Nestátní nezisková organizace CENTAUREA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
(rok 2005)
Občanské sdružení CENTAUREA 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 má na konci roku 2005 10 členů. Ke stávajícím osmi členům přibyli bc. Šárka
Malátková (Chrudim) a mgr. Jiří Doležal Phd. (České Budějovice), kteří byli přijati na Valné
hromadě v prosinci.
2. Oblast působnosti.
Centaurea vyvíjela v roce 2005 aktivity především v Pardubickém kraji (kosení luk, sběr
terénních dat – částečně i v kraji Vysočina). Dále jsme se realizovali v kraji Hradeckém
(kosení luk), Středočeském (plány péče na Žehuňsku), v kraji Libereckém (biologická
posouzení v CHKO Jizerské hory).
3. Činnost občanského sdružení.
3.1. Managementy – kosení podmáčených luk.
Hlavní náplní činnosti bylo realizace managementu v lučních ekosystémech. Pokračovalo se
v managementových pracích na většině lokalit (především v Železných horách), které byly
koseny v roce 2004. Nově byl realizován management v PP Pamětník u Chlumce nad
Cidlinou.
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.
Pro rok 2006 je předjednáno cca 5 ha luk s vlastníky.
Přehled kosených ploch:
PP Pamětník
5,56 ha
Kochánovice (CHKO Železné hory)
0,84 ha
V Tobolkách (CHKO Železné hory)
0,70 ha
Pohořalka
0,85 ha
celkem
7,95 ha
3.2. Žádosti o granty.
V prosinci 2004 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.
Ani jeden grant nebyl městem České Budějovice podpořen.
V říjnu 2005 byl podán grant na MŽP:

3) Naučné stezky na Českobudějovicku.
Grant nebyl podpořen
V prosinci 2005 byly podány dva granty na Pardubický kraj.
4) Monitoring invazních druhů na Chrudimsku.
5) Likvidace populací netýkavky žláznaté na Pohořalce a Miřeticku.
Výsledky grantového řízení budou známy na konci února 2006.
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 2005 proběhl sběr dat na 23 lokalitách. Bylo sepsáno
165 fytocenologických snímků. Zároveň se snímkováním byla odebírána biomasa, měřena
hladina spodní vody a další údaje. V průběhu ledna až března 2006 budou provedeny
statistické analýzy.
3.4. Sledování invazních druhů
Centaurea pokračovala ve sběru dat o šíření invazních rostlin v okrese Chrudim. byly
monitorovány tři populace bolševníku velkolepého, tři populace netýkavky žláznaté. V rámci
realizace managementu na Pohořalce byla likvidována populace netýkavky, která na lokalitě
po prvním zásahu v roce 2004 rapidně ustoupila. Byly podány granty na krajský úřad
v Pardubicích na monitoring a likvidaci populací invazních druhů na Chrudimsku.
3.5 Plány péče
Centaurea zpracovala v roce 2005 kompletní plány péče pro nově vyhlašovaná zvláště
chráněná území NPR Žehuňský rybník a NPR Kopičácký rybník. Zadavatelem zakázek byla
Správa CHKO Kokořínsko.
3.6. Biologická posouzení, monitoringy ptáků.
Centaurea zpracovala čtyři biologická posouzení revitalizačních investičních záměrů v CHKO
Jizerské hory (k.ú. Raspenava a Oldřichov v Hájích) a zajistila monitoring ptáků na
Dobrušsku jako subdodávku k hodnocení EIA investičního záměru vodní nádrže u Chábor.
3.7. Transfery chráněných druhů.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí silnice Špindlerův Mlýn – Špindlerovy boudy
zajišťovala Centaurea ve spolupráci s KRNAP transfery chráněných druhů. V září 2005 byl
proveden transfer cca 230 kusů orchidejí (především prstnatce fuchsova, dále prstnatce
májového a bradáčku vejčitého) a cca 30 kusů hořce tolitovitého.
4. Zpráva o hospodaření.
Hlavní zdroje financí:
MŽP
3 980,SOP
60 800,Hradecký kraj
104 160,Ostatní subjekty
36 000,Dary
21 000,Celkem
225 940,-

Příjmy
Realizace managementů na podmáčených
loukách
Plány péče
Biologická posouzení, monitoring
Transfery orchidejí
Dary
Úroky
Celkem

141640,00
27300,00
30000,00
6000,00
21000,00
313,00
226253,00

Výdaje
Smlouvy o dílo
Mandátní smlouvy
Zpracování daňového přiznání
DHM
Ostatní majetek
Kancelářské potřeby
Pohonné hmoty
Poplatky správní, za služby
Poplatky bankovní
Celkem

153828,00
24813,00
1000,00
7001,00
498,00
218,00
1567,00
2708,00
845,50
192478,50

Na začátku účetního období: 56779,- Kč
Na konci účetního období: 80554,- Kč
Ke dni 31.12. 2005 nemá občanské sdružení žádné finanční závazky.
Ke dni 31.12. 2005 má občanské sdružení pohledávku u firmy ENKI o.p.s. ve výši
10 000,-Kč (splatnost faktury 31.12.2005).
Majetek
Občanské sdružení vede v evidenci majetek, stav k 31.12.2005:
DHM: přístroj GPS Garmin GPS 60, rok pořízení 2005
5. Plán činnosti v roce 2006.
- realizace managementů na letos obhospodařovaných lukách, založení trvalých ploch,
sledování již založených trvalých ploch
- zajištění finančních prostředků na management dalších ochranářsky zajímavých lokalit
Na Hradecku, Pardubicku, Chrudimsku, Mladoboleslavsku a Českobudějovicku
- dokončení diplomové práce Š. Malátkové, na základě výsledků podat dlouhodobý
grant zaměřený na sledování ekologie společenstev podmáčených luk, spolupráce
s CHKO Železné hory na vědecké bázi
- pokračování monitoringu výskytu invazních druhů na Chrudimsku
- osvětová činnost – realizace grantů na vybudování naučné stezky na
Českobudějovicku, program terénních exkurzí s přírodovědnou tématikou, osvětová
činnost o problematice invazních rostlin, přednášková činnost s ekologickou a
ochranářskou tematikou na základních a středních školách

6. Základní údaje o organizaci
Občanské sdružení Centaurea bylo registrováno 7.5.2004 u MV pod číslem jednacím VS/11/57307/04-R
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, Michal Pešata, Jan Riegert
Personální vztahy:
Občanské sdružení nemá stálé zaměstnance. V roce 2005 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, 10.1.2006

