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Činnost 
V roce 2017 jsme řešili dva menší projekty, podpořené grantem Ministerstva životního prostředí. Ve 
spolupráci s městysem Dub nad Moravou jsme revitalizovali břehové porosty Mlýnského náhonu a 
v druhém projektu propagovali přírodě blízká opatření pro adaptaci na změnu klimatu. Navázali jsme 
také spolupráci s polskou Koalicí zachraňme řeky a Koalicí pro čisté Baltské moře (Coalition Clean 
Baltic). Spolu s činností v rámci Global Forest Coalition je tak Koalice pro řeky viditelná i 
v mezinárodním kontextu. 

Obnova břehových porostů Mlýnského náhonu v k.ú. Dub nad Moravou  

Nejprve jsem povedli terénní šetření na pozemcích podél Mlýnského náhonu ve vlastnictví městyse 
Dub nad Moravou. Vybrané části břehových porostů byly zhodnoceny z hlediska druhového a 
prostorového složení a jejich zdravotního stavu. Poté jsme již mohli označit stromy určené ke kácení a 
zpracovat plán výsadeb. Nejvíce rizikové hybridní topoly byly výběrně odtěženy firmou Lesy Tyl 
Přemyslovice. Na vybraných lokalitách dle plánu výsadeb byly následně vysazeny stanovištně vhodné 
druhy stromů a keřů. Poslední terénní činností v rámci projektu byla obnova bylinného patra výsadbou 
regionální směsi travin a bylin na ploše cca 50 m2.  

Podpora adaptačních opatření 
 
Zorganizovali jsme tři semináře pro místní samosprávu, subjekty hospodařící v krajině, odbornou 
veřejnost a místní spolky na téma dopadů klimatických změn, a představili typy opatření a návrhy na 
jejich uplatnění v daných oblastech, včetně možností financování realizace navržených opatření. 
Semináře proběhly v Bartošovicích u Studénky, v Prostějově a ve Zlíně. Celkem se jich zúčastnilo 54 lidí. 
 
Souběžně jsme připravili 5 nových návrhů přírodě blízkých adaptačních opatření v lokalitách 
Romanovský potok, Horní Rozpitský potok (Beskydy), Čehovice u rybníka (Prostějovsko), Vrbátky 
(Prostějovsko) a Butovický potok (u Studénky). Návrhy jsme projednali s dotčenými obcemi (Butovice, 
Čehovice, Vrbátky) a Lesy ČR, s.p. V lokalitách, kde dojde ke zvýšení retence vody v krajině, jsme zadali 
vyhodnocení zvýšení retence specializované firmě (AgPOL Olomouc). 
 
Před zahájením seminářů jsme připravili a vydali leták o adaptacích na změnu klimatu s názvem „Změny 
klimatu – změny v krajině“ jako celobarevnou skládačku A3, přehledně poskytující základní informace 
o příčinách a možných dopadech klimatické změny a o základních typech přírodě blízkých opatření v 
různých typech krajiny. 
 
Konference Říční krajina 2017 

Po několikaleté pauze jsme opět zorganizovali naši vlajkovou konferenci Říční krajina. Proběhla 
tentokrát v Praze v prostorách České Zemědělské Univerzity 27-28. dubna  2017. Hlavními tématy 
byly: Ekologický stav vodních toků a aluvií, Problematika toků a povodí z hlediska sucha a Revitalizace 
říčních systémů. Do paměti účastníků se určitě zapsala diskuze o překážkách širšího uplatnění 
revitalizačních postupů v praxi (a relativně pomalého čerpání finančních prostředků pro tyto účely 
z Operačního programu Životní prostředí). Zápis z diskuse byl poskytnut Státnímu fondu životního 
prostředí. Konferenci uzavřela exkurze k pražským revitalizacím pod vedením projektanta ing. 
Martina Suchardy. 



 

 

Poděkování 
 
V roce 2016 podpořili finančně naši činnost: 

 
 Děkujeme za spolupráci i našim partnerům, dodavatelům a subdodavatelům: 
 
Atelier FONTES, s.r.o. 
AgPOL, s.r.o. 
ZO ČSOP Studénka 
 
a městysu Dub nad Moravou. 
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Příloha k účetní závěrce Koalice pro řeky, za účetní období 1.1.2017 do 
31.12.2017 
 
a) Název účetní jednotky:            Koalice pro řeky, z.s. 
Sídlo účetní jednotky:              120 00 Praha 2, Lužická 1892/7 
Právní forma:                            zapsaný spolek 
Posláním účetní jednotky:       Ochrana přírody a krajiny, ochrana a tvorba životního prostředí, podpora 
veřejnosti v jejím zapojování do ochrany přírody a krajiny či ochrany a tvorby životního prostředí 
 
Účetní jednotka neprovozuje  vedlejší činnost. 
 
Statutárním orgánem předseda, místopředseda a tajemník ve složení: 
                                                        David Pithart (předseda) 



                                                        Jana Vitnerová (místopředseda) 
                                                        Vlastimil Karlík (tajemník)   
  
b) Účetní jednotka je zapsána u Městského soudu v Praze L 21739. 
 
c) Účetní období je kalendářní rok. 
Účetní jednotka nevytváří opravné položky ani rezervy. 
 
d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala významná událost. 
 
e) Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech. 
 
f) Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a nemá 
evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 
 
g) Účetní jednotka nemá žádné akcie nebo podíly. 
 
h) Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani 
podobné cenné papíry nebo práva. 
 
i) Účetní jednotka nemá žádné závazky splatné déle než za pět let. 
 
j) Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze. 
 
k) Hospodářský výsledek uvedený ve výkazu zisků a ztrát – ztráta ve výši 
702 626,28 je z hlavní činnosti. Jednotka neprováděla v tomto roce vedlejší  
            činnost. 
 
l) Průměrný evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru je 2. 
 
          Organizace zaměstnává brigádníky na dohody mimo pracovní poměr. 
 
m) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních a kontrolních orgánů z titulu jejich funkce 
činí 0 Kč. 
 
n) Účetní jednotka neuzavřela za vykazované účetní období žádné obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy s členy statutárních a kontrolních orgánů a jejich rodinnými příslušníky ani firmami, kde 
tito lidé působí. 
 
o) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům statutárních a kontrolních orgánů 0 Kč. 
 
p) Významné položky z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení finanční a majetkové situace nejsou žádné. 
 



Přehled přijatých provozních dotací: 
Ministerstvo životního prostředí                         398 964 
 
           Přehled přijatých investičních dotací: 
 Žádné investiční dotace nebyly přijaty. 
 
 
q) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku. 
 
 
r) Sdružení získalo dary v úhrnné hodnotě  100 000 Kč  
 
s) Společnost neměla příjmy podléhající dani z příjmu právnických osob. 
    
t) Sdružení získalo členské příspěvky v úhrnné hodnotě 0 Kč  
 
u) Přehled o veřejných sbírkách: Žádné veřejné sbírky nebyly uspořádány 
 
v) Přehled o hmotném majetku: 
           Na záčátku roku 6ks ovcí v hodnotě 22 400,- na konci roku 0,- 
Přírůstky ani úbytku během roku nebyly. 
 
 
w)  Výši opravných položek: žádné 
            Výše oprávek na začátku účetního období 33 600,- a na konci   
            účetního období 56 000,- a jejich snížení o 22 400,- během účetního    
           období. 
 
 
V Praze dne 15.3.2018 
 
Vypracovala: Jana Nováčková 
 
Schválil:  Vlastimil Karlík, tajemník 
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