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Výroční zpráva
          za rok 2016

ZO ČSOP Bílé Karpaty
pobočný spolek
Veselí nad Moravou
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V roce �0�6 jsme pokračovali v práci na projektu LIFE+ Motýli ČR - SR. Jelikož 
to byl poslední rok projektu, byl ve znamení sestavování závěrečné zprávy pro Evrop-
skou komisi a také přípravy různých propagačních materiálů. Ve spolupráci s ostatními 
spoluřešiteli jsme připravili jednak povinnou osvětovou publikaci o projektu pro nejširší 
veřejnost (tzv. layman´s report), pojmenovanou plným názvem projektu (Integrovaná 
ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku), jednak 
aktuální přehled poznatků o zájmových druzích motýlů v brožuře Zásady péče o význam-
né druhy motýlů v Bílých Karpatech. Také jsme se podíleli na výrobě dvou krátkých filmů 
– jeden přímo o motýlech a druhý, jako 3D film, o přírodě Bílých Karpat.

Dále se rozběhly přípravy Domu přírody Bílých Karpat, který chceme v budoucích 
letech zbudovat ve Veselí nad Moravou. V roce �0�6 proběhlo výběrové řízení na zpra-
cování projektové dokumentace.

Novinkou od října �0�6 je díky iniciativě Michaely Vratislavské obnovení 
přírodovědného kroužku Karpaťáček.

1.   ÚVOD 

V průběhu léta jsme také připravili 
návrh nového projektu LIFE, na kterém 
bychom chtěli kromě Agentury ochra-
ny přírody a krajiny ČR spolupracovat 
se spřátelenými ochranářskými orga-
nizacemi z CHKO Beskydy a s Bra-
tislavským regionálním ochranářským 
združením.

Na lokalitě Vlčí hrdlo se nám podařil 
další výkup pozemků v rámci kampaně 
Místo pro přírodu. Dále naše organi-
zace koupila pozemky v k. ú. Nová 
Lhota v lokalitě Megovka a v k. ú. 
Kněždub v lokalitě Skleněný vrch.
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Podařilo se nám připravit regionální osivo pro obnovu luk do do Bílých Karpat i Po-
moraví. Pokračovala také naše osvětová činnost k záchraně starých a místních ovocných 
odrůd dřevin probíhající formou semináře o řezu dřevin.

V rámci programu Biodiverzita probíhal výzkumný projekt Mapování makromycetů 
na 3 lokalitách udržovaných PS Čertoryje.

Činnost naší organizace a projekt LIFE+ byly kromě pravidelných domácích akcí 
prezentovány také na kurzu pro studenty v Českých Budějovicích, na konferenci v Ru-
munsku (Sighișoara) a jinde.

Drobnou, ale nikoliv nevýznamnou změnou bylo, že se naše organizace přejmenovala 
z původního názvu ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY na ZO ČSOP Bílé Karpaty.

Kontakt
ZO ČSOP Bílé Karpaty
nám. Bartolomějské 47
698 0�  Veselí nad Moravou
IČ: 47895497, DIČ: CZ47895497
Bankovní spojení: �44 �78 53 99 / 0800 Česká spořitelna, a.s.
Webové stánky organizace: http://www.bilekarpaty.cz/csop
Webové stránky kampaně na Obnovu luk v Pomoraví: www.obnovaluk.cz
Webové stránky E-shopu Bílé Karpaty: www.eshop-rychle.cz/bilekarpaty
e-mail: csop@bilekarpaty.cz
tel: + 4�0 5�8 3�6 470

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

Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2016:
Mgr. Katarína Devánová, Mgr. Karel Fajmon, Linda Gavěrová, Mgr. David Jongepier, 

Ing. Jan Willem Jongepier, RNDr. Ivana Jongepierová, Mgr. Pavlína Kapavíková, Ing. 
Marie Křiváková, Roman Maňák, Marie Petrů, DiS., Pavel Petrů, Ing. Zbyněk Piro, Petr 
Říha, Jitka Říhová, Ing. Václav Tetera, CSc., Ladislav Tomčala, Jiří Tomeš, Jaroslava 
Tomšejová, Ilona Tomšová, PhDr. Vít Trachtulec, BcA. & Bc. Dagmar Uhýrková, DiS., 
Radim Václavík, Mgr. Michaela Vratislavská, Ludmila Zikušková.

Mladí ochránci přírody Karpaťáček: Šimon Balán, Nikola Gavěrová, Jan Horňák, 
Lukáš Josefík, Emma Mahdalová, Barbora Říhová, Vendula Říhová.
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Na řešení projektů se podíleli:
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), Regionální pracoviště  Správa 

CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice
- Vzdělávací a informační středisko (VIS) Bílé Karpaty, o.p.s, Veselí nad Moravou
- ZO ČSOP Jadernička, Lopeník
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Nemšová
- Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Bratislava
- Centrum environmentálnych aktivít – CEA, Trenčín
- odborní a techničtí spolupracovníci: RNDr. Libor Ambrozek, Pavel Bezděčka, Ing. 

Josef Buček, Ing. Klára Čamská, Ph.D., Ing. Jiří Černý, Mgr. Tomáš Hamrlík, doc. 
Ing. Milan Králíček, CSc., RNDr. Jozef Májsky, Ing. Josef Makovský, Ph.D., assoc. 
prof. Jonathan Mitchley, Ph. D, Mgr. Aleš Naňák, Václav a Ludmila Ocelíkovi, Ing. 
Jaroslav Pražan, Mgr. David Procházka, Tomáš Pukšic, RNDr. Katarína Rajcová, 
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Mgr. Petr Slinták, Josef Slovák, Ivan Stříteský, 
RNDr. Jan Uřičář, Mgr. Miloslav Žmolík

Všem jmenovaným touto cestou děkujeme za spolupráci.

Poděkování
Náš dík za finanční nebo odbornou pomoc patří i mnoha dalším organizacím: 
Ministerstvo životního prostředí ČR  Státní zemědělský a intervenční fond
Ústřední výkonná rada ČSOP   Botanický ústav Akademie věd ČR
Správa CHKO Biele Karpaty           Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ústav zemědělské ekonomiky a informací  NET4GAS
Jihomoravský kraj   Úřad práce ve Veselí nad Moravou
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Děkujeme také všem přispěvatelům, dárcům a obcím v regionu Bílých Karpat za 
finanční podporu časopisu Bílé-Biele Karpaty. 

Mecenáši (darovali 3000 a více Kč):
Český svaz ochránců přírody (Praha), Kongregace sester Nejsvětější svátosti (České 
Budějovice), Ministerstvo životního prostředí (Praha), NET4GAS (Praha), Obec Velká 
nad Veličkou. 

Patroni (darovali 1000–2999 Kč):
Obec Bystřice pod Lopeníkem, Obec Nová Lhota, Hana Fasurová (Brno), Josef Chvíla 
(Pozlovice), Aleš Máchal (Brno), Libor Ryba (Moravany).

Podporovatelé (darovali 500–999 Kč):
AMF Reece CR, s.r.o. (Prostějov), Petr Batoušek (Zlín), Josef Buček (Brno), Aleš Cimala 
(Veletiny), Tomáš Černý (Pozlovice), Jiří Gajda (Strážnice), Stanislav Hekele (Loštice), 
Josef Horňáček (Veselí nad Moravou), Anna Hubáčková (Ratíškovice), Roman Janisch 
(Brno), Jaroslav Konečný (Veselí nad Moravou), Hana Kosířová (Strážnice), Zdeněk 
Pek (Valtice), Romana Plačková (Prostějov), Jarmila Říhová (Brno), Ivan Stříteský 
(Prostějov), Josef Třetina (Velké Popovice), Pavel Zemčík (Bojkovice).

Přispěvatelé časopisu (darovali 200–499 Kč):
Slovácké muzeum (Uherské Hradiště), Jarmila Barboříková (Štítná nad Vláří), rodi-
na Binderova (Strážnice), František Ďulík (Brumov-Bylnice), Josef Fanta (Moravský 
Písek), Kamila Filipová (Praha), Ivan Gazda (Kroměříž), Michal Hájek (Hluk), Martin 
Horňák (Suchá Loz), Miroslav Hudeček (Blatnička), Kamila Chaloupková (Rádlo), Jan 
Jagoš (Velká nad Veličkou), Aleš Jurčík (Vysoké Mýto), Petr Kaňovský (Vranov u Br-
na), Filip Kostelecký (Brno), Anna Krhovská (Radějov), Eva Miesslerová (Praha), Josef 
a Anna Miklášovi (Květná), Tomáš Mitáček (Čejkovice), Josef Navrátilík (Nová Lhota), 
Eva Němcová (Milotice), Jaromír Neužil (Brno), Eva Oberreiterová ( Ješovice), Jana 
Oberreiterová ( Ješovice), Šárka Otradov-
cová (Staré Město), Jiří Pech (Roupov), 
Leoš Polanský (Bojkovice), Eva Salve-
tová (Bojkovice), Michal Stránský (Staré 
Město u Uherského Hradiště), Božena 
Šebestová (Frýdlant nad Ostravicí), 
Zdeněk Ševčík (Pitín), Jiří Šipr (Kuřim), 
Nelly Urbaničová (Uherský Ostroh), 
Marie Ušáková (Bojkovice), Martina 
Venclová (Velká nad Veličkou), Karla 
Vincenecová (Brumov-Bylnice),  Tomáš 
Zámečník (Květná), Ivo Zetík (Větřní),  
Marie Žáková (Kunovice).
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Pozemkový spolek Čertoryje
Vlčí hrdlo
Výkupy

V roce �0�6 byl dojednán výkup ideálních �/6 pozemku 5�70/3� o výměře 3 053 m�, 
z financí poskytnutých ÚVR ČSOP v rámci kampaně Místo pro přírodu. Vlastníkem 
těchto pozemků se stala ÚVR ČSOP.

2.   ÚDRŽBA KRAJINY

Údržba
Údržbu téměř celého území zajis-

tilo Zemědělské družstvo VSV a.s.,  
Vracov, protože ještě neskončila plat-
nost smluv s původními vlastníky. 
Lokalita byla v červnu pokosena, 
seno shrabáno a odvezeno. Výjimkou 
byla jedna parcela o výměře 0,�5 ha, 
která byla v roce �0�5 zapsána naší 
organizací do systému evidence 
zemědělské půdy LPIS a kterou od 
té doby udržujeme sami.

Sledování vývoje lokality
V roce �008 zde byly založeny 

trvalé plochy pro sledování vývoje 
lokality směrem k vegetaci aluviál-
ních luk. Další monitoring probíhal v letech �0��, �0�4 a �8. května �0�6. Výsled-
ky ukazují, že se bývalá orná půda postupně obohacuje o luční druhy, především díky 
sousedství s původními loukami v lokalitě Ondrovská.

Zdroj dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřičský a katastrální.
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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.

Aktivity v EVL Čertoryje a EVL Bílé Karpaty
Údržba pronajatých pozemků v těchto evropsky významných lokalitách (EVL) byla 

v roce �0�6 zajištěna v rámci projektu LIFE+ (viz �4).

Megovka – k. ú. Nová Lhota
Naše organizace koupila ideální ½ podíl pozemku par. č. 473.

Skleněný vrch – k. ú. Kněždub
Naše organizace koupila v k. ú. Kněždub pozemky p. č. 46�0/5 a 4670/��.

Další lokality
Dlouhé klíny pod Radošovem – k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem

Mokřad na lokalitě byl během léta pokosen, seno po usušení shrabáno, slisováno 
do balíků a odvezeno. Finance na údržbu jsme zajistili z našich vlastních prostředků 
a zemědělských dotací. V květnu byla podepsána nová pachtovní smlouva na další 
parcely o celkové výměře 68�6 m�.

Hořečky u Paliček – k. ú. Javorník nad Veličkou
Údržbu této lokality zajistil člen naší organizace J. Tomeš, který brzy na jaře provedl 

narušení drnu dle zadání odborníka na hořečky RNDr. J. Brabce.
Vzhledem k loňskému suchu zde na podzim kvetli pouze dva jedinci hořečku 

nahořklého pravého (Gentianella amarella subsp. amarella).
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Pod Výzkumem – k. ú. Tasov nad Veličkou
V létě proběhlo pokosení části lokality. Během jara byl dočištěn nálet včetně odvozu 

štěpky. Údržbu zajistil člen naší organizace P. Říha.

Pod Žerotínem – k. ú. Strážnice na Moravě
V létě byla tato lokalita pokosena, seno shrabáno a odvezeno. Údržbu zajistil člen naší 

organizace P. Říha.

Staré hory – k. ú. Sudoměřice
Během léta byla lokalita pokosena a také byly odstraněny výmladky dřevin. Seno bylo 

po shrabání z lokality odvezeno. Údržbu zajistil člen naší organizace P. Říha. Na jaře zde 
bylo zjištěno 50 kvetoucích violek vyvýšených (Viola elatior).

U PR Hloží – k. ú. Velká nad Veličkou
Jedná se o novou lokalitu o výměře 0,� ha, na kterou byla uzavřena pachtovní smlou-

va s vlastníkem. Na tomto zbytku původní louky se vyskytuje  hlaváček jarní (Adonis ver-
nalis) a další teplomilné druhy rostlin. Pozemek byl zakreslen do systému LPIS. Zajistili 
jsme údržbu pokosením s odvozem biomasy, a to ze zemědělských dotací a vlastních 
zdrojů.

Za Volavcem – k. ú. Louka u Ostrohu
Jedná se o novou lokalitu, na které v roce �0�6 údržba neproběhla. S Obcí Louka jsme 

uzavřeli pachtovní smlouvu a lokalitu jsme rozšířili o přiléhající parcelu, na které bude 
zlikvidován nálet dřevin v roce �0�7.

Všechny pozemky, na které máme uzavřený nájemní vztah, zapisujeme do databáze na 
internetu http://www.csop.cz/psdata/.
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Propagace 
Záměr projektu Pozemkového spolku jsme propagovali v průběhu celého roku na 

různých akcích v regionu.

• Exkurze do NPR Čertoryje a do PP Vojenské cvičiště Bzenec pro norské partnery 
v rámci projektu pozemkových spolků proběhla �5. března �0�6. Exkurze se zúčastnilo 
7 lidí.

• Ekojarmark ke Dni Země 
�3. dubna �0�6 ve Veselí nad 
Moravou. Akce se zúčastnilo cca 
500 lidí z Veselí a okolí, projekt byl 
prezentován panelem o Pomoraví 
a informačními letáky. O Eko-
jarmarku byl také vysílán pořad 
v místní kabelové televizi.

• Exkurze s požehnáním do NPR  
Čertoryje 7. května �0�6. Exkurze 
se zúčastnilo ca �50 lidí, především 

• Exkurze na Setkání členů ÚVR 
ČSOP ve Veselí nad Moravou 
��. června �0�6. V rámci dvouden-
ního setkání členů ÚVR ČSOP 
proběhla v sobotních odpoledních 
hodinách pro část (ca �0) účastníků 
terénní exkurze na lokalitách NPR 
Zahrady pod Hájem a NPR Čertoryje, 
které udržuje naše organizace.

• Horňácké kosení dne �8. června 
�0�6. Exkurze na lokality Podlučí 
a Výzkum se zúčastnilo 46 osob.

• Ozvěny Horňácka �0. srpna �0�6. Exkurzi v sadu krajových odrůd a NPR Zahrady 
pod Hájem absolvovalo �5 účastníků.

• Konference Biodiverzita a člověk v Bílých Karpatech, 8. listopadu �0�6 ve Ve-
selí nad Moravou. Pozemkový spolek Čertoryje byl prezentován panelem o Pomoraví 
a informačními letáky a novými roll-up bannery.

vlastníků pozemků z obcí Kněždub a Tvarožná Lhota. Akce proběhla ve spolupráci 
s Římskokatolickou církví, která zajistila pro méně zdatné a starší lidi dopravu auto-
busem. O akci byl napsán  článek do časopisu Bílé-Biele Karpaty.
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Webové stránky
Informace o projektu Pozemkových spolků jsou zpřístupněny na webové adrese 

www.obnovaluk.cz a na stránkách naší organizace www.bilekarpaty.cz/csop/. 

Facebook
Naše aktivity, exkurze, fotoalba lokalit a jiné aktuality byly v průběhu roku zveřejňovány 

na facebookovém profilu naší organizace. Aktualizovali jsme informace a vytvořili fo-
toalba těchto lokalit: Rybníky (Dlouhé Klíny pod Radošovem), Vlčí hrdlo, Ladoňky 
u Tasova, Za Volavcem, PP Žerotín, Vlčí, NPR Čertoryje, zatravňováné pozemky 
u Louky, ochranné pásmo NPR Javorina, Skleněný vrch, PR Machová, NPR Zahrady 
pod Hájem, NPR Porážky, Megovka.

Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská, Jitka Říhová

Kromě výše uvedených akcí vedli členové naší organizace několik dalších exkurzí do 
NPR Čertoryje, NPR Porážky a NPR Zahrady pod Hájem, kterých se zúčastnili zájem-
ci z České republiky i zahraničí (Univerzita Münster, kolegové z Gruzie, Česká učená 
společnost aj.).

Roll-up bannery
Na podzim jsme vytvořili tři informační roll-up bannery (Údržba květnatých luk, Ob-

nova druhově bohatých luk regionální směsí, Záchrana starých krajových odrůd), které 
seznamují zájemce s nejdůležitějšími aktivitami naší organizace. Roll-up bannery jsou 
vyhotoveny v rozměrech 85 × �00 cm s plnobarevným potiskem, uchyceny v kovovém 
roll-up strojku a opatřeny pouzdry pro přenos. Na každém z bannerů je představena také 
související vydavatelská činnost naší organizace.
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Obnova krajiny – květnatá louka se solitéry a ovocné 
stromořadí

V druhé polovině roku �0�6 realizovala 
naše organizace projekt obnovy krajiny 
v blízkosti obce Louka. Převládají zde 
totiž lány oseté jednou plodinou a jsou jen 
málo doplněny krajinnými prvky, jež by 
byly blízké přirozenému prostředí. 

Svažitá část pole o výměře 3 ha byla 
zatravněna (na výměře ca �50 m� zeleným 
senem, zbytek regionální směsí semen), 
čímž byl vytvořen základ pro budoucí 
květnatou louku se solitéry stromů (3 lípy 
srdčité, � duby letní a � třešně ’Moreau’). 
Zbytek pole o výměře �� ha byl rozdělen 
ovocným stromořadím (viz mapka). Jedná 
se o 47 stromů (� ořešáky ’Mars’, �5 Du-
rancií, 5 Jaderniček moravských, 4 hrušně 
– Majdalenka, Hájenka a � × Solanka; 
� moruše, � oskeruše, � třešeň ’Moreau’), 
které byly vysázeny v polovině listopadu za 
pomoci dobrovolníků a opatřeny oplůtky, 
které je chrání před poškozením zvěří. 
Práce provedl J. Tomeš. V těsné blízko-
sti pozemku, na kterém byla tato opatření 
provedena, vede osa nadregionálního bi-
okoridoru a nová stanoviště tak rozšíří 
propojenost krajiny především pro druhy 
vázané na bezlesí. 

Záchrana mizejících starých plevelů 
Pokusné políčko na záchranu vzácných plevelů na okraji NPR Zahrady pod Hájem 

v roce �0�6 bylo opětovně zoráno. Práce provedl pan J. Tomeš.

Finanční zdroj: vlastní prostředky organizace
Zodpovědný řešitel: Karel Fajmon

Zdroj dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřičský a 
katastrální, Data dílů půdních bloků © Ministerstvo zemědělství ČR 

Finanční zdroj: Ministerstvo životního prostředí  ČR z programu na podporu projektů NNO 
pro rok 2016
Zodpovědný řešitel: Karel Fajmon
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Druh Množství (kg) Druh Množství (kg)

Trávy černohlávek dřípený �,5�

sveřep vzpřímený �0,�0 černohlávek obecný 0,57

kartáčový sběr 775,50 hvozdík kartouzek 0,��

Jeteloviny chrastavec Kitaibelův 3,35

bílojetel bylinný 8,0� chrpa luční 0,95

čičorka pestrá 0,84 jitrocel prostřední �,33

čilimník zelenavý 0,06 kopretina bílá 0,74

hrachor širolistý �7,�9 krvavec toten 0,�6

jetel alpínský 0,�4 orlíček obecný 0,85

jetel červenavý �,50 pampeliška srstnatá 0,53

jetel horský 0,96 rozrazil ožankovitý 0,��

kozinec cizrnovitý 5,55 řepík lékařský 7,�5

kručinka barvířská 0,0� srpice barvířská 0,�0

tolice srpovitá 3,06 svízel bílý 0,35

úročník bolhoj �,�8 svízel syřišťový �,74

vičenec ligrus �,�8 šalvěj luční �,60

Byliny šalvěj přeslenitá �,4�

bukvice lékařská �,�0 zvonek klubkatý 0,0�

Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk 
V roce �0�6 jsme poskytli osivo na zatravnění �5 ha na lokalitách: Blatnička, u PP 

Miliovy louky (3 ha: luční směs), Lipov (3 ha: 0,5 ha regionální směs, �,5 ha luční 

  
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová

směs), Korytná (�5 ha: �,5 ha regionální 
směs, �3,5 ha luční směs), Slavkov (� ha: 
luční směs), Hovorany (�,5 ha: regionál-
ní směs). Kromě toho bylo �0 kg osiva 
prodáno drobným zájemcům a �000 
kusů pytlíčků s osivem pro potřeby pro-
jektu Kyjovské Slovácko v pohybu.

Pěstování semen bylinné složky travin-
nobylinné směsi zajistila I. Tomšová 
z Hrubé Vrbky a ing. Š. Slováková z Ko-
rytné. J. Tomeš zajistil sklizeň kartáčo-
vým sběračem (viz tab. �). 

Tab. �: Stav osiva ke dni 3�. ��. �0�6 



�3

Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin 
V roce �0�6 jsme se začali starat o genofondový sad v obci Rokytnice, který byl založen 

v roce �006 díky financím, které poskytla naše organizace v rámci projektu MŽP ČR 
VaV/6�0/�0/03. V roce �0�5 jsme na něj získali od obce Rokytnice pacht. Kromě řezu 
stromků a oprav oplocenek byla celá výměra sadu pokosena, nerovnosti v jedné části byly 
srovnány buldozerem, aby se usnadnilo kosení v dalších letech. Obec zajistila opravu 
plotu narušeného těžbou dřeva v sousedství sadu.

V genofondovém sadu v NPR Zahrady pod Hájem ve Velké nad Veličkou proběhla 
každoroční údržba – ořez stromků a seč celé výměry. Pečovali jsme také o vysázené 
ovocné stromy podél cesty na Výzkum na pozemku, který máme pronajatý od obce Malá 
Vrbka.

Kromě toho byly uspořádány vzdělávací a propagační akce a během roku jsme odpoví-
dali na různé dotazy ohledně pěstování a záchrany starých a místních odrůd ovocných 
dřevin.

 Jarní řez se konal �9. 3. �0�6 v Kozojídkách. S výchovným a udržovacím řezem ovoc-
ných stromů, stejně jako s dalšími ovocnářskými praktikami, seznámili zájemce opět 
prof. Ing. V. Řezníček, CSc. a pan L. Tomčala.

Na výstavy ovoce ve Veselí nad Moravou (�5.–�6. 9.) a Kozojídkách (3. �0.) jsme 
poskytli ukázky starých odrůd (viz foto) a na výstavu ovoce v Luhačovicích (3.–9. �0.) 
4 propagační panely. 

Dne 9. 9. �0�6 se konalo v genofondovém sadu trnkobraní, kterého se zúčastnilo �5 
dobrovolníků nejen z naší organizace.

Finanční zdroj: SZIF, vlastní prostředky organizace, Obec Kozojídky
Zodpovědný řešitel: Ladislav Tomčala, Václav Tetera
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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, 
byl řešen společně se ZO ČSOP Jadernička (severní část Bílých Kar-
pat) a se Štátnou ochranou prírody SR a Bratislavským regionálním 
ochranárským združením (slovenská strana Bílých Karpat) v letech 
�0��–�0�6.

Naše organizace se starala o pozemky v lokalitách NPR Čertoryje, 
NPR Javorina, NPR Jazevčí, Ladoňky u Tasova, PR Machová, Me-
govka, NPR Porážky, Skleněný vrch, Světlička, Vlčí, Výzkum, NPR Zahrady pod Hájem 
a PP Žerotín na celkové propachtované výměře �35,55 ha.

Jednotlivé akce v rámci projektu byly rozděleny do několika aktivit.

Aktivita B� – nájmy pozemků 

Bylo vyhotoveno celkem 39 pachtovních smluv, z toho bylo do konce roku uzavřeno 
�0 pachtovních smluv. Další aktivity viz Pozemkový spolek.

Aktivita C� – péče o pronajaté pozemky
Během vegetační sezóny proběhla realizace prací na jednotlivých výše uvedených loka-

litách dle mapových podkladů od AOPK ČR. Každá lokalita je rozdělena do několika 
segmentů, ke kterým byly stanoveny termíny prací a typ použité mechanizace – těžká 

způsob kosení výměra v ha

těžká mechanizace 162,2 ha

lehká mechanizace 17,4 ha

ruční kosení 20,5 ha

Celkem 200,1 ha

či lehká mechanizace, nebo ruční práce. 
V roce �0�6 byla skutečná celková výměra 
udržovaná naší organizací byla �00,� ha (na 
místo v projektu plánovaných �95 ha). Na 
několika lokalitách z důvodu potlačení třtiny 
křovištní proběhla druhá seč, která byla hra-
zena z prostředků ZO ČSOP Bílé Karpaty.

Tab. 3. Provedená managementová opatření v roce �0�6
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Aktivita D� 
Během celého roku probíhaly akce na zvyšování povědomí veřejnosti a výukový 

program pro mládež Tajemství louky. Průběžně byly informace o těchto aktivitách 
vyvěšovány na webové stránky. 

Ekojarmark (18. ročník) v rámci Dne Země 
Proběhl �3. dubna �0�6 ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty, o. p. s., Veselským kulturním 

centrem a Městem Veselí nad Moravou v areálu Panského dvora ve Veselí nad Mora-
vou. Kromě propagace projektu LIFE+ ve stánku VIS Bílé Karpaty, o. p. s. byly velkým 
lákadlem interaktivní prvky ze vzdělávacího projektu Tajemství louky.

Hlavním tématem přednášek byl Zdravý životní styl, propagovaný Margit Slimáko-
vou a Karolínou Kamberskou. Přednášky byly doplněny ochutnávkou bio produktů od 
paní Zajíčkové z Hostětína.

Otevřené dny na louce
• Exkurze do okolí obce Vrbovce a PR Veterník – ��. 5. �0�6

• Horňácké kosení – �8. 6. �0�5, Malá Vrbka

S místním znalcem, ornitolo-
gem J. Holožkou, si �7 účastníků 
prošlo okolí kopce Žalostiná, kde 
se seznámili nejen s ptáky, ale také 
s rostlinami a mnohými zástupci 
hmyzu. 

Další zastávkou byla PR Veter-
ník s teplomilnou vegetací nad 
městem Skalica.

Botanické exkurze na orchidejové 
louky v lokalitě Podlučí na východ-
ním svahu Výzkumu nad Malou Vrb-
kou se zúčastnilo přes 40 zájemců. Tato 
exkurze byla současně zařazena do akcí 
ČSOP Setkání s přírodou.

Kromě informací o projektu LIFE+, 
které byly poskytovány pomocí 
informační tabule a dalších materiálů, 
byly představeny v okolí kvetoucí or-
chideje a další vzácné druhy lučních 
rostlin. Akci zajišťovalo ZO ČSOP Bílé 
Karpaty ve spolupráci s VIS Bílé Kar-
paty, o. p. s.
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Exkurze do NPR Zahrady pod Hájem 
pod vedením  L. Tomčaly a M. Petrů 
se zúčastnilo přes dvacet zájemců. Byla 
věnovaná nejen zdejším loukám, ale 
i genofondovému sadu starých a míst-
ních odrůd. Projekt byl dále prezentován 
na jarmarku v informačním stánku, 
kde byla instalována tabule o projektu 
a roll-up banner. Exkurzi zajišťovalo 
VIS Bílé Karpaty, o. p. s.

• Biodožínky a Ozvěny Horňácka – �0. 8. �0�6, Velká nad Veličkou 

Festival Týká se to také tebe – ��. 6. �0�6, Uherské Hradiště
Příznivci ekologického zemědělství a biopotravin se setkali na dalším tradičním 

semináři pro veřejnost, který se koná vždy jako doprovodná akce ekologického festivalu 
TSTTT (Týká se to také tebe).

Projekt LIFE+ byl prezentován na semináři Odpoledne s ekologickým zemědělstvím, 
kterého se kromě zájemců o přírodu pravidelně účastní také ekologičtí zemědělci 
z CHKO Bílé Karpaty. Prezentace projektu proběhla formou roll-up banneru 
a informačních materiálů. Akci zajišťovalo VIS Bílé Karpaty, o. p. s.

Setkání se starosty obcí Bílých Karpat – 8.–9. ��. �0�6, Lopeník 
V prosinci proběhlo každoroční setkání pracovníků Správy CHKO Bílé Karpaty se 

starosty obcí z  regionu Bílých Karpat. Tuto akci organizovala Správa CHKO Bílé Kar-
paty a zúčastnili jsme se jako hosté.

Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků – 6. ��. �0�6, Kuželov 
Akce se zúčastnilo 34 zájemců. Program byl věnován novinkám a aktuálním 

i tradičním tématům společným pro ochranu přírody a zemědělce v regionu. V hlavním 
přednáškovém bloku Ing. Josef Makovský, Ph.D., z Ministerstva zemědělství prezen-
toval zkušenosti z Programu rozvoje venkova probíhajícího v letech �0�5–�0�0 a týka-
jící se agroenvironmentálních opatření 
a ekologického zemědělství. Ing. Klára 
Čámská, Ph.D., z  Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací představila pro-
jekt spolupráce se zemědělci Pegasus. 
Pracovníci Správy CHKO – Mgr. 
Tomáš E. Vondřejc a Mgr. Karel Faj-
mon – vysvětlili odmítavý postoj Správy 
CHKO k mulčování pozemků. Na-
konec vše završila diskuze týkající se 
přednesených témat.
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Setkání zhotovitelů – �3. ��. �0�6, Žítková
Akce se zúčastnilo �8 zájemců. Přednáškový blok si pro přítomné zhotovitele připravili 

pracovníci Správy CHKO Bílé Karpaty. Hlavním tématem byly informace o vzácných 
rostlinách a živočiších, kvůli kterým se v posledních letech provádí zvláštní nebo upra-
vený management. Nastíněny byly také důvody nevhodnosti mulčování pozemků.

Konference Biodiverzita a člověk v Bílých Karpatech – 8.–9. ��. �0�6, Veselí nad 
Moravou

Tato konference se konala u příležitosti  
�0. let od vyhlášení Biosferické rezervace. 
Akce se zúčastnilo ca �40 lidí. Byl na ní 
prezentován projekt LIFE+ a další aktivity 
konané na území Bílých Karpat.

Následující den proběhla terénní exkurze 
pro ca 50 účastníků, mimo jiné na lokalitě 
NPR Zahrady pod Hájem udržované naší 
organizací.

O akci byl také vysílán pořad v místní 
kabelové televizi.

Vyukový program Tajemství louky
Program byl v roce �0�6 doplněn o novinky, které umožní jeho využití na různých 

lokalitách nejen v Bílých Karpatech. Tematické okruhy byly aktualizovány a byl k nim 
vytvořen nový okruh Solitérní stromy. Celkem je tedy sedm tématických okruhů (or-
chideje, sesuvné pochody, léčivé rostliny, vodní prostředí, živočichové luk, péče o louky, 
solitérní stromy), které na sebe navazují a umožňují snadnější zapamatování, propojení 
a pochopení dané problematiky napříč věkovými skupinami. 

V roce �0�6 bylo odučeno celkem 846 žáků mateřských, základních a středních škol. 
Výuku provádělo VIS Bílé Karpaty, o. p. s.

Aktivita D� 
V roce �0�6 byl vyhotoven sedmnácti-

minutový �D Promo film Krajina pro motýly. 
Autorem je pan Ivan Stříteský (firma Sky 
film). Film bude sloužit k propagaci projek-
tu, osvětě o přírodě Bílých Karpat a potřebě 
její cílené údržby a bude distribuován jako 
součást tzv. layman´s report. Plánujeme ho 
promítat také v zamýšleném Domu přírody 
Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou.
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Finanční zdroj: Evropská komise, MŽP ČR a vlastní zdroje organizace
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková, Michaela Vratislavská

Zásady péče
o významné druhy motýlů

Bílých Karpat

Jan Uřičář, Ivana Jongepierová & Tomáš Ernest Vondřejc

Rovněž byl vytvořen �D a 3D film o přírodě 
Bílých Karpat a projektu LIFE+ s názvem Bílé 
Karpaty - tajuplný svět. Speciální důraz je zde kla-
den na ukázání jevů a speciálních efektů a obzvláště 
detailů. V budoucnosti se bude promítat v pláno-
vaném Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad 
Moravou.

Publikace Zásady péče o významné druhy motýlů 
Bílých Karpat (�500 ks, 5� stran) je určena nejen 
vlastníkům a uživatelům bělokarpatských pozemků, 
ale i dalším zájemcům. Ke každému motýlímu druhu 
je uveden jeho popis, rozšíření v ČR, biotop, živná 
rostlina, vývoj, mapka rozšíření v Bílých Karpa-
tech,  zásady péče o lokality výskytu s přihlédnutím 
k potřebám druhu a ukázková lokalita.

Layman´s report o projektu byl vydán v česko-
slovenské (8000 ks, �4 stran) i anglické verzi (�000 
ks) a seznamuje širokou veřejnost s projektem, 
především s jeho výsledky.

Účast dvou členů naší organizace na konferenci 
13th Eurasian Grassland Conference Management 
and Conservation of Semi-natural Grasslands: from 
theory to practice Sighişoara, Romania ve dnech �0.–
�4. září �0�6. Projekt Motýli ČR - SR byl prezen-
tován posterem o velikosti A0.

Propagační předměty s logy LIFE+ a Natura 
2000

• Bambusová psací pera s nápisem Motýli ČR - 
SR (600 ks)

• Korkové podtácky (�700 ks) s �8 různými druhy; 
ve 3 sadách po 6 kusech s obrázky motýlů, or-
chidejí a lučních květin

• Hrnečky s šesti motivy motýlů (�50 ks) 

• Skleničky s motivem jasoně dymnivkového 
(�50  ks)
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3. ODBORNÉ PROJEKTY

Mapování makromycetů na třech lokalitách 
udržovaných Pozemkovým spolkem Čertoryje

Projekt měl za cíl zjistit výskyt co nejširší škály hub a jejich substrátu 
na lokalitách Megovka, Žerotín a Vlčí hrdlo, a poskytnout tak zpětnou 
vazbu ke způsobu údržby a managementovým zásahům, které zde 
naše organizace provádí. Inventarizace také zvýšily znalost o myko-

Finanční zdroj: ÚVR ČSOP 
Zodpovědný řešitel: Roman Maňák, Jan W. Jongepier

logických hodnotách prozkoumávaných loka-
lit a o výskytu a rozšíření jednotlivých druhů 
v České republice i Evropě. 

Bylo zjištěno, že louka na lokalitě Megovka 
se jeví jako velmi hodnotná, neboť zde byly 
i přes nepřízeň počasí nalezeny některé druhy 
indikující její dobrý stav. Patří sem zejména 
voskovky, kyjankovité houby a velmi vzácná 
závojenka vlhká.

Přes malý počet nálezů, způsobený suchem, 
byly na Žerotíně nalezeny některé zajímavé 
druhy. Nejvýznamnější je poměrně početný 
výskyt ohrožené muchomůrky ježatohlavé 
a zranitelné pórnatky Herinkovy.

Na lokalitě Vlčí hrdlo se nepovedlo nalézt 
ohrožené druhy ani v jednom z biotopů. Je 
zde však potenciál pro nalezení zajímavých 
druhů vlhkých luk.
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Příměstský tábor Karpaťáček
      Tábor se konal ve dnech 8.–��. 8. a zúčastnilo se ho �7 dětí ve věku 

od 7 do �4 let, nejen z Veselí a okolí, ale i z Hodonína, Starého Města 
u Uherského Hradiště, a dokonce i z Bruntálu. Děti přicházely na os-
mou hodinu ranní a rodiče si je vyzvedávali po páté hodině odpoledne.

stravování a ekologických návyků. Proto 
bylo požádáno VIS Bílé Karpaty, o. p. s. 
o výukový program „Kde se bere jídlo“ 
a také jsme se věnovali odpadu a jeho 
správnému třídění. Veškeré vzdělávací 
programy byly provázeny praktickými 
činnostmi a pohybovými hrami.

Děti si mimo jiné vyzkoušely aktivity, 
ke kterým se běžně nedostanou, jako 
je lezení na horolezecké stěně, střílení 
z luku, jízda na koni, plavba lodí a pro-
plouvání vodní komorou.

Finanční zdroj: NET4GAS a rodiče 
Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská, Linda Gevěrová 

Jedním z cílů bylo, aby děti lépe poznaly město Veselí nad Moravou a jeho blízké okolí, 
což se povedlo. Kreslily mapy centra města a doplňovaly k nim zajímavosti, kreslily břehy 
řeky Moravy a učily se pracovat s mapou a buzolou. Děti se také učily poznávat rostliny 
a živočichy Veselska. Tvořily sochy skřítka Karpaťáčka, který je táborem provázel po-
mocí různě ukrytých dopisů. Další z cílů bylo rozšířit jejich obzory v oblasti zdravého 

5. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA
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Karpaťáček
V návaznosti na příměstský tábor 

probíhá od října kroužek  mladých 
ochránců přírody Karpaťáček. Děti 
se schází každou středu v čase �5:30–
�7:00. Tento čas tráví většinou 
v zámeckém parku, kde probíhají 
aktivity a hry vedoucí k rozvoji jejich 
přírodovědných znalostí a obrat-
nosti. Při nepřízni počasí je pro tyto 
účely využit přednáškový sál. Děti 
se také učí zjišťovat a vyhledávat 
informace v knihách a jsou vedeny 
k samostatné orientaci v nich. 

Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská 

Dům přírody Bílých Karpat
Od léta probíhá jednání s AOPK ČR na vybudování Domu přírody Bílých Karpat ve 

Veselí nad Moravou. Dům přírody je moderní návštěvnické středisko určené veřejnosti. 
Moderní a zábavnou formou zde budou představeny přírodní hodnoty Bílých Karpat 
a propojení člověka s přírodou. 

Dům přírody vznikne přestavbou 
současné budovy na Bartoloměj-
ském náměstí a výstavbou nové 
navazující budovy na sousedním 
pozemku v ulici Kožešnická.

Na podzim proběhlo výběrové 
řízení na zpracování projektové 
dokumentace. Jako vítězný uchazeč 
byla vybrána firma GG Archico 
z Uherského Hradiště.

Předpokládáme, že v příštím roce 
bude podána žádost o stavební 
a územní řízení a bude podán pro-
jekt na realizaci do Operačního 
programu životního prostředí.

Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Ivana Jongepierová 
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Časopis Bílé-Biele Karpaty
��. ročník časopisu Bílé-Bielé Karpaty vyšel v roce 

�0�6 ve dvou číslech, jedno v květnu, další v říjnu. 
Číslo �/�0�6 mělo rozsah �8 stran A4 a vyšlo v ná-

Na stránkách www.bilekarpaty.cz/csop/ zveřejňujeme digitální verze časopisu ke 
stažení v PDF dokumentu. Časopis propagujeme i na sociálních sítích (Facebook), 
na www.magaziny.cz, internetových stránkách environmentálně a kulturně orien-
tovaných organizací a za pomoci regionálně působících institucí, médií a informačních 
center.

Finanční zdroj: MŽP ČR a dárci 
Zodpovědný řešitel: Jan W. Jongepier, Jitka Říhová

Infocentrum ČSOP 
V rámci projektu Infocentrum ČSOP byly návštěvníkům poskytovány materiály in-

formující o spolupráci mezi ČSOP a Lesy ČR. Zaslané materiály byly volně přístupné ve 
stojanu na chodbě budovy. Informace o pořádaných akcích byly průběžně aktualizovány 
na venkovní osvětlené nástěnce, na našich webových stránkách a také na Facebooku.

Finanční zdroj: vlastní prostředky organizace
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová

kladu �300 kusů. Číslo �/�0�6 mělo rozsah 3� stran A4 a vyšlo v nákladu �6�0 kusů. 
Druhé číslo bylo zaměřeno na vztah mezi člověkem a přírodou i krajinou Bílých Karpat 
v rámci �0. výročí vyhlášení CHKO Bílé Karpaty Biosférickou rezervací UNESCO. By-
lo i součástí balíčku materiálů pro účastníky podzimní konference Biodiverzita a člověk.

Tradičně obě čísla obdržely obec-
ní a městské úřady v CHKO Bílé 
a Biele Karpaty a přilehlých oblas-
tech, všechny základní školy na území 
CHKO Bílé Karpaty a dále vybrané 
základní a střední školy v okrese 
Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín, 
místní a okresní knihovny, kulturní 
zařízení, krajské a městské odbory 
životního prostředí, centra ekologické 
výchovy a další instituce. Na Slovensku 
zajišťovala distribuci Správa CHKO 
Biele Karpaty ve spolupráci s Centrem 
environmentálnych aktivít – CEA 
(Trenčín). Obcím, knihovnám, školám 
a úřadům je časopis dodáván zdarma.
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E-shop Bílé Karpaty
Druhým rokem je spuštěn E-shop Bílé Karpaty, kde je možné zakoupit knihy se 

zaměřením na přírodu, ovocnářství, obnovu luk a krajové odrůdy. Některé z nich jsou 
v nabídce i v anglickém jazyce. Jsou zde k dispozici trička s motivem trávy Bílých Kar-
pat, motýli Bílých Karpat aj.

Také je zde možné zakoupit předplatné časopisu Bílé-Biele Karpaty a pořídit starší 
čísla za symbolickou cenu. 

Pro zájemce o ptactvo máme v nabídce ptačí budky a krmítka různých druhů. 

Na e-shopu je představeno i naše osivo bělokarpatské regionální směsi. Lze zde na-
koupit pouze menší množství (50 g), větší množství je k dostání po konzultaci s našimi 
botaniky.

Od letošního roku je zde zdarma, jen za manipulační poplatek, k dispozici i literatura 
vydaná v rámci projektu LIFE+, a to Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat 
a Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na 
Slovensku (i v anglickém jazyce). Nově jsou k dostání dřevěná psací pera s nápisy Bílé 
Karpaty a ZO ČSOP Bílé Karpaty. 

K dispozici jsou i různé další materiály, DVD, desky a další předměty s tématikou 
spojenou s ochranou přírody především Bílých Karpat.

Tento e-shop je provozován na webových stánkách www.eshop-rychle.cz/bilekar-
paty.

 
Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská, Jitka Říhová
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5. Finanční zpráva za rok 2016

Účetní závěrka
Účetní jednotka sestavila roční účetní závěrku, kterou tvoří:
- Rozvaha ve zkráceném rozsahu v tis. Kč
- Výkaz zisků a ztráty ve zkráceném rozsahu v tis. Kč
- Příloha k účetní závěrce

Účetní závěrka obsahuje pouze vybrané údaje. Všechny dokumenty vč. Přílohy 
k účetní závěrce jsou uloženy v sídle organizace, nám. Bartolomějské 47, 698 0�  Veselí 
nad Moravou. 

Ověření účetní závěrky auditorem
Účetní jednotka nemá povinnost dle § �0, Zákona č. 563/�99� Sb., o účetnictví, mít 

v roce �0�6 účetní závěrku ověřenou auditorem. Dne �9. 3. �0�7 proběhlo dobrovolné 
ověření účetní závěrky k 3�. ��. �0�6 auditorem Ing. Josefem Bučkem (viz str. 3�).

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 k. ú. Kněždub, 
Bzenec a Nová Lhota. 

Ostatní finanční majetek souvisí s podílem ve spolku Tradice Bílých Karpat a Moštárny 
Hostětín s.r.o. Samostatné movité věci představuje především zemědělská technika 
zakou-pená z projektu LIFE+ „Motýli ČR - SR“. K tomuto majetku jsou vytvořeny 
oprávky. 

Krátkodobý majetek tvoří zásoby výrobků (především knihy, trička aj.) a materiál na 
skladě (jednotlivé druhy bylin a kartáčová směs trav). Dále pak finanční majetek, který 
je veden na bankovním účtu u České spořitelny, v pokladně a v ceninách. Velkou část 
pohledávek tvoří odběratelé za prodané výrobky a materiál, nárok na dotaci LIFE+ 
a nárok na vrácení DPH. V souvislosti se zemědělskými dotacemi od SZIF za rok �0�6 
byla vytvořena položka dohadné účty aktivní.
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Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku 
vztahujících se k dotaci. Další finanční prostředky byly převedeny na účet rezervy vedené 
u České spořitelny, který byl vytvořen v roce �0�6 na opravu.

Krátkodobé závazky tvoří 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. s., 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 �0�6. 

Výkaz zisku a ztráty
V roce �0�6 jsme vytvořili zisk ve výši ���.494,53 Kč, který tvoří ztráta z hlavní 

činnosti ve výši -90.49�,60 Kč a zisk ze zdaňované a hospodářské činnosti (reklama 
a nájem nemovitosti) ve výši �0�.987,�3 Kč.

Výnosy v roce �0�6 tvořily finanční prostředky získané z hlavní činnosti na realiza-
ci projektů a akcí. Nejvýznamnější položkou je poskytnutá dotace na projekt LIFE+ 
„Motýli ČR - SR“, kde byly finanční prostředky poskytnuty Evropskou unií a MŽP 
ČR. Koordinujícím příjemcem byla AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, která 
zajišťovala 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 podpora od MŽP ČR, dále 
od měst a obcí v regionu a firemních či soukromých dárců. Dále byla získána dotace od 
MŽP ČR na obnovu krajiny v Louce a příspěvek na veřejně prospěšné práce od Úřadu 
práce. Od NET4GAS byl získán dar na příměstský tábor Karpaťáček.

Další 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.

Další položky nákladů tvoří služby, spotřeba materiálu a energie, které byly použity 
k realizaci činností organizace. Významnou položkou nákladů jsou osobní náklady.

Informace o zaměstnancích
- průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k HPP – 3,185
- průměrný evidenční počet v HPP ve fyzických osobách - 6
- počet uzavřených dohod o provedení práce s pracovníky - 8 

Sestavila: Jitka Říhová
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Zpráva auditora k účetní závěrce
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