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Český nadační fond pro vydru je nevládní nezisková organizace 

zabývající se ochranou přírody a životního prostředí. Jejím cílem je 

probudit v dětech i široké veřejnosti zájem o přírodu, kde má každý 

druh své místo, včetně člověka. Vydru říční chápe jako vlajkový 

druh a symbol  pro ochranu přírody a životního prostředí.

Český nadační fond pro vydru:

l provádí vědeckovýzkumnou činnost,

l pořádá semináře pro odbornou veřejnost,

l zpracovává odborné posudky týkající se náhrad škod způsobených 
vydrou říční,

l zabývá se ekologickou a environmentální výchovou, 
osvětou a poradenstvím,

l provozuje záchrannou stanici pro handicapované živočichy 
účastní se nadační činnosti, spolupráce a partnerství v České 
republice i v zahraničí,

l připravuje vzdělávací projekty s ekologickou tématikou,

l realizuje projekt „Osvětou a vzděláváním od konfliktu 
k toleranci”.

ČESKÝ NADAČNÍ FOND
 PRO VYDRU
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STRUKTURA FONDU V ROCE 2015



VZDĚLÁVACÍ, VÝCHOVNÁ
A PORADENSKÁ  ČINNOST

V oblasti EVVO nabízíme výukové programy realizované přímo 
v mateřských, základních i středních školách. Ve většině programů 
pomáhají s motivací dětí a žáků ochočená zvířata, která nemohou 
být vypuštěna zpět do volné přírody a žijí na záchranné stanici 
trvale. Živá zvířata ze záchranné stanice asistují i v dalších akcích 
pro školy či pro veřejnost. Pro třeboňské ZŠ je tradičně připravován 
Den Země. Pro veřejnost jsou určeny besedy se zvířaty, přednášky, 
komentované prohlídky záchranné stanice a další akce. Besedy se 
zvířaty realizujeme na požádání v obcích Jihočeského kraje 
na dětských táborech, pravidelně navštěvujeme Domov seniorů 
v Třeboni. Realizovali jsme již potřetí týdenní příměstský tábor 
ve dvou turnusech. V roce 2015 realizujeme projekt „Osvětou 
a vzděláváním od konfliktu k toleranci podpořeným grantem 
z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů. 

Český nadační fond pro vydru v roce 2015:
l realizoval 114 výukových programů pro mateřské, základní 

i střední školy pro 2 259 žáků,
l v rámci projektu „Osvětou a vzděláváním od konfliktu 

k toleranci” uspořádal 5 seminářů, kterých se zúčastnilo 281 
zástupců veřejné správy, odb. pracovníků, rybářů, myslivců 
a dalších zájemců,

l v rámci výše uvedeného projektu realizoval 16 přednášek 
a besed pro školy a širokou veřejnost pro celkem 293 účastníků,

l připravil Den Země v Třeboni, kterého se zúčastnilo 409 žáků,
l zrealizoval dalších 9 akcí pro školy a širokou veřejnost pro více 

než 300 účastníků,
l v rámci ekologického poradenství zodpověděl 95 dotazů 

z oblasti ochrany přírody, náhrad škod způsobených vydrou 
a ochrany životního prostředí,

l uspořádal 2 příměstské tábory pro 36 dětí a mnohé další akce...



Osvětou a vzděláváním
od konfliktu k toleranci

VYDRA A RYBÁŘSTVÍ

Projekt jsme zahájíli 1. dubna 2015 a trvá do 31. března 2016. 
Hlavním cílem projektu je přispět ke zmírnění negativních postojů 
k vybraným „konfliktním“ druhům živočichů pomocí vědecky 
podložených informací, otevřené diskuze a setkávání se. Cílem je 
iniciovat, zkvalitnit a zintenzívnit spolupráci mezi vědeckými 
pracovníky, pracovníky veřejné správy, neziskového sektoru 
a hospodařícími subjekty (myslivci, rybáři, lesníky a zemědělci) 
a zároveň zvýšit informovanost a povědomí u studentů a široké 
veřejnosti o problematice těchto druhů a tím přispět ke zvýšení 
tolerance a respektu.

Projekt „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“ je 
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů.

V rámci zákona č. 115/2000 Sb. byly 
na základě znaleckých a odborných 
posudků vypláceny náhrady škod 
způsobené vydrou říční. Český nadační fond 
pro vydru je jedním ze zpracovatelů 
odborných posudků.
Český nadační fond pro vydru v roce 2015 
zpracoval celkem 270 posudků na škody 
způsobené vydrou říční. 

Záměrem projektu je přispět ke snížení intolerance a napětí 
vyvolávaném existencí živočichů, kteří způsobují hospodářské škody.



ZÁCHRANNÁ STANICE

Záchranná stanice Třeboň při Českém nadačním fondu pro vydru 
organizuje péči pro handicapované živočichy v oblasti 
Jindřichohradecka, Třeboňska, Soběslavska, Trhosvinenska 
a Dačicka, případně podle potřeby i v jiných oblastech Jihočeského 
kraje. 

Provoz záchranné stanice je garantován 7 dní v týdnu. Stanice je 
též každý všední den otevřena veřejnosti. V roce 2015 navštívilo 
záchrannou stanici téměř 2 500 lidí.

V roce 2015 řešila záchranná stanice 223 handicapovaných zvířat, 
z nichž 109 (49 %)  bylo vypuštěno zpět do volné přírody, 81 (36 %) 
jedinců uhynulo nebo muselo být v důsledku svého zranění 
utraceno, 10 (4,5 %) jedinců zůstalo v záchranné stanici, 17 (7,5 %) 
přijatých zvířat byla převezena do jiných zařízení či předána novým 
nebo stávajícím majitelům a 6 (3 %) zvířat se nepodařilo odchytit 
nebo nebyla dohledána.

V záchranné stanici probíhaly opravy voliér a klecí pro zvířata a byly 
vytvořeny dvě nové pohotovostní skládací voliéry. Dále byla 
záchranná stanice doplněna potřebným vybavením vnitřních 
prostor přípravny, krmivem a léčivy. Finance byly též využity 
k veterinárním zákrokům. 

Celoročně zajišťujeme sběr uhynulých vyder, ze kterých jsou dále 
odebírány vzorky na testy a DNA analýzy.
V průběhu roku poskytujeme praxe studentům jak středních 
odborných škol tak studentům vysokých škol.
Konzultujeme několik bakalářských a magisterských prací, 
týkajících se problematiky volně žijících zvířat.



Přijaté granty a dary

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
OD 1. 1. 2015 DO 31. 12. 2015



NÁKLADY A VÝNOSY



Celkem majetek k 31. 12. 2015..............6 447(tis.) Kč

Celkem pasiva k 31. 12. 2015.................6 447(tis.) Kč

PASIVA (v tis. Kč)

AKTIVA (v tis. Kč)



ČINNOST

ČESKÉHO NADAČNÍHO FONDU PRO VYDRU

ROCE 2015 PODPOŘILI:

Děkujeme za sponzorství a spolupráci

také dalším organizacím

i jednotlivcům.
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