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Činnost 
Hlavní díl naší činnosti se v tomto roce odehrával v rámci projektu „Partnerství pro řeky – říční spolky“, 

podpořeného z Programu švýcarsko – české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství.  

 

Projekt revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potoka 

v Čehovicích 

V roce 2014 se nám podařilo získat stavební povolení a 

dosáhli kladného rozhodnutí o přidělení dotace 

z Operačního programu Životní prostředí. Stavba byla 

zahájena v září s předpokládaným dokončením na jaře 

2015.  

 

 

 

 

Revitalizace nivy Prudkého potoka v Jezerném u Velkých Karlovic 

Záměr nevyžadoval stavební povolení, stačilo oznámení na stavebním úřadě. Na podzim roku 

2014 jsme proto již mohli zahájit svépomocné hloubení dvou tůní v této lokalitě. 

 

 

Studie proveditelnosti Moravy a její nivy pod Olomoucí 

Během roku 2014 jsme dokončili výběrové řízení a probíhalo zpracování studie, s předpokládaným dokončením 

na jaře 2015. 

 

Studie proveditenosti revitalizace Vsetínské Bečvy  

Během roku 2014 jsme dokončili výběrové řízení a probíhalo zpracování studie, s předpokládaným dokončením 

na jaře 2015. 
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Příprava a předjednání dalších revitalizačních záměrů 

V roce 2014 probíhalo zpracování projektové dokumentace pro následující záměry:  

- revitalizace Stousky v k.ú. Ústín 

- revitalizace nivy Moravy u Tážalského jezu v k.ú. Kožušany 

Dokončení dokumentace a zahájení územního řízení bylo připravováno na začátek roku 2015. 

 

Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a její nivy v k.ú. Vrbátky, Štětí a Dubany 

V roce 2014 jsme ve výběrovém řízení získali zakázku zpracování studie proveditelnosti revitalizace Blaty pro 

obec Vrbátky a zahájili její zpracování. Během studie jsme identifikovali pět možných revitalizačních akcí, 

v případě revitalizace nivy Blaty v k.ú. Vrbátky bude záměr dopracován do úrovně dokumentace pro územní 

řízení. Dokončení studie předpokládáme na jaře 2015. 

 

Příprava a předjednávání dalším revitalizačních záměrů 

Dále jsme v tomto roce připravovali a předjednávali několik dalších revitalizačních záměrů, které bychom rádi 

realizovali v následujících letech: 

- revitalizace cca 11 ha území v lokalitě Olomouc – Černovír 

- vytvoření rybníka a mokřadů spojená s revitalizací toku a nivy v k.ú. Pivín 

- revitalizace ramene Vřesůvky a mokřadu v biocentru Čehovice  

Péče o pozemky v říční krajině, management středního lesa 

V červnu 2014 jsme pokračovali v managementu Biocentra Čehovice, kde dále probíhá převod části území na 

hospodářský tvar středního lesa. V dalších částech území jsme posekli trvalé travní porosty a část lesa 

udržujeme výběrnou těžbou. Při managementu jsme opět využili práce dříve dlouhodobě nezaměstnaných 

místních lidí. Management biocentra Čehovice podpořilo v roce 2014 Ministerstvo životního prostředí ČR. 

V lokalitě Jezerné u Velkých Karlovic jsme v roce 2014 založili chovné stádečko ovcí plemene Valaška a 

prováděli pastevní management. Na území dále odstraňujeme náletové dřeviny (zejména smrčiny) a zlepšujeme 

podmínky pro vstavače, které se na lokalitě tradičně vyskytují, a v důsledku naší péče jich již pozorovatelně 

přibylo. 
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Konference a semináře 

V roce 2014 jsme opět spolupořádali tradiční konferenci Říční krajina, tentokrát v Brně. Dále jsme připravili 

diskusní seminář o protipovodňové ochraně v povodí horní Opavy a vodním díle Nové Heřmínovy, který proběhl 

12. 6. 2014 v Krnově. 

 

Patroni potoků 

Projekt „Patroni potoků“ podpořilo v roce 2014 Ministerstvo zemědělství ČR.  

Cílem projektu bylo iniciovat zájem lokálních komunit o příčiny současného nedobrého stavu vodního režimu v 

krajině, kde sami žijí a pracují a rozšířit do Česka princip tzv. „patronátů nad potoky“, kdy místní skupiny občanů 

převezmou zodpovědnost nad stavem určitého úseku vodního toku. V ČR klademe důraz na provádění drobných 

svépomocných zásahů, vedoucích ke zlepšení vodního režimu krajiny. Projekt jsme zahájili informační kampaní, 

kdy jsme populární formou informovali veřejnost o principech patronátní péče o drobné vodní toky v krajině. 

Uspořádali jsme dvě tiskové konference, jejichž výstupy převzala některá média. Spustili jsme webové stránky a 

založili profil na facebooku. Zároveň jsme oslovili spolky i jednotlivce, kteří již dříve projevili zájem se do práce 

zapojit a věnovali se jim individuálně. Během léta i podzimu někteří z nich uspořádali vlastní patronátní akce.  

Nejlépe hodnotíme výsledky v Kraji Vysočina, kde se podařilo propojit na 

několika lokalitách dobrovolníky, vlastníky a uživatele půdy, pracovníky 

státní správy a ochrany přírody tak, že je zde reálná možnost dlouhodobé 

a hlavně smysluplné spolupráce. Vydali jsme metodickou publikaci 

„Příruční průvodce po patronátech potoků“, a podařilo se nám iniciovat 

vznik šesti patronátních skupin, které již provedly akce v terénu. 

Těžiště práce se ale více promítne v dalších letech, neboť nezbytné 

projednání některých zásahů s neopominutelnými účastníky trvá někde i 

několik měsíců, než mohou být zrealizovány.  
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Ekovýchova 

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli v roce 2014 realizovat ekovýchovné projekty pro 

pražské děti a mládež. Vlajkovou lodí naší pražské ekovýchovy je projekt „Za zelenými klenoty Prahy“. 

Cílem projektu je vytvořit ucelený soubor terénních 

výukových programů pro žáky II. stupně základních 

škol v Praze, vedených zážitkovou formou, s 

ekovýchovným obsahem, ale i s přesahem do dalších 

společenských disciplín. Terénní programy probíhají na 

speciálně vybraných lokalitách, které umožňují co 

nejnázornější edukaci vybraných podtémat (dílčích 

témat programu). V rámci objednaného výukového 

programu bude poskytován učitelům také učební 

materiál pro jednu vyučovací hodinu před programem a 

jednu vyučovací hodinu po programu. Terénní 

programy trvají 120 – 140 minut (bez dopravy na místo 

a zpět). Každý program využívá specifické metodické a 

materiální pomůcky, adekvátní danému podtématu a 

přizpůsobené cílové skupině. Standardem je pracovní list s jednotnou hlavičkou projektu a s daným zpracováním 

podtématu. 

Ekovýchovné programy realizujeme v těchto lokalitách: 

• Petřín (geologie, ekologie pramenišť, jarní botanický aspekt, hydrogeologie, krajinný ráz) Program využívá 

jedinečného prostředí vrchu Petřín, který poskytuje nejen úžasné místo pro studium architektury a urbanismu 

městského jádra, ale při pohledu „dovnitř“ také  

epochální kalendárium geologického vývoje kaňonu Vltavy. Žáci se vrací do geologické minulosti podle jednotlivých 

geologických vrstev petřínského svahu. Vrcholem této aktivity je návštěva historických vodních štol Strahovského 

kláštera, které zásobovaly klášter pitnou  

vodou. Četná prameniště využívají žáci k pochopení vztahu vody a biodiverzity. S žáky se také zabýváme pojmy, 

jako je krajinný ráz, dominanta, čára horizontu nebo jarní aspekt.  

 

• Krčský les (ekologie lesního ekosystému a ekosystému tekoucích vod) Největší lesní komplex v městské 

zástavbě je ideální pro pochopení ekologie lesa. V programu využíváme inverzní posloupnost vegetačních stupňů 

v údolí Kunratického potoka. Kunratický potok, který má přirozený charakter, je ideálním stanovištěm pro poznání 

ekosystému tekoucí vody. 

 

• Divoká Šárka (ekologie a pedologie, archeologie, historie, zemědělství, management stepí) Přírodní 

rezervace Divoká Šárka je nejen unikátním přírodním klenotem na území Hlavního města Prahy, ale také kronikou 

slovanského osídlení. Tato lokalita poskytuje nejen učební pomůcku pro náhled do rané historie slovanského 

osídlení, ale také do vzdálenějšího období vzniku zemědělství, stepních společenstev a sprašových nánosů. Kaňon 

Šáreckého potoka se svou dramatickou morfologií nelze z aktivit vynechat. Génius loci slovanského hradiště 

pomáhá uvědomění dávné historie na pomezí starých českých bájí a pověstí. Zastavujeme se také nad tím, jak by 

místa vypadala bez pravidelného spásání a co a pro které druhy by to znamenalo.   

 

• Stromovka (městská zeleň, funkce zeleně, význam niv, povodně na Vltavě) 

Přírodní památka obora Stromovka je ideální ukázkou rekreační zeleně ve městě. Žáci se zde mohou nejen na 

vlastní oči přesvědčit o jejím významu při každodenním „provozu“, ale dotknou se zde přímo vzniku a historie 
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podobných zelených enkláv v zástavbě na příkladu Královské obory. Slepé rameno Vltavy poslouží jako názorná 

pomůcka pro pochopení dynamiky říčních systémů a niv. Ve stromovce, která bývá postižena povodněmi, se dá 

také dobře dotknout tématu povodní. Jako bonus nahlédnou žáci do historického vodního díla – Rudolfovy štoly.    

• Prokopské údolí (paleontologie, paleoekologie) 

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí patří nejen z hlediska ochrany přírody k tomu nejzajímavějšímu, co v 

Praze máme. Vápencové údolí se zbytky skalních stepí, vodními prvky jako je Dalejský potok, četné prameny, 

zatopený lom, kombinuje lidské výtvory v unikátním krajinném rázu, který bychom s trochou nadsázky hledali jinak 

až v Americe. Nacházejí se zde také jedny z nejvýznamnějších nalezišť zkamenělin, které jsou pojítkem s evoluční 

historií živé přírody.  
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Finanční zpráva 

Rozvaha k 31. 12. 2014 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Stav k rozvahovému dni 
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.  (v tis. Kč) 

  
 
 
NÁKLADY CELKEM 

 
 

3 180  

I. Spotřebované nákupy celkem 81 

  Spotřeba materiálu 74 

  Spotřeba energie -1 

  Prodané zboží 8 

II. Služby celkem 1 692 

  Cestovné 58 

  Ostatní služby 1 634 

III. Osobní náklady celkem 1 392 

  Mzdové náklady 1 043 

  Zákonné zdravotní pojištění 342 

  Zákonné sociální náklady 7 

IV. Daně a poplatky celkem 3 

V. Ostatní náklady celkem 11 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 

VII. Daň z příjmů celkem 0 

 
 
 

 

VÝNOSY CELKEM 3 560 

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 096 

  Tržby z prodeje služeb 1 049 

  Tržby za prodané zboží 47 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 

III. Aktivace celkem 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 1 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem (dary) 63 

VII. Provozní dotace celkem 2 400 
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Poděkování 

 

V roce 2014 podpořili finančně naši činnost: 

 

Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Blokového grantu Nadace Partnerství 

Ministerstvo životního prostředí ČR 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 3 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci i našim dodavatelům a subdodavatelům: 

Atelier FONTES, s.r.o. 

AgPOL, s.r.o. 

Agromeli, s.r.o. 

Aqua Centrum Břeclav, s.r.o. 

Tribun EU, s.r.o. 

 

a spolupracujícím obcím, zejména obcím Čehovice, Vrbátky, Kožušany a Pivín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva Koalice pro řeky za rok 2014 

Vydala Koalice pro řeky, červen 2015 
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