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O Sdružení Krajina aneb co jsme zač ?

Sdružení  Krajina  patří  mezi  tzv.  občanské  organizace.  Občanské  proto,  že  je 
zřizují občané, kteří s nimi pak jako členové i nakládají. Z principu je Sdružení 
Krajina otevřeno vstupu nových členů sympatizujících s jeho činností, kteří se pak 
mohou  i  přímo  podílet  na  rozhodování  organizace  a  směrování  jejích  zdrojů. 
Stanovy organizace přitom zaručují, že nedojde k odchýlení od jejího poslání – 
ochrany přírody a krajiny v ČR.
Pro občanské organizace se vžilo podle zahraničního vzoru, bohužel, i  častější 
označení  nevládní  neziskové  organizace  (NNO).  Zkušenost  ukazuje,  že  tento 
název vyvolává v mnoha lidech falešné představy. Někteří se domnívají, že tyto 
organizace fungují zcela bez peněz. Jiní si myslí, že jde o nešťastníky, kteří si na 
sebe  neumí  vydělat,  a  tak  žebrají  o  dotace.  Označení  nevládní  nezisková 
organizace  však  znamená  něco  jiného:  nepodléhá  státu  ani  samosprávám,  a 
případný zisk musí využít výhradně na své veřejně prospěšné poslání. (Více viz 
minulá výroční zpráva.) V případě Sdružení Krajina tedy zisk nesmí být například 
rozdělen členům či funkcionářům, ale musí být využit na programy na ochranu 
přírody.  Konkrétně  je  využíván  na  dorovnání  ztráty  ekologické  výchovy,  na 
tvorbu nezbytných rezerv pro realizaci projektů, na nákup nutného vybavení, na 
něž není možná dotace  (křovinořezy,  sekačky...)  a  na  koupě přírodně cenných 
pozemků.
Kromě zařazení do uvedené obecné kategorie „občanská organizace“, mluvíme o 
Sdružení Krajina často také jako o „pozemkovém spolku“. Opět nepříliš trefný 
překlad - z anglického „land-trust“. Toto označní přebírají organizace, které se 
domnívají,  že  nutnou podmínkou dlouhodobé péče o přírodní území je  právní 
vztah k daným pozemkům. K územím, o které pečují, se snaží získat nájemní či 
vlastnický vztah. Díky tomu mohou lépe hájit zájmy ochrany přírody v daném 
území,  ale  vědomě  přebírají  také  zodpovědnost  za  péči,  která  je  potřeba. 
Vycházejí z faktu, že v naší společnosti se různé předpisy a zákony poměrně často 
mění. Trpí tím nejen člověk, ale i příroda. Kde bývala cenná květnatá louka, může 
být dnes díky různým výjímkám silnice. Kde býval rozsáhlý zachovaný mokřad, 
může být dnes smrková monokultura. Co však nelze snadno změnit předpisem či 
rozhodnutím  úřadu  je  vlastnictví.  Vyvlastnění  není  lehké  ani  na  tlak  různých 
lobby či nekalými postupy. Pokud by přírodně cenné území vlastnilo společně 
mnoho občanů, kteří věří v důležitost ochrany přírody, bylo by velmi těžké na 
tomto území vnějším zásahem (státu, podnikatelů či jiným) třeba stavět. Proti vůli 
vlastníka je mnohem těžší přírodu ničit.  A to je princip našeho „pozemkového 
spolku“. Jsme občanská organizace, tedy organizace vlastněná lidmi, kterým není 
lhostejná ochrana přírody, a kteří se k nám rozhodli připojit. A usilujeme o získání 
nájemních a postupně vlastnických práv k územím, která jsou přírodně cenná. 
Tím  chceme  posílit  ochranu  těchto  míst,  ale  i  převzít  odpovědnost  za  jejich 
zachování.

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 2005: M. Daďourek – ředitel, granty, odborná činnost
  P.  Nováčková – ekologická výchova

                                            J.  Kučera (0,1 úvazku) – zemědělství
  D. Pryclová – grant Phare, veřejnost (leden-červen)

                                            B. Sklenářová – praxe (leden)
                                            M. Kopišťová – praxe (duben-září)
                                            P.  Drdlová – pozemky, administrativa (od dubna)
                                            S. Juhas – SEV Krajinka, ek. výchova (od září)

  + brigádníci na DPP (cca 80, přepočteno 2,5 úvazku)
Celkem  6,8 přepočtených úvazků + dobrovolníci (přes 100 osob)

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

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

V září 2005 jsme se z kanceláří ve Žďáře n.S. přesunuli do nových prostor na 
chalupě č.p. 2 v Počítkách (5 km severně od Žďáru n.S. směr Sněžné). 

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 Petra Nováčková, DiS.

Kontakty: krajinka@sdruzenikrajina.cz
                 tel. 566 521 259 (kancelář) 732 344 970 (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 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 jednou z nejúčinnějších forem ochrany přírody a krajiny. 
Mají dlouhou historii: např. „Svaz spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v 
Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ je zmíněn již v roce 1904.  Pozemkové spolky 
jsou neziskové organizace,  které se snaží  získat práva k pozemkům (nejčastěji 
nájem), aby zajistili žádoucí využívání. Velmi rozšířené jsou např. v USA, Velké 
Británii či Nizozemí. V těchto zemích mají vysokou prestiž a dlouhou tradici. Ta 
byla u nás zpřetrhána režimem v padesátých letech. V 90. letech dochází k obnově 
tradic pozemkových spolků a zainteresování veřejnosti na ochraně přírody.
Sdružení  Krajina  založilo  pozemkový  spolek  v  roce  2001  s  jediným  cílem: 
dlouhodobě zajistit péči o přírodně cenné louky v oblasti Žďárských vrchů. Již v 
prvním roce činnosti se podařilo získat do nájmu část pozemků a jejich rozloha se 
zvětšuje každým rokem. Dávno nepůsobíme jen ve Žďárských vrších.  Sdružení 
Krajina je od roku 2003 největším pozemkovým spolkem v České republice.  V 
roce 2005 jsme ručně kosili 147 ha podmáčených luk. Podařilo se nám s vlastníky 
uzavřít 12 nových nájemních smluv na pozemky o rozloze 25,7 ha. Celkem jsme 
ke konci roku 2005 měli v nájmu přes 130 ha luk ve třech okresech. Pokračovali 
jsme  také  v  jednání  s  vlastníky  o  vykupování  pozemků.  Do  vlastnictví  jsme 
získali 4,2 ha.
K získání prostředků na odkupy pozemků vyhlásilo Sdružení Krajina veřejnou 
sbírku „Dejme prostor přírodě“. K těmto účelům byl založen sbírkový  účet u 
ČSOB s číslem   189 300 014 /  0300.   Krajským úřadem kraje  Vysočina byla 
sbírka  registrována pod  č.j.:  KUJI 3163/2004. Sbírka  bude  pokračovat  až  do 
konce roku 2006. Chceme tímto poděkovat všem, kteří přispěli a napomohli tak k 
zachránění cenné přírody.

K této sbírce byla vytištěna informační skládačka. Vydání bylo podpořeno v rámci 
výběrového  řízení  Ministerstva  životního  prostředí  na  podporu  projektů 
předkládaných  nestátními  neziskovými  organizacemi.  S  podporou  MŽP  byly 
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vydány také výstavní plakáty o pozemkovém spolku Sdružení Krajina a tři druhy 
pohlednic  „Květnaté  louky  Vysočiny“.  Projekt  byl  spolufinancován  z  Fondu 
Vysočiny.
O finanční prostředky na ruční kosení každoročně žádáme Státní fond životního 
prostředí ČR, Správu CHKO Žďárské vrchy, Odbor ŽP kraje Vysočina a další 
instituce. Bez  jejich pomoci bychom nebyli schopni  zabezpečit kosení v takovém 
rozsahu.  Díky  dotacím  zajišťujeme  sezónní  práci  mladým  lidem  a  místním 
drobným  zemědělcům.  V  roce  2005  se  na  147 ha  zapojilo  do  této  činnosti 
přibližně  75 brigádníků  a  100 dobrovolníků.  Jejich  tvrdá  práce  v  mokrém, 
drnovitém prostředí je pro konečný efekt nepostradatelná. 

STROMY

Výsadbou stromů se snažíme obohatit  volnou 
krajinu o zeleň a zachovávat tím její přirozený 
ráz. Cílem  je  nejenom  sázet  stromy,  ale  také 
budovat trvalé pouto mezi lidmi a přírodou. V 
roce 2005 jsme v Počítkách společně s Hnutím 
Brontosaurus  ZČ  Slunovrat  z  Brna  založili 
školku pro alejové dřeviny. Vysázeli jsme břízy, 
javory a jasany, celkem 138 stromů. Tato akce 
každoročně přispívá k utužení dobrých vztahů a 
dobré nálady - konec sezóny je pro nás spojen s 
říjnovou oslavou Dne stromů (20.10.).

ŽIVOČICHOVÉ A ROSTLINY

Ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin byla od počátku jedním z našich 
hlavních  zájmů.  Od  roku  2004  v  této  činnosti  docházelo  k  posunu,  který 
vyvrcholil v roce 2005. Oproti dřívějším aktivitám rozptýleným po širokém území 
jsme  se  i  s  touto  činností  přeorientovali  především  na  území,  která  máme  v 
dlouhodobé  péči.  Tato  postupná  změna  byla  vyvolána  především  dalším 
rozšiřováním  našich  zájmových  území  a  snahou  na  těchto  územích  zajistit 
odbornost naší činnosti.  Vzhledem k našim kapacitám byly proto z velké části 
omezeny různé průzkumy a posudky, které jsme dříve zpracovávali  po většině 
ČR.  Výjimkou zůstala  zejména ochrana  lesních  mravenců,  kde  existuje  velmi 
málo jiných organizací s příslušnou odborností.
V  roce  2005  pokračovaly  práce  na  jednoduchých  plánech  zásahů  na  našich 
lokalitách,  podmáčených  loukách,  které  kosíme.  Nezdařilo  se  zorganizovat 
vyhovující systém sledování změn (monitoringu), ke kterým na loukách dochází 
díky  naší  péči.  Naše  údaje  jsou  dosud  útržkovité.  Tento  úkol  je  výzvou  do 
budoucna pro naše botaniky.
Z hlediska ochrany obojživelníků můžeme navazovat na provedené průzkumy a 
úspěšné  revitalizační  zásahy.  Chceme  se  zaměřit  na  ochranu  malých  vodních 

ploch  v  krajině.  Samozřejmě  i  v  roce  2005  jsme  provedli  inventarizace 
obojživelníků  v  několika  nádržích  a  pokračovali  jsme  ve  sledování  místní 
populace kriticky ohrožené blatnice skvrnité v jižní části Žďárských vrchů. 
V  roce  2005  jsme  zpracovali  několik  biologických  průzkumů  a  posudků  pro 
soukromé  objednatele.  Ačkoliv  jsme  tyto  služby  v  případě  potřeby  schopni 
poskytovat  i  nadále,  přestaly  být  nosnou  součástí  naší  práce.  Stejně  jako  v 
minulých  letech  jsme  se  podíleli  na  odborném  připomínkování  důležitých 
předpisů  z  oblasti  Natura  2000,  Agro-environmentálních  programů  a  druhové 
ochrany.

LESNÍ MRAVENCI

V roce 2005 došlo k rozšíření naší činnosti v ochraně lesních mravenců územně i 
personálně. Mírně vzrostl počet lokalit těchto významných predátorů škodlivého 
hmyzu,  o  které se staráme a  také  se  rozšířil  počet  krajských úřadů,  které nás 
požádali  o  služby  (konzultace,  průzkumy,  návrhy  péče...).  Zvýšil  se  i  počet 
odborníků v našich řadách, kteří se na této činnosti podílejí. I když stav dosud 
není ideální, bylo zažehnáno naše přílišné časové přetížení.

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. 

V roce 2005 byla provedena pravidelná péče o přírodní památku Rodlen (okres 
Šumperk) a přírodní památku Studený Kout (okres Prostějov). Nejvíce prací se 
tradičně  soustředilo  na  přírodní  památku  Šebeň  (okres  Žďár  nad  Sázavou)  - 
největší  výskyt  Formica  polyctena v  České  republice.  Bylo  provedeno 
přemapování pětiny lokality a pravidelná péče. Nově zmapována byla přírodní 
památka Rohovec (okres Třinec). 
Odborné konzultace jsme v roce 2005 poskytli Agentuře ochrany přírody a krajiny 
ČR,  Krajským  úřadům  krajů  Vysočina,  Moravskoslezského,  Pardubického, 
Olomouckého a Středočeského, několika obcím a individuálním občanům. Pro 
informování  veřejnosti  jsme  vydali  leták  „Lesní  mravenci“,  který  najdete  na 
našich  webových  stránkách.  Poskytli  jsme  jej  Krajským  úřadům,  Agenturám 
ochrany přírody a dalším organizacím, které projevily zájem. Ve spolupráci se ZO 
ČSOP Bory jsme se podíleli na vytvoření naučné stezky na PP Šebeň. Zapojili 
jsme se do řady správních řízení, která se dotýkala lesních mravenců v různých 
částech republiky.



INFORMOVÁNÍ A AKCE PRO VEŘEJNOST

Během  letních dnů probíhaly na Vysočině i v kraji Pardubickém výstavy plakátů 
o pozemkovém spolku. Dohromady je shlédlo cca 4800 návštěvníků. Světlo světa 
spatřil „Průvodce naučnou stezkou Šebeň“, který je zaměřen na mravence a ve 
spolupráci  se  Sdružením Krajina  ho  vydala  ZO ČSOP Bory.  Byl  vydán  leták 
„Dejme prostor přírodě“. V blízkosti přírodní památky Louky pod Černým lesem 
u Žďáru nad Sázavou jsme instalovali informační cedule. Vydání těchto materiálů 
bylo podpořeno v rámci výběrového řízení  Ministerstva životního prostředí na 
podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
S podporou Fondu Vysočiny jsme vydali  3  různé pohlednice  „Květnaté louky 
Vysočiny“ a informační skládačky „Proč kosíme mokřiny“ a „Sdružení Krajina – 
největší pozemkový spolek chránící přírodu v ČR“. 
V  rámci  ekoporadenství  odpovídáme  na  dotazy  občanů  a  institucí  k  ochraně 
přírody a ŽP. Většina dotazů je telefonických či mailových, je nás však možné i 
navštívit v pracovní dny od 9:00 do 13:00, po dohodě i jindy.
V půli července se konalo setkání členů a dobrovolníků na PP Suché kopce. Cílem 
bylo  pohrabat  a  odklidit  trávu.  Odměnou  bylo  pohoštění  a  zpěv  s  kytarou. 
Dobrovolníci se sešli i v říjnu v Počítkách, v novém sídle Sdružení Krajina, na 
brigádě s výstižným názvem „Ruce k dílu na chalupě.“ Navštívila nás také Česká 
televize,  která  měla  zájem  o  naše  aktivity  spojené  s  ochranou  mravenců  na 
lokalitě  Šebeň.  Ukázky  bylo  možno  shlédnout  v  soutěžním  pořadu  „Hra  na 
zelenou.“ V listopadu pořádala Nadace Veronica 3. předvánoční benefiční aukci 
uměleckých děl.  Sešlo se přes  100 děl  od známých i  méně známých umělců. 
Dražit se mohlo i přes internet. Výtěžek, který se vyšplhal na 300 tisíc Kč, bude 
věnován Sdružení Krajina na výkupy podmáčených luk.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA – POBOČKA SEV KRAJINKA 
Rok 2005 se pro ekologickou výchovu ve  Sdružení  Krajina stal  přelomovým. 
Kvůli  uspokojení  velkého  zájmu  základních  škol  o  ekovýchovné  programy 
Sdružení Krajina od září přijalo druhého lektora. Rozhodnutím členského sněmu 
zřídilo dne 9.6.2005 pobočku Středisko ekologické výchovy Krajinka, která má 
činnost v ekologické výchově, vzdělání a osvěte na starosti. S podporou  MŽP 
(Program  „Národní  síť  středisek  ekologické  výchovy“),  Fondu  Vysočiny, 
Pardubického kraje a JMP, a.s. se nám podařilo uskutečnit programy v rozsahu 
8171 „účastníkohodin“.
V  roce  2005  jsme  se  více  soustředili  na  týdenní  pobytové  programy,  které 
pořádáme  v  turistické  ubytovně  ve  Skleném  u  Fryšavy  pod  Žákovou  horou. 
Přijelo 9 tříd s 225 žáky, kteří zde zažili týden v přírodě a v přátelské rodinné 
atmosféře. Hlavním cílem těchto pobytů je naučit děti vnímat přírodu a najít si k 
ní  vztah.  Díky vytržení  dětí  ze školního prostředí  a  intenzitě  zážitků a  pocitů 
přímo  v  přírodě  je  to  možné.  Pobytové  programy  považujeme  z  hlediska 
ekovýchovné práce za nejefektivnější. 

Uskutečnili  jsme také  třídenní  program pro střední  školy „Vazby mezi  námi“. 
Tento program je zaměřen na vazby v přírodě i mezi lidmi. Studenti mají možnost 
se lépe poznat a učit se spolupráci při tzv. „GO“ aktivitách a zároveň nahlédnout 
do fungování ekosystémů v přírodě.

Pro rok 2006 jsme nově připravily dva typy týdenních pobytů pro ZŠ: „Výprava 
za vodou“ a „Království stromů“ a pro SŠ třídenní „Ekosenát“ a úspěšné „Vazby 
mezi námi“.
Rozšířili  jsme nabídku programů přímo na školách. Nově nabízíme osm druhů 
programů pro MŠ (o délce 60 min.). Pro první stupeň ZŠ (o délce 2 vyučovacích 
hod.) je nyní v nabídce osm a pro druhý stupeň čtyři programy.
Bohužel nám stále chybí v nabídce jednodenní programy, při kterých děti stráví 
den plný poznávání, zábavných her a vyrábění z přírodních materiálů na chalupě v 
Počítkách nebo na  staré  Rychtě  v  Krátké  u Sněžného.  Tento typ programu je 
velice oblívený, děti si odnesou díky příjemným zážitkům i mnoho vědomostí. Při 
programu  je  nutná  účast  dvou  lektorů.  Programy  jsou  náročné  materiálově  i 
přípravou.  Proto  hledáme  sponzora,  který  by  byl  ochoten  dětem  přispět  na 
vstupné. 
Do  budoucna  plánujeme  rozvoj  sídla  SEV  Krajinka  –  chalupy  v  Počítkách. 
Chceme uzpůsobit prostor bývalé stáje na velkou učebnu a na zahradě vytvořit 
zážitkovou stezku. Rádi bychom zde už v září 2006 uvítali první děti. Na to vše je 
však potřeba spousty rukou, materiálu a samozřejmě financí.  Vítáme jakoukoli 
pomoc při tvorbě střediska pro děti. 

Uvítáme

Rádi  ve  svých řadách  uvítáme všechny,  kteří  chtějí  spolupracovat  a  nebojí  se 
přiložit ruku k dílu. Pomoc hledáme především při přípravě programů pro děti a 
na  péči  o  louky.  Čas  od  času  hledáme  i  šikovné  pracovníky  či  brigádníky  – 
sledujte  naše  webové  stránky  www.sdruzenikrajina.cz.  Pokud  máte  možnost, 
budeme  vděční  za  Váš  dar  či  sponzorský  příspěvek.  Umožní  nám  rozvinout 
činnosti,  které  nelze  dofinancovávat  z  jiných  zdrojů  –  především  odkupy 
chráněných luk a celodenní programy pro děti.

http://www.sdruzenikrajina.cz/


Dotace 52,65%

Dary 7,82%

Ostatní 0,06%

Vlastní činnost 39,46%

Finanční zpráva za rok 2005

Výsledkovka (tis. Kč)

Náklady Hlavní činnost
Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.) 199
     z toho PHM 66
Služby celkem 1 101
     Opravy a udržování 37
     Poštovné a telefon 40
     Nájemné pozemky 44
     Nájemné ostatní (zejména kanceláře) 66
     Služby spojené s kosením luk 583
     Ostatní služby 331
Mzdové náklady (zaměstnanci + brigádníci) 861
Zákonné sociální pojištění 149
Daně a poplatky celkem 5
Ostatní náklady celkem 11
Poskytnuté příspěvky celkem 1
NÁKLADY CELKEM 2 327

Výnosy Hlavní činnost
Tržby za vlastní výkony celkem 976
Ostatní výnosy (zejména granty a dary) 268
Provozní dotace celkem (zejména dotace na ruční kosení luk) 1 216
VÝNOSY CELKEM 2 460

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před i po zdanění 133

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

SFŽP ČR – kosení podmáčených luk 784
MŽP – podpora NNO - „Pomozme loukám“ 115
MŽP – Národní síť středisek EVVO – EV programy pro školy   49
MŽP – PPK – ruční kosení louky Šafranica   19
Úřad práce Žďár n.S. - VPP   75
SZIF – platba na plochu 167
Pardubický kraj - „Příroda do škol 2005“   27
Nadace Veronica – příspěvek na rozvoj pozemkového spolku na 2006   30
Fond Vysočiny - „Příroda člověku, člověk přírodě“ (2004-2006) 150
NROS – Phare EU - „FRK-fundraising pro Krajinu“ (část rok 2004) 143
SZIF – platba na plochu za rok 2004 144
Fond Vysočiny – doplatek na projekt EVVO za rok 2004   66

Rozvaha (tis. Kč)

Aktiva Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
Dlouhodobý majetek celkem 0 11
     Dlouhodobý nehm. majetek celkem 0 0
     Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 11
     Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
     Oprávky k dlouh. majeteku celkem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 909 916
     Zásoby celkem 0 0
     Pohledávky celkem 196 105
     Krátkodobý finanční majetek celkem 558 649
     Jiná aktiva celkem 155 162
AKTIVA CELKEM 909 927

Pasiva Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
Vlastní zdroje celkem 682 814
     Jmění celkem 106 106
     Výsledek hospodaření celkem 576 708
Cizí zdroje celkem 227 113
     Rezervy celkem 0 0
     Dlouhodobé závazky celkem 196 105
     Krátkodobé závazky celkem 558 649
     Jiná pasiva celkem 155 162
PASIVA CELKEM 909 927

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 za 
druhé pololetí. Protože se činnost v roce 2005 ještě do značné míry překrývala, 
neodráží zatím účetní výsledky SEV Krajinka výsledky ekologické výchovy jako 
celku, jak by tomu mělo být v následujícím roce.



POBOČKA SEV KRAJINKA

Výsledkovka (tis. Kč)

Náklady Hlavní činnost
Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.) 3
Služby celkem 95
Osobní náklady celkem 53
Daně a poplatky celkem 0
Ostatní náklady celkem 1
NÁKLADY CELKEM 152

Výnosy Hlavní činnost
Tržby za vlastní výkony celkem 197
Ostatní výnosy 30
VÝNOSY CELKEM 227

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před i po zdanění 75

Rozvaha (tis. Kč)

Aktiva Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
Krátkodobý majetek celkem 0 195
     Pohledávky celkem 0 14
     Krátkodobý finanční majetek celkem 0 181
AKTIVA CELKEM 0 195

Pasiva Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
Výsledek hospodaření celkem 0 75
Cizí zdroje celkem 0 120
     Krátkodobé závazky celkem 0 114
     Jiná pasiva celkem 0 6
PASIVA CELKEM 0 195

„Staronové“ sídlo 
Sdružení Krajina v 
Počítkách 

Poděkování

Děkujeme všem členům Sdružení Krajina, dárcům, příznivcům a spolupracovníkům, kteří 
nám pomohli v naší práci.
Zvláště pak děkujeme těm, kteří v roce 2005  finančně podpořili naši činnost: Státní fond 
životního  prostředí  ČR,  Správa  chráněné  krajinné  oblasti  Žďárské  vrchy,  Evropská 
společenství  –  program  Phare  2002,  Nadace  rozvoje  občanské  společnosti,  Nadace 
Veronica, Fond Vysočiny, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Olomouckého kraje, 
Krajský   úřad  Pardubického  kraje,  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR  středisko 
Havlíčkův  Brod,  Ministerstvo  životního  prostředí  ČR,  Úřad  práce  Žďár  nad  Sázavou, 
Žďas, a.s., Jihomoravská plynárenská a.s.
Poděkovat  chceme  také  dalším,  kteří  nám  pomohli  s uskutečněním  projektů:  Správa 
ochrany  přírody  ČR,  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR,  Tokoz  a.s.,  Grafies  3+, 
Racom s.r.o.,  Horácké  muzeum Nové  Město  na Moravě,  Zelený  kruh,  Aquasys,  s.r.o., 
ODAS Žďár nad Sázavou, Cooper Standard Automotive ČR, s.r.o., Zemědělská agentura 
střediska Žďár n. S. a Chrudim, 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 Velké Meziříčí, Český 
svaz ochránců přírody Praha, Klub Sluníčko Unijazz, EIC Krátká, Dům dětí a mládeže 
Žďár nad Sázavou, Výchovný ústav mládeže Žďár n. S., Koordinační uskupení NNO kraje 
Vysočina,   Hnutí  Brontosaurus,  ZČ  Slunovrat, ZČ  Rozruch,  Hnutí  Duha,  město  Nové 
Město na Moravě, Městský úřad Žďár n. S., knihovna M.J.Sychry Žďár n.S., obec Věcov, 
obec  Sobíňov,  obec  Dědová,  obec  Kameničky,  obec  Sněžné,  obec  Dobrá  Voda,  obec 
Jeníkov,  obec  Počítky,  obec Fryšava,  obec Malá  Losenice,  obec  Velká  Losenice,  MěÚ 
Ždírec nad Doubravou, obec Sobíňov, Zámek Žirovnice, Ing.L. Pitková, P. Koubek, RNDr. 
L.  Čech,  P.  Kříž,  R.  Vašek  s  rodinou,  T.  Blažek  s  rodinou,  Ing.  O.  Bystřický,  Dr.T. 
Bartonička, Dr. P. Mückstein, Ing. F. Klimeš s rodinou, M. Kavalír, J. Plíšek, F. Cach. M. 
Gregor, J. Jančík, D. Šubrt, L. Klíma, P. Štůla, 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,  L.  a  K.  Klímovi,  rodina  Rakova,  rodina 
Petrlíkova,  J.  Dítě,  J.  Jehlička,  R.  Pešek,  M.  Inwald,  Ing.  Vašíček,  MUDr.  Vašíčková, 
Ing.Konvalinka s  rodinou,  J.  Sláma,  M.  Burian,  D.  Cejnková,  J.  Čejka,  K.Žáková,  M. 
Pospíšilová, J. Sekerková, J. Špaček, manželé Skřivánkovi, O. Inochovský, R. Magniová, 
J. Zabloudilová, T. Rossi, Z. Šplíchal, Filip T.A.K., brigádníkům a všem ostatním, jež nám 
jakkoliv pomohli, zejména přispěvatelům na veřejnou sbírku.
Děkujeme.
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