Výroční zpráva
za rok 2018

ZO ČSOP Bílé Karpaty
pobočný spolek
Veselí nad Moravou

Úvod
Když se ohlédneme za rokem 2018, tak bychom chtěli hned v úvodu představit několik nových
aktivit, které se nám podařilo realizovat, kromě již tradiční činnosti, jakou je údržba travních
porostů, příprava regionální travinobylinné směsi semen, činnost kroužku Mladých ochránců
přírody (MOP) Karpaťáček, organizace dvou příměstských táborů, sběr odpadků v rámci celonárodní kampaně Ukliďme Česko, vedení exkurzí, vydávání časopisu Bílé - Biele Karpaty apod.
Využívali jsme k tomu ﬁnanční zdroje z projektu LIFE - Ze života hmyzu, Programu péče o krajinu, programu Ochrana biodiverzity a programu Blíž přírodě i zemědělské dotace.
Největším úspěchem bylo získání dohody o koﬁnancování Domu přírody Bílých Karpat od
Jihomoravského kraje ve výši šest milionů. Příspěvek jsme získali také od čtyř obcí z okolí. Během
celého roku probíhaly práce na projektové dokumentaci k Domu přírody Bílých Karpat a bylo
zahájeno řízení o stavebním povolení.
Naplno se rozjel projekt LIFE - Ze života hmyzu. V k. ú. Radějov a Kněždub bylo vykoupeno
a propachtováno celkem 1,5 ha ladem ležících pozemků. Bylo také zahájeno čištění těchto lokalit
od náletu dřevin s cílem obnovy travního porostu.
Velmi nás potěšila návštěva Richarda Browna z britské ﬁrmy Emorsgate Seed Company, od
kterého jsme v roce 2006 získali návod jak sestrojit kartáčový sběrač osiva, který nám umožňuje
produkovat regionální směs semen. Ukázali jsme mu nejen lokality, které byly touto směsí osety,
ale také původní bělokarpatské květnaté louky. Ty ho natolik okouzlily, že slíbil brzo se vrátit.
V souvislosti s obnovou luk je dobré vyzdvihnout, že naše organizace poskytla osivo na obnovu
téměř 45 ha luk v regionu a zajistila díky spolupráci s uživatelem pozemků (Samostatně hospodařící rolníci, spol. s r.o., Lipov) výsev regionální směsi na vytvoření 0,5 ha ochranného pásma
v lokalitě Volavec v k. ú. Louka u Uherského Ostrohu.
Úspěšná byla také spolupráce s obcí Javorník při výsadbě obecního sadu.
Na podzimním sněmu ČSOP tři členové naší organizace získali ocenění Příroda děkuje, a to
doc. Ing. Milan Králíček, CSc., Ing. Václav Tetera, CSc. a Ladislav Tomčala.
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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 kampaně na Obnovu luk v Pomoraví: www.obnovaluk.cz
Webové stránky E- shopu Bílé Karpaty: https://www.eshopbilekarpaty.cz/
e-mail: csop@bilekarpaty.cz
tel: + 420 518 326 470

Výbor
předsedkyně organizace

RNDr. Ivana Jongepierová

hospodářka

Jitka Říhová

člen výboru

Jaroslava Tomšejová

revizor

PhDr. Vít Trachtulec

Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2018
Peter Deván, Mgr. Katarína Devánová, Mgr. Karel Fajmon, Linda Gevěrová, Petra Jansová, Mgr.
David Jongepier, Ing. Jan Willem Jongepier, RNDr. Ivana Jongepierová, Bc. Katrin Jongepierová,
doc. Ing. Milan Králíček, CSc., Roman Maňák, Marie Petrů, DiS., Pavel Petrů, Ing. Zbyněk Piro,
Petr Říha, Jitka Říhová, Vendula Říhová, Ing. Václav Tetera, CSc., Ladislav Tomčala, Jiří Tomeš,
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 2018
Šimon Balán, Vojtěch Černý, Nikola Gevěrová, Jan Horňák, Lukáš Josefík, Emma
Mahdalová, Kristýna Mlýnková, Jakub Paleta, Veronika Pernicová, Barbora Říhová,
Jan Šaňák, Adéla Zalubilová.
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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
- GG 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
- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
- Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová
- Obec Javorník
- Obec Louka
- Obec Malá Vrbka
- Obec Rokytnice
- Obec Velká nad Veličkou
- Obec Radějov
- Samostatně hospodařící rolníci, spol. s r.o.
- Město Veselí nad Moravou
- odborní a techničtí spolupracovníci: RNDr. Libor Ambrozek, Mgr. Martina Belková, Pavel
Bezděčka, Jan Borkovec, Josef Borkovec, Ing. Josef Buček, Klára Buchtelová, Ing. Jiří Černý,
Ing. Martin Gálik, Ing. Jiřina Gaťáková, Ph.D., Mgr. Tomáš Hamrlík, Ing. Jan Holubík,
Martin Hrbáč, Helena Hrdličková, Ing. Jiří Chudíček, Lukáš Chudíček, Ing. Bohumil Jagoš,
Ivana Koudová, Josef Křižan, Ondřej Kučera, Veronika Langová, Bc. Jana Líčeníková, Ing. Jozef
Májsky, Mgr. Sylvie Mertanová, David Miškeřík, Anička Múčková, Mgr. Aleš Naňák, prof.
RNDr. Karel Prach, CSc., Mgr. David Procházka, Bc. Kateřina Pukšicová, RNDr. Katarína
Rajcová, Mgr. Petr Slinták, Josef Slovák, Ing. Drahomír Stano, Ing. Radomír Staš, Ing. Ivan
Stříteský, Ing. Magdalena Ševčíková, Ing. Martin Tomešek, Marek Tyllich, Mgr. Radka Vařechová, Mgr. Tomáš Ernest Vondřejc.
Všem jmenovaným touto cestou děkujeme za spolupráci.

Náš dík za ﬁnanční nebo odbornou pomoc patří i mnoha dalším organizacím:
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
NET4GAS
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Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

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), NET4GAS - Blíž přírodě (Praha), Kongregace sester
Nejsvětější svátosti (České Budějovice), Ministerstvo životního prostředí ČR (Praha), Martin
Holčík (Uherské Hradiště).

Patroni časopisu Bílé - Biele Karpaty (1000–2999 Kč):
Obec Korytná, Obec Újezd, Radim Bystřický, Josef Chvíla (Pozlovice), Jiří Gajda (Strážnice),
Pavel Kolínský (Praha), Ing. Jaroslav Konečný (Veselí nad Moravou), Marta Kostelecká (Brno),
Miroslava Kozubíková (Brno), Aleš Máchal (Brno), Jan Soukup (Brno).

Podporovatelé časopisu Bílé - Biele Karpaty (500–999 Kč):
Obec Návojná, MVDr. Karel Babíček, CSc. (Veverská Bítýška), Jarmila Barboříková (Štítná
nad Vláří), Stanislav Capita (Rohatec), doc. Michal Hájek, Ph.D. (Hluk), Ing. Antonín Hájíček
(Radiměř), Ladislav Hekele (Loštice), MUDr. Jan Horák, CSc., Ing. Bc. Anna Hubáčková (Ratíškovice), prof. Roman Janisch (Brno), MUDr. Petr Kaňovský (Vranov u Brna), MUDr. Mgr. Hana
Kosířová (Strážnice), Alois Krobot (Napajedla), Zdeněk Pek (Valtice), Radim Pešek (Bojkovice),
Ing. Ivan Stříteský (Prostějov), Ing. Vlastimil Tlusták (Brno), Jana Zehnulová (Brno).

Přispěvatelé časopisu Bílé - Biele Karpaty (200–499 Kč):
Obec Nedašova Lhota, Rodina Binderova (Strážnice), Marie Blažková ( Jablonec nad Nisou),
Ing. Josef Buček (Brno), Ing. Ivo Divoký (Zlín), PhDr. Kamila Filipová (Praha), RNDr. Zdeněk
Habrovanský (Staré Město u Uh. Hradiště), Kamila Chaloupková (Rádlo), Mgr. Jan Jagoš (Velká
nad Veličkou), Ing. Milan Konečný (Břeclav), Mgr. Jan Mládek Ph.D. (Návojná), Josef Navrátilík (Nová Lhota), Eva Němcová (Milotice), Jana Oberreterová ( Jevišovice), Šárka Otradovcová
(Staré Město), MUDr. Vendula Parmová (Praha), Jiří Pech (Roupov), Božena Šebestová (Frýdlant
nad Ostravicí), Ing. Zdeněk Ševčík (Pitín), Ing. Jiří Šipr (Kuřim), Ing. Jindřich Šmiták (Brno),
Marie Ušáková (Bojkovice), Mgr. Karla Vincenecová (Brumov-Bylnice), Adam Zehnal (Rožnov
p. Radhoštěm), Marie Žáková (Kunovice).

Přispěvatelé Domu přírody Bílých Karpat 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 Domu přírody Bílých Karpat přislíbili:
Jihomoravský kraj, Město Strážnice, Město Veselí nad Moravou, Obec Boršice u Blatnice, Obec
Sudoměřice.
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Údržba a obnova krajiny
Pozemkový spolek Čertoryje
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody – Pozemkové spolky; SZIF - Jednotná platba na plochu (SAPS),
Natura 2000 na zemědělské půdě aj.; AOPK ČR,
RP CHKO Bílé Karpaty – Managementová opatření,
Program péče o krajinu
Naše organizace zajišťovala v roce 2018 údržbu 23 lokalit o celkové výměře 260 ha, a to v Bílých
Karpatech i Pomoraví. Dále uzavřela 18 nových nájemních smluv a šest dodatků.
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Přehled udržovaných lokalit
CHKO Bílé Karpaty, EVL Čertoryje
1. NPR Čertoryje
5. Vlčí
2. Ladoňky u Tasova 6. Výzkum
3. Pod Výzkumem
7. PP Žerotín
4. Skleněný vrch
CHKO Bílé Karpaty, EVL Bílé Karpaty
8. Hořečky u Paliček 13. NPR Porážky
9. OP NPR Javorina 14. Světlička
10. NPR Jazevčí
15. Genofondový sad
11. PR Machová
v NPR Zahrady pod Hájem
12. Megovka
16. NPR Zahrady pod Hájem

CHKO Bílé Karpaty, mimo EVL
17. Pod Žerotínem
18. Sad v Rokytnici
19. Staré hory

Další lokality
20. Rybníky
(Dlouhé Klíny pod Radošovem)
21. U PR Hloží
22. Vlčí hrdlo
23. Za Volavcem

V rámci projektu LIFE začala s výkupem a propachtováním pozemků na lokalitách Smolénky-Žleby v k. ú. Radějov a oslovováním vlastníků v lokalitách Dobré hory a Leskovky v k. ú.
Kněždub.
Tuto činnost jsme propagovali v průběhu celého roku na různých akcích v regionu (viz
str. 18-19).
Všechny lokality, které jsou zakresleny v systému LPIS a na které jsou čerpány zemědělské dotace, prošly (stejně jako v roce 2017) neoznámenou kontrolou Státním zemědělským intervenčním
fondem a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem. Kontrola probíhala několik dní.

U PR Hloží
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Projekt LIFE: Ochrana vybraných druhů
hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční
oblasti Západních Karpat (ČR-SR)
Finanční zdroj: Evropská komise a MŽP ČR
v rámci projektu LIFE - Ze života hmyzu

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, VIS Bílé Karpaty, o.p.s.,
inﬁnity - progress, z.s., Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).
Po počátečních problémech se získáním vhodných pozemků jsme v loňském roce získali v lokalitě Smolénky-Žleby v k. ú. Radějov u Strážnice 0,136 ha do pachtu a 1,5 ha se podařilo vykoupit.
Celková výměra těchto dřevinami zarostlých bývalých teplomilných luk je kolem 5 ha.
Další dvě nové lokality (Dobré hory, Leskovky), staré neudržované sady se zbytky teplomilné
vegetace o celkové výměře ca 20 ha, byly vytipovány v k. ú. Kněždub. Celkem bylo na těchto lokalitách osloveno 149 vlastníků pozemků.
V časopise Bílé - Bile Karpaty č. 1/2018 na stranách 26 a 27 vyšel článek o projektu LIFE - Ze
života hmyzu. Na webu ZO ČSOP Bílé Karpaty byla vytvořena stránka s informacemi o projektu
http://csop.bilekarpaty.cz/pece-o-krajinu/life-ze-zivota-hmyzu/m42.

Další projekty
Obnova nivní louky na Vlčím
hrdle
Finanční zdroj: AOPK ČR, RP Jižní Morava
- Program péče o krajinu

Vlčí hrdlo -pozemek vyčištěný od náletových dřevin.

Díky ﬁnančnímu příspěvku se podařilo na vykoupených pozemcích vyčistit od náletu parcelu
o výměře 0,13 ha a pokosit léta neudržovanou rákosinu o výměře 0,55 ha.
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Likvidace zlatobýlu obrovského na Vlčím hrdle
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody - program Ochrana biodiverzity
Naše organizace od roku 2009 usiluje o obnovu nivní louky v této lokalitě. Zatravnění probíhá spontánní sukcesí z nedaleké zachovalé louky. Bohužel kromě žádoucích druhů se na tyto
pozemky začal šířit i invazní druh zlatobýl obrovský, který je hojně rozšířen v okolní krajině.
V roce 2018 jsme zde začali udržovat ze zemědělských dotací cca 5 ha (vykoupených v rámci
kampaně Místo pro přírodu) a bojovat s touto nežádoucí rostlinou.
Na jaře byla provedena první seč lehkou
mechanizací. Extrémní sucho umožnilo
pokosit také meandry, které nejsou zapsány
v LPIS a na které nelze čerpat zemědělské
dotace. Tyto práce umožnil program Ochrana
biodiverzity, díky kterému byly ručně pokoseny také okraje půdních bloků. V červenci pak
proběhla pomístní ruční seč ploch s výskytem
zlatobýlu, na plochách s nižší pokryvností byla tato invazní rostlina vytrhána ručně.
V září proběhla třetí seč, a to kosením lehkou
mechanizací a ručně.

Vlčí hrdlo

Geodetické zaměření a likvidace náletových dřevin na
lokalitě Skleněný vrch
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody - program Ochrana biodiverzity
V roce 2018 jsme vyčistili od náletu dřevin pozemek v našem vlastnictví (zakoupený v roce
2016) v lokalitě Skleněný vrch v k. ú. Kněždub. Naším cílem je obnovit zde travní porost spontánní sukcesí z okolní druhově bohaté louky
a doufáme, že kromě přežívajících několika
jedinců vstavače bledého se sem rozšíří další
vzácné druhy.
Po březnovém výřezu dřevin zůstala na
většině plochy holá půda, na které se kvůli
suchu začala obnovovat vegetace jen velmi
pozvolna. V srpnu proběhla likvidace výmladků a byly pokoseny i části plochy s vyvíjejícím
se travním porostem či kolonizujícími plevely.
Skleněný vrch - čištění koupeného pozemku od náletu.
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Obnova luk
Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk
Finanční zdroj: vlastní prostředky
V roce 2018 naše organizace poskytla 88 kg
osiva na zatravnění 22 ha regionální směsí
s bylinami a na 22 ha luční kartáčovou směsí,
a to na lokalitách Modrá (18 kg), Suchá Loz
(26 kg), Žítková (2 kg), Dolní Němčí (2 kg),
Horní Němčí (75 kg + 65 kg luční), Kuželov
(110 kg + 50 kg luční), Louka (100 kg), Veselí
nad Moravou (50 kg + 60 kg luční), Tvarožná
Lhota (223 kg luční), Radějov (55 kg luční),
10 kg osiva bylo prodáno drobným zájemcům.
Dále byl proveden přísev do druhově chudého
porostu v Korytné (40 kg).
Pěstování semen bylinné složky travinobylinné směsi zajistila paní I. Tomešová z Hrubé
Vrbky a Ing. Š. Slováková z Korytné. Pan J.
Tomeš zajistil sklizeň kartáčovým sběračem
(viz tab. 1).

Setí regionální směsi ve Tvarožné Lhotě.

Tab. 1. Seznam lučních druhů používaných ve směsích osiva

trávy
směs trav z kartáčového sběru

5

jeteloviny
bílojetel bylinný

jetel alpínský

úročník bolhoj

čičorka pestrá

jetel horský

vičenec ligrus

hrachor širolistý

kozinec cizrnovitý

byliny
bukvice lékařská

jitrocel prostřední

řepík lékařský

černohlávek dřípený

kopretina bílá

srpice barvířská

hvozdík kartouzek

krvavec toten

svízel bílý

chrastavec Kitaibelův

máchelka srstnatá

svízel syřišťový

chrpa čekánek

orlíček obecný

šalvěj přeslenitá

chrpa luční

rozrazil ožankovitý

Během roku jsme propagovali zatravňování regionální směsí při exkurzích a přednáškách (viz
4
3
kap. 3 Ekologická výchova a osvěta).
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Podpora přípravy regionálních směsí
Finanční zdroj: ČSOP - program Ochrana biodiverzity
Travní směsi byly doposud distribuovány
v polypropylenových pytlech, které je třeba
v rámci certiﬁkace plombovat. Aby naše osivo
vypadalo reprezentativněji a poskytlo odběratelům i základní informace k osivu a potřebné
informace k výsevu, a zároveň i propagovalo
činnost ČSOP, bylo vytištěno 3000 ks dvouvrstvých papírových pytlů s graﬁckým potiskem.
Dále byla zakoupena šička pytlů Zoje, nitě
a náhradní jehly.

Certiﬁkace osiva

Zatravnění ochranného pásma u lokality
Volavec
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody - program
Blíž přírodě.
V roce 2016 byl na obecním pozemku u obce Louka v lokalitě Volavec objeven zbytek lučního porostu s teplomilnou vegetací a několika chráněnými druhy rostlin. V roce 2017 se nám
6
ho podařilo od obce pronajmout a po vyčištění náletových dřevin zde obnovit pravidelné kosení. Vzhledem k tomu, že tato cenná
plocha bezprostředně sousedí s polem, bylo
ve stejném roce zahájeno s uživatelem sousedících pozemků (Samostatně hospodařící
rolníci, spol. s r.o., Lipov) jednání o vytvoření
ochranného pásma zatravněním regionální
směsi min. 22 m širokého pásu, které bylo na
jaře roku 2018 odsouhlaseno.
V srpnu 2018 byla připravena regionální směs semen, ve spolupráci s uživatelem
pozemku byla plocha určená k zatravnění vytyčena a dne 20. září oseta (výsevek na povrch
v množství 2g/m2).
Vytyčení plochy určené k zatravnění.
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Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin
V roce 2018 jsme pečovali (ořez stromků a seč) o dva sady – ve Velké nad Veličkou
a v Rokytnici. Ve spolupráci s Obcí Javorník byl
vysázen nový obecní sad v Javorníku (viz níže).
Již tradiční jarní akce Řez dřevin se tento rok
nekonala pro nemoc lektora.
Vzorky plodů z našeho sadu ve Velké nad
Veličkou byly vystaveny na jarmarku v rámci
Biodožínek ve Velké nad Veličkou a byly
také zapůjčeny na podzimní výstavy ovoce do
Hostětína a do Břeclavi.

Letošní úroda jablek proměněná v mošt.

Evidence stromů v genofondovém sadu ve Velké nad
Veličkou – dolní levý sad
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody - program Ochrana biodiverzity

Vzhledem k tomu, že genofondový sad
postrádal inventarizaci stromů dle metodiky
ČSOP „Inventarizace genofondových ploch
a pozic“, zahájili jsme nápravu tohoto stavu.
Inventarizaci 143 pozic stromů zajistila D.
Uhýrková. Odborný dohled poskytli zkušení
pomologové L. Tomčala a V. Tetera.
V dolní levé části sadu byly zaměřeny GPS
souřadnice stromů, dále proběhla jejich fotodokumentace (v květu i plodu). Byly sesbírány
vzorky plodů slivoní a jabloní, které byly předány k přesnému určení V. Teterovi a následně
doplněny do databáze. Byla také vytvořena
mapová vrstva s GPS souřadnicemi jednotlivých pozic.
Údaje z nové evidence byly poskytnuty do
celostátní databáze genofondových ploch.
V dalších letech plánujeme v této aktivitě
pokračovat.
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Sběr plodů, které bylo třeba určit.

Obnova obecního sadu obce Javorník
Finanční zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR, Obec Javorník

V roce 2018 naše organizace začala spolupracovat s Obcí Javorník na výsadbě obecního sadu na
obecní parcele č. 2388/3 o celkové výměře 3600 m2 nad hřbitovem.
Výsadba proběhla dne 25. října. Účastnili se
jí žáci zdejší mateřské a základní školy se svými
učitelkami, pracovníci obecního úřadu, členové naší organizace i několik dalších zájemců,
takže se do celé akce zapojilo kolem 50 dobrovolníků. Bylo vysázeno 70 ovocných stromků
zakoupených ve školce v Bojkovicích. Vzhledem k silnému tlaku zvěře nebyly stromky
opatřeny individuální ochranou, ale celá plocha
byla dočasně oplocena lesnickým pletivem.
Součástí projektu bylo i vyhotovení informačního panelu, který byl nainstalován koncem prosince.

Práci ulehčilo popovážení vody v nádrži.

Spolupráce při výsadbě.
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Záchrana mizejících starých plevelů
Finanční zdroj: vlastní prostředky
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 je každoročně na
podzim zorána. V roce 2018 na ni byla na jaře řídce vyseta pšenice dvouzrnka. Díky suchu byl
výskyt cílových druhů stejně jako v předcházejícím roce nižší, přesto tato plocha zaujala účastníky
několika exkurzí.

Botanická sekce 2018
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody program Ochrana biodiverzity

Botanická sekce je již tradiční (od roku 1986) jednodenní akcí pořádanou ve spolupráci se
Správou CHKO Bílé Karpaty. Konala se v pátek 2. února v přednáškovém sále naší organizace. Zúčastnilo se jí 65 profesionálních i amatérských botaniků z České republiky a Slovenska
z různých univerzit, Akademie věd, AOPK ČR i dalších organizací.
Kromě sdílení nabytých vědomostí a poznatků, které byly zjištěny v uplynulém roce na území
Bílých a Bielých Karpat (předneseno 14 prezentací), byly domluveny také nové činnosti na rok
2018. Večerní přátelské posezení bylo podbarveno cimbálovou muzikou J. Holubíka.
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Prezentace přednášek.

Ekologická výchova a osvěta
Všechny naše aktivity, exkurze, fotoalba lokalit a jiné aktuality jsme v průběhu
roku propagovali na Facebooku na proﬁlu naší organizace a na webových stránkách
http://csop.bilekarpaty.cz a také formou 3 roll-up bannerů např. na Výročním setkání pozemkových spolků v Mikulově nebo na konferenci Naše příroda v Olomouci. Program Místo pro
přírodu byl propagován formou panelu a letáků na řadě akcí, např. na Botanické sekci ve Veselí nad Moravou, při Horňáckém kosení v Malé Vrbce nebo při Biodožinkách ve Velké nad
Veličkou.

Kroužek Mladých ochránců přírody Karpaťáček
Finanční zdroj: vlastní prostředky
Ve školním roce 2017/2018 se kroužku aktivně účastnilo sedm dětí. Celoročním tématem
byl Hmyz s proměnou dokonalou. V rámci
celoroční etapové hry děti sbíraly body za aktivitu a splněné úkoly, díky kterým si vývoj svého
hmyzu mohly urychlit. Vyjeli si prohlédnout
čističku odpadních vod v Kyjově, účastnili se
jarní celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 a také podnikli dvoudenní
výpravu na Novou Lhotu.
Ve školním roce 2018/2019 se kroužek
Skládání puzzle žaludku přežvýkavců.
rozrostl na 14 dětí a hlavním tématem se stala
Voda. Tou se všichni společně snaží naplnit vyschlé jezero, aby se mohl biotop kolem něj znovu
oživit. Členové kroužku dostávají za účast do své zkumavky vodu, ta se pak leje do jezera.
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Příměstské tábory Mladých ochránců přírody
Karpaťáček
Finanční zdroj: projekt LIFE - Ze života hmyzu;
vlastní prostředky

V termínech 9.-13. 7. 2018 a 6.-10. 8. 2018 proběhly dva turnusy příměstského tábora Karpaťáček ovčákem, oba byly ﬁnancovány projektem LIFE – Ze života hmyzu. Celkem bylo přihlášeno
41 účastníků, z nichž někteří byli na obou turnusech.
Během pěti dnů byly děti v rámci etapové hry
zkoušeny skřítkem Karpaťáčkem (který má na
starosti péči o pohoří Bílých Karpat), jaké to je
být ovčákem, zvědavými ovečkami, zjišťovaly,
jaké všechny úkony spojené se zpracováním vlny
předchází tomu, než se k nim do skříně dostane
vlněný svetr, budovaly si také své vlastní hospodářství. Navštívily také ovčí farmu na Žítkové
a během celého týdne si užily spousty her včetně
lukostřelby a jízdy na koni.
Každoroční součástí příměstského tábora je jízda na koni.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Materiální podpora: Český svaz
ochránců přírody - Ukliďme svět,
ukliďme Česko
Naše organizace se dne 21. března opět účastnila celonárodní akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko, tentokrát však dříve než byl oﬁciální termín, protože v té době by sběr odpadu ztěžoval již
vzrostlý medvědí česnek. Stejně jako v loňském
roce jsme se zaměřili na území zámeckého
parku, především na část zvanou Bažantnice.
Celkem se akce zúčastnilo 17 dobrovolníků,
z toho osm dětí a devět dospělých, vč. členů
naší organizace. Čistý čas sběru byl 1,5 h.,
celá akce pak trvala o něco déle. Celkem jsme
nasbírali 14 pytlů odpadu, přičemž některé
odpadky byly shromážděny mimo pytle, např.
pneumatiky, židle apod.
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Úklid v zámeckém parku.

Časopis Bílé - Biele Karpaty
Finanční zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR;
vlastní zdroje a dárci
23. ročník časopisu Bílé - Bielé Karpaty
vyšel ve dvou číslech, jedno v květnu, další
v listopadu. Obě čísla měla rozsah 28 barevných stran A4, vyšla v nákladu 2300 kusů
a byla tematicky zaměřena na půdu. Novinkou
byly barevné přílohy, které byly jednak součástí každého z čísel, a také byly vydány jako samostatné celobarevné brožury o velikosti A4.
Tyto osmistránkové přílohy slouží jako nástroj
pro osvětu široké veřejnosti k rozšíření obzorů,
co se týče půdy. Jsou určeny na volné rozebrání
při různých seminářích, exkurzích, konferencích apod.
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 Prírodu (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 propagujeme i na sociálních sítích (Facebook), na
www.magaziny.cz, internetových stránkách
environmentálně a kulturně orientovaných
organizací a za pomoci regionálně působících
institucí, médií a informačních center.

Časopis byl k dispozici na konferenci Naše příroda.
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Exkurze v Bílých Karpatech
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody - program Ochrana biodiverzity

Během vegetační sezóny odvedli členové naší organizace 12 exkurzí pro studenty, botaniky,
ochranáře a další zájemce z České republiky i zahraničí. Kromě několika chráněných území (NPR
Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem, NPR Porážky, PP Žerotín, PR Machová) si účastníci
prohlédli i řadu lokalit zatravněných regionální směsí nebo obnovovaných po vyčištění náletu.
Jak již zaznělo v úvodu této výroční zprávy, velmi nás potěšila květnová dvoudenní návštěva
Richarda Browna, vlastníka Emorsgate Seed Company z Velké Británie. Dalším zahraničním
návštěvníkem byl Marcela Rekers, který vyučuje management přírodních biotopů na University of
Applied Sciences v Leeuwardenu, Nizozemí. Pro společnost Naturschutzakademie jsme v červnu
provedli také 17 ochranářů z Weinviertelu (Rakousko). V červenci jsme 2 plochy zatravněné regionální směsí představili vlastníkům semenářské ﬁrmy Nykilde z Dánska a v srpnu pak proběhla
třídenní exkurze pro 24 studentů krajinné ekologie z univerzity Münster (Německo), vedená prof.
Norbertem Hölzelem.
Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty, o.p.s. byla v květnu uspořádána exkurze pro veřejnost
(17 zájemců) do PR Machová a na obnovovanou lokalitu Paličky u Javorníka.
Zaměstnanci ﬁrmy Zálesí, a.s. a jejich rodinní příslušníci byli seznámeni sadem krajových odrůd
a jeho historií i druhovým bohatstvím a údržbou karpatských lukv NPR Zahrady pod Hájem.

Exkurze pro studenty univerzity v Münsteru.
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Ve spolupráci s Obcí Louka byla uspořádána Botanická procházka. 25 místních obyvatel se
seznámilo s květenou v okolí lokality Volavec a s obnovou teplomilné louky, kterou na obecním
pozemku v loňském roce začala naše organizace. Průběh procházky je krásně zpracován na webových stránkách obce, viz www.obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=855&akce=view.
Již tradičně jsme seznámili s místní květenou zájemce při Horňáckém kosení a členy Ekotýmu Purkyňova gymnázia Strážnice; s projektem obnovy luk studenty Jihočeské univerzity, České
Budějovice a pracovníky ﬁrmy GARD&N, Staré Město s cílem inspirovat tuto projekční kancelář
k používání regionálních semenných směsí při obnově krajiny i zahrad.

Botanická procházka pro občany Louky

Dům přírody Bílých Karpat
Od roku 2017 pracujeme na vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentaci pro realizaci Domu přírody Bílých Karpat. V roce 2018 byla projektová dokumentace k realizaci rozšířena o pozemek, na kterém se v současné době nachází domek na ul.
Kožešnická č. 55, a bylo zahájeno řízení o stavebním povolení.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího budovy „objekt A“ na náměstí Bartolomějském a výstavbou nové budovy „objekt B“ v energeticky úsporném stylu se zelenou střechou.
Návštěvník si bude moci interaktivní expozici prohlédnout v interiéru v obou budovách, kde
budou témata Pohlaď krajinu, Les dýchá, kouká, Karpatské kmeny, Louky, Nadzemí a Podzemí,
Archetypy. V exteriéru bude téma Voda v krajině, dále přírodní zahrada, dřevěné prvky, historická
hradební zeď aj.
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Infocentrum ČSOP
Finanční zdroj: Český svaz ochránců přírody

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. Informace o pořádaných akcích byly průběžně aktualizovány na
venkovní osvětlené nástěnce, na našich webových stránkách a také na Facebooku.

Stojan s tištěnými materiály.

E-shop Bílé Karpaty
E-shop Bílé Karpaty je spuštěn již pátým rokem a těší se čím dál větší oblibě. Během roku 2018
jej rozkliklo celkem 2803 návštěvníků, z toho 1924 návštěvníků na našem e-shopu bylo poprvé. Nejžádanějším předmětem byla kniha Ovoce Bílých Karpat (20 ks) a hned za ní Bylinková
zahrádka – směs bylin 10 g (18 ks).
I nadále zde nabízíme knihy se zaměřením na přírodu, ovocnářství, obnovu luk a krajové odrůdy,
přičemž některé z nich jsou k dispozici i v anglickém jazyce. Také jsou k dispozici 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.
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Finanční zpráva
za rok 2018
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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 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 2018
účetní závěrku ověřenou auditorem.
Dne 27. 3. 2019 proběhlo dobrovolné ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018 auditorem Ing. Josefem Bučkem, č. osvědčení 1378 s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící k 31. 12. 2018
v souladu s českými účetními předpisy.

ROZVAHA
Aktiva tvoří stavby – budova sídla organizace Bartolomějské nám. 47 a domek v ul. Kožešnická 57 a domek k demolici v ul. Kožešnická č. 55. Dále pak pozemky pod budovami, zahrádka
a pozemky v NPR Čertoryje v k. ú. Kněždub, Bzenec, Radějov u Strážnice 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. 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 dvou
bankovních účtech u České spořitelny, v pokladně a v ceninách. Velkou část pohledávek tvoří
odběratelé za prodané výrobky a materiál, nárok na vrácení DPH a nárok na dotaci. V souvislosti
se zemědělskými dotacemi od SZIF za rok 2018 byla vytvořena položka dohadné účty aktivní.
Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku vztahujících se k dotaci.
Krátkodobé závazky – zaměstnanci, závazky k institucím sociální a zdravotní pojištění, ostatní
přímé daně, daň z přidané hodnoty, které byly v době tisku výroční zprávy uhrazeny.
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Dohadné účty pasivní se týkají nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace vztahující se k roku 2018. Příjmy příštích období se týkají předpokládané podpory na Dům přírody
Bílých Karpat. Byla přijata ﬁnanční částka do výnosů příštích období na realizaci projektu LIFE
„Ze života hmyzu“ na několik následujících účetních období. Dohadné účty aktivní představují
dotaci za újmy za ztížené zemědělské hospodaření.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
V roce 2018 jsme vytvořili zisk ve výši 12.722,77 Kč, který tvoří ztráta z hlavní činnosti ve výši
-13.711,62 Kč a zisk ze zdaňované a hospodářské činnosti (reklama a nájem nemovitosti) ve výši
26.434,39 Kč.
Výnosy v roce 2018 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 Ministerstem životního prostředí ČR.
Koordinujícím příjemcem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která zajišťuje koordinaci
projektu 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 měst a obcí v regionu
a ﬁremních či soukromých dárců. Dále byla získána dotace od MŽP na Obnovu obecního sadu
v Javorníku.
Dále výnosy souvisí s ochranou přírody, prodejem Bělokarpatské regionální směsi, vydáváním
a prodejem publikací a triček s přírodovědnou tématikou. Na realizaci různých projektů, rozvoj
pozemkového spolku, na přípravu regionální směsi, na evidenci stromů v genofondovém sadu,
likvidaci zlatobýlu na Vlčím hrdle, pořádání Botanické sekce a likvidaci náletových dřevin na
Skleněném vrchu a zatravnění na Volavci 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 – 3,7
- průměrný evidenční počet v HPP ve fyzických osobách - 5
- počet uzavřených dohod o provedení práce s pracovníky - 16
Sestavila: Jitka Říhová
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Zpráva auditora k účetní závěrce

26

27

28

