Nestátní nezisková organizace CENTAUREA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
(rok 2004)
Rok 2004 byl rokem založení občanského sdružení CENTAUREA. To vzniklo 7. 5. 2004
registrací u Ministerstva vnitra. Jeho hlavním zájmem a posláním je aktivní ochrana přírody, a
to především:
 Vyhledávat a monitorovat ochranářsky cenná území. Na těchto územích poté
navrhovat a zajišťovat vhodné způsoby hospodaření vedoucí k zachování a posílení
kvality a funkčnosti daného území z pohledu ochrany přírody.
 Provádět, podporovat a organizovat výzkum v oblasti základní i aplikované ekologie.
 Aktivně spolupracovat se státními i občanskými organizacemi působícími v ochraně
přírody.
 Provádět osvětovou činnost v oblasti ekologie a ochrany přírody.
1. Členská základna
Sdružení bylo založeno čtyřmi členy: Janem Horníkem (Slatiňany-Škrovád), Štěpánem
Janečkem (České Budějovice), Pavlem Kratochvílem (Chrudim) a Markem Lehockým
(Chrudim). Na valné hromadě v prosinci byli přijati čtyři noví členové: Petra Janečková
(České Budějovice), Vojtěch Lanta (Třeboň), Michal Pešata (Hvězdonice), Jan Riegert (České
Budějovice).
2. Oblast působnosti.
Hlavní oblast působnosti NNO v roce 2004 se soustředila do Pardubického kraje, především
v CHKO Železné hory, další aktivity vyvíjelo sdružení v Jihočeském kraji.
3. Činnost občanského sdružení.
3.1. Managementy – kosení podmáčených luk.
Hlavní náplní činnosti bylo realizace managementu v lučních ekosystémech. Jednak byly
realizovány managementové práce v maloplošných chráněných územích (PP Kaliště u
Českých Budějovic a NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč), jednak na
plochách vytipovaných členy občanského sdružení v CHKO Železné hory a ve volné krajině
mimo maloplošná chráněná území. Na těchto plochách mimo maloplošná chráněná území
byly založeny trvalé plochy ke sledování změn ve společenstvech vlivem managementu a
zahájen sběr dat prro monitoring změn. Na všech sečených plochách probíhá sledování
populací ohrožených a chráněných druhů.
Součástí zajišťování managementů bylo i šíření osvěty mezi vlastníky pozemků o možnostech
financování extenzivního hospodaření na loukách z titulu Programu péče o krajinu
Ministerstva životního prostředí.
Přehled kosených ploch:
PP Kaliště
NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka
Kochánovice (CHKO Železné hory)
V Tobolkách (CHKO Železné hory)
Pohořalka
celkem
3.2. Žádosti o granty – osvětová činnost.

2,50 ha
5,90 ha
0,84 ha
0,70 ha
0,85 ha
10,79 ha

V prosinci byly podány dvě žádosti o grant na magistrát města České Budějovice:
1) Plán exkurzí s biologickým zaměřením do okolí Českých Budějovic.
2) Návrh naučné stezky na Českobudějovicku.
3.3. Odborná a vědecká činnost.
Prakticky od svého vzniku Centaurea zajišťuje vedení diplomové práce Vegetace
podmáčených luk v Železných horách (Šárka Malátková, inženýrské studium, Zemědělská
Univerzita, Praha – Suchdol). V roce 2004 proběhla příprava na sběr terénních dat. Bylo
zrevidováno cca 50 podmáčených a slatinných luk v Železných horách (většina leží
v CHKO). Na základě terénních návštěv bylky vybrány vhodné lokality pro sběr dat,
proveden prvotní monitoring (rámcové soupisy nejhojnějších druhů, ohrožené druhy) a
nastíněna metodika sběru dat s praktickým zaškolením diplomantky.
3.4. Sledování inavazních druhů
Společně s realizací managementu na lokalitě Pohořalka byla asanovana populace netýkavky
žláznaté na lokalitě a jejím nejbližším okolí. Zároveň byl proveden monitoring na horním
toku Okrouhlického potoka zaměřený na sledování tohoto druhu.
Podobně i jinde při terénních sledováních převážně v okrese Chrudim byla zaznamenávána
přítomnost invazních druhů, především bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky
žláznaté.
4. Zpráva o hospodaření.
Hlavní zdroje financí:
MŽP
15325,SOP
21200,Jihočeský kraj
38000,AOPK:
89000,Ostatní
16500,Příjmy
Realizace managentů na podmáčených loukách
Dary
Úroky
Celkem

163525,16500,110,180135,-

Výdaje
Smlouvy o dílo
Kancelářské potřeby, razítka
Materiál
Poplatky správní, za služby
Poplatky bankovní
Celkem

121900,649,100,260,447,123356,-

Při založení účetnictví: 0,- Kč
Na konci účetního období: 56779,- Kč
Ke dni 31.12. nemá občanské sdružení žádné finanční závazky ani pohledávky.

5. Plán činnosti v roce 2005.
- realizace managementů na letos obhospodařovaných lukách, základní monitoring
- zajištění finančních prostředků na management dalších ochranářsky zajímavých lokalit
Na Hradecku, Pardubicku, Chrudimsku, Mladoboloeslavsku
- pokračování v základním monitoringu, sběr terénních dat pro zajištění diplomové
práce Š. Malátkové
- pokračování monitoringu výskytu invazních druhů na Chrudimsku
- osvětová činnost – realizace grantů na realizaci naučné stezky na Českobudějovicku,
program terénních exkurzí s přírodovědnou tématikou
6. Základní údaje o organizaci
Občanské sdružení Centaurea bylo založeno 7.5.2004.
Adresa : Škrovád 48, Slatiňany 538 21
Právnická osoba, není plátce DPH
Číslo účtu : 191209797/0300 (Poštovní spořitelna)
IČO: 266 64 119
DIČ: CZ 266 64 119
příslušnost k finančnímu úřadu v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim
Statutární orgány:
předseda: Jan Horník
místopředseda: Štěpán Janeček
Rada sdružení: Jan Horník, Štěpán Janeček, Pavel Kratochvíl, Marek Lehocký
Personální vztahy:
Občanské sdružení nemá stálé zaměstnance. V roce 2004 byla uzavřena mandátní smlouva s
Janem Horníkem (OSVČ) k zajištění celoroční agendy a vedení účetnictví občanského
sdružení.

logo obč. sdružení:

Výroční zprávu zpracoval:
Jan Horník, 21.1.2005

