
 

 

 

Výroční zpráva 2020 
 



 2 

  



 3 

 
Covid trvá – rok 2020 byl složitý. 

Když jsem psal text pro výroční zprávu 2019, už jsem zmiňoval 
složitou epidemiologickou situaci v roce 2020. Nyní mohu říci, že 
Sluňákov přežil nejsložitější rok své třicetileté existence. 
Epidemiologická situace výrazně ovlivnila naši obecně prospěšnou 
činnost nejen na jaře, ale podruhé i na podzim roku 2020.  

Při hledání řešení programových a ekonomických výpadků, 
pokusu o alternativní příjmy, překládání a rušení připraveného 
programu, neustálých změn, co se dá pro školy i veřejnost 
realizovat a co ne, v atmosféře trvalé nejistoty, jsme na Sluňákově 
všichni společně přemýšleli o smyslu naší práce. Nad hladinou nás 
udrželi úspory, nové nápady a také podpora našich donátorů: 
zejména Statutárního města Olomouce a také Olomouckého kraje, 
Státního fondu životního prostředí (MŽP ČR) a Agentury ochrany 
přírody a krajiny. Také kampaň Olomouc třídí a snaha oslovit 
školy i veřejnost v problematice nakládání s odpady (dlouholetá 
spolupráce s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství 
MmOl a jeho vedoucí Janou Matzenauerovou). Jsme přesvědčeni, 
že naše podpora má velký smysl pro řešení celospolečenských 
problémů spojených s ochranou a tvorbou životního prostředí. 
Snažíme se tuto podporu využít ve smyslu naší vize: zlepšovat 
vztah lidí ke krajině a přírodě, kterou společně obýváme. 

Dlouhodobě usilujeme o budování ekologického podvědomí široké 
veřejnosti ve veřejném sektoru. Jsme příkladem otevřené veřejné 
diskuse, která již mnoho let ukazuje politiku města i kraje v 
pozitivním světle. Naše organizace přinesla regionu milionové 
dotace do rozvoje veřejného prostoru (za dobu své existence 
finanční zdroje ve výši zhruba 130.000.000,-Kč, tedy více, než jsme 
za toto období získali na příspěvcích na podporu činnosti). 
Sluňákov a jeho aktivity navazují na celou řadu strategických 
dokumentů Statutárního města Olomouc i Olomouckého kraje a 
tím napomáhá Sluňákov k plnění jejich cílů. 

Sluňákov je obecně prospěšná společnost, tedy organizace, která 
je příkladem celospolečenského dialogu o nejvážnějších 
problémech, které aktuálně řešíme. Vedeme veřejnou diskusi mezi 
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úředníky, politickou reprezentací a veřejností, v širším ohledu  
i mezi veřejností, vědci a environmentalisty. Snažíme se lidi 
vzdělávat v oblasti ekologických problémů, poskytovat jim 
argumenty pro jejich rozhodování a následnou aktivitu ve 
prospěch zlepšení našich životů. Environmentální vzdělávání je  
v současnosti potřebnější než kdykoliv dříve (problematika 
klimatických změn a změn vodního režimu v krajině, biodiverzity, 
zdraví lidí v závislosti na znečištění životního prostředí). Sluňákov 
přináší do veřejného prostoru zájem občanů o zdravý životní styl 
a ekologicky příznivé jednání, a to otevřenou formou, kterou 
občané oceňují. Statutární město Olomouc může poukázat na to, 
že podporuje významnou a uznávanou vzdělávací instituci, která 
je účastna na řešení mnoha regionálních problémů: ochrana 
přírody, vzdělávání a volný čas obyvatel a mládeže, přírodě blízký 
turistický ruch, sociální začleňování lidí s různými omezeními, 
sociální a kulturní programy. 

Naše aktivity v oblasti odpadového hospodářství, ve spolupráci  
s partnerskými organizacemi a institucemi (Technické služby 
města Olomouc, OŽP MmOl, Olomoucký kraj), směřují k osvětě 
občanů v nakládání s odpady, v předcházení jejich vzniku, k 
třídění odpadů na školách (školy na pobytových i denních 
programech jsou z celého kraje). Sluňákov tak přispívá k 
pozitivním celostátním výsledkům v oblasti třídění odpadů a 
udržování čistoty veřejných prostranství. V roce 2020 se Sluňákov 
zapojil i do osvěty na objasnění ekologických problémů spojených 
s vodním režimem  
v krajině a potřebě ochránit pitnou vodu (kampaň Sprchuješ 
slona). V rámci festivalu EDO byla řešena i velmi aktuální 
problematika pěstění odolnějších lesních porostů. Všechny tyto 
velké problémy jsou i součástí nabízených výukových programů 
pro školy. 

Sluňákov již 30 let pořádá festival Ekologické dny Olomouc, který 
je nejvýznamnější dlouhodobou environmentální vzdělávací a 
osvětovou akcí pro širokou veřejnost v České republice. 

Jedinečná galerie v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví 
přibližuje unikátní krajinu lužních lesů kolem řeky Moravy. Stala 
se místem příměstské rekreace a samostatným turistickým cílem. 
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Ukázalo se, jak je tato plocha důležitá v době epidemických 
opatření, jako místo pro možné procházky a regeneraci, zvyšování 
imunity rodičů a dětí pobytem v krajině. Areál také obecně 
motivuje lidi k pobytu venku a vede ke zdravému životnímu stylu. 
Umělecká díla na vycházkovém okruhu, která slouží jako tradiční 
místa rozhledu, obohatila region na regionální, celostátní  
i mezinárodní úrovni. 

Důkazem kvalitní činnosti Sluňákova a velké propagace pro SMO  
i Olomouckého kraje je například také celá řada místních, státních 
i zahraničních ocenění: 

- 2007 / Mezinárodní porota udělila hlavní cenu Grand prix 
architektů 2007 novostavbě Centra ekologických aktivit 
Olomouce–Sluňákov. Tato stavba získala také Cenu ministra 
životního prostředí Martina Bursíka za dílo s výraznými 
ekologickými aspekty.  

- 2007 / Nejkrásnější knihy roku 2007. V prestižní kategorii 
vědecká a odborná literatura byl oceněn druhým místem sborník 
textů z festivalu Ekologické dny Olomouc, nazvaný „Krajinou 
pochybností“. 

- 2008 / International Green Apple Award. Každoroční mezinárodní 
kampaň a uznání, odměna a propagace osvědčených postupů v 
oblasti životního prostředí po celém světě. 

- 2009 / Nominace České komory architektů nízkoenergetického 
domu do soutěže o "Cenu Evropské unie za současnou 
architekturu-Mies van der Rohe Award 2009", která patří mezi 
nejprestižnější evropské přehlídky realizovaných staveb. Jejím 
smyslem je podpořit kvalitní současnou architekturu a ukázat, jak 
významnou roli hraje při tvorbě evropské společnosti a kultury.  

- 2010 / Hlavní cena 8. ročníku soutěže "O stavbu s ekologickým 
přínosem", kterou vypisuje Ministerstvo životního prostředí, 
sdružení Stavíme ekologicky a Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
ČR. Účelem ocenění je představení a propagace stavebních  
a investičních akcí, které jsou ekologicky ohleduplné, šetrné a při 
tom moderní a úsporné.  



 6 

- 2012 / Nejkrásnější české knihy roku 2012. První místo  
v kategorii Vědecká a odborná literatura za sborník Neobyčejnost 
přirozenosti (Dům-krajina-lidé-Sluňákov 1992–2012). 

- 2015 / Cena města Olomouce za projekt Dům přírody 
Litovelského Pomoraví, unikátní galerie v přírodě v Horce nad 
Moravou. 

- 2019 / Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti 
životního prostředí: 1. místo v kategorii Ekologie a životní 
prostředí, absolutní vítěz a cena hejtmana Olomouckého kraje. 

- 2020 / Cena Patria Nostra za příkladný investiční  
a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova  
a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých 
krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020. Projekt Náš venkov 
1990–2020, bilancující třicetileté období péče, tentokráte o 
zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho 
venkova a podíl na jeho dalším rozvoji ku prospěchu jeho 
obyvatel, ale také nás všech. 

Snad toto zamyšlení nad smysluplností naší činnosti může vést 
k tomu, že i v období velkých finančních problémů najdeme 
podporu, takovou, abychom mohli naši činnost zachovat 
v dosavadní kvalitě i rozsahu. Po těžkém roce 2020 začátek 
nového roku ukazuje, že nás problémy neopouštějí. Věřím, že je 
opět překonáme a největší nadějí je pro mne práce všech lidí na 
Sluňákově v roce 2020 
 
Mgr. Michal Bartoš, Ph.D. 
ředitel 
duben 2021 
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Posláním Sluňákova je nabídka prožitků, které 
rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě 
samému.  

Struktura organizace a její lidé v roce 2020: 

Správní rada 

RNDr. Jan Holpuch Ph.D.(předseda), RNDr. Jana Matzenauerová. 
(místopředsedkyně), Doc. Ph.Dr. Karel Konečný, CSc., MUDr. Lumír 
Kantor, Ph.D., Mgr. Pavel Hekela, Ing. Tomáš Fojtík 

Dozorčí rada 

Ing. Jitka Kubáčková (předsedkyně), RNDr. Mgr. Daniela Dvorská, 
Ing. Stanislav Flek 
Tým zaměstnanců  
ředitel:     Michal Bartoš 
vedoucí DPLP:    Jiří Popelka 
projektová a finanční manažerka:  Martina Andrýsková Paluchová 
Projektový manažer:   Michal Smolka 
účetní:     Jana Tomášková 
koordinátor vzdělávací sekce:  Romana Pálková   
lektoři programů pro školy:   Libor Sukup 

Martina Kelarová 
Leona Vaculíková 
Petra Nováková 
Tereza Žáková 

vzdělávání učitelů a další:  Karla Rulíková  
Dům přírody Litovelského Pomoraví: Jiří Popelka 

Jana Vyhňáková  
Zuzana Janková 
Anna Vartoňová 
Aneta Klusáková 

vedoucí provozu:    Ivana Výkrutová 
správce budovy a pozemku:  Libor Chalánek 
     Lumír Klíma 
úklid:      Iveta Kučerová 
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Denní ekologické výukové programy  

V roce 2020 proběhlo 127 denních programů, kterých se 
zúčastnilo 2505 žáků MŠ, ZŠ i SŠ. Kvůli krizi způsobené 
koronavirem se počet programů i účastníků zmenšil na polovinu.  

Pro školní rok 2019/2020 jsme do nabídky zařadili 27 denních 
lektorovaných ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. 
Pro případ, že má škola zájem o program, ale lektorská kapacita je 
plně vytížena, máme v nabídce také dva samoobslužné programy, 
které jsou kompletně připraveny Sluňákovem, ale v areálu 
Sluňákova si program vede sám pedagog. 

Nabídku programů neustále obměňujeme, programy upravujeme  
a inovujeme.  

V zimě 2020 jsme vytvořili nový program zaměřený na 
předcházení vzniku odpadu. Program „Život skoro bez odpadu“ 
jsme stihli v únoru 2020 jedenkrát otestovat. 

V březnu 2020 byla naše činnost pozastavena a výuka nemohla 
více než dva měsíce probíhat. Tento čas jsme využili k vytvoření 
nového programového formátu. Vznikly dva tzv. projektové dny, 
které spolu s lektorem ze Sluňákova vede také pedagog 
doprovázející žáky. 

Projektový den „Za dřevem“ je určen pro děti MŠ a během 
programu děti dřevo prozkoumají pomocí hmatu, vydají se na 
cestu do lesa za živými stromy a z větviček vytvoří domeček 
dřevěnému panáčkovi, kterého si vyrobí ve školce. Druhý 
projektový den „Ptačí dopoledne“ je pro žáky od 1. do 5. třídy ZŠ. 
Program je zaměřen na pozorování a poslouchání nejběžnějších 
ptačích druhů vyskytujících se v Litovelském Pomoraví. Oba 
projektové dny jsme v červnu 2020 zvládli několikrát otestovat. 

Během pozastavené vzdělávací činnosti jsme také vytipovali tři 
programy, které se nám zdáli vhodné na realizaci přímo ve škole, 
trochu jsme upravili a v červnu jsme s nimi jezdili do škol, které  
o program měly zájem. V nabídce do škol byly programy „Motýlí 
křídla“ pro děti MŠ, „Jak vzniká papír“ pro 2.-5. třídu a „Zaostřeno 
na ptačí život“ pro 3.-5. třídu. 
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Pobytové ekologické výukové programy 

V roce 2020 proběhlo celkem 8 pobytových programů, kterých se 
zúčastnilo celkem 302 žáků ze ZŠ.  

Pobytových programů se účastnily různorodé skupiny žáků včetně 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze specializovaných 
pracovišť i žáci integrovaní do standardních školních kolektivů.  

Na podzim 2020 byl poprvé otestovaný nový organizační formát 
pobytového programu, kdy dopoledne zajišťovali výuku 
pedagogové ZŠ, kteří doháněli se svými žáky zameškané učivo  
a odpoledne připravovali environmentálně zaměřený program 
lektoři Sluňákova. Program vznikl v rámci spolupráce se ZŠ 
Nemilany, jmenoval se „Staň se znalcem a ochránce přírody“, byl 
realizován ve 4 termínech. Tento formát se osvědčil, nabídneme 
ho školám i v budoucnu. Osvědčilo se i dlouhodobější zaměření 
programů na výuku venku, která byla pedagogy pozitivně 
vnímaná nejen z hlediska zmenšení rizika šíření koronaviru.  

V roce 2020 byly v nabídce 4 typy pobytových programů, 5. typ 
programu (Staň se znalcem a ochráncem přírody), vznikl tzv. na 
míru v důsledku jarní epidemiologické situace, a protože byl ve 
fázi testování, nebyl součástí veřejné nabídky pro školy:  

Zelený ostrov pro MŠ; Zelený ostrov (1. stupeň ZŠ, vhodný i pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami);  

Bobří putování (3.–5. ročník ZŠ, vhodný i pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami);  

Sedm barev duhy (2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia);  

Třídenní exkurze na Sluňákov a do Litovelského Pomoraví 
(2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia, SŠ).  

Možnost realizovat pobytové programy byla významně omezena 
protiepidemiologickou legislativou ČR, v jejím důsledku byly 
uzavřeny školy pro prezenční výuku v době, kdy probíhá pobytová 
sezona (část března-květen, část října-listopad) a současně byly 
zakázány vícedenní akce škol v červnu i listopadu.  
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Dny Země 

V rámci festivalu Ekologické dny Olomouc se měly tradičně 
koncem dubna konat v olomouckém Rozáriu Dny Země. Z důvodu 
první vlny epidemie koronaviru Sluňákov všechny plánované Dny 
Země zrušil s tím, že je zkusíme přeložit na podzim 2020. Koncem 
září ale začala druhá vlna epidemie koronaviru, takže nebylo 
možné akci realizovat. V roce 2020 tedy žádné Dny Země 
neproběhly.   

Programy pro mateřská a rodinná centra 

Přírodu se snažíme přiblížit i těm úplně nejmenším. Proto 
nabízíme programy také v rámci spolupráce s mateřskými  
a rodinnými centry. 

Programy jsou určeny dětem od 2 let a jejich rodičům. Jsou 
založeny na prožitkové výchově, smyslovém vnímání, dramatické 
výchově a hrách podporující spolupráci a pobyt v přírodě. 

Pro rodiče s malými dětmi nabízíme ve spolupráci s mateřskými  
a rodinnými centry 6 různých tematických programů – „Putováni 
s Ferdou mravencem“, „Přežití na ostrově“, „Brhlíkovo 
dobrodružství“, „Letem pavoučím světem“, „S kapitánem do lodi“  
a „O Motýlkovi“. 

V roce 2020 celkem 8 programů, kterých se zúčastnilo 117 dětí se 
svými rodiči.  
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Sluňákovské tábory 

O prázdninách 2020 proběhla táborová sezona s pěti 
příměstskými tábory a s jedním putovním táborem. Celkem se 
táborů zúčastnily 104 děti. Přihlašování proběhlo pomocí online 
formuláře.  

Příměstský tábor MŠ – proběhly 2 turnusy, celkem se zúčastnilo 
31 dětí. Motivováno příběhem malého bobříka, který zkoumá své 
okolí a potkává živočichy žijící v noci.  

Příměstský tábor ZŠ – proběhly 3 turnusy, celkem se zúčastnilo 
54 dětí. Motivováno setkáním se superhrdiny a zkoumáním jejich 
podobností se světem přírody. Děti zaujalo netopýří téma 
s Batmanem a pavoučí téma se Spidermanem.  

Putovní tábor ZŠ – proběhl 1 turnus, celkem se zúčastnilo 19 dětí 
+ 10 mladých instruktorů z řad bývalých účastníků tábora. 
Putovalo se Chřibskými kopci.  
 
Semináře pro učitele a studenty 

V roce 2020 jsme uspořádali 8 seminářů a exkurzí pro 
pedagogické pracovníky, kterých se zúčastnilo celkem 102 
pedagogů mateřských, základních i středních škol. Semináře byly 
zaměřené např. na rétorické dovednosti učitelů nebo na náměty  
a tipy pro pedagogy, jak odolávat změnám v současné proměnlivé 
době. Podařilo se nám nově realizovat dva semináře během 
letních prázdnin, kde si účastníci osvěžili odborné biologické 
znalosti z oblasti hydrobiologie, entomologie, botaniky a 
pedologie. O tyto semináře byl velký zájem ze strany účastníků. 
Realizované semináře a exkurze byly akreditovány u MŠMT 
v systému další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve 
spolupráci se Statutárním městem Olomouc jsme v rámci tříletého 
projektu Zručnost zrozená z kouzla materiálů - MAP II vzdělávání 
ORP Olomouc, který podporuje polytechnikou výchovu v 
základních a mateřských školách, jsme zrealizovali 3 exkurze 
přímo do škol. Exkurze do ZŠ Řezníčkova a ZŠ Dvorského byla 
určena pro učitele 1. stupně ZŠ (22 účastníků) a exkurze do MŠ 
Herrmannova (16 účastníků) určena učitelům škol mateřských. 
V rámci tohoto projektu jsme v roce 2020 začali pracovat na 
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metodickém materiálu pro učitele podporujícím začleňování 
polytechnické výchovy do výuky. Materiál bude dokončen 
v následujícím roce a bude představen školám. 

Z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií jsme bohužel 
3 plánované semináře museli zrušit. Dalších 6 seminářů a tradiční 
třídenní exkurzi jsme přesunuli do roku 2021. Stejně tak 
dvoudenní Krajská konference EVVO pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ, která 
se ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje měla 
konat v listopadu 2020, byla přesunuta na rok 2021. 

 
Mezinárodní program Ekoškola 

Sluňákov je již řadu let koordinátorem mezinárodního programu 
Ekoškola pro Olomoucký kraj. V roce 2020 jsme i přes složitou 
situaci poskytovali podporu školám zapojeným do programu 
Ekoškola formou konzultací, z nichž některé probíhaly přímo na 
školách, ale řada i v online prostředí. V šesti školách se podařilo 
završit úsilí Ekotýmu Auditem a získáním mezinárodního titulu 
Ekoškola a zelené vlajky. Se Sdružením Tereza, hlavním 
koordinátorem programu v ČR jsme spolupracovali na úpravách 
kritérií, které musí školy splnit, aby se staly certifikovanou 
Ekoškolou. Jeden Ekotým stihnul zajet na Sluňákov na program, 
který jsme pro něj připravili. Cílem tohoto programu bylo posílení 
spolupráce v týmu a hledání dalších možností, jak se v práci 
s metodikou 7 kroků v Ekoškole posunout. 

Odpady pro školy a kampaň Jakpak dopad odpad 

Dlouhodobý projekt oddělení EVVO MMOL a Sluňákova (1998–
2020) zahrnuje celou řadu aktivit objasňujících občanům i školním 
dětem smysl třídění a minimalizace množství odpadu.  

24 skupin/433 žáků a studentů se zúčastnilo programu 
s tématikou odpadů. Ve školním roce 2019/20 jsme organizovali 
poslední ročník soutěž olomouckých škol ve sběru papíru „Volá 
Tapír, třiďte papír“, do které se zapojilo ve školním roce26 
školních pracovišť, jejichž žáci nasbírali 163 tun papíru. Na 
následující rok chystáme projekt www.olomouctridi.cz. 
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Dům přírody Litovelského Pomoraví 

Informační centrum Domu přírody poskytuje informace o přírodě 
regionu a CHKO Litovelské Pomoraví a nabízí programy pro 
veřejnost a rodiče s dětmi. Dále provozujeme Informační středisko 
CHKO Litovelského Pomoraví na Šargouně nedaleko Litovle. 

Otevírací doba byla mimo sezónu 10.00–15.00, v sezóně 9.00–17.00 
(víkendy červen–srpen do 18.00). Provoz informačního centra 
finančně podpořil Olomoucký kraj. 

V roce 2020 zavítalo do informačního centra 11 024 návštěvníků. 
Z toho 1074 si půjčilo klíče od Rajské zahrady a Sluneční hory, cca 
300 návštěvníků vyzkoušelo některou z pátracích her a mnozí 
další si vypůjčili badatelskou tašku. 97 návštěvníků absolvovalo 
komentovanou prohlídku galerie v přírodě. Pěti celodenních výletů 
z naší nabídky se zúčastnilo celkem 156 účastníků. Využití 
prohlídek a exkurzních programů v roce 2020 bylo silně omezeno 
kvůli epidemiologické situaci. Volnou roční návštěvnost přírodní 
galerie odhadujeme na dalších 15 000 návštěvníků.  

V roce 2020 proběhlo v informačním centru pět výstav 

Záchranný program Orla skalního v ČR – Dům přírody Poodří 1. 
12. 2019 –28. 2. 2020 
Zbyňek Nantl: Ptáci u vody 1. 3. – 30. 7. 
Tanja Akasini – Můj život s vlky 1. 8. – 6. 9. 
Lenka Falušiová: Útočiště/Sanctuary 7. 9. – 4. 10. 
Věra Trávníčková: 5. 10. Samá voda – fotografie a kresby  

Informační středisko na Šargouně bylo otevřené v období  
duben–září o víkendech, během prázdnin denně v době  
10.00– 15.30. Návštěvníci zde mohou shlédnout expozici 
o včelařství a 3D film o Litovelském Pomoraví. V roce 2020 
proběhlo na Šargouně dvě akce pro veřejnost. 

V roce 2020 jsme uspořádali 13 akcí pro veřejnost nebo rodiče 
s dětmi s celkovou návštěvností 1875 účastníků. Vzdělávací akce 
o přírodě Litovelského Pomoraví a procházky přírodní galerií pro 
rodiče s dětmi, dva dny pro rodiče s dětmi nebo výlety na 
zajímavá místa. Některé proběhly v rámci festivalu Ekologické dny 
Olomouc. 
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vycházky a aktivity pro veřejnost a rodiče s dětmi účast termín 

Večerníčkový den 700 22. 2. 

Soví noc v Domu přírody 136 6. 3. 

Kterak se bobři v Domu přírody usadili 90 7. 3. 

Odpoledne plné zvuků 111 18. 5. 

Motýlí louka 63 13. 6. 

Noční můry Domu přírody 40 13. 6. 

Ptačí sousedé (IS Šargoun) 30 27. 6. 

Z housenky motýlem (IS Šargoun) 50 11. 7. 

Netopýří noc v Domu přírody 66 11. 9. 

Nohy–Srdce–Hlava 7 20. 9. 

Den přírody Litovelského Pomoraví 352 19. 9. 

Kdo chodí Domem přírody po setmění 36 5. 10. 

Pohádkový advent 194 12. 12. 

celkem 1875  

 
Sluňákov v Pavučině 

Od roku 1997 je Sluňákov členem Sítě středisek ekologické 
výchovy Pavučina. Pavučina zastřešuje v rámci ČR organizace 
specializované na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu činné 
v oblasti výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Členy tohoto sdružení bylo v roce 
2020 44 středisek ekologické výchovy a 1 středisko má statut 
pozorovatele.  

V síti Pavučina zajišťujeme krajskou koordinaci programu 
celostátní sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu MRKEV 
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do této sítě 
bylo v roce 2020 zapojeno v Olomouckém kraji 103 základních 
a středních škol (5 škol se nově přihlásilo a 4 školy se odhlásily), 
kterým pravidelně posíláme časopis Bedrník a další informace 
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z oblasti EVVO. Již několik let spolupracujeme také s pedagogy z 
mateřských škol sdruženými v celostátní síti MRKVIČKA. Pro ně 
připravujeme metodické materiály, projekty a semináře. V roce 
2020 měla MRKVIČKA v Olomouckém kraji 122 členů (11 členů se 
během roku 2020 nově přihlásilo, 1 školka se z programu 
odhlásila) a byl jim pravidelně posílán Informační Bulletin.  
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Projekty, na kterých jsme pracovali 

Podpora ze SMOL a Olomouckého kraje na vybrané činnosti 
v organizaci 

Podpora Statutárního města Olomouc byla poskytnuta na činnost, 
která spočívá ve výchovně vzdělávací činnosti s environmentálním 
zaměřením, dále ve vzdělávacích programech pro školy, studenty, 
učitele a širší veřejnost včetně zajištění stravovacích a 
ubytovacích služeb, dále v organizaci volnočasových aktivit pro 
veřejnost, v poskytování poradenské činnosti pro veřejnost Dále  
i na pořádání akcí pro veřejnost, tvorbu a ochranu životního 
prostředí. Celou dotaci jsme použili na zajištění činnosti o.p.s.  
v oblasti environmentální výchovy a osvěty v souladu s účelem, za 
kterým byla Statutárním městem Olomouc založena. Dotace 
směřuje do oblastí, kam byly vždy orientovány i v době založení 
o.p.s. Pokrývá zcela základní zajištění činnosti, tedy významnou 
část mzdových prostředků a finance na zajištění provozu. Jsou to 
oblasti, které nelze zajistit odpovídajícím způsobem z grantů,  
a jsou v souladu s určením poskytnuté dotace. 

Statutární město Olomouc prostřednictvím Správy nemovitostí 
Olomouc podpořilo také některé opravy nízkoenergetického domu.  

Poskytnutou dotaci od Olomouckého kraje jsme použili na 
částečnou úhradu výdajů na podporu celoroční činnosti v oblasti 
nabídky a poskytování obecně prospěšných služeb, jejich rozvoj  
a propagaci, programy pro školy a veřejnost, neformální výchovně 
vzdělávací aktivity a poradenství (bližší popis níže). Dotace byla 
použita na mzdové výdaje, materiálně technické zabezpečení akcí, 
režijní výdaje, školení a vzdělávání pracovníků, propagaci a PR, 
poradenské a další služby. Sluňákov v roce 2020 uspořádal 
širokou nabídku obecně prospěšných služeb s environmentálně 
vzdělávacím a osvětovým zaměřením, a to jak pro školy, tak pro 
širokou veřejnost. 
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Aktivity informačního centra Dům přírody Litovelského 
Pomoraví 

Olomoucký kraj podpořil také provoz informačního centra DPLP. 
Hlavním cílem projektu bylo rozšíření otevírací doby informačního 
centra Dům přírody Litovelského Pomoraví v turistické sezóně,  
o víkendech a svátcích, zlepšení informovanosti návštěvníků o 
možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji a rozšíření 
nabízených a doplňkových služeb. 

Technologická podpora kulturních aktivit Sluňákova  

Olomoucký kraj poskytl finanční podporu na nákup movitých věcí 
do vlastnictví žadatele. Díky tomuto projektu jsme nakoupili 
zvučící, osvětlovací a záznamovou techniku. Díky kvalitnějšímu 
technickému zázemí bude Sluňákov moci rozšířit svou nabídku 
kulturních i výukových programů. Technologické prvky pořízené 
z dotace umožní pořádání uměleckých představení a přednášek 
pro všechny věkové kategorie návštěvníků ekologického centra,  
a to jak v jeho vnitřních prostorách, tak i ve venkovních objektech 
přilehlého areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví. Konkrétně 
bude možné uspořádat v Rajské zahradě a dalších venkovních 
objektech divadelní představení, koncerty, přednášky, semináře, 
besedy či soutěže, a to i ve večerních hodinách. Pořízená technika 
poslouží ke stejným účelům i ve vnitřních prostorách ekologického 
centra Sluňákov a tak zpřístupní a zatraktivní mnohé akce.  

Přírodě nablízku - podpora pobytových EVP 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního 
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
Projekt se zaměřuje na realizaci pobytových programů pro žáky I. 
a II. stupně ZŠ na Sluňákově. Jedním z mnoha velmi podstatných 
environmentálních problémů je nedostatek kontaktu dětí  
s přírodou. Tu poznávají zejména v učebnách, na počítačích. 
Mnoho studií ukazuje, že nedostatečný kontakt s přírodou může 
ovlivňovat celou řadu civilizačních chorob, například obezitu, 
poruchy pozornosti a další. Projekt je zaměřen na výuku přímo  
v přírodě. Právě toto prostředí je vhodné na porozumění celé řady 
problémů, které moderní doba přinesla v oblasti ochrany a tvorby 
životního prostředí. Cílem projektu je zlepšit znalosti a dovednosti 
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žáků ZŠ v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného 
rozvoje. 

Podpora neformálního vzdělávání poskytovaného 
organizacemi sdruženými v síti Pavučina 

Projekt je podpořen finančními prostředky z EU. Hlavním cílem 
projektu je zvýšit kompetence programových pracovníků 
vybraných neziskových organizací sdružených v Síti středisek 
ekologické výchovy Pavučina, z. s., působících v neformálním 
vzdělávání dětí a mládeže pro efektivní realizaci 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Projekt má  
14 partnerských organizací, Sluňákov je jednou z nich. 

Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc 

S magistrátem města Olomouc a olomouckými MŠ a ZŠ 
spolupracoval SLuňákov na inovacích pro vzdělávání v ORP 
Olomouc. Zaměřujeme se na oblasti polytechnického vzdělávání. 
Na začátku roku proběhly 3 exkurze za dobrou praxí do 
olomouckých škol. V průběhu roku vznikaly metodické texty  
a probíhalo testování aktivit a pracovních listů, které se připravují 
pro metodickou publikaci pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ. Metodická 
publikace je tematicky zaměřená na polytechniku a měla by být 
publikována v roce 2021. Na testování se podíleli učitelé, děti  
a žáci ze škol v Olomouci a blízkém okolí. Část aktivit byla 
testována s dětmi i v rámci mimoškolní činnosti Sluňákova, 
například na příměstských táborech pro děti z Olomouce a okolí.  

Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ 

Dotaci poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podstatou 
Programu Antivirus je částečná nebo plná kompenzace celkových 
mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících 
zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných 
mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se 
šířením nákazy COVID-19. Tato podpora byla uplatněna na část 
mzdových nákladů v měsících březnu, dubnu a květnu. 
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COVID – Školy v přírodě 

Zapojili jsme se také do dotačního titulu Ministerstva pro místní 
rozvoj. Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů spojených s 
vydanými usneseními vlády a mimořádnými opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pandemií nemoci COVID-
19.  Nasmlouvané pobyty škol v přírodě, neuskutečněné v období 
od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020, podložené písemným smluvním  

Ekologické dny Olomouc 2020 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního 
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. Tento projekt podpořil také Olomoucký kraj. 

V roce 2020 měl tento environmentální festival na přelomu dubna 
a května oslavit své třicetileté trvání. Bohužel do tohoto termínu 
zasáhla probíhající epidemiologická situace (Covid) a program byl 
s velkými problémy přesunut na září a říjen 2020. Zdálo se, že 
tento termín bude vhodnější. Ukázalo se však, že epidemiologická 
situace se začala v tomto přeloženém termínu rapidně zhoršovat 
a program festivalu byl výrazně ovlivněn podruhé. S obrovským 
úsilím se podařilo festival uspořádat, navíc se povedlo zachovat 
velkou část původně plánovaného programu, za velkých 
hygienických opatření a omezení návštěvnosti se nám podařili 
také zajistit situaci odpovídající návštěvnost. Vzhledem k epidemii 
a počasí jsme museli měnit termíny akcí, jejich podobu, obsah, 
scénáře. Podařilo se nám zajistit stream z besed EDO a kulturního 
programu Ekojarmarku a vše je dostupné na youtube kanálu.  

Téma 30. ročníku festivalu bylo: ANTINOMIE! PŘÍRODA A LIDÉ V 
DOBĚ ROZPORŮ, EDO MÁ 30!. Přednáškové eseje o paradoxech ve 
společnosti, vědě a kultuře, v naší složité a zjitřené době, kterou 
popisujeme mnoha slovy a přitom složitě přemýšlíme, jestli se 
blíží katastrofa, nebo se začíná rodit naděje. Jak se za třicet let 
proměnilo smýšlení hostů EDO o tématech festivalu? Jak se 
proměnili sami hosté? Jak je ovlivňují aktuální výrazné události, 
například pandemie? Jak se vyrovnávají s antinomiemi v tom,  
o čem přemýšlejí? 

Besedy EDO 2020 proběhly v termínu 2.10. – 4.10.2020 v 
Nízkoenergetickém domě Sluňákov v Horce nad Moravou.  
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Součástí festivalu Ekologické dny Olomouc 2020 je také 
každoroční koncert na Ekojarmarku. Podpora, kterou poskytl 
Olomoucký kraj z programu kultury za účelem rozšíření kvalitních 
a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve 
veřejném zájmu, velmi přispěla k tomu, že jsme udrželi tento 
hlavní program tradičního festivalu. 
 
Návštěvnost EDO (ovlivněno epidemiologickou situací) 3 787 

Na koncertu EDO v Kině Metropol 721 

Na Ekojarmarku v Jazz Tibetu 122 

Na besedách  686 

Na výstavách 1 956 

Na komentovaných vycházkách a výletech 159 

2 Ekologické večery 143 

 

Shlédnutí videozáznamů EDO Stav k 10. 1. 2021 76 034 

Kulturní program EDO v Kině Metropol (celý) 2 399 

AG Flek 66 

Mirek Kemel a band 121 

Hm… 28 

Jananas 141 

Květy  76 

Lanugo 46 

Iva Bittová a Čikori 64 

Besedy EDO první den pátek 1 416 

Besedy EDO druhý den sobota 1 043 

Besedy EDO třetí den neděle 1 823 

Stanislav Komárek 2 869 

David Storch 634 
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Vzpomínka na Zdeňka Neubauera 190 

Petr Pokorný 772 

Cyril Höschl 710 

Eliška Fulínová 179 

Anton Markoš 182 

Václav Cílek 61 886 

Pavel Barša 833 

Jiří Sádlo 386 

prohlídka Nízkoenergetický dům na vlastní oči 170 
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Ekologické večery 2020 

Epidemiologická situace v roce 2020 výrazně ovlivnila do celého 
roku rozvržený program cyklu ekologických večerů. Protože 
termíny v sále Mozarteum máme dlouhodobě zamluvené, 
nepodařilo se nám v tomto případě přesouvat převážně do jara  
a podzimu nahloučené aktivity. Proto se nám podařilo uspořádat 
dva ekologické večery, ostatní nemohli být s ohledem na veřejné 
zdraví a epidemiologická opatření uspořádány. 
 
Program ekologických večerů 
11. února, 18:00, Mozarteum – Arcidiecézní muzeum Olomouc 
Aleš Palán: Návraty k samotářům, 78 účastníků 

9. března – 18:00; Mozarteum – Arcidiecézní muzeum Olomouc 
Glonek Jiří: Na Jeseníky!, 65 účastníků 
 
Zrušeny byly ekologické večery: 
1. 4. Lucie Trmíková, Martin Dohnal a Josef Mlejnek: Bohuslav 
Reynek. Slova a obrazy z Petrkova 

5. 10. Veronika Pincová: Anglické, zednářské a romantické parky, 
historie, symbolika, myšlenky Popis romantických parků a jejich 
vazeb na zednářství a jeho symboliku.  

2. 11., Jiří Malík a Miloslav Fekar: Návraty ke krajině poutníků. 
Jakub Hruška a Daniel Pitek 

30. 11. pondělí Pavel Zatloukal: Přísaha na jezu. 
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Dobrovolnické centrum 

Dobrovolníci jsou pro nás velmi důležití, pomáhají nám při 
organizaci akcí pro veřejnost, při plánování hravých aktivit na 
dny pro rodiny s dětmi a tábory, při chystání plakátů a pomůcek 
na dny pro veřejnost nebo při údržbě sluňákovského pozemku. 
Hlavně nám ale při tom všem přispívají svými nápady, kreativitou, 
nedocenitelným nadšením a úsměvem. Odměnou jim za to vše 
jsou nevšední zážitky, spokojenost účastníků akcí, zasloužený 
pocit užitečnosti, načerpané zkušenosti, možnost sebevzdělávání 
se v ekovýchově a přátelské prostředí lidí se společnými zájmy. 

V roce 2020 sluňákovští dobrovolníci opět vypomohli na mnoha 
akcích. Zapojili se do příprav a realizace dvou velkých dnů pro 
rodiny s dětmi – únorovém Večerníčkovém dnu a již pandemií 
poznamenaném zářijovém Dnu přírody Litovelského Pomoraví. 
Velká akce, na které bychom se bez dobrovolníků neobešli, je 
tradiční Ekojarmark, který byl však letos, kvůli pandemii, přesunut 
na říjen a posléze dost zredukován. Ale i tak nám dobrovolníci 
pomohli, se zabezpečením celé akce a to od chystání, přes průběh 
až po závěrečný úklid. 

Mnozí dobrovolníci se také zhostili plánování a příprav 
příměstských táborů a putovního tábora, i díky nim mohl 
Sluňákov k velké radosti účastníků tento rok nabídnout pět 
příměstských a jeden putovní tábor. 

Všem našim dobrovolníkům velmi děkujeme za jejich čas, pomoc, 
skvěle odvedenou práci i energii, kterou Sluňákovu věnují. 
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Spolupráce a zároveň poděkování 

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

Těm, kteří v roce 2020 na Sluňákově pracovali: 

Michalu Bartošovi, Martině Andrýskové Paluchové, Janě 
Tomáškové, Přemyslu Heraltovi, Liboru Chalánkovi, Zuzaně 
Jankové, Evě Kadlčkové, Michalu Knitlovi, Martině Kelarové, Lumíru 
Klímovi, Ivetě Kučerové, Romaně Pálkové, Jiřímu Popelkovi, Anetě 
Klusákové, Liboru Sukupovi, Karle Rulíkové, Zoltán Kalavsky, Janě 
Vyhňákové, Ivaně Výkrutové, Pavlíně Šperlíková, Michalu Smolkovi, 
Anně Vartoňové, Petře Novákové a Tereze Žákové. 

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

Externím lektorům za pravidelnou a spolehlivou pomoc s výukou 
denních ekologických výukových programů:  

Tereze Paškové, Tereze Žákové, Anně Bartoňové, Kláře Slukové, 
Monice Tošenovské, Anně Elznerové, Štěpánu Hengeričovi, Nele 
Rohlenové a Radimu Sedláčkovi. 

Brigádníkům, kteří nám pomohli zajistit víkendový provoz 
Turistického informačního centra: Elišce Galii Linkovové, Adamu 
Dostálovi, Michaele Pavlíkové a Kláře Slavíčkové. 

Členům dobrovolnického centra za obětavou pomoc s organizací 
mnohých sluňákovských akcí: 

Tereze Paškové, Tereze Žákové, Anně Elznerové, Evženu 
Tošenovskému, Slávku Dvorskému, Šimonu Opletalovi, Hynkovi 
Sůrovi, Jakubu Šišmovi, Vojtěchu Šišmovi, Michaele Krejčové, 
Michaele Bartošové, Heleně Opletalové, Veronice Izákové, Michaele 
Novotné, Nele Klímové, Štěpánu Popelkovi, Ondřeji Roháčovi, 
Magdaleně Marešové, Veronice Vaškové, rodině Fürstových a také 
Tomášovi, Jaromírovi a Vlastíkovi z organizace SPOLU Olomouc. 

Lidem, bez nichž by se přes velkou snahu a maximálně 
vynaložené úsilí nepodařilo rozběhnout dobrou věc: Jaroslavu 
Kadulovi, Janu Večeřovi, Janě Matzenauerové, Miroslavu Petříkovi, 
Tomáši Lamparovi, Projektil architektům, Václavu Bělohradskému, 
Stanislavovi Komárkovi, Zdeňkovi Neubauerovi, Davidu Storchovi, 
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Zdeňku Kratochvílovi, Petru Loykovi, Janu Machátovi, Pavle 
Čermákové (Ehlové), Zdeňku Opletalovi, Michalu Servusovi, 
Lence Šoltysové, Jůlii Zendulkové, Ivaně Plíhalové, Aleši 
Jakubcovi, ... Oni vědí.  

Těm, se kterými se potkáváme: 

Vedení Města Olomouce za několikaletou podporu činnosti. Panu 
primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, všem jeho náměstkům 
a vzhledem ke konkrétní spolupráci zvláště Ing. Otakaru Bačákovi 
a Doc. PhDr. Karlu Konečnému, CSc.   

Velké poděkování za neobvyklou podporu též tajemníkovi Bc. Janu 
Večeřovi. 

Mnohým pracovníkům Magistrátu města Olomouce. Pracovníkům 
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, se 
kterými se tak rádi potkáváme a všem pracovníkům MMOl, kteří 
nás podporují.  

Lidem v obci Horka nad Moravou včetně zastupitelstva obce.  

Všem pracovníkům Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR. Jmenovitě Michalu Servusovi, Jirkovi 
Šafářovi, Honzovi Vrbickému, Ole Žerníčkové, Honzovi Koutnému, 
Vláďovi Holcovi, členům katedry ekologie PřF UP, Vlastiku 
Kostkanovi za péči sluňákovskou bobří rodinku, Tomáši Daňkovi 
z katedry rozvojových a environmentálních studií. 

Pavučině – síti 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. Podpora, kraje patří 
k oporám pro zajištění naší činnosti. Jmenovitě panu hejtmanovi 
Ladislavu Oklešťkovi.  

Zuzaně Horecké-Brychtové a Janě Delafontaine za pomoc 
s uplatňováním vizuálního stylu Sluňákova. 

Nevládním ekologickým organizacím a institucím, které nám 
pomáhají: 
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Muzeum umění a Divadlo hudby, Galerie Caesar, Dům dětí 
a mládeže Olomouc, SSEV Pavučina, Univerzitě Palackého 
v Olomouci, Rodinnému centru Heřmánek, Pevnost Poznání. 

Janě Matzenauerové a Odboru životního prostředí, Technickým 
Službám města Olomouce za spolupráci v odpadových aktivitách, 
Ekodomovu, kolektivním systémům Eko-kom, a.s., Ecobat, Ekolamp, 
Elektrowin a.s. 

Katce Ševčíkové za všechny ornitologické procházky, Věrce 
Malátkové za Soví noc, Evženu Tošenovskému nejen za soví, 
netopýří, ptačí a žabí vycházky. 

Také děkujeme našemu panu auditorovi Vlastimilu Weidovi za 
přísné vedení, za spolupráci a za trpělivost  

Spolupracovníkům a podporovatelům Ekologických dnů 
Olomouc a Ekovečerů 

Sponzorům 

Statutárnímu městu Olomouc, Olomouckému kraji, Ministerstvu 
životního prostředí ČR, Státnímu fondu životního prostředí  

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

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 se zapojit s pomocí – vedení oddílů dětí, 
vedení táborů, příprava a organizace akcí, pomoc v galerii v 
přírodě Horce nad Moravou atd.). 

Hledáme sponzory pro podporu naší činnosti (finance, materiál, 
doprava, slevy,…). 
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Účetní závěrka 

V roce 2020 společnost Sluňákov – centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. hospodařila s celkovými náklady 12 856 
tisíc Kč a výnosy 13 269 tisíc Kč.  

34 % výnosů představovaly tržby z vlastních služeb, 66 % výnosů 
tvořily dotace (Statutární město Olomouc, MŽP, SFŽP, Olomoucký 
kraj, MPSV a další). 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění byl -338 tis. Kč, 
z hospodářské činnosti 751 tis. Kč, celkem 413 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost je ovlivněn 
rozpočítáním režijních nákladů společnosti mezi hlavní a 
hospodářskou činnost. Protože jednotlivé režijní náklady nelze 
jednoznačně přiřadit k uvedeným skupinám činností, byl jako klíč 
pro jejich rozpočítání zvolen poměr výnosů obou druhů činností k 
celkovým výnosům. 

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému 
dni 31. 12. 2020 

vývoj a stav fondů 2019 změna + změna – 2020 

vlastní jmění 869 451 263 1057 

Fondy 0 0 0 0 

Na snížení vlastního jmění měla vliv alikvótní část odpisů dotací 
na pořízení dlouhodobého majetku. 
Fondy společnost netvoří. 

Součástí výroční zprávy jsou i podrobné informace 
o hospodaření organizace, které naleznete v příloze.  
- rozvaha za rok 2020 
- výkaz zisků a ztrát za rok 2020  

- příloha k účetní uzávěrce pro rok 2020 
- výrok auditora k účetní uzávěrce a výroční zprávě za rok 2020 
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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 

Dům přírody Litovelského Pomoraví 

informační centrum  

otevírací doba duben – září 9–17 hodin (červen–srpen do 18h) 

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, DIČ: CZ27784525 

číslo účtu: 2581594001/5500 


