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Sluňákov na Zeleném ostrově pod Zlatou nití, ale 
s nejistou udržitelností. 

V roce 2012 Sluňákov sklízel sladké plody své dlouholeté práce. 
Bylo mezi nimi i pár kyselých jablíček, ale potěšující je, že ohlasy 
lidí na naši činnost byly mimořádně příznivé. I kyselá jablka 
v podobě starosti o ukončení grantů a splnění administrativních 
požadavků poskytovatelů finanční podpory se nám dařilo 
s obrovským úsilím všech lidí zvládat. Snad i v této oblasti dojde 
opět k uklidnění a stabilizaci organizace, abychom pokračovali 
v práci, kterou máme rádi.   

Po řadě personálních změn v projektovém oddělení jsme se 
nakonec na bývalých chybách nesmírně posunuli ve znalostech 
při řízení a realizaci projektů. Projektové oddělení celý rok řešilo 
nejen veškeré účetní operace a současné granty, ale i granty, 
které ještě z minulých dob potřebují doložit některé údaje. Při tom 
všem byly pracovníci na projektech schopni vypisovat i nové 
žádosti o podporu, v prostředí, kde ubývá míst, kam lze o podporu 
naší činnosti požádat.  

Velkou radost nám dělala celá výuková sekce. Vyzařuje z ní 
pozitivní energie a všichni učitelé, kteří hodnotili práci našich 
pedagogů, zvýrazňovali nejen odbornou úroveň výuky, ale také 
pěkný přístup k žákům na denních i pobytových programech. 
Lektorky navíc skvěle doplňují lidé externí lektoři. 

Metodická sekce spolupracovala s výukou a podařilo se jí sestavit 
výtečné metodické knihy, které jsou doplněny spoustou pomůcek 
a hravých doplňků. Metodika Zelený ostrov umožňuje školám 
prožít návrat života do prostředí krajiny, která byla zničena 
sopečným výbuchem. Následující Zlatá nit pak přinesla energii od 
Slunce, díky tomu jsme vydrželi asi pracovně nejvypjatější rok 
v historii Sluňákova. Připravovalo se i vydání metodiky Udržitelný 
rozvoj. Snad jsou tyto velmi oblíbené metodiky předzvěstí 
udržitelnosti i naší činnosti v době ekonomické krize.  

Po celý rok jsme měli otevřené i turistické informační centrum a 
ekologickou poradnu. Pracovníci se připravovali na změny, které 
je čekají s e zahájením realizace projektu Domu přírody 
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Litovelského Pomoraví. Při všem ještě stihli výrazně podpořit 
všechny další sekce v krizových časech. 

Radost nám udělala také spokojenost školáků, turistů, účastníků 
firemních akcí a seminářů s dobrým jídlem, úklidem a technickým 
zajištěním všech akcí. Je hezké slyšet pochvaly na práci všech 
pracovníků Sluňákova. 

Rok 2012 byl rok plný rozporů: jeden z nejtěžších při řešení 
komplikovaných problémů a asi nejúspěšnější ve smyslu kvality a 
podoby nabízených služeb. Tak snad se nám povede problémy 
vyřešit a zlepšovat kvalitu.  

Děkuji všem pracovníkům Sluňákova, členům správní a dozorčí 
rady, externím lektorům dobrovolníkům a také všem našim 
příznivcům, za společné setkávání se a za jejich práci pro 
Sluňákov v roce 2012. 

Michal Bartoš, 18. 6. 2013 

Posláním Sluňákova je nabídka prožitků, které rozvíjejí uctivý 
vztah člověka k přírodě i sobě samému.  

Struktura organizace a její lidé v roce 2012: 

Správní rada 

Miroslav Petřík (předseda), Petr Loyka (místopředseda), Jan 
Holpuch, Aleš Jakubec, Lumír Kantor a Vladimír Kauer 

Dozorčí rada 

Jitka Kubáčková (předsedkyně), Daniela Dvorská a Přemysl Skalka  

Tým zaměstnanců 

ředitel Michal Bartoš 

projektová a finanční manažerka Kateřina Paděrová  

manažerka projektů:  Monika Vaculíková, Aneta Hučínová, Helena 
Trčková, Jana Malinová 

vedoucí vzdělávací sekce Helena Nováčková 

metodická sekce Zdenka Štefanidesová (zástupce ředitele), Pavlína 
Vrbová 
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lektoři programů pro školy Soňa Hrachová, Bohdana Kvíčalová, 
Romana Pálková, Veronika Šilarová, Markéta Dvořáková (mateřská 
dovolená)  

informační centrum a ekoporadna Jiří Popelka a Zuzana Janková 

účetní Tereza Baleková  

vedoucí provozu Jana Vyhňáková 

správce budovy a pozemku Jakub Shrbený 

kuchařka Vlasta Dosoudilová, Jan Kostorek 

pokojská Iva Vykrutová 

úklid Veronika Sobolíková 
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Denní ekologické výukové a vzdělávací programy  

Během ekologických výukových programů zprostředkováváme 
dětem osobní prožitek setkání s přírodou, zároveň usilujeme 
o přirozený rozvoj kladného vztahu k okolí a respekt ke všemu 
živému. Snažíme se podněcovat přirozenou touhu dětí poznávat 
aEobjevovat okolní svět ve vazbách a souvislostech.  

Pro školní rok 2012/2013 jsme zařadili do nabídky 29 různorodých  
programů. Některé starší programy z nabídky úplně zmizely, další 
z nich byly naopak upraveny a obohaceny o nové aktivity, tak aby 
odpovídaly potřebám škol i žáků. Velkou pozornost jsme v tomto 
roce věnovali zcela novým programům, do nabídky se dostaly 
4 z nich a další tři čekají na zařazení v dalším školním roce. Žáci 
ze základních škol tak mohou přijet na meteorologický program, 
kde si na vlastní kůži vyzkouší, jak složité je zjistit a změřit 
základní meteorologické jevy. Živelnou hravost si pak žáci mohou 
prožít při zkoumání života obojživelníků i prostředí, ve kterém je 
můžeme najít. Středoškoláky láká hlavně program o biopalivech, 
kde probíhají u žáků velice oblíbené praktické spalovací testy. 
Úplnou novinkou pro všechny školy je program zaměřený na 
Ekotýmy, který je šitý na míru jednotlivým školám zapojeným do 
programu Ekoškoly. Na žáky čekají aktivity zaměřené na stmelení 
týmu, seznámení s jednotlivými kroky Ekoškoly a aktivity 
k vybranému tématu. 

Ve školním roce 2013/2014 plánujeme pokračovat v úpravách 
stávajících programů a v zařazení dalších nových pro děti 
z mateřských, základních i středních škol. Vypravíme se objevovat 
přírodu Olomouckých parků a objevovat tajemství stromů a lesa. 

V roce 2012 jsme na Sluňákově odučili 219 programů, kterých se 
zúčastnilo 4465 dětí. Těší nás váš trvalý zájem o naše programy 
a omlouváme se všem, kterým jsme nemohli vyhovět. 

Pobytové ekologické výukové programy 

V roce 2012 proběhlo celkem 31 pobytových programů, kterých se 
zúčastnilo celkem 802 žáků.  
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Velmi nás těší velký zájem škol o pobytové programy i to, že 
termíny na další rok(y) se rychle zaplňují. Při pobytových 
programech se snažíme trávit co nejvíce času venku, využíváme 
prostor přilehlého biocentra a blízkosti CHKO Litovelské Pomoraví.  

V roce 2012 jsme školám nabízeli 5 typů pobytových programů: 

Bobří putování – pro první stupeň základních škol 

Děti se spolu s bobříkem vydají na dlouhé putování za novým 
domovem. Po cestě je čeká řada nástrah a zajímavých setkání – 
poznávání života v lese i u vody, návštěva vesnice, pozorování 
hvězd a planet, setkání s dětmi z různých částí světa.  

Příroda jako dům – pro první stupeň základních škol 

Pobytový program pro nejmenší děti je zaměřený na bližší 
poznání základních typů ekosystémů, ve kterých žijeme. 
V průběhu pěti dní děti projdou loukou, lesem, rybníkem 
a krajinou, dozví se něco o jejich přirozených obyvatelích i o tom, 
jaký vliv na ně máme my – lidé.  

Zelený ostrov – pro první stupeň základních škol, vhodný 
i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pobytový program je rozdělen do 6 částí, které symbolizují návrat 
života na ostrov zničený výbuchem sopky. V první části začínáme 
výbuchem vulkánu, dále se věnujeme poznávání semínek a rostlin. 
Čtvrtý blok je zaměřený na drobné živočichy. Později se na ostrov 
dostávají i lidé a v závěru společně s žáky přemýšlíme, jaká bude 
budoucnost ostrova.  

Sedm barev duhy – pro druhý stupeň základních škol a nižší 
stupně gymnázií 

Jako se prolínají jednotlivé barvy duhy, tak se prolínají všechny 
součásti přírodního světa a světa lidí. Stejně tak během duhového 
týdne s dětmi postupujeme od osobního, vnitřního života přes 
vztahy mezi žáky, ve třídě a škole, poznávání přírodních 
ekosystémů a krajiny v okolí až po globální pohled na svět a jeho 
problémy. 

Sedm bran do Litovelského Pomoraví – pro 9. tř. základních 
škol a střední školy 
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V nízkoenergetickém domě a v přírodě Chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví se pokusíme hledat vztah k sobě navzájem, 
vztah k místu a vztah ke světu. Společně se studenty projdeme 
sedmi branami.  

V roce 2012 jsme díky nově vytvořenému pobytovému programu 
Zelený ostrov, mohli spolupracovat na pobytu i se školami, které 
vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (sluchově 
postižení, zrakově postižení, praktická škola...). Program jsme 
úspěšně testovali i pro smíšené skupiny (žáci z několika ročníků 
atd.). Program Zelený ostrov je inspirován stejnojmennou 
metodickou publikací, vydanou Sluňákovem v roce 2011.  

V dubnu 2012 proběhl v rámci projektu Envirup týdenní pobytový 
program pro studenty VŠ pod názvem Environmentální výchova 
v praxi. Během pobytu mělo 12 studentů Univerzity Palackého 
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži aktivity a metody 
environmentální výchovy a získat náměty do své budoucí praxe. 

Den Země 

Tradiční dny Země pro MŠ (200 dětí) a ZŠ (253 žáků), které 
probíhají díky výborné spolupráci se studenty Univerzity 
Palackého a s Botanickou zahradou a pedagogy ze ZŠ Nemilany, 
navazovaly tématicky na metodickou publikaci Zlatá nit. Téma 
Slunce (Zlatá nit) využil i ekotým ze ZŠ Přerov Trávník, který ve 
spolupráci se Sluňákovem uspořádal den Země pro své žáky 
a jejich rodiče (150 dětí + rodičů) přímo na Sluňákově.  

Tradiční den Země na FZŠ Hálkova, se neinspiroval Zlatou nití, ale 
sluňákovským seminářem „Zvuk nebo hluk“. FZŠ Hálkova se 
Sluňákovem dlouhodobě metodicky spolupracuje a tento 
projektový den Země spojený i s dnem otevřených dveří se stal 
odrazovým můstkem pro kapitolu o projektovém dni „Zvuk nebo 
hluk“v metodické publikaci Udržitelný rozvoj.  

Jsme rádi, že zvuky a hluky společně prozkoumalo 800 žáků, 
pedagogů a rodičů v rámci Dne Země. Dny Země pokračovaly 
v sobotu, díky spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc a ZOO 
Svatý Kopeček, které také připravily stezky pro děti a rodiče 
v Olomouci a na Svatém Kopečku. 
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Semináře pro učitele a studenty 

Zkušenosti z pedagogické praxe EVVO přenášíme prostřednictvím 
praktických seminářů a exkurzí dalším učitelům. Tak vzrůstá 
počet dětí, které přicházejí do kontaktu s přírodou a učitelé 
rozšiřují své znalosti o přírodě.  

Sluňákov je koordinátorem skupin učitelů, kteří se v mateřských, 
základních a středních školách věnují ekologické výchově.  

Semináře jsou věnovány nejen ekologii a ekologické výchově, jsou 
také zaměřeny na moderní pedagogické metody, na utváření 
dobré atmosféry mezi školou a jejím okolím, na psychologické 
aspekty vyučování apod. 

O semináře je již mnoho let velký zájem, v roce 2012 jsme 
uspořádali 17 seminářů a konferencí, kterých se zúčastnilo více 
než 369 učitelů. Byly to semináře na téma Zlatá nit, Příroda jako 
velká učebna, Terénní přírodovědná praktika, Sedm barev duhy 
v angličtině a také řada terénních exkurzí. 

V roce 2012 jsme s učiteli ukončili dva běhy dlouhodobého 
specializačního studia pro školní koordinátory EVVO v délce 
250 hodin. Učitelé si tak zvýšili svoji kvalifikaci k funkci 
koordinátora EVVO. Studium úspěšně absolvovalo 51 učitelů.  

Pozornost věnujeme také vzdělávání studentů VŠ. Zaměřujeme se 
zejména na studenty Univerzity Palackého v Olomouci z Katedry 
ekologie, Katedry mezinárodních rozvojových studií z PřF 
a Katedry rekreologie FTK a Katedry učitelství prvního stupně 
i druhého stupně (obor environmentální výchova) ZŠ z PdF. V roce 
2012 Sluňákov uspořádal celkem 9 denních seminářů pro 
153 studentů a 1 pobytovou akci pro 45 studentů Univerzity 
Palackého v Olomouci v celkovém trvání 114 hodin. 

Sluňákov v Pavučině 

Od roku 1997 je Sluňákov, o.s. řádným členem Sdružení středisek 
ekologické výchovy Pavučina, což je celostátní síť organizací 
specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu 
činných v oblasti výukových programů pro školy a v oblasti 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Členy tohoto sdružení bylo 
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v roce 20121 39 středisek ekologické výchovy a 9 středisek má 
statut pozorovatele.  

V roce 2012 jsme pokračovali v krajské koordinaci projektu 
celostátní sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu M.R.K.E.V 
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do této sítě 
bylo v roce 2012 zapojeno v Olomouckém kraji 95 základních 
a středních škol, kterým pravidelně posíláme časopis Bedrník 
a další informace. Již několik let spolupracujeme také s paními 
učitelkami mateřských škol sdruženými v celostátní síti MRKVIČKA. 
Pro ně připravujeme metodické materiály, projekty a semináře. 
V roce 2012 měla MRKVIČKA v Olomouckém kraji 58 členů a byl jim 
pravidelně posílán Informační Bulletin. 

Turistické informační centrum 

Turistické informační centrum poskytuje informace o přírodě 
regionu a CHKO Litovelské Pomoraví. V roce 2012 zavítalo do 
nízkoenergetického domu 4 282 návštěvníků. Z toho 2 776 se 
zúčastnilo akcí na Sluňákově a dalších 722 absolvovalo prohlídku 
nízkoenergetického domu zaměřenou na architekturu 
a energetiku domu a na činnost Sluňákova. 

V roce 2012 pořádal Sluňákov několik akcí pro veřejnost. 
akce pro veřejnost v roce 2012 účast termín

 Masopust na Sluňákově 540 18.2. 

 Bobří vycházka 200 17.3. 

 Soví noc na Sluňákově 120 22.3. 

 Zahradní cyklistická slavnost 34 8.9. 

 Svatováclavská vycházka na houby 53 28.9. 

 Větrání – den pro rodiče s dětmi 815 15.9. 

Ekologická poradna 

Poskytuje informace o životním prostředí, ekologických institucích 
a organizacích, šetrném spotřebitelství a ekologické výchově. 
Nejčastěji se dotazy týkají odpadového hospodářství, ochrany 
přírody a ekologického stavitelství. 
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Informační centrum a ekologická poradna nabízí informační letáky, 
prodej publikací, suvenýrů a drobného občerstvení. Klademe důraz 
na biopotraviny a produkty spravedlivého obchodu (Fairtrade). 
K dispozici je veřejný internet a tematická knihovna (4000 titulů).  

Provozní doba:  

Turistické informační centrum 10–17 hodin (duben–září) 

Ekologická poradna pondělí–středa 14–17 hodin 

Odpady pro školy a kampaň Jakpak dopad odpad 

Dlouhodobý projekt oddělení EVVO MmOl a Sluňákova o.s. (1998–
2012) zahrnuje celou řadu aktivit objasňujících občanům i školním 
dětem smysl třídění a minimalizace množství odpadu.  

Pro školní kolektivy jsme uspořádali Odpadkovou olympiádu ve 
spolupráci se studenty katedry biologie PdF UP. 25 skupin žáků 
a studentů navštívilo dotřiďovací linku v Olomouci–Chválkovicích. 
Organizovali jsme soutěž olomouckých škol ve sběru papíru Volá 
Tapír, třiďte papír, do které se v roce 2011/12 zapojilo 23 škol, 
jejichž žáci nasbírali 186 tun papíru. 

V olomouckém kině Metropol proběhla výstava cesty odpadů a na 
Ekojarmarku se prezentovalo mnoho organizací zabývajících se 
osvětou odpadovém hospodářství. 

Ekologické dny Olomouc 2012 

V roce 2012 se konal dvacátý druhý ročník festivalu Ekologické 
dny Olomouc, který Sluňákov připravuje a organizuje. Jde o 
největší environmentální festival pro veřejnost v ČR. Tentokrát 
proběhl v Olomouci od 19. dubna do 1. května a nabídl veřejnosti 
pestrý program. Obsahoval vycházky za památkami v krajině 
lužních lesů a říční nivy v okolí Litovle, Jakub Potůček představil 
architekturu a městskou krajinu Hradce Králové, proběhla 
vycházka za skřehotáním žab v lužním lese, cestování po stopách 
olomouckých popelářů… Lidé se také mohli na procházkách 
dozvědět mnoho informací o podobě, hlasech a životních zvycích 
našich ptáků pod vedením zkušených ornitologů (Vítání ptačího 
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zpěvu) a zúčastnit se Dne Země v ZOO Putování za Saolou. Den 
Země také proběhl na mnoha olomouckých školách.  

V rámci EDO 2012 proběhlo sedm výstav. Ojedinělou koncepci 
měla výstava „Co je člověk za zvíře“, která sestávala s autorských 
prací čtyř autorů: Karel Pauzer: Něco jako rodiny, Jindřich Štreit 
a Zdeněk Volf: Chlévská lyrika a Marta Morice: Partner/panter. 
Nejnavštěvovanější a velmi úspěšná byla výstava Františka Skály 
Muzeum a Kresby, která byla pořádána Muzeem moderního umění. 
Další výstavy pak byly: Les s fotografiemi Yanna Arthuse-
Bertranda, Cesty olomouckých odpadů v kavárně kina Metropol, 
Mistři stavitelé – výtvarné práce dětí pořádané DDM Olomouc, 
Příběh PET lahve na Sluňákově a výstava ekologických plen od 
Hnutí Duha Olomouc.   

Na Ekojarmarku, který je vyvrcholením programu festivalu, se 
návštěvníci mohli dozvědět mnoho informací o životním prostředí, 
navštívit mnoho stánků tradičních řemesel, prohlédnout si 
výstavy, zúčastnit se aktivit pro děti, aktivit rozvíjejících vnímání 
potřebnosti třídění odpadů u veřejnosti a při tom všem se podívat 
na divadlo a poslechnout si příjemnou hudbu (například Tomáš 
Kočko, Lesní Zvěř, Peter Lipa Band,  Zdeněk Bína a Jan Urbanec, 
ASPM a Traband…).  

Na besedách EDO se objevila řada významných osobností naší 
vědy a společenského života: například psychiatr Cyril Höschl, 
filosofové Václav Bělohradský, Zdeněk Kratochvíl, Sylva 
Fischerová, sociologové Pavel Barša, Jan Keller, Tereza Stöckelová, 
Bohuslav Binka, biologové Stanislav Komárek, Jan Zrzavý a Petr 
Pokorný, ekonomové Tomáš Sedláček a Ilona Švihlíková, umělci 
Jindřich Štreit, Jana Kasalová, Zdeněk Volf, literáti Václav Vokolek 
a Jiří Zemánek, ekolog Libor Ambrozek. Všichni diskutovali na 
téma „Jaké zvíře je člověk?“ .     

Je potěšitelné, že program EDO 2012 obohatilo mnoho organizací 
z ČR a Olomouce svými vlastními nápady a aktivitami. 

Celkový počet návštěvníků akcí EDO dosáhl 32 818. 
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Ekologické večery 

Po celý rok 2012 pokračoval vzdělávací a besední cyklus pro 
veřejnost nazvaný Ekologické večery. Tato setkání jsou již od roku 
1994 společnými poradami o složitých a podstatných otázkách 
veřejného života, vždy v propojení s problematikou ochrany a 
tvorby životního prostředí, se vztahem lidí a přírody. Hosty těchto 
setkání jsou zajímaví lidé, kteří se dělí se svými posluchači o své 
prožitky a vědomosti. 

V roce 2012 archeolog Jaromír Beneš mluvil o krajině a člověku 
v neolitu, Vojtěch Novotný představil ochranu přírody a 
ekologický výzkum na Papui Nové Guinei, Dana a Jiří Šafářovi 
zavedli posluchače do krás národních parků v Ugandě, Zdeněk 
Motyčka do jeskyní na pobřeží Mexického poloostrova Yucatán, 
architekt Josef Pleskot představil svůj projekt proměny městské 
krajiny v Dolních Vítkovicích, archeolog Martin Holub popsal vývoj 
lovné zvěře a domestikovaných zvířat v dějinách člověka, filolog 
Lubor Kysučan vzal posluchače na procházku po starých 
civilizacích a poukázal na environmentální vlivy, které také měly 
podíl na jejich kolapsu. Komponovaný program na ukončení roku 
s muzikou a povídáním o šamanismu přivezl Vladimír Václavek.  

Cyklu 8 ekologických večerů v roce 2012 se zúčastnilo 391 
účastníků. 

Nízkoenergetická budova Sluňákov 

Budova centra ekologických aktivit je u nás zcela ojedinělá tím, že 
jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stavěno 
na zelené louce. Je to nízkoenergetický dům, který velmi málo 
spotřebovává primární neobnovitelné přírodní zdroje a výrazně 
šetří používané obnovitelné zdroje energie. Stavební řešení domu 
využívá zejména principů solární architektury, velké tloušťky 
tepelných izolací a mechanického větrání se zpětným získáváním 
tepla. 
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Porovnání běžného řešení a nízkoenergetického domu Sluňákov 
v roce 2011 uvádí následující tabulka: 
 běžné řešení Sluňákov v roce 2012 

 spotřeba  cena spotřeba  cena 

vytápění 250 MWh 362 500 Kč 50 MWh  88 000 Kč 

ohřev vody kotel 36 MWh 52 200 Kč 8 MWh 14 000 Kč 

ohřev vody solár   28 MWh 0 Kč 

celkem  414 700 Kč  102 000 Kč 

běžné řešení: dle norem v době výstavby, řešení s použitím 
zemního plynu 1,45 Kč/kWh v roce 2012 a bez solárního systému 

Sluňákov v roce 2012: spotřeba pelet 20 tun, cena 102 000 Kč. Při 
podlahové ploše 1590 m2 vychází spotřeba energie na vytápění 
31 kWh/m2.rok. Podíl ohřevu teplé vody na celkové spotřebě 
energie je odhad a proto i výsledná hodnota spotřeby tepla na 
vytápění je orientační. 

Solární systém 

Solární systém s deskovými kolektory o ploše 85 m2 dosáhl v roce 
2012 výkonu 336 kWh/m2 za rok. Je to velmi dobrý výkon vzhledem 
k tomu, že systém byl mírně naddimenzovaný. Počítalo se vyšším 
odběrem teplé vody z hlediska obsazenosti střediska a také s cca 
20% podílem přitápění. 

Zemní výměníky 

Při nasávání větracího vzduchu podzemními trubkami (dlouhými až 
30 m) dochází k ovlivňování teploty nasávaného větracího vzduchu. 
Zemní výměníky tak ohřívají mrazivý zimní vzduch (0,5–3°C), nebo 
naopak ochlazují přehřátý vzduch v letních dnech (5–10°C) 

Užitková voda 

Na Sluňákově jsou instalovány rozvody užitkové vody, kterou 
používáme na splachování WC. Vzhledem k vytíženosti budovy, 
pokrývá dešťová voda splachování WC pouze asi 10%. V roce 2014 
vybudujeme vlastní studnu, která kompletně pokryje vodu 
potřebnou pro splachování WC. 
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Projekt Sluňákov v roce 2012: Dům přírody 
Litovelského Pomoraví 

V roce 2012 se potvrdilo, že ve spolupráci s AOPK ČR mnoho let 
připravovaný projekt „Domu přírody Litovelského Pomoraví“ se 
bude opravdu po několika letech průtahů realizovat, byť s celou 
řadou finančních škrtů. Zde je nutno poděkovat za pomoc 
s prosazením projektu primátorovi města Martinu Novotnému, 
jeho náměstku Janu Holpuchovi a také Bořivoji Šarapatkovi a 
hejtmanovi Martinovi Tesaříkovi, všem členům SR a DR Sluňákov.  

Cílem tohoto ojedinělého projektu je vznik návštěvnického centra 
o přírodě lužních lesů v nivě řeky Moravy „Dům přírody 
Litovelského Pomoraví. Má vzniknout obchůzková trasa v okolí 
nízkoenergetického domu pro turisty, která lidem žijícím 
v regionu nebo jejich návštěvníkům představí nejkrásnější 
přírodní území v okolí Olomouce. Vedle zpřístupnění historických 
památek tak budou moci návštěvníci Hané obdivovat také 
neobvyklou hodnotu zdejších mokřadů. 

Na projektu spolupracuje geolog Václav Cílek, biologové Martin 
Konvička, Aleš Dolný, Jiří Šafář, archeolog krajiny Petr Pokorný a 
celá řada výtvarníků, kteří jsou známí i svým vztahem ke krajině: 
František Skála, Miloš Šejn, Miloš Fekar, Robert Smolík a Marcel 
Hubáček. 

Cíl realizace Domu přírody Litovelského Pomoraví: 

– Zpřístupnění informací o nejcennějších přírodních lokalitách 
v regionu a v okolí města Olomouce pro veřejnost, zejména 
o přírodním klenotu hanácké krajiny – Chráněné krajinné oblasti 
Litovelského Pomoraví.  

– Rozšíření nabídky udržitelného cestovního ruchu a příměstské 
rekreace města Olomouce pro návštěvníky regionu z ČR 
i zahraničí (ekologická turistika, sportovní vyžití v přírodě, 
zážitkové objevování ekologických souvislostí, prožitky pro 
kultivaci vztahu lidí a přírody).  

– Kvalitnější ekologické vzdělávání v exteriérech nízkoenergetické 
budovy s možností přímého kontaktu s přírodou Litovelského 
Pomoraví a seznámení s jeho typickými biotopy. Pro potřeby 
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veřejnosti a pro zkvalitnění a zároveň zatraktivnění denních 
a týdenních programů pro školy. 

– Zvýšení zájmu veřejnosti o krajinu lužního lesa v říční nivě 
Moravy (přírodní ráz, historii, kulturní tradice), ve které žijí nebo 
ji poznávají jako návštěvníci. 

Kontext projektu: 

Projekt vytváří centrální bod pro systém turistického vyžití 
a zpestření volného času pro návštěvníky mezinárodně 
významného mokřadu CHKO Litovelského Pomoraví.  

Na severu Olomouce časově i fyzicky nenáročný okruh tzv. 
„Olomoucké podkovy“ se sítí nově vzniklých a propojených míst 
s pomocí turistických a cyklistických stezek v okolí Olomouce: 
jezero Poděbrady, přírodní rezervace Plané loučky, přírodní 
rezervace Chomutovské jezero (ptačí populace), sportovní aktivity 
v okolí Lovecké chaty v Horce nad Moravou (koně, rafty), skanzen 
lidové hanácké architektury v Příkazech, pevnost (fort) v Křelově. 

Sluňákov má dokonalou polohu i pro návštěvníky CHKO, kteří mají 
zájem o časově a fyzicky náročnější turistiku. Je doslova vstupní 
branou do CHKO Litovelské Pomoraví a leží na turisticky 
nejvyužívanějších pěších, cyklistických (Moravská a Jantarová), 
koňských a vodních stezkách ve směru od Olomouce.  

Projekt E-DUR 

V rámci tříletého projektu E–DUR (Environmentální vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj) pracovníci Sluňákova připravili nové metodické 
materiály pro učitele. Metodiky obsahují hravý soubor praktických 
nápadů, ve kterém seznamují žáky s vybranými ekologickými ději 
v přírodě. Navíc jsou obohaceny o zajímavé grafické prvky 
i fotografie z již realizovaných školních projektů. Svým celkovým 
pojetím jsou vydané metodiky inspirujícím a povzbuzujícím 
materiálem pro učitele, kteří se snaží svým žákům nabízet 
zajímavé cesty poznání a porozumění přírodě.  

První vydanou knihou v rámci projektu E-dur je „Zelený ostrov“, 
určený nejmladším žákům. Nabízí dobrodružné zkoumání a 
objevování zákonitostí návratu života na místa zničená po 
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výbuchu sopky. Koncem roku 2012 vyšly také další dvě metodické 
knihy. Pro žáky druhého stupně základní školy „Zlatá nit“, která 
tematicky představuje školákům Slunce a vesmír a je obohacena 
elektronickými vizualizacemi probíraných problémů. Třetí 
publikací je „Udržitelný rozvoj“ určený pro nejstarší žáky 
středních škol. Učitelé společně se svými žáky pomocí něho mohou 
celoročně rozvíjet kompetence v oblasti udržitelného rozvoje. K 
této metodice nabízíme školám také putovní výstavu, která je 
příjemným zpestřením výuky při prezentaci celosvětově 
aktuálních témat. Tvoří ji osm bannerů doplněných poutavými 
fotografiemi a je možné si zapůjčit i verzi v anglickém jazyce. 
Výstava je doplněna pracovním listem, který může být využit při 
práci ve skupinách a napomáhá k formování a obhajování postojů 
studentů. Završením úspěšného projektu E-dur bylo setkání 
pedagogů na celostátní závěrečné konferenci, která se uskutečnila 
v Praze ve středisku Toulcův dvůr. Akce byla finančně podpořena 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky formou Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Podrobné informace o projektu naleznete 
na webové stránce projektu http://www.slunakov.cz/e-dur. 

Mimoškolní ekologická výchova 

Zkušenosti z pedagogické praxe využíváme pro mimoškolní 
ekologickou výchovu. Naši dobrovolníci vedou dětské oddíly. 

V roce 2012 se scházel oddíl Tuláčci s vedoucí Barčou 
Chmelinovou a Marťou Munduchovou. Oddíl Neználci vyrazil na 
dvě výpravy a účastnil se dobrovolnických akcí.  

O prázdninách pořádáme pro členy oddílu i další zájemce tradiční 
tábory. Příměstský tábor na Sluňákově byl inspirován výpravou 
do pravěku. Na letním táboře jsme putovali vesmírem 
nedaleko Bystřice nad Pernštějnem. Putovní tábor nás zavedl na 
Šumavu a do Bavorského lesa. 
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Dobrovolnické centrum 

Dobrovolnictví, to je práce placená přátelstvím a zážitky. 

V roce 2012 se dobrovolníci sešli hned několikrát. Již tradičně se 
zapojili do plánování a realizace tří hlavních akcí pro veřejnost. 
První z nich byl únorový Masopust pro rodiče s dětmi, následoval 
Ekojarmark a zářijové Sluňákovské větrání. Všechny akce se nesly 
v přátelském duchu, za velké přízně návštěvníků, ale i počasí.   

Své stálé místo v činnosti dobrovolnického centra má také jarní 
a podzimní větrání Sluňákova, při kterém dobrovolníci pomáhají 
s údržbou pozemku (sečení, hrabání, pletí bylinkové zahrádky, 
zkrášlování okolí). 

Kromě práce čekala na dobrovolníky také zábava. Společně jsme 
se sešli na masopustním plese, prožili jsme den plný uzlů a vyšli 
jsme si na botanickou exkurzi na Plané loučky. Ve vánočním 
shonu jsme se na chvíli zastavili při vánočním setkání, kde jsem 
ochutnávali cukroví, bilancovali a vytvářeli vánoční přáníčka pro 
naše blízké. 

Za svou obětavou pomoc mohou dobrovolníci využít možnosti 
dalšího vzdělávání v oblasti ekovýchovy, volného vstupu na 
sluňákovské akce, slev na sluňákovské semináře, vypůjčení knih 
a dalšího vybavení střediska. Navíc mohou ve vstřícném 
a přátelském prostředí realizovat své vlastní nápadů, popřípadě 
získat praxi.  

Spolupráce a zároveň poděkování 

„… těm, co krok počítaj, hvězdy nepadaj …“ (Václav Koubek)  

Na Sluňákově pracovali v roce 2012 

Michal Bartoš, Tereza Baleková, Soňa Hrachová, Aneta Hučínová, 
Zuzana Janková, Vlasta Dosoudilová, Markéta Dvořáková 
(mateřská dovolená), Bohdana Kvíčalová, Helena Nováčková, 
Kateřina Paděrová, Romana Pálková, Jiří Popelka, Irena Opršalová 
(mateřská dovolená), Jakub Shrbený, Veronika Sobolíková, 
Veronika Šilarová, Zdenka Štefanidesová, Helena Trčková, Monika 
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Vaculíková, Dana Veselá (mateřská dovolená) Pavlína Vrbová, Jana 
Vyhňáková, Iva Vykrutová. 

Členům správní a dozorčí rady o.p.s. děkujeme za veškerou 
pomoc a podíl na její činnosti 

Správní rada: předseda Bc. Miroslav Petřík, místopředseda 
RNDr. Petr Loyka, CSc., (RNDr. Daniela Dvorská), RNDr. Jan Holpuch 
Ph.D., RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 
a Vladimír Kauer.   

Dozorčí rada: předsedkyně Ing. Jitka Kubáčková, (Mgr. Václav 
Hušek), RNDr. Daniela Dvorská, MVDr. Přemysl Skalka. 

Externím lektorům denních výukových programů 

Barče Chmelinové, Elišce Dřímalové, Martině Munduchové, Monče 
Kyselé, Pavle Švecové, Bohdě Kvíčalové, Verče Ambrozyové, 
Lukášovi Hulcovi, Lucce Kropáčkové, Helče Machové, Pepče Volfové 
a Zuzaně Volkové. 

Členům dobrovolnického centra 

Poděkování všem obětavým dobrovolným pomocníkům, kteří 
působí jako členové dobrovolnického centra, členové Ekoklubu 
nebo jen tak pomáhají připravovat a organizovat akce:  

Verče Ambrozy a Jirkovi, Kateřině Jenešové a Zdendovi Bačovi, 
Barče Chmelinové, Míše Černé, Elišce Dřímalové, Tomáši Daňkovi,  
Slávkovi Dvorskému, Tomáši Dvořákovi, Janě Hanzelové, Báře a 
Vojtovi Hekerovým, Radkovi Hegerovi, Petru Hermanovi, Verče 
Hladišové, Lukáši Lemurovi Hulcovi, Vašku Hruškovi, Verče Izákové, 
Janince Smolové, Markétě Mazákové, Dáše Mičenkové, Míše a 
Jolance Krejčovým, Vendule Křivánkové a Vojtovi Jansovi, Kristě 
Novotné, Verče a Honzovi Nováčkovým, Radkovi Stočkovi, Renatě 
Dostalíkové, Katce Vrbové, Vladimíru Petrovi, Janě Černé, Romanu 
Kalusovi, Patrikovi Bílému, Monče Kukalové, Monice Chmelíkové, 
Ivetě Cachové, Markétě Skácelové a Monice Kyselé, Anně Jansové, 
Vojtovi Jansovi, Vlastíkovi a Janči a Tomáši a Vaškovi 
Kostkanovým, Daně Křivánkové, Ivě Navrátilové, Filipovi 
Novotnému, Zdeňkovi Kennymu Opršalovi, Kristýně Paděrové, Jíře 
Popelkové, Renče Plackové, Karolíně Ptákové, Ivě Rašnerové, Káje, 
Martinovi  a Táďovi Rulíkovým, Petře Shrbené, Vaškovi 
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Shrbenému, Zbyňkovi Shrbenému ml. a Zbyňkovi Shrbenému st., 
Lukáši Skalovi, Gustíku Skládalovi, Báře Spáčilové, Simče 
Šafaříkové, Daně a Jirkovi Šafářovým. 

Lidem, bez nichž by se přes velkou snahu a maximálně vynaložené 
úsilí nepodařilo rozběhnout dobrou věc: Jaroslavu Kadulovi, Janu 
Večeřovi, Janu Machátovi, Heleně Nováčkové, Pavle Čermákové 
(Ehlové), Zdeňku Opletalovi. Oni vědí. 

Těm, se kterými se potkáváme: 

Vedení Města Olomouce za několikaletou podporu činnosti. Panu 
primátoru Martinu Novotnému, všem jeho náměstkům a vzhledem 
ke konkrétní spolupráci zvláště Janu Holpuchovi a Ladislavu 
Šnevajsovi. 

Velké poděkování za neobvyklou podporu též tajemníkovi Janu 
Večeřovi. 

Mnoha pracovníkům Magistrátu města Olomouce. Pracovníkům 
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, se 
kterými se tak rádi potkáváme. Vedoucímu odboru Petru Loykovi 
a vedoucí odpadového oddělení Janě Matzenauerové. Všem 
pracovníkům MMOl, zejména z odboru koncepce a rozvoje, odboru 
stavebního, odboru školství, zahraničnímu oddělení kanceláře 
primátora, odboru vnějších vztahů a informací, odboru 
majetkoprávnímu, stavebnímu, ekonomickému. 

Zdeňku Neubauerovi, který svou několikanásobnou přítomností 
a povídáním naplnil přání organizátorů EDO a díky kterému mají 
EDO svou tvář. Totéž lze říci o Václavu Bělohradském a Zdeňkovi 
Kratochvílovi. Diskusní pořady svou pravidelnou přítomností 
a duševním sponzorstvím obohatili i Václav Cílek, Cyril Höschl, 
Stanislav Komárek, Jan Zrzavý, Jaroslav Flegr, Hana Librová, Jiří 
Fiala, Zdeněk Pinc, Jan Keller a mnozí další.  

Lidem v obci Horka nad Moravou včetně starostky obce Sylvě 
Stavarčíkové, Ivoši Macharovi, ředitelce ZŠ Kateřině Glossové, 
učitelkám ZŠ i MŠ a panu Sedláčkovi z Autodemontu za podporu 
a přízeň. 
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Všem pracovníkům Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury 
ochrany přírody a krajiny (zvl. Jirkovi Šafářovi) a katedry ekologie 
PřF UP, Vlastikovi Kostkanovi. 

Pavučině – sdružení středisek ekologické výchovy. Za veškeré rady 
pak především Aleši Máchalovi, Hance Korvasové, Jirkovi Burešovi, 
Pepíku Zeťkovi, Jirkovi Kulichovi a Ivě Koutné. 

Lidem z Krajského úřadu Olomouckého kraje: hejtmanovi Jiřímu 
Rozbořilovi a jeho náměstkům.  Senátorovi Martinu Tesaříkovi. 
Odboru životního prostředí a zemědělství a také Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje za 
starost o ekologické vzdělávání.  

Petře Koppové a Dušanovi Bartůňkovi za outdoor i Outdoored. 

Monice Moritz a jejím studentům PdF za Odpadovou olympiádu.  

Zuzaně Horecké-Brychtové a Janě Delafontaine za grafický design. 

Nevládním ekologickým hnutím v Olomouci, která nám pomáhají: 
ZO 71/02 ČSOP Upolín, Olomouc historická Vlastivědné společnosti 
muzejní, P – centrum Olomouc, Galerie Caesar, Hnutí Duha 
Olomouc, ORNIS – Muzeum Komenského Přerov, IRIS – ČSOP 
Prostějov, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Vila Doris Šumperk. 

Jánu Kadlecovi za poutavé besedy a vycházky, Jiřímu Lazebníčkovi 
za houbařské procházky, Jakubu Potůčkovi za výlety za 
architekturou, Jardovi Kolečkovi za všechny ornitologické 
procházky, Věrce Malátkové za Soví noc. 

Všem lidem z Divadla hudby Olomouc, Českému rozhlasu Olomouc, 
Regionální televizi R1, časopisu Listy, časopisu Naše Příroda. . 

Sponzorům 

Statutárnímu městu Olomouc, Olomouckému kraji, Ministerstvu 
životního prostředí ČR, Ministerstvu školství ČR, firmě Skanska, oční 
ordinaci MUDr. Marcel Matzenauer a kapele Marshall Malinovsky, firmě 
Zahrada Olomouc 

A všem, na které jsme zapomněli – a asi jich není málo. 
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Hledáme 

„Kdo si myslí, že ekologickou krizi může vyřešit změna hodnotové 
orientace, věří v zázrak. Ani já jej nemohu a nechci vyloučit.“ 
Hana Librová 
Těšíme se na další dobrovolné spolupracovníky: pokud se Vám líbí 
naše činnost, přijďte a přidejte se k nám (vedení oddílů dětí, 
příprava a organizace Ekologických večerů a Ekologických dnů 
Olomouc, spolupráce na Projektu Sluňákov, výsadba zeleně 
a údržba biocentra v Horce nad Moravou, atd.). 

Hledáme sponzory naší činnosti (finance, materiál, doprava, slevy). 
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Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni 
31. 12. 2012 sestavená na základě osnovy dané § 30 
vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

název účetní jednotky Sluňákov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce, o.p.s. 

sídlo účetní jednotky Skrbeňská 669/70, 783 35  Horka 
nad Moravou 

identifikační číslo 277 84 525 

právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost 

hlavní činnost výchovně vzdělávací činnost 
s environmentálním zaměřením 

vzdělávací programy pro školy 
a veřejnost včetně zajištění 
stravovacích a ubytovacích služeb 

organizace volno-časových aktivit 
pro veřejnost 

hospodářská 
činnost 

specializovaný maloobchod 
a maloobchod se smíšeným zbožím 

pronájem a půjčování věcí movitých 

ubytovací služby 

předmět 
činnosti  

další činnost  
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A. Právní subjektivita účetní jednotky 

vznik právní subjektivity 27. 11. 2006 

místo registrace Krajský soud v Ostravě  

 Rejstřík obecně prospěšných 
společností 

předseda správní rady Bc. Miroslav Petřík statutární 
orgány 

místopředseda správní rady RNDr. Petr Loyka 

organizační jednotky s právní 
subjektivitou 

účetní jednotka nemá 

B. Účetní jednotka není založena na majetkových účastech.  

C. Základní údaje o účetnictví 

účetní období 1. 1.–31. 12. 2012 

použité účetní metody účetnictví metody vycházejí z vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o účetnictví, 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, 

způsob zpracování 
účetních záznamů  

účetní záznamy jsou zpracovány účetní 
pomocí software Pohoda společnosti 
Stormware Jihlava. 

způsob a místo 
úschovy účetních 
záznamů 

originální účetní doklady jsou průběžně 
ukládány ve společnosti, po závěrce jsou 
archivovány v sídle společnosti; účetní 
záznamy jsou archivovány na datovém 
médiu ve společnosti 
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aplikace obecných 
účetních zásad 

 

způsoby oceňování a 
odpisování 

účtování zásob zboží je prováděno 
způsobem B evidence zásob,  

zásoby potravin na skladě pro účely 
poskytování stravovacích služeb jsou 
účtovány průběžně způsobem A 

oceňování nakupovaných zásob je 
prováděno ve skutečných pořizovacích 
cenách zahrnujících: cenu pořízení, 
vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, 
provize, pojistné, jiné). 

odpisový plán účetních odpisů 
dlouhodobého hmotného majetku 
sestavila účetní jednotka dle 
předpokládaného opotřebení 
zařazovaného majetku odpovídajícího 
běžným podmínkám jeho používání. 
Odpisový plán byl sestaven dle 
příslušných ustanovení zákona o daních 
z příjmů.  

způsob stanovení 
oprávek k majetku 

oprávky jsou vytvářeny pouze u 
dlouhodobého majetku kumulací účetních 
odpisů  

způsob stanovení 
reálné hodnoty 
příslušného majetku a 
závazků 

ve sledovaném období nebyl pořízen 
majetek a nevznikly závazky oceňované 
reálnou hodnotou  

způsob tvorby a výši 
opravných položek a 
rezerv za uzavírané 
účetní období 

ve sledovaném období nebyly vytvořeny 
opravné položky k pohledávkám po 
splatnosti dle pravidel stanovených 
zákonem o rezervách. O rezervách nebylo 
účtováno. 
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D. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky nenastaly. 

E. Aktiva a závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách. 
Úpravy hodnot majetku a závazků, ať již přechodného nebo 
trvalého charakteru nebyly prováděny. Ve sledovaném období 
účetní jednotka přepočítávala aktiva a závazky v cizí měně na 
českou měnu denním kurzem ČNB. K poslednímu dni účetního 
období byl pro přepočet cizích měn použit kurz ČNB platný 
k 31. 12. 2012. 

F. Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby nedrží 
akcie nebo podíly v žádných společnostech.  

G.    Přehled splatných závazků k veřejným rozpočtům v tis. Kč. 
 

druh částka vznik splatnost 

sociální zabezpečení 130 31.12.2012 10.1.2013 

veřejné zdravotní pojištění 50 31.12.2012 10.1.2013 

zálohová daň ze závislé činnosti 
zaměstnanců 

70 31.12.2012 10.1.2013 

srážková daň ze závislé činnosti 
zaměstnanců- přeplatek  

13 31.12.2012 10.1.2013 

daň z příjmů právnických osob 82 31.12.2012 30.6.2013 

H. Akcie – účetní jednotka nedrží žádné akcie 

I. V účetní jednotce neexistují žádné majetkové cenné papíry, 
nevlastní žádné dluhopisy nebo podobné cenné papíry ani 
práva. 

J. Účetní jednotka nedluží žádné částky, které vznikly v daném 
účetním období, u kterých zbytková doba splatnosti 
k rozvahovému dni přesahuje pět let. Účetní jednotka nedala 
záruky za žádné dluhy jiných účetních jednotek. 

K. Účetní jednotka nemá finanční nebo jiné závazky, které nejsou 
obsaženy v rozvaze.  
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L.   Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření v následujícím 
členění: 

za hlavní činnost 142 

za hospodářskou činnost 235 výsledek hospodaření  

pro účely daně z příjmů  733 

M.  K  31. 12. 2012 pracovalo v organizaci 22 zaměstnanců. 
Zaměstnance v postavení statutárních, kontrolních 
a rozhodčích orgánů účetní   

       jednotka má jednoho ředitele. 

N. Odměny a funkční požitky členům statutárních orgánů, 
kontrolních orgánů ani jiných orgánů nebyly ve sledovaném 
období vypláceny. Nevznikly ani nebyly smluvně sjednány 
závazky ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů. 

O. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 
účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou 
zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, 
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období 
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: žádné 

P. Účetní jednotka neposkytovala členům orgánů (statutárních, 
kontrolních a jiných) zálohy a úvěry. 

Q. Výpočet zisku nebo ztráty nebyl ovlivněn způsoby oceňování 
finančního majetku v průběhu účetního období nebo 
bezprostředně předcházejícího účetního období. 

R. Do základu daně z příjmů byly zahrnuty příjmy z hlavní 
činnosti, kdy příjmy převýšily související výdaje.  
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S. Významnou položkou výkazu zisku a ztrát jsou přijaté provozní 
dotace, jejichž rozpis je následující: 

SMO – dotace na provoz 2000 

Olomoucký kraj 900 

MŽP EDO Revolving 832 

Olomoucký kraj OPVK 1,1 318 

Olomoucký kraj OPVK 1,3 187 

Olomoucký kraj OPVK EDUR 4691 

FSC RWL 198 

Olomoucký kraj Síť Ekoškol 143 

Univerzita Palackého Olomouc  648 

Ekoškola s Terezou  185 

ENVIS další vzdělávání pedagogů 958 

Biomasa u nás doma  179 

 

Okamžik sestavení 
účetní závěrky: 

17.června 2013 

Podpisový záznam statutárního orgánu 
účetní jednotky 

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D. 

Odesláno dne: 

17.června 2013 
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Rozvaha (hodnoty v tisících korun)         stav na začátku/ konci úč. období 

aktiva celkem 5792 7390 

A. Dlouhodobý majetek celkem 20  

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 240 240 

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 240 240 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -220 -240 

7. Oprávky k samostat. mov. věcem a soub. mov.věcí  -220 -240 

B. Krátkodobý majetek celkem 5772 7390 

0I. Zásoby celkem 366 279 

1. Materiál na skladě 115 52 

7. Zboží na skladě a v prodejnách 251 227 

II. Pohledávky celkem 2771 3971 

1. Odběratelé 183 25 

4. Poskytnuté provozní zálohy 2033 3878 

5. Ostatní pohledávky 56 36 

8.  Daň z přijmů  32 

19. Opravná položka k pohledávkám -1 - 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3042 3129 

1. Pokladna 193 173 

2. Ceniny 2 1 

3. Účty v bankách 2847 2953 

IV. Jiná aktiva celkem 93 13 

1. Náklady příštích období 93 13 
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pasiva celkem 9003 5792 

A. Vlastní zdroje celkem  1554 1911 

I. Jmění celkem 128 108 

1. Vlastní jmění  128 108 

II. Výsledek hospodaření celkem  1426 1803 

1. Účet výsledku hospodaření  377 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  746  

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 680 1426 

B. Cizí zdroje celkem 4238 5479 

III. Krátkodobé závazky celkem  4238 5479 

1. Dodavatelé  271 751 

3. Přijaté zálohy  132 

4. Ostatní závazky  457 448 

5. Zaměstnanci  267 365 

7. Závazky k instit. soc. zabezp. a veř. zdr. pojištění 92 180 

8. Daň z příjmů 168  

9. Ostatní přímé daně  25 84 

10. Ostatní daně a poplatky 178 58 

13. Závazky ze vztahu k rozp. org. územ. sam. celků 2732 3435 

17. Jiné závazky 20  

22. Dohadné účty pasivní 28 26 

 
 

Výkaz zisků a ztráty      (v tis. korun) činnost hlavní/hosp./celkem 

A. Náklady celkem 14254 854 15108 

I.  Spotřebované nákupy celkem 3356 461 3817 

 1. Spotřeba materiálu 2970 276 3246 
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 2. Spotřeba energie 386  386 

 4. Prodané zboží  185 185 

II. Služby celkem 3507 100 3607 

 5. Opravy a udržování 173  173 

 6. Cestovné 173  173 

 7. Náklady na reprezentaci 13  13 

 8. Ostatní služby 3245 100 3345 

III. Osobní náklady celkem 7060 284 7344 

 9. Mzdové náklady 5509 223 5732 

 10. Zákonné sociální pojištění 1551 61 1612 

IV.  Daně a poplatky celkem 133  133 

 14. Daň silniční 3  3 

 16. Ostatní daně a poplatky 130  130 

V. Ostatní náklady celkem 177 9 186 

 17. Smluv. pokuty a úroky z prodlení 4  4 

 18. Ostatní pokuty a penále 5  5 

 19. Odpis nedobytné pohledávky 2 9 11 

 21. Kursové ztráty 9  9 

 24. Jiné ostatní náklady 157  157 

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

19  19 

 25. Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 20  20 

 30. Tvorba opravných položek -1  -1 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2  2 

  32. Poskytnuté příspěvky  2  2 
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V roce 2012 společnost Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. hospodařila s celkovými náklady 15 108 
tisíc Kč a výnosy 15 567 tisíc Kč. 27 % výnosů představovaly tržby 
z vlastních služeb, 73 % výnosů tvořily dotace (Statutární město 
Olomouc, MŽP, MŠMT, Olomoucký kraj). Výsledek hospodaření 
zEhlavní činnosti po zdanění byl +142 000 Kč, z hospodářské 
činnosti +235 000 Kč,  celkem  +377 000,- Kč

B. Výnosy celkem 14423 1144 15567 

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celk. 2887 1203 4031 

 2. Tržby z prodeje služeb 2865 860 3725 

 3. Tržby za prodané zboží 22 284 306 

III. Aktivace celkem 16  16 

 8. Aktivace materiálu a zboží 16  16 

IV. Ostatní výnosy celkem 88   88 

 15. Úroky 1  1 

 18. Jiné ostatní výnosy 87   87 

VI. Přijaté příspěvky celkem 6   6 

 27. Přijaté příspěvky 6  6 

VII. Provozní dotace celkem 11426   11426 

 29. Provozní dotace 11426   11426 

C. Výsledek hospodař. před zdaněním 169 290 459 

 34. Daň z příjmů 27 55 82 

D. Výsledek hospodaření po zdanění  142 235 377 
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Kontakt 

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 

Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou 

telefon: 585 378 345 (kancelář) 

e-mail: info@slunakov.cz 

Turistické informační centrum a ekoporadna 

Turistické informační centrum 10–17 hodin (duben–září) 

Ekologická poradna pondělí–středa 14–17 hodin 

telefon: 585 154 711  

e-mail: info@slunakov.cz 

Horka nad Moravou obec 5 km severně od Olomouce, MHD BUS č. 
20 a č. 18 

www.slunakov.cz 

IČ: 27784525 

číslo účtu: 2581594001/5500 


