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1. Úvod 

V roce 2019 získala naše organizace stavební povolení na Dům přírody Bílých Karpat 

a mohla tak podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dostala 

také slíbenou dotaci na kofinancování od Jihomoravského kraje. 

V rámci projektu LIFE Ze života hmyzu se nám podařilo splnit plánovanou výměru 

10 ha a získat právní vztah, a to formou pachtu i výkupu do našeho vlastnictví. Mohli 

jsme tak zažádat o povolení kácení na 3 lokalitách. Čištění by mělo být realizováno 

během roku 2020. Na části vyčištěných ploch bude obnoveno bezlesí, na části lesní 

pastva a pařezinové hospodářství. 

Již standardně probíhala údržba více než 200 ha luk v Bílých Karpatech a Pomoraví 

i příprava osiva regionální směsi. U Tvarožné Lhoty v lokalitě Mezicestí a v lokalitě 

Vlčí hrdlo jsme vysázeli celkem 30 stromů. 

Ve spolupráci se Službami Města Veselí nad Moravou 

jsme vyseli na 3 lokalitách semena lučních bylin s cílem 

vytvořit květnaté bylinné pásy pro motýly. 

Pokračovala také činnost kroužku Mladých ochránců 

přírody (MOP) Karpaťáček, organizace dvou příměstských 

táborů, sběr odpadků v rámci celonárodní kampaně Ukliď-

me svět, ukliďme Česko, vedení terénních exkurzí, vydává-

ní časopisu Bílé - Biele Karpaty apod.   
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K tomu byly využívány finanční zdroje z těchto projektů a dotačních titulů: 

Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západ-

ních Karpat (ČR-SR) LIFE16 NAT/CZ/000731 

Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost, 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/ 0010385 

Český svaz ochránců přírody – programy Ochrana biodiverzity, 

Pozemkové spolky, Blíž přírodě, Sdružení mladých ochránců 

přírody ČSOP 

Program péče o krajinu MŽP 

Přímé platby SAPS – SZIF 

 

Kontakt 

ZO ČSOP Bílé Karpaty 

nám. Bartolomějské 47 

698 01 Veselí nad Moravou 

IČ: 47895497, DIČ: CZ47895497 

Bankovní spojení: 144 278 53 99 / 0800 Česká spořitelna, a.s. 

Webové stánky organizace: http://csop.bilekarpaty.cz 

Webové stránky E-shopu Bílé Karpaty: www.eshopbilekarpaty.cz 

e-mail: csop@bilekarpaty.cz 

tel: +420 518 326 470 

 

Výbor 

předsedkyně organizace  RNDr. Ivana Jongepierová 

hospodářka   Jitka Říhová 

člen výboru   Mgr. Michaela Vratislavská 

revizor    PhDr. Vít Trachtulec 

   Marie Petrů, DiS. 

   Ing. Jiří Chudíček 

 

  

http://csop.bilekarpaty.cz/
http://www.eshopbilekarpaty.cz/
mailto:csop@bilekarpaty.cz
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Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2019 

Peter Deván, Mgr. Katarína Devánová, Mgr. Karel Fajmon, Linda Gevěrová, Martin 

Hrbáč, Ing. Jiří Chudíček, Petra Jansová, Mgr. David Jongepier, Ing. Jan Willem Jonge-

pier, RNDr. Ivana Jongepierová, Bc. Katrin Jongepierová, doc. Ing. Milan Králíček, 

CSc., Roman Maňák, Marie Petrů, DiS., Pavel Petrů, Ing. Zbyněk Piro, Kateřina 

Pukšicová, Petr Říha, Jitka Říhová, Vendula Říhová, Ing. Václav Tetera, CSc., Ladislav 

Tomčala, Jiří Tomeš, Jiří Tomeš ml., Jaroslava Tomšejová, Ilona Tomšová, PhDr. Vít 

Trachtulec, Ing. BcA. Dagmar Uhýrková, DiS., Radim Václavík, Ing. Vojtěch Veselý, 

Mgr. Michaela Vratislavská, Ludmila Zikušková. 

 

Mladí ochránci přírody Karpaťáček v roce 2019 

Šimon Balán, Matěj Damborský, Natali Fico, Nikol Fico, Nikola Gevěrová, Jan Horňák, 

Jakub Nejezchleba, Jakub Paleta, Barbora Říhová, František Solařík, Jan Šaňák, Bar-

bora Šivlová, Mikuláš Tomeš, Karolína Vyskočilová, Kristýna Vyskočilová.   

 

Poděkování 

Na řešení a přípravě nových projektů se podíleli: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště (RP) Správa CHKO 

Bílé Karpaty, Luhačovice 

- Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

- Město Veselí nad Moravou 

- Jihomoravský kraj 

- G G Archico a.s., Uherské Hradiště a Ateliér Petr Korecký, Brno 

- Vzdělávací a informační středisko (VIS) Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí nad Moravou 

- ZO ČSOP Salamandr 

- infinity - progress, z.s. 

- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

- Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová 

- Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín 

- Obec Javorník 

- Obec Louka 

- Obec Malá Vrbka 

- Obec Radějov 

- Obec Rokytnice 

- Obec Velká nad Veličkou 

- Služby Města Veselí nad Moravou 
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- ZO ČSOP Vlašim 

- Myslivecké sdružení Buková 

- odborní a techničtí spolupracovníci: RNDr. Libor Ambrozek, Pavel Bezděčka, Jan 

Borkovec, Ing. Josef Buček †, Ing. Klára Čámská, Ph.D., Ing. Jiří Černý, Ing. Jiřina 

Gaťáková, Mgr. Tomáš Hamrlík, Ing. Jan Holubík, Helena Hrdličková, Lukáš Chudí-

ček, Ondřej Chudíček, Ing. Bohumil Jagoš, Ing. Šárka Klonová, Ing. Karel Kříž, Ing. 

Jozef Májsky, Natalie Maříková, Mgr. Sylvie Mertanová, Mgr. Aleš Naňák, Ing. Jana 

Ondrušová, Zuzana Piškulová, prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Mgr. David Procház-

ka, RNDr. Katarína Rajcová, Mgr. Petr Slinták, Josef Slovák, Ing. Drahomír Stano, 

Ing. Radomír Staš, Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Ivan Stříteský, Ing. Magdalena 

Ševčíková, Ing. Martin Tomešek, Mgr. Tomáš Ernest Vondřejc, Ing. Radoslav Vlk 

- 86 účastníků akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

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

Ministerstvo životního prostředí ČR Státní zemědělský a intervenční fond 

Český svaz ochránců přírody  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

NET4GAS    Evropská komise 

 

Dům přírody Bílých Karpat 

Mecenáši (darovali od 3 mil. Kč): 

Město Veselí nad Moravou, 

Jihomoravský kraj. 

Přispěvatelé do 50 tis. Kč: 

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem,  

Obec Javorník, Obec Nová Lhota,  

Obec Štítná nad Vláří - Popov,  

Obec Velká nad Veličkou.  

Spolupráci na výstavbě přislíbily: 

Obec Boršice u Blatnice, Obec Sudoměřice.  
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Časopis Bílé - Biele Karpaty  

Mecenáši (darovali 3000 a více Kč): 

Kongregace sester Nejsvětější svátosti (České Budějovice), Katarína Rajcová (Dubnica 

nad Váhom). 

Patroni (darovali 1000–2999 Kč): 

Obec Korytná, Aleš Cimala (Veletiny), Hana Fasurová (Brno), Jiří Gajda (Strážnice), 

Pavel Kolínský (Praha), Filip Kostelecký (Brno), Ing. Aleš Máchal (Brno), Radim 

Pešek (Bojkovice), Jan Soukup (Brno), Miroslav Šuránek (Hluk), ZO ČSOP Pantoflíček 

(Slavkov). 

Podporovatelé (darovali 500–999 Kč): 

Obec Rokytnice, Stanislav Capita (Rohatec), Jolana Černá (Pozlovice), Ivan Gazda 

(Kroměříž), Ing. Antonín Hájíček (Rakovník), Ladislav Hekele (Loštice), Jarmila Horá-

ková (Dolní Břežany), Ing. Jaroslav Konečný (Veselí nad Moravou), Mgr. Hana Kosí-

řová (Strážnice), Libor Ryba (Moravany), Ing. Ivan Stříteský (Prostějov), Jan Šebesta 

(Frýdlant nad Ostravicí), Kamila Šimůnková (Veselí nad Moravou), Ing. Václav 

Tetera, CSc. (Kroměříž), Pavel Vařecha (Lipov), Stanislav Zemek (Květná). 

Přispěvatelé (darovali 200–499 Kč): 

Obec Nedašova Lhota, Městská knihovna Uherský Ostroh, Jarmila Barboříková (Štítná 

nad Vláří), Rodina Binderova (Strážnice), PhDr. Kamila Filipová (Praha), Zdenka 

Habartová (Zlín), RNDr. Zdeněk Habrovanský (Staré Město u Uh. Hradiště), Ing. Mar-

tin Horňák (Suchá Loz), Kamila Chaloupková (Rádlo), Mgr. Jan Jagoš (Velká nad 

Veličkou), Jiří Kadlec (Napajedla), Josef Navrátilík (Nová Lhota), Ladislav Nevrkla 

(Uherský Brod), Slavomír Parma (Praha), MUDr. Jan Pavlík (Bohuslavice u Kyjova), 

Jiří Pech (Roupov), Zdeněk Pek (Valtice), Jan Rozsypálek (Uherské Hradiště), Michal 

Stránský (Staré Město u Uh. Hradiště), Aleš Sumec (Brno), Milan Šašinka (Brno), 

Ing. Jiří Šipr (Kuřim), Marie Tejklová (Bzenec), František Trojek (Boršice u Blatnice), 

Marie Ušáková (Bojkovice), Mgr. Karla Vincenecová (Brumov-Bylnice), Pavla Záhu-

menická (Bohumín), Marie Žáková (Kunovice). 
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2. Údržba a obnova krajiny 
 

2.1. Pozemkový spolek Čertoryje 
Naše organizace zajišťovala v roce 2019 údržbu 28 lokalit v Bílých Karpatech a Po-

moraví. Propachtovaná výměra činí ca 235 ha, v LPIS máme zapsáno ca 189 ha. Ve 

vlastnictví máme 9 ha, a to v Bílých Karpatech i Pomoraví.  

V r. 2019 bylo uzavřeno na 12 lokalitách: 

- pachtovní smlouvy 17 

- podpachtovní smlouvy   2 

- smlouva o bezplatném užívání   2 

- kupní smlouvy „LIFE Ze života hmyzu“ 15 

- kupní smlouvy „Místo pro přírodu“   5 

- kupní smlouva vlastní   1 

- věcné břemeno   1 

V rámci kampaně Místo pro přírodu jsme vykoupili 0,4626 ha v lokalitách Vlčí 

a Skleněný vrch II. Tyto pozemky jsou zařazeny do projektu LIFE Ze života hmyzu (viz 

kap. 2.3). Také se nám na lokalitě Vlčí hrdlo podařilo vykoupit dalších 0,5146 ha. Tato 

činnost byla propagována v průběhu celého roku na různých akcích v regionu (viz kap. 

3.10). 
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Lokality udržované ZO ČSOP Bílé Karpaty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHKO Bílé Karpaty, mimo EVL 

1. Staré hory 

2.  Pod Žerotínem 

27. Sad v Rokytnici 

 

CHKO Bílé Karpaty, EVL 

Čertoryje 

3.  PP Žerotín 

4.  Smolenky-Žleby 

5.  NPR Čertoryje 

6.  Dobré hory 

7.  Leskovky 

8.  Skleněný vrch 

9.  Vlčí 

10. Pod Výzkumem 

11. Výzkum 

12. Ladoňky u Tasova 

13. Motokros 

CHKO Bílé Karpaty, EVL Bílé Karpaty 

15. NPR Zahrady pod Hájem  

 + genofondový sad 

16. Díly pod Paličkami 

17. PR Machová 

18. Světlička 

19. Megovka 

20. OP NPR Jazevčí 

21. NPR Porážky 

22. OP NPR Javorina 

 

Další lokality 
14. Nad Vápenkou 

23. U PR Hloží 

24. Za Volavcem 

25. Dlouhé klíny 

26. Vlčí hrdlo 

 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – Pozemkové spolky; zemědělské dotace 

SZIF, AOPK ČR – managementová dohoda, Program péče o krajinu. 

1 

2 

3 

4 5 
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2.2. Další projekty 

2.2.1. Výsadba dřevin na lokalitě Mezicestí 

Cílem tohoto projektu bylo ve spolupráci s místním zemědělcem, členem naší orga-

nizace, zlepšit vzhled krajiny a zvýšit biodiverzitu v okolí obce Tvarožná Lhota.  

Na jaře 2019 si naše organizace zajistila souhlasy vlastníků pozemků k realizaci pro-

jektu výsadby 20 stromů na pozemku o výměře 3 ha na východním okraji obce Tvarožná 

Lhota. V tu dobu byl tento nový blok oset komerční travní směsí.  

Na podzim zde bylo vysázeno 20 solitérních stromů původních dřevin v tomto složení: 

13 dub zimní, 2 jeřáb břek, 2 třešeň ptačí, 3 lípa srdčitá. Vzhledem k tomu, že pozemek 

bude využíván k pastvě, byly stromky důkladně ochráněny oplocením za použití dubo-

vých kůlů. 

V průběhu roku byly také sesbírány kameny z okolních polí, ze kterých byly na 

lokalitě během září až listopadu vyskládány dvě kamenné zídky pro živočichy. 

Tato lokalita se záhy stala cílem častých návštěv místních občanů, dětí z mateřské 

školky a mládeže z jezdeckého kroužku, kteří se sem chodí dívat na pasoucí se zvířata. 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – Blíž přírodě 
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2.2.2. Likvidace zlatobýlu obrovského na Vlčím hrdle 

Naše organizace od roku 2009 usiluje o obnovu nivní louky v  lokalitě Vlčí hrdlo 

u Bzence. Zatravnění probíhá spontánní sukcesí z nedaleké zachovalé louky. Bohužel 

kromě žádoucích druhů se na tyto pozemky začal šířit i invazní druh – zlatobýl obrov-

ský, který je hojně rozšířen v okolní krajině. V roce 2018 jsme zde začali ze zeměděl-

ských dotací udržovat ca 5 ha pozemků vykoupených v rámci kampaně Místo pro pří-

rodu a bojovat s touto nežádoucí rostlinou.  

Na těchto blocích byla na začátku června 2019 provedena první seč lehkou mechani-

zací. V červenci následovala pomístní ruční seč ploch s výskytem zlatobýlu v místech, 

která nebylo možné pokosit lehkou mechanizací. 

V září proběhla druhá seč míst s výskytem zlatobýlu lehkou mechanizací. Protože 

jsme zjistili, že se zlatobýl plošně stále rozšiřuje, bylo nutné pokosit jeden celý půdní 

blok. Ručně se pak kosily jeho okraje pod stromy. V následujících letech bude nutné 

provádět celoplošně druhou seč i na dalším půdním bloku. 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců 

přírody – program Ochrana 

biodiverzity  

 

2.2.3. Obnova nivní louky na 

Vlčím hrdle 

Údržba ruční sečí proběhla také na 

pozemcích o výměře 0,13 ha, na kte-

rých byly v roce 2018 odstraněny dře-

viny. Rovněž byla pokosena rákosina 

o výměře 0,785 ha. Na pozemky ve 

vlastnictví ČSOP bylo vysázeno 10 so-

litérních vrb pocházejících z mateč-

ných vrb v okolí.  
 

Finanční zdroj: AOPK ČR, RP Jižní 

Morava – Program péče o krajinu B  
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2.3. Projekt LIFE: Ochrana vybraných druhů hmyzu 

soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti 

Západních Karpat (ČR-SR) 

V roce 2017 byl zahájen nový mezinárodní projekt LIFE, zkráceně nazývaný „Ze 

života hmyzu“, jehož hlavním koordinujícím příjemcem je Agentura ochrany přírody 

a krajiny ČR (ředitelství Praha) za účasti RP Správa CHKO Bílé Karpaty a RP Správa 

CHKO Beskydy. 

Další spolupracující přidružení příjemci jsou ZO ČSOP Salamandr, Vzdělávací 

a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., infinity - progress, z.s. a Bratislavské regio-

nálne ochranárske združenie (BROZ). 

V roce 2019 jsme pokračovali v jednáních s vlastníky. Podařilo se nám získat do vlast-

nictví nebo pachtu nové pozemky. Výkupem 4,7814 ha se podařilo tuto aktivitu splnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V lokalitě Smolenky-Žleby v k. ú. Radějov u Strážnice bylo zahájeno odstraňování 

náletových dřevin, a to vykácením ca 1,5 ha. Dále jsme podali žádost o povolení kácení 

na dalších parcelách o celkové výměře ca 2,36 ha, ke kterým byla získána vlastnická či 

uživatelská práva. 

Pokračoval výkup pozemků a sjednávání pachtovních smluv v k. ú. Kněždub, lokali-

tách Dobré hory, Leskovky, Skleněný vrch II, Vlčí a byl získán souhlas s kácením 

náletových dřevin na výměře 4,57 ha v lokalitách Dobré hory, Leskovky a Skleněný 

vrch. Na lokalitě Motokros v k. ú. Hrubá Vrbka pokračoval úklid již vykácené dřevní 

hmoty. 
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Tab. 2. Výměry pozemků (m2) v lokalitách zařazených do projektu 

Lokalita Vykoupeno 
Pachtovní 

smlouva 

Podpachtovní 

smlouva 

Smlouva o 

bezplatném 

užívání 

Celkem 

Smolenky 31 963 2 528 4 278 - 38 769 

Dobré hory 9 954 4 674 46 331 - 60 959 

Leskovky 659 6 307 - 3 723 10 689 

Skleněný 

vrch II 
3 847 3 392 - - 7 239 

Vlčí 3 865 2 039 - 399 6 303 

Motokros - 23 896 - - 23 896 

Celkem 50 288 42 836 50 609 4 122 147 855     

* Pozemek zakoupený v r. 2016, pak zahrnutý do LIFE 

Fotodokumentace z průběhu projektu a čištění náletových dřevin byla průběžně zve-

řejněna na facebookovém profilu naší organizace. 

Na webu ZO ČSOP Bílé Karpaty je průběžně aktualizována stránka s informacemi 

o projektu: http://csop.bilekarpaty.cz/pece-o-krajinu/life-ze-zivota-hmyzu/m42. 

Projekt byl propagován na různých akcích, např. konference Naše příroda v Olo-

mouci, Botanická sekce ve Veselí nad Moravou, výroční setkání pozemkových spolků, 

Horňácké kosení aj. (viz kap. 3). 

Dále byly aktivity projektu i našich partnerů publikovány v prvním čísle časopisu Bílé 

- Biele Karpaty (viz kap. 3.5) a vznikl informační leták, který byl umístěn v auto-

busových linkách v okresech Uherské Hradiště, Hodonín a Zlín. 

 
Finanční zdroj: LIFE Ze života hmyzu. 

 

  

* 

http://csop.bilekarpaty.cz/pece-o-krajinu/life-ze-zivota-hmyzu/m42
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2.4. Obnova luk 

2.4.1. Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk 

V roce 2019 naše organizace poskytla 323 kg osiva na zatravnění 248 ha regionální 

směsí s bylinami a na 13 ha luční kartáčovou směsí, a to na lokalitách Podolí (27 kg), 

Staré Město (150 kg), Suchá Loz (16 kg), Kněždub (8 kg), Uherský Brod (50 kg), 

Vítonice (72 kg). Dalších 23 kg osiva bylo prodáno drobným zájemcům. Dále byl pro-

veden přísev do druhově chudého porostu ve Slavkově (90 kg). 

Na jaře jsme poskytli 2,3 kg 

osiva Službám Města Veselí 

nad Moravou na výsev bylin na 

tři vytipovaná místa na území 

města (sídliště Lány, Hutník 

a podél cyklostezky v Milokoš-

ti) s cílem vytvoření bylinných 

pásů pro motýly. 

Bělokarpatské bylinky úspěš-

ně rozkvetly před naší budovou 

na Bartolomějském náměstí ve 

Veselí nad Moravou, kam byly vysety již před 3 lety. 

Pěstování semen bylinné složky travinobylinné směsi zajistila Ilona Tomešová z Hru-

bé Vrbky a Ing. Šárka Klonová z Korytné. Jiří Tomeš zajistil sklizeň kartáčovým sbě-

račem (viz tab. 3).  

Během roku jsme propago-

vali zatravňování regionální 

směsí při několika exkurzích 

a přednáškách. Vyšel také člá-

nek v Kráse našeho domova 

(jaro/léto 2019) s názvem 

Obnova luk regionální směsí 

osiv – jak na to (autor Ivana 

Jongepierová) a v Receptáři 

7/2019 Květnatá louka (roz-

hovor Miloše Kučery s Iva-

nou Jongepierovou).  
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Tab. 3. Seznam lučních druhů používaných ve směsích osiva 

trávy 

směs – kartáčový sběr 

jeteloviny 

bílojetel bylinný 
čičorka pestrá 

hrachor širolistý 
jetel alpský 

jetel horský 
kozinec cizrnovitý 

tolice srpovitá 
úročník bolhoj 

vičenec ligrus 
vikev ptačí 

 

 

byliny 

bukvice lékařská 

černohlávek dřípený 

hvozdík kartouzek 

chrastavec Kitaibelův 

chrpa čekánek 

chrpa luční 

jitrocel prostřední 

kakost luční 
kopretina bílá 
krvavec toten 

orlíček obecný 
pcháč šedý 

rozrazil ožankovitý 
řepík lékařský 

srpice barvířská 
svízel bílý 

svízel syřišťový 
šalvěj luční 

šalvěj přeslenitá 
třezalka tečkovaná 
tužebník obecný 

 

Finanční zdroj: vlastní prostředky  

 

2.4.2. Podpora přípravy regionálních směsí 

Od roku 1999 připravujeme osivo regionální travo-

bylinné směsi. V roce 2018 jsme pořídili nové papírové 

pytle s grafickým potiskem, ve kterých je osivo lépe 

propagováno jako regionální osivo jihovýchodní Moravy. 

Tyto pytle také lépe reprezentují Český svaz ochránců 

přírody. 

V roce 2019 byla zakoupena digitální váha, se kterou 

bude naše práci efektivnější a která zvládne i ztížené pod-

mínky, jako je vlhké, mrazivé a prašné prostředí. 

Byla tím zmodernizována příprava směsi a usnadněna 

certifikace osiva. 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – program Ochrana biodiverzity  
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2.5. Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin 

2.5.1. Údržba genofondového sadu ve Velké nad Veličkou 

Genofondový sad ve Velké nad Veličkou se rozkládá na výměře 2,67 ha v NPR Zahra-

dy pod Hájem a byl založen v roce 1991. Z toho na výměře 1,98 ha je veden v ekolo-

gickém zemědělství a na 0,67 ha v přechodném období pro ekologické zemědělství.  

Sad je každoročně udržován jarním a letním řezem, jarním postřikem kmenů a korun 

Sulkou, což je v ekologickém zemědělství povolený přípravek. Sad je kosený mozaiko-

vitě – v červnu jsou koseny pásy ve stromových řadách a seno je nastláno ke stromkům, 

aby se zabránilo výparu. Současně tento zásah slouží jako přihnojení. V srpnu je kosen 

zbytek plochy v řadách mezi stromy a seno je z lokality odvezeno. Během celé vege-

tační sezóny probíhá průběžná kontrola sadu (ošetřování výmladků, likvidace obrůstání 

na kmíncích apod.). V září proběhla po letech neúrody poměrně bohatá sklizeň modrého 

ovoce. 

Ve spolupráci s Obcí Lipov se konal dne 23. března v obecním sadě Jarní řez dřevin, 

který lektoroval Ing. Radoslav Vlk, Ph.D. Akce se zúčastnilo téměř 40 zájemců nejen 

z Lipova, ale i z širšího okolí. 

  

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – program Ochrana biodiverzity 



 

15 

 

2.5.2.  Evidence stromů v genofondovém sadu ve Velké nad 

Veličkou – dolní pravý sad 

V roce 2018 byla zahájena inventarizace stromů v dolní levé části sadu dle metodiky 

ČSOP Inventarizace genofondových ploch a pozic, kterou zajistila Dagmar Uhýrková. 

Odborný dohled poskytli zkušení pomologové Ladislav Tomčala a Václav Tetera. 

V roce 2019 tato aktivita pokračovala v dolní pravé části. Bylo zaměřeno 152 pozic, 

z nichž 17 je prázdných, 135 osázených a 8 stromů rostoucích mimo pozice. Jedná se 

o 9 hrušní, 44 jabloní (8 z nich neurčeno), 69 slivoní (neurčeno 25), 12 třešní (neurčeno 

9), 3 oskeruše, 2 ořešáky, 1 morušovník, 1 kaštanovník a několik volných pozic.  

Údaje z nové evidence byly poskytnuty do celostátní databáze genofondových ploch. 

Součástí projektu byla i červnová účast řešitelky na výstavě raných třešní v Praze. 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – program Ochrana biodiverzity  

 

2.5.3. Údržba obecního sadu v Rokytnici 

V roce 2006 byl ve spolupráci s obcí Rokytnice založen po vzoru genofondového sadu 

ve Velké nad Veličkou další sad o výměře 1,55 ha, do kterého byly soustředěny staré 

a místní odrůdy ze střední a severní části Bílých Karpat. O tento sad pečujeme od roku 

2015. Do té doby zajišťoval péči o sad místní zemědělec. S obcí máme uzavřenou 

obstaratelskou smlouvu a zřízeno věcné břemeno na tyto pozemky v Katastru nemovi-

tostí. Tento sad je v současné době v přechodném režimu pro ekologické zemědělství. 

V sadu je aktuálně okolo 160 mladých ovocných stromů a 10 původních vzrostlých 

stromů. Od každé odrůdy byly vysazeny nejméně dva kusy. Jedná se o dvacet odrůd 

jabloní, čtrnáct odrůd hrušní, sedm odrůd třešní a višní a devatenáct odrůd slivoní. 

V průběhu vegetační sezóny zde proběhl jarní a letní řez a celá plocha byla pokosena 

a seno sbalíkováno a odvezeno. 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – program Ochrana biodiverzity  

   

2.6. Záchrana mizejících starých plevelů 

Již několik let z vlastních prostředků udržujeme políčko – genofondovou plochu 

vzácných plevelů na okraji NPR Zahrady pod Hájem. Tato plocha o výměře 0,1 ha byla 

na jaře zorána. Kvůli suchu byl výskyt cílových druhů stejně jako v předcházejícím roce 

nižší, přesto tato plocha zaujala účastníky několika exkurzí. 

 

Finanční zdroj: vlastní prostředky  
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3. Ekologická výchova a osvěta 
 

Všechny naše aktivity, exkurze, fotoalba lokalit a jiné aktuality byly v průběhu roku 

zveřejněny na facebookovém profilu naší organizace a na webových stránkách http:// 

csop.bilekarpaty.cz. Další propagace proběhla také formou umístění 3 roll-up bannerů, 

např. na výročním setkání pozemkových spolků v Krušných horách nebo na konferenci 

Naše příroda v Olomouci.  

 

3.1. Kroužek Mladých ochránců přírody Karpaťáček 

Ve školním roce 2018/2019 se kroužek rozrostl na 14 dětí. Hlavním tématem se stala 

Voda. Mladí ochránci přírody se snažili oživit vyschlé jezero a tím obnovit biotop kolem 

něj. Na konci školního roku se jim tak úspěšně povedlo jezero zachránit a dostat do něj 

a kolem něj rostliny a živočichy. 

Před Vánoci byla jedna schůzka v bezobalovém obchodě Kafe bez Obalu ve Bzenci, 

kde si děti vyzkoušely bezobalový nákup a vytvořily si balicí papír z papírových pytlů 

s vlastním potiskem. Na jaře několikrát lovily vodní bezobratlé živočichy na Hrnčíř-

ských loukách a snažily se je určit. Samozřejmostí byla účast v celorepublikové akci 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019, kde mladí ochránci pomáhali uklízet část zámec-

kého parku zvanou Bažantnice (viz kap. 3.3). 

Ve školním roce 2019/2020 se kroužku aktivně účastnilo 6 dětí. Cílem bylo sestavit 

si vlastní atlas ptáků vyskytujících se běžně kolem nás. Děti se také učily poznávat hlasy 

ptáků. 

 

Finanční zdroj: Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, vlastní prostředky 
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3.2.  Příměstské tábory Mladých ochránců přírody 

Karpaťáček  
V roce 2019 se konaly dva turnusy příměstského tábora a to v termínech 22.–26. 

července a 5.–9. srpna 2019. Oba na téma Karpaťáček a Voda. Každý turnus se trochu 

lišil jednotlivými aktivitami, základní myšlenka však zůstala totožná. Během pěti dnů 

děti navštívily čističku odpadních vod ve Veselí nad Moravou, zahrály si na tři rodiny, 

které si budují k přírodě blízké 

bydlení. Také se projely na loďce 

po Baťově kanále (ty odvážné si 

mohly vyzkoušet loďku i řídit), 

lovily a poznávaly vodní bezob-

ratlé v zámeckém parku, prošly 

se spolu řekou Moravou od jejího 

pramene po ústí moře a mnoho 

dalšího. Na závěrečné hostině si 

pro zopakování nabytých znalostí 

zahrály Kolo štěstí.  

 

Finanční zdroj: Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost, vlastní 

prostředky 

 

3.3. Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Tento ročník proběhl ve spolupráci s mysliveckým 

sdružením Buková, které dlouhodobě uklízí, nezávisle 

na akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tato akce se 

soustředí především na prostory dále od města – jak na 

veselských loukách, tak v polní části pod Radošovem.  

Společně jsme napsali výzvu do únorových Vesel-

ských listů a následně přihlášeným dobrovolníkům 

poskytli pytle a rukavice a domluvili se, kde a kdy by 

chtěli sbírat. 

ZŠ Hutník pod vedením pana učitele Michala Filípka 

se k úklidové akci s myslivci přidala. Spolu s nimi žáci 

nasbírali plný kontejner. Další skupina cca 10 dobro-

volníků uklízela kolem vodní plochy u veselské Štěr-

kovny (50 pytlů nasbíraného odpadu). Družiny skautek 
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Kopřivy a Zvonky se vrhly na úklid za Hájkem a kolem polikliniky (22 pytlů). ZO 

ČSOP Bílé Karpaty spolu s Mladými ochránci přírody Karpaťáček a s několika dalšími 

dobrovolníky uklízeli 13. března v Bažantnici Zámeckého parku (29 pytlů). 

Celkem se letošního úklidu účastnilo 86 dobrovolníků, odvoz odpadu zajistily Služby 

Města Veselí nad Moravou. 

 

Materiální podpora: Český svaz ochránců přírody, Ukliďme svět, ukliďme Česko 

 

3.4. Dům přírody Bílých Karpat 
V roce 2019 se podařilo dokončit po dvou letech práce projektovou dokumentaci 

Domu přírody Bílých Karpat, a to včetně stavební a realizační části. Projekt zpracovala 

firma G G Archico a.s. z Uherského Hradiště. I přes obtíže byly nakonec získány všech-

ny souhlasy k vydání stavebního povolení.  

V říjnu 2019 byla podána žádost na tento investiční záměr do Operačního programu 

Životní prostředí. Dále se podařilo získat významnou finanční podporu pro výstavbu 

domu přírody z Jihomoravského kraje a z Města Veselí nad Moravou. 

Dům přírody BK bude tvořit komplex dvou na sebe navazujících budov. Objekt A na 

Bartolomějském náměstí projde rekonstrukcí a bude navýšen o jedno patro. Objekt B 

bude nově vystavěn v ulici Kožešnické v energeticky úsporném stylu se zelenou stře-

chou. V obou budovách a na zahradě bude pro návštěvníky umístěna interaktivní vnitřní 

a venkovní expozice, která seznámí náv-

štěvníky s přírodou Bílých Karpat a Po-

moraví.  

 

Finanční zdroj: doposud vlastní zdroje 

 

3.5. Časopis Bílé - Biele Karpaty 
24. ročník časopisu Bílé - Biele Karpaty vyšel ve dvou číslech, jedno v květnu o roz-

sahu 28 barevných stran A4, další v listopadu o rozsahu 24 stran. Obě čísla vyšla v ná-

kladu 2300 kusů. Číslo 1/2019 bylo tematicky zaměřeno na projekt Ze života hmyzu 

a věnováno i 40. výročí CHKO Biele Karpaty. 

Obě čísla obdržely obecní a městské úřady v CHKO Bílé a Biele Karpaty a přilehlých 

oblastech, 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 dal-

ší instituce. Na Slovensku zajišťovala distribuci Správa CHKO Biele Karpaty ve spolu-

práci s občanským sdružením Pre Prírodu (Trenčín).  
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Na stránkách www.csop.bilekarpaty.cz/vychova-a-osveta/ 

casopis-bile-biele-karpaty/m23 je zveřejněna digitální ver-

ze časopisu ke stažení v PDF dokumentu. Časopis je 

propagován i na sociálních sítích (Facebook), na www. 

magaziny.cz, internetových stránkách environmentálně 

a kulturně orientovaných organizací a za pomoci regio-

nálně působících institucí, médií a informačních center. 

 

Finanční zdroj: Evropská unie a Ministerstvo životního 

prostředí ČR v rámci projektu LIFE Ze života hmyzu 

(č. 1/2019), vlastní zdroje a přispěvatelé (č. 2/2019) 

 

3.6. Botanická sekce 2019 

Botanická sekce je již tradiční (od roku 1986), jednodenní akcí pořádanou ve spolu-

práci se Správou CHKO Bílé Karpaty. Konala se v pátek 1. února v přednáškovém sále 

naší organizace. Akce se zúčastnilo 69 profesionálních i amatérských botaniků z České 

republiky i Slovenska, z různých univerzit, Akademie věd, AOPK i dalších organizací. 

Bylo předneseno 14 prezentací o výsledcích botanického bádání v roce 2018 na obou 

stranách pohoří. Samozřejmostí je sdílení fotografií a herbářů a vzájemná konzultace 

botanických nálezů. Důležitá byla výměna informací i plánování další činnosti, které 

probíhalo do pozdních nočních hodin, podbarveno cimbálovou muzikou Jana Holubíka. 

Tato akce je natolik významná, 

že po dohodě s ÚVR ČSOP by-

la v jejím úvodu udělena tří vy-

znamenání Příroda děkuje, a to 

doc. Ing. Milanu Králíčkovi, CSc., 

Ing. Václavu Teterovi, CSc. a 

panu Ladislavu Tomčalovi; viz 

http://csop.bilekarpaty.cz/o-nas/ 

oceneni/m72. Z  akce byl Televi-

zí Slovácko vyhotoven záznam, 

který byl odvysílán 9. února.  

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – program Ochrana biodiverzity 

 

  

http://www.csop.bilekarpaty.cz/vychova-a-osveta/%20casopis-bile-biele-karpaty/m23
http://www.csop.bilekarpaty.cz/vychova-a-osveta/%20casopis-bile-biele-karpaty/m23
http://www.magaziny.cz/
http://www.magaziny.cz/
http://csop.bilekarpaty.cz/o-nas/%20oceneni/m72
http://csop.bilekarpaty.cz/o-nas/%20oceneni/m72
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3.7. Seminář o obnově květnatých luk  

Ve dnech 14. a 15. 

června se v přednáško-

vém sále naší organizace 

konal seminář o obnově 

květnatých luk pro ÚVR 

ČSOP.  

Probíraly se aktuální 

metody obnovy května-

tých luk, zkušenosti z Bí-

lých Karpat a možnosti 

jejich aplikace v jiných 

regionech ČR. Dále byla 

diskutována aktuální té-

mata v oblasti ochrany přírody a celorepublikové aktivity Českého svazu ochránců 

přírody. Na seminář bylo pozváno cca 30 zástupců ÚVR ČSOP z celé České republiky. 

V sobotu proběhla terénní exkurze na lokality ve správě Pozemkového spolku 

Čertoryje.  

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – program Ochrana biodiverzity 

 

3.8.  Koncepce rozvoje programu tvorby regionálních 

lučních směsí 

Na podzim 2019 proběhly první přípravné práce k zahájení programu Podpora regio-

nálních lučních směsí, který bude garantovat Ivana Jongepierová. Byla dohodnuta 

spolupráce s odborníky (Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Magdalena Ševčíková, prof. 

Karel Prach, CSc., Ing. Šárka Klonová), zpracován základní text s vymezením proble-

matiky a návrhem řešení. Dále byla připravena výzva organizacím s návrhem na uspo-

řádání informativního semináře v roce 2020, při kterém by byla vysvětlena problema-

tika přípravy regionálního osiva pro obnovu travních porostů na území ČR. Účastníci 

by tak získali potřebné informace před podáním žádosti o podporu z programu ČSOP 

Ochrana biodiverzity. 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – program Ochrana biodiverzity 
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3.9. Exkurze v Bílých Karpatech 

Činnost pozemkového spolku 

i další aktivity naší organizace 

byly představeny na terénních ex-

kurzích pro veřejnost i pro odbor-

níky z České republiky i zahraničí. 

Vedli jsme celkem 8 exkurzí o cel-

kovém počtu 151 účastníků. Na-

vštíveny byly především lokality 

NPR Porážky, NPR Zahrady pod 

Hájem, NPR Čertoryje, PP Žero-

tín, Vlčí hrdlo, Smolenky-Žleby 

u Radějova a lokality Dobré hory, 

Vlčí, Skleněný vrch a Leskovky u Kněždubu. 

 

Finanční zdroj: vlastní zdroje 

 

3.10. Další propagace naší organizace  

Ve dnech 6.–7. dubna byla na výročním setkání pozemkových spolků v Krušných 

horách představena naše činnost formou 3 roll-up bannerů, které používáme při nej-

různějších příležitostech. 

Na Horňáckém kosení (každoroční kulturní akce nad Malou Vrbkou, která udržuje 

tradici ručního kosení) jsme dne 15. června představili naše produkty a propagovali naše 

projekty. Na akci se sešlo cca 500 účastníků. 

Poster s tématem obnovy Pomoravních luk a letáky jsou veřejnosti stále k dispozici 

ve vstupní chodbě našeho sídla. Máme je k dispozici i na různých akcích, např. na 

Botanickou sekci ve Veselí nad Moravou, na Horňácké kosení v Malé Vrbce nebo na 

Biodožínky ve Velké nad Veličkou. 

 

3.11. Infocentrum ČSOP  

Během roku byly návštěvníkům poskytovány materiály informující o spolupráci mezi 

ČSOP a Lesy ČR, s. p., které byly volně přístupné ve stojanu na chodbě budovy. Infor-

mace o pořádaných akcích byly průběžně aktualizovány na venkovní osvětlené ná-

stěnce, na našich webových stránkách a také na Facebooku. 

 

Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody 
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3.12. Webové stránky naší organizace 

Naše organizace provozuje webové stránky na adrese http://csop.bilekarpaty.cz/ 

a profil na Facebooku: www.facebook.com/csop.bilekarpaty. Na Facebooku jsou vy-

tvořené dvě firemní stránky, které si čtenáři mohou shlédnout i bez přihlášení: ZO 

ČSOP Bílé Karpaty (www.facebook.com/ZOCSOPBileKarpaty/), Časopis Bílé - Biele 

Karpaty (www.facebook.com/casopisBileBieleKarpaty/). 

Pod jménem ZO ČSOP Bílé Karpaty provozujeme kanál YouTube (www.youtube. 

com/channel/UCzIc2IKwpy1DNTb23f_QRIA) a na Googlu firemní profil ZO ČSOP 

Bílé Karpaty, kde je pravidelně aktualizována nabídka našich produktů a informace 

o novinkách. Organizace je registrovaná i na Google Maps: www.google.com/maps/ 

place/ZO+ČSOP+Bílé++Karpaty/. 

E-shop Bílé Karpaty je spuštěn již šestým 

rokem a  těší se čím dál větší oblibě. V roce 

2019 byl převeden na novou doménu: www. 

eshopbilekarpaty.cz. E-shop je nyní registro-

vaný i na Google. Zákazníci si k němu jedno-

dušeji najdou trasu přes Google Maps. Od roku 

2019 se mohou zájemci přihlašovat také přes 

Facebook. 

Od srpna 2019 máme placenou reklamu na 

www.zbozi.cz/. Kliknutí na daný výrobek pře-

směruje zákazníky na E-shop Bílé Karpaty. 

V roce 2019 bylo přes náš e-shopu vyřízeno 

celkem 117 objednávek. V průběhu roku byl rozkliknut celkem 3810krát, což je o 30 % 

více než v předešlém roce. Největší návštěvnost byla v listopadu, tj. 466. Nejžádanějším 

produktem byla Bělokarpatská luční směs (127 kg), druhým nejžádanějším produktem 

byla kniha Ovoce Bílých Karpat (25 ks) a třetím Luční desky s klipem (18 ks). 

 

  

http://csop.bilekarpaty.cz/
http://www.facebook.com/csop.bilekarpaty
http://www.facebook.com/ZOCSOPBileKarpaty/
http://www.facebook.com/casopisBileBieleKarpaty/
http://www.google.com/maps/%20place/ZO+ČSOP+Bílé++Karpaty/
http://www.google.com/maps/%20place/ZO+ČSOP+Bílé++Karpaty/
http://www.eshopbilekarpaty.cz/
http://www.eshopbilekarpaty.cz/
http://www.zbozi.cz/
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4. Finanční zpráva za rok 2019 
 

Účetní závěrka 

Účetní jednotka sestavila roční účetní závěrku, kterou tvoří: 

- rozvaha ve zkráceném rozsahu v tis. Kč 

- výkaz zisku 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 01 Veselí 

nad Moravou.  

 

Ověření účetní závěrky auditorem 

Účetní jednotka nemá povinnost dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, mít 

v roce 2019 účetní závěrku ověřenou auditorem. Bohužel, náš pan auditor Josef Buček 

(č. osvědčení 1378) v roce 2019 zemřel. O auditu letošní účetní závěrky dosud jednáme, 

v době tisku této výroční zprávy dosud není proveden. 

 

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 Čerto-

ryje v k. ú. Kněždub, ve Bzenci a v Nové Lhotě. V  roce 2019 bylo nakoupeno několik 

pozemků z projektu LIFE Ze života hmyzu v k. ú. Kněždub a Radějov. 

Ostatní finanční majetek souvisí s podílem ve spolku Tradice Bílých Karpat a Moštár-

ny 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 (osivo), dále pak finanční majetek, který je veden na bankovním účtu u České 

spořitelny, v pokladně a v ceninách. Velkou část pohledávek tvoří odběratelé za proda-

né výrobky a materiál, nárok na dotace, které jsme obdrželi na účet do března roku 2020 

a nárok na vrácení DPH. V souvislosti se zemědělskými dotacemi od SZIF byla vytvo-

řena položka dohadné účty aktivní. Příjmy a náklady příštích období tvoří předpoklá-

daná dotace na Dům přírody. 

Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku 

vztahujících se k dotaci. 
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Krátkodobé závazky – dodavatelé a jiné neuhrazené závazky ke konci účetního roku, 

zaměstnanci, závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění, ostatní přímé 

daně, daň z přidané hodnoty, které byly v době tisku výroční zprávy uhrazeny.  

Dohadné účty pasivní se týkají nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace 

vztahující se k roku 2019. Byla přijata finanční částka do výnosů příštích období na 

realizaci projektu LIFE Ze života hmyzu na následující účetní období. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

V roce 2019 byl vytvořen zisk ve výši 229 082,85 Kč, kterou tvoří zisk z hlavní čin-

nosti ve výši 215 tis. Kč a zisk ze zdaňované a hospodářské činnosti (reklama a nájem 

nemovitosti) ve výši 12 tis. Kč. Zaokrouhleno na tisíce dolů.  

Výnosy v roce 2019 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 Ministerstvem 

životního prostředí ČR. Koordinujícím příjemcem je Agentura ochrany přírody a kraji-

ny ČR, která zajišťuje koordinaci projektu pro ostatní přidružené příjemce, včetně naší 

organizace. 

Další významnou částku tvořily finanční prostředky získané od SZIF za platby na 

zemědělství. 

Na vydávání časopisu Bílé - Biele Karpaty byla získána podpora od měst a obcí v regi-

onu a firemních či soukromých dárců. Dále byla získána dotace prostřednictvím MAS 

Ostrožsko - Horňácko od Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměst-

nanost na realizaci příměstských táborů MOP Karpaťáček. 

Dále výnosy souvisí s ochranou přírody, prodejem Bělokarpatské regionální směsi, 

vydáváním a prodejem publikací a triček s přírodovědnou tematikou, prodejem ptačích 

budek aj. Na realizaci různých drobných projektů, tj. rozvoj pozemkového spolku, 

údržbu a evidenci sadu ve Velké nad Veličkou a v Rokytnici, likvidaci zlatobýlu obrov-

ského a tvorbu regionálního osiva a na uspořádání akce Botanická sekce byla získána 

podpora od ÚVR ČSOP. 

Náklady 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 – 6 

- průměrný evidenční počet v HPP ve fyzických osobách – 4,65 

- počet uzavřených dohod o provedení práce s pracovníky – 13. 

Sestavila: Jitka Říhová 
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