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Ohlédnutí za deseti lety Sdružení Krajina

Na podzim roku 2007 uplyne deset  let  od doby,  kdy naše organizace zahájila 
činnost. Jak se vyvíjela a co se za tu dobu změnilo?
Doba  začátků  se  dnes  zdá  neuvěřitelně  vzdálená.  Když  pět  studentů  oboru 
Ochrana a tvorba životního prostředí v Olomouci založilo neziskovou organizaci 
(71/15  ZO  ČSOP),  původní  vize  byla  profilovat  se  především  jako  odborná 
instituce  v  oblasti  ochrany  různých  živočišných  skupin.  V  prvních  letech  se 
zabývala  zejména  odbornými  průzkumy  a  specializovanými  biologickými 
pracemi a roční rozpočet se pohyboval jen v desítkách tisíc korun. Toto pionýrské 
období skončilo krizí – zakládající členové se rozešli do různých oborů a částí 
republiky.
V roce 2000 pak vykrystalizovala dvě rozhodnutí: vedle odborné činnosti se stát 
také  nájemcem  přírodně  cenných  podmáčených  luk  a  pečovat  o  ně  (založit 
pozemkový spolek) a přijmout zaměstnance. Členové došli k přesvědčení, že jen 
ve  volném čase  příliš  práce  zajistit  nelze.  Tato  změna  strategie  si  vyžádala  i 
změnu  „značky“.  Organizace  v  roce  2001  byla  samostatně  zaregistrována 
Ministerstvem  vnitra  pod  názvem  Sdružení  Krajina.  Zároveň  přijala  první 
zaměstnankyni,  která  se  zabývala  botanickým mapováním pro  účely  soustavy 
Natura 2000 a založením pozemkového spolku.
Postupná změna vnitřních struktur organizace a dobré odborné zázemí umožnily 
rychlý růst – v roce 2001 rozpočet dosáhl tři sta tisíc Kč, 2002 devět set tisíc a v 
roce 2003 jeden a půl milionu Kč. Zároveň Sdružení Krajina výměrou přírodně 
cenných pozemků v péči  a nájmu předstihlo ostatní  organizace v ČR a dosud 
zůstává největším pozemkovým spolkem. S rozsahem činnosti  rostl také počet 
stálých zaměstnanců – 2003 dva, 2004 tři, 2005 čtyři.
Vývoj,  který  Sdružení  Krajina  prožilo,  se  samozřejmě  neodrážel  pouze  v 
„číslech“ - měnila se i skladba činností a jejich význam. Již v roce 2001 přibyly 
ekovýchovné aktivity pro děti, které se s určitými výkyvy dynamicky rozšiřovaly 
až  do  roku  2005.  Bylo  doplněno  také  ekologické  poradenství  pro  veřejnost. 
Naopak postupně klesal důraz na odborné průzkumy, Natura 2000 a krajinářské 
projekty. Významný podíl si udržela jen péče o lesní mravence. Důvodem bylo 
přesouvání  kapacit  z  celorepublikové  odborné  činnosti  na  zájmové  lokality  v 
nájmu  a  vlastnictví  Sdružení  Krajina.  Roli  sehrála  také  změna  odbornosti 
zaměstnanců,  která  byla  vyvolána  potřebami  rostoucího  pozemkového  spolku. 
Zatím  poslední  výraznější  změnou  bylo  v  roce  2005  doplnění  programu 
poradenství pro malé venkovské obce s důrazem na Místní agendu 21.
Ačkoliv při pohledu zpět můžeme říci, že jsme ušli kus cesty vpřed, zůstávají i 
problémy. Jedním z nich je naše trvající nedostatečná schopnost uvést ve známost, 
takříkajíc  „prodat“  práci,  kterou  děláme.  Velká  část  obyvatel  Žďáru tak  nemá 
tušení, že v jejich sousedství působí pozemkový spolek s republikově vynikajícím 
výkonem.

Mgr. Milan Daďourek, ředitel Sdružení Krajina



Sdružení Krajina ve zkratce

Sdružení Krajina je  občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra 
ČR dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s IČO 265 25 771.

Založeno: 1997, pod názvem Sdružení Krajina pracuje od roku 2001

Poslání  dle  stanov: Aktivně  přispívat  ke  zlepšení  stavu  přírody,  krajiny  a 
životního prostředí v České republice.

Struktura organizace:  Nejvyšším orgánem je sněm všech řádných členů, který 
volí radu. Rada dohlíží na běžný chod organizace a jmenuje ředitele odpovědného 
za odbornou činnost, zaměstnance a realizaci projektů.

Zaměstnanci v roce 2006: M. Daďourek – ředitel, granty, odborná činnost
  P. Drdlová – pozemky, administrativa (do března)
  D. Sobotková – pozemky, administrativa (od února)
  T. Blažek – poradenství pro obce, PR (od března)
  M. Novák – louky, obce, ek. výchova (od října)
  M. Popelová – obce, louky (od listopadu)
  P. Nováčková – SEV Krajinka, ek. výchova (do října)
  S. Juhas – SEV Krajinka, ek. výchova (do října)

  + brigádníci (80, přepočteno 2,0 úvazku)
Celkem 7,0 přepočtených úvazků + dobrovolníci (cca 120 osob)

Statutární zástupci:   předsedkyně Mgr. Marie Neubauerová
  ředitel Mgr. Milan Daďourek 

Kontakty: info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz
tel.566 521 259, 774 239 689 (kancelář), 775 239 691 (ředitel)
kancelář: Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Sdružení Krajina, pobočka SEV Krajinka 
Pobočka Sdružení Krajina zřízená 9.6. 2005 za účelem ekovýchovné a osvětové 
činnosti pro školy a veřejnost.

Statutární zástupce: tajemník Bc. Michal Novák

Kontakty: krajinka@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz
tel. 566 521 259, 774 239 689 (kancelář), 777 166 394 (tajemník)
kancelář: Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

O činnosti

Sdružení  Krajina  vyvíjí  činnost  jako  pozemkový  spolek  (ruční  kosení 
podmáčených luk), odbornou ochranu ohrožených druhů, ekologickou výchovu, 
rozvojové  poradenství  pro  venkovské  obce  a  ekoporadenství  pro  veřejnost. 
Působíme především v kraji Vysočina a kraji Pardubickém. Odborná činnost na 
ochranu lesních mravenců však zasahuje mnohem větší oblast. Na ekovýchovné 
pobyty přijíždějí školy z celé ČR.

POZEMKOVÝ SPOLEK A PÉČE O LOUKY

Pozemkové spolky jsou organizace, které se v zájmu dlouhodobé péče o přírodní 
území snaží získat nájemní či vlastnický vztah k pozemkům. Díky tomu mohou 
lépe hájit  zájmy ochrany přírody na těchto územích, ale vědomě také přebírají 
odpovědnost  za  potřebnou  péči.  Když  přírodně  cenné  území  vlastní 
prostřednictvím  pozemkového  spolku  větší  počet  občanů  (členů),  kteří  věří  v 
důležitost  ochrany  přírody,  je  velmi  těžké  na  tomto  území  třeba  poškozovat 
přírodu výstavbou. Proti vůli vlastníka je mnohem těžší přírodu ničit. To je princip 
našeho pozemkového spolku. 
Sdružení  Krajina  založilo  pozemkový  spolek  v  roce  2001  s  cílem  zajistit 
dlouhodobě  péči  o  přírodně  cenné  louky  v  oblasti  Žďárských  vrchů.  Oblast 
činnosti pozemkového spolku se však stále rozšiřuje. Od roku 2003 je Sdružení 
Krajina největším pozemkovým spolkem v České republice.
V  roce  2006  jsme  zajišťovali  ruční  kosení  148  ha  podmáčených  luk  na  29 
lokalitách především na okrese Žďár n.S., Chrudim a Havlíčkův Brod. Poprvé se 
tento  rok  kosilo  i  v  přírodní  rezervaci  Kladinský  potok  na  Pelhřimovsku a  v 
přírodní  památce  Meandry  Struhy  u  Přelouče  na  Pardubicku.  Na  některých 
lokalitách se provádělo odstranění náletových dřevin.
31.  1.  2007  skončila  veřejná 
sbírka  „Dejme  prostor  přírodě“, 
která byla vyhlášena v roce 2004 
za  účelem  získání  finančních 
prostředků na odkupy  pozemků. 
Tato veřejná sbírka sice nepřinesla 
očekávaný  výsledek,  ale  bylo 
získáno od dárců celkem 13.170,- 
Kč.  Tímto  chceme  poděkovat 
všem,  kteří  přispěli  a  napomohli 
tak  k  záchraně  dalších  částí 
přírodně cenných lokalit.
V roce 2006 jsme dostali  darem významnou finanční  částku 330.000,-  Kč  od 
Nadace Veronika  na odkup pozemků. Po jednání s vlastníky se nám podařilo 
ještě v roce 2006 získat do vlastnictví 6,2 ha pozemků. Celkem nyní vlastníme 
10,4 ha luk a máme již podepsány smlouvy na dalších 4,5 ha.
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V letošním roce  jsme  uzavřeli  16  nových  nájemních  smluv.  Některé  nájemní 
smlouvy byly ukončeny z důvodu přechodu vlastnictví na naše Sdružení. V nájmu 
jsme tak ke konci roku měli přibližně 120 ha luk. Vlastnictví nebo nájemní vztah 
k pozemkům je nutný pro získávání finančních prostředků na ruční kosení. O tyto 
finanční  prostředky  každoročně  žádáme  Státní  fond  životního  prostředí  ČR, 
Správu CHKO Žďárské vrchy, Odbor ŽP kraje Vysočina a kraje Pardubického, 
AOPK Havlíčkův Brod a další. Bez jejich pomoci bychom nemohli zabezpečit 
kosení luk.
V  současné  době  pracujeme  na  dalších  přípravách,  jako  je  vyznačování 
podmáčených ploch v terénu pomocí kůlů, abychom byli připraveni na podmínky 
Ministerstva zemědělství.
Díky dotacím zajišťujeme sezónní práci místním drobným zemědělcům a mladým 
lidem.  V  roce  2006  se  do  této  činnosti  zapojilo  13  místních  zemědělců,  80 
brigádníků a  120  dobrovolníků. Jejich tvrdá práce v mokrém, nerovném terénu 
je pro konečný výsledek prací nepostradatelná.  

STROMY

Aleje v krajině přispívají k různorodosti a zlepšují 
místní  klima  (zpomalení  větrů,  zvýšení  vlhkosti, 
zmenšení  návějí).  Cílem našich akcí  ale  není jen 
sázet stromy, ale také budovat pouto mezi lidmi a 
okolní  krajinou.  V  roce  2006  jsme  v  Počítkách 
společně  s  místními  lidmi  dokončili  třetí  etapou 
výsadbu  aleje  podél  polní  cesty  ke  Světnovu. 
Vysázeli  jsme kolem 50  javorů a jasanů. Alej je 
nyní  dlouhá  přibližně  1  km a  tvoří  ji  téměř  150 
stromů, včetně jilmů a lip. Místy je alej dvouřadá.
Nezbytná  údržba  byla  provedena  také  ve  školce 
dřevin v Počítkách a u aleje na Krátké.

ŽIVOČICHOVÉ A ROSTLINY

Od roku 2005 se naše odborná činnost v oblasti fauny a flory soustředí především 
na  území,  která  máme v  dlouhodobé péči.  Výjimkou zůstává  ochrana  lesních 
mravenců, kde existuje velmi málo jiných organizací s příslušnou odborností.
V roce 2006 jsme díky grantu Nadace rozvoje občanské společnosti  (program 
TFA dotovaný  EU)  začali  systematizovat  naše  znalosti  o  lokalitách  do  formy 
jednoduchých plánů zásahů, které obsahují i ověřené nálezové údaje. V průběhu 
prvního  pololetí  2007  budou  zpracovány  pro  alespoň  20  luk.  Zároveň  jsou 
shromažďovány  mapové  podklady  pro  GIS  a  dokončována  kompletní 
fotodokumentace luk. Na výstupy se můžete těšit i v podobě digitální prezentace.
Na deseti  loukách bylo připraveno založení stabilního monitorovacího systému 
pomocí soustavy fytocenologických čtverců. První data budou hromadně sebrána 

na jaře 2007. Zároveň byla navázána spolupráce s Masarykovou univerzitou v 
Brně a Palackého univerzitou v Olomouci na zadání diplomových prací, od které 
si slibujeme další výzkum např. rozšíření rosnatky okrouhlolisté.
Na  podzim  2006  bylo  dokončeno  odbahnění  druhé  poloviny  „blatnicového“ 
rybníčku u Počítek. První etapa z roku 2004 přinesla výrazné zlepšení stability 
hladiny a příchod rosničky zelené, čolka velkého a dalších. Do budoucna jsme 
vytipovali několik míst na našich loukách vhodných k obnově nebo vytvoření tůní 
pro obojživelníky.

LESNÍ MRAVENCI

V  roce  2006  pokračoval  pozitivní  trend  zapojování  většího  počtu  členů  s 
dostatečnou odborností. Prohloubila se také spolupráce s ČSOP – ve značné míře 
díky  jmenování  Mgr.  M.  Daďourka  odborným  garantem  programu  ČSOP 
„Formica“.  Novou  výzvou  do  budoucna  se  tak  stalo  předávání  zkušeností  a 
systematizace nálezových dat z celé ČR.
Sdružení Krajina dlouhodobě sleduje osm významných výskytů lesních mravenců 
v pěti krajích s přibližně 3 000 mravenišť. Pravidelnou péčí se zabývá na pěti z 
těchto lokalit (z toho jsou tři přírodní památky), které hostí přibližně dva tisíce 
mravenišť druhů Formica polyctena a Formica rufa. Kromě praktických opatření 
se zabývá výzkumem zákonitostí vývoje mravenčích populací. 
Nejvíce prací se i v roce 2006 soustředilo na PP Šebeň (okres Žďár nad Sázavou), 
která je oblastí s největším výskytem Formica polyctena v České republice. Bylo 
provedeno  přemapování  pětiny  lokality  a  pravidelná  péče.  Zároveň  byl 
doprojednán již dříve Sdružením Krajina zpracovaný obnovený plán péče. Dále 
byla provedena pravidelná péče o PP Rodlen  (okres Šumperk) a PP Studený Kout 
(okres Prostějov).
Ve prospěch ochrany lesních mravenců jsme se zapojili do řady správních řízení, 
která se dotýkala lesních mravenců v různých částech republiky. Většinou bylo 
možné  dohodnout  podmínky  přijatelné  jak  pro  investory,  tak  pro  ochranu 
mravenců.  V jednom případě  jsme byli  nuceni  podat  odvolání,  které  skončilo 
zrušením rozhodnutí o udělení výjimky ze zákona.

EKOPORADENSTVÍ

V rámci  naší  práce  se  snažíme  odpovídat  na  různé  dotazy  z  řad  veřejnosti  i 
institucí.  Spolupracujeme  při  tom  s  organizacemi,  jichž  je  Sdružení  Krajina 
členem – Sítí  ekologických poraden STEP a  Asociací  ekologických organizací 
Zelený kruh.
Dotazy přijímáme na poradna@sdruzenikrajina.cz, poštovní adrese Počítky 2,
591 01 Žďár n.S. a v pracovní dny od 9:00 do 13:00 (po dohodě i jindy) osobně či 
na tel. 566 521 259.
Většina dotazů se týká lesních mravenců. Je  to způsobeno i  přesměrováváním 
dotazů z tohoto oboru od kolegiálních organizací. Často jsme tázáni také v oblasti 



zemědělství a zemědělských dotací. Méně časté jsou otázky ohledně zeleně a dále 
odpadů, domácí ekologie a podobně. Zaměření dotazů tak výrazně koresponduje s 
naší činností.
Naprostá  většina  dotazů  byla  položena  i  vyřízena  prostřednictvím  e-mailu  a 
podstatná část také telefonicky. Osobní kontakt volí zejména zemědělci, kteří déle 
registrují naši činnost a vlastníci pozemků na loukách, o které pečujeme. Naopak 
mizivý podíl  dotazů  (v roce  2006 pouze  čtyři  tazatelé)  je  vznesen písemně – 
samozřejmě s výjimkou správních řízení.
Správními řízeními se zabýváme, pokud jsou dotčeny zájmy ochrany území v naší 
péči,  obojživelníků  na  území  CHKO  Žďárské  vrchy,  nebo  mravenců.  Z 
posledního  důvodu  máme  podánu  žádost  o  informování  na  všech  krajských 
úřadech a správách CHKO. V roce 2007 plánujeme zahrnout i správy národních 
parků. V roce 2006 jsme byli informováni o osmi desítkách správních řízení a 
projednávání, hlubšího aktivního dohadování jsme se zúčastnili ve 14 případech. 
Většina  se  zabývala  udělením  výjimky  pro  odsun  lesních  mravenců.  Kromě 
jednoho  (podáno úspěšné  odvolání)  bylo  vždy  ještě  před  vydáním rozhodnutí 
dosaženo  dohody  zúčastněných  stran  o  podmínkách  potřebných  z  hlediska 
ochrany. Tento nízký podíl konfliktů považujeme za úspěch.
Odborné konzultace jsme v roce 2006 poskytli Krajským úřadům krajů Vysočina, 
Moravskoslezského,  Pardubického,  Olomouckého,  Plzeňského,  Jihočeského  a 
Středočeského, MŽP ČR, Správě NP Šumava, Správě NP Nízké Tatry, Agentuře 
ochrany přírody a krajiny ČR, Správě CHKO Třeboňsko, Beskydy, Bílé Karpaty, 
Žďárské vrchy, několika obcím a NNO. Kromě výše uvedeného jsme zodpověděli 
110 individuálních dotazů.  Podíleli  jsme se také na připomínkování  Programu 
péče o krajinu a Operačního programu životního prostředí.

PORADENSTVÍ PRO VENKOVSKÉ OBCE, MÍSTNÍ AGENDA 21
Díky  podpoře  MŽP a  posléze  programu 
Transition Facility EU jsme mohli  v roce 
2006  zahájit  intenzivní  poradenství 
venkovským obcím.  Zaměřili  jsme  se  na 
obce  z  novoměstska  a  žďárska,  které 
vyjádřily  vlastní  zájem pracovat  na  svém 
trvale  udržitelném  rozvoji,  a  které  jsou 
natolik  malé,  že nemají  placené úředníky 

(většinou do 300 obyvatel). Hlavní myšlenkou je napomoci zachování venkovské 
krajiny, která se bez činné přítomnosti obyvatel vesnic neobejde.
V roce 2006 se do projektu zapojilo 12 obcí, pro 10 z nich byly ještě v témže roce 
zpracovány, projednány a schváleny dokumenty Místní agenda 21. Do současné 
doby se zapojilo 18 obcí, čímž byla předpokládaná kapacita projektu překročena.
Na zpracování dokumentu MA21 navazuje pomoc s realizací vybraných opatření 
společných  pro  více  obcí.  Vybrané  problémové  okruhy  jsou  podpora  bydlení, 
podpora  společenských  a  volnočasových  aktivit,  péče  o  zeleň  a  veřejná 
prostranství.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Stejně  jako  v  předchozích  letech  jsme  se  věnovali  propagaci  činnosti 
pozemkového spolku a přípravě akcí pro veřejnost.
Na  podporu  veřejné  sbírky  nadace  Veronica  se  v  Brně  uskutečnila  beseda  o 
záchraně podmáčených luk na Vysočině. V květnu navázala autobusová exkurze 
po loukách v naší péči. Zájemci se seznámili se vzácnou květenou a způsobem 
managementu těchto lokalit.
Den Země jsme v roce 2006 oslavili v jihlavské zoo. Návštěvníci  měli možnost 
vyslechnout přednášku o netopýrech, shlédnout výstavu o pozemkovém spolku, 
pro děti byl připraven kvíz a další zajímavý program v africké vesničce Matongo. 
Akce pořádané společně se zahradou se zúčastnilo 2074 návštěvníků.
Letní práce na loukách by se neobešly bez přispění dobrovolníků. V roce 2006 
„přiložili“ ruce k dílu v PP Niva Doubravy, PP Kladinský potok a na Chotárech. 
Práce  byla  doplněna  večerním  posezením  u  ohně  s  přednáškou  o  činnosti 
pozemkového spolku a ochraně podmáčených luk. 
V půli  července se konalo tradiční  setkání členů a dobrovolníků na PP Suché 
kopce. Cílem bylo pohrabat a odklidit trávu. Odměnou bylo pohoštění a zpěv s 
kytarou. 
Sezónu tradičně zakončila výsadba stromů ke Dni stromů.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA – POBOČKA SEV KRAJINKA 
Středisko  Ekologické  Výchovy SEV Krajinka v roce 2006 uskutečnilo pro děti 
108 výjezdních ekovýchovných programů v základních a mateřských školách v 
Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Podařilo se nám  vydat 4 letáky s nabídkou 
výjezdních a pobytových programů pro jednotlivé stupně škol. Věříme, že jejich 
distribuce v regionu zvýší zájem o naše programy a pomůže školám při jejich 
výběru.
V ubytovně ve Skleném jsme v rámci týdenních pobytových programů přivítali 
děti z 5 škol. Na „mladé přírodovědce“ čekaly zajímavé poznávací aktivity a hry o 
vodě či o stromech, podle toho, jak byl jejich 
pobyt tématicky zaměřený. Všechny pobyty 
byly  zakončeny  vědeckou  konferencí,  kde 
malí  vědci  prezentovali  výsledky  svého 
výzkumu.  Možnost  strávit  s  dětmi  celý, 
tématicky  zaměřený  týden,  se  nám  zdá 
výchovně nejúčinnější, proto ji chceme dále 
zachovat  jako  jednu  z  našich  důležitých 
činností.
Ve spolupráci s knihovnou M. J. Sychry ve 
Žďáru nad Sázavou jsme připravili  akci Ptačí štěbetání. V prostorách dětského 
oddělení  byla  pro  malé  i  velké  čtenáře  připravena  spousta  rozličných  úkolů 
zaměřených na obyvatele ptačí říše. Děti se o ptácích dozvěděli mnoho nového a 
pro úspěšné řešitele úkolů byly připraveny drobné ceny.



Naše  poděkování  patří  MŽP  (Program  -  Národní  síť  středisek  ekologické 
výchovy),  Fondu  Vysočiny  a  Jihomoravské  plynárenské  a.s..  Jejich  finanční 
podpora usnadnila naši činnost.
Od  podzimu  2006  jsme  se  rozhodli  změnit  způsob  naší  činnosti  a  nadále 
zajišťovat programy ve školách s pomocí většího počtu externích lektorů. Věříme, 
že tím vzroste rozmanitost i dostupnost programů.

Finanční zpráva za rok 2006

Výsledkovka (tis. Kč)

Náklady Hlavní činnost
Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.) 373
     z toho PHM 75
Služby celkem 1 513
     Opravy a udržování 28
     Poštovné a telefon 38
     Nájemné pozemky 49
     Nájemné ostatní (kanceláře) 72
     Služby spojené s kosením luk 1183
     Ostatní 143
Mzdové náklady (zaměstnanci + brigádníci) 1085
Zákonné sociální pojištění a soc. náklady 254
Daně a poplatky celkem 7
Ostatní náklady celkem 6
Odpisy celkem 78
Poskytnuté příspěvky celkem 1
Daň z  příjmů celkem 0
NÁKLADY CELKEM 3 317

Výnosy Hlavní činnost
Tržby za vlastní výkony celkem 754
Ostatní výnosy 91
Přijaté příspěvky celkem 1 455
Provozní dotace celkem (zejména dotace na ruční kosení luk) 1 414
VÝNOSY CELKEM 3 714

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před i po zdanění 397

Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)

SFŽP ČR – kosení podmáčených luk 835
MŽP – podpora NNO - „MA21 pro malé obce“ 176
MŽP – Národní síť středisek EVVO – akce pro veřejnost   11
MŽP – PPK – ruční kosení louky Šafranica   21

Úřad práce Žďár n.S. - VPP   66
SZIF – platba na plochu 248
Nadace Veronica – výkup podmáčených luk 330
NROS – TFA EU - „Lidé v krajině“ (záloha)               775

Rozvaha (tis. Kč)

Aktiva Stav k 1.1.2006 Stav k 31.12.2006
Dlouhodobý majetek celkem 11 403
     Dlouhodobý nehm. majetek celkem 0 0
     Dlouhodobý hmotný majetek celkem 11 482
     Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
     Oprávky k dlouh. majeteku celkem 0 -79
Krátkodobý majetek celkem 916 1 594
     Zásoby celkem 0 0
     Pohledávky celkem 105 32
     Krátkodobý finanční majetek celkem 649 1 382
     Jiná aktiva celkem 162 180
AKTIVA CELKEM 927 1 997

Pasiva Stav k 1.1.2006 Stav k 31.12.2006
Vlastní zdroje celkem 814 1 211
     Jmění celkem 106 106
     Výsledek hospodaření celkem 708 1 105
Cizí zdroje celkem 113 786
     Rezervy celkem 0 0
     Dlouhodobé závazky celkem 105 0
     Krátkodobé závazky celkem 649 106
     Jiná pasiva celkem 162 680
PASIVA CELKEM 927 1 997

KOMENTÁŘ

V roce 2005 zahájila svoji činnost pobočka SEV Krajinka. Vzhledem k právní 
subjektivitě má oddělené účetnictví. Výsledkovka a rozvaha je uvedena níže. Z 
účetnictví  Sdružení  Krajina  tak  ubyly  výnosy  a  náklady  ekologické  výchovy. 
Výsledek  v  roce  2006  byl  významně  ovlivněn  zejména  grantem  NROS  z 
programu TFA EU a darem Nadace Veronika na výkupy podmáčených luk. Tyto 
výnosy jsou osvobozeny od daně. Dar Nadace Veronika pak navyšuje výsledek 
hospodaření, protože nákup pozemků (luk) v účetnictví nefiguruje jako náklad, 
nýbrž se projevuje v nárůstu dlouhodobého majetku.
V čerpání dotací a grantů je uvedena i částka za EVVO z Národní sítě středisek 
EVVO (viz zejména Krajinka), ačkoliv účetně jde o zakázku.



POBOČKA SEV KRAJINKA

Výsledkovka (tis. Kč)

Náklady Hlavní činnost
Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.) 59
Služby celkem 338
Osobní náklady celkem 259
Daně a poplatky celkem 1
Ostatní náklady celkem 1
NÁKLADY CELKEM 658

Výnosy Hlavní činnost
Tržby za vlastní výkony celkem 633
Ostatní výnosy 85
Přijaté příspěvky celkem 20
VÝNOSY CELKEM 738

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před i po zdanění 80

Rozvaha (tis. Kč)

Aktiva Stav k 1.1.2006 Stav k 31.12.2006
Krátkodobý majetek celkem 195 165
     Pohledávky celkem 14 0
     Krátkodobý finanční majetek celkem 181 80
     Jiná aktiva celkem 0 85
AKTIVA CELKEM 195 165

Pasiva Stav k 1.1.2006 Stav k 31.12.2006
Výsledek hospodaření celkem 75 155
Cizí zdroje celkem 120 10
     Krátkodobé závazky celkem 114 9
     Jiná pasiva celkem 6 1
PASIVA CELKEM 195 165

Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)

MŽP – Národní síť středisek EVVO – programy a akce EV 114
Fond Vysočiny - „Středisko EVVO Krajinka 2005-2006“   85

Poděkování

Děkujeme všem členům Sdružení Krajina, dárcům, příznivcům a spolupracovníkům, kteří 
nám  pomohli  v naší  práci.  Děkujeme  vlastníkům  pozemků,  kteří  nám  svůj  pozemek 
pronajali či prodali, a tím nám umožnili zajistit jejich ruční kosení. 
Zvláště pak děkujeme těm, kteří v roce 2006 finančně podpořili naši činnost: Státní fond 
životního  prostředí  ČR,  Státní  zemědělský  a  intervenční  fond,  Ministerstvo  životního 
prostředí ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Evropská společenství – 
program Transition Facility, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Veronica, Úřad 
práce  Žďár  nad  Sázavou,  Fond  Vysočiny,  Krajský  úřad  kraje  Vysočina,  Krajský  úřad 
Olomouckého kraje, Krajský  úřad Pardubického kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR středisko Havlíčkův Brod, Jihomoravská plynárenská a.s..
Poděkovat  chceme  také  dalším,  kteří  nám pomohli  s uskutečněním projektů:  Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Tokoz a.s., Transform a.s., Grafies 3+, Racom s.r.o., Zelený 
kruh, Aquasys, s.r.o., ODAS Žďár nad Sázavou, Zemědělská agentura střediska Žďár n. S., 
Chrudim a Havlíčkův Brod, Zemědělská a.s. Krucemburk, ZOD Staviště, Agro Měřín a.s., 
Lesní správa Šternberk, Lesní správa Nové Město na Moravě, Ústav biologie obratlovců 
Akademie  věd  ČR,  ZO ČSOP Mravenec Pelhřimov,  ZO ČSOP Formica Liberec,  SEV 
Lipka Brno, ZO ČSOP Bory, ZO ČSOP Chotěboř, ZO ČSOP Kámen, ZO ČSOP Velké 
Meziříčí,  Český svaz ochránců přírody Praha,  Dům dětí  a  mládeže Žďár  nad Sázavou, 
Lysina  lenina,  Maneor,  Mikroregion  Novoměstsko,  MAS  Novoměstsko,  Ornitologický 
klub  Vysočina,  Hnutí  Brontosaurus,  ZČ  Slunovrat, ZČ  Rozruch,  ZČ Orchis,  knihovna 
M.J.Sychry  Žďár  n.S.,  Žďár  nad Sázavou,  Nové  Město  na  Moravě,  obec  Věcov,  obec 
Sobíňov, obec Dědová, obec Kameničky, obec Sněžné, obec Dobrá Voda, obec Jeníkov, 
obec Počítky,  obec Fryšava,  obec Radostín,  obec Sobíňov,  ThDr.  V. Pavlosek,  Ing.  M. 
Pitková, Z. Švaříčková, RNDr. L. Čech, Ing. Vašíček, MUDr. Vašíčková, Ing.Konvalinka s 
rodinou, RNDr. J. Hiess, P. Koubek, J. Popelová, Z. Slonek, Ing. Arch. P. Pleskačová, J. 
Kučera, J. Novák, P. Kříž, R. Vašek s rodinou, Ing. O. Bystřický, Dr. P. Mückstein, K. 
Ondrová, Ing. F. Klimeš s rodinou, M. Kavalír, L. Klíma, Mgr. P. Vaněk, L. Dajč, Ing. J. 
Řetický, Ing. L. Řezníčková, Mgr. P. Doležalová, Mgr. P. Miklová, V. Padalík s rodinou, 
rodina  Kučerova,   Mgr.  A.  Velé,   Mgr.  F.  Lysák,  R.  Pešek,  M.  Inwald,  J.  Sekerková, 
manželé Skřivánkovi, brigádníkům a všem ostatním, jež nám jakkoliv pomohli, zejména 
přispěvatelům na veřejnou sbírku.
Děkujeme.

Pokud Vás naše činnost zaujala a máte zájem ji podpořit, staňte se členem Sdružení 
Krajina. Stačí o to písemně požádat na adrese: Rada Sdružení Krajina, Počítky 3, 591 01 
Žďár n. S. nebo na: info@sdruzenikrajina.cz.
Další informace o členství najdete na našich internetových stránkách 
www.sdruzenikrajina.cz v rubrice „O Sdružení“ 

http://www.sdruzenikrajina.cz/
mailto:info@sdruzenikrajina.cz
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