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Slovo „ALKA“ v názvu společnosti má dva významy: Jednak je to zkratka křestních jmen  
čtyř zakladatelů, kteří přišli s myšlenkou formálně zastřešit své aktivity a získali k její podpoře 
ještě další dva členy. Druhým významem slova Alka je jméno vyhynulého druhu alka velká, 
který by měl symbolizovat příklad negativního vlivu člověka na biodiverzitu, příklad toho, proti 
čemu chceme směřovat své aktivity. Vzhledem k dlouhodobému odbornému zaměření 
zakladatelů je jedním z dlouhodobých témat společnosti ALKA Wildlife oblast ekologie  
a ochrany ptáků a savců, ze savců pak zejména lasicovitých šelem.

Na jaře roku 2007 byla iniciativou šesti zakladatelů založena obecně prospěšná společnost 
ALKA Wildlife. Společnost provádí činnosti v oblasti výzkumu, přes poradenství až po 
osvětu s cílem „přispět objektivním výzkumem k získání a využití nových poznatků vědy  
a k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící druhy 
živočichů“.

Úvod / založení společnosti /
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Logotyp společnosti

Kruh šipek okolo alky velké symbolizuje ekosystém, jeho jednotlivé složky, včetně člověka, 
a jejich vzájemné propojení. Kruh šipek je pro nás také symbolem řady různých aktivit 
(výzkum, poradenství, osvěta, opatření), které by měly být vzájemně propojené, aby byly 
smysluplné a účinné. 

Logotyp společnosti nám vytvořil Vladimír Ochman,  
čímž mu na těchto stránkách za něj děkujeme.

Zakladatelé společnosti:

Mgr. Kateřina Poledníková
Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.
Mgr. Václav Beran
RNDr. Aleš Toman
Ing. Václav Hlaváč
Dr. Andreas Kranz

Správní rada společnosti:

Předseda: Mgr. Aleš Jelínek
Člen: Mgr. Petra Štěpánková
Člen: Manlio Marcelli, Ph.D.

Ředitel společnosti:

Mgr. Kateřina Poledníková

Zaměstnanci v roce 2007:

Mgr. Václav Beran

Aktivní členové:

Všichni výše uvedení

ALKA Wildlife, o.p.s.

Adresa sídla Lidéřovice 62 
 380 01 Dačice

IČ 28064933

web www.alkawildlife.eu  
e-mail alkawildlife@alkawildlife.eu

telefon  +420 606598903

bankovní spojení 

 Waldviertler  
 Sparkasse von 1842 
 Dačice 
č.ú.  9100008449/7940

Společnost a její tým



Činnost společnosti

Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby ve formě:

	realizace výzkumných projektů v oblasti biologie a ekologie

	realizace výzkumných projektů vedoucích k ochraně volně  
žijících živočichů a k ochraně biodiverzity

	zpracovávání odborných analýz, studií, stanovisek a inventarizačních  
průzkumů týkajících se volně žijících živočichů

	informační podpora rozhodování v oblasti ochrany volně žijících  
druhů živočichů a ochrany biodiverzity

	vedení odborných prací studentů středních a vysokých škol  
v oblasti ekologie živočichů 

	vzdělávání, osvěta a práce s veřejností v oblasti ekologie živočichů  
a ochrany volně žijících druhů zvířat a ochrany biodiverzity

Společnost vznikla v roce 2007. V tomto  
prvním roce tedy byla činnost zaměřena zejména 
na jednání a psaní žádostí o projekty, například 
do programu Výzkumu a vývoje MŽP (populační 
model vydry říční), Operačního programu 
životního prostředí (pokusná eradikace norka 
amerického). Byla rozpracována koncepce sítě 
naučných stezek „Vydří stezky“.  

Pod hlavičkou společnosti se pokračovalo 
v činnostech navazujících na dřívější činnost 
členů: monitoring čápa bílého, práce na přípravě 
plánu péče pro vydru říční a nové metodiky 
odhadu škod způsobených vydrou říční a bylo  
prezentováno několik odborných přednášek.  
Ale už i v tomto roce proběhly dva nové  
projekty týkající se monitoringu vydry říční.

Vedení studentů

Mgr. Zuzana Kadlečíková  
/JČU České Budějovice/

„Kvantifikace sekundárních škod  
způsobených vydrou říční“

Martin Zemánek  /ČZU Praha/

„Možnosti využití pasivních transponderů  
(čipů) při studiu vydry říční“

Lucie Čmielová  /UP Olomouc/

„Analýza vybraných toků v evropsky  
významné lokalitě Olše z hlediska migrační  
průchodnosti a rizik pro vydru říční“

Petra Hlaváčová /UK Praha/

„Srovnávací studie stop vybraných  
druhů lasicovitých šelem“

Jednou z činností společnosti je také  
odborné vedení studentů při jejich terénním 
výzkumu a psaní studentských prací.
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Výzkum a monitoring 

Možnosti přirozené rekolonizace  
Švýcarska vydrou říční

Trvání projektu 2007 - 2008

Finanční zdroje Nadace Stiftung Pro Lutra

Tým A. Kranz, V. Beran, A. Toman, Ch. Buchli, L. Poledník

Švýcarsko je jednou ze zemí, kde vydra říční během minulého století úplně  
vymizela. Vzhledem k současnému trendu šíření vydřích populací v řadě států  
Evropy je potenciálně možná i opětovná rekolonizace Švýcarska. Bohužel možnosti 
potencionální migrace vyder v oblasti Alp snižují vysoké hory oddělující jednotlivá  
povodí a značná destrukce prostředí některých řek tekoucích ze Švýcarska. Cílem 
projektu je zhodnotit možnosti přirozené migrace vyder do Švýcarska z populací vyder 
z okolních zemí (Německo, Francie, Rakousko, Itálie). Projekt je založen na mapování 
výskytu vyder v okolních státech a vytipování možných migračních tras pro jedince  
z nejbližších populací směrem do Švýcarska. Na tyto potenciální migrační trasy pak  
bude soustředěno revitalizační úsilí. 

Rozšíření vydry říční v Makedonii

Trvání projektu 2007

Finanční zdroje Vlastní zdroje

Tým L. Poledník, K. Poledníková, V. Beran, J. Thelenová, M. Valášek,  
 V. Prášek, V. Škorpíková, M. Dostál

Cílem projektu bylo zjistit základní údaje o rozšíření vydry říční v Makedonii, kde byly  
doposud informace o výskytu vyder sporadické. Výskyt vyder byl zjišťován na základě 
hledání pobytových znaků na vybraných úsecích vodních toků a ploch rozmístěných  
v rámci celé republiky. Celkem bylo zkontrolováno 36 míst. Na 70 % míst byl nalezen  
nějaký pobytový znak vyder (většinou trus). Vlastní údolí řeky Vardar, řeka Bregalnica  
a Pčinja jsou v současnosti plně obsazeny vydrou. I na březích velkých jezer Dojran, Prespa  
a Ochrid byly nalezeny pobytové znaky vyder. Ve dvou povodích však bylo zjištěno nízké 
obsazení kontrolovaných míst: horní povodí řeky Crna a povodí řeky Strumica. Jako hlavní  
rizikový faktor pro vydru říční v Makedonii se v současné době zdá znečištění řek, a to 
především proto, že prakticky na celém území chybí čističky odpadních vod. 
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Trvání projektu dlouhodobý

Finanční zdroje Vlastní zdroje

Tým V. Beran, R. Hampl

V roce 2007 proběhlo tradiční kroužkování 
a monitorování čápů bílých a čápů černých 
na Vysočině. Poprvé proběhlo pod hlavičkou 
ALKA Wildlife. U čápů bílých provádíme 
systematické sledování většiny známých 
hnízd v kraji Vysočina a jeho těsném okolí. 
Kompletně kontrolujeme okresy Havlíčkův 
Brod (22 hnízdišť) a Jihlava (21 hnízdišť), 
částečně okresy Žďár nad Sázavou, Třebíč 
a Jindřichův Hradec. Dlouhodobé sledování 
a kroužkování čapí populace přináší cenná 
data o populačních trendech, zimovištích, 
věrnosti dospělých jedinců sobě navzájem 
i místu hnízdění. Snažíme se také udržovat 
hnízda v bezpečném stavu a v případě 
nutných zásahů spolupracujeme s AOPK 
ČR, střediskem Havlíčkův Brod. Celkem bylo 
v roce 2007 okroužkováno 47 mláďat.  
U čápů černých provádíme spíše náhodný 
monitoring, vzhledem k jejich skrytému 
životu a hnízdění v lesích. Každoročně  
kontrolujeme 20-30 hnízd černých 
čápů v kraji Vysočina. Mnohá z nich jsou 
dlouhodobě neobsazená. V roce 2007 
bylo odečítacími kroužky označeno celkem 
28 mláďat. Díky odečítacím kroužkům 
získáváme řadu informací o tahu, zimování  
i hnízdění čápů černých. Odečítání kroužků 
u hnízdících párů je ale nutné věnovat  
v budoucích letech více času. 

Monitoring  
čápa bílého  
na Vysočině
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Distribution of Eurasian otter (Lutra lutra)  
in the Republic of Macedonia. III Congress  
of ecologists of the Republic of Macedonia 

6. - 9. 10. 2007, Struga, Macedonia

L. Poledník  
K. Poledníková 
V. Beran  
J. Thelenová 
M. Valášek 
V. Prášek

Vydra versus ryby na pstruhových vodách.  
„Setkání vydřáků“

Srpen 2007, Pavlov

K. Poledníková 
L. Poledník 
B. Lojkásek

How to monitor otter populations in Natura 2000 
network? 25th Mustelid Colloquium  

4. - 7. 10. 2007, Třeboň

L. Poledník 
K. Poledníková 
V. Hlaváč 
V. Beran 

Identifying individual Eurasian otter  
(Lutra lutra) based on measurement  
of their footprints. The XVI.  
International Symposium  
„Deltas and Wetlands”

20. - 22. 9. 2007, Tulcea, Romania

L. Poledník 
J. Větrovcová 
K. Poledníková 
R. Klenke 
A. Kranz

Výstupy  /Konference 2007/
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Hospodaření v roce 2007 

Přijaté dotace a granty

Soukromé nadace

Zdroj CZK

Stiftung Pro Lutra  / Švýcarsko / 219 960

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2007

Počáteční stav Obrat Koncový stav

Náklady

Spotřeba materiálu 0,00 1015,00 1015,00

Cestovné 0,00 63219,68 63219,68

Ostatní služby 0,00 6455,00 6455,00

Mzdové náklady 0,00 48475,00 48475,00

Kursové ztráty 0,00 11921,03 11921,03

Bankovní poplatky 0,00 1994,00 1994,00

Suma 0,00 133078,71 133078,71

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 0,00 219960,00 219960,00

Úroky 0,00 36,09 36,09

Suma 0,00 219996,09 219996,09

Rozvaha k 31. 12. 2007

Počáteční stav Obrat Koncový stav

Aktiva

Pokladna Kč 0,00 7030,00 7030,00

Běžný účet Kč – WSPK 0,00 216581,06 216581,06

Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00

Odběratelé 0,00 0,00 0,00

Součet aktiv 0,00 223611,06 223611,06

Pasiva

Dodavatelé 0,00 0,00 0,00

Zaměstnanci 0,00 38775,00 38775,00

Ostatní závazky vůči 
zaměstancům

0,00 63218,68 63218,68

Daň z příjmů 0,00 9700,00 9700,00

Vlastní jmění 0,00 25000,00 25000,00

Součet pasiv 0,00 136693,68 136693,68

Hospodářský výsledek   / CZK / 86917,38
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