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radost k práci

Milí přátelé, vážení čtenáři,

rok se s rokem sešel a máme tu pro vás novou výroční zprávu, tentokrát za deštivý a kompli-
kovaný rok 2020. A co k němu napsat? I přes nepřízeň počasí, za nepříznivé „kovidové 
situace“  i za nepříznivých vládních nařízení jsme celý rok mohli pokračovat v naší práci,
v péči o přírodně cenné podmáčené louky. A jsme za to moc a moc rádi :-). Takže jsme kosili, 
hrabali, sváželi o stošest...
Čas jsme si našli i na tvorbu nových tůní a vyřezávky náletů a pokračování našich projektů – 
pastvy a tvorby regionální travní směsi. Pastva se nám podařila zrealizovat na Zelené hoře
k všeobecné spokojenosti nás, obyvatel Žďáru i turistů.  Jedinou komplikací v průběhu roku 
byl zákaz shromažďování, bohužel jsme tedy museli rušit připravované akce pro veřejnost.
Jak je ale vidět na následující fotografii, nic nás nezastaví... a nadšení, elán, humor a chuť  do 
práce nás neopouští :-), tak si nalejte sklenku dobrého vína a zalistujte naším rokem 2020...
Hodně příjemných chvil, humoru a radosti, a to i při práci,
vám za Sdružení Krajina přeje

Darina Coufalová
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Ve zkratce

Pozemkový spolek

Sdružení Krajina

Sdružení Krajina je nezávislý dobrovolný spolek ve smyslu občanského zákoníku, 
IČ: 265 25 771. Je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně, a to 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 prostře-
dí.

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 pro-jektů.
Na konci roku 2020 mělo Sdružení Krajina 90 členů (26 řádných – z toho zároveň 1 
čestný – a 64 běžných).

Zaměstnanci v roce 2020:
Kateřina Marečková – ředitelka, granty, louky.
Dagmar Kafková – projektová pracovnice, pozemky – od 2019 na mateřské dovole-
né.
Darina Coufalová – pozemky, louky, PR.
Brigádníci (15, přepočteno 0,41 úvazku).
Celkem 3,41 přepočtených úvazků + dobrovolníci (min. 150 osob).

Statutární zástupci:
Ředitelka Ing. Kateřina Marečková (statutární orgán, jedná samostatně jménem 
Sdružení).
Předsedkyně Mgr. Jaroslava Šmídková.

Kontakty:
E-mail info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz, FB Sdružení Krajina, 
In-stagram @sdruzeni_krajina.
Tel. 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 Koordinačního uskupení NNO Vysoči-
ny (KOUS Vysoči-na).

Sdružení Krajina, pobočka SEV Krajinka

Pobočka Sdružení Krajina založena 9. 6. 2005 za účelem ekovýchovné a osvětové 
činnosti pro školy a veřejnost. Od 1. 1. 2014 je SEV Krajinka zapsána jako pobočný 
spolek Sdružení Kra-jina u Krajského soudu v Brně.

Statutární zástupce:
Tajemník Ing. Tomáš Blažek.

Zaměstnanci v roce 2020:
T. Blažek – péče o louky, administrativa.
J. Novotný – péče o louky, zvířata – do listopadu 2020.
Brigádníci (20, přepočteno 0,84 úvazku).

Kontakty:
E-mail info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz, FB Sdružení Krajina, 
In-stagram @sdruzeni_krajina.
Tel. 777 045 586 (tajemník).
Kancelář: Počítky č. p. 2, 591 01  Žďár nad Sázavou.

Pozemkový spolek Sdružení Krajina má za cíl 
chránit a pečovat o přírodně cenné pozemky. 

Snažíme se pozemky vykupovat do svého vlastnictví 
nebo pozemky propachtovávat na co nejdelší dobu, 
aby bylo možné zajistit těmto pozemkům dlouhodo-

bou péči.

Sdružení Krajina má ve vlastnic-
tví celkem 50,8 ha pozemků, v nájmu a 

výpůjčce celkem 238,4 ha pozemků. V loňském 
roce byla uzavřena 1 kupní smluva, vykoupeno 0,27 
ha, v lokalitě Meandry Struhy.
V roce 2020 bylo uzavřeno 7 nových pachtovních 

smluv na pozemky o celkové výměře 12,8 ha a 17 
smluv bylo prodlouženo.



Péče o louky Práce s veřejností
Na podporu rozšíření povědomí veřejnosti o tématu péče o mokřady, 

podmáčené louky, tůně a  život obojživelníků v nich proběhly dvě naučné 
vycházky a na podzim povídání o  rozšíření přírodní učebny Hrnečnice, které 
jsme budovali v předchozím roce.
První komentovaná vycházka vedla nivou řeky Svratky v přírodní rezervaci 
Meandry Svratky u Milov. Druhá akce byla botanicko-zoologická vycházka na 
louky na Chotárech u Kameniček ve spolupráci se správou CHKO Žďárské 
vrchy, kterou provázela Petra Doležalová a Dáša Kafková odborným 
výkladem o obojživelnících v tůních a vzácných kytičkách na našich 

loukách. 

dešťová sezóna

Obojživelníci

Po předchozích suchých letech jsme se dočkali pořádně 
deštivé sezóny, která byla ve všech směrech mimořádně náročná. 

Na loukách často stála voda jak na rýžových polích, kolabovaly stroje 
a ke konci sezony už i pracovníci :-).

Na 3 našich lokalitách sekačky a vidle vystřídali beránci, kteří si s 
trávou poradili i v tuto náročnou sezonu. Zato pily jsme museli vzít do 
ruky při vyřezávkách náletových dřevin na 8 loukách.
Dále pokračuje monitoring vlivu kosení na botanickou skladbu luk.
V roce 2020 bylo ručně pokoseno 178 ha podmáčených luk na 51 
lokalitách v okresech Žďár n. S., Chrudim, Havlíčkův Brod, Pelhři-
mov a Pardubice. Dalších 12 ha luk bylo pokoseno mechanizací.
V roce 2020 se do péče o louky zapojilo 35 brigádníků, 19 
živnostníků a zemědělců, 4 neziskové organizace 
a cca 5 dobrovolníků.

Péči o přírodní památku Šebeň, kde 
probíhá monitoring výskytu mravence lesního (Formica polyctena) jsme zahájili 

začátkem června celkovou kontrolou lokality, kdy jsme sledovali škody na mraveniš-
tích a průběh kůrovcové kalamity.

V září a říjnu pak proběhlo přemapování mravenišť v části přírodní památky, při kterém 
byly provedeny základní managementové zásahy – redukce buřeně a prosvětlení 
stanoviště. Buřeň se letos ukázala jako velký problém, neb se po vydatných deštích 
na holinách vzniklých po kůrovcové těžbě rozrostla do místy 1,5m vysokých celis-
tvých porostů, které jsou pro přežívání mravenišť nevhodné. Kůrovcové těžby na 
lokalitě bohužel nadále pokračují, což může mít fatální následky na populace 
mravenců, kteří už nyní v některých částech lokality úplně mizí.
Na 5 lokalitách proběhla obnova tůní.



Projekty 2020
Regionální luční směs

V předchozích letech jsme zaznamenali poptávku po osivu regionální luční 
směsi pro oblast Žďárských vrchů. Oslovili jsme správu CHKO a firmu Agrostis 

trávníky a po řadě jednání došlo k dohodě na zahájení prací, směřujících k 
vytvoření regionální luční směsi Žďárské vrchy I. Podařilo se vytvořit databázi 
zdrojových ploch semen, seznam vhodných druhů, zajistit pozemky pro 
matečnice, brigádníci a dobrovolníci sesbírali, nasušili a protřidili semena. 
V  roce 2021 na jaře připravíme matečnice, vysejeme semena a dále 
budeme pokračovat ve sběru semen, buď na zdrojových 
plochách či na matečnicích.

Sázení stromů

Výsadby stromů patří mezi 
naše tradiční akce, tento rok jsme ji 
bohužel museli zrušit vzhledem k 
vládním opatřením ohledně epidemie 
koronaviru. Plánované výsadby na 
pastvině u Počítek jsme odsunuli 
na příští rok.

GLS
I letos pokračovala spolupráce se společ-
ností GLS, jejichž finanční podpora 
každoročně směřuje na výsadby stromů, 
alejí, remízů či stromořadí. Tentokrát 
vzhledem k vládním opatřením a zákazu 
shromažďování se z plánovaných 11 akcí 
uskutečnily pouze čtyři. Sázelo se v 
katastrálních území obcí Korouhev, 
Borovnice u Jimramova, Zachotín a 
Jinošov. Výsadeb se zúčastnilo celkem 
139 lidí, společnými silami se zasadilo 
celkem 116 stromů. Vysazovány byly 
převážně ovocné stromy, hlavně jablo-
ně, hrušně, třešně a místy i slivoně, 
jeřáb či mišpule.

Pastva
Po úspěšném zavedení pastevního hospodaření v roce 2019 jsme i v roce 2020 
pokračovali v pastvě na dalších lokalitách. Stádo 25 beranů farmáře Milana 

Daďourka vypásalo louku na Vříšti, na Rychtářkách pod sklárnou, u Staviště 
nedaleko Žďáru nad Sázavou a na svazích Zelené hory.



Jak běžel rok ve Sdružení Krajina...Spolubál
Spolubál roku 2020 jsme se pokoušeli zrealizovat, přípravy probíhaly až do 
poslední chvíle než vláda svými opatřeními proti koronaviru zakázala všechny 
společenské akce. Moc doufáme, že v roce 2021 si Spolubál společně 
užijeme.

Stopa v Krajině
Prodej certifikátů, rukodělných výrobků a triček v rámci stejnojmenné veřejné 
sbírky v roce 2020 vynesl částku cca 3 000 Kč. Za příspěvek všem děkujeme.

Podpora od vás
Jsme rádi, že i v tomto složitém roce hodně lidí či společností nevá-

halo a podpořilo naši čin-nost. Určitě musíme jmenovat  ČSOB 
Pojišťovnu, která s námi dlouhá léta spolupracuje a jejíž zaměstnanci 

k nám každoročně jezdí na dobrovolnické brigády. V loňském roce to 
nebylo možné a tak jsme od ČSOB dostali jako podporu finanční dar 
na nákup pohonné jednotky. Naši péči o podmáčenné louky též 
podpořili RACOM s.r.o., Martin Milín, banka HSBC FRANCE.  a TJ 
Spartak první brněnská z.s., kteří na naši podporu vybírali při 
závodech orien-tačních běžců :-). Díky také vám, kteří pravidelně 
přispíváte do Klubu dárců.

29. 2. 2020 – Setkání neziskových organizací u nás v Počítkách

6. 5. 2020 – Exkurze na Plachtě u Hradce Králové – inspirace na pastvu divokých koní



27. 5. 2020 – Komentovaná vycházka v přírodní rezervaci Meandry Svratky
6. 6. 2020 – Botanická vycházka na Chotáry

27. 6. 2020 – Dobrovolnická kosící akce ve Štursově sadu27. 5. 2020 – Zahájení pastvy na Zelené hoře



30. 7. 2020 – Čištění tůní – vytrhávání orobince 19. 8. 2020 a 11. 12. 2020 – Exkurze do Agrostis – inspirace na výrobu regionální travní směsi

tůň před

tůň po



červen až říjen  - hlavní „luční“ sezóna...stále v terénu... červen až říjen  - hlavní „luční“ sezóna...stále v terénu...



22. 9. 2020 – Akce na Hrnečnici – představení nových prvků přírodní učebny podzim 2020 – Tůně a vyřezávky

18. 12. 2020 – Předvánoční „výšlap“



Nepřehlédněte Budeme rádi za :

milý email o vlastních postřezích a zajímavostech z louky

fotky louky a okolí, ať už krásné rozkvetlé či zimní zasněžené, nebo fotky 
vyvrácených stromů či kolejí v trávě apod.

fotky pulců či žabek v našich tůních, ale i ptáků či západu slunce na lokalitě :-) 

posbírání případných odpadků nebo např. podání zprávy o poškození infopa-
nelů

pomoc se sběrem popadaných větví, obnovou stružek, vytrháním orobince z 
tůní... (toto vše po vzájemné domluvě)

 ….stále máme dost lokalit, které nám nikdo „neokukuje“. A jelikož se na 
loukách i v tůních během roku pořád něco děje a my nemáme možnost u všeho 
být a vše sledovat, obracíme se na vás, zda nám s tímto pomůžete.

Máte-li chuť do toho jít, neváhejte nás kontaktovat a domluvíme se, která 
lokalita bude  „ta vaše“
e-mailem na  coufalová@sdruzenikrajina.cz 
telefonicky na:  606 547 162

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 (na www.sdruzenikrajina.cz). Informace o 
všech chystaných akcích jsou uveřejňovány na webu Sdružení Krajina v sekci 
„Aktuality“ a na facebookové stránce Sdružení Krajina.

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 adrese Rada Sdružení 
Krajina, Počítky 2, 591 01  Žďár n. S., nebo e-mailem na info@sdruzenikraji-

na.cz. Další informace o členství najdete na našich internetových stránkách 
www.sdruzenikrajina.cz v rubrice „O Sdružení“.

Stále se také můžete stát pravidelným přispěvatelem Klubu 
dárců Sdružení Krajina. Již malou částkou, pravidelně posílanou 

ve prospěch účtu 2100922271/2010, můžete podpořit praktickou péči 
o krajinu a naši činnost. Další informace o Klubu dárců najdete na 

našich internetových stránkách www.sdruzenikrajina.cz v rubrice 
„Podpořte nás“.

Staňte se Okukovačem lučním
Jistě víte o naší snaze sehnat Patrony našich lokalit....možná toto 

označení zní trochu moc jako „funkce“,tak jsme usoudili, že by neškodilo 
vymyslet  jiný  název  a  místo  označení  Patron  lokality  použít  třeba

„Okukovač luční“  :-)

A vlastně nám o nic jiného nejde, rádi bychom našli lidičky, kteří rádi 
tráví čas v přírodě, kteří rádi vyrazí na výlet nebo vycházku právě 
k některé z našich luk a poté nám dají vědět, jak to na louce 
vypadá...



Finanční zpráva za rok 2020
Sdružení Krajina

Výsledovka (tis. Kč)
 Náklady                                                                          Hlavní činnost

Spotřebované nákupy celkem                                                          207
     z toho PHM                                                                                      94
Služby celkem                                                                                  3234
     z toho: opravy a udržování                                                          226
                 poštovné, telefon a internet                                               42
                 nájemné pozemky                                                          146
                 služby spojené s kosením luk                                           2740
                 ostatní                                                                         80
Mzdové náklady (zaměstnanci + brigádníci)                                761
Zákonné sociální pojištění a soc. náklady                                210
Daně a poplatky celkem                                                                         10
Ostatní náklady celkem                                                                           4
Odpisy, prodaný majet., tvorba rezerv a oprav. položek celkem           94
Poskytnuté příspěvky celkem                                                              0
Daň z příjmů celkem                                                                           0

NÁKLADY CELKEM                                                                     4520

Rozvaha (tis. Kč)
Aktiva                                                  Stav k 1. 1. 2020     Stav k 31. 12. 2020

Dlouhodobý majetek celkem                      4296                4229
Dlouhodobý nehm. majetek celkem               0                      0
 Dlouhodobý hmotný majetek celkem         4907                  4934
 Dlouhodobý finanční majetek celkem               0                      0
 Oprávky k dlouh. majetku celkem          -611                 -705
Krátkodobý majetek celkem                      2363                    2770

Pasiva                                                 Stav k 1. 1. 2020     Stav k 31. 12. 2020

Vlastní zdroje celkem                                      6468                6856
     Jmění celkem                                     106                  106
     Výsledek hospodaření celkem          6362                 6750
Cizí zdroje celkem                                      191                   143
     Rezervy celkem                                          0                       0
     Dlouhodobé závazky celkem                             0                       0
     Krátkodobé závazky celkem                         174                   101
     Jiná pasiva celkem                                        17                     42

PASIVA CELKEM                                    6659                 6999

     Zásoby celkem                                              0                            0
     Pohledávky celkem                                          693                      1102
     Krátkodobý finanční majetek celkem             1382                      1571
     Jiná aktiva celkem                                          288                          97

  AKTIVA CELKEM                                        6659                      6999

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

MŽP – PPK – ruční kosení luk                      43
AOPK ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské
      středisko Havlíčkův Brod – fin. příspěvek na péči o ZCHÚ         2609
AOPK ČR – Správa CHKO Železné hory
– fin. příspěvek na péči o ZCHÚ                             93
Krajský úřad Kraje Vysočina – fin. příspěvek na péči o ZCHÚ           279
SZIF                            1025
Veřejná sbírka                        3

Výnosy                                                                          Hlavní činnost

Provozní dotace                                                                    1320
Přijaté příspěvky                                                                    2891
Tržby za vlastní výkony a zboží                                                         638
Ostatní výnosy                                                                                     60

VÝNOSY CELKEM                                                                    4909

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním                                389

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění                                389



Sdružení Krajina, pobočka SEV Krajinka
Výsledovka (tis. Kč)

 Náklady                                                                          Hlavní činnost

Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.)     60
Služby celkem                                                                                 775
Osobní náklady celkem                                                                  1275
Daně a poplatky celkem                                                           0
Ostatní náklady celkem                                                                        3

NÁKLADY CELKEM                                                                      2113

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

SZIF                                                1344
Krajský úřad Kraje Vysočina – fin. příspěvek na péči o ZCHÚ      584
AOPK ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské
      středisko Havlíčkův Brod – fin. příspěvek na péči o ZCHÚ      267

Výnosy                                                                          Hlavní činnost

Tržby za vlastní výkony celkem                                               212
Ostatní výnosy celkem                                                                         0
Provozní dotace celkem                                                     1342
Přijaté příspěvky celkem                                                       852

VÝNOSY CELKEM                                                                  2406

Rozvaha (tis. Kč)
Aktiva                                                  Stav k 1. 1. 2020     Stav k 31. 12. 2020

Krátkodobý majetek celkem                        2690                      2702
     Pohledávky celkem                                     1181                      1168
     Krátkodobý finanční majetek celkem            1411                      1534
     Jiná aktiva celkem                                         17                            0

AKTIVA CELKEM                                     2609                      2702

Pasiva                                                 Stav k 1. 1. 2020     Stav k 31. 12. 2020

Výsledek hospodaření celkem                        2347                      2640
Cizí zdroje celkem                                       262                          62
     Krátkodobé závazky celkem                            62                          53
     Jiná pasiva celkem                                       200                           9

PASIVA CELKEM                                     2609                      2702

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před i po zdaněním                 293



Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2020 pomáhali, a to jak našim 

členům a příznivcům, tak i zaměstnancům, spolupracovníkům, brigád-
níkům, dobrovolníkům a dárcům.

Ať už jste nám pomohli s úplnou maličkostí nebo s něčím větším, velmi 
si vaší pomoci vážíme a děkujeme vám za ni.

Děkujeme i vlastníkům lučních pozemků, kteří nám pronajali či prodali svůj 
pozemek, čímž nám umožnili dlouhodobě o něj pečovat.

Dále pak děkujeme za finanční podporu našich aktivit následujícím institucím: 
AOPK ČR - Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, AOPK ČR – 
Regionální pracoviště Východní Čechy, Státní zemědělský intervenční fond, 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad Pardubického kraje, Ministerstvo 
životního prostředí ČR.

Děkujeme za finanční podporu městu Nové Město na Moravě.

Děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky Stopa v krajině, ať už 
zakoupením certifikátu, či jiným způsobem popsaným ve webové sekci 
„Podpořte nás“, a těm, kteří pravidelně přispívají na naši činnost v 
rámci Klubu dárců.

Děkujeme!


