1. ÚVOD
V roce 2014 bylo hlavní náplní naší činnosti zajištění všech aktivit v rámci projektu LIFE+
„Motýli ČR – SR“, jehož jsme spoluřešitelé. Podařilo se nám vykoupit další parcely v lokalitě Vlčí hrdlo
v rámci kampaně „Přispějte k obnově luk v Pomoraví“ i díky financím poskytnutým Nadací Veronica.
Dále pokračovala naše spolupráce na odborných projektech „Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých
trávníků na orné půdě“ a „Srovnání různých metod obnovy druhově bohatých travních porostů v jihozápadní
části CHKO Bílé Karpaty z pohledu fytofágního hmyzu“. Pro Krajský úřad Jihomoravského kraje jsme zpracovali dva návrhy plánů péče pro PP Hloží a PP Háj u Louky.
Podařilo se nám připravit další regionální osivo na obnovu luk, a to byliny pěstované v matečných porostech i trávy získané kartáčovým sběračem. Pokračovala také naše osvětová činnost k záchraně starých a místních ovocných odrůd dřevin.
Protože se nám nepodařilo zajistit dotaci na vydání časopisu Bílé-Biele Karpaty, byl tisk uhrazen především z prostředků naší organizace, z darů obcí v regionu Bílých Karpat, částečně také z projektu LIFE+.
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Výbor

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

Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2014

Mgr. Katarína Devánová, Mgr. Karel Fajmon, Bc. David Jongepier, Ing. Jan Willem Jongepier, RNDr.
Ivana Jongepierová, Ing. Marie Křiváková, Marie Petrů, DiS., Pavel Petrů, Ing. Zbyněk Piro, Petr Říha,
Jitka Říhová, Ing. Václav Tetera, CSc., Ladislav Tomčala, Jaroslava Tomšejová, PhDr. Vít Trachtulec, Bc.
Dagmar Uhýrková, DiS., Ludmila Zikušková


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 (ZO ČSOP Bílé Karpaty
je jedním ze tří zakladatelů této obecně prospěšné společnosti),
ZO ČSOP Jadernička,
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Bratislavské regionálne ochranárske združenie,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
odborní a techničtí spolupracovníci: RNDr. Libor Ambrozek, Bc. Pavel Dřevojan, Mgr. Katarína Devánová, Ing. arch. Jana Hajduchová, Ing. Šárka Klonová, Ing. František Kopeček, Ing. Petr Kvapil, Eliška
Malaníková, Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., Martin Migota, Václav a Ludmila Ocelíkovi, Prof. RNDr.
Karel Prach, CSc., David Procházka, prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., RNDr. Lukáš Spitzer, Jiří Tomeš,
Svatopluk Vachun, Mgr. Karla Vincenecová, Michaela Vratislavská, Mgr. Miloslav Žmolík.
Všem jmenovaným touto cestou děkujeme za spolupráci.

Poděkování

Náš dík za finanční nebo odbornou pomoc však patří i mnoha dalším organizacím:
Ministerstvo životního prostředí ČR 		
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ústřední výkonná rada ČSOP			
Jihomoravský kraj
Státní zemědělský a intervenční fond			
Správa CHKO Biele Karpaty
Grantová agentura ČR				
Nadace Veronica
Děkujeme i všem dárcům, kteří přispěli na vydání časopisu Bílé-Biele Karpaty.
Zvláště chceme poděkovat těmto předplatitelům a obcím:
Mecenáši časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 1000 a více Kč):
Obecní úřad Bánov, Městský úřad Bojkovice, Městský úřad Brumov-Bylnice, Obecní úřad Bystřice pod
Lopeníkem, Obecní úřad Hroznová Lhota, Obecní úřad Kněždub, Obecní úřad Lipov, Obecní úřad Lipová, Obecní úřad Malá Vrbka, Obecní úřad Nedašova Lhota, Obecní úřad Nezdenice, Obecní úřad Nivnice,
Obecní úřad Nová Lhota, Obecní úřad Radějov, Obecní úřad Rudimov, Obecní úřad Strání, Městský úřad
Strážnice, Obecní úřad Sudoměřice, Obecní úřad Štítná nad Vláří, Obecní úřad Šumice, Obecní úřad Újezd,
Městský úřad Valašské Klobouky, Obecní úřad Velká nad Veličkou, Obecní úřad Vlčnov, AMF Reece CR,
s.r.o., DAT, s.r.o., Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., Kongregace sester Nejsvětější svátosti, Miroslav Lorenc, Hana Šimková
Podporovatelé časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 500–999 Kč):
Obecní úřad Boršice u Blatnice, Obecní úřad Haluzice, Obecní úřad Javorník, Obecní úřad Komňa, Obecní
úřad Křekov, Obecní úřad Loučka, Obecní úřad Louka nad Veličkou, Obecní úřad Slopné, Obecní úřad
Tasov, rodina Binderova, Jiří Gajda, Stanislav Hekele, Josef Horňáček, Zdeněk Husták, Aleš Jurčík, Mgr.
Hana Kosířová, Ing. Aleš Máchal, Zdeněk Pek, Petra Štěpánková, Ing. Alena Válková
Přispěvatelé časopisu Bílé-Biele Karpaty (darovali 200–499 Kč):
Obecní úřad Záhorovice, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Jarmila Barboříková, Stanislav Capita,
Doc. Michal Hájek Ph.D., Mgr. Jan Jagoš, Ing. Jaroslav Konečný, Marie Kramná, Ivo Kubíček, Ing. Petr
Kučera, Jitka Múčková, Josef Navrátilík, Jaromír Neužil, Jiří Pech, Eva Salvetová, Blanka Súčková, Aleš
Sumec, Ing. Zdeněk Ševčík, František Trojek, Jiří Tyl, Ing. Pavel Zemčík, Ivo Zetík, Marie Žáková.


2. ÚDRŽBA KRAJINY

Pozemkový spolek Čertoryje
1. Vlčí hrdlo
V roce 2014 jsme rozšířili oblast zájmu i o nyní neobhospodařované trvalé
travní porosty s náletem dřevin na okraji lokality. Vlastníci těchto pozemků byli
v listopadu 2013 obesláni poštou s návrhem výkupu a navýšením ceny za pozemky o odhadní cenu stromů. Povedlo se uzavřít 6 kupních smluv se 7 vlastníky
a tím získat 9 pozemků o výměře téměř 2,5 ha.
Z kampaně Místo pro přírodu se zatím povedlo vykoupit 6 ha a s pozemky vykoupenými v roce 2013
z financí poskytnutých Nadací Veronica činí celková výměra vykoupených pozemků přes 8 ha.
Ke konci roku 2014 byl připraven výkup dalších tří pozemků o celkové výměře 632 m 2, které se nacházejí
v trvalém travním porostu zarostlém náletem dřevin.
Deset dalších vlastníků nemá o prodej zájem a devět dalších má buď nevyřízené dědické řízení či je vlastník neznámý.



Údržba
Zemědělské družstvo VSV a.s., Vracov má s původními vlastníky uzavřeny nájemní smlouvy, jejichž platnost skončí postupně v letech 2015 až 2019, proto i nadále vykonává údržbu území toto družstvo. Lokalita
byla v červenci pokosena, seno shrabáno a odvezeno.
Na část lokality, kterou družstvo v nájmu nemá, byla připravena ÚVR ČSOP Smlouva o bezplatném užívání a je zde naplánováno čištění od náletu.
Propagace

V průběhu roku byl záměr projektu propagován
na několika tradičních akcích:
• Ekojarmark, Veselí nad Moravou, 12. 4. 2014
• TSTTT, Uherské Hradiště, 14. 6. 2014
• Horňácké kosení, Malá Vrbka, 14. 6. 2014
• Biodožínky, Velká nad Veličkou, 16. 8. 2014

Aktualizované informace o projektu jsou zpřístupněny na webové adrese www.obnovaluk.cz
a na stránkách naší organizace www.bilekarpaty.
cz/csop/. Poster s letáky je veřejnosti stále k dispozici ve vstupní chodbě našeho sídla.
Průzkum lokality
I nadále pokračuje botanický průzkum lokality. Dne 17. května byly zapsány (jmenovitě D. Uhýrková, K.
Fajmon, I. Jongepierová a P. Dřevojan) čtyři fytocenologické snímky na plochách trvale vyznačených v roce
2012.

2. Dlouhé klíny pod Radošovem – k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
Mokřad na lokalitě byl během léta pokosen, seno po usušení shrabáno, slisováno do balíků a odvezeno.
Finance na údržbu pocházely z našich vlastních prostředků.
Současně zde byl pořízen seznam všech rostlin, ze kterého je patrno, že spontánní vývoj porostu od bývalého pole přes hustý zápoj třtiny křovištní v minulých letech směřuje k mokřadní vegetaci s několika druhy
ostřic.



3. Hořečky u Paliček – k. ú. Javorník nad Veličkou
Minulou zimu vyčištěná plocha byla začátkem června roku 2014 pokosena, seno usušeno a poté z lokality
odvezeno. Přilehlá zarůstající polní cesta s bohatším výskytem hořečku nahořklého pravého (Gentianella
amarella subsp. amarella) byla pokosena už v předjaří, aby pozdější sečí nebyl narušen vývoj vzácných rostlin.
Během září bylo na celé lokalitě napočítáno 415 kvetoucích hořečků nahořklých.
4. Pod Žerotínem – k. ú. Strážnice na Moravě
V létě byla tato lokalita pokosena, seno shrabáno a odvezeno.
5. Staré hory – k. ú. Sudoměřice
Během léta byla lokalita pokosena a také byly odstraněny výmladky dřevin. Seno bylo po shrabání z lokality odvezeno. Na jaře zde bylo zjištěno 25 kvetoucích violek vyvýšených (Viola elatior), což je velmi pozitivní
reakce na obnovu lokality.
6. Sad krajových odrůd v NPR Zahrady pod Hájem – k. ú. Velká nad Veličkou
Genofondový sad udržujeme ze zemědělských dotací (SAPS, Top-Up, Ekologické zemědělství), které
dostáváme na výměru 1,98 ha. V roce 2014 byla úroda v sadu zanedbatelná.
7. Lokality v EVL Čertoryje a EVL Bílé Karpaty
Údržba pronajatých pozemků v těchto evropsky významných lokalitách (EVL) byla v roce 2014 zajištěna
v rámci projektu LIFE+ (viz projekt LIFE+ Motýli ČR – SR).
8. Pod Výzkumem – k. ú. Tasov nad Veličkou
Na tomto území se díky svažitosti, která zde zamezila intenzifikaci, udržel původní druhově bohatý travinobylinný porost. Bohužel není tato louka v posledních 10–15 letech obhospodařována a zvolna zarůstá
náletem dřevin. Obnovení pravidelného kosení by přitom během krátké doby mohlo vrátit této louce původní
krásu. Podařilo se nám získat tři pachtovní smlouvy, které nám zajišťují vztah k pěti pozemkům o výměře
0,5 ha na této lokalitě.
Z hlediska okolní krajiny je velmi významné i to, že slouží jako zdroj původních lučních druhů, které se
mohou šířit na blízká, po roce 1989 zatravněná pole.
Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty,
o. p. s. 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.
Všechny pozemky, na které máme uzavřený nájemní vztah, zapisujeme do databáze na internetu http://www.csop.
cz/psdata/.

Zodpovědný řešitel: Dagmar Uhýrková


Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk
V roce 2014 jsme poskytli osivo na zatravnění celkem 43,19 ha na lokalitách Hulín (6,37 ha),
Ochranné pásmo PR Machová (4 ha), Přední louky
v k.ú. Slavkov (24 ha, přísev), širší okolí Štítné nad
Vláří (7,22 ha), Slavkov (1,6 ha). Kromě toho bylo
20 kg osiva prodáno drobným zájemcům.

Pěstování semen bylinných složek travinnobylinné směsi zajistili manželé Ocelíkovi z Hrádku
u Slavičína a pan J. Tomeš z Hrubé Vrbky, který také zajistil sklizeň kartáčovým sběračem (viz
tab. 1).

Tab. 1: Stav osiva ke dni 31. 12. 2015
druh

trávy
sveřep vzpřímený
kostřava žlábkatá
kartáčový sběr
jeteloviny
bílojetel bylinný
hrachor širolistý
jetel červenavý
jetel horský
kozinec cizrnovitý
kručinka barvířská
tolice srpovitá
úročník bolhoj
byliny
bukvice lékařská
černohlávek obecný
hvozdík kartouzek
chrastavec Kitaibelův
chrpa čekánek
chrpa luční
jitrocel prostřední
kopretina bílá
kopretina chocholičnatá
máchelka srstnatá
prvosenka jarní
řepík lékařský
svízel syřišťový
šalvěj luční
šalvěj přeslenitá
třezalka tečkovaná
tužebník obecný
zvonek klubkatý

množství (kg)
11,500
43,200
831,256
1,079
13,372
4,517
2,842
5,451
1,120
0,711
2,215
1,370
0,311
0,291
4,409
0,724
2,100
1,208
0,475
2,806
1,221
0,025
1,679
0,547
0,388
1,653
1,350
0,247
1,682

Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová



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.
Pokračovala revize všech vysázených stromů, na které se
podíleli pomologové V. Tetera a L. Tomčala. Jejím cílem je
determinace všech starých i místních odrůd, které byly do sadu
soustředěny.
Udržujeme také vysázené ovocné stromy podél cesty na
Výzkum na pozemku, který máme pronajatý od obce Malá Vrbka.
Kromě toho organizujeme vzdělávací a propagační akce
a během roku odpovídáme na různé dotazy ohledně pěstování
a záchrany starých a místních odrůd ovocných dřevin.
• 29. březen – Jarní řez se konal v sadech Kuželově. S výchovným a udržovacím řezem ovocných stromů,
stejně jako s dalšími ovocnářskými praktikami, seznámili zájemce prof. V. Řezníček a pan L. Tomčala.
• 16. srpen – V rámci Biodožínek, konaných u příležitosti Ozvěn Horňácka ve Velké nad Veličkou proběhl v genofondovém sadu seminář pro zájemce o ošetřování sadů s ukázkou plodů různého letního
ovoce.
V prosinci 2014 vyšel z vlastních zdrojů organizace dotisk velmi úspěšné knihy „Ovoce Bílých Karpat“
v nákladu 1000 kusů.

Finanční zdroj: SZIF, vlastní prostředky organizace
Zodpovědný řešitel: Ladislav Tomčala, Václav Tetera


Projekt LIFE+: Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů
nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, LIFE
09 NAT/CZ/000364
Tento mezinárodní projekt, zkráceně nazývaný
Motýli ČR - SR, jehož hlavním 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) od roku 2011.
Jednotlivé akce v rámci projektu jsou rozděleny
do několika aktivit.
Aktivita B1
V obou EVL se podařilo v minulém roce uzavřít 20 pachtovních smluv (ne všechny jsou na nové pozemky, jsou sem započítány i pachty se změnou vlastníka) a zajistit 2 písemné souhlasy s údržbou pozemků a tím
získat do užívání 44 nových pozemků o výměře 7,3 ha.
Tab. 2: Počty uzavřených smluv a výměra pronajatých pozemků v EVL Čertoryje a EVL Bílé Karpaty
(v ha)
Lokalita
Čertoryje
Ladoňky u Tasova
Skleněný vrch
Vlčí
Výzkum
Žerotín
Celkem
Javorina
Jazevčí
Machová
Megovka
Porážky
Světlička
Zahrady pod Hájem
Celkem
CELKEM

Počet uzavřených právních vztahů
EVL Čertoryje
151
4
9
4
1
1
170
EVL Bílé Karpaty
1
5
3
4
4
3
1
21
Obě EVL
191

Výměra pronajatých pozemků (ha)
163,49
0,93
1,66
0,85
4,38
1,15
172,46
12,21
3,84
1,55
2,71
14,23
1,43
27,31
63,28
235,74



Aktivita C1
Během vegetační sezóny proběhla realizace prací na jednotlivých lokalitách udržovaných naší organizací dle mapových podkladů od AOPK ČR, ve kterých byl stanoven termín seče a typ použité mechanizace
– těžká, lehká mechanizace nebo ruční práce (tab. 3).
Tab. 3: Přehled lokalit, na kterých provedla údržbu ZO ČSOP Bílé Karpaty k 31. 10. 2014
Lokalita
Čertoryje
Ladoňky u Tasova
Skleněný vrch
Vlčí
Výzkum
Žerotín
CELKEM
Javorina
Jazevčí
Machová
Megovka
Porážky
Světlička
Zahrady pod Hájem
CELKEM
CELKEM

Ruční (ha)
12,157
0
0
0,740
0
0
12,897
0
0,975
0,479
0,704
1,965
0,045
0,325
4,493
17,390

Lehká mechanizace (ha)

EVL Čertoryje

EVL Bílé Karpaty

Obě EVL

Těžká mechanizace (ha)

0,252
2,542
0
0,309
0
1,931
5,034

139,217
0
2,672
0
2,762
0
144,651

0
3,366
1,314
0,651
0,548
0,595
6,164
12,638

8,526
0
0
0
3,325
0
9,355
21,206

17,672

165,857

V roce 2014 jsme navýšili výměru celkové udržované plochy na 201 ha (v projektu bylo plánováno 195
ha). V roce 2013 nám totiž zůstaly z výběrového řízení finanční prostředky na zemědělské práce, což nám
umožnilo provést na některých lokalitách dvojí seč v místech výskytu třtiny křovištní.
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Aktivita D1
Během celého roku probíhaly akce na zvyšování povědomí veřejnosti a výukové programy pro mládež.
Průběžně byly informace o těchto aktivitách vyvěšovány na webové stránky http://www.ochranaprirody.
cz/life/life-motyli-cr-sr/. O průběhu projektu vyšlo několik tiskových zpráv.
Botanická sekce při CHKO Bílé Karpaty – 31. 1. 2014, Veselí nad Moravou

Při tomto setkání 66 profesionálních i amatérských botaniků z ČR a SR byl projekt prezentován, především výsledky managementu na projektových lokalitách. Akci zajistila Správa CHKO Bílé Karpaty a ZO
ČSOP Bílé Karpaty ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty, o. p. s..
Ekojarmark ke Dni Země – 12. 4. 2014, Veselí nad Moravou

Ekojarmarku se zúčastnilo asi 500 návštěvníků. Dospělým zájemcům byl představen projekt Motýli ČR
– SR na propagačním posteru a dalších materiálech a jejich děti měly možnost otestovat dílčí aktivity z výukového programu Tajemství louky.
Otevřené dny na louce

V rámci této aktivity proběhlo několik akcí:
• Exkurze do Bošácké doliny na Slovensko – 25. 5. 2014

Tato autobusová exkurze měla několik zastávek na projektových lokalitách slovenských partnerů, při kterých 39 účastníků mohlo vidět sad starých odrůd v lokalitě Španie (udržován BROZ v rámci projektu
LIFE+), prohlédnout si kostel a muzeum L'udovíta Holubyho v Zemianskom Podhradí, projít se po teplomilných loukách u Haluzic či Haluzickou tiesňavou a prohlídnout si okolí vesničky Zábudišová s památnou
oskeruší a hruškou.
Akci zajišťovalo VIS Bílé Karpaty, o. p. s. ve spolupráci s naší organizací.
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• Exkurze na Podlučí – Malá Vrbka, 14. 6. 2014
V rámci kulturní akce Horňácké kosení proběhla exkurze na orchidejové louky v lokalitě Podlučí, které
se zúčastnilo 45 zájemců. Informace o projektu byly poskytovány pomocí informační tabule, nabídnutých
materiálů a zodpovídany byly též případné dotazy.
Akci zajišťovalo VIS Bílé Karpaty, o. p. s. ve spolupráci s naší organizací.

• Exkurze do NPR Zahrady pod Hájem – Velká nad Veličkou, 16. 8. 2014
Této exkurze, konané v rámci Biodožínek a Ozvěn Horňácka, se zúčastnilo 22 zájemců. Byla věnována
nejen květnatým loukám, ale i sadům, které jsou nedílnou součástí zdejší krajiny a biodiverzity.
Projekt byl dále prezentován na jarmarku v informačním stánku, kde byla instalována tabule o projektu
a roller-up a na dotazy zájemců z řad veřejnosti. Akci zajišťovalo VIS Bílé Karpaty, o. p. s. ve spolupráci
s naší organizací.
Festival Týká se To Také Tebe – Uherské Hradiště,
14. 6. 2014

Prezentace projektu formou roller-up a informačních materiálů v průběhu festivalu. Akci zajišťovalo
VIS Bílé Karpaty, o. p. s.
Setkání zemědělců – Vápenky, 3. 12. 2014

Setkání, které bylo určené především pro větší
zemědělské organizace, se zúčastnilo 34 zájemců. Kromě informací o průběhu řešení projektu se
účastníci dozvěděli aktuální informace o současném stavu přípravy nového Programu rozvoje venkova přímo
od zástupců z MZE, ÚZEI a MŽP.
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Setkání zhotovitelů – 4. 12. 2014, Štítná nad Vláří

Zúčastnilo se 20 zájemců. Většina z nich byli drobní zemědělci, kteří hospodaří na území Bílých Karpat.
Setkání starostů – Lopeník, 11. – 12. 12. 2014

Setkání starostů se již tradičně konalo v rekreační chatě u Soukeníků na Lopeníku. Každému z 53
účastníků byly poskytnuty propagační materiály
k projektu.
V rámci projektu probíhala také výuka programu Tajemství louky pro děti z moravských a slovenských mateřských a základních škol. Výuku
provádělo VIS Bílé Karpaty, o. p. s. na místních
školách, v budově organizace ve Veselí nad Moravou a v Envicentru v Nové Lhotě. Za rok 2014 bylo
odučeno 590 žáků, což je celkem 3050,5 účastníkohodin.
Aktivita D2
V 19. ročníku časopisu Bílé-Biele Karpaty bylo zveřejněno několik článků k projektu LIFE+ „Motýli ČR
– SR“, především v druhém čísle, jehož tisk byl částečně z projektu hrazen:
• Ambrozek L. – LIFE – co na to zemědělci? (č. 2/2014: 13)
• Ambrozek L. – Motýli v poločase (č. 2/2014: 8–9)

• Bezděčka P. – O chytré housence (č. 2/2014: 23–24)

• Jongepierová I. – Jak se měly rekultivovat Čertoryje (č. 2/2014: 18)
• Pešout P. – Jak zaplatit péči o přírodu a krajinu? (č. 2/2014: 1)
• Petrů M. – Děti odhalují tajemství louky (č. 2/2014: 6)
• Říhová J. – Moderní kosení luk (č. 2/2014: 15)

• Říhová J. & Uhýrková D. – Zimní soutěž o ručně malované triko s motýlem. Osmisměrka (č. 2/2014:
24–25)
• Uřičář J. – Naši denní motýli (č. 1/2014: 18–19)

• Vávrová L. – Pastva oviec a ochrana motýľov (č. 2/2014: 14).
O projektu informovala TV reportáž ze dne 12. dubna 2014 z již 16. ročníku Ekojarmarku, tradičně konaného v rámci oslav Dne Země.
Televize Slovácko, Veselský zpravodaj – úterý 16. týden 2014 (11. 4. – 15. 4. 2014)
http://www.veseli-nad-moravou.cz/veselsky-zpravodaj-utery-16-tyden-2014-11-4-15-4-2014/d-595373
Koncem roku 2014 jsme začali zpracovávat zprávu Midterm report pro Evropskou komisi o průběhu projektu za období od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2014.
Finanční zdroj: Evropská komise, Česká republika a vlastní finanční prostředky
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková
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3. 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 spoluřešitelem.
V pátém roce trvání projektu jsme opět zapsali
druhové složení a strukturu vegetace na 33 loukách
obnovených regionální semennou směsí, které jsme
studovali v roce 2009. Na podzim byla na všech
82 zatravněných lokalitách a 23 trvalých loukách
změřena půdní vlhkost. Kromě toho jsme v rámci
projektu pokračovali 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 zpracování doposud získaných dat, přípravě několika odborných článků a Standardu pro
AOPK ČR:
Prach, K., Jongepierová, I, Řehounková, K. & Fajmon, K. (2014): Restoration of grasslands on ex-arable
land using regional and commercial seed mixtures and spontaneous succession: Successional trajectories and changes in species richness. – Agric. Ecosyst. Environ. 182: 131–136.
Prach K., Fajmon K., Jongepierová I. & Řehounková K. (2014): Landscape context in colonization of restored dry grasslands by target species. – Applied Vegetation Science, on-line, DOI: 10.1111/avsc.12140.
Johanidesová E., Fajmon K., Jongepierová I. & Prach K. (2014): Spontaneous colonization of restored dry
grasslands by target species: restoration proceeds beyond sowing regional seed mixtures. – Grass and
Forage Science, DOI: 10.1111/gfs.12144.
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Jongepierová I. & Prach K. (2014): Grassland restoration in the Czech Republic. In: Kiehl K., Kirmer A.,
Shaw N., Tischew S. (eds.), Guidlines for native seed production and grassland restoration, pp. 198–219.
– Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK.
Ševčíková M., Jongepierová I. & Prach K. (2014): Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí
osiv. – AOPK, Praha (http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/).
Jongepierová I., Prach K. & Ševčíková M. (in prep.): Regionální směsi osiv a jejich problematika. – Zprávy
České botanické společnosti, Materiály.
I. Jongepierová a K. Fajmon se zúčastnili The 9th European Conference on Ecological Restoration:
Restoration, Ecosystem Services and Land Use Policy, která se konala ve dnech 3.–8. 8. 2014 v Oulu ve
Finsku, a konference České botanické společnosti Management a obnova travinných ekosystémů ve dnech
29.–30. listopadu v Praze. Kromě těchto dvou konferencí byla obnova travních společenstev prezentována i na
dalších přednáškách a exkurzích:
Přednášky
Konference Oulu 4. 8. 2014; Jongepierová I.,
Prach K., Řehounková K. & Fajmon K: Largescale restoration of species rich grasslands in the
White Carpathian Mts.: restoration proceeds after sowing seed mixtures.
Mitchley J., Baasch A., Buisson E., Dutoit T.,
Fajmon K., Jongepierová I., Kirmer A., Jaunatre
R., Lengyel S., Prach K., Rehounkova K., Tischew S., Török P., Tóthmérész B., Twiston-Davies
G.:Landscape scale restoration: the salvation of
European dry grassland biodiversity?
Kurz Restaurační ekologie, Jihočeská univerzita České Budějovice, 8. 11. 2014; Jongepierová I.:
Obnova luk v Bílých Karpatech.
Konference České botanické společnosti, Praha, 30. 11. 2014; Jongepierová I.: Regionální travní směsi
a jejich problematika.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie Mendelova Univerzita Brno, 1. 12. 2014; I. Jongepierová: Druhově
bohaté travní porosty, jejich údržba a obnova.
Exkurze
exkurze pro studenty UK Praha, 22. 5. 2014 24. 5. 2014 exkurze pro nadaci Veronica a účastníky konference Venkovská krajina
Finanční zdroj: GAČR
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová, Karel Fajmon
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Srovnání různých metod obnovy druhově bohatých travních
porostů v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty z pohledu fytofágního hmyzu
Na pokračování projektu, který byl zahájen
v roce 2012, se podíleli I. Malenovský, E. Malaníková, L. Spitzer a F. Kopeček.
V roce 2014 byl sledován výskyt vybraných skupin fytofágního hmyzu na celkem 17 lokalitách
v jihozápadní části Bílých Karpat, z nichž většina
představovala plochy bývalé orné půdy, na kterých
byly třemi různými metodami (spontánní sukcesí,
výsevem komerční směsí trav a výsevem regionální
druhově bohaté směsí trav a bylin) obnoveny trvalé
travní porosty, a pět lokalit zachovalé původní druhově bohaté louky v okolí jako referenční plochy.
Kromě inventarizace hmyzu zejména na obnovených plochách, jejichž fauna byla dosud známa jen nedostatečně, bylo cílem zhodnocení úspěšnosti různých
metod obnovy srovnáním společenstev obnovených a referenčních ploch. Ke sběru dat bylo použito smýkání (3 standardizované vzorky na každé lokalitě v různém období – pozdním jaře, časném a pozdním létě,
vyhodnoceni byli křísi a fytofágní brouci) a sledování denních motýlů za jednotku času (30 osobominut, každá
lokalita byla navštívena dvakrát za sezónu). Celkem bylo na všech lokalitách zjištěno 90 druhů křísů (15 963
jedinců), 203 druhů fytofágních brouků (nosatců, mandelinek, tesaříků a krasců, 5 130 jedinců) a 49 druhů
denních motýlů (2 411 jedinců). Počet druhů ani jedinců se mezi jednotlivými typy ploch u křísů a fytofágních brouků statisticky významně nelišil, u denních motýlů však bylo zjištěno více druhů na původních
zachovalých loukách než na plochách obnovených spontánní sukcesí a regionální druhově bohatou směsí.
U křísů a motýlů se druhové složení společenstev
na plochách obnovených různými metodami vzájemně překrývalo, u fytofágních brouků se výrazně lišila společenstva ploch obnovených regionální
druhově bohatou směsí od ploch obnovených spontánní sukcesí a výsevem komerční směsi. U všech
skupin byl na obnovených plochách zjištěn výskyt
několika ohrožených druhů z Červeného seznamu,
přičemž ohrožení denní motýli se vyskytovali především na plochách starších (16–24 let), zatímco
někteří ohrožení křísi a brouci osidlovali i mladší
plochy (8–13 let).

Finanční zdroj: ÚVR ČSOP
Zodpovědný řešitel: Igor Malenovský

Odborné práce pro Jihomoravský kraj

V roce 2014 byl pro JmK zpracovány Plány péče o PP Bzenecké cvičiště (k. ú. Bzenec) a PP Háj u Louky
(k. ú. Louka u Uherského Ostrohu), na kterém se podíleli I. Jongepierová, K. Fajmon a P. Kvapil.
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4. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA

Infocentrum ČSOP
V rámci projektu Infocentrum ČSOP byly poskytovány návštěvníkům materiály informující o spolupráci
mezi ČSOP a Lesy ČR. Zaslané materiály jsou volně přístupné ve stojanu na chodbě budovy. Informace
o pořádaných akcích a provozní době byly uvedeny na nově instalované osvětlené venkovní nástěnce.
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 zkvalitňování
poskytovaných služeb.
V průběhu roku byla vytištěna další
trička a to s kresbami tesaříka alpského a tořiče čmelákovitého Holubyho,
která je možno zakoupit v našem Infocentru.

Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková
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Časopis Bílé – Biele Karpaty
V roce 2014 vyšel již 19. ročník časopisu Bílé – Biele Karpaty, jehož tisk, texty, fotografie, grafickou podobu a distribuci zajišťuje ZO ČSOP Bílé Karpaty a na kterém s námi spolupracovaly VIS Bílé Karpaty, o.p.s.,
Správa CHKO Bílé Karpaty i Správa CHKO Biele Karpaty.
Časopis obdrží zdarma všechny obce, knihovny a mateřské, základní a vybrané střední školy v Bílých Karpatech a jejich nejbližším okolí, dále pak ca 200 předplatitelů na území České republiky a zájemci
a příznivci Bielych Karpat na Slovensku. Druhé číslo bylo z poloviny
věnováno projektu Motýli ČR – SR. Obě čísla vyšla v nákladu 2300
ks s certifikátem FSC.
Číslo 1/2014 mělo rozsah 20 stran a obsahovalo články o slovenském projektu „Bělokarpatský ovocný
poklad“, rozhovor se starostou obce Slavkov, informace o Eko osadě u Vrbovců
a brigádě na Krasíně, článek o velikonočním klepání v Radějově, portrét zesnulého
Ivana Kosíře, kritický pohled na naučné stezky, zprávu o výskytu vlků a vrkoče bažinného
v Bílých Karpatech, články o světelném znečištění, pasivních domech, pařezinách a naších
denních motýlech i jednu recenzi knihy, pohádku
P. Bezděčky a stránku Pro chytré děti s hádankami
a soutěží.
Druhé číslo vyšlo v rozsahu 24 stran s řadou článků věnovaných projektu LIFE+ Motýli ČR – SK (viz
str. 10). Kromě toho toto číslo nabídlo rozhovor s praktickým ochranářem Miroslavem Sovišem, reportáže z různých
akcí, články o strážnickém modrotisku, netopýrovi velkém, osadě Dúžniky, průvodcovství, bělokarpatských
senících, zasněžovacích nádržích a projektu Danubenergy. Dále nechyběly recenze, pohádka P. Bezděčky,
soutěž a osmisměrka.

Zodpovědný řešitel: Jan W. Jongepier, Jitka Říhová
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Další aktivity
Během jara jsme připravili dvě informační cedule pro autokemp Lučina, které seznamují jeho návštěvníky a další zájemce s místní flórou a faunou. Obě cedule jsou pro lepší přehlednost rozděleny do čtyř částí.
Uvedené jsou jak běžné druhy tak i ohrožené a chráněné, které jsou označeny poznámkou. Cedule s názvem
„Co zde roste“ uvádí šest zástupců rostlin, které najdeme na louce, kolem potoků a na mokřadech a v lesích
a lemech a dále šest nejčastějších stromů a keřů. Na ceduli s názvem „Co zde žije“ se zájemci dozví zajímavosti o pěti vybraných broucích, motýlech, dalších bezobratlých a čtyřech obratlovcích.

Co zde roste

Co zde žije

Na loukách

Brouci

Květnaté louky v jižní části Bílých Karpat patří k druhově
nejbohatším lučním porostům na světě. Jejich současná
podoba je výsledkem spolupráce přírodních procesů a lidského hospodaření, trvajícího zde již několik tisíciletí. Jejich zachování je možné pouze díky uvážlivé a vytrvalé péči
člověka a vyžaduje každoroční pokosení a odklizení sena.
Traunsteinera globosa

§

Polygala major

hlavinka horská
Anacamptis pyramidalis

Liparus glabrirostris

vítod větší

Tato něžná orchidej je jedním
z mála horských druhů, který zde
sestupuje i do teplých poloh.

Prunella grandiflora

černohlávek velkokvětý

mochna bílá

kozinec dánský

V České republice velmi vzácná teplomilná orchidej, která je častější pouze
na jihozápadě Bílých Karpat.

Nízká suchomilná bylina, květenstvím připomínající jetel.

Astragalus danicus

Potentilla alba

§

Ozdobná tepomilná rostlina z čeledi
hluchavkovitých.

Květem připomíná jahodníky, má
však pětičetné listy.

§

Meloe proscarabaeus

majka obecná

Dospělci této majky si pochutnávají na stéblech
trav. Její larvy se však živí kuklami samotářských
včel. Při vyrušení majky vylučují olejovitou tekutinu, která obsahuje jed kantharidin.

Nápadně zbarvený brouk, se kterým se
můžeme nejčastěji setkat, když se pase na
pylu různých květů. Někdy ale také aktivně
loví drobnější hmyz. Jméno ovšem získal
podle toho, že se jeho larvy živí samotářskými včelami přímo v jejich hnízdech.

přeslička obrovská
Equisetum telmateia

Na východní Mo ravě poměrně
častý druh, připomínající období prvohor.

§

Až 150 cm vysoká bylina, jejíž řapíky je
možné využít v kuchyni jako zeleninu.

přástevník kostivalový
pcháč šedý

Kvete od července do října, takže je
důležitým podzimním zdrojem nektaru pro hmyz.

Lythrum salicaria

Melittis melissophyllum

§

Cirsium canum

§

Celoevropsky chráněný motýl, vázaný
na lesní okraje, světlé lesy, křovinaté
stráně a louky s rozptýlenou zelení.
V Bílých Karpatech je dodnes poměrně
častý.

Calopteryx virgo

motýlice obecná
Senecio umbrosus

kamejka modronachová
Aconitum lycoctonum

§

Rozkvétá v dubnu. Květy mají barvu
purpurovou, která se postupně mění
v azurově modrou.

Epipactis muelleri
Lithospermum
purpuroceruleum

§

kruštík růžkatý

Nenápadná orchidej, kvetoucí v červenci.

starček stinný

Tato v červenci kvetoucí statná rostlina se vyskytuje v ČR pouze v Bílých
Karpatech.

Psithyrus bohemicus

pačmelák český

Vzhledem je podobný čmelákovi, má ale odlišný způsob
života. Samička pačmeláka klade vajíč-ka do hnízda
čmeláků, kde o larvy pečují dělnice hostitelského druhu
až do zakuklení.

Hyla arborea
Tilia cordata

Cornus mas

Crataegus

Viburnum opulus

Viburnum lantana

Quercus robur

dřín obecný

hloh

kalina obecná

kalina tušalaj

dub letní

Keř s léčivými účinky, který rychle
zarůstá neudržované louky.

Tento ozdobný keř je často využíván
v zahradnictví.

Plody jsou černé peckovice, které
zůstávají na keři až dlouho do zimy. Nejsou poživatelné.

§

Mantis religiosa

Poletuje v okolí potoků a říček s čistou vodou od
konce dubna do začátku září. Dospělci loví drobný
létající hmyz, nymfy chytají drobné vodní živočichy.
Vývoj nymf trvá dva roky.

kudlanka nábožná

Tento dravec se dříve vyskytoval pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy. V posledních
letech ho však můžeme nalézt na loukách po celém území Bílých Karpatech.

Na loukách hojný solitér, který je často
napadán poloparazitem ochmetem.

§

rosnička zelená

Tato žába dokáže díky přísavkám šplhat i po hladkém povrchu či kolmých stěnách. Živí se drobnými bezobratlými
živočichy, kterých se zmocňuje skokem.

Coronella austriaca

užovka hladká

§

Naše jediná živorodá užovka, která je kvůli svému zbarvení
často považována za zmiji – ta se v této oblasti nevyskytuje. Zmije má na rozdíl od užovky hladké souvislou klikatou čáru.

§

kobylka zavalitá

Tento skvělý luční „muzikant” žije
tři až čtyři týdny, předtím však
stráví 6–10 let jako larva v zemi,
kde se živí sáním rostlinných šťáv
z kořenů.

Ciconia nigra

čáp černý
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§

Tento plachý obyvatel lesů se živí převážně rybami
a dalšími drobnými živočichy, které loví hlavně v menších
vodních tocích. Zdejší čápi přezimují ve středních nebo
východních oblastech rovníkové Afriky.
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Polysarcus denticauda

Cicadetta montana

cikáda chlumní

Tato býložravá kobylka je jedním z největších
zástupců rovnokřídlého hmyzu (dosahuje délku
až 5 cm). Nedokáže létat, a šíří se proto jen velmi
pomalu. Najdeme ji pouze na starých zachovalých
loukách, v České republice téměř pouze v Bílých
Karpatech.

Obratlovci

lípa srdčitá

Rozkvétá brzy na jaře. Jeho červené
plody - dřínky mají velký obsah vitaminu C a široké využití.

Melanargia galathea

okáč bojínkový

Na loukách v okolí patří od června do srpna mezi
nejhojnější motýly. Jeho housenky se vyvíjejí na
travách, podobně jako housenky řady dalších
okáčů.

Vzácnější teplomilná vřetenuška ze suchých výslunných míst. Kromě vičence ligrusu se její housenky
mohou vyvíjet i na dalších bobovitých rostlinách,
např. na štírovníku.

Další bezobratlí

Nejčastější stromy a keře

Je vysazována už od pradávna, její
měkké dřevo je využíváno v řezbářství,
květ se pro léčivé účinky sbírá na čaj.

Zygaena carniolica

vřetenuška ligrusová

§

Teplomilný druh, jehož květy voní po
medu.

oměj vlčí mor

Podle černých teček uprostřed čtvercových polí
na zadních křídlech nezaměnitelný hnědásek.
Je jedním z nejlépe prostudovaných evropských
motýlů. V posledních desetiletích silně ubývá kvůli
změnám v hospodaření v krajině.

babočka bílé C

Dosti hojný motýl polostinných stanovišť, který se
dobře pozná podle hrubě vyhlodávaných okrajů
křídel a bílou kresbou ve tvaru písmena C na rubu
zadních křídel.

medovník meduňkolistý

lilie zlatohlávek

Jedovatá rostlina, jejíž šťávou se dříve
trávili vlci a lišky.

hnědásek kostkovaný

Polygonia c-album
Euplagia quadripunctaria

V lesích a lemech

Lilium martagon

Melitaea cinxia

suchopýr širolistý

Ve světlých listnatých lesích, jejich lemech i kolem
solitérních stromů na loukách najdeme mnohé stínomilné
druhy, mezi nimiž se nacházejí i některé vzácné a chráněné
druhy (pod fotografií označeno §).

V lidovém léčitelství byla využívána
především porodními bábami.

U mnoha tesaříků se jejich larvy vyvíjejí ve dřevě. Larvy tohoto druhu požírají již trouchnivějící dřevo různých listnatých i jehličnatých
stromů. Dospělec se však živí pylem a nektarem z květů.

Cirsium oleraceum

kyprej vrbice

Dříve se ze šťávy z kořenů
získávalo červené barvivo na
látky.

Leptura maculata

tesařík ozbrojený

pcháč zelinný
Eriophorum latifolium

Roste na prameništích, často s podobným suchopýrem úzkolistým.

Juncus inflexus

Samečci tohoto největšího brouka v Evropě
jsou nápadní svými velkými kusadly, které
používají podobně jako jeleni paroží – při
kláních o samičky. Larvy roháče se vyvíjejí
v teplých oblastech ve dřevě starých dubů,
případně jiných listnáčů.

pestrokrovečník včelový

Motýli

Nedílnou součástí krajiny jsou luční
mokřady, které se objevují na suchých
loukách v místech, kde vyvěrá voda
z podloží. I když zaujímají plochu jen
několika metrů čtverečních, jsou velmi
cenným stanovištěm pro mnohé vlhkomilné rostliny i živočichy.

sítina sivá

roháč obecný

Trichodes apiarius

Jeden z nejčastějších zástupců skupiny nosatců.
Najdeme ho podél potoků a u vlhkých lesních
cest v porostech devětsilů, případně na podbělu
lékařském. Larvy se vyvíjejí v kořenech těchto
rostlin, dospělí brouci pak obvykle okusují listy.

Kolem potoků a na mokřadech

Hojný druh, který velmi rychle osidluje i mokré půdy.

§

Lucanus cervus

klikoroh devětsilový

Nápadná růžová květenství vítodu je možné na dálku snadno
považovat za orchideje.

§

rudohlávek jehlancovitý

Bílé Karpaty jsou bohaté nejen na rostliny, ale i na živočichy. Důvodem jsou nejen
přírodní poměry, ale je i dlouhodobé působení člověka. Ten již před 5–6 tisíci let
začal klučit lesy, a uvolnil tak prostor pro nové druhy, které jsou vázané na bezlesí.
Nalezneme zde nejen teplomilné druhy, které se sem dostaly z jihu, ale i horské
druhy z karpatského pohoří. Bohatě jsou zastoupeni především bezobratlí, žije
zde však i řada vzácných ptáků a dalších obratlovců.

Vysvětlivky:
§ druh chráněný zákonem o ochraně přírody a krajiny
podle vyhlášky 395/1992 Sb.

Glis glis

§

plch velký

Žije především v dutinách stromů, zavítá však i do lidských obydlí, kde okusuje zanechané potraviny. Jako jediný z našich hlodavců upadá do zimního spánku, který
trvá sedm až osm měsíců.

na loukách
kolem potoků a na mokřadech
v lesích a lemech

Další aktivity probíhaly prostřednictvím VIS Bílé Karpaty, o.p.s. Kromě spolupráce v rámci projektu
LIFE+ (viz výše) bylo dále odučeno dalších 215 výukových programů pro 3796 dětí.
Proběhl jeden terénní výukový program pro 114 žáků, jeden adaptační (třídenní) program pro 28 žáků
a deset exkurzí pro 188 žáků a další exkurze pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 133 zájemců.
Pro příznivce cestování, přírody a exotiky bylo připraveno pět cestovatelských večerů, které se uskutečnily
každý první čtvrtek v měsíci.
Mimo aktivity projektu LIFE+ byl na Ekojarmarku předveden také výukový program „Neztrácejme půdu
pod nohama“, spojený s výstavou o půdě. Výstava informovala zájemce o vzniku půdy, její důležitosti a možných ohroženích a v neposlední řadě o životě v půdě.
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5. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
ROZVAHA (bilance)
nevýdělečných organizací v plném rozsahu sestavená k 31. 12. 2014
(v tisících Kč)
AKTIVA

PASIVA

k 1. 1.

k 31. 12.

87

87

II. Dlouhodobý hmotný majetek

9631

9631

II. Výsledek hospodaření

Budovy, haly a stavby

3843

3843

Výsledek hospodaření

movitých věcí

5446

5446

III. Dlouhodobý finanční majetek

30

30

Finanční majetek

30

30

IV. Oprávky

-4148

-5103

B. CIZÍ ZDROJE

Oprávky ke stavbám

Oprávky k samostatným movitým
věcem a souborům movitých věcí

-1818

-1949

-2243

-3067

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK

7167

6405

747

634

4815

3184

12

27

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Software

Pozemky

Samostatné movité věci a soubory

Oprávky k softwaru

I. Zásoby

Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky
Odběratelé

Poskytnuté provozní zálohy
Daň z přidané hodnoty

5600

87

342

-87

747

148

125

4645

87

342

-87

634

146

111

Nároky na dotace a ost. zúčt. s SR

4471

2841

III. Krátkodobý finanční majetek

1605

1883

21

30

Dohadné účty aktivní

Pokladna
Ceniny

59

69

59

53

Bankovní účty

1515

1800

IV. Jiná aktiva

0

704

Aktiva celkem

12767

11050

Příjmy přštích období

20

0

A. VLASTNÍ ZDROJE

k 1. 1. k 31. 12.
8365

7766

8133

7528

232

238

232

x

0

0

4402

3284

I. Rezervy

0

311

II. Dlouhodobé závazky

0

0

III. Krátkodobé závazky

3666

2838

I. Jmění

Vlastní jmění

Účet výsledku hospodaření
ve schvalovacím řízení

Nerozdělený zisk, ztráta
minulých let

Rezervy

Dodavatelé

Přijaté zálohy
Zaměstnanci

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištení
Ostatní přímé daně

Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

Krátkodobé bankovní úvěry

8133

x

0

469

12

7528

238

311

614

0

34

41

17

20

0

0

5

38

28

6

15

24

3061

2118

IV. Jiná pasiva

736

135

Výnosy příštích období

736

135

12767

11050

Výdaje příštích období

0

0

704
Pasiva celkem

V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
nevýdělečných organizací sestavený k 31. 12. 2014
(v tisících Kč)
V ÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

1045

134
115

1796

NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží

II. Změny stavu vnitroorg. zásob

0

II. Služby celkem

III. Aktivace

0

Cestovné

IV. Ostatní výnosy

839

Jiné ostatní výnosy

837

Úroky

V. Tržby z prodeje majetku
VI. Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky (dary)
Členské příspěvky

VII. Provozní dotace
Provozní dotace
Výnosy celkem

2

0
50

47
3

4761

Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky

Ostatní daně a poplatky
Daň z nemovitostí

V. Ostatní náklady

6695

Úroky

0

238

3260

216

182

9

2853

205

Jiné ostatní náklady

Tvorba rezerv

Výsledek hospodaření po zdanění

348

Zákonné sociální pojištění

Odpisy DM

Daň z příjmu

83

890

Mzdové náklady

4761

238

547

III. Osobní náklady

VI. Odpisy, prodaný majetek

Výsledek hospodaření před zdaněním

988

661
24
11

10
1

176
78

98

1266
955
311

VII. Poskytnuté příspěvky

5

Poskytnuté členské příspěvky

5

Poskytnuté příspěvky m. org. sl.

VIII. Daň z příjmu
Náklady celkem

0

0

6596

Z toho hospodářská činnost:
V ÝNOSY 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

139
139

139
30
0

30

NÁKLADY hospodářské činnosti
I. Spotřebované nákupy

35

Spotřeba energie

35

VI. Odpisy, prodaný majetek

23

Spotřeba materiálu

Odpisy DM

Náklady celkem

0

23

109

Sestavila: Jitka Říhová
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Komentář k hospodaření

ROZVAHA
Aktiva tvoří stavby – budova sídla organizace Bartolomějské nám. 47 a domek v ul. Kožešnická 57. Dále
pak pozemky pod budovami, zahrádka a pozemky v NPR Čertoryje v k.ú. Kněždub a na Vlčím hrdle v k.ú.
Bzenec. Součástí aktiv je i software ARC Wiew Analist. Ostatní finanční majetek souvisí s podílem ve spolku Tradice Bílých Karpat a Moštárny Hostětín. Samostatné movité věci představuje především zemědělská
technika zakoupená z projektu LIFE+ „Motýli ČR - SR“. K tomuto majetku jsou vytvořeny oprávky.
Krátkodobý majetek tvoří zásoby zboží a finanční majetek, který je veden na bankovním účtu u České
spořitelny, v pokladně a v ceninách. Velkou část pohledávek tvoří odběratelé za prodané zboží, nárok na
dotaci ze SZIF, SFŽP, LIFE a nárok na vrácení DPH. S projektem LIFE+ byla vytvořena položka příjmy
příštích období.
Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku vztahujících se k dotaci. Vlastní jmění bylo navýšeno o přijaté finanční příspěvek na nákup pozemků na Vlčím hrdle. Finanční
prostředky na vytvořenou rezervu na opravu byly převedeny v březnu 2015 na nově vzniklý podúčet u České
spořitelny.
Krátkodobé závazky – zaměstnanci, závazky k institucím sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé
daně, daň z přidané hodnoty, které byly v době tisku výroční zprávy uhrazeny.
Krátkodobý bankovní úvěr byl sjednán u ERSTE leasing a souvisí s nákupem zemědělské techniky z projektu LIFE+.
Dohadné účty pasivní se týkají nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace vztahující se k roku
2014. Nevyčerpané finanční prostředky z projektů od Nadace Veronica a LIFE+ jsou vedeny ve výnosech
příštích období.
V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
V roce 2014 jsme vytvořili zisk ve výši 237.694,77 Kč, který tvoří zisk z hlavní činnosti ve výši 208.643
Kč a z hospodářské činnosti tj. reklama a nájem nemovitosti ve výši 29.050 Kč.
Výnosy v roce 2014 tvořily finanční prostředky získané z hlavní činnosti na realizaci projektů a akcí.
Nejvýznamnější položkou je poskytnutá dotace na projekt LIFE+ „Motýli ČR–SR“, kde byly finanční prostředky poskytnuty Evropskou unií a Ministerstem životního prostředí ČR. Koordinujícím příjemcem je
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, která zajišťuje koordinaci projektu
a finance pro ostatní přidružené příjemce, včetně naší organizace.
Další významnou částku tvoří finanční prostředky získané od SZIF za platby na zemědělství.
Na vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty byla získána různá podpora od měst a obcí v regionu a firemních
či soukromých dárců.
Dále výnosy souvisí s ochranou přírody, prodejem Bělokarpatské regionální směsi, vydáváním a prodejem
publikací a triček s přírodovědnou tématikou. Na realizaci různých projektů, rozvoj pozemkového spolku
a botanického monitoringu byla získána podpora od ÚVR ČSOP.
Významnou položkou nákladů jsou osobní náklady. V roce 2014 byl průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců k HPP je 2,5, průměrný evidenční počet v HPP ve fyzických osobách je 4 a s 12 pracovníky
byly uzavřeny dohody o provedení práce.
Další položky nákladů tvoří služby, spotřeba materiálu a energie, které byly použity k realizaci činností
organizace.
Ověření účetní závěrky auditorem
Dne 23.3.2015 proběhlo ověření účetní závěrky k 31. 12. 2014 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.
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Kopie zprávy auditora k účetní závěrce:
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