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Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice je součástí
celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), která je
zaměřena na ochranu přírody, ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.

Základní údaje
Název: 62/88 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Sídlo: Kněžice 109, 675 29 Kněžice
Telefon: 721 321 281
e-mail: info@csopknezice.cz
web: www.csopknezice.cz
IČO: 188 25 460
DIČ: CZ18825460, plátce DPH.
Bankovní spojení: 2600096738/2010 u Fio banka a.s.
6500013817/7940 u Sparkasse
Předseda: Ing. Václav Křivan
Hospodář: RNDr. Jozef Zetěk
Člen výboru: Ing. Jiří Kvasnička
Revizor: Mgr. Kateřina Feikusová
Registrace: ve Spolkovém rejstříku, spisová značka L 49147 vedená u
Městského soudu v Praze od 1. ledna 2014
Počet členů: 25
Počet zaměstnanců: 9

Historie spolku
Organizace byla založena pro dospělé členy dětského oddílu Mladých
ochránců přírody, který působil v Kněžicích od roku 1973 (Svoji činnost
ukončil v roce 2013.). Český svaz ochránců přírody Kněžice vznikl v roce
1988. Od roku 1991 působí v rámci ZO ČSOP Kněžice Středisko ekologické
výchovy Chaloupky. V roce 1998 založila ZO ČSOP Kněžice samostatnou
právnickou osobu – obecně prospěšnou společnost s názvem „Chaloupky,
o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání“. Od roku 1999 – 2008
zůstalo ZO ČSOP Kněžice na starost provoz a údržba chráněných území,
vedení dětského oddílu Mladých ochránců přírody Vydry a funkce
Regionálního centra ČSOP pro Vysočinu (do roku 2010). V roce 2008
započal významný rozvoj ZO ČSOP Kněžice v oblasti ochrany přírody.
S příchodem nových odborných pracovníků se rozvinula praktická i
odborná činnost organizace. Byl založen Pozemkový spolek Podhorácko
(dnes PS Chaloupky) a odborná, vědecká sekce. Pracoviště se přesunulo ze
střediska Chaloupky do vlastního objektu v Zašovicích. Zároveň byla
zahájena vlastní zemědělská činnost spočívající v chovu ovcí a pastvě na
přírodně cenných územích. Za účelem šetrného hospodaření v krajině
mimo les jsme v lednu 2011 založili Zemědělské družstvo Chaloupky. V roce
2012 byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor v budově v Zašovicích.
Na začátku roku 2013 se nám podařilo dosáhnout pronájmu zhruba 10 ha
pozemků v Radoníně. Rozrůstající činnost nás vedla na podzim 2013 k
zakoupení stodoly v Radoníně a postupně jsme přesunuli svou činnost tam,
i když jsme v Zašovicích opustili vybavené kanceláře a zázemí pro
dobrovolníky. Areál v Zašovicích nyní slouží pro Chaloupky o.p.s. pro
zemědělské vzdělávací programy.
Během roku 2014 se podařilo odkoupit zbytek provozních budov bývalého
areálu JZD v Radoníně. Od té doby budujeme nové zázemí zde, rozrůstá se
nám počet ovcí i lokalit, o které se staráme. Realizujeme také odborné
projekty.
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PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ ORGANIZACE
Ing. Václav Křivan – vedoucí Centra ochrany přírody Chaloupky a odborný
pracovník
 Studium na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, Využívání a
ochrana zemědělské krajiny (1995–2000)
 Správa CHKO Třeboňsko (2000-2003) – odborný pracovník OP
(Natura 2000, plány péče o MZCHÚ, management)
 Správa NP Podyjí (2004-2007) - odborný pracovník – zoolog
(zoologie, Natura 2000, management)
 Od roku 2000 práce na entomologických průzkumech a posudcích
pro ochranu přírody, od roku 2005 monitoring vybraných evropsky
významných druhů hmyzu (jasoň dymnivkový, klínatka rohatá a
žlutonohá, brouci, …)
 od roku 2008 entomologické inventarizační průzkumy, plány péče,
odborné posudky v oblasti entomologie
Specializace: brouci, motýli, vážky, ptáci, pastviny, xerotermní trávníky,
světlé lesy; péče o lokality zaměřená na bezobratlé živočichy.
Mgr. Aleš Jelínek - odborný pracovník
 Studium na PřF Ostravské univerzity (1994 – 1997) a PřF Univerzity
Karlovy v Praze (1997 – 1999), obor zoologie bezobratlých.
 Praxe ve státní správě ochrany přírody na OŽP MěÚ Dačice (2003–
2009)
 spolupráce na zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče o
ZCHÚ a biologických hodnoceních především v Jihočeském kraji
 monitoring raka říčního a vydry říční
 spolupráce na přípravě implementace soustavy Natura 2000 v JČ
kraji
 Od začátku roku 2009 odborný pracovník Centra ochrany přírody
ČSOP Kněžice, člen ZO ČSOP Kněžice.
Specializace: pavouci, denní motýli, xerotermní trávníky, rašelinné louky.

Mgr. Kateřina Feikusová – projektový pracovník
 Studium na PřF Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická
zoologie a ekologie (1995-2003)
 Praxe v přírodovědeckém výzkumu na Ústavu biologie obratlovců
(2000-2003)
 odborný pracovník oddělení Ekologie ptáků a v ochraně přírody na
Správě NP Podyjí (2006 - 2009) – mezinárodní vztahy (bilaterální NP
Podyjí-Thayatal, Federace EUROPARC, Evropský diplom)
 V letech 2001-2003 účast na mapování hnízdního rozšíření ptáků v
ČR.
 Od března 2009 projektový pracovník Centra ochrany přírody ČSOP
Kněžice, revizor ZO ČSOP Kněžice.
Specializace: příprava a koordinace projektů, agenda Pozemkového spolku
Chaloupky,vedoucí Ekocentra Chaloupky, zemědělské dotace, firemní
dobrovolnictví, webové stránky, mezinárodní vztahy, PR.
Jitka Pechová – účetní
 Studium na SPŠ v Jihlavě, obor automatizační technika (ukončení
1991) a na Obchodní akademii v Třebíči (ukončení 1994).
 Od května 2010 pracovník Centra ochrany přírody Chaloupky při
ČSOP Kněžice, člen ZO ČSOP Kněžice.
Specializace: účetnictví a správa daní.
Ing. Marta Penn – odborný pracovník
 Studium na ZF MZLU Brno, obor zahradní inženýrství (1996-2001).
 Praxe ve státní správě OŽP MěÚ Třebíč (2006-2010) - referent
oddělení ochrany přírody a krajiny. Zajišťování agendy správy
složky životního prostředí - ochrany přírody a krajiny a zajišťování
agendy dle zákona o poskytování škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy. Mapování a monitoring krajiny a
jejích přírodních složek. Péče o památné stromy. Ochrana dřevin a
povolování kácení ve správním řízení.
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 Od září 2010 odborný pracovník Centra ochrany přírody
ČSOP Kněžice.
Specializace: agenda a zastupování ve správních řízeních, dendrologie,
ovocnářství – staré krajové odrůdy.
Managementoví pracovníci: Karel Křivan (od dubna 2011), Jiří Špaček (od
května 2012), Petr Veselý (od března 2014), Zdeněk Soukop ( od srpna
2016).

Obrázek 2 Všichni naši chlapi
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VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Odborná činnost v roce 2016

ZO ČSOP Kněžice provádí odbornou a praktickou ochranu přírody.
Zabýváme se především výzkumem a ochranou biodiverzity a krajiny.
Působíme hlavně v jižní polovině Kraje Vysočina (Třebíčsko, Jihlavsko), ale
velká část našich aktivit je směřována i do okolních regionů (Znojemsko,
Dačicko, Jemnicko). Odborné aktivity organizace však sahají i do tak
vzdálených oblastí ČR jako je České středohoří, Orlické hory, Vyškovsko
nebo Břeclavsko.

Přírodní rozmanitost Vysočiny

ZO ČSOP Kněžice se zaměřuje na:
 průzkumy regionu, vyhledávání ochranářsky cenných území – zejm.
stepní trávníky, mokré louky a rašeliniště, lesní přírodní biotopy
centrální Vysočiny
 specializované výzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a
živočichů, detailně sledujeme druhy s velkým bioindikačním
významem (brouci, motýli, vážky, pavouci, ptáci, obojživelníci,
plazi)
 nezávislé průzkumy a monitoring v chráněných územích,
podchycení dosud pomíjených „vedlejších“ předmětů ochrany,
modifikaci praktické péče v jejich prospěch
 průzkumy ochranářsky cenných lokalit, návrhy a realizace praktické
péče
 přípravu revitalizačních projektů
 rozvíjení metod bezkolizní ochranářské péče (vypořádání a sladění
zájmů ochrany všech skupin rostlin a živočichů, resp. předmětů
ochrany), experimentální ověřování metod
 zkoumání historie krajiny, historie jednotlivých lokalit a tradičních
způsobů hospodaření
 monitoring výskytu a likvidaci invazních druhů rostlin

Největším úkolem odborných pracovníků byla v roce 2016 práce na
projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny podpořený grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska. Úkolem naší organizace v tomto projektu bylo
shromáždit údaje o výskytu pavouků, vážek a vybraných skupin brouků
(střevlíci, tesaříci, rákosníčci) na území Kraje Vysočina. V tomto roce
probíhala celá řada terénních aktivit zaměřených na doplnění údajů k málo
známým druhům nebo cílené průzkumy některých lokalit. Dále byl také
zpracováván materiál shromážděný v předchozích letech, probíhala
excerpce literárních údajů, rukopisů a databází.
Na základě předběžných výsledků bylo zjištěno na území Kraje Vysočina
zhruba 600 druhů pavouků, 59 druhů vážek, 148 druhů tesaříků, 331 druhů

Obrázek 3 Ukázka ze závěrečné zprávy
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střevlíků a 23 druhů rákosníčků. Získáno bylo téměř 20 000 záznamů o
výskytu těchto skupin v rámci Kraje.

významným objevům na Třebíčsku patří Phytoecia cylindrica nebo
Ropalopus varini.

Nej objevy v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny
V pavoucích patří k významným
počinům podrobné zmapování výskytu
významného druhu stepníka
moravského (Eresus moravicus) v údolí
Oslavy a v údolí Jihlavy a také dalšího
druhu stepníka rudého (Eresus kollari).
V průběhu arachnologické exkurze
pořádané v rámci projektu bylo dále
Obrázek 4 Stepník moravský
objeveno několik lokalit dalšího významného druhu lesostepních biotopů
sklípkánka hnědého (Atypus affinis).

Skupina střevlíků byla na zajímavé
objevy velmi bohatá. V roce 2016 byl
zaznamenán první výskyt střevlíka
Amblystomus niger na Vysočině,
objeveno bylo několik lokalit
významných mokřadních druhů jako
Chlaenius spoliatus, Agonum lugens
nebo Diachromus germanus. Velkou
zajímavostí je potvrzení stálého
Obrázek 6 Chlaenius spoliatus
výskytu a objevení nových lokalit
prskavce Brachinus psophia v okolí Dukovan a Rouchovan.

Ve skupině vážek přinesl rok 2016 řadu
dílčích objevů a upřesnění areálu
některých teplomilných druhů v oblasti
Vysočiny. Zjištěno bylo šíření šidélka
huňatého (Coenagrion scitulum), které
bylo nalezeno na Třebíčsku a také
poprvé na Jihlavsku. K dalším
zajímavým druhům s okrajovým
areálem na Vysočině patří šídlo luční
(Brachytron pratense).

V případě
rákosníčků
patří
k nejvýznamnějším nálezům druh
Donacia obscura na Jihlavsku v PR
V Lisovech. Zajímavý je dále výskyt
velmi lokálního druhu vázaného na
stulík a lekníny Donacia crassipes.
Druh byl zjištěn na Jihlavsku na
Doupském rybníku na stulíku
menším, což je vůbec první doklad
Obrázek 7 Donacia obscura
výskytu na této živné rostlině v rámci ČR.

Obrázek 5 Šidélko huňaté

V tesařících přinesl tento rok významný objev v podobě druhu Obriopsis
bicolor. Tento teplomilný druh známý z několika lokalit na Znojemsku
vázaný na brslen evropský byl poprvé na Vysočině zaznamenán v okolí
Mohelna v údolí Jihlavy. Potvrzen byl stálý výskyt významného druhu
zachovalých doubrav Akimerus schaefferi v Náměšťské oboře. K dalším

Podrobnosti o projektu a jeho partnerech lze nalézt na webových stránkách
www.prirodavysociny.cz. Finální úpravy a doplnění dat, vydání publikací a
další práce nás ještě čekají v roce 2017.
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Shrnutí průběhu projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů
– mokřadů a stepí prostřednictvím pozemkových spolků“



Louky pod Urbánkovým paloukem u Kněžic: Na lokalitě bylo
zaznamenáno 122 druhů brouků, z nichž 5 je uvedeno v červeném
seznamu bezobratlých a 2 druhy patří mezi zvláště chráněné druhy;
39 druhů denních motýlů a 3 druhy vřetenušek; a 86 druhů
pavouků.

Naše organizace se zapojila do společného projektu koordinovaného
naším ústředím ČSOP, jehož cílem bylo podpořit ochranu vybraných lokalit
mokřadů a stepních trávníků prostřednictvím činností pozemkových
spolků. Projekt byl podpořen z prostředků EHP a Norských fondů. V našem
případě šlo především o posílení kapacity pozemkového spolku nákupem
materiálu sloužícího k zajištění pastvy na dvou lokalitách a
managementových zásahů na mokřadní lokalitě Šamonín u Brtnice.
Projekt byl realizován v letech 2014 – 2016. Hlavní náplní projektu bylo
zajištění pastvy na lokalitě Údolí Radonínského potoka (8 ha) a Salátův
kopec (6 ha), včetně odstraňování náletových dřevin. Součástí projektu
bylo také zpracování ochranářských plánů pro tyto dvě lokality.
Managementové zásahy na lokalitě Šamonín u Brtnice zahrnovaly údržbu
břehových porostů a litorálů v mokřadu, eliminaci invazní ryby střevličky
východní a vybudování dvou zimovišt pro obojživelníky.

Ochrana biodiverzity
Kromě víceletých projektů proběhly také entomologické průzkumy třech
lokalit v naší péči. Tyto průzkumy proběhly v rámci programu Ochrana
biodiverzity. Na lokalitách bylo po dobu 6 měsíců exponováno 5 pastí. Dále
byla využita metoda prosevu detritu a individuálního sběru v hrabance
nebo pod kameny, smyk vegetace. Průzkum zahrnoval 5 návštěv v období
dubna až října na každé lokalitě.
 Opatov – Pod Vidlákem: Bylo zaznamenáno celkem 34 druhů
denních motýlů, 2 druhy vřetenušek a 105 druhů brouků. Nachází
se zde tedy pestré společenstvo bezobratlých vázaných na
rašelinné a mokřadní biotopy. Doporučenou péčí je mozaikovité
kosení.

Obrázek 8 Louky pod UP



Předín – prameniště: Bylo zjištěno 99 druhů brouků, z nichž 1 je
uveden v červeném seznamu bezobratlých a 3 druhy patří mezi
zvláště chráněné, 43 druhů denních motýlů a 4 druhy vřetenušek.

Ostatní
K dalším aktivitám odborných pracovníků patřily práce na přípravě
záchranného programu pro krasce dubového (Eurythyrea quercus),
příprava plánů péče o některá nově vyhlašovaná zvláště chráněná území
v Kraji Vysočina (Staré duby, Výrova skála, Křižník) nebo různá odborná
vyjádření či biologický dohled v oblastí zásahů při kácení dřevin rostoucích
mimo les.
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PRAKTICKÁ PÉČE O LOKALITY
Provádění praktické péče na lokalitách mimořádných přírodních hodnot je
dlouhodobou činností, ba přímo strategií ZO ČSOP Kněžice. Za účelem
chránit a pečovat o drobné většinou nechráněné mizející biotopy na
Vysočině byl ke dni 6. 3. 2008 založen Pozemkový spolek Podhorácko (dnes
Pozemkový spolek Chaloupky). Již v roce 2009 byla úspěšně vykoupena
první významná lokalita v obci Štěměchy. Druhou lokalitu v obci Krasonice
se podařilo vykoupit v roce 2014. Další výkupy pozemků proběhly v roce
2015 v Radoníně v komplexu pastvin u naší základny (1,5 ha). V roce 2016
byla vykoupena mokřadní louka s rybníkem v lokalitě V jalovčí v katastru
Víska u Kněžic (0,7 ha).

Většina lokalit v naší péči však patří obcím či soukromým vlastníkům.
Pozemky, o které se staráme, máme v pronájmu nebo zde pracujeme na
základě souhlasů vlastníků s péčí.
V současné době pracujeme na 47 lokalitách o rozloze zhruba 145,85 ha
v Kraji Vysočina, Jihočeském a Jihomoravském kraji.
Naší snahou je šetrá péče o cenné chráněné i nechráněné lokality
způsobem napodobujícím tradiční formy hospodaření. Na řadě lokalit se
nám daří navracet pastvu. Z lokalit, kde kosíme, se snažíme maximum trávy
usušit na seno a využít pro krmení našich zvířat. Zázemím pro chov ovcí,
které využíváme k péči o lokality, tvoří 28 ha zemědělských pozemků. Naše
stádo se rozrostlo na 180 ovcí a 4 krávy.

Obrázek 10 Pastva ovcí

Obrázek 9 Vyznačená vykoupená parcela V jalovčí
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Seznam lokalit v péči ZO ČSOP Kněžice v roce 2016
Lokalita
Kleniční vrch, Dačice
Louka u Ovčáku, Jestřebí
Louky pod PP Urbánkův palouk
Lubnické stráně, Lubnice
Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice
Měchoučný kopec, Boskovštejn
Modrásci, Štítary
Mravenci, Jemnice
Mutišov
Na vrchách, Štěměchy
Nad koupalištěm, Štěměchy

Rozloha (ha)
1
1,37
6,65
11,6
2,46
3,67
1,4
0,7
2,56
1,7
0,79

Kraj
Jč
VY
VY
Jm
VY
Jm
Jm
VY
Jč
VY
VY

Vlastníci
obec
obec, soukromí
soukromí, vlastní
obec
vlastní, obec, soukromí
obec
obec
obec, soukromí
soukromí
vlastní
obec

Nad tratí, Vladislav
Opatov, stráně
Pod Vidlákem, Opatov

1,7
2
0,8

VY
VY
VY

obec, soukromí
obec
soukromí

PP Dubová stráň, Dačice
PP Jalovec, Číchov
PP Jersínská stráň, Jersín
PP Kamenný vrch, Heraltice
PP Na kopaninách, Radonín
PP Na Podlesích, Hrutov
PP Pahorek, Vržanov
PP Prosenka, Vržanov
PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov
PP Urbánkův palouk, Víska u Kněžic
PP V pouštích, Třešť
PR Údolí Brtnice - střed, Střížov
PR Údolí Brtnice - západ, Střížov
PR Údolí Brtnice, Přímělkov
Prameniště, Předín
Řecické rybníky
Salátův kopec, Zašovice
Stráň nad čističkou, Toužín
Stráň u odbočky na Hostákov, Ptáčov
Strážka, Okříšky
Šamonín, Brtnice
Třebíč - Hrádek
Třebíč - nad ulicí Brněnská
Třebíč - Týnské údolí
Údolí Radonínského potoka, Radonín
Uhřínovická alej, Brtnice
Úvoz, Štěměchy
Vápovka - stráň u Bílkova, Bílkov
Vápovka - stráně S, Jersice
Vápovka - u Dolnojersického mlýna,
Jersice
Vápovka - u přítoku, Jersice
Vápovka - Záhony, Červený Hrádek
Vřesoviště, Suchá

1,37
3
0,65
2,57
2
2
2,2
2,2
0,86
1,37
5,44
2,65
2
0,84
6,53
16,8
8
11,1
1,5
0,63
0,35
2,4
1
1,6
18,1
0,65
0,9
0,58
2

Jč
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
Jč
VY
Jč
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
Jč
Jč

Lesy ČR, soukromí
obec, Kraj VY
AOP ČR
obec, soukromí
obec, Kraj VY
soukromí
soukromí, Kraj VY
soukromí, Kraj VY
obec
vlastní, soukromí
Lesy ČR
soukromí
Soukromí
soukromí
obec
soukromí
obec
obec
soukromí
soukromí
obec
obec
obec
obec
soukroumí, obec
obec
obec
obec
obec

Vztah k pozemku
písemný souhlas
písemný souhlas
smlouva o nájmu
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
smlouva o nájmu
ústní souhlas
písemný souhlas
vykoupeno
písemný souhlas
souhlas, smlouva o
spolupráci
písemný souhlas
písemný souhlas
souhlas, smlouva s Jčm
krajem
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
smlouva o nájmu
smlouva o nájmu
smlouva o nájmu
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
smlouva o nájmu
písemný souhlas
smlouva o nájmu
písemný souhlas
--písemný souhlas
písemný souhlas
ústní souhlas
ústní souhlas
ústní souhlas
smlouva o nájmu
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas

0,87
2,46
1,2
1,63

Jč
Jč
Jč
VY

obec, soukromí
obec, soukromí
obec
obec

písemný souhlas
písemný souhlas
písemný souhlas
objednávka Mag.
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Lokality, na nichž jsme v roce 2016 provedli zásah a jeho financování
Lokalita
Jemnice - mravenci
Kleniční vrch, Dačice
Louka u Ovčáku, Jestřebí
Louky pod PP Urbánkův palouk
Lubnické stráně, Lubnice
Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice
Mutišov
Nad tratí, Vladislav
Opatov, stráně
Pod Vidlákem, Opatov
PP Dubová stráň, Dačice
PP Jalovec, Číchov
PP Jalovec, Číchov
PP Jersínská stráň, Jersín
PP Kamenný vrch, Heraltice
PP Na kopaninách, Radonín
PP Na Podlesích, Hrutov
PP Ptáčovské rybníky
PP Urbánkův palouk, Víska u Kněžic
PP V pouštích, Třešť
PR Údolí Brtnice
Prameniště, Předín
Salátův kopec, Zašovice
Stráň nad čističkou, Toužín
Strážka, Okříšky
Šamonín, Brtnice
Štěměchy - Nad koupalištěm
Třebíč
Údolí Radonínského potoka, Radonín
Uhřínovická alej, Brtnice
Úvoz, Štěměchy
Vápovky
Vřesoviště u Suché, Suchá

Zásah
kosení
kosení
kosení
kosení
kosení
pastva, kosení, probírka
kosení
kosení, odvoz, probírka
kosení
kosení
kosení, pastva
kosení, pastva
vyřezávání
pastva
pastva
pastva, kosení, vyhrabávání
kosení, kácení
kosení
kosení
kosení, kácení
pastva
kosení
pastva
pastva
kosení
kosení
kosení
kácení akátu
pastva, kosení, redukce
vyřezávání
kosení
pastva, kosení
pastva, kosení

Plocha
0, 7 ha
1 ha
1, 37 ha
6, 65 ha
11, 6 ha
2, 46 ha
2, 56 ha
1, 7 ha
2 ha
0, 8 ha
1, 37 ha
3 ha
0,2 ha
0, 65 ha
2, 57 ha
2 ha
2 ha
0, 86 ha
1, 37 ha
5, 44 ha
5, 49 ha
6, 53 ha
8 ha
11, 18 ha
0, 63 ha
0, 35 ha
0, 79 ha
1 ha
18, 15 ha
0, 65 ha
0, 9 ha
7,11 ha
1, 63 ha

Zdroj financí
Kraj Vysočina
AOPK
Magistrát Jihlava
Nadace ČSOB
AOPK
AOPK
AOPK
AOPK
MZE - zem. dotace
AOPK
Jihočeský kraj
AOPK
Kraj Vysočina
AOPK
AOPK
AOPK
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
MZE - zem. dotace
MZE - zem. dotace
AOPK
AOPK
Norské fondy ČSOP
AOPK
Město Třebíč
MZE - zem. dotace
Magistrát Jihlava
AOPK
AOPK
Magistrát Jihlava

Celkově jsme na zásahy obdrželi 970 500 Kč.
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Péče o zraněné živočichy
Od roku 2015 zajištujeme
po dohodě s odborem
životního
prostředí
Měststkého úřadu Třebíč
péči o zraněné volně žijící
živočichy. Nejedná se o
činnost
záchranné
stanice, ale spíše o
poradenství
a
sběr
zraněných
jedinců
v oblasti Třebíčska a
zajištění jejich prvotního
ošetření a předání do
některé ze záchranných
stanic, které jsou od Obrázek 11 Zraněná mladá žluna zelená
tohoto regionu poměrně daleko. V roce 2016 bylo takto převzato od občanů nebo
institucí několik desítek zvířat, především ptáků.

v různých oblastech rostlin a živočichů, dále např. Ochranářský management a
asanační zásahy, Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky a další.
Podrobný program všech ročníků odborného semináře najdete na našich
webových stránkách. Semináře se zúčastnilo přes 50 účastníků převážně z Kraje
Vysočina, ale také z Jihočeského a Jihomoravského kraje.

Poděkování
Děkujeme všem partnerům, kteří nám pomáhají, spolupracují s námi, podporují
nás, nebo nám jen fandí. Děkujeme vlastníkům za většinou pohodová jednání a
věříme, že jste s naší prací spojeni.
Partnery největšího letošního projektu byli:

Dobrovolnické akce
Velká je pomoc dobrovolníků z firmy E-ON. V roce 2016 pomohli 5x a to na akcích:
Na pomoc přírodě v Boskovštejně: 17.5.2016, účastníků 6 os.
Na pomoc jarní přírodě na Vysočině a v Jihomoravském kraji: 15.6.2016, 10 os.
Na pomoc jarní přírodě na Vysočině a v Jihomoravském kraji: 16.6.2016, 7 os.
Rodinný čas pro dobrou věc v přírodě: 13.8.2016, 16 os.
E.ON i letos zazimuje Boskovštejnskou přírodu, 21.10.2016, 9 os.
Děkujeme a věříme v další pomoc a zapojení dalších dobrovolníků.

Exkurze a semináře
Tradičně jsme letos pořádali již 9. ročník odborného semináře pro všechny zájemce
z řad jiných NNO, odborných institucí, státních organizací či krajských samospráv,
ale i pro veřejnost na téma "Rozmanitost přírody a ochrana přírody na Vysočině".
Akce se uskutečnila v prostorách Výukového střediska ČVUT v Telči ve dnech 17.18.3.2016 ve spolupráci s pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.
Hlavní témata setkání byla: Nové poznatky v rámci biodiverzity na Vysočině
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016
Rozvaha
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Číslo účtu

IČ: 18825460

Název účtu

Počáteční stav

Koncový stav

20 454 952,43

20 454 952,43

Aktiva
021

Stavby

022

Hmotné movité věci a jejich soubory

1 621 839,76

1 621 839,76

031

Pozemky

2 196 631,40

2 223 453,24

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

081

Oprávky ke stavbám

082

Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

124

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

132
211
213

Ceniny

221

Peněžní prostředky na účtech

261

Peníze na cestě

-20 000,00

0,00

311

Odběratelé

322 622,05

471 275,00

314

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

361 199,98

13 160,00

315

Ostatní pohledávky

125 070,00

0,00

335

Pohledávky za zaměstnanci

3 834,00

0,00

345

Ostatní daně a poplatky

346

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem

370

Jiné pohledávky a závazky

378

Jiné pohledávky

385

Příjmy příštích období

395

Vnitřní zúčtování

15 700,00

15 700,00

-12 636 205,00

-13 423 585,00

-1 062 249,66

-1 290 935,76

68 954,15

68 954,15

Zboží na skladě a v prodejnách

162 490,17

147 885,65

Peněžní prostředky v pokladně

42 849,40

24 518,40

Aktiva celkem

8 520,00

0,00

633 949,92

-309 345,22

3 650,00

0,00

168 505,21

72 973,23

0,00

0,00

88 379,00

979,00

420 839,19

353 308,67

0,00

0,00

12 981 532,00

10 445 133,55

13 |

Pasiva
249

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

321

Dodavatelé

324

Přijaté zálohy

0,00

0,00

325

Ostatní závazky

610 817,05

467 480,12

331

Zaměstnanci

107 082,00

115 122,00

336

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění

101 673,00

61 578,00

342

Ostatní přímé daně

-7 502,00

6 632,00

343

Daň z přidané hodnoty

475 195,19

114 576,00

345

Ostatní daně a poplatky

-4 100,00

-1 100,00

379

Jiné závazky

719 776,99

7 795,00

383

Výdaje příštích období

0,00

1 560,00

384

Výnosy příštích období

389

Dohadné účty pasivní

900
901

0,00

60 000,00

751 993,63

328 446,91

0,00

21 228,75

217 000,00

2 175,00

Vlastní jmění

1 505 286,31

1 505 286,31

Vlastní jmění

5 129 277,50

4 597 132,00

911

Fondy

3 144 859,99

3 375 032,33

931

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

230 172,34

0,00

12 981 532,00

10 662 944,42

Pasiva celkem
Hospodářský zisk za období

-217 810,87

Hospodářský zisk celkem

-217 810,87
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Výsledovka
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

IČ: 18825460

Číslo účtu

Počáteční

Koncový

Název účtu

stav

stav

501

Spotřeba materiálu

0,00

341 819,20

502

Spotřeba energie

0,00

21 429,61

504

Prodané zboží

0,00

196 658,33

511

Opravy a udržování

0,00

120 580,39

512

Náklady na cestovné

0,00

58 077,00

518

Ostatní služby

0,00

594 332,35

521

Mzdové náklady

0,00

1 393 346,00

524

Zákonné sociální pojištění

0,00

461 572,00

527

Zákonné sociální náklady

0,00

58 277,00

531

Daň silniční

0,00

6 900,00

532

Daň z nemovitostí

0,00

6 876,00

538

Ostatní daně a poplatky

0,00

6 887,00

544

Nákladové úroky

0,00

57 492,62

549

Jiné ostatní náklady

0,00

51 032,51

551

Odpisy dlouhodobého majetku

0,00

483 920,60

552

Prodaný dlouhodobý majetek

0,00

54 082,16

581

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

0,00

6 700,00

Náklady celkem

0,00

3 919 982,77

Náklady
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Výnosy
602

Tržby z prodeje služeb

0,00

2 075 382,13

604

Tržby za prodané zboží

0,00

405 109,60

644

Výnosové úroky

0,00

1,68

649

Jiné ostatní výnosy

0,00

54 602,71

652

0,00

146 168,00

682

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Přijaté příspěvky (dary)

0,00

37 946,25

691

Provozní dotace

0,00

982 961,53

Výnosy celkem

0,00

3 702 171,90

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

-217 810,87
-217 810,87

ZO ČSOP Kněžice účtuje postupy, které vycházejí z vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. ZO ČSOP Kněžice je plátcem daně z přidané hodnoty
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