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  Výroční zpráva 
za rok 2017

ZO ČSOP Bílé Karpaty
pobočný spolek
Veselí nad Moravou



�

Bílých Karpat, pro který jsme koupili také domek č. 55 v ulici Kožešnická. Ujal se také 
kroužek MOP Karpaťáček a s tím spojené příměstské tábory, které proběhly ve dvou 
turnusech s rozdílným tematickým zaměřením. Naše organizace se poprvé zapojila do 
celonárodní akce Ukliďme Česko a s dětmi z MOP Karpaťáček uklidila část zámeckého 
parku zvaného Bažantnice. 
V rámci kampaně Místo pro přírodu se nám podařil další výkup pozemků na lokalitách 
Vlčí hrdlo u Bzence a Megovka u Nové Lhoty. 
Od října �017 začal projekt LIFE – Ze života hmyzu, ve kterém naše organizace bude 
zajišťovat pastvu ovcí na vybraných lokalitách vyčištěných od náletu dřevin. 
Pokračovali jsme v přípravě regionálního osiva do Bílých Karpat, které bylo poskytnuto 
na zatravnění několika dalších lokalit. Pokračovala naše osvětová činnost k záchraně 

1. Úvod
V roce �017 se naplno rozjela projektová dokumentace k chystanému Domu přírody 

starých a místních ovocných odrůd dřevin probíhající 
formou semináře o řezu dřevin a vydáním brožury 
Malý průvodce genofondovým sadem. Povedlo se nám 
také ve spolupráci s Obcí Louka vysázet nový sad se 
starými odrůdami ovocných dřevin. 
V rámci programu Biodiverzita proběhlo dvoje mapo-
vání, a to mapování hnízdního výskytu vodouše 
rudonohého na území okresu Hodonín a Uherské 
Hradiště a mapování makromycetů na dvou lokalitách 
udržovaných Pozemkovým spolkem Čertoryje.
S podporou projektu Rozvoj pozemkového spolku 
Čertoryje začaly vznikat nové webové stránky orga-
nizace s moderním vzhledem a na jiné adrese: 
http://csop.bilekarpaty.cz/
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1.1 Kontakt
ZO ČSOP Bílé Karpaty
nám. Bartolomějské 47
698 01  Veselí nad Moravou
IČ: 47895497, DIČ: CZ47895497
Bankovní spojení: 144 �78 5� 99 / 0800 Česká spořitelna, a. s.
webové stánky organizace: http://csop.bilekarpaty.cz/ 
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�0 518 ��6 470

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

1.� Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce �017
Mgr. Katarína Devánová, Mgr. Karel Fajmon, Linda Gevěrová, Mgr. David Jongepier, 
Ing. Jan Willem Jongepier, RNDr. Ivana Jongepierová, Katrin Jongepierová, Mgr. Pavlí-
na Kapavíková, 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, Ing. BcA. Dagmar Uhýrková, DiS., 
Radim Václavík, Mgr. Michaela Vratislavská, Ludmila Zikušková.

1.4 MOP Karpaťáček, školní rok �016/�017 a 
�017/�018
Šimon Balán, Vojtěch Černý, Nikola Gevěrová, Jan Horňák, Lukáš Josefík, Emma 
Mahdalová, Kristýna Mlýnková, Jakub Paleta, Veronika Pernicová, Barbora Říhová, 
Vendula Říhová, Jan Šaňák, Adéla Zalubilová. 
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1.5 Poděkování
1.5.1 Na řešení projektů se podíleli:
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), RP Správa CHKO Bílé Karpaty, 

Luhačovice
- Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Bratislava
- GG Archico a.s., Uherské Hradiště a Ateliér Petr Korecký, Brno
- Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o. p. s. (VIS), Veselí nad Moravou
- odborní a techničtí spolupracovníci: RNDr. Libor Ambrozek, Pavel Bezděčka, Ing.

Josef Buček, Mgr. Gašpar Čamlík, Ing. Jiří Černý, Ing. Jiřina Gaťáková, Mgr. Tomáš 
Hamrlík, Martin Hrbáč, Ing. Bohumil Jagoš, Mgr. Zbyněk Janoška, Doc. Ing. Milan 
Králíček, Ing. Martin Lípa, CSc., Ing. Jozef Májsky, Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., 
Prof. Jonathan Mitchley, Mgr. Aleš Naňák, Václav a Ludmila Ocelíkovi, Marek Palička, 
Marie Petrů, DiS., Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Ph.D., Mgr. David Procházka, 
RNDr. Katarína Rajcová, Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Mgr. Petr Slinták, Josef 
Slovák, Ing. Radomír Staš, Ing. Ivan Stříteský, Ing. Magdalena Ševčíková, Ing. Martin 
Tomešek, Mgr. Tomáš Ernest Vondřejc, Jaroslav Zaňát.

Všem jmenovaným touto cestou děkujeme za spolupráci. 

1.5.2 Náš dík za finanční nebo odbornou pomoc patří i mnoha dalším 
organizacím: 
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)    NET4GAS
Český svaz ochránců přírody  (ČSOP)              Botanický ústav AV ČR, Třeboň
Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová            Město Veselí nad Moravou
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště               Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
      

1.5.3 Děkujeme všem přispěvatelům, dárcům a obcím v regionu Bílých 
Karpat za finanční podporu:
Mecenáši časopisu Bílé - Biele Karpaty (3000 a více Kč):
Český svaz ochránců přírody (Praha), Martin Holčík (Uherské Hradiště), Kongregace 
sester Nejsvětější svátosti (České Budějovice), NET4GAS (Praha), TECH-TRADE, 
s.r.o. (Hodonín).

Patroni časopisu Bílé - Biele Karpaty (1000–2999 Kč):
Obec Rokytnice, Obec Újezd, Anna Kosířová (Veselí nad Moravou), Libor Ryba 
(Moravany).
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Podporovatelé časopisu Bílé - Biele Karpaty (500–999 Kč):
Obec Nedašova Lhota, Obec Ratíškovice, Jiří Gajda (Strážnice), Antonín Hájíček 
(Radiměř), Marcel Hanáček (Luďkovice), Tomáš Hladík (Svitavy), Anna Hubáčková 
(Ratíškovice), Aleš Jurčík (Vysoké Mýto), Petr Kaňovský (Vranov u Brna), Jaroslav 
Konečný (Veselí nad Moravou), Filip Kostelecký (Brno), Ivana Kročilová (Uher-
ské Hradiště), Anna Macurová (Brno), František Šišlák (Horní Lideč), Pavel Zemčík 
(Bojkovice).

Přispěvatelé časopisu Bílé - Biele Karpaty (200–499 Kč):
Základní škola Luhačovice, Jarmila Barboříková (Štítná nad Vláří), Zdeněk Benda 
(Uherský Brod), rodina Binderova (Strážnice), Marie Blažková ( Jablonec nad Nisou), 
Dagmar Čechová (Veselí nad Moravou, Josef Fanta (Moravský Písek), Kamila Filipová 
(Praha), Zdeněk Habrovanský (Staré Město u Uh. Hradiště), Michal Hájek (Hluk), 
Martin Horňák (Suchá Loz), Martin Hrouzek (Uherské Hradiště), Kamila Chaloupko-
vá (Rádlo), Jan Jagoš (Velká nad Veličkou), Jiří Kadlec (Napajedla), Vlastimil Kuřimský 
(Uherský Ostroh), Josef a Anna Miklášovi (Květná), Jitka Můčková (Strážnice), Josef 
Navrátilík (Nová Lhota), Helena Novosadová (Brno), Šárka Otradovcová (Staré Město 
u Uherského Hradiště), Jiří Pek (Roupov), Zdeněk Pek (Valtice), Michal Stránský (Staré 
Město u Uherského Hradiště), Jiří Suchý (Bystřice pod Lopeníkem), Aleš Sumec (Brno), 
Milan Šašinka (Brno), Božena Šebestová (Frýdlant nad Ostravicí), Kamila Šimůnková 
(Veselí nad Moravou), Jiří Šipr (Kuřim), Jindřich Šmiták (Brno), Petra Štěpánková 
(Brno), Martina Venclová (Velká nad Veličkou), Karla Vincenecová (Brumov-Bylnice), 
Ivo Zetík (Větřní), Marie Žáková (Kunovice).
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2. ÚDRŽBA KRAJINY

�.1 Pozemkový spolek Čertoryje
Naše organizace zajišťovala v roce �017 údržbu �� lokalit o celkové výměře ���,01 ha 
a ve dvou lokalitách realizovala výkup pozemků.

Názvy jednotlivých lokalit (značeno číslováním) jsou uvedeny v bodech �.1.1 a �.1.�. Červeným 
kolečkem jsou označeny vykupované lokality a žlutým kolečkem pronajaté lokality. Zdroj pod-
kladové mapy: Mapová data © �018 Google
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2.1.1 Výkupy

území cíl ochrany
1. Vlčí hrdlo

k. ú. Bzenec
obnova travního porostu dle schváleného 
ochranářského plánu 

V roce �017 se uskutečnil výkup ideální poloviny � pozemků o celkové výměře 9195 m� 
z financí poskytnutých ÚVR ČSOP v rámci kampaně Místo pro přírodu. Vlastníkem 
těchto pozemků se stala ÚVR ČSOP. Údržba naší organizací však probíhala pouze 
0,�5 ha. V průběhu roku se nám podařilo dohodnout se zemědělským subjektem VSV, 
a. s. o užívání pozemků a do LPIS zapsat dva půdní bloky o celkové výměře 4,�4 ha, 
které budeme udržovat od roku �018.

území cíl ochrany
2. Megovka 

k. ú. Javorník nad Veličkou obnova travního porostu

Naše organizace koupila v roce �017 další ¼ podíl jednoho pozemku, takže je vlast-
níkem ¾ pozemku o celkové výměře 0,18 ha. Celou lokalitu udržujeme mozaikovitě 
kosením lehkou mechanizací, mokřady pak ručně.

2.1.2 Údržba

Evropsky významná lokalita (EVL) Čertoryje

území cíl ochrany
3. Skleněný vrch 

k. ú. Kněždub údržba, místy i obnova lučního porostu

4. Vlčí 
k. ú. Kněždub údržba travního porostu

5. Pod Výzkumem 
k. ú. Tasov nad Veličkou

obnova bývalé louky vyčištěním od náletu 
a údržba lučních porostů

6. Ladoňky u Tasova
k. ú. Tasov nad Veličkou obnova a údržba lučních porostů

7. Výzkum 
k. ú. Malá Vrbka údržba obnoveného travního porostu

8. NPR Čertoryje 
k. ú. Kněždub, Hrubá Vrbka, 
Tvarožná Lhota

údržba lučního porostu dle schváleného plánu 
péče

9. PP Žerotín 
k. ú. Strážnice na Moravě

údržba travního porostu dle schváleného plánu 
péče
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 EVL Bílé Karpaty

území cíl ochrany

10. NPR Zahrady pod Hájem
k. ú  Velká nad Veličkou

údržba travních porostů dle schváleného 
plánu péče

11. Genofondový sad v NPR Zahrady 
pod Hájem
k. ú  Velká nad Veličkou

údržba sadu starých a krajových odrůd 
ovocných dřevin

12. NPR  Jazevčí 
k. ú. Javorník nad Veličkou

údržba travních porostů dle schváleného 
plánu péče

13. NPR Porážky 
k. ú. Slavkov u Uherského Brodu

údržba travních porostů dle schváleného 
plánu péče

14. OP NPR Javorina
k. ú. Strání údržba travního porostu

15. PR Machová 
k. ú. Javorník nad Veličkou

údržba travních porostů dle schváleného 
plánu péče

16. Světlička
k. ú. Javorník nad Veličkou

údržba travního porostu dle schváleného 
plánu péče

17. Hořečky u Paliček
k. ú. Javorník nad Veličkou

obnova lokality, posílení populace hořečku 
nahořklého pravého
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Všechny lokality, které jsou zakresleny ve veřejném registru zemědělské půdy (LPIS) 
a na které jsou čerpány zemědělské dotace, prošly neoznámenou kontrolou Státního 
zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a Ústředního kontrolního a zkušebního 
úřadu zemědělského (ÚKZUZ). Kontrola probíhala několik dní, kontrolní pracovníci 
měřili každý půdní blok pozemků pomocí velmi přesného přístroje GPS. Naměřená 
data pak byla porovnána s daty v LPIS. Kontrolou byly zjištěny drobné odchylky na 
půdních blocích v plusových či mínusových hodnotách. Byla zjištěna celková odchylka 
-0,�� % a celková výměra -0,�9 ha. Kontrola neukázala žádné další nesrovnalosti.

Další lokality v CHKO Bílé Karpaty mimo EVL

území cíl ochrany
18. Staré hory

k. ú. Sudoměřice obnova lokality violky vyvýšené

19. Pod Žerotínem
k. ú. Strážnice na Moravě

obnova travního porostu v bývalém vino-
hradu

20. Sad v Rokytnici
k. ú. Rokytnice u Slavičína

údržba sadu krajových odrůd ovocných 
dřevin

Další lokality mimo CHKO Bílé Karpaty

území cíl ochrany
21. Za Volavcem

k. ú. Louka u Ostrohu
údržba a obnova porostu v úvozu s výsky-
tem vzácných rostlin

22. U PR Hloží
k. ú. Velká nad Veličkou posílení populace hlaváčku jarního

23. Rybníky (Dlouhé Klíny pod 
Radošovem) 
k. ú. Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

obnova louky s mokřady
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2.1.3 Propagace
Činnost pozemkového spolku byla propagována v průběhu celého roku na různých 
akcích v regionu, mimo jiné na těchto exkurzích pro veřejnost i odborníky: 

��. 4.  Den Země ve Veselí nad Moravou – � exkurze pro veřejnost ve spoluprá-
ci s VIS Bílé Karpaty; exkurze za ptáky se zúčastnilo �7 zájemců, exkurze 
věnované vodě se zúčastnilo 9 zájemců a exkurze do luk v Pomoraví se 
zúčastnilo 5 zájemců (foto 1).

1�.–1�. 5. Exkurze pro Naturschutz Brandenburg – NPR Čertoryje, PP Žerotín, ex-
kurze pro 10 účastníků (foto �).

�0. 5. Exkurze pro veřejnost + AOPK Liberec – exkurze proběhla ve spolupráci 
s VIS Bílé Karpaty na lokalitu Vlčí hrdlo, �4 zájemců.

�6. 5. Exkurze pro Ladislava Mika – NPR Čertoryje

�. 6. Exkurze pro učitele Olomoucka – NPR Porážky, NPR Zahrady pod Hájem, 
pro �0 zájemců.

4. 6. Exkurze pro Haralda Rötzera (Weinviertel, Rakousko) – obnovené plochy na 
Výzkumu.

5.–9. 6. Exkurze pro Wiltshire Wildlife Trust – NPR Čertoryje, NPR Porážky, NPR 
Javorina, Vlčí hrdlo, PP Žerotín, NPR Zahrady pod Hájem, pro 1� pracovníků 
(foto �).

1 2

3 4
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16. 6. Exkurze pro studenty České zemědělské univerzity v Praze – NPR Čertoryje, 
40 zájemců.

17. 6.  Horňácké kosení v Malé Vrbce – exkurze pro veřejnost na Podlučí a Výzkum 
pro 40 zájemců; celé akce se zúčastnilo přibližně �00 návštěvníků (foto 4).

��. 6. Exkurze pro studenty Karlovy univerzity v Praze – NPR Porážky, pro �5 
zájemců.

�8. 9. Exkurze pro Jihomoravskou pobočku České botanické společnosti – NPP 
Váté písky a Vlčí hrdlo, �0 zájemců.

Formou � roll-up bannerů jsme o činnosti naší organizace informovali na těchto 
akcích:

�. �. Botanická sekce ve Veselí nad Moravou (foto 5)

7.–8. 4.    Výroční setkání pozemkových spolků ve Vlašimi

�8. 11.     Konference Naše příroda v Olomouci (foto 6)

�0. 11. – 1. 1�.  Setkání se starosty CHKO Bílé Karpaty, Žítková
 

Naše aktivity, exkurze, fotoalba lokalit a jiné aktuality byly v průběhu roku zveřejněny na 
profi lu naší organizace na Facebooku. 
V rámci projektu Rozvoj pozemkového spolku Čertoryje začaly vznikat nové webové 
stránky organizace s modernějším vzhledem a na jiné adrese: http://csop.bilekarpaty.cz/.
Aktualizované informace o projektu v lokalitě Vlčí hrdlo jsou zpřístupněny na odkaze 
www.obnovaluk.cz, který je přesměrován na podstránku webových stránek naší orga-
nizace, http://csop.bilekarpaty.cz/udrzba-krajiny/obnova-luk-v-pomoravi/m44. 
Poster a letáky s tématem obnovy Pomoravních luk  jsou veřejnosti stále k dispozici ve 
vstupní chodbě našeho sídla, vozíme je s sebou i na různé akce.

Finanční zdroj: ČSOP - Pozemkové spolky, zemědělské 
dotace - SAPS, Natura 2000, AOPK - managementová 
dohoda, Program péče o krajinu
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Michaela Vratislavská, 
Dagmar Uhýrková

5 6
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�.� Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk
V roce �017 jsme poskytli osivo na zatravnění 5 ha na lokalitách Blatnička (� ha, 60 kg 
regionální směsi), Šumice (� ha, 8 kg regionální směsi, ��,8 kg luční směsi) a na 5 ha 
na změnu druhově chudých na druhově bohaté louky v Rokytnici (� ha, přísev 4,5 kg 
semen bylin), Korytná (� ha, 40 kg regionální směsi). Kromě toho bylo ca 15 kg osiva 
prodáno drobným zájemcům.
Pěstování semen bylin zajistila paní Ilona Tomšová v Hrubé Vrbce a Ing. Šárka Slová-
ková v Korytné. Pan Jiří Tomeš zajistil sklizeň kartáčovým sběračem (viz tab. 1). 
Během roku jsme odpovídali na různé dotazy ohledně obnovy travních porostů, týkající 
se jak vhodného osiva, tak způsobů zatravnění. 

Tab. 1. Seznam lučních druhů používaných ve směsích osiva

trávy
směs trav z kartáčového sběru

jeteloviny
bílojetel bylinný jetel červenavý úročník bolhoj

čičorka pestrá jetel horský vičenec ligrus

hrachor širolistý kozinec cizrnovitý

jetel alpínský tolice srpovitá

byliny

bukvice lékařská chrpa luční svízel syřišťový

černohlávek dřípený jitrocel prostřední svízel bílý

černohlávek obecný kopretina bílá šalvěj luční

hvozdík kartouzek máchelka srstnatá šalvěj přeslenitá

chrastavec Kitaibelův řepík lékařský

Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová
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�.� Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin 
V roce �017 jsme pečovali (ořez stromků a seč) o dva sady – ve Velké nad Veličkou 
a v Rokytnici. Ve spolupráci s Obcí Louka byl obnoven obecní sad v Louce (viz níže). 
Abychom do projektu obnovy sadu zapojili místní obyvatele, byl dne 18. �. �017 v obci 
Louka uspořádán Řez dřevin. Lektorem byl člen naší organizace pan Ladislav Tomčala, 
který se od konce 80. let zabývá mapováním starých a místních odrůd ovocných dřevin 
a od roku 1991 pečuje o genofondový sad v NPR Zahrady pod Hájem. Semináře se 
zúčastnilo téměř �0 zájemců nejen z Louky, ale i z širšího okolí. 
V polovině července proběhla kontrola sadu garantem programu Ochrana biodiverzity 
Martinem Lípou za přítomnosti pana Ladislava Tomčaly i Václava Tetery.

2.3.1 Malý průvodce genofondovým sadem 
K lepší propagaci dlouhodobé potřeby ochrany kulturního 
genofondu ve Velké nad Veličkou a ke vzdělávání zájemců 
jsme se rozhodli vydat průvodce tímto sadem. 
Texty a většinu fotografi í připravil Václav Tetera, grafi ku 
zpracovala Dagmar Uhýrková. 
Celobarevná brožura formátu A5 má �4 stran a tvrdší 
přebal, vytištěna je na papíru s certifi kací Forest Stewardship 
Council (FSC) v nákladu 1400 ks. Obsahuje 75 barevných 
fotografi í, které seznamují nejen s vysazenými odrůdami 
ovocných dřevin a jejch plody, ale i s přírodním bohatstvím 
tohoto sadu. Rozdělena je do několika kapitol: Úvod a histo-
rie – Péče o sad – Slivoně – Jabloně – Hrušně – Okrajové, 
minoritní ovocné druhy – Příroda v sadu – Zkuste to také.

Finanční zdroj: SZIF, vlastní prostředky organizace, ČSOP 
Zodpovědný řešitel: Václav Tetera, Dagmar Uhýrková
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V červnu a září �017 byly na celém vyčištěném pozemku pokoseny zmlazující výmladky 
dřevin a biomasa byla odvezena.
Během posledního týdne v říjnu byly vyhloubeny jamky pro ovocné stromky. Dne �. listo-
padu �017 proběhla výsadba, které se zúčastnilo téměř 50 žáků zdejší školy se svými 
učiteli, několik členů zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu, členové naší organizace 

�.4 Obnova obecního sadu v Louce
V roce �017 pokračovala naše spolupráce s Obcí Louka, a to projektem obnovy sadu na 
obecním pozemku p. č. ��88 o celkové výměře �.7�8 m� na západním úbočí kopce Stará 
hora, který dlouhé roky ležel ladem. 
Během března proběhla likvidace hustého náletu dřevin (především svídy krvavé) kromě 
několika solitérních stromů. Veškerá biomasa byla z tohoto území odvezena.
Ve dnech �1. 5. a 15. 9. �017 proběhl botanický průzkum obnovovaného lučního poros-
tu. Po odstranění náletu zůstala plocha téměř bez vegetace, na které díky extrémnímu 
suchu nebylo možné ani klíčení nových semenáčku, takže zde bylo zapsáno pouze kolem 
70 druhů rostlin. Vzhledem k poměrně druhově bohatým travním porostům v okolí 
je však naděje, že k samovolnému zatravnění tohoto pozemku dojde během několika 
příštích let.
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i další zájemci, takže celkový počet byl přes 70 dobrovolníků. Bylo vysázeno 40 ovocných 
stromků zakoupených ve školce v Bojkovicích a dalších ca 15 odkopků Durancií, které 
byly získány ze soukromého sadu. Všechny stromky byly opatřeny individuální ochranou 
proti zvěři a keramickou cedulkou se jménem žáka, který stromek sázel a bude se o něj 
i v dalších letech starat.

Během listopadu byl připraven a Obcí Louka odsouhlasen informační panel, který byl 
koncem prosince nainstalován na připravený podklad. 

Výsadbě byla věnována titulní půlstrana Hodonínského deníku. Veřejnost byla infor-
mována na našich internetových stránkách a také na Facebooku. Obec Louka informo-
vala své občany v místním zpravodaji, místním rozhlasem i na internetových stránkách:
www.obeclouka.cz/sklad/Zpravodaj/�017/LZ_�017_0�.pdf 
www.obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=810&akce=view.

Finanční zdroj: MŽP ČR z Programu na podporu projektů 
NNO pro rok 2017, Obec Louka 
Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská
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V roce �017 byl zahájen nový mezinárod-
ní projekt LIFE, zkráceně nazývaný 
Ze života hmyzu, jehož hlavním 
koordinujícím příjemcem je AOPK ČR 
(ředitelství Praha, regionální pracoviště 
(RP) Správa CHKO Bílé Karpaty, RP 
Správa CHKO Beskydy). 
Další spolupracující organizace, 
přidružení příjemci, jsou ZO ČSOP 
Salamandr, VIS Bílé Karpaty, o. p. s., 
infi nity - progress z.s., BROZ.
Naše organizace by měla během 5 
let obnovit pastvu ovcí na �,5 ha nyní 
ladem ležících pozemcích, na �,5 ha 
obnovit pastevní les a na 5 ha pařezinu.   
Hned na podzim proto začala jednání s vlastníky pozemků na vytipovaných lokalitách. 
Dále jsme požádali Obec Kněždub o povolení kácení náletových dřevin a keřů v lokalitě 
Skleněný vrch na pozemku p. č. 4610/5, o výměře �.474 m�, ležícího na LV 9�9, k. ú. 
Kněždub, který je ve vlastnictví naší organizace. Povolení jsme od obce dostali. 
Také jsme podali žádost na obec Hrubá Vrbka o vyčištění náletových dřevin a keřů na 
pozemek p. č. �9�8/449, o celkové výměře �,�9 ha, ležícího na LV 10001 v k. ú. Hrubá 
Vrbka. Tento pozemek je ve výlučném vlastnictví Obce Hrubá Vrbka je podpachtovaný 
naší organizací. 

Finanční zdroj: Evropská unie, MŽP ČR a vlastní zdroje 
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Michaela Vratislavská

�.5 Záchrana mizejících starých plevelů 
Políčko – genofondovou plochu vzácných plevelů na okraji NPR Zahrady pod Hájem 
– udržujeme každoroční podzimní orbou. Díky suchu byl výskyt některých druhů nižší, 
bohatě však kvetla vrabečnice úpolní (Th ymelaea passerina).

Finanční zdroj: vlastní prostředky ZO ČSOP Bílé Karpaty
Zodpovědný řešitel: Jiří Tomeš

�.6 Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 
�000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)
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3. ODBORNÉ PROJEKTY

�.1 Mapování hnízdního výskytu vodouše rudonohého 
na území okresu Hodonín a Uherské Hradiště
Systematické mapování výskytu druhu v zájmovém území probíhalo od druhé poloviny 
března, kdy se vodouši rudonozí vrací ze svých zimovišť. Prováděli ho Gašpar Čamlík, 
Jaroslav Zaňát, Marek Palička a Zbyněk Janoška.
Podle seznamu již známých lokalit a aktuální situace dostupných biotopů (např. polní 
rozlivy) byly systematicky vyhledávány lokality na daném území pomocí sledování 
(stativovým) dalekohledem ve vhodných biotopech. V polních rozlivech byly i šetrně 
jednorázově lokality navštíveny – s maximálním ohledem na hnízdění cílových druhů.
Každá vhodná lokalita byla navštívena třikrát 
(v případě nepřítomnosti druhu při první 
i druhé kontrole dvakrát), a to v období toku 
(v průběhu března), v době inkubace (od konce 
března do poloviny května) a v době vyvádění 
mláďat (od poloviny května do konce června).
V sezoně �017 bylo velké sucho a loka-
lit s přítomností vodoušů rudonohých bylo 
oproti minulým rokům výrazně méně, přesto 
bylo v roce �017 v okrese Hodonín a Uher-
ské Hradiště zjištěno hnízdění 9 párů vodoušů 
rudonohých.

Finanční zdroj: ČSOP - Ochrana biodiverzity
Zodpovědný řešitel: Mgr. Gašpar Čamlík 

Generální partner 
programu Ochrana biodiverzity.
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�.1 Mapování makromycetů na dvou lokalitách 
udržovaných PS Čertoryje

�.� Inventarizační průzkum lokality Pastviska v k. ú. 
Veselí nad Moravou z oboru botanika
Během roku �017 byl proveden inventarizační průzkum v lokalitě Pastviska, která 
se nachází jihozápadně od silnice do Moravského Písku, 1,7 km severozápadně od 
železniční stanice Veselí nad Moravou. Jedná se o zbytek pomoravních luk, který je 
však negativně ovlivněn hnojením v 70. a 80. letech minulého století a přísevem 
kulturních trav, především kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea). V těchto místech 
je naplánováno vybudování rybníka. Celkem bylo ve zkoumané lokalitě zaznamenáno 
16� taxonů cévnatých rostlin a zapsán jeden fytocenologický snímek. Na průzkumu se 
podíleli Karel Fajmon, Ivana Jongepierová a Jan Willem Jongepier.

Finanční zdroj: LÖW & spol., s.r.o.
Zodpovědný řešitel: Karel Fajmon 

Projekt měl za cíl zjistit výskyt co nejširší 
škály hub a jejich substrátu v NPR Zahrady 
pod Hájem a na lokalitě Megovka, a poskyt-
nout tak zpětnou vazbu ke způsobu údržby a 
managementovým zásahům, které zde naše 
organizace provádí.
V NPR Zahrady pod Hájem byla zjištěna 
pestrá plejáda hub, většinou běžných. Byly 
zaznamenány i některé významné druhy, ale 
vlivem extrémního sucha nešlo stav loka-
lity mykologicky dobře zhodnotit. Průzkum 
potvrdil, že lokalita Megovka je z hledis-
ka výskytu hub velmi cenná, jednak do 
množství nalezených druhů, tak i početným 
zastoupením druhů z Červeného seznamu makromycetů či dalších vzácných druhů. 
Louky hostí významné indikátory kvalitních lučních stanovišť, jako jsou voskovky 
(Hygrocybe spp.), kyjanky (Clavaria spp.) a kyjovečky (Clavulinopsis spp.) nebo závo-
jenky (Entoloma spp.).

Finanční zdroj: ČSOP - Ochrana biodiverzity
Zodpovědný řešitel: Roman Maňák

Generální partner 
programu Ochrana biodiverzity.
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4. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA

4.1 Kroužek MOP Karpaťáček 
Ve školním roce �016/�017 se kroužku aktivně účastnilo sedm dětí. Celoroční téma 
bylo Můj strom. Děti měli na nástěnce každý vlastní strom, na který sbíraly jeho listy 
(za účast) a plody (za splněnou aktivitu nebo za zvláštní snahu). Podílely se také na 
celonárodní akci Ukliďme Česko. Jedno jarní dopoledne vyjely k vodní nádrži Lučina, 
kde pomáhaly s přenosem žab z přichystaných pastí do vody. Při té příležitosti zkoumaly 
okolní jarní květenu a další zajímavosti. V červnu se vydaly na výlet do NPR Čertoryje 
za pozdně kvetoucími orchidejemi. Školní rok 
byl zakončen piknikem ve veselském zámeckém 
parku. 
Kroužek ve školním roce �017/�018 se koná 
ve stejný den i čas jako v roce předchozím, a to 
každou středu v čase 15:�0–17:00. Letošním 
tématem je Hmyz s proměnou dokonalou. Každý 
člen kroužku má na nástěnce svou živnou rostlinu/
biotop, na které sbírá vajíčka (za docházku) a ze 
kterých se postupem času (a také díky zvláštní 
snaze či splněným úkolům) líhnou housenky, 
které se později zakuklí a nakonec se z nich vylíh-
nou dospělí jedinci. Aktivně se kroužku účastní 
sedm dětí. 

Finanční zdroj: Město Veselí nad Moravou, 
příspěvky od rodičů, Sdružení MOP ČSOP, vlastní 
prostředky 
Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská
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4.� Příměstské tábory MOP Karpaťáček 
Konaly se dva turnusy o dvou tématech. První turnus O loukách probíhal ve dnech 
7.–11. 8., druhý turnus Hospodaření s Karpaťáčkem �1.–�5. 8. Stejně jako loni děti 
přicházely na osmou hodinu a rodiče si je vyzvedávali po páté hodině odpoledne. 
Na příměstský tábor O loukách se přihlásilo �0 dětí, z důvodu nemoci se jej však 
zúčastnilo 19 dětí. Cílem příměstského tábora bylo získat přehled o běžně se vyskytu-
jících druzích na louce, mít povědomí o potravních řetězcích a vědět, co se s loukou stane, 
když nebude pravidelně kosena či přepasena. Jeden den strávily společně s dětmi v Lesní 
školce Petrklíč ve Bzenci, kde si mimo jiné zahrály bojovku na Pašeráky a ochranáře. 
Také si vyzkoušely čarovat diverzitu na louce, jízdu v traktoru a mnoho dalšího. 

Druhého turnusu se zúčastnilo 19 dětí. 
Tábor byl zaměřen na znalosti základ-
ních potravin, porozumění rozdílu 
v hospodaření dříve a dnes a také na 
využití hospodářských zvířat. Děti 
navštívily skanzen ve Strážnici, naučily 
se číst složení potravin a vyzkoušeli si 
fungování mobilní aplikace Fér potravi-
na. VIS Bílé Karpaty jim poskytlo vý-
ukový program Neztrácejme půdu pod 
nohami, děti si také vyzkoušely zbudo-
vat své vlastní hospodářství aj. 

Všechny naučné programy byly provázeny pohybovými hrami a praktickými doved-
nostmi. 

Finanční zdroj: příspěvky rodičů, vlastní  prostředky
Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská, Radim Václavík 
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4.�. Ukliďme Česko
Naše organizace pořádala dne 5. 4. �017 akci v rámci celonárodního programu Ukliďme 
Česko. Zaměřili jsme se na oblast veselského zámeckého parku, především na část 
zvanou Bažantnice. Celkem se akce zúčastnilo 14 dobrovolníků, z toho osm dětí a sedm 
dospělých, včetně členů naší organizace. Čistý čas sběru byl 1,5 hod., celá akce pak 
trvala o něco déle. Celkem jsme vysbírali 6 pytlů plastů, � pytle směsného odpadu a ¼ 
pytle skla. Bezesporu bychom odpadu nasbírali ještě více, ovšem kompaktní pokrývka 
medvědího česneku nám sběr ztěžovala. 

Materiální podpora: Ukliďme Česko, ČSOP
Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská

Na promítání premiéry 15-ti minutového 
filmu, který vznikl v rámci projektu LIFE 
Motýli ČR - SR, byly pozvány školy z okolí 
Veselí nad Moravou, především z blízké 
okrajové oblasti Bílých Karpat. Akce se 
zúčastnilo téměř 40 žáků pátého ročníku 
Základní církevní školy z Veselí nad Mora-
vou. Přednáška se nakonec protáhla na 
téměř 60 minut díky četným dotazům žáků 
a následné diskuzi. 
Promítání bylo doplněno přednáškou doc. 
Ing. Milana Králíčka, CSc. a následnou 
bohatou diskuzí.

Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská, Jitka Říhová

4.4 Veřejná premiéra filmu Krajina pro motýly
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Finanční zdroj: vlastní zdroje a dárci 
Zodpovědný řešitel: Jan W. Jongepier, Jitka Říhová

4.5 Natáčení fi lmu Zdravější krajina

4.6 Časopis Bílé-Biele Karpaty 
��. ročník časopisu Bílé-Bielé Karpaty vyšel ve dvou číslech, jedno v květnu, další v lis-
topadu. Obě čísla měla rozsah �8 barevných stran A4 a vyšla v nákladu ��00 kusů. 
Především první číslo se zaměřilo na téma voda.
Obě čísla obdržely obecní a městské úřady v CHKO Bílé a Biele Karpaty a přilehlých 
oblastí, všechny základní školy v Bílých Karpatech 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 občanským 
sdružením Pre Prirodu (Trenčín). Obcím, 
knihovnám, školám a úřadům je časopis 
dodáván zdarma. 
Na stránkách www.csop.bilekarpaty.cz 
zveřejňujeme digitální verze časopisu 
ke stažení v PDF dokumentu. Časopis 
je propagován i na sociálních sítích 
(Facebook), na www.magaziny.cz, inter-
netových stránkách environmentálně a 
kulturně orientovaných organizací a za 
pomoci regionálně působících institucí, 
médií a informačních center.

V průběhu léta jsme spolupracovali 
na natáčení nového krátkého fi lmu 
Ivana Stříteského s názvem Zdravější 
krajina. Přispěli jsme přípravou výroby 
regionální směsi, ukázkou sběru osiva 
na políčkách v Korytné a krátkým 
rozhovorem s Ivanou Jongepierovou 
o zatravňování. 

Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Ivana 
Jongepierová
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4.7 Infocentrum ČSOP  
V průběhu roku byly návštěvníkům poskytovány materiály informující 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 zdroje 
Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová

4.8 E-shop Bílé Karpaty
Během roku �017 celkem �095 návštěvníků rozkliklo náš e-shop: www.eshop-rychle.cz/
bilekarpaty/. Z toho 15�� návštěvníků bylo na našem e-shopu poprvé. Nejžádanějším 
předmětem byla kniha Louky Bílých Karpat (�1 ks) a hned za ní Ovoce Bílých Karpat 
(�8 ks). 
I nadále zde nabízíme knihy se zaměřením na přírodu, obnovu luk, ovocnářství a krajové 
odrůdy, přičemž některé z nich jsou k dispozici i v anglickém jazyce. Také jsou k dispozi-
ci trika s motivy z Bílých Karpat, bělokarpatské osivo, aktuální i starší čísla časopisu Bílé 
- Biele Karpaty a možnost jeho předplatného, a další materiály jako DVD, klipové desky 
a další předměty s tématikou spojenou s ochranou přírody především Bílých Karpat.

Zodpovědný řešitel: Michaela Vratislavská, Jitka Říhová
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4.9 Dům přírody Bílých Karpat 

Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová, Ivana Jongepierová

V listopadu �016 proběhlo výběrové řízení s názvem Dům přírody Bílých Karpat - PD 
na zpracování projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracovává dodavatel 
GG Archico a.s. z Uherského Hradiště. 
Stavební dokumentace řeší rekonstrukci stávající budovy (objekt A) na náměstí 
Bartolomějském a výstavbou nové budovy (objektu B) v pasivním stylu se zelenou 
střechou, kde je kladen důraz na životní prostředí a na šetření energií. Na jaře byla vyho-
tovena architektonická studie a studie expozice, jejímž autorem je Mgr. Petr Korecký. 
Vznikla ve spolupráci s několika pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty a VIS Bílé 
Karpaty. 
Expozice bude vybudována moderní a zábavnou formou a bude seznamovat s přírodou 
v Bílých Karpatech a Pomoraví. Návštěvník si bude moci interaktivní expozici prohléd-
nout v interiéru v obou budovách. Plánována jsou tato témata: Lokalizace, Les, Louky 
a pastviny, Člověk, Nadzemí a Podzemí. V exteriéru bude vodní prvek, přírodní zahrada, 
dřevěné prvky, historická hradební zeď aj.
Byl připraven informační leták s titulem Staňte se partnerem Domu přírody Bílých 
Karpat. 

ZO ČSOP Bílé Karpaty

nám. Bartolomějské 47, 698 01  Veselí nad Moravou

IČ: 47895497, DIČ: CZ47895497

http://www.bilekarpaty.cz/csop/ 

Naše číslo účtu: 19 – 144 278 53 99 / 0800 

E-mail: csop@bilekarpaty.cz

Telefonní kontakt: 518 326 470

Návrh projektu stavební části: GG ARCHICO a. s. 

 Ateliér Petr Korecký

Autoři fotografií: Bohumil Jagoš, Archiv VIS Bílé Karpaty, o.p.s.,

Archiv ZO ČSOP Bílé Karpaty

Texty a grafické zpracování: ZO ČSOP Bílé Karpaty

Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.

Provozovatelem Domu přírody bude ZO ČSOP Bílé Karpaty v úzké 
spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a se 
Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s.
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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 včetně Přílohy 
k účetní závěrce jsou uloženy v sídle organizace, nám. Bartolomějské 47, 698 01 Veselí 
nad Moravou. 

Ověření účetní závěrky auditorem
Účetní jednotka nemá povinnost dle § �0 zákona č. 56�/1991 Sb., o účetnictví, mít 
v roce �017 účetní závěrku ověřenou auditorem. 
Dne �8. �. �018 proběhlo dobrovolné ověření účetní závěrky k �1. 1�. �017 auditorem 
Ing. Josefem Bučkem, č. osvědčení 1�78, s výrokem, že účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv k �1. 1�. �017, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za 
rok končící k �1. 1�. �017 v souladu s českými účetními předpisy. 

ROZVAHA
Aktiva tvoří stavby – budova sídla organizace Bartolomějské nám. 47 a domek v ul. 
Kožešnické 57, dále pak pozemky pod budovami, zahrádka a pozemky v NPR Čertoryje 
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 
zakoupená 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 doplatek dotace na 
projekt LIFE+ „Motýli ČR - SR“ z roku �016 a nárok na vrácení DPH. V souvislosti 
se zemědělskými dotacemi od SZIF za rok �017 byla vytvořena položka dohadné účty 
aktivní.
Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku 
vztahujících se k dotaci. Účet rezervy na opravu vedený u České spořitelny byl zrušen 
v roce �017.
Krátkodobé závazky – zaměstnanci, závazky k institucím sociálního a zdravotního 
pojištění, ostatní přímé daně, daň z přidané hodnoty, které byly v době tisku výroční 
zprávy uhrazeny. 
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Krátkodobý bankovní úvěr byl splacen v roce �017 u ERSTE leasing a souvisí s náku-
pem zemědělské techniky z projektu LIFE+. 
Dohadné účty pasivní se týkají nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace vzta-
hující se k roku �017. Příjmy příštích období se týkají předpokládané podpory na dům 
přírody. Byla přijata finanční částka do výnosů příštích období na realizaci projektu 
LIFE „Ze života hmyzu“ na několik následujících účetních období.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
V roce �017 jsme vytvořili zisk ve výši ��.080,08 Kč, který tvoří ztráta z hlavní činnosti 
ve výši -��.085 Kč a zisk ze zdaňované a hospodářské činnosti (reklama a nájem nemo-
vitosti) ve výši 55.164 Kč.
Výnosy v roce �017 tvořily finanční prostředky získané z hlavní činnosti na realizaci 
projektů a akcí. Nejvýznamnější položkou je poskytnutá dotace na projekt LIFE „Ze 
života hmyzu“, kde byly finanční prostředky poskytnuty Evropskou unií a Minister-
stvem životního prostředí ČR. 
Další významnou částku tvoří finanční prostředky získané od SZIF za platby na 
zemědělství.
Na vydávání časopisu Bílé - Biele Karpaty byla získána podpora od měst a obcí v re-
gionu a firemních či soukromých dárců. Dále byla získána dotace od MŽP na Obnovu 
obecního sadu v Louce. Od Města Veselí nad Moravou byl získán dar na kroužek MOP 
Karpaťáček.
Další výnosy souvisí s ochranou přírody, prodejem Bělokarpatské regionální semenné 
směsi, vydáváním a prodejem publikací a triček s přírodovědnou tématikou. Na realizaci 
různých projektů, rozvoj pozemkového spolku, na botanický, mykologický a zoologický 
monitoring byla získána podpora od ÚVR ČSOP.
Další položky nákladů tvoří služby, spotřeba materiálu a energie, které byly použity k re-
alizaci činností organizace. Významnou položkou nákladů jsou osobní náklady.

Informace o zaměstnancích
- průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k HPP - 3,01

- průměrný evidenční počet v HPP ve fyzických osobách - 5

- počet uzavřených dohod o provedení práce s pracovníky - 9 

Sestavila: Jitka Říhová
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Zpráva auditora k účetní závěrce
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