù byl ukonèen 
v mìsíci záøí. Druhá èást petièních archù s 1 407 podpisy byla radì a zastupitel-
stvu pøedána 15. prosince. Celkem se k petici pøipojilo 3 222 obèanù. 

Další èinnost
Dne 6. kvìtna jsme na zasedání Zastupitelstva mìsta Olomouce vystoupili 

proti zmìnì územního plánu ke stavbì dalšího hobbymarketu. K zamýšleným 
stavbám super- a hypermarketù se vyjadøujeme také v procesech posuzování  
vlivù na životní prostøedí a v územních øízeních.

Projekt „Stop dalším 
supermarketùm v Olomouci“

Koordinace: Iva Rašnerová

Èinnost v roce 2003
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Díky zakázce Olomouckého kraje v rámci OPOK (Operaèní program olomouc-
kého kraje) jsme navázali na naše ekovýchovné aktivity z minulých let. Tentokrát 
jsme se nezamìøovali jen na odpady.

V roce 2003 probìhlo 10 výukových programù, které se konaly na tìchto 
školách: Gymnázium Èajkovského, Slovanské gymnázium, Obchodní akademie, 
SOU Tovaèov. Celkem prošlo výukovými programy 198 žákù.

Jedná se o dvouhodinové bloky (90 minut) pro doporuèený poèet 20 - 30 stu-
dentù, realizované našimi lektory pøímo ve škole. Cílem programù je kromì 
získání nových poznatkù také tvorba vlastních názorù studentù a jejich aktivní 
zapojení formou diskuse, motivaèních a prožitkových her a dalších èinností          
v závislosti na zvoleném tématu. 

Lektoøi výukových programù jsou absolventi nebo studenti vysokých škol 
zamìøených ekologickým, pøírodovìdným nebo jiným smìrem. Vìtšina z nich má 
také pedagogické vzdìlání. 

V závislosti na technickém vybavení školy jsou souèástí programu rùzné obra-
zové materiály a nahrávky. Programy jsou vhodné jako rozšiøující uèivo pøedevším      
k pøedmìtùm biologie, ekologie a základy spoleèenských vìd. Poplatek za 
program èiní 10 Kè/student. 

Název programu Obsah programu

1. Hra o jablko Smysl ekologického zemìdìlství, vliv na krajinu, zvíøata, 
rostliny a èlovìka. Co jsou biopotraviny?

2. Chcete to zabalit? Souèasný stav v nakládání s odpady v ÈR, druhy odpadù 
a možnost jejich recyklace, vliv spotøeby na množství 
odpadù, trendy ve svìtì

3. Obnovitelné zdroje energie   Slunce, voda, vítr, geotermální prameny a biomasa jako 
zdroje energie, potenciál jejich využití v ÈR

4. Supermarkety Odvrácená stránka boomu supermarketù v ÈR, zkuše-
nosti z jiných zemí

5. Ekologické nakupování Souhrnný pohled na vybrané ekologické problémy ve 
vztahu k našemu životnímu stylu

6. Ekologická hnutí u nás Postavení ekologických hnutí ve spoleènosti. O co jim   
a ve svìtì jde? 

7. Živý les  Umìlý versus pøirozený les. Funkce lesa, problémy lesù 
v ÈR. Co znamená lesní certifikace?

.

.

.

.

.

.

.

Ekologické výukové programy 
na støedních školách

Koordinace: Lucie Kastnerová, Mgr. Jiøina Popelková

Nabídka pro støední školy a uèilištì na školní rok 2003/2004:

Název programu Obsah programu
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Nabídka doprovodných výstav
Jako doplnìk k nìkterým programùm školám zdarma nabízíme doprovodné 

výstavy. Výstavy jsou snadno instalovatelné a jsou tvoøeny barevnými postery 
(fotografie, kresby) s doprovodnými texty. Nabízená doba trvání výstavy na škole 
mùže být podle domluvy 1-3 týdny.

Názvy výstav:
• Chcete to zabalit? (odpady)
• Krajina na talíøi  (zemìdìlství)
• Les a lidé (pùjèeno od Hnutí DUHA Podkrkonoší)
• Zaostøeno na hypermarkety (pùjèeno od Nesehnutí Brno)

Èinnost v roce 2003
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Ekologické listy

Redakce: Mgr. Jitka Komedová, Ph.D., Mgr. Jiøina Popelková (roz. Koukolová)

Od roku 1999 vydáváme Ekologické listy - (dvou)mìsíèník pro trvale udržitelný 
zpùsob života. Zpravodaj obsahuje jednak návody a rady, jak v domácnosti šetøit 
životní prostøedí, jednak zprávy o životním prostøedí v regionu a aktuálních 
kauzách. Ekologické listy mají 8 stran, vycházejí v nákladu 1500 ks a dobrovolníci 
je roznášejí na 54 míst, kde jsou zdarma k rozebrání. V roce 2003 bylo vydáno      
7 èísel. Od podzimu roku 2003 jsou Ekologické listy také pøístupné online z adresy 
www.hnutiduha.cz/olomouc.

Publikaèní èinnost
• Nulový odpad (brožura)
• Bez skládek a spaloven (brožura)
• Pøíroda v právu (leták)
• Jedle bìlokorá v genové základnì Svatý Kopeèek (leták)
• Ekologické listy - 7 èísel
• BIOzpravodaj - 8 èísel
• Prezentace èinnosti na internetu: www.hnutiduha.cz/olomouc.
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PracovníciPracovníci v roce 2003 
Jiøina Koukolová/Popelková
Michal Kolesár (do 31.7.2003) 
Klára Kratochvílová (od 1.8.2003)
Dominika Glacová (mandátní smlouva)
Jakub Shrbený (civilní služba)
Otmar Doležal (civilní služba)
Ivo Kropáèek (externì)
Jan Habart (externì; podzim 2003)
Lucie Kastnerová (externì podzim 2003)

V prùbìhu 2003 se v kanceláøi Hnutí 
DUHA Olomouc vystøídali tito stážisté z Úøadu 
práce: Hana Dostálová, Tomáš Jurák, Dana 
Špaèková, Jana Kánská, Adam Látal.

Dobrovolníci Hnutí DUHA Olomouc
Martina Blahová, Tomáš Bláha, Jana Blaža, Olga Bohunovská, Žaneta Brožová, Ivo 
Brzák, Jana Bøezinová, Martina Èíhalová, Irena Dopitová, Mirek Dvorský, Veronika 
Fišerová, Lukáš Foldyna, Zora Foldynová, Katarína Gregorová, Jirka Grohmann, 
Šárka Havelková, Martin Byll Havránek, Vláïa Holec, Petr Horák, Dagmar 
Horòáková, Marek Hradil, Karel Hladiš, Katka Jakešová, Lucka Kastnerová, Elena 
Kianièková, Petr Komenda, Jitka Komendová, Ká�a Kotásková, Lenka Kozáková, 
Mirek Kutal, Erika Kvasnièková, Sylvie Kuèerová, Pavel Marèík, František Marèík,  
Iva Matìjková, Jana Matrková, Marie Mayerová, Jan Jelen Michálek, Jakub Morc, 
Tomáš Motal, Iveta Nìmcová, Petr Nezval, Martin Paclík, Petr Paszek, Jirka 
Popelka, Iva Rašnerová, Pavel Reich, Lenka Robková, David Rosskohl, Klára 
Øièánková, Jirka Sadila, Aleš Svoboda, Eva Soušková, Šárka Studená, Barbora 
Šlachtová, Blanka Švédová, Tomáš Tatar, Petra Veèeøová, Eva Továrková, Paní 
Urbánková, Radka Vaculová, Markéta Vaòáková, Pavel Zima, Martina Zapletalová, 
Ing. Jitka Zuzaòáková, Michaela Ženatá.

Vlèí hlídky
Alena Chládková, Alenka Jírová, Aleš Gürtl, Bára Hohnová, Barbora Rouèková, 
Barbora Šlachtová, Bøenìk Michálek, David Fritz, David Saur Krátký, Diana 
Holubová, Elena Kianièková, Eva Stanovská, Eva Továrková, Franta Marèík, Hana 
Staòková, Helena Šnajdarová, Imrich Vozár, Irena Dopitová, Ivan Olejník, Jan 
Gavelèík, Jan Stýskala, Jana Matrková, Jana Mikulášková, Jarka Kufová, Jaromír     
a Jaromír Bláhovi, Jelen Jan Michálek, Jirka Neubert, Jirka Popelka, Jiøí Malý, Jitka 
Benedíková, Karolína Šùlová, Katka Jakešová, Lenka Juøièková, Marie Mayerová, 
Martin Foltánek, Martin Kubeèek, Martin Lukáš, Martin Onderka, Martin Másr 
Tomášek, Matouš Wicher, Michal Kalusek, Mira Dvorský, Mira Kubín, Mira Kutal, 
Mira Tobiáš, Mirek Klíma, Míša Legerská, Monika Kolenièová, Ondøej Dovala, Pavel 
Durèák, Pavel Kièka, Pavel Marèík, Pavel Matìjka, Pavel Praks, Pavel Pøibyl, Pavel 
Reich, Pavla Žižková, Pepa Dobrovolný, Petr Holub, Petr Kachtík, Petr Køížek, Petr 
Litschmann, Petr Masopust, Petra Vetešková, Simona Kièmerová, Táòa 
Šamalíková, Tomáš Sábel, Václav Dostál, Vlaïa Holec, Vladimír Bílek, Zdenìk 
Frélich, Zuzana Hrdlièková, Zuzana Ruferová, Žaneta Brožová.

Stážistka Jana Kánská 
v kanceláøi Hnutí DUHA Olomouc.

Prodejní stánek na vánoèních trzích - Horní námìstí v Olomouci

Nadace a sponzoøiNadace a sponzoøi
V roce 2003 nás finanènì podpoøili:
Nadace Partnerství (osvìta v oblasti odpadù), Nadace VIA (propagace 
biopotravin), Ministerstvo životního prostøedí ÈR (ekologicko-právní poradenství), 
Statutární mìsto Olomouc (propagace biopotravin na Olomoucku), Evropská 
Unie prostøednictvím Nadace rozvoje obèanské spoleènosti a projektu „Škola 
obèanské iniciativy“ Hnutí DUHA (projekty „Les a lidé“ a „Monitoring jedle na Sv. 
Kopeèku“), firma OLMA a.s., reprografické studio Olmark, Marta Zedková - 
kosmetické studio M-arta, Jaroslav Utíkal - firma Unego.

Od øíjna 2003 realizujeme nìkteré èinnosti jako zakázky Olomouckého kraje        
v rámci programu OPOK (propagace biopotravin, ekologické výukové programy 
pro støední školy, vydávání Ekologických listù, semináø a exkurze o odpadech).
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Finanèní zpráva

Stav pokladny
Stav bankovního úètu
Výsledek celkem

Hmotný a nehmotný majetek:
(poøizovací náklady)
Software
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Finanèní zpráva

75 590
165 493
241 083

68 867
193 708

pøíjmy         
granty, dotace a dary
zpracování studií
poøádání ekovýchovných akcí
prodej publikací, zboží 
reklamní èinnost
ostatní pøíjmy (úrok aj.)
celkem

výdaje         
mzdy a odvody (zamìstnanci)
odmìny externistùm
tisky a sazba
drobný investièní majetek 
nájemné kanceláøe
telefonní hovory, internet
úèetnictví a vedení úètu
ostatní nakoupené služby
materiální náklady
nákup publikací a zboží
celkem

v Kè

v Kè

Pøíjmy a výdaje v roce 2003

454 119
150 000
99 003
51 358
37 000
8 564

800 044

190 171
172 450
141 465
60 104
37 000
82 447
18 481
68 142
40 468
41 370

852 098

Hnutí DUHA Olomouc, Dolní námìstí 38, 772 00 Olomouc
IÈO: 44936354
Bankovní úèet: 1803974399/0800 veden u Èeské spoøitelny

Údaje o majetku k 31.12. 2003
všechny èástky jsou uvedené v Kè
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Finanèní zpráva

Závìreèné splátky grantù 
na projekty roku 2002:
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Partnerství 

Granty na projekty realizované 
v roce 2003:
Ministerstvo životního prostøedí
Nadace Partnerství
Hnutí DUHA v rámci Školy obèanské 
iniciativy (financované NROS 
z prostøedkù EU)
Národní sí� støedisek EVVO: 
prostøedky Ministerstva ŽP
Statutární mìsto Olomouc
Granty a dotace celkem

Nadace VIA 
Nadace Partnerství

Granty a dotace pøijaté v roce 2003

Granty pøijaté v roce 2002 urèené na èinnost 
v roce 2003

75 000

187 000
50 000

26 000

15 000
23 990

384 990

8 000

50 000 
80 000
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PodìkováníPodìkování:
Za spolupráci, odbornou pomoc, finanèní èi materiální podporu dìkujeme:

Organizacím a institucím:
Agentura ochrany pøírody a krajiny v Olomouci, ASPI Publishing, s.r.o., Arnika Praha, 
Beskydèan, CZ Biom, Dobrovolnické centrum pøi EPICO, Ekologický institut Veronika, 
Lesní správa Šternberk, Nesehnutí Brno, Ochránci hospodáøských zvíøat, P-centrum 
a Galerie U Mloka, PermaLot, Pí-centrum Olomouc, Pracovní skupina pro certifikaci 
lesù FSC v ÈR, PRO-BIO, Pøírodovìdìcká fakulta UP Olomouc, Sagittaria, SEV 
Sluòákov, Sí� ekologických poraden STEP, Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO 
Litovelské Pomoraví, TIP studio, Rosa o.p.s., Tiskárna TINA, VITA Ostrava, 76/08 
ZO ÈSOP Rožnov pod Radhoštìm, Zdravá výživa Jeèmínek. 

Jednotlivcùm: 
MUDr. Pavel Andrš, Mgr. Michal Bartoš, RNDr. Dana Bartošová, MVDr. Jaromír 
Bláha, Jan Brada, JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Alois Drozd, Kamila Dvoøáèková, Josef 
Dvoøák, Ing. Jiøí Eichler, Jan Habart, Aleš a Veronika Horákovi, Radomil Hradil, Pavel 
Jefimov, Max Vittrup Jensen, Jiøí Komár Jureèka, Dan Kastner, RNDr. Lubomír Kincl, 
CSc., Michal Kolesár, Mgr. Petra Koppová, Ing. Leo Koš�ál, Ing. Šárka Koš�álová, 
Mgr. Petr Kovaøík, Miroslav Kubín, rodina Ludíkova, Prof. Ing. Lužný, CSc., Veronika 
Mališová, Eva Marklová, Zuzana Marková, RNDr. Jana Matzenauerová, Jana 
Michlová, Eva Navrátilová, Mgr. Helena Nováèková, Ing. Arch. Milan Obenaus,    
Mgr. Václav Polášek, Mgr. Michal Rezek, Pí Rudorferová, Klára Øièánková,           
Ing. Antonín Slejška, Petr Skyva, Vladimír Synek, Doc. Ing. Boøivoj Šarapatka, CSc., 
Hynek Šimíèek, Ing. Jaroslav Utíkal, Ing. Dalibor Vacek, Radka Vaculová, Aleš 
Vostøez, Petr Vozák.

Dìkujeme také všem našim sponzorùm, nadacím a dobrovolníkùm, 
kteøí jsou jmenováni v kapitolách výše.

Kontakty:
Hnutí DUHA Olomouc
Dolní námìstí 38
772 00 Olomouc
tel: 585 228 584
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz/olomouc

Kanceláø Hnutí DUHA Olomouc nabízí:

• ekologické a ekologicko-právní poradenství
• publikace s environmentální tématikou
• mìsíèník Sedmá Generace
• pozvánky na akce k ochranì pøírody
• ukázku žížalového kompostéru
• zapùjèení frézy pro zatìsnìní oken
• možnost podepsat aktuální petice
• lnìné nákupní tašky a sáèky na peèivo
• trièka Hnutí DUHA

Kanceláø je Vám otevøena: 

00 00Po 13  - 17
00 00Út 13  - 17
00 00St 10  - 13
00 00Èt 13  - 17
00 00Pá 13  - 15



Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 15-ti poboèek Hnutí 
DUHA, které patøí mezi pøední èeské ekologické 
organizace. 
Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická opatøení, 
jež omezí zneèištìní a produkci odpadù, umožní 
chránit bohatství druhù rostlin a živoèichù i pøírodních 
biotopù, zachovat krajinný ráz, snížit kontaminaci 
potravin, vody i ovzduší toxickými látkami a pøedejít 
riziku zmìn klimatu. 
Metody jeho práce sahají od jednání s úøady a politiky 
pøes legislativní návrhy, informování a zapojování 
veøejnosti, pùsobení na spotøebitele i prùmysl, 
výzkum èi právní kroky až po spolupráci s obcemi. 
Pùsobí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. 
Je èeským zástupcem Friends of the Earth 
International, nejvìtšího svìtového sdružení 
ekologických organizací s 67 èleny v 66 zemích.

Hnutí DUHA nemùže ve své práci pokraèovat bez 
aktivní pomoci a finanèních darù lidí, kteøí tuto 
èinnost podporují. 
Možností spolupráce a podpory je mnoho, informace 
vám rádi poskytneme.

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní námìstí 38, 77200 Olomouc
Tel./fax: 585 228 584
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz

VYTIŠTÌNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍØE

místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA


