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O Hnutí DUHA Olomouc  

 
Hnutí DUHA Olomouc je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní 
skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu a samostatné financování. Sídlíme v Olomouci, sedm 
zaměstnanců a desítky dobrovolníků však pracuje ve všech regionech, které se dotýkají témat, které 
řešíme, především v souvislosti s ochranou velkých šelem.  Koordinátorem Hnutí DUHA Olomouc je 
Miroslav Kutal. Více o našem týmu najdete na webu http://olomouc.hnutiduha.cz  nebo 
www.selmy.cz.  
 
Posláním Hnutí DUHA je prosazovat čisté a zdravé prostředí pro každodenní život. Chceme získávat 
lidi k účasti na změnách společnosti, které omezí znečištění a zajistí ochranu přírody i respekt k 
ekologickým limitům. Dobré výsledky naší práce tkví v důrazu na věcnost, přesnost a poctivost. 
 

Ochrana velkých šelem  

 

Zachování velkých šelem v naší krajině je pro nás velmi důležitým a zároveň složitým úkolem. 

Medvěd, rys a vlk se od druhé poloviny 20. století vrací zpět do přírody v oblasti Beskyd, Javorníků 

a také do severních, středních a východních Čech. Početnější populaci rysa ostrovida najdeme 

v Jihozápadních Čechách: především na Šumavě, v Pošumaví a v Blanském lese. Ovšem neustálé 

pytláctví či lov u nás i v sousedních státech, odkud k nám velké šelmy přicházejí, negativně 

ovlivňuje rozptyl velkých šelem a vznik populací nejen v oblasti Beskyd, ale i ve vzdálenějších 

oblastech.  

Hnutí DUHA se problematice velkých šelem věnuje intenzivně od roku 1999. Místní skupina 

Olomouc od roku 2002 provádí terénní monitoring velkých šelem a navazující osvětové aktivity v 

Beskydech. V roce 2015 jsme monitoring velkých šelem rozšířili o další oblasti – Jeseníky, Ralsko a 

Broumovsko, v roce 2016 také o Jizerské hory. V oblasti Šumavy a širšího Pošumaví realizuje 

aktivity na ochranu velkých šelem naše mateřská organizace Hnutí DUHA, se kterou úzce 

spolupracujeme. Neodmyslitelnou součástí naší práce na ochraně velkých šelem jsou také 

osvětové akce a vzdělávání široké veřejnosti, ochrana migračních koridorů a biotopů šelem. V 

neposlední řadě komunikujeme s myslivci či chovateli ovcí a zapojujeme veřejnost do monitoringu 

a ochrany šelem.  

http://olomouc.hnutiduha.cz/
http://www.selmy.cz/
http://www.selmy.cz/
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Níže naleznete přehled hlavních výsledků pracovníků a dobrovolníků Hnutí DUHA Olomouc v roce 

2016:  

Monitoring velkých šelem 
 

● 6 odborných seminářů o monitoringu velkých šelem jsme na podzim zorganizovali pro nové 

dobrovolníky Vlčích hlídek v Beskydech, Javorníkách, Jeseníkách, na Dokesku (ve Středních 

Čechách a v Ralsku) a v Jizerských horách. Proškolili celkem 135 zájemců; území působnosti 

Vlčích hlídek jsme tak rozšířili také do středních a severních Čech (CHKO Kokořínsko - Máchův 

kraj, Ralsko a Jizerské hory). Zahájili jsme tak 17. ročník monitoringu Vlčích hlídek.  

● 206 dobrovolníků a zaměstnanců Hnutí DUHA Olomouc - účastníků Vlčích hlídek - se během 

celého roku zaměřovalo na sledování pobytových znaků a případných známek nelegálního 

lovu velkých šelem v Beskydech, Jeseníkách, na Dokesku, v Krušných horách a dalších 

oblastech.  

● 93 společných vícedenních akcí Vlčích hlídek proběhlo v oblasti Beskyd, Jeseníků, 

Broumovska, Jizerských hor a na Dokesku. 

● 1 127 pochůzkami v rámci společných akcí i mimo ně dobrovolníci Vlčích hlídek a terénní 

pracovníci Hnutí DUHA Olomouc monitorovali výskyt velkých šelem a dalších chráněných 

druhů v mnoha oblastech České republiky i na česko-slovenském pohraničí. Díky tomu získali 

přes 600 dokladů o přítomnosti šelem v podobě jejich pobytových znaků a více jak 300 

záznamů o výskytu vydry, jeřábka a dalších vzácných ptačích obyvatel našich lesů.  

● Několik nelegálních masitých újedí nalezli dobrovolníci Vlčích hlídek při monitoringu lesů. 

Jejich odstranění jsme úspěšně vyřešili s uživateli dotčených mysliveckých honiteb. 

● Více než 2000 autentických fotografií a videí rysů, vlků, medvědů a kočky divoké z fotopastí, 

259 vzorků pro DNA analýzy a 208 vzorků trusu pro potravní a parazitologické vyšetření 

získali dobrovolníci Vlčích hlídek, pracovníci Hnutí DUHA Olomouc a další mapovatelé 

zapojení do česko-slovenské spolupráce.  

● Díky intenzivnějšímu využívání fotopastí jsme získali řadu unikátních záběrů ze skrytého 

života velkých šelem (odkazy níže). 

● Miroslav Kutal se spolu s kolegy z Hnutí DUHA, Mendelovy univerzity a dalšími vědci ze 

Španělska a Švédska podílel na studii, publikované v odborném recenzovaném článku 

publikovaném v časopise Plos One, která hodnotí vliv lovů vlků na populaci v Beskydech 

(shrnutí článku v češtině zde). 

● Miroslav Kutal, Michal Bojda a Jiří Beneš zrealizovali 21 odborných přednášek na 

konferencích, seminářích a workshopech či v rámci odborné výuky na vysokých školách. 

Hnutí DUHA Olomouc také zorganizovalo seminář o výsledcích mapování v posledních dvou 

letech a publikovalo detailní studii, která výsledky shrnuje.  

Osvětová a informační kampaň  
 

● Publikovali jsme na našem webu osvětově-naučné články o velkých šelmách, z české kotliny 

(rozšíření vlčí smečky na Dokesku i Broumovsku, rysovi v Jizerských horách, vlkovi v Jeseníkách či 

Bílých Karpatech, populaci rysů na Šumavě a v okolí, i ze zahraničí (medvědech na Slovensku, 

pozorování vlka v Polsku a návratu této šelmy do západního Polska, možném návratu rysa na 

britské ostrovy, stavění plotů a bariér, rozšiřování šakalů v Evropě či vlcích v Rakousku) 

● S informačním stánkem velkých šelem jsme se účastnili významných regionálních akcí, zejména u 

http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlci-a-rysi-hlidky-se-rozrustaji-letos-se-poprve-uskutecni-osm-odbornych-skoleni-po-cele-cr/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168292
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/pocty-vlku-v-beskydech-dlouhodobe-stagnuji-nova-studie-doklada-vliv-jejich-lovu-na-slovensku/
http://monitoring.selmy.cz/clanky/zaverecna-konference-o-monitoringu-velkych-selem-zaznamenala-uspech/
http://monitoring.selmy.cz/publikace/odborne-publikace/monitoring-velkych-selem-a-kocky-divoke-ve-vybranych-lokalitach-soustavy-natura-2000/
http://www.selmy.cz/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/potvrzeno-vlci-smecka-v-chko-kokorinsko-machuv-kraj-se-opet-rozrostla/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/na-broumovsku-se-narodila-vlcata-dokazuji-zabery-z-fotopasti/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/rys-ostrovid-potvrzen-i-v-jizerskych-horach/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/po-deseti-letech-se-do-jeseniku-vratil-vlk/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/v-bilych-karpatech-se-objevil-vlk/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/cesko-bavorsko-rakouska-rysi-populace-cita-60-80-jedincu-shodli-se-odbornici-ze-tri-zemi/
http://www.selmy.cz/clanky/kade-chodia-medvede/
http://www.selmy.cz/clanky/jak-jsem-pozoroval-zraneneho-vlka-v-bieszczadech/
http://www.selmy.cz/clanky/vlci-se-vraci-do-zapadniho-polska/
http://www.selmy.cz/clanky/navrat-rysa-na-britske-ostrovy-by-se-brzy-mohl-stat-skutecnosti/
http://www.selmy.cz/clanky/navrat-rysa-na-britske-ostrovy-by-se-brzy-mohl-stat-skutecnosti/
http://www.selmy.cz/clanky/iucn-ziletkovy-drat-mezi-evropskymi-zememi-ohrozuje-divoka-zvirata/
http://www.selmy.cz/clanky/sakali-zivici-se-odpadky-usetri-evrope-2-miliony-eur-rocne/
http://www.selmy.cz/clanky/do-rakouska-se-vraci-vlci-na-fotopast-zachycena-ctyri-mladata/
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příležitosti Dnů Země, ekojarmarků, poutí, festivalů a chovatelských přehlídek. Připravili jsme 

soutěže pro děti a anketu pro návštěvníky. 15 informačních stánků nakonec navštívilo odhadem 

15 000 lidí. 

● Vytvořili jsme 15 krátkých osvětových a informačních videospotů o šelmách a jejich ochraně – 

převážně záběry z fotopastí, které ukazují např. hry mláďat vlků v CHKO Kokořínsko - Máchův 

kraj, návrat rysice Lenky a Žofku s koťaty, či mladého rysa v Javorníkách. 

● Dále jsme provozovali internetový obchod s tematikou velkých šelem obchod.selmy.cz, kde 

prodáváme nadále především trička a tašky z biobavlny, ale také DVD, knihy, doplňky (dřevěná 

zvířata, náušnice, brože,  křesadla a další), protimedvědí spreje, fotopasti, či obrázky z fotopastí. 

Novinkou roku 2016 se staly obrazy od zoologa a umělce Ludvíka Kunce, kterému mnohokrát 

děkujeme za poskytnutí jeho unikátních děl. Zisk z prodeje nám pokryl část našich nákladů na 

ochraně velkých šelem.  

● vydali jsme stolní týdenní kalendář na rok 2017 se záběry velkých šelem z fotopastí a s příběhy 

těchto šelem. 

● 50 výukových programů pro žáky základních a středních škol v obcích převážně v Beskydech, 

Jeseníkách a okolí jsme zorganizovali pro 1596 žáků a studentů.  

● 7 exkurzí pro 129 účastníků školních skupin jsme uspořádali v Beskydech a v Jeseníkách. 

● výstava Soužití s velkými šelmami pokračovala svou tour po dalších městech; k vidění byla v 

Břidličné, Ostravě, Krásné Lípě a Polici nad Metují 

● 254 156 návštěv od 201 594 uživatelů zaznamenal náš webový portál www.selmy.cz především 

díky pravidelně zveřejňovaným aktualitám (celkem 70 článků  a tiskových zpráv na Šelmy.cz). Jde 

o více než dvojnásobnou návštěvnost oproti roku předchozímu. 

● O aktuálním dění jsme informovali také na facebookovém kanálu Ochrana velkých šelem, který 

ke konci roku přesáhl 14 tisíc fanoušků, což je téměř dvojnásobný nárůst oproti stavu ke konci 

roku předchozímu.  

● pokračovali jsme ve zveřejňování informací také přes Twitterový účet @OchranaSelem  

● Vydali jsme 12 čísel e-zpravodaje o velkých šelmách, který odebíralo přes 2000 zájemců.  

● Vydali jsme 16 tiskových zpráv a komentářů týkajících se velkých šelem a jejich ochrany. Vzniklo 

tak několik desítek popularizačních článků, reportáží a rozhovorů. 

● Nastartovali jsme spolupráci s festivalem Ekotopfilm, na kterém jsme promítali dokument Causa 

Carnivora od režiséra Jana Svatoše ve městech Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Liberec. Dále 

jsme snímek promítali opětovně po celé ČR na celkem 23 místech (a 2 místech na Slovensku) a 

následně se vždy minimálně jeden odborník na ochranu velkých šelem účastnil diskuze 

s veřejností. Dokument tak viděla již tisícovka lidí po celé ČR. 

 

Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci  
 

● Desetkrát jsme poradili chovatelům ovcí a koz jak účinně chránit stáda před velkými 
šelmami a možnostech žádat náhrady od státu.  Některým chovatelům aktuálně ohroženým 
útoky šelem jsme zapůjčili síťový elektrický ohradník. Na Broumovsku a na severu Čech jsme 
ve spolupráci se Agenturou ochrany přírody a krajiny a odborníky ze Slovenska (Carpathian 
Wildlife Society) zorganizovali několik besed pro chovatele ovcí jak správně zabezpečit svá 
stáda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJZ7F9-Qx28
https://www.youtube.com/watch?v=P7Q__M4gsQk
https://www.youtube.com/watch?v=7usvYMb20D0
about:blank
http://obchod.selmy.cz/obrazy-ludvika-kunce/
http://obchod.selmy.cz/slevy/kalendar-pro-rok-2017
http://obchod.selmy.cz/slevy/kalendar-pro-rok-2017
https://www.facebook.com/Ochrana.velkych.selem/
https://twitter.com/ochranaselem
http://www.selmy.cz/e-zpravodaj/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/
http://www.selmy.cz/osveta/film-causa-carnivora/
http://www.selmy.cz/osveta/film-causa-carnivora/
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● Měli jsme desítky osobních schůzek a telefonických konzultací s beskydskými lesníky a 
myslivci v rámci spolupráce na monitoringu šelem.  

 

Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích 

procesech  
 

● Dohlíželi jsme na to, aby v nově projednávaných územních plánech v Beskydech byly 
chráněny migrační koridory velkých šelem a dalších savců. 

 
● Pokračovali jsme v údržbě vysázených stromů v migračním koridoru v Jablunkově, kde jsme 

společně s místními obyvateli a myslivci vysadili od roku 2013 více než 5.500 stromů a keřů 
na čtyřech plochách o celkové rozloze větší než 1 hektar.  Na začátku léta byly všechny plochy 
vysečeny. 

 
● Již potřetí jsme se odvolali proti rozhodnutí Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm  

proti stavbě inženýrských sítí  plánované průmyslové zóně v Zubří (ležící v záplavové oblasti a 
v migračním koridoru velkých šelem). Začátkem roku 2016 Krajský úřad Zlínského kraje 
odvolání vyhověl a nezákonné rozhodnutí již po třetí zrušil.  V roce 2015 byl schválen nový 
územní plán města Zubří, který (také díky našim připomínkám) již plochu průmyslové zóny 
neobsahuje. Území je tak chráněno proti další zástavbě. 

 
● Připomínkovali jsme již druhým rokem stavbu „hangárového“ ovčína (100 × 50 m) ve Vidči na 

Rožnovsku, naplánovaného přímo ve středu migračního koridoru, v proluce mezi obcemi. 
Místo betonování ve volné krajině jsme navrhli využití starých zemědělských brownfieldů, 
například v areálu bývalého JZD ve Vidči. Zúčastnili jsme se spolu s místními obyvateli 
veřejného  projednávání záměru a Zlínský kraj nakonec začátkem roku 2016 vydal ke stavbě 
nesouhlasné stanovisko.  

 
●  Účastnili jsme se několika jednání ohledně šetrnějšího lesního hospodaření v CHKO Jeseníky 

se Správou CHKO a LČR. 
 
 

 

Přijde vám naše práce užitečná? 
 
Pokračovat v ní můžeme jen díky podpoře individuálních dárců - lidí, jako jste vy. Staňte se také 
jedním z Přátel velkých šelem! Pomůžete nám tak efektivně a dlouhodobě chránit rysy, vlky a 
medvědy i českou přírodu, která je našim společným domovem. 
 

 

  

http://www.selmy.cz/podpora-selem/
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Účast v rozhodovacích procesech  

Zeleň v Olomouci 
Na poli ochrany zeleně v Olomouci a okolí Hnutí DUHA Olomouc navázalo na loňské aktivity a 

podílelo se na rozhodovacích procesech ochrany dřevin, ochrany ploch zeleně v rámci nově 

připravovaných protipovodňových úprav koryta řeky Moravy. V průběhu podzimu se nám podařilo 

navázat spolupráci s Magistrátem města Olomouce a společností Zahrada Olomouc s.r.o. na obnově 

historických parků města Olomouce. Občané Olomouce i nadále využívají poradny k ochraně dřevin, 

územnímu plánování nebo ochraně zvláště chráněných druhů.  

  

Kácení na březích řeky Moravy 
Již v březnu 2015 bylo zahájeno kácení v rámci protipovodňových opatření na řece Moravě. Protože 

během kácení došlo k pokácení i stromů s kolonií netopýrů minimálně v jednom ze stromů, podali 

jsme podnět na České inspekci životního prostředí v Olomouci (ČIŽP). Zde jsme poukazovali 

především na úhyn 8 jedinců netopýrů rezavých (Nyctalus noctula), kteří byli nalezeni po kácení na 

nábřeží řeky Moravy v lokalitě na ulici Kavaléristů a na fakt, že žadatel nedisponoval výjimkou ze 

zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů dle zákona o ochraně přírody a krajiny.  Ve vyjádření 

které přišlo na jaře roku 2016 (rok od zahájeného kácení) ČIŽP uvedla, že se skutečně jednalo o 

nedovolený zásah a byla udělena sankce.  

Zřejmě i díky této iniciativě a podanému podnětu na ČIŽP jsou následné fáze přípravy 
protipovodňových opatření vedeny s dostatečným zájmem o biologické hodnoty Moravy a jejího 
nábřeží a Povodí Moravy si nechalo zpracovat celkový biologický průzkum vč. nábřežních porostů. Na 
jednotlivá jednání o nutných káceních nebo řízeních o výjimkách z §56 je Hnutí DUHA Olomouc nově 
zváno ještě před samotným podáním žádosti o zásahy do lokality. 
 

Tis v Dolanech 

V průběhu května 2016 jsme se začali podílet i na přípravě vyhlášení nového památného stromu v 

Olomouci. Byli jsme osloveni manžely Betlachovými z Dolan o pomoc při jeho zachování a zároveň 

podporu při jeho vyhlašování. Tis červený je dle posudku AOPK ČR zajímavý svým habitatem (výška 

více než 8m)  a původním výskytem. Bohužel v průběhu vyhlašování byl poničen sousedem manželů 

Betlachových, který následně i vyhrožoval jeho pokácením. Celý proces vyhlašování byl nakonec 

zrušen Krajským úřadem z důvodu chyby olomouckého magistrátu při zahájení samotného řízení. 

Protože magistrát následně znovu proces nezahájil s odvoláním na omezení vlastnických práv 

majitele sousedního pozemku, rozhodli jsme se zapojit se do vyhlašovacího procesu i my.  

(v průběhu roku 2017 připravujeme nový návrh na vyhlášení stromu památným) 

 

Vřesová studánka 

V průběhu února 2016 jsme byli osloveni několika neziskovými organizacemi a ochranáři z Jeseníků, 

abychom byli seznámeni s novým záměrem chystané výstavby na Vřesové studánce na Červené hoře. 

Bývalá chata a kaple na Vřesové studánce, která se nachází na hranici I. a II. zóny CHKO Jeseníky,  byla 

stržena po II. světové válce resp. v roce 1986, kdy kvůli ekonomické neúnosnosti nebylo možné chatu 

dále udržovat. Nový záměr o výstavbu chaty s kapacitou 20 ubytovacích míst a 100 jídel denně byl 

zakrýván názvem obnovy poutního místa Vřesová studánka a byl k němu přidán i záměr výstavby 
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kostelíku pro pravidelné jednoroční poutě.  

HDO se stalo leadrem celé kampaně proti chystané výstavbě, začátkem března se nám podařilo 

spustit webové stránky zachranmevresovoustudanku.cz i FB stránky 

www.facebook.com/vresovastudanka/  a získat pro její podporu více než 3.000 podpisů, vyjádření 

odborníků vč. Ladislava Mika nebo Jana Hradeckého z Ostravské univerzity. Velkou zásluhu na 

mediální podpoře kampaně měli i další spolupracovníci: Společnost přátel Jeseníků, Terra Natura, 

ČSOP Šumperk, ČSO, MOS aj. Díky dobře vedené kampani se nám podařilo zároveň v průběhu letních 

prázdnin zmobilizovat více než 100 podporovatelů, kteří se vlastními připomínkami zapojili do 

procesu EIA, které běží do dnešních dní (červen 2017). 

 

Spojená Bečva 

HDO se aktivně zapojilo a stalo se leadrem další kampaně tentokrát proti výstavbě přehrady na řece 

Bečvě u obce Skalička nedaleko Hranic. Řeka Bečva by jako jedna z posledních velkých štěrkonosných 

řek v ČR, na níž nestojí velká přehrada, byla ohrožena efektem “hladové vody”, který by poničil její 

unikátní tok a došlo by k degradaci a erozi jakou například pozorujeme v NPR Kaňon Morávky apod. 

Na podzim jsme byli osloveni Michalem Krejčím, zástupcem Unie pro řeku Moravu, ke spolupráci 

společně s dalšími sdruženími (MOS,Česká entomologická společnost, Česká ornitologická společnost, 

Rosiška z.s. nebo ČSOP Valašské ekocentrum aj.) a podpoře alternativního návrhu bočního poldru. 

Tento návrh vznikl ze studie Unie pro řeku Moravu a je zpracován Lukášem Krejčím. HDO opět velmi 

výrazně pomohlo s tvorbou informačně-osvětových materiálů, oslovení dalších odborníků - 

především z Ostravské a olomoucké univerzity - a opět iniciovalo tvorbu webových stránek 

www.spojenabecva.cz a FB stránek www.facebook.com/neprehradeskalicka/. Téměř 1000 obyvatel 

se k akci připojilo svým podpisem ještě před oficiálním představením samotné kampaně veřejnosti v 

lednu 2017. V průběhu roku 2017 připravujeme další akce pro veřejnost k vyzvednutí unikátnosti 

štěrkonosného toku Bečvy. 

 

Účast v řízení EIA 

V průběhu roku 2016 jsme se úspěšně zapojili i do dalších řízení EIA mimo kauzy spojené s ochranou 

velkých šelem. Jmenovitě můžeme uvést především tři 

(1) zapojení do již zmíněného procesu EIA k výstavbě kostela a horské chaty  na Vřesové 

studánce. Zde se k negativně vyjádřilo více než 100 obyvatel a dalších 15 sdružení. MŽP 

uznalo velké množství  našich připomínek  a nařídilo dopracování dokumentace EIA s více než 

10 podmínkami na jednotlivé větší výzkumy. Do konce roku 2016 nebyly připomínky 

zapracovány a nedošlo k předložení dokumentace EIA. 

(2) Negativní stanovisko k plánované výstavbě na Neředínském horizontu. Zajímavostí určitě je, 

že toto řízení bylo zahájeno 19. prosince tj. těsně před Vánoci. Můžeme i zde dokumentovat 

trend velkých investorů, kteří záměrně předkládají velké projekty v období častých 

dovolených a dnů pracovního volna. U tohoto procesu EIA jsme měli zásadní připomínky k 

nekvalitně odvedenému biologickému průzkumu, neexistenci hodnocení zásahu do 

krajinného rázu a další.  (řízení bylo v průběhu roku 2017 staženo a nově podáno v květnu) 

(3) Výstavba lanové trati a bobové dráhy na Dolní Moravě. Tento záměr je situován do těsné 

blízkosti NPR Kralický Sněžník a jedná se o zkapacitnění již dnes přeplněného areálu na Dolní 

https://www.facebook.com/vresovastudanka/
http://www.spojenabecva.cz/
https://www.facebook.com/neprehradeskalicka/
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Moravě. K záměru jsme měli připomínky týkající se biologického průzkumu a především 

hlukové studie, která vycházela z nedostatečných podkladů a navíc porovnávala provoz s 

provozem dodnes nefungující bobové dráhy v Čeladné v Beskydech. Do konce roku 2016 

nedošlo k vyjádření k našim připomínkám. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Práci Hnutí DUHA Olomouc v roce 2016 podpořili:  

Ministerstvo financí ČR – projekty podpořené grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

(www.eeagrants.cz) zaměřené na monitoring velkých šelem (www.monitoring.selmy.cz) a zapojování 

veřejnosti do ochrany biodiverzity  

Ministerstvo životního prostředí ČR (www.mzp.cz) - podpořilo projekt zaměřený především a 

realizaci ekologických výukových programů a exkurzí zaměřených na rysa ostrovida na Jesenicku 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) - podpořilo realizaci Vlčích hlídek a 

zapojování mladých lidí do monitoringu šelem  

Nadace EuroNatur (http://euronatur.org/) - podpořila monitoring velkých šelem prováděný ve 

spolupráci se Stowarzyszeniu dla Natury WILK v Západních Karpatech (CZ-SK-PL pomezí) 

Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz)  - podpořilo akreditovaný projekt pro oblast dobrovolnictví 

“Vlčí hlídky”  

Středočeský kraj - podpořil osvětově-vzdělávací aktivity ve Středočeském kraji včetně rozjezdu Vlčích 

hlídek v Podbezdězí  

Liberecký kraj - podpořil osvětově-vzdělávací aktivity v Libereckém kraji včetně rozjezdu Vlčích hlídek 

na Dokesku a v Jizerských horách  

START Danube Region Project Fund - podpořil přípravu mezinárodního projektu CONNECTGREEN, 

zaměřeného na ochranu ekologických sítích v Karpatech a realizaci doprovodných aktivit týkajících se 

ochrany migračních koridorů v oblasti Karpat.  

Příspěvky individuálních dárců pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které 

nepokrývaly grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů projektů) a náklady 

související s účastí v rozhodovacích procesech.  

 

 

 

 

 

http://www.eeagrants.cz/
http://www.monitoring.selmy.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.msmt.cz/
http://euronatur.org/
http://www.mvcr.cz/
http://www.danube-region.eu/


8 

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným): Agentuře 

ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Anně Vančurové, České společnosti pro ochranu 

netopýrů, ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP 

KOSENKA, Davidu Valnerovi, Dopravní federaci, Dušanovi Šmoldasovi, Janu Svatošovi a Romi 

Strakové, IBO CZ, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Koalici pro Řeky, 

Lesoochranárskému zoskupeniu VLK, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu města Olomouce, 

Mendelově univerzitě v Brně, Moravskému ornitologickému spolku, Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, 

Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, Beskydčan, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, obchodu Hračky 

Merrhaut, OP Tiger, Naše Triko, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Slovak Wildlife Society, 

Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, 

Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Správě 

Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, spolkům Egeria, 

Beskydčan, Za krásnou Olomouc,  Síti ekologických poraden STEP, Střední zemědělské škole Český 

Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, Tereze Ondruškové, Tiskárně Sprint, Tiskárně TiNa, Unii pro 

řeku Moravu a všem členům, příznivcům a dobrovolníkům a spolupracovníkům.  

 

 

Vydalo Hnutí DUHA Olomouc, červen 2016. 

A › Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc  

T › 585 228 584  

E › olomouc@hnutiduha.cz  

http://olomouc.hnutiduha.cz 

www.selmy.cz 

 

 

 

Přílohy výroční zprávy (finanční část): 

1) Rozvaha ke dni 31.12.2016 

2) Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016 

3) Příloha k účetní závěrce Hnutí DUHA Olomouc  

 

http://olomouc.hnutiduha.cz/
http://www.selmy.cz/


IČOpříslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

44936354

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 27/38
Olomouc
779 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 3382 1 338A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 1 9844 1 984A. III.

Daně a poplatky 55 5A. IV. 

Ostatní náklady 1366 136A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

657 65A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 3 5283 52810Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 2 57412 2 574B. I.

Přijaté příspěvky 21413 214B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 67714 677B. III.

Ostatní výnosy 8215 82B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 3 5473 54717Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 1919C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 1919D. 19ř. 18 - ř. 9

Ochrana životního 
prostředí,vzdělávání a osvěta

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

pobočný spolek



1 x příslušnému fin. orgánu

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 27/38
Olomouc
779 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doručí:

44936354

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 5662

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 123 182A. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -61 -126A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 3 2823 034
7Zásoby celkem 147 84B. I.
8Pohledávky celkem 195 477B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 165 1 561B. III.
10Jiná aktiva celkem 2 527 1 160B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 3 3383 096

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 2 1132 260

13Jmění celkem 975 810A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 1 285 1 303A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 225836
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 599 346B. III.
19Jiná pasiva celkem 237 879B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 3 3383 096

Ochrana životního 
prostředí,vzdělávání a osvěta

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

pobočný spolek
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Příloha k účetní závěrce 
Hnutí DUHA Olomouc, IČ:44936354 

k 31. 12. 2016 

 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně 

platném znění, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. 
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní 
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak. 

 

Obsah přílohy 

1) Obecné informace o účetní jednotce  
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 
3) Účetní období     
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování    
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů   

6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 

8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby 

9) Podíl v jiných společnostech  
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky 

11) Vlastnictví akcií a podílů 

12) Přehled dlouhodobých závazků  

13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 

14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech  
22) Přehled o veřejných sbírkách 

23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření     
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1) Obecné informace o účetní jednotce                 (§ 
30, odst. 1, písm. a) 

Název Hnutí DUHA Olomouc 

Sídlo Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00 

IČ 44936354 

Právní forma Pobočný spolek 

Spisová značka L 19093 vedená u Krajského soudu v Brně 

Hlavní činnost Ochrana přírody a životního prostředí,vzdělávání a osvěta 

Vedlejší činnost  

Statutární orgán Koordinátor pobočného spolku 

 
 
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 
(§ 30, odst. 1, písm. b) 
Zakladatelem je Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic, IČ: 155 47 779 

Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno. Účetní jednotka neeviduje žádné vklady do 
vlastního jmění. 
 
   

3) Účetní období 
(§ 30, odst. 1, písm. c) 
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. 
 
 
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
(§ 30, odst. 1, písm. d, e) 
 
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace 
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy 
účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno 
externě s využitím software Stormware Pohoda. Účetní doklady jsou archivovány 
v sídle. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly 
žádné významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu 
účetní jednotky. 
 
Dlouhodobý majetek 

Organizace neeviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické 
zhodnocení. 

 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o 
něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do 
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 
40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 
evidenci.   
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Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s 
dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do 
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 
evidenci.  

 
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
Dlouhodobý majetek se odepisuje podle očekávané doby životnosti, která se 
stanovuje pro každý majetek individuálně. 
 

 
Cenné papíry a podíly 
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové 
účasti ve formě podílů. 
 
Zásoby 
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka evidovala zásoby propagačních 
předmětů a potřeb, vzdělávacího materiálu, jsou evidovány způsobem B. 
 
Finanční majetek 
Ve sledovaném účetním období jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti 
ve formě podílů. 
 
Pohledávky a závazky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel 
organizace. 
 
K rozvahovému dni neeviduje účetní jednotka pohledávky a závazky po splatnosti 
delší než 5 let. 
 
Přefakturace 
Přefakturace jsou účtovány výsledkovým způsobem, kdy přefakturovaná část nájmu 
a souvisejících služeb se účtuje do výnosů. 
 
Cizoměnové transakce 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
 
 
Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. 
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 3.000 Kč.  
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Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již příjatých, ale 
zatím nepoužitých dotací.  
 
 
Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet 
skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 
 
 
Přijaté dary 
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým 
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní 
účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů 
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace 
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z 
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav 
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.  
 
 
Přijaté dotace 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá 
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na 
účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že 
je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, 
účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch 
účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
 
 
 
Vlastní jmění 
Ve vlastním jmění na účtu 901 je evidován dlouhodobý majetek pořízený z dotačních 
prostředků a výsledky hospodaření minulých období. 
 
 
Daň z příjmů 
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to 
možné. 
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5) Mimořádné položky nákladů a výnosů 
(§ 30, odst. 1, písm. f)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky nákladů a výnosů, které 
by byly mimořádné svým objemem nebo původem.  
 
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
(§ 30, odst. 1, písm. g) 

Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných 
společnostech. 
 
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
(§ 30, odst. 1, písm. h)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním pořídila dlouhodobý hmotného majetek 

- Mobilní aplikace pro monitoring …zařazený do 2. Odpisové skupiny 

Dále účetní jednotka pokračovala v odepisování dlouhodobého nehmotného majetku 

- Filmový dokument Causa Carnivora  
 
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby    
(§ 30, odst. 1, písm. i) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neposkytla odměnu za auditorské a 
jiné ověřovací služby. 
 
 
9) Podíl v jiných společnostech  
(§ 30, odst. 1, písm. j) 

Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných 
společnostech. 
 
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky   
(§ 30, odst. 1, písm. k) 
Účetní jednotka k datu závěrky neevidovala žádné závazky po splatnosti vůči 
orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené 
daně a poplatky. 
 
11) Vlastnictví akcií a podílů               
(§ 30, odst. 1, písm. l) 
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly. 
 
12) Přehled dlouhodobých závazků       
(§ 30, odst. 1, písm. m) 
Účetní jednotka ve sledovaném období neměla žádné dlouhodobé závazky. 
 
 
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
(§ 30, odst. 1, písm. n) 
Účetní jednotka neeviduje žádné závazky neuvedené v rozvaze. Účetní jednotka 
eviduje zboží v komisi, které není majetkem organizace, v podrozvahové evidenci 
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14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti  
(§ 30, odst. 1, písm. o) 
Účetní jednotka hospodařila s výsledkem 18 622,- Kč v hlavní činnosti, hospodářskou 
činnost účetní jednotka neprovozuje. 
 
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
(§ 30, odst. 1, písm. p) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období měla průměrný evidenční přepočtený 
počet zaměstnanců 12. 
 
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. q) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních 
orgánů žádné odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu. 
 
 
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
(§ 30, odst. 1, písm. r) 
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast 
člen statutárního orgánu. 
 
 
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. s) 
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě 
závdavků, úvěrů či záloh.  
 
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití       
(§ 30, odst. 1, písm. t) 

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období použila daňovou úlevu vykázanou 
v předchozím daňovém období na krytí nákladů hlavní činnosti. 
 
 
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

(§ 30, odst. 1, písm. u) 
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztráty žádné významné 
položky, které vyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní 
závěrky.  
 
 
 
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech a dotacích      
(§ 30, odst. 1, písm. v) 

 
Ve sledovaném účetním období jednotka přijala dary a dotace: 
 

- Ministrstvo vnitra ČR – 100 000,- Kč 
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- Ministerstvo životního prostředí ČR – 166 000,- Kč 
- Středočeský kraj – 228 628,- Kč 
- Úřad práce ČR – 229 894,- Kč 
- Beleco – 112 213,- Kč 
- Eurovienna – START – 281 440,- Kč 
- Euronatur Stiftung – 92 898,- Kč 
- Norské fondy (Monitoring) – 1 856 774,- Kč 
- Norské fondy (Biodiverzita) – 700 000,- Kč 
- Individuální dárci: 794 236,- Kč 

 
 
 
22) Přehled o veřejných sbírkách      
(§ 30, odst. 1, písm. w) 

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky. 
 
 
23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření     
(§ 30, odst. 1, písm. x) 

Účetní jednotka vykázaný hospodářský zisk z předchozího období převedla na účet 
Nerozděleného hospodářského zisku. 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 30.6.2017 

 
 
        Miroslav Kutal 
        koordinátor pobočného spolku 


