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111...   ÚÚÚVVVOOODDD   
 

V roce 2009 bylo hlavní úsilí věnováno pracím na projektu „Syntéza poznatků o stavu 
biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem vytvoření metodiky pro 
zachování biodiverzity tohoto ekosystému“ financovaného z programu Výzkum a vývoj 
(VaV) Ministerstva životního prostředí.  

Dále jsme spolupracovali na mezinárodním projektu SALVERE, jehož cílem je využívání 
regionálních travinobylinných směsí. Připravili jsme osivo na zatravnění téměř 70 ha orné 
půdy v oblasti Bílých Karpat.  V rámci Pozemkového spolku Čertoryje jsme udržovali 
pronajaté pozemky včetně genofondového sadu ve Velké nad Veličkou a zahájili jsme 
kampaň Přispějte k obnově luk v Pomoraví. Jedná se o vykoupení orné půdy v lokalitě Vlčí 
hrdlo u Bzence a následnou obnovu lučního společenstva.  

Na řešení projektů se podílela Správa CHKO Bílé Karpaty, Vzdělávací a informační 
středisko (VIS) Bílé Karpaty, o.p.s (ČSOP Bílé Karpaty je jedním ze tří zakladatelů této 
obecně prospěšné společnosti), VST Zubří, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita 
v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci, 14 botaniků, 16 entomologů a 4 další 
spolupracovníci. Všem jmenovaným touto cestou děkujeme za spolupráci.  

Náš dík za finanční nebo odbornou pomoc však patří i mnoha dalším organizacím:  
 

Ministerstvo životního prostředí ČR,   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  Ústřední výkonná rada ČSOP 
Jihomoravský kraj     Státní zemědělský a intervenční fond ČR  
Město Veselí nad Moravou   ZO ČSOP Bzenecko, Bzenec    
ČSOP – CDM     Botanický ústav AV ČR Třeboň  
Národní muzeum, Praha   Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová 
 

Chtěli bychom poděkovat také všem dárcům, kteří přispívají na vydávání časopisu Bílé - 
Biele Karpaty. Zvláště chceme poděkovat těmto předplatitelům a obcím: Jiří Gajda, Roman 
Janish, Lenka Dolejská, Obec Javorník, Obec Velká nad Veličkou, Obec Hroznová Lhota, 
Obec Újezd, Obec Loučka, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem, Obec Korytná a Obec 
Suchov. 

 
 

Kontakt 
 
ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY 
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 
 

mailto:csop@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/csop/
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222...   ÚÚÚdddrrržžžbbbaaa   kkkrrraaajjjiiinnnyyy   
 
Pozemkový spolek Čertoryje 
  
 Naše organizace v roce 2009 rozšířila svou působnost z CHKO Bílé 
Karpaty (NPR Čertoryje, několik pozemků v NPR Zahrady pod Hájem 
aj.) i o zájmové plochy v Pomoraví v k. ú. Bzenec, v lokalitě zvané Vlčí 
hrdlo. 

V minulosti zde byly vlhkomilné louky se sítí kanálů, v první 
polovině 70. let minulého století však byly z větší části převedeny 
na intenzivně obhospodařovanou ornou půdu. Po dohodě 
s uživateli – VSV, a. s., Vracov – přestala být v roce 2008 pole 
v lokalitě Vlčí hrdlo orána, byla dvakrát ročně pokosena a 
přirozenou sukcesí postupně přechází ve společenstvo 
vlhkomilných luk. Území se stává názornou ukázkou obnovy 
přírodních hodnot a podpory jejich ochrany prostřednictvím 
uvážlivého hospodaření. 
 Na podzim 2008 byli vlastníci pozemků seznámeni s možností 
prodeje svých pozemků v rámci kampaně Místo pro přírodu. Na 
dopisy pozitivně zareagovalo přes 20 vlastníků pozemků, několik 
dalších přislíbilo prodej po vyřízení dědických řízení. Jeden 
pozemek byl vykoupen na podzim 2009. V listopadu 2009 se 

podařilo zahájit kampaň Přispějte k obnově luk v Pomoraví (zahájení paralelně na konferenci 
ČBS v Praze a TSTTT v Uherském Hradišti), pro kterou byl připraven leták (5000 ks) 
s vloženou složenkou a zprovozněny webové stránky www.obnovaluk.cz. 

.  
 

Lokalita Vlastnictví Nájem Věcná břemena Smlouvy  
o spolupráci 

Celkem 

Čertoryje 0,6805 165,6297   141,8033 308,1135 
Jazevčí  0,7622   0,7622 
Porážky  3,6322   3,6322 
Zahrady pod Hájem  31,4715   31,4715 
Malá Vrbka – Výzkum  4,3183   4,3183 
Rokytnice   2,3952  2,3952 
Rybníky (k. ú. Blatnice 
p. Sv. Ant.) 

   1,7 1,7 

Celkem     352,3929 

Tab. 1. Právní vztahy k nemovitostem v Pozemkovém spolku Čertoryje k 31. 12. 2009 (čísla vyjadřují 
plochu v hektarech) 

Na území NPR Čertoryje v k. ú. Kněždub má naše organizace uzavřeno s 53 vlastníky 
smlouvy o nájmu pozemků. Zbývající pozemky byly do roku 2008 podnajaté od zemědělské 
firmy Rolnická, a.s., Kněždub. V loňském roce Rolnická, a. s., neprodloužila nájemní vztah 
s vlastníky pozemků na území NPR Čertoryje a předala nám seznam těchto vlastníků 
k vyřízení přímého nájmu naší organizací (jedná se o ca 200 vlastníků).  

Údržbu NPR Čertoryje v k. ú. Kněždub a Tvarožná Lhota v roce 2009 provedli soukromí 
zemědělci F. Žák a P. Říha ze zemědělských dotací a akciová společnost Žerotín z programu 
péče o krajinu (PPK). Údržbu NPR Zahrady pod Hájem provedli M. Švrček a L. Tomčala. 
Lokality Výzkum u Malé Vrbky a Rybníky u Blatnice pod Svatým Antonínkem ošetřil 

http://www.obnovaluk.cz/
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P. Říha z PPK. Pokosení pozemků v Rokytnici zajistila obec, v NPR 
Jazevčí a NPR Porážky pak uživatelé okolních pozemků. 

Ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty pokračovaly výkupy 
pozemků. Několik nových pozemků se podařilo získat do nájmu 
Pozemkového spolku Čertoryje.  

Připravili jsme také 2. vydání informačního letáku NPR čertoryje a 
to v české (3000 ks) a anglické verzi (2000 ks). 

Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty vedli členové naší organizace od 
konce dubna do konce září několik exkurzí do NPR Čertoryje, NPR 
Porážky a NPR Zahrady pod Hájem, kterých se zúčastnili zájemci z 
celé republiky i zahraničí.  

 
Zodpovědný řešitel: RNDr. Ivana Jongepierová 

 
 
Přiveď ovečku do Bílých Karpat 

 
Cílem této akce bylo zlepšit současný stav krajiny Bílých Karpat a dosavadní péči o zdejší 

chráněná území. Program byl v roce 2002 připraven společně se soukromým zemědělcem 
Františkem Žákem z Poteče a jeho synem Janem Žákem z Rudimova. K chovu bylo vybráno 
stádo ovcí masného plemene Romney Marsh, které je přizpůsobeno celoročnímu pobytu pod 
širým nebem.  

Dvanácti vlastníkům v roce 2009 skončila 
nájemní smlouva a k dalšímu prodloužení 
vzhledem ke stáří ovcí již nedošlo. Na další 
roky máme uzavřeny nájemní smlouvy již 
pouze s několika vlastníky ovcí. Celé stádo 
postupně přechází do vlastnictví pana Žáka 
a s následným odprodejem jehňat jednotlivým 
subjektům již nepočítáme. 

Naší snahou v tomto projektu bylo 
vybudovat kvalitní stádo o velikosti 120 kusů 
a pomoci navrácení ovcí do naší krajiny, což 
se podařilo.  
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová 

 
 
Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk  

 
V roce 2009 bylo zatravněno 84 ha na 8 lokalitách (Bojkovice-Ústsko, Dolní Němčí, 

Korytná, Louka, Nová Lhota, Slavkov, Strážnice).  
Pěstování semen bylinných komponent opět zajistili manželé Ocelíkovi z Hrádku 

u Slavičína. Bohužel se ukázalo, že byliny v loňském roce zaseté na záhumence pana Tomeše 
v Hrubé Vrbce vzešly hodně špatně, takže se pro kartáčovou sklizeň semen nebudou dát 
použít. To, co vyrostlo, však bylo sklizeno ručně. Také úroda semen sveřepu vzpřímeného a 
kostřavy žlábkaté, vypěstovaná panemVachůnem ve Velké nad Veličkou, byla díky suchému 
jaru hodně slabá. Úspěšná však byla kartáčová sklizeň, kterou bylo získáno 457,2 kg osiva.  
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Inventura osiva ke dni 31. 12. 2009 ukázala následující zásobu osiva: 

druh 
množství 
(kg)  druh 

množství 
(kg) 

smělek jehlancovitý 1,50  chrastavec Kitaibelův 3,080 
válečka prapořitá 4,80  chrpa čekánek 3,000 
sveřep vzpřímený 102,53  chrpa luční 2,600 
kostřava žlábkatá 143,36  jitrocel prostřední 2,400 
   kopretina chocholičnatá 6,000 
směska z kombajnu 53,49  orlíček obecný 1,840 
kartáčový sběr 354,52  pampeliška srstnatá 0,800 
   prvosenka jarní 0,520 
bílojetel bylinný 1,50  řepík lékařský 6,000 
hrachor širolistý 5,00  svízel syřišťový 5,400 
jetel červenavý 10,80  šalvěj luční 4,400 
jetel luční 4,00  šalvěj přeslenitá 0,135 
kručinka barvířská 2,30  kozinec cizrnovitý 4,100 
štírovník růžkatý 0,00  třezalka tečkovaná 3,800 
tolice srpovitá 4,50  tužebník obecný 3,140 
úročník bolhoj 2,10  zvonek broskvolistý 0,500 
vičenec ligrus 2,30  zvonek klubkatý 3,100 
 

 
Téma obnovy luk a tvorby regionální travinobylinné směsi bylo prezentováno při několika 
přednáškách a exkurzích: 

 
Odborné přednášky  
9. 9. 2009 – Jongepierová I. & Mitchley J. : Ecological principles for the re-creation of 
species rich grasslands in agricultural landscapes. EGF Brno.  
 
 
Odborné exkurze 
2. 5. 2009 – NPR Čertoryje + zatravňování 
(studenti Přf UK Praha)  
11. 5. 2009 – NPR Čertoryje + zatravňování 
(studenti MZLU Lednice)  
14. – 15. 5. 2009 – NPR Čertoryje + 
zatravňování, NPR Porážky (úředníci Odboru 
životního prostředí Jihomoravského kraje) 
22.5.2009 – PP Žerotín + zatravňování (Peter 
Veen, KNNV Holandsko) 
8.9.2009 – NPR Čertoryje + zatravňování 
(účastníci mezinárodní konference EGF) 
 
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová 
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Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin  
 
Kromě již tradiční péče o genofondový sad v NPR 

Zahrady pod Hájem ve Velké nad Veličkou (na který je 
od roku 2008 čerpána dotace v rámci programu 
ekologické zemědělství) a vysázené stromky na 
Výzkumu u Malé Vrbky jsme zorganizovali další 
vzdělávací a propagační akce. Během celého roku jsme 
zodpovídali různé dotazy ohledně pěstování a záchrany 
starých a místních odrůd ovocných dřevin, provedli 
sadem několik exkurzí a představili plody ze sadu na 
ovocnářských výstavách v regionu (Veselí nad 
Moravou, Kozojídky). 

Semináře v genofondovém sadu 
21. březen – Jarní řez  

Výchovný a udržovací řez ovocných stromů, stejně jako 
další ovocnářské praktiky, předvedli prof. V. Řezníček 
a pan L. Tomčala.  

 
22. srpen – Letní řez 
 V rámci Biodožínek, konaných u příležitosti Ozvěn Horňácka ve Velké nad Veličkou, bylo 
uspořádáno setkání věnované starým odrůdám. Byly předvedeny, komentovány a 
ochutnávány plody různého letního ovoce včetně kořalek z různých odrůd ovocných plodin. 
Akce pokračovala ukázkou letního řezu ovocných dřevin. 
 
Finanční zdroj: AOPK, SZIF. 
Zodpovědný řešitel: Ladislav Tomčala 
 
 
Pšenice dvouzrnka 

 
V loňském roce jsme rovněž pokračovali v množení 

regionálního typu pšenice dvouzrnky – tradiční obiloviny 
dobře snášející místní podmínky, hojněji pěstované ještě 
v polovině 20. století. Pěstování tentokrát zajišťoval pan 
J. Vachůn. Výnos dvouzrnky v roce 2009 byl 346,9 kg.  

Za použití pšenice dvouzrnky plánujeme nyní založit 
ukázkové políčko, kde kromě vlastní dnes velmi vzácně 
pěstované plodiny budou přisety mizející plevele starých 
obilných kultur. Pro tento účel jsme již vybrali vhodný 
pozemek a také nasbírali semena více než 15 druhů vzácných 
plevlů, takže v roce 2010 již bude možné přejít k samotnému 
založení políčka.  
 



- 7 - 

333...   OOOdddbbbooorrrnnnééé   PPPrrrooojjjeeekkktttyyy   
 
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) 

 
Cílem tohoto projektu, zahájeného v roce 2007, je 

doplnění chybějících údajů o rozšíření vybraných 
druhů cévnatých rostlin a živočichů v Bílých 
Karpatech a vlivu různých způsobů managementu 
(především mozaikovitosti a doby seče) na vybrané 
druhy rostlin a živočichů i celá travinobylinná 
společenstva a zhodnocení vztahů a trendů:  

1) v rostlinných společenstvech lučních biotopů 
a jejich prostředí,  

2) ve vybraných indikačních skupinách živočichů 
lučních biotopů a jejich prostředí,  

3) v druhovém složení společenstev různých 
taxonomických skupin lučních 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.  

 
V roce 2009 pokračoval v rámci projektu výzkum vlivu jednoročního ponechání části louky 

ladem, který sledujeme pomocí trvalých ploch od roku 2008 na lokalitách Čertoryje, Javorina, 
Hutě a Kaňoury. Na těchto plochách jsme loni zapsali vegetaci první rok po nepokosení 
poloviny dílčích plošek.  

V návaznosti na zápisy výchozího stavu tak již bylo možné ověřit, zda během jediného 
roku nekosení došlo k zachytitelným změnám vegetace a případně k jakým. I po roce 
nepokosení již byly rozdíly mezi pokusnými a kontrolními ploškami patrné, zejména na 
lokalitách Velká Javořina a Kaňoury.  

Hlavním cílem studie je ovšem zjistit, 
jak se bude rok nekosený porost vyvíjet 
po obnovení pravidelného sečení. 
V tomto směru bude možno dělat první 
závěry nejdříve letos – po třetím zápisu 
ploch. V roce 2009 již byly všechny 
pokusné plošky posečeny, tedy i ty, jež 
byly v roce 2008 ponechány ladem.  

Tyto pilotní výsledky byly v září 2009 
prezentovány na mezinárodní konferenci 
Management travních porostů kraso-vých 
oblastí konané v Moravském krasu 
(FAJMON et al. 2009).  
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Pokračovalo také sledování zástupců čeledi hořcovité (Gentianaceae) a ověřování jejich 
historických lokalit. Hlavní pozornost byla přitom zaměřena na nejohroženější taxony této 
čeledi – hořečky (Gentianella spp.). Pro hořeček nahořklý (G. amarella) bylo současné známé 
rozšíření v Bílých Karpatech publikováno K. Fajmonem et al. (in: HADINEC & LUSTYK 2009). 
Horeček žlutavý pravý (G. lutescens subsp. lutescens) byl potvrzen ve dvou exemplářích v PP 
U zvonice a v jediném exempláři v PP Pod Hribovňou. Jediná bohatší populace je známa z PR 
Hutě u Žítkové, kde bylo pozorováno asi 60 kvetoucích rostlin. V PP Mravenčí louka, kde se 
snad dosud rovněž vyskytuje, letos nalezen nebyl. Současné rozšíření horečku žlutavého 
karpatského (G. lutescens subsp. carpatica) podrobněji shrnul P. Batoušek (in: HADINEC 
& LUSTYK 2009). 

Další částí projektu bylo sledování vybraných lučních 
lokalit s ohledem na více taxonomických skupin. V roce 
2009 to byly zejména různé skupiny hmyzu – rovnokřídlí 
( škvoři, švábi a kudlanky), denní motýli, noční motýli 
a brouci – jednak zejména fytofágní brouci získávaní 
aktivním odchytem, jednak převážně zástupci 
střevlíkovitých brouků (Carabidae) získavaní odchytem do 
zemních pastí. 

Pro zemědělce a další subjekty udržující zdejší louky a 
pastviny jsme vydali publikaci Zásady údržby travních 
porostů v CHKO Bílé Karpaty. 

Spoluřešiteli tohoto projektu jsou MU Brno, UP 
Olomouc a Správa CHKO Bílé Karpaty. Podílí se na něm 
také mnoho dalších odborníků – botaniků a zoologů.  
 
Finanční zdroj: MŽP 
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová 

 

Publikované práce 
FAJMON K., DEVÁNOVÁ K. & JONGEPIEROVÁ I. (2009): 

Vliv jednoročního nepokosení na luční vegetaci – jeden 
rok po nekosení. – In: VESELÝ P. & SKLÁDANKA J. 
[eds], Management travních porostů krasových oblastí, 
Sborník mezinárodní konference, Chata Macocha 16. 9. 
– 18. 9. 2009, p. 9, Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita v Brně, Brno. 

HADINEC J. & LUSTYK P. [eds] (2009): Additamenta ad 
floram Reipublicae Bohemicae VIII. – Zprávy Čes. 
Bot. Společ. 44: 185–319. 

 
 
PIRO Z. [ed.] (2009): Zásady údržby travních porostů 

v CHKO Bílé Karpaty. – ZO ČSOP Bílé Karpaty 
Veselí nad Moravou, 14 pp. 
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Mezinárodní projekt SALVERE, dílčí část č. 1CE052P3: Polopřirozené travní 
porosty – zdroj pro vylepšení biodoverzity (Semi-natural grassland as a source 
of biodiversity improvement) 

Cílem mezinárodního projektu SALVERE je využít zachovalé polopřirozené travní 
porosty s bohatým druhovým spektrem původních druhů jako zdroje hodnotného materiálu 
pro založení nových lučních porostů. Důraz je přitom kladen na zdokonalení metod sklizně 
semen ve zdrojových porostech. Projekt je realizován od roku 2009 v rámci Operačního 

programu nadnárodní spolupráce (OPNS) 
Střední Evropa a spolufinancován z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF). Projekt potrvá do roku 2011. 

Hlavním řešitelem za Českou 
republiku je OSEVA PRO, s.r.o., OZ 
Výzkumná stanice travinářská Rožnov – 
Zubří. Naše organizace se podílí na části 
zaměřené na experimentální výzkum 
obnovy druhově bohaté louky vege-
tačního svazu Mesobromion, jemuž 
odpovídají některé typy bělokarpatských 
luk.  

V roce 2009 byly v rámci tohoto výzkumu založeny trvalé plochy na dosavadním poli u 
Malé Vrbky, na nichž bude sledován vývoj vegetace následkem čtyř různých způsobů 
zalučnění.  

Variantami zatravnění byly: 
1) rozhození čerstvě sklizeného 

zeleného sena (na konci července),  
2) vysetí semenné směsi sklizené 

na zdrojové ploše kartáčovým 
sběračem v jediném termínu (sklizeň 
na konci července, výsev v září),  

3) vysetí semenné směsi sklizené 
na zdrojové ploše kartáčovým 
sběračem ve třech termínech (sklizeň 
na začátku července, konci července 
a konci srpna – sklízena byla vždy 
stejná zdrojová plocha –, výsev v 
září), 

4) spontánní sukcese (kontrolní úhorová plocha).  
Pro zalučnění byl použit rostlinný materiál z Vojšických luk pod vrcholem Kobyly. 

Kromě samotné sklizně (kosení nebo sběr semen kartáčovým sběračem) byla zdrojová louka, 
obsahující po jedné zvláštní zdrojové ploše pro každou zatravňovanou trvalou plochu, také 
podrobně botanicky prozkoumána. 
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Vzorky materiálu získaného kartáčovým sběračem byly 
také analyzovány co do druhového složení a poměrného 
zastoupení obsažených semen. Zjištěné výsledky umožní 
mnohem lepší posouzení úspěšnosti vzcházení druhů. 
Srovnání výsledků ze vzorků sklizených v různých termínech 
navíc dává přesnější představu o dynamice zrání semen 
v lučním porostu v průběhu léta. Vzorky analyzovala Ivana 
Semanová, jež v rámci projektu zpracovává dizertační práci 
na Zahradnické fakultě Mendlovy univerzity v Brně. 
 
Finanční zdroj:OSEVA PRO, s.r.o. Výzkumná stanice travinářská 
Zubří (OPNS, ERDF)  
Zodpovědný řešitel:Ivana Jongepierová 
 
 
 
444...   EEEkkkooolllooogggiiiccckkkááá   vvvýýýccchhhooovvvaaa   aaa   ooosssvvvěěětttaaa   
 
Proč ne smrk 

 
V roce 2007 byla naší organizací 

připravena putovní výstava, jejímž 
cílem bylo seznámit širokou veřejnost 
s přirozenými lesními ekosystémy, 
jejich významem pro biodiverzitu, 
ekologickou stabilitu a v neposlední 
řadě i srovnání těchto společenstev s 
jehličnatými monokulturami.  

Na 10 panelech o rozměrech 950 x 
1200 mm seznamuje s životním 
cyklem lesa, jednotlivými lesními 
společenstvy, jejich ohrožením, 
typickými druhy rostlin, zvířat a hub. 
V únoru 2009 byla tato výstava na 14 
dní zapůjčena Domu dětí a mládeže 
z Uherského Brodu. 
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Časopis Bílé-Biele Karpaty 
 
V roce 2009 přešlo vydávání 14. ročníku časopisu Bílé – 

Biele Karpaty na naši organizaci. Časopis vyšel v nákladu 1300 
ks. První číslo mělo 24 stran, druhé číslo bylo rozšířeno na 28 
stran o přílohu věnovanou 30. výroční vzniku CHKO Biele 
Karpaty. Do roku 2008 vycházel časopis na recyklovaném 
papíře, pro špatnou čitelnost a rozlišení fotek jsme se však 
rozhodli pro změnu. Od 14. ročníku je časopis vydáván na 
papíře s certifikátem FSC s celobarevnou obálkou a došlo ke 
zlepšení designu. 

Časopis se dostal do rukou především pracovníkům 
obecních a městských úřadů v CHKO Bílé a Biele 
Karpaty a přilehlých oblastech, zastupitelům těchto obcí 
a měst, pracovníkům krajských a městských odborů 
životního prostředí, učitelům vybraných základních 
a středních škol, centrům ekologické výchovy, místním 
a okresním knihovnám i na další instituce. Obě čísla 
časopisu obdrželo i celkem 269 předplatitelů.  
 
Finanční zdroj: MŽP, obce, předplatitelé  
Zodpovědný řešitel: Jan W. Jongepier 

 
 
 
 

Ekocentrum ČSOP Bílé Karpaty 
 
Další aktivity probíhaly ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé 

Karpaty, o.p.s.. Bylo odučeno 468 výukových programů pro více než 8,4 tisíce dětí, byly 
uspořádány vzdělávací semináře pro pedagogy, proběhlo 42 terénních exkurzí pro základní a 

střední školy i veřejnost včetně 
exkurzí k ekozemědělcům. Celkem se 
zúčastnilo 839 zájemců.  

Každý měsíc od ledna do března a 
od října do prosince probíhaly 
cestopisné večery.  

Vydány byly 4 nové informační 
letáky (Veselí nad Moravou, Jak 
stavět v CHKO BK – Praktická 
příručka pro stavebníky, Lidová 
architektura staveb v CHKO BK, 
Mapa příkladů karpatského dědictví v 
Moravskoslezském kraji) a 
instalováno 5 panelů naučné stezky 
Hrnčířské louky. 
Více viz www. bilekarpaty.cz/vis 
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MOP Huascarán 
 
Kmen Huascarán pracuje od roku 1977, kdy byl ve spolupráci s TISem založen ve Veselí 

nad Moravou Ludmilou Zikuškovou. Později spolupracoval s naší ZO ČSOP a Správou 
CHKO Bílé Karpaty, a to až do roku 1985, kdy přesunul svou činnost do Velatic u Brna 
(www.huascaran.blog.cz). Od roku 
1989 pracoval pod hlavičkou Ligy 
lesní moudrosti, v roce 
2009 přešel pod naši organizaci. 

Kmen Huascarán se schází ke 
schůzkám dvakrát týdně na dvě 
hodiny. Na schůzky chodí 14 členů 
a 3 dospělí vedoucí. Kmen 
pravidelně pořádá výpravy, 
jednodenní i vícedenní. Každý rok 
se koná také čtrnáctidenní tábor 
v tee-pee v Údolí černého čápa na 
Zábřežsku. 

Aktivity dětského kolektivu 
jsou podporovány sdružením MOP 
z prostředků MŠMT. 
Zodpovědný řešitel: Ludmila Zikušková 
 
 
555...   SSSeeezzznnnaaammm   čččllleeennnůůů   
 
V roce 2009 byli členy naší organizace  tito členové: 
 

Mgr. Katarína Devánová 
PhDr. Petr Dolejský 
Mgr. Karel Fajmon 
Ing. Jiřina Gaťáková  
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 
Bc. David Prachař  
Jitka Říhová  
Petr Říha  
Ing. Václav Tetera, CSc. 
Ladislav Tomčala  
Vladislav Tomšej  
Jaroslava Tomšejová 
PhDr. Vít Trachtulec 

      
Členové Huascaránu – 14 mladých ochránců přírody 
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666...   FFFiiinnnaaannnčččnnnííí   zzzppprrrááávvvaaa   zzzaaa   rrroookkk   222000000999   
 

ROZVAHA (BILANCE) 
nevýdělečných organizací sestavená k 31.12.2009  

(v tisících Kč na 2 desetinná místa) 
 

AKTIVA k 1.1.  k 31.12. 
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK 2323,53 2208,29 
 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 86,78 86,78 
Software  86,78 86,78 
 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 3700,59 3700,71 
Pozemky  93,69 93,69 
Budovy, haly a stavby 3389,18 3389,18 
Samostatné movité věci a soubory  
 movitých věcí  217,72 217,84 
 
III. Dlouhodobý finanční majetek 30,00 30,00 
Finanční majetek  30,00  30,00 
 
IV. Oprávky --1378,74 -1493,96 
Oprávky k dlouhodobému majetku -1378,74 -1493,96 
 
 
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK 2113,61 2440,42 
 
I. Zásoby  727,79 361,14 
Zboží na skladě a v prodejnách 727,79 361,14 
 
II. Pohledávky  378,74 798,20   414,29 
Odběratelé 291,54 738,23 
Poskytnuté provozní zálohy 18,75 10,56 
DPH 0,00 1,81 
Nároky na dotace 68,45 0,00 
Dohadné účty aktivní 0,00 47,60 
 
III. Krátkodobý finanční majetek1007,08 1281,08 1007,08  - Peníze  23,36 
Pokladna 43,66 108,09 43,66 
Ceniny 0,48 1,45 0,48  
Bankovní účty 962,94 1171,54 962,94 
 
Aktiva celkem 4437,14 4648,71 

PASIVA k 1.1. k 31.12. 
A.VLASTNÍ ZDROJE 4266,08 4406,42 
 
I. Jmění  4055,70 4221,12 4055,70 
Vlastní jmění  4055,70 4221,12 
 
II. Výsledek hospodaření 210,38 185,30 
Účet výsledku hospodaření x 185,30 
Výsledek hospodaření  
 ve schvalovacím řízení  210,38 x 
Nerozdělený zisk, ztráta 
 minulých let 0 0 
 
 
B. CIZÍ ZDROJE 171,06 242,29 
 
I. Rezervy 0,00 0,00 
 
II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 
  
III. Krátkodobé závazky 169,06 240,29 169,06 
Dodavatelé 8,07 179,94 
Zaměstnanci 68,69 23,17 
Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
 a veřejného zdravotního pojištění 11,13 9,00 
Ostatní přímé daně  9,69 0,09 
Daň z přidané hodnoty 15,45 0,00 
Jiné závazky 33,89 1,81 
Dohadné účty pasivní  22,14 26,28 
 
IV. Jiná pasiva 15,41 2,00 
Výdaje příštích období 2,00 2,00 
Výnosy příštích období 94,83 0,00 
 
  
 
Pasiva celkem 4437,14 4648,71 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
nevýdělečných organizací sestavený k 31.12.2009 

(v tisících Kč na 2 desetinná místa) 

VÝNOSY 

I. Tržby za vlastní výkony a zboží 1751,29 
Tržby za vlastí výrobky 106,56 
Tržby z prodeje služeb  575,99 
Tržby za prodané zboží 1068,74 
 
II. Změny stavu vnitroorg. zásob  0,00 
Změna stavu výrobků 0,00 
 
III. Aktivace  0,00 
 
IV. Ostatní výnosy  52,53 
Úroky 7,58 
Jiné ostatní výnosy 44,95 
 
V. Tržby z prodeje majetku   0,42 
Tržby z prodeje materiálu 0,42 
 
VI. Přijaté příspěvky  12,20 
Přijaté přís. mezi org. slož. 0,00 
Přijaté příspěvky (dary) 6,15 
Členské příspěvky 6,05 
 
VII. Provozní dotace  1749,79 
Provozní dotace 1749,79 
 
 
 
Výnosy celkem  3566,23 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním 185,31 
 
Daň z příjmu  0 
Výsledek hospodaření po zdanění 185,31 

 

NÁKLADY 

I. Spotřebované nákupy  937,51 
Spotřeba materiálu 130,46 
Spotřeba energie 108,33 
Prodané zboží 698,72 
 
II. Služby celkem  1180,72 
Opravy a udržování 35,20 
Cestovné 103,78 
Náklady na reprezentaci 20,39 
Ostatní služby 1021,35 
 
III. Osobní náklady  639,91 
Mzdové náklady 522,74 
Zákonné sociální pojištění 104,48 
Zákonné sociální náklady 12,69 
 
IV. Daně a poplatky  0,50 
Ostatní daně a poplatky 0,50 
 
V. Ostatní náklady  29,70 
Pokuty a penále 0,45 
Dary 10,00 
Jiné ostatní náklady 19,25 
  
VI. Odpisy, prodaný majetek  115,23 
Odpisy DM 115,23 
 
VII. Poskytnuté příspěvky  477,35 
Poskytnuté přís. mezi org. slož. 470,00 
Poskytnuté členské příspěvky 7,35 
  
VIII. Daň z příjmu   0,00 
 
Náklady celkem  3380,92 

  

 
Z toho hospodářská činnost:  
VÝNOSY hospodářské činnosti 

I. Tržby za vlastní výkony a zboží 93,04 
Tržby z prodeje služeb  93,04 
 
Výnosy celkem  93,04 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním - 0,96 
 
Daň z příjmu  0 
Výsledek hospodaření po zdanění - 0,96 
 

 

NÁKLADY hospodářské činnosti 

I. Spotřebované nákupy  40,67 
Spotřeba materiálu 3,50 
Spotřeba energie 37,17 
 
II. Služby celkem  30,28 
Opravy a udržování 4,00 
Ostatní služby 26,28 
 
VI. Odpisy, prodaný majetek  23,05 
Odpisy DM 23,05 
 
Náklady celkem  94,00 

 
Sestavila: Jitka Říhová 
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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, ČNB UniCredit bank a v pokladně. Velkou část pohledávek tvoří odběratelé za 
prodané výrobky a zboží. Dohadné účty aktivní se týkají dotace SZIF za rok 2009. 

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 a ostatní závazky byly v lednu 2010 uhrazeny.  

Dohadné účty pasivní se týkají nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace 
vztahující se k roku 2009.  
 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Největší část výnosů v roce 2009 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, MŽP ČR a SZIF. Dary a příspěvky byly 
přijaty od některých obcí a předplatitelů na vydávání časopisu. Dále pak výnosy z vlastní 
činnosti jsou tvořeny realizací zakázek od různých organizací a prodejem zboží. 
Nejvýznamější zakázka byla pro Osevu Pro, s.r.o. za práce na projektu „Salvere“ 

Největší část nákladů v roce 2009 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 se správou a řízením organizace. Dále jsme poskytli dar na program 
ÚVR ČSOP – Místo pro přírodu. 

V roce 2009 byl z osobních nákladů placen průměrný evidenční přepočtený počet 
zaměstnanců v HPP 1,75. Průměrný evidenční počet v HPP ve FO za rok 2009 je 3,00. 
S 37 pracovníky byly uzavřeny dohody o provedení práce.   

Organizace provozovala hospodářskou činnost formou nájmu nemovitosti a reklamy. 
Organizace je od 1. 9. 2006 plátcem daně z přidané hodnoty.  

 
 
Ověření účetní závěrky auditorem 

Dne 24. 3. 2009 proběhlo ověření účetní závěrky k 31. 12. 2009 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 24. 3. 2009 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 jsou ve shodě s podmínkami MŽP a 
Nařízením vlády č.461/2002 Sb. 

 
Kopie zprávy auditora k účetní závěrce: 
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