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1.

Úvodní slovo ředitele
Vážení členové správní a dozorčí rady Nadace Okřídlené Kolo, Vážení přátelé
železnice, rok 2020 byl z pohledu událostí, činnosti a řešení všech agend Nadace Okřídlené
Kolo rokem ve znamení příprav a rozvoje pilotních projektů v rámci naší oblasti Železniční
nostalgie v ČR jako celku společně s hlavními partnery NOK. Zároveň byl však i rokem pro
stabilizaci a řešení nových témat stávající činnosti i dalšího směřování NOK v následném
období. To vše v roce vzniklé i dále probíhající pandemické situaci „COVID 19“, která zasáhla
i ČR společně s řadou přijatých vládních opatření a významným způsobem tím tak zasáhla i
oblast získávání finančních prostředků a možné finanční i nefinanční podpory pro další rozvoj
činnosti NOK i oblasti Železniční nostalgie v podmínkách stále probíhající liberalizace
železničního trhu na české železnici v 21. století.
Hlavními partnery NOK 2020 i pro následné období jsou ČD a.s., Národní dopravce,
Správa železnic, státní organizace a Národní Technické muzeum.
Iniciovat, podporovat a být nápomocni v případě stále snahy a činnosti NOK o
systémové řešení a financování oblasti „Železniční nostalgie“ v regionech i zachování
kulturního železničního dědictví pro současnost i budoucím generacím byla jedna z hlavních
priorit NOK společně s přípravou a výzvou pro rok 2021, který byl zároveň vyhlášen
Evropským rokem železnice. Nadace tak svou činností a aktivitou navazuje na svou úspěšnou
historii a tradici finanční a nefinanční podpory této oblasti v rámci svých přijatých stanov a
zakladatelské listiny po založení NOK v roce 2004.
Oblasti zájmu a činnosti NOK s cílem podpory „Železniční nostalgie“ v regionech
v daném období zároveň potvrdily stálý zájem jak odborné tak i laické veřejnosti všech generací
v jednotlivých segmentech o to i v případě železničního muzejnictví, nostalgických jízd nebo
pro-mo akcí s železniční tématikou ve spolupráci s kraji i regiony v neposlední řadě včetně
zájmu organizací s předmětem primární činnosti mimo českou železnici.
Postupně se ták dále rozvíjí i pozitivní trend z minulého období pro začlenění a
stabilizaci této oblasti s výhledem dalšího rozvoje při hledání nových forem podpory železniční
historie u nás jako uznávané a respektované kategorie v rámci uplatnění “Společenské
odpovědnosti organizací i CSR“, jak v případě státních organizací, subjektů s podílem státu
nebo v sektoru čistě komerčním.
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V případě personálních otázek v roce 2020 zastával pozici ředitele NOK Zdeněk
Vysloužil.
Ve věcech ekonomických, marketingu a vedení sekretariátu pak Ing. Tereza Gojná.
V případě činnosti se úvod roku nesl nejen ve znamení příprav a konání společného
zasedání SR a DR NOK dne 20. 2. 2020 v Praze včetně stanovení cílů pro další období roku,
ale také v duchu úzké spolupráce a příprav pilotních projektů s hlavními partnery nadace NTM
a ČD a.s., Národního dopravce. Samotné zasedání se uskutečnilo v sídle a prostorách GŘ ČD,
a.s..
Vedle účasti a vzájemné podpory partnerů pro činnost NOK byla poskytnuta finanční i
nefinanční podpora významným projektům roku 2020 jako např. LEGIOVLAK 2020, ČD
Nostalgie v případě odborných konzultací, podnětů, společných příprav vybraných projektů od
ČD a.s. do realizačních fází, ale i přímá finanční podpora železničnímu spolkům v regionech
jako například KHKD pro finální dokončení renovace vozu Ca 4-5461 nebo v případě
partnerské spolupráce a podpory aktivit Národního technického muzea ve sledovaném období.
V průběhu roku byly naplňovány i další cíle společně s partnery NOK v oblasti
získávaní finančních prostředků prostřednictvím nabídky a poskytnutí reklamních ploch na
upravených železničních vozech.
Důležitou činností a agendou je i správa nemovitého majetku, sídla a administrativního
objektu nadace OK v Přerově. V roce 2020 se dále rozvíjela velmi dobrá spolupráce
s generálním nájemcem objektu společností ČMŽO s.r.o. a po více jak třech letech byl také
úspěšně dokončen společný záměr a realizace komplexní rekonstrukce objektu.
K činnosti Odborné komise NOK. Pozici předsedy Odborné komise NOK zastával
v roce 2020 Ing. Jindřich Rachota. Činnost OK NOK byla především zaměřena na odborné
konzultace a podporu při přípravě pilotních projektů NOK s hlavními partnery ČD a.s., Národní
dopravce, Správou železnic, státní organizací a Národním Technickým muzeem.
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I v roce 2020 poskytla nadace finanční příspěvky ze svého sbírkového účtu na dobu
neurčitou vedeného u KÚ v Olomouci na podporu projektů v oblasti „Železniční nostalgie“ a
pro zachování našeho kulturního železničního dědictví na české železnici.
Zdeněk Vysloužil
ředitel
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2.

Lidé v nadaci
NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO měla v roce 2020 dle schváleného Statutu 9-ti člennou
správní radu a 5-ti člennou dozorčí radu.

Statutární zástupci NOK byli:
předseda správní rady: Martin Vavrečka
místopředseda správní rady: Ing. Petr Tauber
předseda dozorčí rady: Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.
místopředseda dozorčí rady: Ing. Antonín Blažek, Ph.D.
Správní rada NOK:

Dozorčí rada NOK:

Martin Vavrečka, předseda

Mgr. František Bureš, MBA LL.M, předseda

Ing. Petr Tauber , místopředseda

Ing. Antonín Blažek, Ph.D., místopředseda

Ing. Pavel Švagr, CSc.

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba,

Ing. Ivo Vykydal (úmrtí a zánik členství)

Ing. Jiří Loucký

Ing. Jindřich Rachota

Ing. Jiří Tylich

Jaroslav Vincour
Mgr. Alexandr Křížek
Ing. Dušan Tylich
Kurt Mužík

NOK má také odbornou komisi, jejímž předsedou je Ing. Jindřich Rachota.
V roce 2006 založila NOK „Klub přátel NOK“, jejímiž členy se mohou stát jak fyzické osoby,
tak i právnické osoby. Předsedou tohoto „Klubu přátel NOK“ byl v roce 2020 Kurt Mužík.

Poznámka: Všichni zřizovatelé NOK, členové správní a dozorčí rady jsou uvedeni ve výpisech
nadačního rejstříku KOS Ostrava (oddíl N, složka 252).
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3.

Činnost nadace v roce 2020
Tato činnost nadace vycházela ze schváleného „Rámcového plánu činnosti 2020 “ a
byla pokračováním naší práce již od samotného vzniku nadace, tedy od 26. dubna 2004.
1. OBLAST SCHŮZOVÁ ČÁST
56. SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY
NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO
20. února 2020 (v sídle GŘ ČD nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1)

- SR NOK bere na vědomí kontrolu usnesení z 55. SR a DR NOK
- SR NOK bere na vědomí informace o hospodaření NOK (plnění za rok 2019)
- SR NOK schvaluje plán rozpočtu na rok 2020
- SR NOK bere na vědomí informace předsedy SR NOK M. Vavrečky o aktuálním stavu
objektu NOK a GNS
- SR NOK ukládá řediteli NOK připravit návrh dodatku č. 1 GNS o prodloužení nájemního
období o 4 roky
- SR NOK bere na vědomí schválení auditora Ing. L. Kozáka pro audit za rok 2019, schváleno
per-rollam
- SR NOK ukládá řediteli NOK Z. Vysloužilovi upřesnit možné formy podpory a spolupráce
mezi NOK a NTM v rámci projektu ŽEM „ Masaryčka“ Praha v roce 2020
- SR NOK pověřuje ředitele NOK k zajištění podrobných informací souvisejících se
založením NF (NBO)
- SR NOK bere na vědomí informace o reklamních vozech NOK
- SR NOK souhlasí s finančním příspěvkem 30 000 Kč pro projekt LEGIOVLAK 2020
- SR NOK schvaluje poskytnutí finanční příspěvek KHKD ve výši 100 000,-Kč
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57. SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY
NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO
23. června 2020 (v sídle OSŽ , Dům Bohemika OSŽ, Na Břehu 3, Praha 9 Vysočany)

- SR NOK schvaluje program na 57. společné jednání SR a DR NOK
- SR NOK bere na vědomí kontrolu usnesení z 56. společného zasedání SR a DR NOK
- SR NOK bere na vědomí informace ředitele NOK o činnosti za uplynulé období
- SR NOK bere na vědomí informace místopředsedy DR NOK Ing. Antonína Blažka, Ph.D., o
činnosti DR a jejich závěrech
- SR NOK schvaluje Účetní závěrku NOK za rok 2019
- SR NOK bere na vědomí Zprávu auditora Ing. L. Kozáka, Csc. o ověření řádné účetní
uzávěrky a výroční zprávy NOK za rok 2019
- SR NOK bere na vědomí výrok auditora ze dne 19. 6. 2020
- SR NOK schvaluje Výroční zprávu NOK za rok 2019
- SR NOK bere na vědomí informace ředitele NOK k aktuálnímu stavu objektu i probíhající
správy GN ČMŽO k 6/2020 včetně předložené fotodokumentace
- SR NOK schvaluje dle GNS mezi NOK a ČMŽO předložené „Prohlášení GN ČMŽO včetně
příloh v případě zápočtu části nájemného objektu NOK v Přerově za období 2017 – 2019
- SR NOK bere na vědomí předloženou verzi dodatku č. 1 ČMŽO o prodloužení období
nájmu o další 4 roky. SR NOK ukládá řediteli NOK připravit finální verzi dodatek č. 1 GNS
- SR NOK bere na vědomí informace KHKD k průběhu renovace vozu CA 4-5086 k 6/2020
- SR NOK bere na vědomí informace k záměru a přípravám NTM a revizních pracích
plánovaných v roce 2021 v případě vozu NTM „Komárek“ a ukládá řediteli NOK prověřit
možnosti a formy podpory NOK pro NTM v této záležitosti
- SR NOK bere na vědomí informace ředitele NOK o spolupráci s NTM v přípravné fázi
projektu a schvaluje další postup včetně spolupráce s OK NOK pro společné zpracování
„scénáře“ projektu po návrhu OK NOK pro NTM a projekt MŽE „Masaryčka“ v Praze na
téma historie a tradice NOK a Železniční nostalgie v regionech
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- SR NOK ukládá řediteli NOK dále s ČD, a.s. jednat o možnostech vzniku „Nadačního fondu
OK“ v roce 2021
- SR NOK bere na vědomí aktuální informace k projektu LEGIOVLAK 2020 s ohledem na
mimořádnou situaci v ČR a vládní opatření v souvislosti s pandemií „COVID 19“ a schvaluje
finanční podporu 30 tis. Kč 2020
- SR NOK bere na vědomí informace ředitele NOK k reklamním vozům NOK k 6/2020
- SR NOK schvaluje předloženou verzi dodatku č.1 zápůjční smlouvy mezi NOK a TM
Liberec (parní lokomotiva NOK „Adolf“) na další období 3 let

58. SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY
NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO
8. 10. 2020 od 1030 hod. v sídle a objektu NOK (Kojetínská 56, Přerov)
- s ohledem na pandemickou situaci v ČR a vládní opatření i predikci pro následné období
schváleno hlasování i jednání formou per-rollam s termínem Doplněného programu 58.
Společné SR a DR NOK v období měsíce března 2021

ČINNOST ODBORNÉ KOMISE NOK - 2020
Zpráva o činnosti odborné komise NOK 2020
Činnost Odborné komise NOK se v úvodu roku 2020 především soustředila na
spolupráci s hlavními partnery NOK SŽ s.o., ČD a.s., a NTM a projektovou přípravu i
možnosti podpory železničním spolkům v regionech ČR.

NOK již tradičně velmi dobře spolupracuje s partnery v otázce odborných konzultací,
analýz i doporučení v rámci všech segmentů oblasti "Železniční nostalgie".
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V případě NOK a možné finanční podpory i železničním spolkům v regionech se
v roce 2020 například jednalo o doporučení pro schválení finančního příspěvku SR NOK ve
výši 100 tis. Kč pro dokončení renovace laku historického vozu Ca 4–5461 a ŽS KHKD.

Samotnou činnost Odborné komise včetně spolupráce s partnery především v druhé
polovině roku 2020 ovlivnila i pandemická situace v ČR a následná vládní opatření
s negativními dopady nejen pro oblast Železniční nostalgie, ale i dopravu v ČR jako celku.
Složeni NOK v roce 2020 :
předseda NOK: Ing. Jindřich Rachota
členové NOK:
Ing. Antonín Blažek, Ph.D.
Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba
Ing. Martin Šústal
Mgr. Michal Novotný, Ph.D
Ing. Vanda Šimánková

2. LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ OBLAST
➢ veškeré legislativní záležitosti byly včas vyřízeny

3. OBLAST ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
➢ z nájemních vztahů získala NOK příjem 1, 3 milionu Kč
➢ z dalších vztahů získala NOK příjem 237 500 Kč

4. OBLAST NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ČINNOSTI NOK
➢ získávání finančních prostředků pro opravu přípojného vozu CA
➢ využití a prezentace nového sbírkového účtu NOK na dobu neurčitou
➢ finanční podpora projektu LEGIOVLAK 2020 (Československá obec legionářská)
➢ úzká spolupráce a vzájemná prezentace s ČD a.s. (muzeem v Lužné u Rakovníka)
➢ rozvoj a spolupráce s regionálnímu partnery a železniční spolky
➢ rozvoj spolupráce s Národním technickým muzeem, Praha
➢ rozvoj spolupráce s Technickým muzeem Liberec

Str. 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Nadace Okřídlené Kolo

➢ podpora i menších projektů na podporu železniční historie v regionech (obce a města)

4.
Akce, propagace, reklama, sponzoři a patroni NOK
V roce 2020 v rámci oblasti reklamní a marketingové byly provedeny úpravy a
potřebná aktualizace www stránek NOK. NOK 2020 má doménu
www.nadaceokridlenekolo.cz, a to s cílem dalšího rozvoje moderního a funkčního webu,
který bude efektivním nástrojem v komunikaci, jak s příznivci železniční historie, tak
současnými, ale také budoucími partnery a patrony Nadace. Práce na tomto webu stále
probíhají, neboť se jedná o živý proces.
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Nadace Okřídlené Kolo je také od samého počátku partnerem projektu LEGIO100
(Československá obec legionářská). LEGIOVLAK 2020 v regionech

Nadace Okřídlené Kolo spolupracuje i s Technickým muzeem Liberec
Zapůjčená parní lokomotiva NOK „Adolf“ se během pár let stala jedním z hlavních
symbolů pro návštěvníky všech generací přímo před vstupem do areálu TM Liberec. Po návrhu
TM Liberec v roce 2020 a následném schválení SR NOK v případě zápůjčky parní lokomotivy
„Adolf „ pro byla smlouva podepsána na další tříleté období .
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V roce 2020 se bohužel mezinárodní železniční veletrh Czech Raildays 2020
s ohledem na pandemickou situaci „COVID 19“ v ČR neuskutečnil. Přesto věříme, že
budoucí ročníky se v Ostravě uskuteční a v případě NOK i formou tradičního společného
banneru umístěného na našem reklamním vagonu jako společná prezentace aktivit Nadace
Okřídlené Kolo a ČD, a.s. i partnerů NOK.

Akce NOK 24.10.2018 v Praze
5.

2020 finanční příspěvek NOK 100 tis. Kč a dokončení renovace laku
Vůz Ca- 5461, KHKD

Fotografie před renovací

Fotografie po renovaci 11/ 2020
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5.

Sbírkový účet NOK na dobu neurčitou
V roce 2020 byla ze sbírkového účtu poskytnuta finanční podpora ve výši 130 000,-Kč
Sbírkový účet NOK na dobu neurčitou .

Číslo sbírkového účtu NOK: 278975072/0300
6.

Finanční zpráva
a)

Přehled o majetku a závazcích nadace

b)

Přehled o použití majetku nadace

c)

Zhodnocení, zda nadace dodržuje pravidlo stanovené pro omezení

nákladů souvisejících se správou nadace
d)

Zhodnocení základních údajů uvedených v roční účetní závěrce

e)

Roční účetní závěrka

ad a) Majetek NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO
➢

budova administrativní

➢

budovy ostatní – garáže

➢

pozemky

➢

drobný majetek – viz inventarizace drobného majetku

➢

finanční majetek – vedený běžném účtu a v hotovosti (pokladna)

➢

pohledávky – na nájmy a služby – administrativní budova

➢

lokomotiva Adolf

ad b) Přehled o použití majetku nadace
ad c) Nadační příspěvky
ad d) Účetní závěrka
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V účetní závěrce je rozlišena nadační (hlavní) činnost a hospodářská činnost. Do příjmů
z nadační činnosti se zahrnují příjmy z darů, nadačních příspěvků. Tyto příjmy nepodléhají dani
z příjmů právnických osob. Výdaje jsou ve výši 25 % z celkových režijních nákladů. Na správu
NOK jsou náklady maximálně do výše 10 % z nadačního jmění. Hospodářská činnost vykazuje
příjmy z reklam, nájmu nemovitostí a služeb spojených s nájmem nemovitosti.
ad e) Daňové přiznání za rok 2020 včetně příloh

Závěr
Vážení členové správní a dozorčí rady NOK, Vážení přátelé železnice,
dovolte mi, abych v závěru poděkoval všem představitelům a členům správní a dozorčí
rady Nadace Okřídlené Kolo za pravidelnou účast a spolupráci na jednáních i v případě formy
hlasování per-rollam dále i za péči a stálou podporu v celoroční práci a stálou snahu o dosažení
našeho poslání i cílů přes náročné období roku 2020, který zásadním způsobem ovlivnila i
v případě činnosti NOK pandemická situace „COVID 19“ v ČR.
Zároveň mi dovolte v této části zmínit a vzpomenout na smutnou událost právě
v uvedeném roce a tím je úmrtí jednoho z našich kolegů, přítele a dlouholetého členů SR NOK
i významného podporovatele celé oblasti Železniční nostalgie v ČR pana Ing. Ivo Vykydala.
Jeho náhlý odchod nejen nás hluboce zasáhl a je velkou ztrátou nejen pro nadaci. Rád bych
touto cestou za Nadaci Okřídlené Kolo a její představitele ještě jednou za vše a v úctě velmi
poděkoval. Čest jeho památce.
V průběhu roku 2020 docházelo v oblasti železniční dopravy k dalšímu dynamickému
rozvoji liberalizovaného železničního trhu v ČR. Činnost Nadace Okřídlené Kolo v oblasti
„Železniční nostalgie“ v regionech se dále soustředila především na stabilizaci, nové výzvy a
rozvoj pilotních projektů společně s partnery i za podpory a spolupráce vedoucích představitelů
SR a DR NOK včetně jejich členů i OK NOK.
Rok 2020 byl pro Nadaci Okřídlené Kolo také především ve znamení příprav i nových
záměrů a projektů společně s partnery NOK a tradicí zakladatelské listiny i našich stanov právě
pro následné období roku 2021, který byl zároveň vyhlášen i Evropským rokem Železnice.
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V podmínkách české železnice a liberalizovaného železničního trhu se tak oblast
„Železniční nostalgie“ a její podpora stává uznávanou a samostatnou oblastí pro další rozvoj i
v podobě určité „Společenské odpovědnosti“ i CSR a to je jeden z pozitivních trendů tohoto
roku.
Smyslem všech dalších aktivit NOK a mottem roku 2021 zůstává: „ S historií a tradicí,
pro současnost i budoucím generacím, za zachování našeho kulturního dědictví na české
železnici v 21. století.“
Těšíme se, že budeme moci společně s našimi partnery dále iniciovat, podporovat a
rozvíjet oblast Železniční nostalgie v ČR a navázat tak na předchozí skvělou činnost v celé
historii NOK s tradicí společně partnery pro další rozvoj a realizované projekty.
Velké poděkování a respekt patří i všem sympatizantům české železnice, našim
podporovatelům, partnerům, organizacím i každému jednotlivci za jejich spolupráci a důvěru.
Vážíme si toho a těšíme se na další spolupráci s vámi v roce 2021.

Zdeněk Vysloužil
ředitel NOK
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