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SDRUŽENÍ KRAJINA VE ZKRATCE
Sdružení Krajina je nezávislý dobrovolný spolek ve smyslu občanského 
zákoníku, IČ: 265 25 771. Je zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou L8498. 

Založeno: 1997, pod názvem Sdružení Krajina pracuje od roku 2001
Poslání dle stanov: Aktivní činnost ve prospěch ochrany přírody 
a životního prostředí.

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. 
V roce 2015 mělo Sdružení Krajina 55 členů (22 řádných, 33 běžných
a 1 čestného člena). 

Zaměstnanci v roce 2015:
 Kateřina Marečková - ředitelka, granty, louky
 Dita Sobotková - pozemky, administrativa
 Tomáš Blažek - projektový pracovník
 Jaromír Maštera - projektový pracovník 
 Dagmar Papáčková - projektová pracovnice
 + brigádníci - (46, přepočteno 2,8 úvazku)
Celkem 6,4 přepočtených úvazků + dobrovolníci (cca 170 osob)

Statutární zástupci:
ředitelka Ing. Kateřina Marečková
(statutární orgán, jedná samostatně jménem Sdružení)
předseda Mgr. et Bc. Milan Daďourek 

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

Sdružení Krajina je přidruženým členem Sítě ekologických poraden 
STEP, členem Oborové platformy Zeleného kruhu a členem Koordi-
načního uskupení NNO Vysočiny (KOUS Vysočina).



SEV KRAJINKA
Pobočka Sdružení Krajina zřízená 9. 6. 2005 za účelem ekovýchovné a 
osvětové činnosti pro školy a veřejnost. Od 1. 1. 2014 je SEV Krajin-
ka zapsána jako pobočný spolek Sdružení Krajina u Krajského soudu v 
Brně.

Statutární zástupce: 
tajemník Ing. Tomáš Blažek

Zaměstnanci v roce 2015:
T. Blažek – péče o louky, administrativa (0,8 úvazku)
+ brigádníci – (4, přepočteno 0,15 úvazku

Kontakty: info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz
tel. 566 521 259 (kancelář), 777 045 586 (tajemník)
kancelář: Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou



ÚVODNÍK
Milí čtenáři,
držíte v rukou shrnutí toho, co se událo ve Sdružení Krajina v roce 2015. 
Věřte, že to byl rok nabitý událostmi. Spoustu dobré práce umožnila 
podpora grantu z Norských fondů – díky ní jsme, ve spolupráci s dalšími 
neziskovkami, realizovali mnoho drobných akcí v přírodě, obnovili 
stružky na loukách, zbudovali nové tůně, zapracovali na rozvoji pozem-
kového spolku, uspořádali několik putovních výstav a mnoho dalšího. 
Zároveň jsme také posílili náš tým o dva nové kolegy - Dášu a Mirka.  
Těší nás, že je za čím se ohlédnout. Děkujeme těm, kdo nás v naší činnosti 
podpořili a těm, kteří se na ní podíleli. Doufáme, že se nám stejně dobře 
bude dařit i v dalších letech, že nám zachováte svojí přízeň a budete
u toho s námi. 

S přáním pěkných dní 
Kateřina Marečková

POZEMKOVÝ SPOLEK A PÉČE O PŘÍRODU
Pozemkový spolek Sdružení Krajina je typ občanské organizace sdružující 
občany s motivací k ochraně přírody. Odkupem nebo pronájmem 
získáváme právní vztahy k přírodně cenným pozemkům a přebíráme 
odpovědnost za péči o ně.
Ve vlastnictví má Sdružení Krajina celkem 36 ha pozemků.
V roce 2015 bylo uzavřeno 10 nových pachtovních smluv na pozemky 
o celkové výměře 8 ha v šesti lokalitách, a dalších 7 pachtovních smluv, 
navazujících na předchozí nájemní smlouvy. Také nám přibyla smlouva 
o výpůjčce na pozemek Města Nové Město na Moravě a navýšila se
i rozloha pozemků ve smlouvě s AOPK. 
Na konci roku 2015 jsme měli v nájmu a ve výpůjčce celkem 215 ha 
pozemků. 



Péče o louky
Kosení bylo v roce 2015 zajištěno na 176 ha podmáčených luk (v roce 
2014 to bylo 179 ha) na 54 lokalitách (na 52 lokalitách v roce 2014)
v okresech Žďár n.S., Chrudim, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Pardubice.
Z toho bylo 8 ha pokoseno mechanizačně. Specifi kem tohoto roku bylo 
velmi suché a horké počasí, které umožnilo na některých lokalitách 
dosoušení travní hmoty. 
Na 8 lokalitách byly vyřezány náletové křoviny, na třech lokalitách byly 
ručně obnoveny stružky. Na 10 lokalitách bylo provedeno botanické 
snímkování dlouhodobého monitoringu vlivu kosení na botanickou 
skladbu luk.
V roce 2015 se do péče o louky zapojilo 30 brigádníků, 15 zemědělců,
5 neziskových organizací a cca 170 dobrovolníků.



Obojživelníci a mravenci
V roce 2015 se nám podařilo vybudovat devět nových tůní pro 
obojživelníky a jiné vodní živočichy na třech lokalitách. Na Stavišti byla 
strojně vyhloubena tůň na podporu střevle potoční o velikosti 110 m2

a dvě tůně pro obojživelníky o velikostech 40 a 145 m2. V Šarátkách 
vznikly tři nové tůně o velikostech zhruba 90, 60 a 10 m2. V lokalitě 
Šafranice byly strojně zbudovány také tři tůně, o plochách 115, 55
a 15 m2. V tůních v lokalitě Laguna u Bohdalova byly provedy kontrolní 
rozbory vody a vybudován ochranný val k zadržení splachů z okolních 
polí. Na lokalitě Šebeň proběhl monitoring a péče o populace mravenců 
Formica polyctena. 

Sázení stromů
7. listopadu jsme vysázeli stromořadí tvořené cca 100 stromy
(z části i ovocnými) u obce Studnice. Díky všem, kdo přišli sázet
i přes velmi nepříznivé počasí, a místním hasičům děkujeme
za pomoc se zálivkou.



PROJEKTY 2015                                                                                                                 
Obyvatelé pro přírodu Vysočiny
V rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska (EHP fondy) byla v letech 2014 a 2015 mimo jiné zrealizována 
řada akcí pro veřejnost, potřebné zásahy v přírodních lokalitách, byly
vypracovány plány zásahů pro některé lokality v péči Sdružení Kraji-
na, byly sbírány poznatky a zkušenosti dřívějších hospodářů, proběhla 
řada tiskových konferencí a byl rozesílán pravidelný informační servis 
(newsletter). Vydány byly letáky o Sdružení Krajina a jeho pozemkovém 
spolku.
Z akcí pro veřejnost lze vyzdvihnout výstavu v Horáckém muzeu 
v Novém Městě, která zde byla umístěna celé dva měsíce a také putovní 
výstavu, která putovala po několika místech v kraji Vysočina včetně sídla 
Kraje v Jihlavě a dále v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje.  
Proběhlo několik přednášek a akcí pro veřejnost pořádaných ve spolu-
práci s dalšími neziskovkami z kraje Vysočina. Ve spolupráci s 18 orga-
nizacemi bylo uspořádáno zatím 37 akcí, kterých se zúčastnilo 2 188 lidí 
a pro přírodu zde bylo odpracováno nejméně 3 677 hodin. Z akcí, které 
proběhly, můžeme jmenovat např. Jinošovské studánky, stavba vrbové-
ho teepee, Pojďte s námi za žábami, výsadby stromů, budování tůní na 
Hajnici, Vítání ptačího zpěvu a Budkování.
Naši putovní výstavu o praktické péči o přírodu a o činnosti Sdružení 
Krajina navštívilo odhadem 7000 lidí. Uskutečnili jsme také pět akcí 
zaměřených na chov ovcí - pasení se psem, jak přichází na svět jehně, 
ovčáckou stezku, tábor s ovečkami a stříhání oveček.



Stopa v krajině
Dlouhodobý projekt propojující veřejnou sbírku ve prospěch 
dlouhodobého kosení podmáčených luk (prodej certifi kátů, magnetek, 
rukodělných výrobků členek - výnos za rok 2015: 10 041 Kč) a propagaci 
praktických akcí pro přírodu pořádaných neziskovkami na Vysočině.
Viz www.stopavkrajine.cz 

JAK BĚŽEL ROK VE SDRUŽENÍ KRAJINA...
Vernisáž 
putovní výstavy 
na Křižánkách, 
16. 1. 2015



Setkání 
neziskovek 

zaměřených 
na péči o krajinu 

v ZOO Jihlava, 
14. 2. 2015

Setkání s občany 
v Sobíňově, 
26. 2. 2015

Výjezdní sněm
Sdružení Krajina

na Kuklíku, 
14. - 15. 3. 2015



Úklid 
a slavnostní 
otevření Důlice, 
17. 4. 2015 

Botanicko - 
- zoologická
vycházka, 
24. 5. 2015

Slavnostní 
otevření 
Přírodní 
učebny 
Hrnečnice, 
25. 5. 2015



Den s jehňaty, 
4. 6. 2015

Dobrovolníci 
z Kooperativy 

pohrabali 
Rendlíček, 

12. 6. 2015

Dobrovolníci 
z ČSOB 

pojišťovny 
vybudovali tůň 

na Haltýři, 
18. 6. 2015

Jarmark 
v rámci oslav 
Nova Civitas 

v Novém Městě 
na Moravě, 
20. 6. 2015



Hrabání s Lysinou 
Lenina na Fryšavě 
a Samotíně, 
3. - 4. 7. 2015

Exkurze 
v Hrnečniči pro 
novoměstský 
tábor, 
26. 8. 2015

Vernisáž výstavy 
Žít v Krajině 
v Horáckém muzeu 
v Novém Městě, 
3. 9. 2015

Dobrovolníci z ČSOB 
pojišťovny vybudovali 
stružky na Šarátkách, 
17. 9. 2015



Další tůně 
vznikly na 
Šafranici, 

2. 10. 2015

Budování 
protisplacho-

vého valu 
v PP Laguna 

u Bohdalova, 
5. 10. 2015

Dosečná 
- oslavili 

jsme úspěšné 
ukončení 

sezóny, 
10. 10. 2015

Přednáška PhDr. 
Ivana Ryndy 

v rámci výstavy 
Žít v krajině, 
15. 10. 2015



Výsadba stromořadí 
ve Studnicích, 
7. 11. 2015

Kloboukový Spolubál, 
14. 11. 2015

Stříhání oveček, 
15. 11. 2015

Nové tůně 
na Stavišti, 
16. 11. 2015



NEPŘEHLÉDNĚTE
Pokud Vás naše činnost zajímá a chtěli byste být pravidelně informováni 
o chystaných akcích pro veřejnost a dalších aktivitách Sdružení Krajina, 
můžete se přihlásit k odběru newsletteru (přihlásit se lze na www.
sdruzenikrajina.cz). Informace jsou zasílány cca 2x do měsíce. Informace 
o všech chystaných akcích jsou uveřejňovány na webu Sdružení Krajina 
v sekci „Akce pro veřejnost“.
Rádi také přivítáme do sdružení nové členy. Svým členstvím vyjádříte 
podporu tomu, čím se Sdružení zabývá. Zapojení do praktických akcí 
je pak již na každém z vás. O členství stačí písemně požádat na ad-
rese: Rada Sdružení Krajina, Počítky 2, 591 01 Žďár n. S. nebo na: info@
sdruzenikrajina.cz. Další informace o členství najdete na našich inter-
netových stránkách www.sdruzenikrajina.cz v rubrice „O Sdružení“.
Nově se také můžete stát pravidelným přispěvatelem Klubu dárců Sdru-
     žení Krajina. Již malou částkou, pravidelně posílanou ve prospěch
       účtu 2100922271/2010 můžete podpořit praktickou péči o krajinu
              a naší činnost. Další informace o Klubu dárců najdete na našich inter-
             netových stránkách www.sdruzenikrajina.cz v rubrice „Podpořte nás“.

Péče 
o starší výsadby, 

23. 11. 2015

Tvoření 
na adventní 

jarmark, 
24. 11. 2015



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Výsledovka (tis. Kč)

Náklady Hlavní 
činnost

Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.) 187
     z toho PHM 59
Služby celkem 2360
     z toho: opravy a udržování 221
                 poštovné, telefon a internet 35
                 nájemné pozemky 86
                 služby spojené s kosením luk 1734
                 ostatní 284
Mzdové náklady (zaměstnanci + brigádníci) 257
Zákonné sociální pojištění a soc. náklady 314
Daně a poplatky celkem 10
Ostatní náklady celkem 5
Odpisy, prodaný majet., tvorba rezerv a oprav. položek celkem 0
Poskytnuté příspěvky celkem 3
Daň z  příjmů celkem 10
Náklady celkem 3146

Výnosy Hlavní
činnost

Tržby za vlastní výkony celkem 433
Ostatní výnosy celkem 92
Přijaté příspěvky celkem 1654
Provozní dotace celkem 1161
Výnosy celkem 3340

Výsledek hospodaření po zdanění 194194



Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)
MŽP – PPK – ruční kosení luk 59
AOPK ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské 
středisko Havlíčkův Brod – fi n. příspěvek na péči o ZCHÚ 1648

SZIF 982
Veřejná sbírka 10
NROS 50
Město Nové Město na Moravě 15
Nadace Partnerství – Fond pro nestátní neziskové organizace 1334
MŽP – POPFK – tůně 85

Rozvaha (tis. Kč)
Aktiva Stav 

k 1.1.2015
Stav

k 31.12.2015
Dlouhodobý majetek celkem 2887 3151
     Dlouhodobý nehm. majetek celkem 0 0
     Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3199 3463
     Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 0 0
     Oprávky k dlouh. majetku celkem -312 -312
Krátkodobý majetek celkem 4219 2727
     Zásoby celkem 0 0
     Pohledávky celkem 1186 1171
     Krátkodobý fi nanční majetek celkem 3021 1549
     Jiná aktiva celkem 12 7
Aktiva celkem 7106 5878

Pasiva Stav 
k 1.1.2015

Stav 
k 31.12.2015

            Vlastní zdroje celkem 5146 5341
                  Jmění celkem 106 106
                  Výsledek hospodaření celkem 5040 5235



Cizí zdroje celkem 1960 537
     Rezervy celkem 0 0
     Dlouhodobé závazky celkem 0 0
     Krátkodobé závazky celkem 303 266
     Jiná pasiva celkem 1657 271
Pasiva celkem 7106 5878

Komentář
Zvýšení výnosové položky „přijaté příspěvky“ byl způsoben přesunem 
části fi nančních prostředků na kosení luk do formy dotace – fi nančního 
příspěvku pro vlastníky nebo nájemce pozemků k uskutečnění opatření  
ke zlepšení přírodního prostředí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny.

Pobočka SEV Krajinka
Výsledovka (tis. Kč)

Náklady Hlavní 
činnost

Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.) 33
Služby celkem 901
Osobní náklady celkem 324
Daně a poplatky celkem 2
Ostatní náklady celkem 2
Náklady celkem 1262

Výnosy Hlavní 
činnost

Tržby za vlastní výkony celkem 200
Ostatní výnosy celkem 4
Provozní dotace celkem 710
Přijaté příspěvky celkem 616
Výnosy celkem 1530

Výsledek hospodaření před i po zdanění 268



Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)
SZIF – platba na plochu        708
AOPK ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské     165 
     středisko Havlíčkův Brod – fi n. příspěvek na péči o ZCHÚ   
Krajský úřad Kraje Vysočina  – fi n. příspěvek na péči o ZCHÚ   436 

Rozvaha (tis. Kč)

Aktiva Stav 
k 1.1.2015

Stav 
k 31.12.2015

Krátkodobý majetek celkem 1203 1424
     Pohledávky celkem 47 637
     Krátkodobý fi nanční majetek celkem 834 787
     Jiná aktiva celkem 322 0
Aktiva celkem 1203 1424

Pasiva Stav 
k 1.1.2015

Stav 
k 31.12.2015

Výsledek hospodaření celkem 1120 1388
Cizí zdroje celkem 83 36
     Krátkodobé závazky celkem 64 24
     Jiná pasiva celkem 19 12
Pasiva celkem 1203 14241203 1424



PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2015 pomáhali, a to jak našim členům 
a příznivcům, tak i spolupracovníkům, brigádníkům, dobrovolníkům
a také dárcům.
Děkujeme také vlastníkům lučních pozemků, kteří nám svůj pozemek 
pronajali či prodali, a tím nám umožnili zajišťovat zde dlouhodobou 
péči.
Dále pak děkujeme těm, kteří v roce 2015 fi nančně podpořili naši
činnost: AOPK ČR – Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
a krajského střediska Havlíčkův Brod, AOPK ČR - Regionální pra-
coviště Správa CHKO Železné hory a Krajské středisko Pardubice, Státní 
zemědělský intervenční fond, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad 
Pardubického kraje, Ministerstvo životního prostředí ČR.
Děkujeme za dary a nadační příspěvky na podporu naší činnosti Nadaci 
Partnerství, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Městu Novému Městu 
na Moravě a jedné novoměstské fi rmě, která nechce být jmenovaná.
Zároveň patří velký dík všem, kteří přispěli do veřejné sbírky Stopa
v Krajině, ať už zakoupením certifi kátu či jiným způsobem a těm, kteří 
pravidelně přispívají na naši činnost v rámci Klubu dárců.

Poděkovat chceme také dalším, kteří nám pomohli s uskutečněním 
projektů a akcí: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO 
Žďárské vrchy a krajského střediska Havlíčkův Brod, Nadace Veronica,



Zelený kruh, Zemědělská agentura střediska Žďár n. S., Chrudim
a Havlíčkův Brod, Zemědělská a.s. Krucemburk, ZO ČSOP Mravenec 
Pelhřimov, ZO ČSOP Bory, Mokřady a management, Active - středisko 
volného času Žďár nad Sázavou, Lysina lenina a D. Šimek, Ekoinfocen-
trum, KOUS Vysočina, Ornitologický klub Vysočina, knihovna M.J.Sychry 
Žďár n.S., Se.S.Ta – Centrum choreografi ckého rozvoje, město Žďár nad 
Sázavou, město Nové Město na Moravě, obec Věcov, obec Sobíňov, 
obec Dědová, obec Kameničky, městys Sněžné, obec Křižánky, obec Do-
brá Voda, obec Jeníkov, obec Fryšava, obec Radostín, obec Sobíňov, 
M. Daďourek, T.Bartonička, P. Doležalová, Šárka Bystřická, Petra Ju-
hasová, H. Daďourková, H. Kučerová, M. Pitková, J. Flamiková, L. Čech,
J. Joneš, J. Janová, V. Peřina, Z. Koberová, J. Vašíček, P. Tůma, P. Konva-
linka s rodinou, J. Řetický, Jan Košnar, Z. Slonek, J. Sedláček, Z. Tatíček,
P. Pleskačová, J. Kučera s rodinou, J. Novák, P. Kříž, V.Kos, K. Švandová
M. Kavalír, J. Sekerková, K. Rossí, F. Tržil, M.Janíčková, F. Kabelka,
B. Dostál, Jana Fořtová, I. Mužátková a synové, Marek Sobotka
a Magda, Jakub Čuhel, Vojtěch Jehlička, Tomáš Peterka, Alice Hradilová, 
Marie Roušová a Oldřich Němec, Václav Papáček, Vlastimil Svoboda, 
Ondřej Pospíšil a další a další ... 

Děkujeme!
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