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Úvod 
 
Po více než 10 letech příprav, projednávání záměru, hledání a zajišťování finančních 
zdrojů, začala dne 27. 11. 2013 výstavba návštěvnického střediska Dům přírody 
Moravského krasu (dále také DPMK, nebo Dům přírody). Dne 8. 1. 2014 byla zapsána do 
rejstříku obecně prospěšná společnost Dům přírody Moravského krasu (dále jen DPMK, 
o.p.s.) s primárním cílem zajištění provozu DPMK.  
Prvních 8 měsíců roku 2015 bylo pro Dům přírody časem dokončování stavby a realizací 
expozice v objektu. Provozovatel DPMK o.p.s. se připravoval na samotný provoz zajištěním 
personálních kapacit a přípravou programové náplně Domu přírody. Za vydatné pomoci 
zakladatelů, měla o.p.s. již od května pracovní zázemí na Domě přírody. Přítomnost 
v objektu umožnila pracovníkům o.p.s. pomoci při odhalování vad a nedodělků stavby  
a expozice. 
Podíleli jsme se na přípravě expozice, účastnili se kontrolních dnů a pracovních schůzek. 
Probíhala provozní školení zaměstnanců o.p.s., zajišťovaná dodavatelskými firmami.  
Termín zahájení provozu byl posunut, z důvodu zpoždění dokončovacích prací, z 1. 
července na 19. srpna. To mělo, při nejvyšší návštěvnosti oblasti v měsících červenec a 
srpen, negativní vliv na celkovou roční návštěvnost Domu přírody a ekonomiku o.p.s. 
Pomohli zakladatelé, všichni poskytli příspěvek na zajištění provozu v plné celoroční výši. 
Od otevření Domu přírody jsme se ve zbytku srpna a začátkem září zaměřovali především 
na služby pro individuální návštěvníky a rodiny s dětmi. Od druhé poloviny září tvořily hlavní 
náplň činnosti ve všedních dnech především programy pro školy, mateřské školy  
a organizované skupiny. O víkendech a svátcích to potom byly opět služby pro individuální 
návštěvníky a rodiny s dětmi vč. tematických akcí pro tyto cílové skupiny. Díky intenzívní 
práci týmu o.p.s., výborné spolupráci se Správou CHKO Moravský kras a zakladateli o.p.s. 
„žil“ Dům přírody Moravského krasu návštěvníky a účastníky programů také 
v mimosezónním období pro tuto oblast od září až do konce roku. 

 
Základní milníky roku 2015 
 
Dokončování stavby leden-srpen  

Dohoda o spolupráci na zajištění provozu Domu přírody MK 
mezi AOPK a SJ ČR 

březen 

Nástup zaměstnanců o.p.s. - 1 lektorka, vedoucí provozu květen 

Nástup zaměstnanců o.p.s. - 2 lektorky červen 

Kolaudace stavby červen 

Vypracování základní nabídky programů Domu přírody květen-červenec 

Převzetí staveniště realizátory expozice červen 

Realizace expozice v místě - interiér, exteriér červen-srpen 

Příprava provozu infopultu a prodeje tematických produktů srpen 

1. akce na Domě přírody MK – 3D léto s Markem Audym 13. srpna 

Slavnostní otevření  19. srpna 

Zahájení provozu pro veřejnost 20. srpna 

Jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s.  5. listopadu 
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Naše společnost  
 
Zakladateli obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu jsou subjekty 
z regionu – podnikatelé, univerzita, město, spolky a svazky obcí. Hlavním spolupracujícím 
subjektem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, velmi důležitým spolupracujícím 
subjektem je také Správa jeskyní ČR. V o.p.s. jsou sdruženy státní i komerční subjekty  
se společným cílem – zajištění provozu návštěvnického střediska Dům přírody Moravského 
krasu. 
zakladatelé o.p.s.: 

• S.M.K., a.s.  
• Mendelova univerzita v Brně 
• Město Blansko 
• Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 
• Dobrovolný svazek obcí „Časnýř“     
• DSB EURO s.r.o.    
• Glamour, a.s.   
• Bike Events s.r.o. 

 
Hlavní činností společnosti je  poskytování obecně prospěšných služeb: 

 provoz návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu s vnitřní a venkovní 
expozicí, včetně poskytování informací a návazných návštěvnických služeb,   

 vzdělávání, školení a osvěta včetně pořádání výstav, kurzů, seminářů, exkurzí a 
jednorázových akcií s environmentálním zaměřením, šetrné turistiky a regionálního 
rozvoje, 

 prezentace regionu Moravského krasu a aktivit Domu přírody Moravského krasu. 
 
Doplňkovými činnostmi jsou: 

 nájem nebytových prostor, 

 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 

 organizační a finanční řízení projektů, 

 nákup reklamních, propagačních a jiných tematických předmětů se specifickým 
důrazem na regionální zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

 prodej publikací a odborných materiálů, 

 poradenství a konzultace včetně zpracování studií a projektových dokumentací 
v oboru životního prostředí, cestovního ruchu, rekreace a rozvoje regionu  
pro konkrétní žadatele. 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK) jako realizátor projektu Domů 
přírody v ČR, investor a vlastník návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu  
objednala zajištění provozu Domu přírody Moravského krasu u DPMK, o.p.s. Smlouvou o 
zajištění provozu č.j. 07395/SVSL/14 ze dne 23.7. 2014.   
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Náš tým: 
 
SPRÁVNÍ RADA: 
 

 prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., jmenován zakladatelem Mendelovou univerzitou 
v Brně, předseda (od 1. 8. 2015) 

 Lubomír Stoklásek, jmenován zakladatelem S. M. K., a.s., první místopředseda 

 Roman Šebela, jmenován zakladatelem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, 
druhý místopředseda 

 Mgr. Ivo Polák, jmenován zakladatelem Město Blansko, člen (od 22. 9. 2015) 

 Ing. Vladimír Kalivoda, jmenován zakladatelem „Časnýř“, člen 

 Petr Vaněk, jmenován zakladatelem Bike Events s.r.o., člen  

 Ing. Jaroslav Kokolus, CSc., jmenován zakladatelem Glamour, a.s., člen 

 JUDr. Milan Hlaváč, jmenován zakladatelem DSB EURO s.r.o., člen 

 RNDr. Leoš Štefka, jmenován Českou republikou – Agenturou ochrany přírody a 
krajiny České republiky, člen 

 RNDr. Lenka Šoltysová, jmenována Českou republikou – Agenturou ochrany 
přírody a krajiny České republiky, člen 

 Ing. Karel Drbal, jmenován Správou jeskyní České republiky, člen 

 Jiří Hebelka, jmenován Správou jeskyní České republiky, člen 
 
DOZORČÍ RADA: 
 

 Zdeněk Kozman, S. M. K., a.s., předseda 

 Mgr. Jiří Kučera, Město Blansko, člen 

 RNDr. Jiří Matuška, AOPK ČR, člen 
 

 
ŘEDITEL, statutární zástupce 
 
Ing. Miroslav Chlápek 
 

 
     
 
 
 
 
 

Před zapojením do projektu se profesně na manažerských 
pozicích zaměřoval na marketing, obchod, ekonomiku a 
finance, nyní své zkušenosti z těchto oborů využívá pro Dům 
přírody. 
Proč? Má rád přírodu, Moravského krasu obzvlášť, a aktivní 
pohyb v ní. Má dva malé kluky, se kterými chce být v přírodě 
Moravského krasu více, než dříve. Spojuje svůj profesní život 
s tím, co má rád. 
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LEKTORKA 
 
Mgr. Monika Ličbinská Ph.D.  
 

 
 
LEKTORKA 
 
Mgr. Jitka Musilová 
 

 
 
LEKTORKA 
 
Mgr. Kateřina Jelínková 
 

 
 
 
 

Monika vystudovala geologii na PřF MU Brno. Celé studium 
strávila výzkumem v jeskyních i na povrchu Moravského 
krasu. Po studiu přednášela na univerzitách. Nyní se vrátila 
na „místo činu“. 

Jitku s Moravským krasem spojuje bydliště, provázení  
na Punkevních jeskyních i oblíbené místo trávení volného 
času. Své záliby přenesla do studia fyzické geografie spojené 
také se stáží zaměřenou na geografii krasu ve Slovinsku.  
Po získávání zkušeností v brněnské kartografické společnosti 
se ráda vrací pracovat do krasu. 

 

Katka pochází z Moravského krasu, vystudovala a zabývá se 
ochranou životního prostředí. Pracovala hlavně v nevládních 
ekologických organizacích, 5 let zasvětila práci s dětmi  
se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ ve Křtinách. 
Ráda kreslí a její ilustrace se objevily v několika časopisech  
a na malých výstavách. 
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VEDOUCÍ PROVOZU 
 
Ing. Igor Forgáč 
 

 
 

 
Otevření Domu přírody Moravského krasu 
 
Hlavním milníkem roku 2015 bylo otevření Domu přírody Moravského krasu  
pro návštěvníky. Proběhlo dne 19. 8. za účasti ministra životního prostředí Richarda 
Brabce, vedení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy jeskyní ČR, zakladatelů 
o.p.s., významných osobností regionu a dodavatelů stavby a expozice. 
 

 
 

Igor více než 20 let pracoval v CK Kudrna na různých 
pozicích. Několik let působil v jeskyňářské Pustožlebské 
skupině. V Domě přírody uplatňuje své zkušenosti z oblasti 
cestovního ruchu a znalosti provozu. Stará se  
o bezproblémový technický provoz a většinu času věnuje 
kontaktu s návštěvníky na infopultu.   
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Slavnostní otevření se podařilo úspěšně propagovat a pozvat tím do Domu přírody širokou 
veřejnost nejen z regionu. 
        

 
 

Návštěvnost 
 
Od otevření 20. 8. do konce roku navštívilo Dům přírody Moravského krasu celkem 8.569 
návštěvníků.  Rozdělení návštěvnosti do měsíců ukazuje následující graf. 
 

1 720

2 437

1 858

1 541

1 013

srpen září říjen listopad prosinec

 

 Česká televize  
Studio 6  
Události v regionech 
Déčko – Tam - tam 
 

 Televize Blansko 
 

 Celostátní tisk – MF Dnes 
 

 Celostátní časopisy (Ochrana přírody, Turista, 
Krásy Česka) 

 

 Regionální tisk (Blanensko, Monitor, 
Regionpress, 5 PLUS 2 –   Brněnsko, 
Blanensko, Vyškovsko) 

 

 Celostátní web – Novinky.cz 
 

 Weby a zpravodaje obcí – zakladatelů, 
přátelské FB  
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Nejsilnější návštěvnost jsme zaznamenali hned po otevření v posledních dnech prázdnin 
(více než 200 návštěvníků denně). V zářijových víkendech byla denní návštěvnost cca 
poloviční ve srovnání se srpnem, o prodlouženém víkendu na konci září se návštěvnost 
blížila dennímu průměru konce srpna. Ve všední dny se návštěvnost pohybovala  
mezi 20 - 70 návštěvníky v závislosti na realizovaných programech. Také v říjnu  
a  listopadu  byly, stejně jako v září, v denní návštěvnosti nejvýznamnější prázdninové 
prodloužené-sváteční víkendy. Díky realizacím programů pro školy a skupiny se ale také 
v některé všední dny dostávala návštěvnost nad běžná víkendová čísla (nad 100 
návštěvníků). 
 
Graf rozdělení návštěvníků 

Jeskyně-vstup 

zdarma; 333

Akce; 1 261

Školy bez 

programu; 263

Programy; 1 027

Rodina; 2 386

R
odin

ný
 p

as
; 6

64

Základní; 2 635

 
Rozdělení návštěvníků odpovídá zaměření na cílové skupiny Domu přírody.  Nejvíce nás 
navštěvovaly rodiny s dětmi, které jsou hlavní cílovou skupinou Domu přírody. Potěšující  
je také, že většinu skupin (MŠ, ZŠ, SŠ, senioři)  se nám podařilo zapojit do programů. Škol, 
které realizovaly pouze samotnou prohlídku expozice, byla cca ¼ z celkové počtu 
návštěvníků ve skupinách. Programy pro skupiny ve všední dny a akce pro širší veřejnost  
o víkendech nám pomáhaly v mimosezónních měsících udržovat návštěvnost a ekonomiku 
Domu přírody. 
Za období srpen - prosinec navštívilo Dům přírody 333 návštěvníků veřejně přístupných 
jeskyní Moravského krasu, kteří mají na základě dohody mezi AOPK ČR a SJ ČR vstup 
zdarma. 
 
Projekty Domu přírody v roce 2015 
 

 Vypracování programové nabídky školám se specifickým zaměřením na období 
nižšího turistického zatížení lokality 

 Vypracování programové nabídky organizovaným skupinám s rozlišením období 
zvýšeného turistického zatížení lokality (květen – září) a období nižšího turistického 
zatížení (leden – duben a říjen – prosinec) 

 Návrh a způsob zajištění předmětů do prodeje v Domě přírody Moravského krasu 

 Aktualizace interpretačního plánu pro Dům přírody Moravského krasu 
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Projekty zpracovali zaměstnanci o.p.s. v první polovině roku 2015. Na základě těchto 
projektů jsou realizovány jak programové, tak i doplňkové aktivity Domu přírody 
Moravského krasu a jejich zpracování i realizace vychází ze Smlouvy o zajištění provozu 
č.j. 07395/SVSL/14 ze dne 23.7. 2014  uzavřené mezi DPMK, o.p.s. a AOPK ČR. 

 
Programy 

 ŠKOLY a ŠKOLKY 
 

 

 
 

9. TŘÍDA ZŠ a SŠ  

• Příběh Moravského krasu 

• Odhalte tajemství podzemí 
        Moravského krasu 

• Příběh Moravského krasu 

• Den s netopýrem 

• Výprava za vznikem 
Moravského krasu 

• Den s netopýrem 

• Jak se staví jeskyně? 

• S čerty jsou žerty! 

MŠ  a 1. a 2. TŘÍDA ZŠ   3.- 5. a 6.- 8. TŘÍDA ZŠ  
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V programech využíváme jak celou expozici, tak i jednotlivé exponáty, kino, učebnu  
a dětskou hernu. Pokud to počasí jen trochu dovolí, jdeme s účastníky ven, do přírody. 
Největší zájem byl zatím o 2 - 3 hodinové programy, kterých se účastnili především 
mateřské školy a žáci prvního stupně základních škol z Blanenska, Boskovicka a také 
z Brna.  
Byly realizovány rovněž programy „na míru“ sestavené přesně dle potřeb školy – návaznost 
na osnovy. 

 

OSTATNÍ SKUPINY 
 

 

ZÁJMOVÉ A PRACOVNÍ SKUPINY 
 

SENIOŘI 
 

• Příběh Moravského krasu 

• Odhalte tajemství podzemí Moravského krasu 

• Za vším hledej vodu 

• Jak tady žít a neuškodit 

• Tisíc chutí Moravského krasu 
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Ekonomika DPMK o.p.s. v r. 2015  
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Příloha k účetní závěrce za rok 2015 k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
Název účetní jednotky Dům přírody Moravského krasu, o.p.s. 

Sídlo Skalní mlýn 96, Blansko 

Právní norma Obecně prospěšná společnost 

Identifikační číslo 02503972 

Datum zápisu 
Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským 
soudem v Brně oddíl O, vložka 700.    8. 1. 2014 

Statutární orgán Miroslav Chlápek, ředitel 

Správní rada Jindřich Neruda - předseda 

  Lubomír Stoklásek - první místopředseda 

  Roman Šebela - druhý místopředseda 

  Ivo Polák - člen 

  Milan Hlaváč - člen 

  Petr Vaněk - člen 

  Jaroslav Kokolus - člen 

  Vladimír Kalivoda - člen 

  Lenka Šoltysová - člen 

  Leoš Štefka - člen 

  Karel Drbal - člen 

  Jiří Hebelka - člen 

Dozorčí rada Kozman Zdeněk - předseda 

  Jiří Kučera - člen 

  Jiří Matuška - člen 

Zakladatelé S.M.K., a.s.        46432036 

  DSB Euro, s.r.o.  63468867 

  Glamour, a.s.     25334310 

  Merida Bike Team, s.r.o.    26954397 

  Město Blansko   00279943 

  Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras   69744009 

  Casnýř    70937818 

  Mendelova univerzita v Brně      62156489 
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Obecně prospěšná činnost 
Provoz návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu s vnitřní  
a venkovní expozicí včetně poskytování informací a návazných 
návštěvnických služeb. 

  
Prezentace regionu Moravského krasu a aktivit Domu přírody Moravského 
krasu 

  
Vzdělávání, školení a osvěta včetně pořádání výstav, kurzů, seminářů, 
exkurzí a jednorázových akcí 

  s environmetálním zaměřením, šetrné turistiky a regionálního rozvoje 

Doplňková činnost 
Prodej zboží komisního, prodej zboží a výrobků Moravského krasu  
dle živnostenského listu  

Zásoby 
Zboží k prodeji je účtováno způsobem A. zboží je vedeno v pořizovacích 
cenách 

Hmotný majetek 
Dle Smlouvy o zajištění provozu je činnost o.p.s. realizována na provozovně 
Dům přírody MK, která je včetně vybavení v majetku AOPK ČR  

Nehmotný majetek  
Dle Smlouvy o zajištění provozu je činnost o.p.s. realizována na provozovně 
Dům přírody MK, která je včetně vybavení v majetku AOPK ČR  

Závazky vůči institucím 
sociálního a zdravotního 
zabezpečení a finančnímu 
úřadu a úhrady mezd za 
prosinec 2015  byly uhrazeny 12. 1. 2016 

Údaje o zaměstnancích 5 

Dohody o provedení práce 2 

Mzdové náklady 866 106,- 

Zákonné sociální náklady 293 371,- 

Odměny členům správní a 
dozorčí rady 0 

Zpracování účetních záznamů Program Finance 

Úschova účetních záznamů Skalní mlýn 96 

Výsledek hospodaření 2014, ve 
výši 62.000,- 

je na účtu Nerozdělený zisk z min. let – účet 932. Lze vytvořit rezervní fond  
za určitým účelem. 

Pohledávky 180 dnů po lhůtě 
splatnosti 0 

Závazky 180 dnů po lhůtě 
splatnosti 0 

Použití daňové úlevy §20 odst. 
7 

Daňový základ v roce 2014 snížený o 62.000,-. Daňová úspora činila 11.780,- 
Kč a v roce 2015 byla použita ke krytí nákladů v hlavní činnosti 

HV před zdaněním 300.710,- 

Daňová úspora 300.000,- 

Daň právnické osoby 190,- 

HV po zdanění 300.520,- 

Daňová úleva  2015 57.000,- 

Přiřazení režií ze správní 
činnosti dle poměru tržeb za hlavní a ekonomickou činnost - viz  Příloha  
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Přehled hospodaření hlavní a ekonomické činnosti v roce 2015 

    
hlavní 

činnost 
ekonomická 

činnost 
správní 
činnost 

  Náklady       

501 Spotřeba materiálu 66 157,00 116,00 15 481,00 

504 Spotřeba zboží   5 301,00   

512 Cestovné     1 720,00 

518 Služby 34 663,00   67 265,00 

521 Mzdové náklady     866 106,00 

524 Zákonné soc. náklady     293 371,00 

538 Ostatní daně a poplatky   500,00 30,00 

549 Jiné ostatní náklady     6 891,00 

celkem   100 820,00 5 917,00 1 250 864,00 

  Výnosy       

602 Tržby z prodeje služeb 394 055,00 43 641,00   

604 Tržby za prodané zboží   9 431,00   

649 Jiné ostatní výnosy     3 184,00 

684 
Přijaté příspěvky od 
zakladatelů a spolupracujících 
subjektů     1 130 000,00 

691 Dotace z ÚP     78 000,00 

celkem   394 055,00 53 072,00 1 211 184,00 

          

HV před 
zdaněním   293 235,00 47 155,00 -39 680,00 

 
 
Přehled hospodaření hlavní a ekonomické činnosti v roce 2015 s  náklady a výnosy ze správní činnosti

hlavní 

činnost

ekonomická 

činnost

správní 

čínnost 88%

Hlavní činnost 

celkem 12%

Ekonomická 

činnost 
náklady

501 Spotřeba materiálu 66 157 116 15 481 13 623 79 780 1 858 1 974

504 Spotřeba zboží 5 301 0 0 5 301

512 Cestovné 1 720 1 514 1 514 206 206

518 Služby 34 663 0 67 265 59 193 93 856 8 072 8 072

521 Mzdové náklady 866 106 762 173 762 173 103 933 103 933

524 Zákonné soc.náklady 500 293 371 258 166 258 166 35 205 35 705

538 Ostatní daně a poplatky 30 26 26 4 4

549 Jiné ostatní náklady 6 891 6 064 6 064 827 827

celkem 100 820 5 917 1 250 864 1 100 760 1 201 580 150 104 156 021

Výnosy 0 0

602 Tržby z prodeje služeb 394 055 43 641 394 055 43 641

604 Tržby za prodané zboží 9 431 0 9 431

649 Jiné ostatní výnosy 3 184 2 802 2 802 382 382

684

Přijaté příspěvky od 

zakladatelů a 

spolupracujících subjektů 1 130 000 994 400 994 400 135 600 135 600

691 Dotace z ÚP 78 000 68 640 68 640 9 360 9 360

celkem 394 055 53 072 1 211 184 1 065 842 1 459 897 145 342 198 414

0 0

HV před zdaněním 293 235 47 155 -39 680 -34 918 258 317 -4 762 42 393  
 
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2015: 300 710 Kč 
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Komentář k hospodářskému výsledku: 
 
Hospodářský výsledek, jak je popsáno v příloze účetní závěrky, je tvořen hlavní  
a ekonomickou činností společnosti. Hlavní a ekonomické (doplňkové) činnosti  
jsou specifikovány ve čl. IV. Zakládací smlouvy o.p.s. Hlavní činností jsou obecně 
prospěšné služby - provoz Domu přírody a expozice, poskytování informací, vzdělávání, 
školení a osvěta vč. pořádání výstav, kurzů, exkurzí s environmentálním zaměřením, šetrné 
turistiky a regionálního rozvoje vč. prezentace regionu Moravského krasu. Nejvýznamnější 
ekonomickou činností jsou potom pronájem prostor a doplňkový prodej tematických 
předmětů se specifickým důrazem na regionální zboží, publikací a odborných materiálů. 
Správní činnost byla dle poměru tržeb za hlavní a ekonomickou činnost rozdělena  
mezi tyto činnosti. 
Na dosaženém hospodářském výsledku se pozitivně odráží na straně nákladů především 
financování provozních nákladů objektu vlastníkem – Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR. Finanční prostředky na úhradu těchto nákladů jsou dány Dohodou o spolupráci  
na zajištění provozu Domu přírody MK mezi AOPK a Správou jeskyní ČR z března roku 
2015. Vzhledem k pozdnímu otevření Domu přírody bylo nutné minimalizovat náklady jak 
hlavní, tak i ekonomické činnosti o.p.s. na hranici nezbytně nutnou pro udržení provozu 
Domu přírody v mimosezónním období. Na straně výnosů se potom pozitivně odrazily 
celoroční příspěvky zakladatelů o.p.s. a realizace programů pro organizované skupiny 
v mimosezónním období. 
 

Závěr: 
 
Rok 2015 byl pro o.p.s. Dům přírody Moravského krasu prvním rokem aktivní činnosti  
již pětičlenného týmu pracovníků v prostorách samotného Domu přírody. Byly připraveny  
a realizovány jak služby pro individuální návštěvníky, tak i organizované skupiny  
vč. doplňkového prodeje regionálních a tematických produktů. V 1. polovině roku se o.p.s. 
připravovala na svůj primární cíl - zajištění provozu DPMK a od. 20. 8. tento cíl již efektivně 
naplňovala. Zároveň byly realizovány první kroky k naplňování sekundárních cílů: 

 zapojit se a mít vliv na management území a regionu – zapojení se do projektu 
Destinačního managementu – Přípravný výbor a memorandum DM CR Moravský 
kras, 

 být hlavním informačním centrem MK – příprava služeb, prodeje a personálního 
vykrytí vč. přípravy na registraci ATIC. 

 
Dodržení dosavadní struktury financování provozu s možností využití dotačních výzev, 
dobrá spolupráce se spolupracujícími subjekty (především Agenturou ochrany přírody a 
krajiny ČR a Správou jeskyní ČR), efektivní propagace, marketing, osobní akvizice a 
zároveň rozšíření spektra služeb jak pro individuální návštěvníky, tak i skupiny, jsou pro 
obecně prospěšnou společnost Dům přírody Moravského krasu nezbytnými podmínkami 
pro zajištění provozu návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu také 
v prvním celém roce provozu 2016 i dalších letech. 
 
 
V Blansku dne 22. 3. 2016 

 


