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Co je Hnutí DUHA?  

 
Hnutí DUHA Olomouc je jednou z jedenácti poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. 
Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu a samostatné financování. Naše působnost 
sahá kromě Olomouckého, také do Moravskoslezského a Zlínského kraje, zejména do oblasti CHKO 
Beskydy. Sídlíme v Olomouci, sedm zaměstnanců a desítky dobrovolníků však pracují 
decentralizovaně ve všech třech krajích.  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 u nás i v sousedních státech (především na Slovensku), odkud k nám velké šelmy 

přicházejí, negativně ovlivňuje rozptyl velkých šelem a vznik populací nejen v Beskydech a v 

Javorníkách, ale i v dalších navazujících oblastech.  

Hnutí DUHA Olomouc se problematice velkých šelem věnuje již 17 let. Od roku 2002 se také 

zaměřujeme na monitoring velkých šelem v terénu v Beskydech. V roce 2015 jsme monitoring 

velkých šelem rozšířili o další oblasti – Jeseníky, Kokořínsko a Broumovsko. 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 se snažíme navázat 

kontakty mezi myslivci či chovateli ovcí, spolupracovat a konzultovat s nimi ochranu velkých šelem, 

a také zapojovat veřejnost do ochrany šelem.  

Níže naleznete přehled hlavních výsledků a činnosti pracovníků a dobrovolníků monitoringu 

velkých šelem za rok 2015:  

http://olomouc.hnutiduha.cz/
http://www.selmy.cz/
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Monitoring velkých šelem 
 

 3 odborné semináře o monitoringu velkých šelem jsme na podzim zorganizovali pro nové 

dobrovolníky Vlčích hlídek v Beskydech, Javorníkách a Jeseníkách. Proškolili celkem 94 zájemců; 

území působnosti Vlčích hlídek jsme rozšířili také do oblasti Jeseníků. Zahájili jsme tak 16. ročník 

monitoringu Vlčích hlídek.  

 167 dobrovolníků - účastníků Vlčích hlídek - se během celého roku zaměřovalo na sledování 

pobytových znaků a případných známek nelegálního lovu velkých šelem v Beskydech, Jeseníkách a 

dalších oblastech.  

 75 společných vícedenních akcí Vlčích hlídek proběhlo v oblasti Beskyd a Jeseníků. 

 902 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 390 dokladů o 

přítomnosti šelem v podobě jejich pobytových znaků a více jak 390 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. 

 903 + 114 + 31 + 1 autentických fotografií a videí rysů, vlků, medvědů a kočky divoké z fotopastí, 

175 vzorků pro DNA analýzy a 119 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 několik unikátních záběrů ze skrytého života 

velkých šelem – například hrající si vlčata či sedm beskydských rysích koťat. Díky těmto záběrům jsme 

ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy identifikovali rysí kotě sražené na silnici I/35. 

Miroslav Kutal se podílel na odborném recenzovaném článku publikovaném v časopise Plos One From 

Wolves to Dogs, and Back: Genetic Composition of the Czechoslovakian Wolfdog a spolu s Martinem 

Váňou napsal odborný článek v časopise Ochrana přírody Kolik u nás žije vzácných šelem? Monitoring 

velkých šelem a kočky divoké nejen v Beskydech. 

 Miroslav Kutal a Michal Bojda zrealizovali 19 odborných přednášek na konferencích, seminářích a 

workshopech či v rámci odborné výuky na vysokých školách.  

Osvětová a informační kampaň  
 

 Publikovali jsme na našem webu osvětově-naučné články o velkých šelmách, např. o 

zkušenostech ze zahraničí, jak chránit stáda před útoky vlků, o setkání s rysem, různých výskytech 

vlka v ČR (např. Broumovsko, Šumava), medvědovi u Valašského Meziříčí, nechyběly rovněž 

zprávy o velkých šelmách ze zahraničí, např. Rakouska, Portugalska či Dánska. 

 Informovali jsme o výskytu kočky divoké, poměrně neznámé šelmy pro širokou veřejnost. 

 Přinesli jsme i smutné zprávy o úmrtí vlka v Máchově kraji či mladém rysovi sraženém autem na 

Vsetínsku. 

http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlci-hlidky-chrani-velke-selmy-jiz-sestnact-let-zajemcu-neustale-pribyva/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlci-hlidky-chrani-velke-selmy-jiz-sestnact-let-zajemcu-neustale-pribyva/
http://www.selmy.cz/clanky/vyjimecne-zabery-z-zivota-kysuckych-vlcat/
http://www.selmy.cz/clanky/z-letosnich-rysich-doupat/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/jedno-z-mladat-rysice-lenky-bylo-srazeno-autem-na-dolni-becve/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0143807
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/kolik-u-nas-zije-vzacnych-selem/
http://www.selmy.cz/
http://www.selmy.cz/clanky/prvni-zkusenosti-s-ochranou-stad-pred-utoky-vlku-ve-svycarsku/
http://www.selmy.cz/clanky/rysovi-tvari-v-tvar/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/medved-u-valasskeho-mezirici/
http://www.selmy.cz/clanky/podari-se-vyresit-pripad-pytlactvi-v-rakousku/
http://www.selmy.cz/clanky/prvni-rysi-pardalovi-vypusteni-v-portugalsku/
http://www.selmy.cz/clanky/zije-v-dansku-prvni-smecka-luzickych-vlku/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/kocka-divoka-potvrzena-v-bilych-karpatech-do-nasi-prirody-se-vraceji-divoka-zvirata/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/potvrzeno-mrtve-zvire-v-machove-kraji-byl-skutecne-vlk/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/mlade-rysa-bylo-srazeno-autem-na-vsetinsku/
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 Zabránili jsme výstavbě průmyslové haly v Zubří, která by významně ohrozila migrační trasy 

velkých šelem. 

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

příležitosti Dnů Země, ekojarmarků, poutí, festivalů a chovatelských přehlídek. Uspořádali jsme 

také školení pro brigádníky, kteří na stánku informují návštěvníky a připravili jsme soutěže pro 

děti a anketu pro návštěvníky. 17 informačních stánků nakonec navštívilo odhadem 11 600 lidí. 

 Vytvořili jsme 9 krátkých osvětových a informačních videospotů o šelmách a jejich ochraně – 

převážně záběry z fotopastí, které ukazují např. hry mláďat vlků v Kysuckých Beskydech, záběry 

rysích koťat z Beskyd, rysa v čase říje, nebo potomky rysice Draži zkoumající fotopast. 

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

začali prodávat kromě triček, doplňků a knih také fotopasti či protimedvědí spreje. Zisk z prodeje 

nám ještě větším podílem než v roce předcházejícím pokryl část našich nákladů na ochraně 

velkých šelem (viz finanční zpráva).  

 Spolu s centrem Hnutí DUHA jsme vydali stolní kalendář na rok 2016 se záběry velkých šelem 

z fotopastí a s příběhy těchto šelem. 

 25 výukových programů pro žáky základních a středních škol v obcích převážně v Beskydech a 

okolí jsme zorganizovali pro 981 žáků a studentů, některé z nich proběhly ve spolupráci s 

Mendelovou univerzitou a Fatranským spolkem také na Slovensku.  

 4 exkurze pro 97 účastníků školních skupin jsme uspořádali v Beskydech a v Jeseníkách. 

 Uspořádali jsme společně se Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj výstavu Vlci se vracejí, 

která ukazovala záběry z fotopastí, kde byli zachyceni dokeští vlci. Výstava proběhla v Ekocentru 

Zahrada v Mladé Boleslavi. 

 102.024 návštěv od 73.763 uživatelů zaznamenal webový portál www.selmy.cz především díky 

pravidelně zveřejňovaným aktualitám (celkem 40 článků na Šelmy.cz).  

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

ke konci roku přesáhl 7.200 fanoušků, což je téměř dvojnásobný nárůst oproti stavu ke konci roku 

2014.  

 Reaktivovali jsme Twitterový účet @OchranaSelem s cílem prezentovat šelmí aktuality nejen 

z české kotliny 

 Vydali jsme 10 čísel e-zpravodaje o velkých šelmách, který odebíralo téměř 1500 zájemců.  

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

tak několik desítek popularizačních článků, reportáží a rozhovorů. 

 S režisérem Janem Svatošem jsme úspěšně uvedli nový dokument Causa Carnivora, který měl za 

účasti režiséra premiéru ve 4 městech (velká promítání v Praze, Brně a dále ve Frýdku-Místku, 

Novém Městě nad Metují) a dále jsme snímek osmkrát promítali opětovně po celé ČR a následně 

se minimálně jeden odborník na ochranu velkých šelem účastnil diskuze s veřejností. Ke konci 

roku 2015 tak dokument zhlédla minimálně tisícovka diváků.  

 

 

 

 

 

 

http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/zubri-ma-novy-uzemni-plan-bez-prumyslove-zony-v-zaplavove-oblasti/
https://www.youtube.com/watch?v=EGHqabeswJA
https://www.youtube.com/watch?v=AWkB1iE_j3w
https://www.youtube.com/watch?v=o9gd5iJFDwE
https://www.youtube.com/watch?v=1yfzmWYYMdc
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/obchod.selmy.cz
http://obchod.selmy.cz/kalendar-pro-rok-2016/
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/
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Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci  
 

 kontejner na odpad v obci Staré Hamry se stal sedmým, který jsme v uplynulých dvou letech 
nechali zabezpečit speciálními poklopy proti přístupu medvědů ve třech beskydských obcích;  
 

 Dvanáctkrát 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.  

 

 Měli jsme dvě desítky osobních schůzek a telefonických konzultací s beskydskými lesníky a 
myslivci v rámci spolupráce na monitoringu šelem.  

 

 19 odborných přednášek na odborných konferencích, seminářích a workshopech či v rámci 
odborné výuky na vysokých školách zrealizovali naši pracovníci v Česku i zahraničí.  

 

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 ve výsadbě stromů v migračním koridoru v Jablunkově, kterou jsme zahájili 
v roce 2013. Společně s místními obyvatel a myslivci jsme vysadili za 3 roky více než 5.500 
stromů a keřů na čtyřech plochách o celkové rozloze větší než 1 hektar. 

 

 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.   

 

  

file:///C:/Users/Mira/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20http:/www.selmy.cz/tiskove-zpravy/prvni-dve-beskydske-obce-maji-kontejnery-na-odpad-zabezpecene-pred-medvedy/
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Účast v rozhodovacích procesech v Olomouci  

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 

připravovaného územního plánu. Občané Olomouce začali využívat poradny k ochraně dřevin a 

v návaznosti na proběhlé semináře o právním hledisku ochrany dřevin a územním plánování jsme 

nejen pokračovali v dobré spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) nebo AOPK 

ČR v Olomouci, ale začali jsme i blíže spolupracovat na projektech týkajících se ochrany vod s Unií pro 

řeku Moravu. 

 V červnu roku 2015 jsme ukončili projekt Více zeleně pro Olomouc podpořený Fondem 

Otakara Motejla a Nadací Karla Janečka, v němž se Hnutí DUHA Olomouc zabývá ochranou veřejného 

prostoru a zeleně. V rámci ochrany zeleně se podařilo zapojit další dobrovolníky a místní obyvatele 

do ochrany dřevin. Naprosto běžnou součástí se také stalo, že lidé se na nás obracejí s žádostmi o 

pomoc při kácení aj.  

 Hnutí DUHA Oloouc se celkem účastnilo 86 řízení o kácení dřevin na území Olomouce. Naším 

hlavním cílem bylo zamezit kácení v neopodstatněných případech, dále navýšit počet výsadeb při 

náhradních výsadbách a docílit změny navrhované náhradní výsadby ve směru k biologicky 

atraktivním dřevinám jako jsou bobuloviny v keřovém patře nebo listnaté dřeviny vhodné pro hmyz 

(pro opylování apod.). V řízeních jsme také usilovali o zachování stromů s výskytem dutin nebo 

maximálně jejich sesazení do tvaru tzv. torza.  Některé konkrétní případy kácení uvádíme níže. 

 

Obnova zeleně ve Fakultní nemocnici Olomouc 
 Areál Fakultní nemocnice v Olomouci je poměrně rozsáhlé území s parkovou zelení. 

Po dlouhou dobu zde docházelo k zanedbání péče o zeleň, a proto bylo rozhodnuto o celkové 

regeneraci zeleně v areálu. První etapa zahrnovala území s nejvýraznější kolizní situací a to zeleň 

v okolí Heliportu. Ke kácení bylo navrženo celkem 68 dřevin z celkového počtu cca 150 stromů 

v dotčeném území.  Protože zde tzv. „hořel termín“ podání dotací na obnovu zeleně, Hnutí DUHA 

Olomouc přistoupilo k variantě kácení za přítomnosti biologického dozoru. Daná lokalita nebyla 

známa významným výskytem netopýrů, pouze na několika stromech byly před kácením nalezeny 

výletové otvory saprofágního hmyzu.  

 Jako biologický dozor zde byl na naše doporučení přizván Mgr. E. Tošenovský, což se 

v konečném důsledku ukázalo jako velmi dobrá volba. Před zahájením zásahu byla za přítomnosti 

zástupce investora a realizátora provedena závěrečná inventarizace stromů v terénu, při níž byly 

označeny potenciálně rizikové stromy a navržen postup jejich kácení (postupné špalkování se 

spouštěním viditelně dutinových kmenů na laně), přičemž jeden ze stromů byl označen k 

ponechání na životaschopné torzo (vzhledem k vysokému entomologickému potenciálu) a tři 

dřevní tělesa byla označena k ponechání na lokalitě ve formě broukoviště. V jedné z dutin po 

datlovitých ptácích po spuštění dutiny zaznamenána přítomnost menší (pravděpodobně 

přechodné) kolonie netopýra rezavého (Nyctalus noctula). Všech pět jedinců bylo díky 

správnému postupu kácení nezraněných a z úkrytu byli úspěšně přeneseni do připravené 



6 
 

přepravky. Následně byl realizován záchranný transfer a netopýři byli zaevidováni a prohlédnuti 

v záchranné stanici ORNIS Muzea Komenského v Přerově. 

 

Obrázek 1: Logger - strom s vysokým entomologickým potenciálem ponechaný jako broukovště. Foto B. Hertlová 

 

Kácení na březích řeky Moravy 
 

 V březnu bylo zahájeno kácení v rámci protipovodňových opatření na řece Moravě. Bohužel 

toto kácení se nám podařilo blíže zachytit až v průběhu kácení, během kterého bylo pokáceno více 

jak 100ks vzrostlých dřevin břehového porostu. Protože během kácení došlo k pokácení i stromů 

s kolonií netopýrů minimálně v jednom ze stromů, podali jsme podnět na ČIŽP v Olomouci. 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.  

 průběh tzv. biologického dozoru, který měl být dle rozhodnutí o kácení (Č. j. 
SMOl/ŽP/55/4588/2012/Kol). Zpráva z biologického dozoru bohužel není k dohledání na 
žádném z příslušných úřadů státní správy. Hnutí DUHA Olomouc tak mělo podezření na 
nepřítomnost dozoru v době kácení na lokalitě. 

 postup žadatele o kácení, který dle našich informací nežádal o vydání závazného stanoviska 
pro zásah do VKP ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. ani výjimku ze zásahu do 
biotopu zvláště chráněného živočicha podle § 56 zákona 114/1992 Sb. Žadatel byl na 
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potenciální výskyt zvláště chráněných živočichů (netopýrů) upozorněn v rozhodnutí o 
povolení ke kácení (Č. j. SMOl/ŽP/55/4588/2012/Kol). 

 

Vyjádření ČIŽP k podnětu (došlo až v průběhu roku 2016) 

„…V návaznosti na toto sdělení Vás informujeme, že v rámci dalšího postupu ČIŽP na základě všech 
dostupných podkladů zahájila se subjektem odpovědným za provedené kácení a nedovolený zásah 
do biotopu zvláště chráněného druhu živočicha – netopýra rezavého (Nyctalus noctula) správní řízení, 
v rámci něhož byla rozhodnutím ze dne 3. 3. 2016 dle ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992“) uložena 
sankce za porušení ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 
3. 2016….“ 
 

Alej na ulici Kavaléristů v Olomouci 
 Ve stejné lokalitě, jako bylo popisováno výše zmíněné kácení na nábřeží, bylo navíc zažádáno 

o kácení aleje mezi Moravskou univerzitou a ZUŠ Žerotín. Celkem se kácení týkalo cca 30ks vzrostlých 

jasanů, lip a bříz. Ke kácení jsme zaujali negativní stanovisko, protože se jednalo o dřeviny zdravotně 

v pořádku s vysokým biologickým potenciálem. Zachránit alej se snažila i cca desítka občanů, kteří  

společně sepsali petici a otevřený dopis proti kácení. Pod petici se za měsíc podepsalo více jak 800 

občanů. Podařilo se nám prokázat význam lokality a to hlavně díky požadavku na vypracování 

biologického posouzení lokality. První předložený biologický posudek byl velmi nekvalitní a obsahoval 

závažné nedostatky z hlediska monitoringu a ochrany jak netopýrů, tak chráněných druhů hmyzu. 

Díky vyjádření ČESON a Mgr. Josefa Kašáka, které jsme si nechali vypracovat, Krajský úřad 

Olomouckého kraje změnil své vyjádření k potřebě výjimky na zásah do této lokality a 

investor/žadatel o kácení musí přepracovat původní posudek a navíc si i zažádat o výjimku dle podle 

§ 56 zákona 114/1992 Sb.  

      

Obrázek 2: Původní (vlevo) a stávající alej (vpravo) na ulici Kavaléristů. Levá část byla vykácena kvůli protipovodňovým 
opatřením, část vpravo kvůli záměru vybudovat podzemní parkoviště a soukromé administrativní budovy. 

   

Rudolfova alej ve Smetanových sadech 
 Rudolfova alej je nejslavnějším a nejstarším stromořadím v Olomouci. Mezi lety 2009 – 2012 

došlo k obnově stromořadí, skácení stávajících dřevin a postupné výsadbě jírovce maďalu v počtu cca 

130 ks stromů. Na začátku roku 2015 bylo na stromech zjištěno napadení bakteriální chorobou 

bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi (PSA), která se projevuje tmavými výtoky z kmenů a 

větví stromů. Tato bakteriální infekce je rychle se šířící a napadá i doposud zdravé stromy. 
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V tomto případě jsme ihned v únoru souhlasili s kácením nejen napadených stromů, ale celé 

nové výsadby, aby bylo předejito šíření choroby na další stromy v okolí.  Magistrát města 

Olomouce si nadále nechal zpracovat další posudky o šíření a obraně proti chorobě a nakonec na 

začátku roku 2016 přistoupil i on k variantě celkové obnovy aleje s novou skladbou dřevin. 

Lípy na ulici Polská 
Na ulici Polská bylo požadováno pokácení lip kvůli zanášení okapů a ohrožení pohybu osob. Zanášení 

okapů není zákonný důvod ke kácení, naopak provozní bezpečnost je. Proto jsme na místě posoudili 

stav dřevin. Dřeviny byly zdravé, stabilní, pouze na jednom ze stromů se nacházel útvar, který bývá 

hodnocen jako rizikový faktor růstu stromu. Naše negativní stanovisko ke kácení následně podpořila i 

AOPK ČR svým posudkem. Ke kácení této nádherné aleje tedy nedošlo. 

 

 

Obrázek 3: Lípy na ulici Polská jsou dobrého zdravotního stavu, a proto nebylo přistoupeno k jejich kácení.                            

Foto: B. Hertlová 

 

Neředínský horizont 
 Začátkem roku 2015 došlo k schvalování nového územního plánu města Olomouce.  Hnutí 

DUHA Olomouc se soustředilo především na ochranu tzv. Neředínského zeleného horizontu. Stávající 

zelená plocha je podle nového územního plánu z většiny změněna na zastavitelné území a dle 

doplňujících informací některé dosud nezastavitelné plochy kupuje developerská firma.  V návaznosti 

na připomínky k územnímu plánu jsme v loňském roce shromáždili podpisy pod žádost občana na 

projednání zachování Neředínského horizontu bez zástavby na zasedání zastupitelstva města 

Olomouce.   

 V průběhu zimního období se nám podařilo vyjednat podporu dvou opozičních stran a 

uspořádat besedu o budoucnosti lokality. Na tuto besedu byli pozváni členové zastupitelstva, 

zástupce olomoucké Univerzity Palackého, zástupce ze stran architektů i místních občanů. Vedla se 



9 
 

velmi kultivovaná diskuze, která vyjasnila argumenty jednotlivých stran. Na jejím základě pak byla 

domluvena jednání s 3 zastupiteli města Olomouce (RNDr. Aleš Jakubec, Ing. Tomáš Pejpek a Mgr. 

Michal Krejčí). Z besedy se omluvila olomoucká zastupitelka I. Kalodová, se kterou jsme nakonec na 

místě Neředínského horizontu měli procházku. Vyjádřila nám podporu a projednání na zasedání jejich 

klubu. 

 Na zasedání zastupitelstva přišli podpořit ochranu Neředínského horizontu dva zástupci ze 

strany občanů a M. Kutal zde vystoupil k bodu jednání o Petici za Záchranu Neředínského horizontu. 

Na podporu ochrany zeleně bylo vypracováno několik posudků z dílny dvou opozičních stran, které 

podporovaly náš návrh. Celkem asi 3 hodinová debata se nečekaně stala hlavním bodem 

zastupitelstva. Po vznesení několika návrhů ze stran opozice bylo nakonec přislíbeno, že 

problematikou se bude Rada města nadále zabývat a nechá zpracovat podrobný právní rozbor 

situace a případných nákladů na změnu ploch zpět na nezastavitelné. 

 

 

Obrázek 4: Beseda o historii a budoucnosti Neředínského horizontu. 



10 
 

 

 

Individuální podpora 
 

  V roce 2015 naši práci podporovalo více než 150 individuálních dárců, kteří se rozhodli 

věnovat své prostředky především na ochranu velkých šelem v České republice.  Polovinu z těchto 

dárců tvoří ti, kteří nám své příspěvky posílají pravidelně. Celková částka od našich dárců za rok 2015 

přesáhla 300 tisíc korun. Za tuto částku jsme pořídili materiál na monitoring velkých šelem, ale hlavně 

jsme umožnili našim dobrovolníkům se vydat do hor stopovat a chránit velké šelmy, zaškolili jsme 

nové dobrovolníky a pravidelně kontrolovali záběry z fotopastí. Podpory se dostalo i olomouckým 

aktivitám. 

Díky podpoře se nám podařilo navázat na tradiční vlčí hlídky nejen v Beskydech, ale rozšířit je i do 

Jeseníků, na Kokořínsko nebo i do Krkonoš. Podpora naší práce je obrovskou motivaci do dalších let. 

Děkujeme tak všem, kteří nám tuto motivaci dodávají, jmenovitě pak paní Jitce Šlitrové, Karle 

Bačákové, Janu Šindeláři, Janě Hájíčkové, panu Černému z PČM servisu s.r.o., Janu Krumpolci, Janě 

Buchardové a Barboře Černé Bolfíkové, kteří nás v loňském roce podpořili významnou částkou. 

 

 

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. 
 

 

  

Obrázek 5: Pohled na Olomouc z Neředínského horizontu. 

 

http://www.selmy.cz/podpora-selem/
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Finanční zpráva 

(v tis. Kč) 

 

A. Náklady     B. Výnosy   
Spotřebované nákupy 1610   Tržby za vlastní výkony a zboží 455 

z toho     z toho   

spotřeba materiálu 185   prodej zboží 370 

vybavení pro monitoring 1025   prodej služeb 85 

spotřeba energie 15       

prodané zboží 315       

ostatní 70   Přijaté příspěvky 5340 

      z toho   

Služby 1520   granty a dotace 4990 

z toho     dary 350 

cestovné 320       
výsadba stromů a péče o 
biokoridory 360       

ostatní 840       

          

Osobní náklady 2410   VÝNOSY CELKEM 5795 

z toho         

mzdové náklady 1905       

zákonné odvody (SP, ZP) 505   
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 
ZDANĚNÍM 170 

          

Ostatní náklady 85   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 170 

          

NÁKLADY CELKEM 5625       
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PODĚKOVÁNÍ 

Práci Hnutí DUHA Olomouc v roce 2015 podpořili:  

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

(www.eeagrants.cz)  

Nadace Partnerství – Program švýcarsko-české spolupráce (http://www.swiss-contribution.cz/)  

Nadace EuroNatur (http://euronatur.org/)  

Evropská unie – Operační program životní prostředí 

Nadace na ochranu zvířat 

Nadace Open Society Fund Praha – Fond Otakara Motejla 

Nadace Karla Janečka 

Ministerstvo vnitra ČR 

Příspěvky individuálních dárců 

 

 

 

 

                      

 

   

  

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

přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, České společnosti pro ochranu netopýrů, ČSOP Cieszynianka , 

ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, Dopravní federaci, Janu Svatošovi a 

Romče Sekorové, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, KORA, Koalici pro Řeky, 

Lesoochranárskému zoskupeniu VLK, Magistrátu města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, 

Moravskému ornitologickému spolku, Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, Nadačnímu fondu OKNO 

Olomouc, Občanskému sdružení Za krásnou Olomouc,  o. s. Beskydčan, o.s  Egeria, obcím Dolní 

Lomná a Jablunkov, ProNatura, Přírodověděcké fakultě UK v Praze, Slovak Wildlife Society, Sluňákovu 

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

http://www.eeagrants.cz/
http://www.swiss-contribution.cz/
http://euronatur.org/
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Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Jeseníky, Správě Krkonošského národního parku 

Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, Síti ekologických poraden STEP, Střední 

zemědělské škole Český Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, Unii pro řeku Moravu a všem 

členům, příznivcům a dobrovolníkům a spolupracovníkům.  

 

 

A › Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc  

T › 585 228 584  

E › olomouc@hnutiduha.cz  

http://olomouc.hnutiduha.cz 

www.selmy.cz 

 

Vydalo Hnutí DUHA Olomouc, červen 2016. 
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