ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, Regionální sdružení vBrně
Registrační číslo 54/RS
IČ 00206806

O nás
ČSOP, regionální sdružení v Brně (dále ČSOP RS Brno) je pobočným spolkem Českého
svazu ochránců přírody. Je dobrovolným sdružením základních organizací ČSOP především v okresech Brno a Brno-venkov. Základní organizace se v roce 1991 sdružily s cílem vzájemné spolupráce při ochraně přírody, provozování a společného využívání Domu
ochránců přírody. V současné době má 12 členů. Sídlem Regionálního sdružení v Brně je
Dům ochránců přírody na Panské 9 v centru města Brna, kterého je současně majitelem.
Dům je památkově chráněn a po opravách v letech 1991 až 1994 a v roce 2007 slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany přírody a poskytování informací o životním
prostředí pro veřejnost. Je zde rovněž upravená podkrovní místnost pro besedy, přednášky, tiskové konference a školení. Dům je sídlem několik členských základních organizací
a jiných organizací, jejichž činnost je spojena s ochranou přírody. Parter Domu ochránců
přírody si pronajímá Nadace Veronica a provozuje v něm nadační obchod.

Seznam členských organizací
54/01 Rosnička, Brno
54/13 Ciconia
54/15 Narcis, Brno
54/17 Geobios, Brno
54/36 ZO ČSOP, Brno
54/44 Veronica, Brno
54/45 Pozemkový spolek Hády, Brno
54/48 Jestřábník, Brno
55/07 Pozořice
55/09 Újezd u Brna
55/16 Prameny, Bílovice nad Svitavou
55/17 Morava, Brno
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Kontaktní údaje
ČSOP regionální sdružení v Brně
Panská 9, Brno
IČ 00206806
e-mail: rscsop.brno@veronica.cz
Statutární zástupce: Ing. Oldřich Bednář
Nejvyšší orgán: členská schůze
Zaměstnanci v roce 2017:
Radka Matějíčková – projektová manažerka, organizátorka aktivit
radka.matejickova@veronica.cz
Mojmír Vlašín – odborný garant ochrany živočichů, organizátor aktivit
mojmir.vlasin@veronica.cz
Radka Batelková – účetnictví
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Projekty a aktivity v roce 2017
Rok 2017 byl pro ČSOP RS Brno velmi úspěšný. Získali jsme podporu pro nový
projekt propagace a ochrany přírodní rezervace Černovický hájek (Ráječek) a také
pro naše tradiční aktivity, kterými jsou ochrana netopýrů ve městě a na jejich přírodních zimovištích a pořádání akce Biojarmark na Zelném trhu v Brně.

Ochrana netopýrů, monitoring a ochrana jejich zimovišť
Hlavním cílem projektu byla ochrana zimujících netopýrů a vrápenců prostřednictvím pravidelného dohledu na lokalitě a případných oprav vchodu. Čtyřmi sledovanými zimovišti byly štoly Machosluj, Maršovská vodní, Stříbrnice a Valérie.
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Vstupy do štol vyžadovaly drobné opravy, jako jsou malé zednické práce, natření
mříží a v jednom případě i výměnu zámku. Díky tomu byla tato zimoviště zabezpečena pro další roky.
Dále zoolog Mojmír Vlašín se svými kolegy provedli monitoring stavu koloní na
těchto zimovištích. Zjištěné stavy byly ohlášeny koordinátorovi ochrany netopýrů
a staly se tak součástí celostátní databáze.
Dále bylo prováděno poradenství pro veřejnost – především v Brně a především telefonickou formou. Jednalo se zejména o nálety netopýrů do bytů. Tato aktivita je
velice ceněna, protože oslovuje obyvatele přes konkrétní péči o živé tvory a to
právě v okamžiku, kdy s nimi přijdou do styku. Jedinci netopýrů, kteří potřebovali
konkrétní pomoc či ošetření, byli směřování na dvě brněnské záchranné stanice.

Ráječek, poslední kousek lužního lesa v Brně
Území Ráječek se nachází v jihovýchodní části Brně v městké části Tuřany. Lokalita náleží do nejsevernější části Dyjskosvratecké nivy a je přímo ovlivněna blízkou
řekou Svitavou. Ta sice byla od 19. století postupně regulována a nyní teče narovnaným a prohloubeným korytem, pozůstatky prastaré lužní krajiny se ovšem zachovaly nejen v místních názvech, ale také v podobě přírodní rezervace Černovický
hájek, která je součástí Ráječku.
Projekt si vzal za cíl zpropagovat mezi obyvateli Brna přírodní rezervaci Černovický
hájek. Toto zdánlivě neatraktivní území, které se v létě plní komáry a kopřivami,
totiž
plní v krajině řadu jedinečných a nezastupitelných funkcí a na jaře poskytuje také
nezapomenutelný návštěvnický zážitek.
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Hájek je obklopen průmyslovými a dopravními stavbami – obkružuje jej železnice,
rychlostní silnice, přiléhá k němu průmyslová zóna postavená na místě bývalé
skládky odpadů a také velký obchodní dům. Nevede k němu žádná turistická stezka. Z těchto důvodů není rezervace mezi místními obyvateli příliš známá a přestože
v krajině plní mnoho příznivých a užitečných funkcí, stále je ohrožována především
dalšími dopravními stavbami.
První aktivitou v rámci celoročního projektu byla organizace společného úklidu
černých skládek na území Černovického hájku. V sobotu 9. dubna 2017 jsme se
společně s dobrovolníky vydali v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko vyčistit okolí přístupové cesty do rezervace od všech odpadků, které zde nechávají neukáznění návštěvníci a ve větší míře také obyvatelé nedaleké zahrádkářské kolonie. Akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, který
poskytl úklidový materiál, a úřadem městské části Brno-Tuřany, který zajistil následný odvoz nasbíraného odpadu.
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Následně byla uspořádána exkurze pro veřejnost zaměřená na poznávání léčivých
bylin, které v Černovickém hájku můžeme nalézt. Ta proběhla 21. dubna 2017
s průvodkyní Alenou Naďovou, která se zabývá botanikou, floristikou, lidovým léčitelstvím a dalšími oblastmi poznávání a využívání darů přírody. Účastnici obvykle
Černovický hájek neznali a byli překvapení, že se lužní les nachází tak blízko od
centra Brna. Dále jsme uspořádali malou neformální procházku představující
projekt zpřístupnění zástupcům místní městké části Brno-Tuřany.
Vydali jsme brožurku přibližující veřejnosti cennost tohoto území nejen z přírodopisného hlediska, jako je výskyt cenných druhů rostlin a živočichů, ale především
z hlediska krajinné ekologie. Představuje Černovický hájek jako dědictví, které nám
zůstalo po historické lužní krajině. Nemá být ovšem jen pouhou památkou na doby
minulé. Představuje jej jako útočiště přírody v člověkem podmaněné městské
krajině a domov řady druhů rostlin a divokých živočichů. Ukazuje, že přirozený les
pomáhá zadržovat vodu, která se vlivem klimatických změn z krajiny čím dál více
ztrácí. A v neposlední řadě hájek ukrývá mnohá tajemství krásy a léčivých darů
přírody. Publikaci si zájemce múže si zdarma stáhnout na webových stránkách
www.veronica.cz/cernovicky-hajek.
Ve spolupráci s docentem Petrem Kučerou, autorem projektu blízkého biocentra
Ráječek, jsme zpracovali návrh zpřístupnění Černovického hájku prostřednictvím
povalového chodníku. Na konci roku bylo zahájeno povolování stavby chodníku ve
správním řízení.

26. Brněnský biojarmark
V pátek a v sobotu 6.-7. října 2017 proběhl tradiční jarmark biopotravin na Zelném
trhu v Brně. Biojarmark je setkáním ekologických zemědělců, místních výrobců
potravin a spotřebitelů, kteří mají rádi jídlo zblízka. Akce není jen klasickým farmářským trhem. Část nabízeného sortimentu tvoří certifikované biopotraviny, navíc
na akci probíhá osvětová činnost a doprovází ji kulturní program.
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Ekologičtí zemědělci na Biojarmarku nabízeli zeleninu, ovoce, mléčné i masné výrobky, pomazánky, marmelády, víno aj. Akce se zúčastnilo přibližně 1500 návštěvníků, 7 ekologických zemědělců a výrobců certifikovaných biopotravin, 3 místní výrobci poctivých potravin bez certifikátu, 4 bistra či obchody s nabídkou občerstvení a 4 neziskové organizace. Návštěvníci si mohli vlastnoručně vyrobit
a ochutnat čerstvý mošt z biojablek, poslat pozdrav z biojarmarku na pohlednici
s motivem ekologického zemědělství nebo se přijít poradit o své zahrádce do ekologické poradny. Pro děti byl připraven dětský koutek s výukovými hrami (poznávání semínek zemědělských plodin), v pátek i v sobotu pak přímo na tržišti hrála
cimbálová muzika Veronica. V pátek večer vystoupila mladá brněnská kapela
Okno, která potěšila svou energií všechny návštěvníky navzdory zhoršenému počasí. Na místě se prezentovaly neziskové organizace, které se tématu potravin z různých úhlů věnují. Ekologický institut Veronica se zabývá informováním o environmentálně šetrném spotřebitelství a o přírodním zahradničení bez chemických postřiků, Hnutí Duha představila svůj Adresář farmářů.
Biojarmark tradičně organizujeme ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica,
odborným pracovištěm naší stejnojmenné členské organizace. Finanční podporu
akci poskytlo Statutární město Brno, spolupracovali jsme také s městskou částí
Brno-střed a správou tržiště Zelný trh, která nám poskytla prodejní vybavení a technické zázemí. Při akci nám pomáhala řada dobrovolníků především z řad studentů.
Všem podporovatelům a spolupracovníkům moc děkujeme!
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Brněnský biojarmark 2017
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Hospodaření
Výsledovka 2017
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby

20165,00 Kč

Spotřeba el.energie

49230,63 Kč

Cestovné

5736,00 Kč

Občerstvení

452,00 Kč

Ostatní služby

76488,98 Kč

Mzdové náklady hrubá mzda DPP

119034,00 Kč

Zákonné zdravotní a sociální pojištění

23618,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

106,00 Kč

Odpis nedobytné pohledávky

80108,50 Kč

Zákonné pojištění Kooperativa za zaměstnance

401,00 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

2000,00 Kč

Poskytnuté členské příspěvky

600,00 Kč

Náklady celkem

377940,11 Kč

Ostatní služby

193660,98 Kč

Jiné ostatní výnosy

0,42 Kč

Příspěvek Nadace Veronica

12462,00 Kč

Dotace z MŽP

170250,00 Kč

Výnosy celkem

376373,40 Kč

Hospodářský zisk za rok 2017

-1566,71 Kč
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Rozvaha k 31. 12. 2017
Stavby

4923767,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

146817,50 Kč

Pozemky

53600,00 Kč

Oprávky ke stavbám

-2933087,00 Kč

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-146817,50 Kč

Zboží na skladě

49493,73 Kč

Pokladna

16963,00 Kč

Účty v bankách FIO

453123,48 Kč

Odběratelé

47094,60 Kč

Poskytnuté zálohy

34310,00 Kč

Pohledávky za Nadací Veronica

25000,00 Kč

Aktiva celkem

2670264,81 Kč

Dodavatelé

480,66 Kč

Ostatní závazky

0,00 Kč

Zaměstnanci

19154 Kč

Zdravotní pojištění

9188,00 Kč

Daň ze závislé činnosti

5010,00 Kč

Dohadné účty pasivní

32276,31 Kč

Vlastní jmění

4407826,22 Kč

Převody nevyč. projektů

31538,00 Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský zisk za období

0,00 Kč
-1833641,67 Kč
-1566,71 Kč

Pasiva celkem

2671831,52 Kč
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Přehled přijatých dotací za rok 2017
76 000 Kč Ministerstvo životního

Černovický hájek (Ráječek) - studie

prostředí ČR

zpřístupnění a propagace městského
lužního lesa, Rozhodnutí č. 109/32/17

46 500 Kč Ministerstvo životního

Údržba čtyř zimovišt netopýrů a zimní

prostředí ČR

monitoring, Rozhodnutí č. 110/32/17

1 750 Kč Statutární město Brno
23 000 Kč Statutární město Brno

Ekologické truhlíky
Biopotraviny pro Brno - materiál a
služby

10 000 Kč Statutární město Brno

Černovický hájek (Ráječek) - studie
zpřístupnění a propagace městského
lužního lesa

13 000 Kč Statutární město Brno

Péče o hendikepované netopýry a
zimní monitoring

170 250 Kč Celkem
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