Výroční zpráva
za rok 2007

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY
Veselí nad Moravou

Úvod
V roce 2007 naše organizace oslavila 26 let své existence. V září jsme si připomněli již 11 let
od kolaudace naší budovy na Bartolomějském náměstí.
Během roku pokračovala spolupráce na řešení projektu Zachování biologické rozmanitosti
trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití
nových zdrojů financování Evropského společenství, financovaného United Nations Development
Programme (UNDP), který se týká vyhodnocení vlivu zemědělských dotací na biodiverzitu
vybraných území Bílých Karpat.
Pokračovala také činnost pozemkového spolku Čertoryje, péče o genofondový sad ve Velké
nad Veličkou, produkce regionální travinobylinné směsi, aj.
V polovině roku byl zahájen pětiletý projekt Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních
porostů v CHKO Bílé Karpaty financovaný z programu Výzkum a vývoj (VaV) Ministerstva
životního prostředí, jehož cílem je vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému. Navazuje na úspěšný projekt Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad
pro stanovenínovézonace a vhodného managementu cenných území, řešený v minulých čtyřech
letech.
Na řešení většiny projektů se podílely Správa CHKO Bílé Karpaty a Vzdělávací a informační
středisko Bílé Karpaty, o. p. s. (ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY je jedním ze tří zakladatelů této
obecně prospěšné společnosti), spoluřešiteli nového projektu jsou také Masarykova univerzita
Brno a Univerzita Palackého Olomouc.
Spolupracovali jsme také s těmito organizacemi a jednotlivci, kterým patří náš dík za odbornou a finanční pomoc:
Petr Berka, Petr Boža, Ing. Petr Bauer, Jiří Darebník, Mgr. Katarina Devánová, Milada Grebeňová, Mgr. Peter Futák, Mgr. Karel Fajmon, Alena Gbelcová, Jan Habarta, Mgr. Michal Hájek, Ph.D., Josef Holomek, Ing. David Horal, Ing. Otakar Holuša, Ph.D., Ing. Jaroslav Holuša Ph.D., Vladimír Hula, Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., Mgr. Miroslava Chmelová,
Doc. Ing. Milan Králíček, CSc., Ing. Václav Křivan, Vendula Křivánková, RNDr. Petr Kočárek
Ph.D., Mgr. Olga Komzáková, Ladislava Kolářová, Mgr. Petr Kment, Mgr. Ondrej Konvička,
Dr. Vojen Ložek, Mgr. Igor Malenovský, Mgr. Ján Macek, Martin Migota, RNDr. Jan Ježek,
CSc., Mgr. Kristina Merunková, Jaroslav Němý, Mgr. Libuše Nápravníková, Mgr. Šárka Němcová, DiS., David Opálka, Mgr. Zdena Otýpková, Ph.D., Hana Pechalová, Prof. RNDr. Karel
Prach, CSc., Pavel Potocký, David Procházka, Doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc., Ing. Květoslav Resl, Mgr. Lukáš Spitzer, Jiří Sviečka, Ing. Jiří Stanovský, Mgr. Iveta Škodová, Ing. Petra
Špačková, Vlastimil Trochta, Ing. Vojtěch Tomeček, RNDr. Jan Uřičář, Jana Urbančíková, Jiří
Vávra, Lubomír Víťaz, Mgr. Karla Vincenecová, Libor Vojtíšek, František Žák, Jan Žák.
Ministerstovo životního prostředí ČR, Miniserstvo školství a tělovýchovy ČR, Jihomoravský
kraj, FOA – Nadační fond pro ekologické zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond,
Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústřední výkonná rada ČSOP, ZO ČSOP BZENECKO,
ZO ČSOP Jalovec Horní Němčí, SPHEX Šumice, Národní muzeum Praha, Město Veselí nad
Moravou, Česká botanická společnost Praha, Tradice Bílých Karpat, MZLU Lednice, Botanický ústav AV ČR Třeboň, Jihočeská univerzita České Budějovice, Kozjanski Park Slovinsko,
Wiltshire Wildlife Trust Devizes - Velká Británie.

Údržba krajiny
Pozemkový spolek Čertoryje
Pro zastřešení aktivit v získávání právních vztahů k pozemkům byl založen Pozemkový spolek
Čertoryje. Akreditace byla vydána dne 10. 6.
1999 Radou Národního pozemkového spolku.
Rozvojem další činnosti v minulých letech
přibývala i další území. Nyní vlastníme věcná
práva k 321, 38 ha pozemků.
Údržbu NPR Čertoryje v k. ú. Kněždub
a Tvarožná Lhota v roce 2007 provedli soukromí zemědělci F. Žák, P. Říha a Žerotín, a. s.
Strážnice s finanční podporou ze zemědělských
dotací a PPK. Kromě pokosení lučních porostů bylo vykáceno cca 50 lip na jižních svazích
nad Járkovcem z důvodu prosvětlení. Kosení ostatních zájmových pozemků bylo financováno
z PPK. Údržbu NPR Zahrady pod Hájem provedli M. Švrček a L. Tomčala, lokalitu Výzkum
ošetřil P. Říha, pokosení pozemků v Rokytnici zajistila obec, pozemky v NPR Jazevčí a NPR
Porážky uživatelé okolních pozemků.
Tab. 1. Právní vztahy k nemovitostem v Pozemkovém spolku k 31. 12. 2007 (v hektarech).
Věcná
Smlouvy
Celkem
břemena o spolupráci
200,78
77,33
278,79
0,77
0,77
3,63
3,63
31,47
31,47
4,32
4,32
2,40
2,40
321,38

Lokalita

Vlastnictví Nájem

Čertoryje
Jazevčí
Porážky
Zahrady pod Hájem
Malá Vrbka – Výzkum
Rokytnice
Celkem

0,68

Ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty pokračovaly výkupy pozemků do Fondu chráněných území a několik pozemků se podařilo získat do nájmu Pozemkového spolku.
Naše organizace spolupracovala při monitoringu druhově bohatých luk v NPR Čertoryje,
který vede RNDr. Leoš Klimeš, CSc. z BÚ AV Třeboň a organizačně zajišťovala zoologický
průzkum na zájmových lokalitách.
Ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty vedli členové naší organizace od konce dubna do konce září několik exkurzí do NPR Čertoryje, NPR Porážky, NPR
Zahrady pod Hájem, kterých se zúčastnili zájemci z celé republiky i zahraničí.
Zodpovědný řešitel: RNDr. Ivana Jongepierová

Kosení lokality Rybníky
V letošním roce jsme požádali pro toto území o dotaci z PPK na kosení travního porostu
lehkou mechanizací a odvezení travní hmoty. Lokalita Rybníky v k. ú. Blatnice pod Svatým
Antonínkem je periodicky zamokřované území s výskytem kriticky ohroženého druhu – listonoha letního. Jedná se o bývalou zemědělsky využívanou půdu a cílem je dosáhnout původního travního společenstva nivních luk. Údržbu provedl p. Říha ze Vnorov.
Zodpovědný řešitel: Bohumil Jagoš
Finanční zdroj: Program péče o krajinu.
Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk v Bílých Karpatech
V roce 2007 byly zatravňovány vesměs menší
výměry pozemků. Předjednáno bylo osetí poměrně rozsáhlých ploch, ovšem zainteresovaní
zemědělci zatravňování nakonec odmítli. Bylo
prodáno 530 kg Bělokarpatské regionální směsi,
což odpovídá osetí cca 27 ha. Z větších odběratelů je možno jmenovat Agro Salix z Hrubé
Vrbky a družstvo Dolňácko z Hluku.
V uplynulém roce jsme na přípravě směsi spolupracovali zejména se třemi pěstiteli a dvěma
soukromými zemědělci. Pěstování semen bylinných komponent se v současné době věnují
pouze manželé Ocelíkovi z Hrádku u Slavičína.
Vzhledem k jejich přibývajícímu věku a k náročnosti pěstování některých druhů budeme
v příštím roce zkoušet pěstování s použitím kartáčového sklízeče. Osivo svěřepu vzpřímeného
pěstuje pro naši organizaci p. Vachůn z Velké nad Veličkou. Na lokalitě v Radějově, kterou
obdělává p. Říha ze Vnorov, jsou kromě sveřepu vzpřímeného vysety i další druhy trav – třeslice prostřední, kostřava žlábkatá, ovsíř pýřitý, aj. Sklizeň v letošním roce byla špatná, protože
v době zrání přišlo několik průtrží mračen a velká část úrody vypadala. Velkým přínosem pro
sklizeň bylo použití kartáčového sklízeče, který ve spolupráci s naší organizací sestavil p. Tomeš z Hrubé Vrbky.
Ten sklízeč sestrojil v průběhu zimy a v létě 2007 byla jeho
první sezóna. Zpočátku jsme se domnívali, že bude ještě
nějakou dobu trvat, než se zařízení doladí a odstraní se
veškeré konstrukční vady. Jaké však bylo naše překvapení, když stroj fungoval od začátku bez jakýchkoli větších
problémů. Na loukách se sbíralo hlavně v době zralosti trav
a dohromady bylo načesáno 890 kg luční směsi, která je
jedním z nejvhodnějších materiálů používaných k zatravňování orné půdy.
Téma obnovy luk a tvorby regionální travinobylinné směsi
bylo prezentováno při několika přednáškách, exkurzích
a v několika publikacích.

Tab. 2. Inventura osiva ke dni 31.12.2007.
druh
množství kg
kostřava červená ´Táborská´
8,75
lipnice luční
5,20
ovsík vyvýšený ´Rožnovský´
7,50
poháňka hřebenitá
3,40
psineček tenký
5,00
sveřep vzpřímený
488,70
kostřava žlábkatá
76,30
trojštět žlutavý
8,70
836,90
směska z kombajnu
certifikovaná směs
171,20
bílojetel bylinný
hrachor širolistý
jetel červený
jetel horský
kručinka barvířská
štírovník růžkatý
tolice srpovitá
úročník bolhoj
vičenec ligrus

0,25
6,55
8,80
0,55
1,00
0,80
5,00
1,80
17,60

druh
bukvice lékařská
černohlávek obecný
hvozdík kartouzek
chrastavec Kitaibelův
chrpa čekánek
chrpa luční
jitrocel prostřední
kopretina bílá
kopretina chocholičnatá
orlíček obecný
pampeliška srstnatá
prvosenka jarní
svízel syřišťový
šalvěj luční
šalvěj přeslenitá
kozinec cizrnový
třezalka tečkovaná
tužebník obecný
zvonek broskvolistý
zvonek klubkatý

množství kg
3,25
1,85
2,37
1,53
8,25
10,04
5,20
1,53
5,00
2,05
0,98
0,75
5,00
6,50
5,10
2,40
5,01
5,02
0,10
1,27

Přednášky
I. Jongepierová & H. Poková: Regionální travinobylinné směsi. – Seminář pro pracovníky
SZIF, Veselí nad Moravou, 19. 6. 2007
I. Jongepierová & H. Poková: Možnosti používání regionálních směsí pro obnovu lučních společenstev. – Setkání zemědělců AOPK, Filipov 19. 9. 2007
Články
Poková H. & Bláha L. (2008): Testování klíčivosti semen
planých druhů. – Úroda, 1:61–63.
Poková H. (2007): Kartáčový kombajn . – Bílé-Biele
Karpaty 2:21.
Jongepierová I., Mitchley J. & Tzanopoulos J. (2007):
A field experiment to recreate species rich hay meadows
using regional seed mixtures. – Biological Conservation
139: 297–305.
Exkurze
M. Palmer (USA) s profesorem J. Lepšem (JU České
Budějovice) a doc. J. Klimešovou (AV Třeboň) 26.–27. 4.
2007

Pracovníci Wiltshire Wildlife Trust (England) 4.–6. 6. 2007 do jižní části CHKO.
Seminář pro pracovníky SZIF, Vojšické louky, 19. 6. 2007
Setkání zemědělců AOPK, Filipov 20. 9. 2007
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová, Hana Poková
Přiveď ovečku do Bílých Karpat
Cílem této akce je zlepšit současný stav krajiny
a dosavadní péči o chráněná území Bílých
Karpat. Program je připravován společně se
soukromým zemědělcem Františkem Žákem,
který v současné době hospodaří v Poteči, a jeho
synem Janem Žákem z Rokytnice. Snahou naší
organizace je postupně zvětšovat stádo ovcí
masného plemene Romney Marsh a dosáhnout
stavu cca 120 zvířat, které je přizpůsobeno celoročními pobytu pod širým nebem. Toto stádo
by mělo sloužit k údržbě několika rezervací
a dalších cenných ploch v I. zónách odstupňované ochrany přírody v CHKO Bílé Karpaty.
Tato akce probíhá již od roku 2002, kdy jsme zakoupili 63 ks jehniček. V současné době
máme 44 ks oveček z původního stáda a 75 narozených od roku 2004, to je celkem 119 ks.
Z tohoto počtu máme 59 oveček ve vlastnictví a 60 ks v pronájmu. V tomto počtu jsou
zahrnuty změny v roce 2007, kdy se prodaly 2 ovečky a pro naši organizaci připadlo 20 nově
narozených jehniček.
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová

Odborné projekty
Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem
vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému (VaV SP/2d3/54/07)
V roce 2007 byl zahájen nový projekt, navazující na projekt Analýza biodiverzity v CHKO Bílé
Karpaty jako podklad pro stanovenínovézonace a vhodného managementu cenných území. Jeho
cílem je doplnění chybějících údajů o rozšíření vybraných druhů cévnatých rostlin a živočichů
v Bílých Karpatech a vlivu různých způsobů managementu (především doby seče) na vybrané druhy rostlin a živočichů i travní společenstva za účelem zhodnocení vztahů a trendů: 1)
v rostlinných společenstvech lučních biotopů s faktory prostředí, 2) vybraných indikačních
skupin živočichů lučních biotopů s faktory prostředí, 3) v druhovém složení společenstev
různých taxonomických skupin organismů. Na základě komplexních analýz budou vypracovány zásady managementových opatření pro jednotlivá travní společenstva i jednotlivé ohrožené
druhy rostlin a živočichů vázaných na travní porosty v CHKO Bílé Karpaty.
Důležité bude také uvedení těchto zásad do praxe. Znamená to seznámit zemědělské subjekty
i širší veřejnost s významem bělokarpatských travních porostů a jejich biodiverzitou z evropského hlediska a se zásadami vhodné údržby travních porostů s ohledem na různé nároky

jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Získané výsledky bude pravděpodobně
možno zobecnit na podobná společenstva v jiných oblastech.
Spoluřešiteli tohoto projektu jsou MU Brno, UP Olomouc a Správa CHKO Bílé
Karpaty a podílí se na něm i celá řada botaniků a zoologů.
Finanční zdroj: MŽP ČR
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová
Zahraniční návštěva
Ve dnech 4.–6. 6. 2007 jsme zorganizovali pro
pracovníky Wiltshire Wildlife Trust (Velká
Británie) studijní pobyt v jižní části CHKO
Bílé Karpaty. Prohlédli si při něm výsledky péče
o NPR Čertoryje (včetně zatravňování orné
půdy), genofondový sad v NPR Zahrady pod
Hájem, NPR Javořinu a NPR Porážky.
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová
Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České
republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropského společenství
V roce 2007 pokračoval v Bílých Karpatech tento projekt, který je financován ze zdrojů Rozvojového programu spojených národů – Fondu životního prostředí (UNDP–GEF).
Projekt reaguje na fakt, že z důvodu nevhodného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech ke druhové degradaci horských travních porostů.
ZO ČSOP Bílé Karpaty i v roce 2007 zajišťovala v rámci projektu monitoring biologické
rozmanitosti trvalých travních porostů.
Náplní projektu byl stejně jako v roce předchozím botanický průzkum a monitoring vybraných lokalit, sledování a srovnání vlivu sečení, pastvy a „bezzásahovosti“ na opakovaně
sledovaných plochách a zoologický průzkum a monitoring
významných a indikačních skupin živočichů.
Botanický průzkum a monitoring se uskutečnil celkem na
devíti vybraných lokalitách (Bílé potoky, Hluboče, Hutě,
Chmelinec, Kykula, Lazy, Na Stráži, Pod Hribovňou, Přední
louky). Monitoring trvalých ploch pokračoval na stejných
místech jako v letech předchozích (Brumov, Lopeník,
Suchov). Zoologický průzkum byl zaměřen především na
sledování bioindikačních skupin bezobratlých. Jednalo se
o následující taxonomické skupiny: Araneae, Opiliones, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, a Orthoptera, Hemiptera:
Auchenorrhyncha a Psylloidea, Heteroptera, Hymenoptera:
Symphyta, Diptera: Psychodidae a Anthomyiidae Coleoptera
a Lepidoptera. Výskyt nočních motýlů byl monitorován na
15 vybraných lokalitách I. zóny CHKO Bílé Karpaty. Ostatní

skupiny bezobratlých byly sledovány celkem na osmnácti lokalitách zejména ve střední části
CHKO (Hluboče, Hutě, V Krátkých, Machová, Mechnáč, Mechnáčky, Nová Hora, Petrůvka, Pod Hribovňou, Pod Žítkovským vrchem, lom Rasová, Starý Hrozenkov – lom a terasy,
Štefková, Vyškovec, Zahrady pod Hájem, Záhumenice, Žerotín). Dále proběhl průzkum drobných zemních savců řádu Rodentia na pěti lokalitách (Hutě, Pod Hribovňou, Pod Žítkovským
vrchem, Ve Vlčí a Vyškovec) a na celém území CHKO Bílé Karpaty byl opět monitorován
výskyt chřástala polního.
Dvouletý průzkum a monitoring přinesl zajímavé a mnohdy nové poznatky. Důležitější než
nově nalezené druhy je ovšem využitelnost získaných poznatků pro praktickou ochranu přírody. Výsledky průzkumů a monitoringu jsou využívány Správou CHKO zejména pro zpracovávání plánů péče o jednotlivé lokality a navrhování odpovídajícího managementu v rámci
Programu péče o krajinu.
Finanční zdroj: UNDP–GEF
Zodpovědný řešitel: Zbyněk Piro
Křest tří publikací
V pátek 13. dubna 2007 v odpoledním bloku
zasedání Botanické sekce při Správě CHKO
Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou byly dr. M.
Valachovičem ze Slovenské akademie věd
pokřtěny dvě nové publikace o květeně Bílých
Karpat, které jsou výsledkem projektu Analýza
biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad
pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území. Třetí, zoologická publikace byla pokřtěna doc. Ing. M. Králíčkem na
pracovním setkání lepidopterologů 14. dubna.
Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé
Karpaty obsahuje tzv. síťové mapy 1442 rostlinných druhů vyskytujících se v CHKO Bílé
Karpaty. Mapy ukazují výskyt jednotlivých druhů planých rostlin před rokem 1990 a od roku
1990 do současnosti. Zájemci o přírodu si mohou udělat dobrou představu o tom, kde lze
dané druhy dnes v terénu očekávat. Dokumentují také nástup některých invazních rostlin jako
je křídlatka nebo hvězdnice kopinatá i to, jak některé druhy ustoupily či dokonce zmizely,
např. koniklec
velkokvětý nebo
vstavač štěničný.
V České republice
vyšly podobné atlasy pro NP Podyjí
a CHKO Křivoklátsko.
Komentovaný
seznam cévnatých
rostlin Bílých Kar-

pat obsahuje komentář k cca 1900 rostlinným druhům, které jsou pro území Bílých Karpat
uváděné. Jedná se nejen o plané rostliny, ale také o zavlečené a pěstované druhy. U každého je
stručně uvedeno, jak je hojný či vzácný, kde se vyskytuje a u vzácných rostlin jsou vyjmenované konkrétní lokality i autoři nálezů.
Třetí publikace vycházející ze stejného projektu je zoologicky zaměřená a nese titul Atlas rozšíření vybraných živočichů CHKO Bílé Karpaty. Jedná se o podobnou koncepci jako u rostlinného atlasu s tím rozdílem, že obsahuje mapy rozšíření pouze malé části z Bílých Karpat
známých živočišných druhů, kterých je několikanásobně více než rostlin. Zobrazen je výskyt
130 motýlů, 70 střevlíkovitých brouků a 20 druhů hnízdících ptáků. Mapy ptáků provázejí
i podrobné textové informace o pozorováních jednotlivých druhů.

Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin
V průběhu roku probíhaly udržovací práce v genofondovém sadu v NPR Zahrady pod Hájem ve Velké nad
Veličkou, vysazených stromků na Výzkumu v Malé Vrbce,
a v genofondovém sadu v Rokytnici. Zahrnovaly zimní
prořezávku a tvarovací řez, kosení trávy, sběr ovoce, provádění nahlášených exkurzí, aj.
V průběhu roku byly jako tradičně organizovány dvě lekce
o správném řezání stromů:
• 31. březen – Jarní řez v genofondovém sadu ve Velké
nad Veličkou. Praktickou ukázku výchovného a udržovacího řezu jabloní a modrého ovoce už tradičně
předvedli prof. V. Řezníček a pan L. Tomčala.
• 18. srpen – Letní řez v genofondovém sadu
ve Velké nad Veličkou. V rámci Biodožínek, konaných u příležitosti Ozvěn Horňácka ve Velké nad Veličkou, bylo uspořádáno setkání věnované starým odrůdám.
Proběhla ukázka letního řezu ovocných
dřevin spojená s přednáškou, proč se řez
provádí, jaké jsou jeho zákonitosti a pravidla samotného řezu. Přednáška byla doplněna ochutnávkou čerstvého i sušeného
ovoce a koštem domácích produktů, včetně
destilátů.
Ačkoli tyto akce probíhají každoročně téměř
deset let, zájem o ně neustává.
Finanční zdroj: Program péče o krajinu, SZIF.
Zodpovědný řešitel: Ladislav Tomčala, Václav Tetera

Křest publikace Ovoce Bílých Karpat
V pátek 7. prosince 2007 pokřtili prof. J. Lužný a prof. Zd.
Vachůn publikaci „Ovoce Bílých Karpat“. Křest byl zahájen
vystoupením mažoretek Sokol Veselí n. M. a zpestřen cimbálovou muzikou Petra Galečky a ochutnávkou domácích produktů z bělokarpatského ovoce. Kniha je výsledkem několik let
trvajícího projektu Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro
udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro
záchranu biodiverzity (VaV/620/10/03).
Široký kolektiv autorů a spolupracovníků pod vedením
Ing. Václava Tetery, CSc. na více jak 300 stranách a 400
fotografiích popisuje staré kulturní odrůdy jabloní, hrušní
a slivoní, které se vyskytují ve starých sadech, zahradách a v jiných výsadbách v Bílých Karpatech. Ještě cennější jsou popisy
lokálních odrůd těchto a dalších ovocných druhů včetně
místních typů oskeruší, moruší, dřínů a podobně. Zajímavou
a cennou součástí knihy je kapitola s lidovými názvy ovoce
vyskytujícími se v etnografických regionech Bílých Karpat.
Názvy ovoce – Barynáč, Koníky, Cedron, Plesníky, Jačménky, Praskule, Drístačky, Gulovačky, Kolomaznice a desítky
dalších – jsou krátce jazykovědně vysvětleny. V knize najdeme
i odstavce o historii ovocnářství v regionu, o vývoji pomologie a také spoustu lidové ovocnářské moudrosti v sentencích,
pořekadlech, písních apod.

Ekologická výchova a osvěta
Proč ne smrk
Cílem tohoto projektu bylo seznámení široké
veřejnosti s přirozenými lesními ekosystémy,
jejich významem pro biodiverzitu, ekologickou
stabilitu a v neposlední řadě i srovnání těchto
společenstev s jehličnatými monokulturami.
Celý projekt probíhal v úzké spolupráci se
Správou CHKO Bílé Karpaty, VIS Bílé Karpaty
a ZO ČSOP BZENECKO, takže jeho přínos
vidíme i ve zlepšení komunikace mezi organizacemi státními, neziskovými a obecně prospěšnou společností. Projekt se skládal z několika
částí:
a) Fotografická soutěž
U příležitosti Dne Země 21. dubna 2007 byla ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním
střediskem vyhlášena fotografická soutěž s názvem Proč ne smrk. Přihlásit se do ní mohli
autoři snímků ve věku od šesti do sto dvaceti let. Dodané snímky byly hodnoceny ve třech

tématických okruzích, a to a) květena lesů, b) zvířata lesů a c) krajina.
Uzávěrka soutěže byla stanovena na konec září 2007. Celkem se zúčastnilo
44 autorů a o ceny se utkalo 458 fotografií. Ty byly výhercům předány po
ukončení panelové diskuse dne 13. prosince 2007.
b) Leták
Pro vlastníky a uživatele pozemků byl zpracován a v nákladu 2000 ks
vydán leták Proč ne smrk, který informuje o tom, kde se smrkové lesy
přirozeně vyskytují, jaké přírodní podmínky smrk potřebuje ke svému
zdárnému růstu i jaké typy lesů (listnaté, smíšené, jehličnaté) se vyskytují
na jihovýchodní Moravě. V letáku byly použity i 3 fotografie ze soutěže.
50 kusů tohoto letáku bylo poskytnuto Správě CHKO Bílé Karpaty, další
na obecní úřady a zbývající byly ponechány na Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty pro potřeby ekoporadny.
c) Výstava
Stálá expozice, která je umístěna v průjezdu našeho
střediska, byla v prosinci vyměněna za výstavu s lesní
problematikou. Jednotlivé panely byly vytištěny
dvakrát a byly k nim pořízeny dřevěné stojany, takže
je možné poskytovat tuto výstavu současně školám,
obecním úřadům a dalším zájemcům.
Výstava seznamuje s životním cyklem lesa, jednotlivými lesními společenstvy, jejich ohrožením, typickými druhy rostlin, zvířat a hub. Na 10 panelech o rozměrech 950 × 1200 mm jsou prezentována témata:
Úvod – mapa lesů jihovýchodní Moravy
Lesní ekosystém
Význam lesa
Houby
Lužní lesy
Doubravy
Habřiny
Bučiny
Monokultury smrku
Monokultury borovice
d) Beseda spojená s vyhlášením výsledků fotosoutěže
Ve čtvrtek 13. prosince proběhla v přednáškovém sále beseda věnovaná problematice vysazování smrkových monokultur. Veřejnost tak mohla diskutovat s pracovníky Správy CHKO
Bílé Karpaty. Průběh diskuse a vyhlášení výsledků fotosoutěže bylo
dokumentováno místní kabelovou televizí.
Finanční zdroj: Jihomoravský kraj
Zodpovědný řešitel: Marie Petrů

Časopis Bílé-Biele Karpaty
Oproti předchozímu roku se pro rok 2007 podařilo zajistit finance na vydávání časopisu BíléBiele Karpaty z prostředků MŽP a projektu „Karpatské louky“ UNDP-GEF. Byla vydána dvě
čísla časopisu v nákladu 1 250 kusů, 24 stran. Byla vytištěna na recyklovaném papíře s barevnou obálkou. Fotografie na obálce pokračovaly v sérii makrofotografií hmyzu. Obsah byl
i nadále utvářen ve spolupráci se slovenskými kolegy a celou řadou dobrovolných přispěvatelů
z regionu Bílých Karpat či odborníků na danou problematiku.
Kroužek Karpaťáček
Kroužek mladých ochránců přírody se v průběhu školního roku pravidelně scházel každý
čtvrtek na dobu dvou hodin, a to v počtu 10
členů.
Finanční zdroj: MŠMT, ČSOP
Zelená stezka – Zlatý list
V letošním 35. ročníku této přírodovědné
soutěže si naši Karpaťáčci vedli velmi dobře.
Prověřili své znalosti a přivezli si domů ocenění
za druhé místo. Soutěž se konala 19. května v Hodoníně.

Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2007:
Ing. Jiřina Gaťáková, Miroslava Chromečková, Ing. Bohumil Jagoš, Ing. Jan Willem Jongepier, RNDr. Ivana Jongepierová, Mgr. Jiří Němec, Pavel Petrů, Marie Petrů, DiS., Mgr. Radka
Piknerová, Ing. Zbyněk Piro, Ing. Hana Poková, David Prachař, Jitka Říhová, Petr Říha,
Mgr. Martin Slanina, Ing. Václav Tetera, CSc., Ladislav Tomčala, Vladislav Tomšej, Jaroslava
Tomšejová, PhDr. Vít Trachtulec, Mgr. Petr Wolf, Ph.D., členové Karpaťáčku – 10 mladých
ochránců přírody.
Základní organizace 58/06 Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel./Fax.: 518 324 792, 518 322 545
e-mail: csop@bilekarpaty.cz
Internet: http://www.bilekarpaty.cz/csop/
IČ: 47895497
DIČ: CZ47895497
Česká spořitelna Veselí nad Moravou
Bankovní spojení: 144 278 53 99 / 0800

Finanční zpráva za rok 2007
Rozvaha (bilance)
nevýdělečných organizací sestavená k 31. 12. 2007
(v tisících Kč na 2 desetinná místa)
Aktiva
A. Dlouhodobý
majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
II. Dlouhodobý
hmotný majetek
Pozemky
Budovy, haly, stavby
Samostatné movité
věci a soubory movitých věcí
III. Dlouhodobý
finanční majetek
Finanční majetek
IV. Oprávky
Oprávky k dlouhodobému majetku
B. Krátkodobý
majetek
I. Zásoby
Zboží na skladě
a v prodejnách
II. Pohledávky
Odběratelé
Poskytnuté provozní
zálohy
III. Krátkodobý
finanční majetek
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
IV. Jiná aktiva
Náklady příštích
období
Aktiva celkem

k 1.1.
2553,87
86,78
86,78
3700,59
93,69
3389,18
217,72
30,00
30,00
-1263,50
-1263,50
1718,93
384,78
384,78
414,29
396,70
17,59
856,45
53,15
2,22
801,08
63,41

k 31.12. Pasiva
A. Vlastní zdroje
2438,63
I. Jmění
Vlastní jmění
86,78
II. Výsledek hospo86,78 daření
Účet výsledku hospo3700,59
daření
93,69 Výsledek hospodaření
3389,18 ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk,
217,72 ztráta minulých let
B. Cizí zdroje
I. Rezervy
30,00
II. Dlouhodobé
30,00 závazky
-1378,74 III. Krátkodobé
závazky
-1378,74
Dodavatelé
Zaměstnanci
1888,74
Závazky k institucím
670,48 sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotní670,48
ho pojištění
312,77 Ostatní přímé daně
295,38 Daň z přidané hodnoty
17,38
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
898,92
IV. Jiná pasiva
145,47 Výdaje příštích období
0,97 Výnosy příštích
752,49 období
6,57 Pasiva celkem

63,41

6,57

4272,80

4327,37

k 1.1.
4184,88
4272,74
4272,74

k 31.12.
4100,65
4139,92
4139,92

-87,86

-39,27

-

-39,27

-87,86

-

0,00

0,00

87,91
0,00

226,72
0,00

0,00

0,00

72,50

129,89

0,56
5,34

46,90
13,90

15,05

11,09

2,67

2,061

38,37

47,98

0,91
9,60
15,41
2,00

-6,46
14,41
96,83
2,00

13,41

94,83

4272,79

4327,37

Výkaz zisků a ztráty
nevýdělečných organizací sestavený k 31. 12. 2007
(v tisících Kč na 2 desetinná místa)
Výnosy
Náklady
I. Tržby za vlastní výkony
I. Spotřebované nákupy
862,58
a zboží
Spotřeba materiálu
Tržby za vlastní výrobky
4,98 Spotřeba energie
469,87 Prodané zboří
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
387,73 II. Služby celkem
II. Změny stavu vnitroorg. zásob
0,00 Opravy a udržování
III. Aktivace
0,00 Cestovné
IV. Ostatní výnosy
63,27 Náklady na reprezentaci
Úroky
5,52 Ostatní služby
Kurzové zisky
12,80 III. Osobní náklady
Jiné ostatní výnosy
44,95 Mzdové náklady
5,04 Zákonné sociální pojištění
V. Tržby z prodeje majetku
5,04 Zákonné sociální náklady
Tržby z prodeje materiálu
VI. Přijaté příspěvky
694,15 IV. Daně a poplatky
Přijaté přís. m. org. složkami
0,58 Ostatní daně a poplatky
Přijaté příspěvky (dary)
689,17 V. Ostatní náklady
Členské příspěvky
4,40 Kurzové ztráty
VII. Provozní dotace
1530,98 Jiné ostatní náklady
Provozní dotace
1530,98 VI. Odpisy, prodaný majetek
Výnosy celkem
3156,02 Odpisy DM
Výsledek hospodaření před zdaVII. Poskytnuté příspěvky
-39,28
něním
Poskytnuté příspěvky m org.sl.
Daň z příjmu
0,00 Poskytnuté členské příspěvky
Výsledek hospodaření
-39,28 VIII. Daň z příjmu
po zdanění
Náklady celkem

403,76
152,85
56,75
194,16
1418,89
28,99
245,17
3,55
1141,18
758,52
647,39
103,21
7,92
0,61
0,61
21,64
0,19
21,45
115,23
115,23
476,65
470,00
6,65
0,00
3195,30

Z toho hospodářská činnost
Výnosy hospodářské činnosti
I. Tržby za vlastní výkony a
zboží
Tržby z prodeje služeb
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření
po zdanění

112,36
112,36
112,36
-8,68
0,00
-8,68

Náklady hospodářské činnosti
I. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Ostatní služby
VI. Odpisy, prodaný majetek
Odpisy DM
Náklady celkem

35,12
0,54
34,58
62,52
10,59
51,93
23,40
23,40
121,04

Komentář k hospodaření
Rozvaha
V aktivách jsou nejvýznamnější položkou stavby, dále pak pozemky, samostatné movité věci,
software a ostatní finanční majetek, dále pak oprávky k tomuto majetku. Krátkodobý majetek
tvoří zásoby zboží a finanční majetek, který je veden na bankovních účtech u České spořitelny a ČNB a v pokladně. Velkou část pohledávek tvoří odběratelé za prodané zboží. Náklady
příštích období tvoří hlavně leasing Fabie aj.
Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku vztahujících se k dotaci. Krátkodobé závazky - zaměstnanci, závazky k institucím sociální a zdravotní
pojištění, ostatní přímé daně byli v době tisku výroční zprávy uhrazeny. Velká část pohledávek
za odběratele zůstává v době tisku nezaplacena. Dohadné účty pasivní se týkají nákladů na
elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace vztahující se k roku 2007. Výnosy příštích období se
vztahují k nadačnímu příspěvku od FOA, který bude realizován v příštím účetním období.
Výkaz zisků a ztráty
Největší část výnosů v roce 2007 tvořily finanční prostředky získané na realizaci různých
činností, projektů a akcí tj. poskytnuté dotace na Výzkum a vývoj od Ministerstva životního
prostředí ČR a dále prostřednictvím ÚVR ČSOP a CDM ČSOP od MŽP ČR a MŠMT ČR,
Jihomoravského kraje a SZIF. Dále pak výnosy z vlastní činnosti jsou tvořeny realizací zakázek
od různých organizací a prodejem zboží.
Největší část nákladů v roce 2007 tvoří služby, osobní náklady, spotřeba materiálu a energie,
které byly z velké části použity k realizaci projektů. Stejně tak ostatní náklady souvisí s realizací
projektů a na správu a řízení organizace.
V roce 2007 byl z osobních nákladů placen průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v HPP 1,416. Průměrný evidenční počet v HPP ve FO za rok 2007 je 3,416. S 49
pracovníky byly uzavřeny dohody o provedení práce.
Organizace provozovala hospodářskou činnost formou nájmu nemovitosti a reklamy
Organizace je od 1. 9. 2006 stala plátcem daně z přidané hodnoty.
Ověření účetní závěrky auditorem
Dne 27. 3. 2008 proběhlo ověření účetní závěrky k 31. 12. 2007 auditorem Ing. Josefem Bučkem, číslo dekretu 1378 s výrokem, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech
věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění, finanční situace a zdroje krytí stálých
a oběžných aktiv.
Ověření čerpání finanční prostředků na projekt na Vědu a Výzkum auditorem
Dne 22. 1. 2008 proběhlo ověření čerpání finančních prostředků auditorem Ing. Josefem
Bučkem, číslo dekretu 1378 na projekt z MŽP ČR: VaV/SP2d3/4/07 s výrokem, že Přehledy
čerpání nákladů projektů a související dokumentace je ve shodě s podmínkami MŽP a Nařízením vlády č. 461/2002 Sb.
Sestavila: Jitka Říhová

Kopie zprávy auditora k účetní závěrce

