
 

Výroční zpráva  

 
 
 

„Pomocí mladých lidí oživujeme Jesenicko. 
S pomocí Jesenicka inspirujeme mladé lidi.“  
 
 
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Jeseníky vzniklo na jaře roku 2000 
pod názvem Hnutí Brontosaurus Ještěr, kterou založila parta nadšenců v 
Mikulovicích. V roce 2004 jsme získali náš současný název Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky. Nejprve jsme se věnovali celorepublikovým projektům 
- vydávání velkého brontosauřího časopisu Ještěr a koordinaci 
celorepublikového dobrovolnického programu Akce Příroda. Postupně jsme 
však svou činnost stále více zaměřovali na Jesenicko. Na jaře 2001 jsme 
napomohli vzniku další jesenické skupinky Brontosaurů, studentskému 
základnímu článku Baobab Jeseník, a od roku 2002 jsme začali pořádat první 
akce pro mládež a pro Jesenicko, jejichž cílem bylo a dosud je obnovovat 
drobné památky naší krajiny a starat se o přírodu. Dnes jsou za námi téměř 
dvě desítky opravených památek, několik hektarů zdravější přírody a také 
spousta lidí, mladých i dospělých, které tato práce obohatila o cenné zážitky a 
poznatky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Cesta ke kořenům 
 
Program Cesta ke kořenům je ústředním programem Hnutí Brontosaurus 
Jeseníky. Zahrnuje aktivity vedoucí k obnovení přírodního a kulturního 
bohatství na Jesenicku, o obnovu zdejších tradic. Jeho cílem je zachovat a 
obnovit kulturní a přírodní dědictví zdejšího regionu pro budoucí generace 
a prostřednictvím společné práce a zážitků v lidech probouzet vztah k 
památkám a přírodě.  
 
Hnutí Brontosaurus Jeseníky organizuje a podporuje dobrovolnické akce 
pro mladé (víkendové a prázdninové), které spojují práci a zážitkovou 
pedagogiku. Mladí dobrovolníci pracují právě na zmíněných lokalitách. 
V rámci Cesty ke kořenům vznikl i program Správců památek, do kterého 
se přihlašují zájemci z řad široké veřejnosti, kteří se zaváží pečovat o 
konkrétní drobnou památku. 
 
V současné době se Hnutí Brontosaurus Jeseníky zaměřuje na obnovu a 
péči o 3 hlavní lokality:  
 
a) Zaniklá osada Zastávka, kde zůstaly trosky 
původních domů a starý ovocný sad s 
původními odrůdami jabloní a hrušní. Cílem je 
postupně část osady obnovit a využívat ji pro 
výchovně-vzdělávací aktivity pro děti a 
mládež.  
 
b) Studniční vrch nad lázněmi Jeseník, kde 
jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi a s 
pomocí veřejnosti a mladých dobrovolníků 
opravili cca 20 pramenů z 19. století a 
vybudovali 2 naučné stezky, o které spolu se 
správci pramenů z řad místních obyvatel 
pečujeme. 
 
c) Bývalý vojenský areál Muna u Mikulovic  - byl postaven za II. světové 
války Němci jako sklad munice, na stavbě se podíleli váleční zajatci, na 
konci války zde bylo zřízeno sběrné středisko pro odsun sudetských Němců, 
po válce až do r. 2006 zde pak působila československá a česká armáda. HBJ 
zde působí od konce roku 2009, kdy získalo od obce Mikulovice darem 
několik objektů (bývalé vojenské sklady). HBJ usiluje o nové využití Muny 
pro práci s dětmi a mládeží, spolu s dalšími neziskovkami zde založilo tzv. 
Městečko neziskových organizací, vytvořilo historickou a přírodovědnou 
naučnou stezku a uspořádalo 2 velké kulturní akce pro veřejnost (Festival 
na Muně). 
 
Kromě těchto 3 lokalit v rámci 
tohoto programu obnovuje drobné 
památky v krajině a s pomocí 
veřejnosti o ně pečuje.  
 
 
 

Akce 
� Ve spolupráci s dalšími základní 

články Hnutí Brontosaurus jsme na 
našich jesenických lokalitách 
uspořádali celkem 6 táborů v rámci 
Prázdnin s Brontosaurem a 7 
víkendových akcí. Zúčastnilo se jich 
186 mladých lidí.  Pečovalo se na 
nich o staré odrůdy ovocných 
stromů v sadech na Zastávce, 
stavěly se experimentální přírodní stavby na Zastávce a Muně a 
pečovalo o prameny a naučné stezky na Studničním vrchu. 

� V 14. – 28. srpna jsme ve spolupráci s organizací INEX-SDA uspořádali 
v Muně první mezinárodní dobrovolnický workcamp. Účastníci 
pomáhali s tvorbou infrastruktury pro připravovanou naučnou stezku 
v areálu Muny. Zúčastnilo se jej 14 dobrovolníků ze 7 různých zemí. 

� 8. ročník Folklorního kosení se uskutečnil 2O.7. na loukách na Chebzí. 
Pokosilo se na něm kosami 2 ha chráněných luk, zazpívaly lidové 
písničky za doprovodu jihomoravské kapely Kapric, na závěr se 
sloužila Mše svatá u kapličky na Holendrech. Akce se zúčastnilo kolem 
40 lidí. 

� 26. října jsme slavnostně otevřeli 
přírodovědnou naučnou stezku 
v bývalém vojenském areálu 
Muny. Stezka je věnována 
přírodnímu bohatství Muny a 
vztahu člověka a krajiny. 

� V 10. - 15. června se na Muně 
konala praxe studentů ze SOŠ 
zahradnické a SOU Rajhrad. 
Vzdělávali se v oboru přírodního stavitelství a pomáhali s 
experimentální stavbou přírodního domku v jedné z hal. 

� Pod hlavičkou HBJ fungoval celý rok také Dětský brontosauří oddíl 
(BRĎO) pod vedením Ladislava Šušky. 18 chlapců a dívek se na 38 
jednodenních setkáních, 20 víkendových a jednodenních akcích a 1 
táboře vzdělávalo v dovednostech přežití v přírodě a různých 
zručnostních aktivitách. 

� Pro MŠ, ZŠ a SŠ jsme realizovali ekoprogramy. Celkem je navštívilo 130 
žáků a studentů. 

� V lázních proběhlo 18 přednášek o pramenech pro veřejnost, kterých 
se zúčastnilo celkem 200 návštěvníků.  Kromě přednášek proběhlo 
také několik exkurzí pro veřejnost na lokalitách Zástávka a Muna. 

� Vyšla 2 čísla Zpravodaje Cesty ke kořenům 

� Realizovali jsme několik investičních akcí: 

Bylo dokončeno zastřešení maringotek na Zastávce, byla 
dokončena I. etapa rekonstrukce budovy č. 104 na Muně, v rámci 
nichž byla vybudována obytná místnost, byla dokončena oprava 
chaty Maxovky na Studničním vrchu, především oprava střechy a 
zesvětlení interiéru   

v roce 
         2013 



 
V roce 2013 jsme realizovali tyto projekty: 
 
Přátelé přírody Jesenicka (2012-2014) 
Cílem projektu je rozvoj 3 našich lokalit (Studničního vrchu, zaniklé osady 
Zástávky a bývalého vojenského areálu Muny v Mikulovicích), stabilizace naší 
činnosti, rozvoj dobrovolnických aktivit na Jesenicku včetně zkvalitnění naší 
práce směřující k efektivnější a lépe koordinované práci, kvalitnějšímu 
působení na veřejnost. Sub-projekt č. 70-BG-072 je financován z Programu 
švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství. 

 
 
 
Stezkou člověka přírody 
Projekt byl zaměřen na vybudování interaktivní naučné stezky v bývalém 
vojenském areálu u obce Mikulovice u hranic s Polskem za pomocí 
dobrovolníků z řad mladých lidí a místních obyvatel. Stezka představila 
veřejnosti přírodní bohatství areálu ve spojení s tématem vztahu člověka a 
přírody a krajiny. Slavnostní otevření stezky proběhlo 26. října 2013. Projekt č. 
73/32/13 byl podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva 
životního prostředí. 
 

 

Environmentální výchova praktickou péčí o sady v zaniklé osadě 
Zastávka  
V rámci projektu proběhlo 7 pobytových dobrovolnických, pracovních, 
zážitkových a neformálně vzdělávacích akcí, věnovaly vytvoření zázemí pro 
ukázkový chov ovcí (ohrady, vodovodní systém) a péči o zeleň v zaniklé osadě 
Zastávce (Stillstand). V rámci těchto akcí probíhaly také ukázky přírodního 
stavitelství a zapomenutých řemesel.  Projekt byl realizován za finanční 
podpory Lesy ČR, s.p. dle smlouvy č. 14/2013. 
 
Den lesů a pramenů v Jeseníku 
Předmětem projektu bylo uskutečnění akce „Den lesů a pramenů“, která se 
konala v sobotu 18. května 2013 v Jeseníku. Součástí byl řezbářský plenér, 
výroba lavičky k prameni, ekovýchovně-soutěžní dopoledne pro rodiče s dětmi 
a víkendová pracovně-zážitková akce pro mládež, jejíž hlavní náplní byla 
dobrovolnická práce při údržbě pramenů na Stezce živé vody v severozápadní 
části Studničního vrchu. Projekt byl realizován za finanční podpory Lesy ČR, 
s.p. dle smlouvy č. 7/99/2013. 
 
 
 
 
Mezinárodní workcamp pro přírodu a památky 
Cílem projektu bylo uspořádání čtrnáctidenního mezinárodního workcampu 
pro dobrovolníky ze zahraničí v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice. 
Na realizaci workcampu jsme spolupracovali s neziskovou organizací INEX-
SDA, která zajistila prostřednictvím  mezinárodní  sítě  svých  zahraničních  
partnerských  organizací  pro  projekt účast  zahraničních i českých  

účastníků. Zároveň z řad dobrovolníků vyškolila a připravila vedoucí 
projektu s potřebnými jazykovými znalostmi, kteří o zahraniční účastníky 
po celou dobu workcampu pečovali. Naše organizace pro účastníky zajistila 
pracovní (práce na tvorbě stezky, práce na přípravě kulturní akce) a 
zážitkový program (přednášky, exkurze, herní a tvořivý program). Projekt 
byl podpořen neinvestičním příspěvkem z prostředků Olomouckého kraje. 

 

 
 
 
Veřejná sbírka na účel Programu cesta ke kořenům 
Ke dni 18.6.2013 bylo vydáno Olomouckým krajem osvědčení o konání 
veřejné sbírky na účel podpory programu Cesta ke kořenům pod číslem 
KUOK 88310/2013. 

 
Činnost Hnutí Brontosaurus Jeseníky v roce 2013 
zajišťovali: 
Tomáš Hradil – předseda, Martin Dýma – hospodář,  Alena Bajerová – 
místopřesedkyně, Jiří Glabazňa,, Eva Ruschková, Kamila Kalianková, Josef 
Sedláček 
 
a mnoho dalších lidí okolo 
 
*Základní články Hnutí Brontosaurus,které působí na Jesenicku - ZČ HB 
Ardea, ZČ HB Baobab, ZČ HB Campanula Barbata, ZČ HB Pelegrini Mundi, ZČ 
HB Tuarég a ZČ HB Zeměchvály  

 
Za podporu v roce 2013 děkujeme: 
 
městu Jeseník, Optik Horáček & syn, Řetězárna a.s., Fenix 
Trading s.r.o., Ondřejovické strojírny s.r.o., Lichtenberg Jeseník 
s.r.o., KAMITIRO s.r.o., Rostislav Ivan, RNDr. Tichý Martin, Hnutí 
Brontosaurus, Vladimír Bílek, ZČ HB Klub přátel Lukova, RC HB 
Praha, ZČ HB Zeměchvály, Everest Jeseník, Astur Jeseník, ViP - 
VINO PARTNER s.r.o., Selská pekárna spol. s r.o., Zemědělské 
družstvo Jeseník, Jestreb s.r.o.  
 
a našim patronům  
 
 
 
 

Hnutí Brontosaurus Jeseníky 
Průchodní 154, Jeseník, 790 01, IČ: 68911904 

http://jeseniky-brontosaurus.cz 
tel.: 584 401 722 

e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz 
 
 

Výsledek hospodaření v roce 2013 (v tisících) 
      
Náklady     
      
Spotřebované nákupy celkem   352 

Spotřeba materiálu 326   
Spotřeba energie 26   

Služby celkem   1,057 
Opravy a udržování 12   
Cestovné 147   
Ostatní služby 898   

Osobní náklady celkem   1,860 
Mzdové náklady 1,440   
Zákonné  a ostatní sociální pojištění 420   

Daně a poplatky celkem   36 
Daň silniční 12   
Daň z nemovitosti 19   
Ostatní daně a poplatky 5   

Ostatní náklady celkem   1,004 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22   
Ostatní pokuty a penále 60   
Úroky 35   
Jiné ostatní náklady 887   

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv    
699 

a opravných položek celkem   
Odpisy dlouhodobého nehmotného  

699 
  

a hmotného majetku   
Poskytnuté příspěvky celkem   3 

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

3 
  

Náklady celkem   5,011 
      
      
Výnosy     
      
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem    797 

Tržby za vlastní výrobky 255   
Tržby z prodeje služeb 542   

Ostatní výnosy celkem   445 
Jiné ostatní výnosy 445   

Přijaté příspěvky celkem   1,800 
Přijaté příspěvky (dary) 1,796   
Přijaté členské příspěvky 4   

Provozní dotace celkem   1,051 
Provozní dotace 1,051   

      
Výnosy celkem   4,093 
      
Výsledek hospodaření   -918 

 
 
 
 


