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ÚVOD 

V roce 2012 ZO ČSOP Bílé Karpaty nejvíce energie věnovala rozběhnutí projektu LIFE – Motýli ČR 
- SR, jehož je přidruženým příjemcem.

Dále pokračovala naše spolupráce na odborném projektu „Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých 
trávníků na orné půdě“ a kampaň „Přispějte k obnově luk v Pomoraví“ v rámci Pozemkového spolku Čer-

Na řešení projektů se podíleli

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín, Luhačovice
- Vzdělávací a informační středisko (VIS) Bílé Karpaty, o.p.s, Veselí nad Moravou (ČSOP Bílé Karpaty  

je jedním ze tří zakladatelů této společnosti) 
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- ZO ČSOP Jadernička
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová
- Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

- odborní a techničtí spolupracovníci: RNDr. Libor Ambrozek, Pavel Bezděčka, Bc. Pavel Dřevojan, 
Marián Filípek, Martina Gaťáková, Ing. arch. Jana Hajduchová, Ing. Eliška Hoferková, David Jon-
gepier, RNDr. Ondřej Konvička, doc. Ing. Milan Králíček, CSc., Jana Líčeníková, Eliška Malaníková, 
Martin Migota, Jonathan Mitchley, Ph.D., Václav a Ludmila Ocelíkovi, Vojtěch Pavelčík, Prof. RNDr. 
Karel Prach, CSc., David Procházka, prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Petr Říha, Ing. Ivana Semano-
vá, RNDr. Lukáš Spitzer, Ing. Pavel Šrámek, Ing. Václav Tetera, CSc., Ladislav Tomčala, Jiří Tomeš, 
Svatopluk Vachun, Mgr. Karla Vincenecová.

Všem jmenovaným touto cestou děkujeme za spolupráci.

Poděkování

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

Ministerstvo životního prostředí ČR        Ústřední výkonná rada ČSOP    
     Státní fond životního prostředí ČR        Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Státní zemědělský a intervenční fond       Grantová agentura ČR         
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      

toryje.
Poprvé přinesl genofondový sad ve Velké nad 

Veličkou velkou úrodu jablek, v menší míře jsme 
sklidili i švestky a hrušky. Naopak kvůli velké-
mu suchu byla velmi špatná úroda semen lučních 
druhů, kartáčování porostů vůbec nebylo možné.
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Mgr. Katarína Devánová Ing. Hana Poková
Radim Eliáš David Prachař
Mgr. Karel Fajmon Jitka Říhová
David Jongepier Petr Říha
Ing. Jan Willem Jongepier Ing. Václav Tetera, CSc.
RNDr. Ivana Jongepierová Ladislav Tomčala
Ing. Marie Křiváková Jaroslava Tomšejová
Pavel Petrů PhDr. Vít Trachtulec
Marie Petrů, DiS. BcA. Dagmar Uhýrková, DiS
Mgr. Radka Piknerová Ludmila Zikušková
Ing. Zbyněk Piro

Chceme poděkovat i všem dárcům, kteří přispěli na vydání časopisu Bílé-Biele Karpaty, zvláště:

Mecenáši časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 1000 a více Kč):
Obec Nová Lhota, Město Strážnice, Obec Velká nad Veličkou, Ing. Tomáš Černý.

Podporovatelé časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 500–999 Kč):
Obec Loučka, Obec Rokytnice, Obec Újezd, Jiří Gajda, Stanislav Hekele, Zdeněk Husták, Aleš Jurčík, 
Marie Kramná, Aleš Máchal, Zdeněk Pek, Radim Pešek.

Přispěvatelé časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 200–499 Kč):
Obec Hostětín, Obec Komňa, Obec Lipová, Obec Rudimov, Konfederace politických vězňů, Jarmila 
Barboříková, Stanislav Capita, Aleš Cimala, František Ďulík, Josef Fanta, Martin Horňák, Miroslav 
Hudeček, Ivo Kubíček, Pavel Machovský, Josef a Anna Miklášovi, Jiří Nešpor, Jaromír Neužil, Jiří Pech, 
Anna Přibylová, Věra Rusková, Eva Salvetová, František Trojek, Pavel Zemčík.

Kontakt

Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
ZO ČSOP Bílé Karpaty
Bartolomějské nám. 47
698 01  Veselí nad Moravou
IČ: 47895497, DIČ: CZ47895497
Česká spořitelna, a.s., Veselí nad Moravou, Bankovní spojení: 144 278 53 99 / 0800
web: http://www.bilekarpaty.cz/csop/
e-mail: csop@bilekarpaty.cz
tel: 518 326 470

Výbor 

RNDr. Ivana Jongepierová – předsedkyně organizace
Jitka Říhová – hospodářka
Jaroslava Tomšejová – člen výboru
PhDr. Vít Trachtulec – revizor

Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2012
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Katastrální 
území

Celkový počet 
uzavřených smluv o 
nájmu pozemků

Nově uzavřené 
smlouvy v roce 
2012

Nově uzavřené 
souhlasy s užíváním 
pozemků 2012

Nově uzavřené dodat-
ky ke stávajícím 
smlouvám v roce 2012

Hrubá Vrbka 11 - - -
Kněždub 125 3 - 1
Tvarožná Lhota 10 - - -
Celkem 146 3 - 1

ÚDRŽBA KRAJINY

Pozemkový spolek Čertoryje

NPR Čertoryje

Ke konci roku 2012 bylo pro území NPR Čertoryje uzavřených celkem 146 nájemních smluv (Tab. 1). 
Počet smluv oproti minulým letům klesl v důsledku výkupu pozemků do vlastnictví státu (od něj jsou tyto 
pozemky znovu pronajímány, ale na společné smlouvě). Nově se podařilo uzavřít tři smlouvy. Dodatek na 
prodloužení nájmu bylo letos potřeba vypracovat pouze v jednom případě.

Financování údržby lokality je zabezpečeno z projektu LIFE.

Tab. 1. Uzavřené smlouvy s vlastníky pozemků v NPR Čertoryje v roce 2012.

Vlčí hrdlo

Celková výměra vykoupených pozemků v území Vlčí hrdlo u Bzence ke konci roku 2012 činila 30 007 m2. 
V říjnu jsme osobně navštívili sedm vlastníků pozemků na Vlčím hrdle bydlících ve Bzenci. O prodej měli 
zájem pouze dva vlastníci, s nimiž dále jednáme.
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V tomto roce i nadále zajišťoval údržbu území současný uživatel VSV, a.s., Vracov. Vzhledem k tomu, 
že jsou nyní vykoupeny již 3 ha, bylo zahájeno jednání o výpovědi nájemních smluv bývalých vlastníků se 
současným uživatelem tak, aby se co nejdříve 
mohla o vykoupené pozemky starat naše orga-
nizace.

Během roku 2012 proběhl také základní 
botanický a zoologický průzkum této lokality.

Při botanickém průzkumu, jenž zde zpraco-
vali D. Uhýrková, K. Fajmon a I. Jongepierová, 
bylo zaznamenáno celkem 157 druhů cévna-
tých rostlin. Mezi nimi je 14 druhů uvedených 
v aktuálním červeném seznamu a 3 z nich patří 
mezi zvláště chráněné druhy (Tab. 2.). Několik 
dalších vzácných druhů, včetně druhů chráně-
ných (viz Tab. 2), bylo nalezeno na sousední 
louce Ondrovská, která byla jako srovnávací 
lokalita prozkoumána spolu s vlastním Vlčím 
hrdlem.

Tab. 2. Vzácné druhy cévnatých rostlin nalezené na Vlčím hrdle. – Kategorie ohrožení odpovídá červenému seznamu (Gru-
lich 2012). Druhy označené zelenou barvou patří mezi chráněné dle platné vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 
395/1992 Sb. Hvězdičkou (*) jsou označeny druhy nalezené dosud pouze na louce Ondrovská.

silně ohrožený ohrožený vyžadující pozornost
buřina jablečníkovitá okřehek trojbrázdý kamyšník širokoplodý
divizna švábovitá štětka laločnatá ostřice dvouřadá
hadilka obecná* žluťucha lesklá* ostřice pobřežní*
konitrud lékařský žebratka bahenní podražec křovištní*
šišák hrálovitý rozrazil štítkovitý
violka nízká* řeřišnice Matthioliho
violka slatinná* skřípinec jezerní

svízel severní*
svízel Wirtgenův*
šmel okoličnatý
vrbovka Lamyova

violka nízkákonitrud lékařský žebratka bahenní šišák hrálovitý

focení hadilky obecné na Ondrovské louce
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Tab. 3. Ohrožené druhy živočichů pozorované na Vlčím hrdle. – Kategorie ohrožení odpovídají aktuálním červeným 
seznamům (Farkač et al. 2005, Plesník et al. 2003). Druhy označené zelenou barvou patří mezi chráněné.

kriticky ohrožený 
(CR)

silně ohrožený 
(EN)

ohrožený (VU) vyžadující pozor-
nost (NT)

ne v červeném 
seznamu, ale chrá-
něné

HMYZ
bradavičník 
Paratinus femoralis

stehenáč 
Oedemera croceicollis 

OBOJŽIVELNÍCI
kuňka obecná blatnice skvrnitá
skokan ostronosý čolek obecný

rosnička zelená
skokan štíhlý
skokan zelený

PTÁCI
bukáček malý bekasina otavní bramborníček černohlavý břehule říční bramborníček hnědý
čírka modrá bělořit šedý čáp černý čáp bílý orlovec říční
jeřáb popelavý cvrčilka slavíková čejka chocholatá křepelka polní volavka bílá
luňák hnědý dudek chocholatý chřástal vodní moudivláček lužní
orel mořský husa velká konipas luční slípka zelenonohá
raroh velký chřástal kropenatý krahujec obecný ťuhýk obecný
vodouš rudonohý ostříž lesní krkavec velký volavka popelavá

včelojed lesní ledňáček říční
vodouš kropenatý moták pochop

potápka malá
rákosník velký
strakapoud menší
ťuhýk šedý

Entomologický průzkum zaměřený na fytofágní brouky zde zpracoval O. Konvička. Zjistil při něm celkem 
99 druhů brouků z 21 čeledí. Prozatím převažují zejména obecné druhy vázané na lehce až více podmáčené 
bezlesí, zastoupena je také fauna rákosin a mokřadů, včetně dvou druhů uvedených v červeném seznamu 
(Tab. 3).

Průzkum obojživelníků a ptáků, provedený K. Šimečkem, ukázal, že 
z hlediska obojživelníků je Vlčí hrdlo v širokém okolí jedním z nejdůležitěj-
ších míst rozmnožování pro 7 zde zjištěných druhů (viz Tab. 3).

Z hlediska ptáků je mapované území významné především jako místo 
sběru a lovu potravy – pravidelně tady loví volavka bílá a volavka popelavá, 
čáp černý a čáp bílý, z dravců potom moták pochop a moták pilich, vzác-
něji jestřáb lesní nebo orel mořský. Dále slouží jako místo odpočinku nebo 
nocování během migrace – zjištěni zde byli jeřáb popelavý, několik druhů 
bahňáků, a především čejka chocholatá, bekasina otavní, vodouš bahenní 
a vodouš kropenatý. Hnízdí zde nebo v nejbližším okolí několik kriticky 
a silně ohrožených mokřadních a vodních druhů ptáků – například husa 
velká, bukáček malý, chřástal kropenatý, čírka modrá. Celkový přehled 
vzácných nebo chráněných druhů ptáků uvádí Tab. 3.bekasina otavní
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V průběhu roku byl záměr projektu pro-
pagován na několika akcích, např. na Ekojar-
marku (21. 4. 2012, Veselí nad Moravou), 
Biodožínkách (18. 8. 2012, Velká nad Velič-
kou) nebo TSTTT (24. 11. 2012, Uherské 
Hradiště). Průběžně aktualizované informace 
o projektu jsou k dispozici také na internetu, 
na adrese http://www.obnovaluk.cz/. 

Na Vlčím hrdle se 13. října 2012 usku-
tečnilo Setkání dárců. Po krátkém úvodním 
seznámení s lokalitou, které proběhlo v sále 
sídla naší organizace, byli účastníci přeprave-
ni auty na lokalitu. Procházkou a výkladem 
o místní f lóře byli zájemci seznámeni nejen 
s Vlčím hrdlem, ale také s přilehlou zachovalou nivní loukou Ondrovská, okolními borovými monokulturami 
a PP Vojenské cvičiště Bzenec.

Pro výkup pozemků na Vlčím hrdle byl určen výtěžek 283 tisíc korun z 10. předvánoční benefiční aukce, 
která se konala 24. listopadu v Besedním domě v Brně.

Setkání dárců na Vlčím hrdle

Rybníky – k. ú. Blatnice

Mokřad v lokalitě Dlouhé klíny pod Radošovem v k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem byl díky příznivému 
počasí v druhé polovině června pokosen a seno sbalíkováno.

Staré hory – k. ú. Sudoměřice

Lokalita Staré hory v k. ú. Sudoměřice je jedním ze dvou nalezišť kriticky ohrožené violky vyvýšené 
v Bílých  Karpatech. Celková výměra pronajatých pozemků je 733 m2. Na jaře byla lokalita vyčištěna od nále-
tu. Financování údržby lokality je zabezpečeno z projektu LIFE.

Sad krajových odrůd v NPR Zahrady pod Hájem

Genofondový sad udržujeme ze zemědělských 
dotací (SAPS, Top-Up, Ekologické zemědělství), 
které dostáváme na výměru 1,98 ha. I v letošním 
roce jsme držiteli certifikátu CZ-BIO-003 od spo-
lečnosti Biokont CZ, s.r.o., na certifikované pro-
dukty ekologického zemědělství – Jablka, Durancie, 
Hrušky, Švestky. V letošním roce jsme sklidili asi 
1000 kg bio-jablek, část sklizně (437 kg) jsme pro-
dali do Moštárny v Hostětíně na výrobu biomoštu.

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 České 
republiky i zahraničí.

letní řez dřevin
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Zodpovědný řešitel: Dagmar Uhýrková

Lokalita Vlastnictví
Nájem,

Výpůjčka, Sou-
hlas s užíváním

Věcná 
břemena

Nájem * Celkem

Čertoryje (k. ú. Hrubá Vrbka) 70,8122 70,8122
Čertoryje (k. ú. Kněždub) 0,6805 138,8445 43,4312 182,9562
Čertoryje (k. ú. Tvarožná Lhota) 9,0725 9,0725
Jazevčí (k. ú. Javorník nad Veličkou) 4,6112 4,6112
Machová (k. ú. Javorník nad Veličkou) 0,9150 0,9150
Megovka (k. ú. Nová Lhota u Veselí nad 
Moravou)

2,7116 2,7116

Porážky (k. ú. Slavkov u Uherského Brodu) 3,8011 3,8011
Rokytnice (k. ú. Rokytnice u Slavičína) 2,3952 2,3952
Rybníky (k. ú. Blatnice p. Sv. Antonínkem) 2,0000 2,0000
Skleněný vrch (k. ú. Kněždub) 0,9103 0,9103
Staré hory (k. ú. Sudoměřice) 0,0733 0,0733
Vlčí (k. ú. Kněždub) 0,6812 0,6812
Vlčí hrdlo (k. ú. Bzenec) 3,0007 3,0007
Výzkum (k. ú. Malá Vrbka) 4,3809 4,3809
Zahrady pod Hájem (k. ú. Velká nad Veličkou) 27,3148 27,3148
Zahrady pod Hájem – sad (k. ú. Velká nad 
Veličkou)

0,2391 0,2391

Žerotín (k. ú. Strážnice na Moravě) 1,1500 1,1500
Celkem 0,6805 261,4459 2,3952 52,5037 317,0253

Tab. 4. Právní vztahy k nemovitostem v Pozemkovém spolku Čertoryje k 31. 12. 2012 (čísla vyjadřují plochu v hektarech).
* pozemky udržované jinými zemědělskými subjekty

trnkobraní
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druh množství (kg)  druh množství (kg)
trávy hvozdík kartouzek 8,336
sveřep vzpřímený 102,000 chrastavec Kitaibelův 12,200
kostřava žlábkatá 115,800 chrpa čekánek 5,310
kartáčový sběr 613,900 chrpa luční 2,150

jitrocel prostřední 0,018
jeteloviny kopretina bílá 1,580
bílojetel bylinný 3,060 kopretina chocholičnatá 8,350
hrachor širolistý 5,542 máchelka srstnatá 1,006
jetel červenavý 14,276 orlíček obecný 0,865
jetel horský 1,612 prvosenka jarní 0,377
jetel luční 1,99 řepík lékařský 9,560
kozinec cizrnovitý 2,648 svízel syřišťový 3,162
kručinka barvířská 3,360 šalvěj luční 10,740
tolice srpovitá 1,819 šalvěj přeslenitá 6,283
úročník bolhoj 2,840 třezalka tečkovaná 3,530
vičenec ligrus 0,296 tužebník obecný 8,152

zvonek klubkatý 4,984
byliny
bukvice lékařská 3,466
černohlávek dřípený 0,166
černohlávek obecný 7,127

Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk 

V roce 2012 bylo na území CHKO Bílé Karpaty zatravněno 9 ha na 3 lokalitách (v k. ú. Kněždub, Hrubá 
Vrbka a Malá Vrbka). Dále bylo prodáno 18,6 kg osiva drobným zájemcům a 12 kg na zatravnění skládky 
v Prakšicích.

Pěstování semen bylinných složek travinnobylinné směsi zajistili manželé Ocelíkovi z Hrádku u Slavičína 
a pan J. Tomeš z Hrubé Vrbky. Díky velkému suchu nebyla žádná úroda trav ani nebyla semena získávána 
kartáčovou sklizní.  

Tab. 5. Zásoba osiva ke dni 31. 12. 2012:

Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová

Tvarožná Lhota - pole zatravněno v roce  2011
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ošetřovat mladé i staré stromky v letním období.
Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty, o.p.s., se naši členové podíleli na přípravě kapitoly Horňácko-Ostrožsko 

pro publikaci Sedm tváří ovocnářství:

Lokoč R., Škárková P. & Chroust P. [eds] (2012): Sedm tváří ovocnářství. – Místní akční skupina Nízký 
Jeseník, Bruntál.

Kromě toho organizuje ZO ČSOP Bílé 
Karpaty vzdělávací a propagační akce. Během 
roku také odpovídáme na různé dotazy ohledně 
pěstování a záchrany starých a místních odrůd 
ovocných dřevin. Plody ze sadu ve Velké nad 
Veličkou jsme též představili na ovocnářské 
výstavě ve Veselí nad Moravou.

Letní řez ovocných dřevin v genofondovém 
sadu ve Velké nad Veličkou proběhl opět v rám-
ci Biodožínek, konaných v sobotu 18. srpna 
u příležitosti Ozvěn Horňácka ve Velké nad 
Veličkou. V první části prof. V. Řezníček s pa-
nem L. Tomčalou předvedli plody různého let-
ního ovoce, poté názorně ukázali, jak správně 

Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin

Od konce 80. let dvacátého století se věnujeme aktivní záchraně starých krajových odrůd, především 
v genofondovém sadu v NPR Zahrady pod Hájem ve Velké nad Veličkou, který byl založen v roce 1991 a od 
roku 2008 je zařazen do programu ekologického zemědělství. 

V loňském roce zde začali pomologové V. Tetera a L. Tomčala s revizí všech vysázených stromů. Práce 
bude pokračovat i v roce 2013.

Organizace také udržuje vysázené ovocné stromy podél cesty na Výzkum na pozemku, který je pronajatý 
od obce Malá Vrbka.

Finanční zdroj: SZIF
Zodpovědní řešitelé: Ladislav Tomčala, Václav Tetera

letní řez dřevin
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Záchrana mizejících starých plevelů

Na jedné delší dobu neobhospodařované záhumen-
ce na okraji NPR Zahrady pod Hájem u Velké nad 
Veličkou pracujeme od roku 2010 na obnově drobného 
políčka pro záchranu vzácných a vymírajících druhů 
plevelů. Menší část tohoto dříve zarůstajícího úhoru 
je pravidelně na podzim orána a na jaře vláčena od 
podzimu roku 2010, větší část však teprve od podzi-
mu 2011. V roce 2012 na ní tedy bylo možno pozoro-
vat porost teprve první rok po obnovené orbě. Až na 
pomístně husté koberce plazivého ostružiníku ježiní-
ku, který se zde bujně rozšířil během doby, kdy byla 
záhumenka ponechána ladem, byl porost značně říd-
ký kvůli dlouhému období sucha (podzim 2011 – léto 
2012). Nejen ohrožené druhy plevelů zde vlivem sucha 
vyrostly pouze v malých počtech. Potěšující však byl nález kriticky ohrožené hořinky východní, která sem 
nebyla vyseta, na rozdíl od řady jiných druhů, které jsme sem přenesli z jiných polí v širším okolí Velké – tj. 
vyrostla z původní zásoby semen nahromaděných na tomto místě v půdě v minulosti (ještě před opuštěním 
pole v devadesátých letech). Na podzim 2012 byla celá plocha znovu poorána.

Finanční zdroj: vlastní prostředky ZO ČSOP Bílé Karpaty
Zodpovědný řešitel: Karel Fajmon

Tento mezinárodní projekt, zkráceně 
nazývaný Motýli ČR - SR,  jehož hlav-
ním příjemcem je Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, řešíme společně 
se ZO ČSOP Jadernička (severní část 
Bílých Karpat) a se Štátnou ochranou 
prírody SR a Bratislavským regionálním 
ochranárským sdružením (slovenská 
strana Bílých Karpat). 

Projekt má přispět k zastavení pokle-
su biodverzity a k posílení účinnosti 
soustavy Natura 2000 aktivní ochranou 
nelesních biotopů a druhů evropského 
a národního významu (zavedením vhod-
ného managementu a zlepšením stavu 
jejich ochrany).

Projektové druhy motýlů v České republice:

bourovec trnkový (Eriogaster catax)
jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)
modrásek hořcový (Maculinea alcon)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria)
žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)

post-konferenční exkurze

Projekt LIFE+: Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů 
nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, LIFE 09 
NAT/CZ/000364 
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Práce na projektu začaly probíhat v omezené míře již v roce 2011, ale v plném rozsahu se rozběhly až po 
uzavření Dohody o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních prostředků na projekt LIFE+ s Agentu-
rou ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 14. 6. 2012.

Jednotlivé akce v rámci projektu jsou rozděleny do několika aktivit.

Aktivita B1

V této aktivitě jsme vytipovali lokality, které by bylo vhodné zařadit mezi obhospodařované pozemky 
v rámci projektu, a začali jsme uzavírat nové nájemní smlouvy. Tuto činnost by nám měl usnadnit AG Info 
software pro zemědělství – počítačový program na evidenci půdy, který byl z tohoto projektu zakoupen.

Aktivita C1

V rámci této aktivity proběhla veřejná zakázka s názvem „Horský nosič nářadí / Horský traktor“.  Kup-
ní smlouva na dodávku strojů byla uzavřena s firmou Zálesí a.s., Luhačovice. Také jsme uzavřeli smlouvu 
o obchodním úvěru se společností S Morava leasing, a.s., na předfinancování nákupu této zemědělské tech-
niky: 

- svahový nosič AEBI Terratrac
- diskový žací stroj Ziegler
- obraceč shrnovač Super 230
- lis na kulaté balíky Pony 100
- jednoosý nosič nářadí AEBI
- prstová žací lišta 1,6 m
- diskový žací stroj 1,35 m
- shrnovač píce 2,2 m
- horský traktor BCS Volcan
- čelní žací stroj BCS Rotex
- shrnovač píce Pottinger

Dále proběhla další veřejná zakázka s názvem „Provoz techniky za účelem údržby trvalých travních poros-
tů“. Smlouva o dílo na mozaikovitou údržbu těchto lokalit byla uzavřena s P. Říhou.

svahový nosič AEBI Terratrac

diskový žací stroj Ziegler
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Lokalita Ruční (ha) Lehká mechanizace (ha) Těžká mechanizace (ha)
EVL Čertoryje

Čertoryje 12,1540 0,2520 139,1750
Ladoňky u Tasova 0 2,5420 0
Skleněný vrch 2,6720 0 0
Vlčí 0,7400 0,3090 0
Výzkum 0 0 2,7620
Žerotín 0 1,3830 0
CELKEM 15,5660 4,4860 141,9370

EVL Bílé Karpaty
Hořečky pod Paličkami 0,0360 0 0
Javorina 0 0 8,6490
Jazevčí 1,4280 3,7840 0,0790
Machová 0,7675 0,9525 0
Megovka 2,3740 0 0
Světlička 0,1690 1,2010 0
Výzkum 0 0 2,7620
Zahrady pod Hájem 0 0 16,3110
CELKEM 4,7745 5,9375 27,8010

Obě EVL
CELKEM 20,3405 10,4235 166,9760

Tab. 6. Velikosti ploch podle způsobu seče na jednotlivých lokalitách v roce 2012 z celkové obhospodařované výměry 
197,74 ha:

kosení mokřadu

louka na Velké Javorině
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Aktivita D1

Třetí veřejná zakázka proběhla pod názvem „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě luk a pastvin“ 
a Smlouva o dílo na realizaci některých aktivit D1 a D2 byla uzavřena se Vzdělávacím a informačním stře-
diskem Bílé Karpaty, o.p.s..

V rámci této aktivity se uskutečnily tyto akce:
- Otevřené dny na louce v rámci folklorní akce Horňácké kosení v Malé Vrbce (9. června 2012);
- Otevřené dny na louce ve Velké nad Veličkou, při příležitosti tradničních Biodožínek a Ozvěn Horňácka 

(18. 8. 2012) – 18 účastníků z řad veřejnosti;
- veřejná prezentace projektu na festivalu Týká se to také tebe v Uherském Hradišti (24. 11. 2012);
- setkání chovatelů ve Štítné nad Vláří (11. 12. 2012) – 20 účastníků;
- setkání starostů s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty na Lopeníku (12. 12. 2012) – 44 účastníků; 
- setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků na Vápenkách (13. 12. 2012) – 32 účastníků.

Aktivita D2

K propagaci projektu byl na jaře vytvořen plakát 
formátu A3, který byl vystaven na různých akcích 
a nyní je umístěn v hlavním vchodu naší budovy.

V listopadu byly vytištěny dvě tabule formátu A1 
se základními informacemi o projektu, jež budou 
pověšeny v budově ZO ČSOP Bílé Karpaty ve 
Veselí nad Moravou a v budově Správy CHKO Bílé 
Karpaty v Luhačovicích. Spolu s nimi byl připraven 
informační roller-up o velikosti 85 cm × 2 m, který 
je využíván pro propagaci projektu na jednotlivých 
akcích konaných v rámci projektu.

Projekt LIFE+ je financován z prostředků Evropské komise, České republiky a vlastních finančních prostředků na kofinan-
cování z vlastní činnosti organizace.
Zodpovědní řešitelé: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková

setkání zemědělců Otevřené dny na louce v Malé Vrbce

propagace projektu
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ODBORNÉ PROJEKTY

Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých trávníků na orné půdě                     
(GAČR P505-11-0256)

Hlavním řešitelem projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Naše organizace je spoluře-
šitelem.

Ve třetím roce trvání projektu jsme se při terénním průzku-
mu zaměřili na zápisy druhového složení a struktury vegeta-
ce na trvalých loukách v blízkosti luk obnovených regionální 
semennou směsí, které jsme studovali v minulých letech. Na 
trvalých loukách jsme zapisovali snímky stejnou metodikou 
jako předtím louky obnovované, což nám následně umožní 
realističtější srovnání datových souborů z obou typů luk (obno-
vovaných a kontrolních trvalých). Kromě toho jsme v rámci pro-
jektu pokračovali také v zapisování trvalých ploch založených 
na pokusném poli u Malé Vrbky během projektu SALVERE, 
jehož jsme se jako spoluřešitelé účastnili v minulých letech.

Vedle terénního výzkumu byla velká pozornost 
věnována také zpracování doposud získaných dat 
a přípravě několika odborných publikací – dva 
odborné články již dříve přijaté k tisku byly v roce 
2012 (případně na začátku roku 2013) publiko-
vány, další dva byly odevzdány do tisku a přijaty 
k publikaci:

Mitchley J., Jongepierová I., Baasch A., Fajmon K., Kirmer A., Lengyel S., Prach K., Řehounková K., Tischew S., Török P., 
Tóthmérész V. & Twiston-Davies G. (2013): Large-scale restoration of Europe’s dry grassland biodiversity: approaches, 
results and future perspectives. – Agriculture Ecosystems and Environment, accepted.

Mitchley J., Jongepierová I. & Fajmon K. (2012): Regional seed mixtures for the re-creation of species-rich meadows in the 
White Carpathian Mountains: results of a 10-yr experiment. – Applied Vegetation Science 15: 253–263.

Prach K., Jongepierová I. & Řehounková K. (2013a): Large-scale restoration of dry grasslands on ex-arable land using a regional 
seed mixture: establishment of target species. – Restoration Ecology 21: 33–39.

Prach K., Jongepierová I., Řehounková K. & Fajmon K. (2013b): Restoration of grasslands on ex-arable land using regional and 
commercial seed mixtures and spontaneous succession: successional trajectories and changes in species richness. – Ag-
riculture Ecosystems and Environment, accepted.

monitoring Malá Vrbka

prof. Karel Prach na Vojšických loukách
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Jedna z post-konferenčních exkurzí navíc vedla do Bílých Karpat, kde byly 
účastníkům pod vedením I. Jongepierové ukazovány obnovované i trvalé louky 
studované v rámci projektu.

Pro účastníky zmíněné konference připravili její organizátoři sborník (finan-
covaný AOPK ČR) shrnující výsledky praktické ekologické obnovy v České 
republice v podobě souboru tématicky utříděných případových studií. Na vydání 
sborníku se velkou měrou podílela i naše organizace (I. Jongepierová a J. W. Jon-
gepier patří mezi editory, K. Fajmon pomáhal s redakčními úpravami a korektu-
rami). Vyšel ve dvou jazykových mutacích – anglicky (s ohledem na převládající 
zahraniční účast na konferenci) i česky (pro další využití v ochraně přírody v Čes-
ké republice).

Významná byla také aktivní účast naší organizace na mezinárodní konferenci 8th European Conference on 
Ecological Restoration (9.–14. 9. 2012, České Budějovice), kterou organizovali přímo klíčoví členové řešitel-
ského týmu tohoto projektu.

Na konferenci byly prezentovány výsledky projektu formou tří referátů:

Jongepierová I., Prach K., Řehounková K., Fajmon K. – Restoration of grasslands on ex-arable land using regional and commer-
cial seed mixtures and spontaneous succession: successional trajectories and changes in species richness.

Mitchley J., Jongepierová I., Baasch A., Fajmon K., Kirmer A., Lengyel S., Prach K., Řehounková K., Tischew S., Török P. 
– Landscape-level restoration of Europe’s dry grassland biodiversity: approaches, results and future perspectives.

Mitchley J., Jongepierova I., Tajovsky K., Fajmon K. – The establishment of plant and animal communities on arable land: an 
experiment in hay meadow creation over ten years.

Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J. W. & Prach K. [eds] (2012): Ekologická obnova v České republice. / Ecological restoration 
in the Czech Republic. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Součástí sborníku je i kapitola založená na výzkumech z Bílých Karpat:

Jongepierová I., Prach K. & Řehounková K.: Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. / Re-creation of species rich 
grasslands in the Bílé Karpaty Mountains. (pp. 45–46.)

post-konferenční exkurze
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Dílčí výsledky projektu byly zveřejněny v nové monografii věnované aktuálním přístupům v české ochra-
ně přírody.

I. Jongepierová výsledky projektu dále prezentovala na několika dalších přednáškách a exkurzích zaměře-
ných na problematiku managementu a obnovy travních společenstev:

27. 4. 2012 – přednáška Obnova luk v Bílých Karpatech, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
7. 6. 2012 – exkurze na zatravněné plochy pro pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty a společnosti 

Arvita P spol. s r.o.
25. 10. 2012 – přednáška Obnova luk v Bílých Karpatech, Masarykova univerzita, Brno.
30. 10. 2012 – přednáška Obnova luk v Bílých Karpatech, Mendelova univerzita v Brně.
9. 11. 2012 – přednáška Obnova luk v Bílých Karpatech, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Finanční zdroj: GAČR 
Zodpovědní řešitelé: Ivana Jongepierová, Karel Fajmon 

Monitoring fytofágního hmyzu na plochách zalučněných regionální druhově bohatou 
směsí v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty

Cílem projektu, na kterém se podíleli Igor Malenovský, Eliška Malaníková a Lukáš Spitzer, byla inventa-
rizace denních motýlů a křísů na vybraných lučních lokalitách mezi obcemi Radějov a Hrubá Vrbka v jihozá-
padní části Bílých Karpat. Studováno bylo 10 ploch bývalé orné půdy zalučněných v posledních 3–14 letech 
výsevem druhově bohaté směsi regionálních bylin a 10 referenčních ploch starých luk.

Bylo zaznamenáno celkem 69 druhů denních motýlů (včetně vřetenušek). Průměrný počet druhů na jednu 
plochu byl přitom 28 druhů, druhově nejbohatší plochy hostily okolo 35 druhů. 

Křísů bylo na všech zalučněných plochách nalezeno celkem 64 druhů – v průměru 31 druhů na lokalitu. 
Při vyhodnocení získaných údajů o motýlech a křísech byly využity i botanické údaje zjištěné na stejných 
lokalitách v rámci projektu „Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých trávníků na orné půdě“.

Finanční zdroj: ÚVR ČSOP 
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová 

exkurze na Žerotín
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EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA

Časopis Bílé-Biele Karpaty 

V roce 2012 ZO ČSOP Bílé Kar-
paty vydala již 17. ročník časopisu 
Bílé-Biele Karpaty, na kterém spo-
lupracovaly VIS Bílé Karpaty, o.p.s., 
Správa CHKO Bílé Karpaty a Správa 
CHKO Biele Karpaty. Obě čísla vyšla 
v nákladu 2300 ks na papíře s certifi-
kátem FSC. 

První číslo mělo rozsah 32 stran 
(včetně barevné přílohy). Mezi jeho 
témata patřila Jízda králů ve Vlčnově, 

Holubyho chata, tradiční výroba krojů v Blat-
ničce, portrét významné osobnosti z regionu 
(Vlasta Ondrová), historie obce Tasov aj. Dru-
hé číslo vyšlo v rozsahu 28 stran. Jeho obsah 
se věnuje projektu LIFE+ o motýlech v Bílých 
Karpatech, dále místnímu folklóru, švestkám, 
festivalu TSTTT aj.

Časopis se dostal především k pracovníkům 
obecních a městských úřadů v moravské i slo-
venské CHKO a přilehlých oblastech, zastupite-
lům těchto obcí a měst, pracovníkům krajských 
a městských odborů životního prostředí, učite-
lům vybraných základních a středních škol, do 

center ekologické výchovy, místních a okresních kniho-
ven i na další instituce. Obě čísla časopisu obdrželo i cel-
kem 300 předplatitelů a stovky čtenářů v novinových 
stáncích.

 
Finanční zdroj: SFŽP ČR
Zodpovědní řešitelé: Jan W. Jongepier, Jitka Říhová

M. Gaťáková na TSTTT
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Aktivity, které probíhaly prostřednictvím Vzdělávacího a informačního střediska Bílé 
Karpaty, o.p.s. 

Během celého roku bylo odu-
čeno 356 výukových programů 
pro 6 747 dětí. Nově byla rozší-
řena nabídka výukových progra-
mů na vícedenní. Ve vzniklém 
envicentru Nová Lhota bylo 
odučeno 44 vícedenních poby-
tových výukových programů pro 
216 účastníků. Dále proběhlo 15 
terénních exkurzí pro základní či 
střední školy a veřejnost, jichž se 
účastnilo celkem 465 zájemců.

První čtvrtky v měsíci byly 
tradičně věnovány setkáním 
s cestovateli (nejen) po cizích 
zemích. Celkem se uskutečnilo 
šest večerů pro milovníky příro-
dy a příznivce cestování. 

Infocentrum ČSOP 

V rámci projektu Infocentrum ČSOP byly posky-
továny návštěvníkům materiály informující o spo-
lupráci mezi  ČSOP a Lesy ČR. Zaslané materiály 
jsou volně přístupné ve stojanu na chodbě budovy. 
Informace o pořádaných akcích a provozní době jsou 
uvedeny na nově instalované osvětlené venkovní nás-
těnce. Oproti loňskému roku se návštěvnost zvýšila 
o 30 %, a to díky nově zrekonstruovanému Barto-
lomějskému náměstí. Návštěvníci uvítali rozšířenou 
nabídku materiálů, k dispozici jsou nejen doposud 
poskytované materiály z Bílých Karpat a okolí Veselí 
nad Moravou, ale najdou zde i informace z řady jiných 
regionů. Nabízené materiály tak přispěly ke zkvalit-
ňování poskytovaných služeb.

 
Zodpovědní řešitelé: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková

Vydán byl  informační leták na téma Stezky pro mobilní telefony.
Dne 21. dubna proběhl 14. ročník Ekojarmarku, tematicky zaměřený na půdu, na jehož organizačním 

zajištění se členové naší organizace podíleli.
V CHKO Bílé Karpaty bylo nainstalováno 53 tagglistů, které obsahují informace o chráněných územích 

a jejich hodnotách.

Ekojarmark

kontrola propagačních materiálů
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
ROZVAHA (bilance)

nevýdělečných organizací v plném rozsahu sestavená k 31. 12. 2012 
(v tisících Kč)

AKTIVA k 1. 1.  k 31. 12. PASIVA k 1. 1. k 31. 12.
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK 2456 6769 A. VLASTNÍ ZDROJE 4707 4901

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 87 87 I. Jmění 4568 4662
Software  87 87 Vlastní jmění 4568 4662

II. Dlouhodobý hmotný majetek 4201 9194
Pozemky  140 140 II. Výsledek hospodaření 139 239
Budovy, haly a stavby 3843 3843 Účet výsledku hospodaření x 239
Samostatné movité věci a soubory Výsledek hospodaření 
movitých věcí  218 5211  ve schvalovacím řízení 139 x

Nerozdělený zisk, ztráta
III. Dlouhodobý finanční majetek 30 30  minulých let 0 0
Finanční majetek  30 30

IV. Oprávky -1862 -2542 B. CIZÍ ZDROJE 438 6368
Oprávky k softwaru -87 -87
Oprávky ke stavbám -1557 -1688 I. Rezervy 0 0
Oprávky k samostatným movitým 
věcem a souborům movitých věcí -218 -767 II. Dlouhodobé závazky 0 0

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK 2689 4500 III. Krátkodobé závazky 439 3397
Dodavatelé 359 4

I. Zásoby  661 592 Zaměstnanci  30 34
Zboží na skladě a v prodejnách 661 592 Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

a veřejného zdravotního pojištení 17 20
Ostatní přímé daně 3 5

II. Pohledávky 495 809 Daň z přidané hodnoty 0 0
Odběratelé 75 108 Jiné závazky 1 1
Poskytnuté provozní zálohy 23 11 Dohadné účty pasivní 29 40
Daň z přidané hodnoty 91 101 Krátkodobé bankovní úvěry 0 3293
Nároky na dotace a ost. zúčt. s SR 105 553
Dohadné účty aktivní 201 47 IV. Jiná pasiva -1 2971
Opravná položka k pohledávkám 0 -11

Výdaje příštích období -2 2
III. Krátkodobý finanční majetek 1533 3099 Výnosy příštích období 1 2969
Pokladna 46 38
Ceniny 2 2
Bankovní účty 1485 3059

Aktiva celkem 5145 11269 Pasiva celkem 5145 11269
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V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

nevýdělečných organizací sestavený k 31. 12. 2012
(v tisících Kč)

V ÝNOSY NÁKLADY
I. Tržby za vlastní výkony a zboží 499 I. Spotřebované nákupy 776
Tržby za vlastní výrobky  74 Spotřeba materiálu 556
Tržby z prodeje služeb 255 Spotřeba energie 127
Tržby za prodané zboží 170 Prodané zboží 93

II. Změny stavu vnitroorg. zásob 0 II. Služby celkem 2639
Opravy a udržování 149

III. Aktivace 0 Cestovné 116
Náklady na reprezentaci 9

IV. Ostatní výnosy 612 Ostatní služby 2365
Úroky 18
Jiné ostatní výnosy 594 III. Osobní náklady 818

Mzdové náklady 620
V. Tržby z prodeje majetku 0 Zákonné sociální pojištění 177
 Zákonné sociální náklady 21
VI. Přijaté příspěvky 17
Přijaté příspěvky (dary) 13 IV. Daně a poplatky 2
Členské příspěvky 4 Ostatní daně a poplatky 2

VII. Provozní dotace 4052 V. Ostatní náklady 10
Provozní dotace 4052 Jiné ostatní náklady 10

 VI. Odpisy, prodaný majetek 691
Výnosy celkem 5180 Odpisy DM 680

Tvorba opravných položek 11

VII. Poskytnuté příspěvky 5
Poskytnuté příspěvky m. org. sl. 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 239 Poskytnuté členské příspěvky 5
 

Daň z příjmu 0 VIII. Daň z příjmu 0
Výsledek hospodaření po zdanění 239 Náklady celkem 4941

Z toho hospodářská činnost: 

V ÝNOSY hospodářské činnosti NÁKLADY hospodářské činnosti
I. Tržby za vlastní výkony a zboží 109 I. Spotřebované nákupy 33
Tržby z prodeje služeb 109 Spotřeba materiálu 1

Spotřeba energie 32
Výnosy celkem 109

II. Služby celkem 33
Výsledek hospodaření před zdaněním 20 Opravy a udržování 0

Ostatní služby 33
Daň z příjmu 0
Výsledek hospodaření po zdanění 20 VI. Odpisy, prodaný majetek 23

Odpisy DM 23

Sestavila: Jitka Říhová Náklady celkem 89
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Komentář k hospodaření

ROZVAHA
Aktiva tvoří stavby – budova sídla organizace na Bartolomějském nám. 47 a domek v ul. Kožešnická 57 

ve Veselí nad Moravou, dále pak pozemky pod budovami a zahrádka, software ARC View Analist a ostatní 
finanční majetek – podíl v o. s. Tradice Bílých Karpat. V letošním roce nastala podstatná změna u samo-
statných movitých věcí zakoupením zemědělské techniky z projektu LIFE+ na údržbu travních porostů.  
K tomuto majetku jsou dále pak vytvořeny oprávky. 

Krátkodobý majetek tvoří zásoby zboží a finanční majetek, který je veden na bankovním účtu u České 
spořitelny a v pokladně. Velkou část pohledávek tvoří odběratelé za prodané zboží a nárok na dotaci ze SZIF 
aj. K jedné neuhrazené pohledávce z roku 2011 byla vytvořena opravná položka.

Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, ve kterém je účtován podíl odpisů z majetku vztahujících 
se k dotaci. 

Krátkodobé závazky (zaměstnanci, závazky k institucím, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé daně, 
daň z přidané hodnoty) byly v době tisku výroční zprávy uhrazeny. V letošním roce vznikla nová položka 
krátkodobé bankovní úvěry, která souvisí se sjednaným úvěrem k nákupu zemědělské techniky. Nevyčerpané 
finanční prostředky z projektu LIFE+ jsou vedeny ve výnosech příštího období.

Dohadné účty pasivní se týkají nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace za rok 2012. 

V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
V roce 2012 organizace vytvořila zisk ve výši 239.865 Kč, který tvoří zisk z hlavní činnosti ve výši 219.440 

Kč a z hospodářské činnosti, tj. reklama a nájem nemovitosti ve výši 20.425 Kč.
Výnosy v roce 2012 tvořily finanční prostředky nabyté z hlavní činnosti na realizaci projektů a akcí. 

Nejvýznamnější položkou je poskytnutá dotace LIFE 09 NAT/CZ/000364 „Motýli ČR - SR“ ve výši 
2 756.511 Kč. Finanční prostředky na projekt jsou poskytnuty z Evropské unie a Ministerstva životního 
prostředí ČR. Koordinujícím příjemcem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO 
Bílé Karpaty a KS Zlín, která zajištuje koordinaci projektu a finance pro ostatní přidružené příjemce, včetně 
naší organizace.

Další významnou částku tvoří finanční prostředky zajištěné od Státního zemědělského fondu za platby na 
zemědělství ve výši 1 352.491 Kč.

Na vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty byla získána dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 
243.699 Kč a dotace od měst a obcí v regionu a dárců ve výši 33.775 Kč. Na realizaci projektu „Spontánní 
a řízená sukcese při obnově suchých trávníků na orné půdě“ byla získána dotace od Grantové agentury ČR 
prostřednictvím Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve výši 301.500 Kč.

Dále pak výnosy z vlastní činnosti organizace obdržela za realizaci zakázek od různých organizací, např. 
ÚVR ČSOP za realizaci pozemkového spolku a monitoring hmyzu, další výnosy jsou z prodeje zboží. Další 
výnosy souvisejí s ochranou přírody, prodejem travních směsí, vydáváním publikací, nájemným aj.

Významnou položkou nákladů jsou ostatní služby ve výši 2 365.039 Kč a osobní náklady ve výši 817.665 Kč. 
V roce 2012 byl průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve fyzic-
kých osobách 2,6 a evidenční počet ve fyzických osobách 5. Se 17 pracovníky byly uzavřeny dohody o pro-
vedení práce.

Další položky nákladů tvoří služby, spotřeba materiálu a energie, které byly použity k realizaci činností 
organizace.

Ověření účetní závěrky auditorem
Dne 27. 3. 2013 proběhlo ověření účetní závěrky k 31. 12. 2012 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. 



Kopie zprávy auditora k účetní závěrce:
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