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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“     
• Ernst Leopold s.r.o.    
• Glamour, a.s.   
• Bike Events s.r.o. 

 

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 

 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 

 Zdeněk Tužička, jmenován zakladatelem Ernst Leopold, s.r.o. člen. Převzal 
zakladatelské povinnosti o.p.s. za zaniklou DSB Euro, s.r.o.  

 
DOZORČÍ RADA: 

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

 Mgr. Jiří Kučera, Město Blansko, člen 

 RNDr. Jiří Matuška, AOPK ČR, člen 
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ZAMĚSTNANECKÝ TÝM v roce 2017. 
 
 
První pololetí:  
 
Lektorky: Mgr. Jitka Musilová; Mgr. Kateřina Jelínková 
Vedoucí provozu: Ing. Igor Forgáč 
Největší brigádnický úvazek (DPČ): Ing. Barbora Černošková (IC, programy) 
Ředitel o.p.s.: Ing. Miroslav Chlápek 
 
Druhé pololetí: 
 
Odchod lektorek Jitky Musilové a Barbory Černoškové na mateřskou a rodičovskou 
dovolenou. 
Od 1. 7. vyšší zapojení brigádníků na výpomoc především s činnostmi informačního centra 
v hlavní sezóně. Někteří brigádníci se zaměřovali také na zaučení v přípravě a realizaci 
komentovaných prohlídek programů a zajištění provozu.  
Z těchto brigádníků byla vybrána Tereza Tesařová na pozici lektorky a od září ji již 
plnohodnotně zastávala na celý pracovní úvazek.  
 
Největší brigádnické úvazky (DPČ): Klára Kročová, Petra Műllerová, Jana Vintrová 
 
Od října Ing. Vladimíra Zemánková rozšířila lektorský tým, na poloviční úvazek. 

 
Úvodní komentář k roku 2017 
 
Rok 2017 byl třetím (druhým celým), rokem provozu Domu přírody Moravského krasu. 
Začátkem roku (mimosezónní období) jsme dokončovali přípravu programů z projektu 
„Moravský kras všemi  smysly“, zejména programu „Za tajemstvím jeskyně“, kde bylo třeba 
zajistit všechna potřebná povolení, činnosti a školení pro realizaci terénní části programu 
v jeskyni Koňská jáma. Připravovali a podávali jsme 2 žádosti o dotační podporu. Dle 
zákona jsme zavedli elektronickou evidenci tržeb - EET a registrovali naše informační 
centrum pro možnost prodeje potravin a nápojů. Díky celkovému zkvalitnění služeb 
informačního centra (IC) jsme požádali o překlasifikaci našeho IC z kategorie „C“ do 
kategorie „B“. Certifikát „B“ jsme obdrželi a tento nám m.j. umožňuje  žádat o vyšší dotační 
podporu IC ze strany Jihomoravského kraje. Tuto podporu  se podařilo získat. Od 
Jihomoravského kraje jsme získali rovněž dotaci na vybavení do nového programu.  
Od března jsme se již plně věnovali realizaci programů pro různé cílové skupiny, především 
školy. Sezóna programů pro školy vrcholila v květnu a červnu. O prázdninách jsme se 
zaměřili na poskytování kvalitních služeb pro individuální návštěvníky se zaměřením na 
hlavní cílovou skupinu – rodinu s dětmi. V hlavní sezónu jsme, v souvislosti s  odchodem 
dvou zkušených lektorek, posílili tým pracovníků o brigádnické úvazky, z nichž  již v srpnu a 
především v září, byly již oba lektorské úvazky plně nahrazeny. Od druhé poloviny září 
tvořily hlavní náplň činnosti ve všedních dnech zase především programy pro 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.  
Po celý rok byl naplňován rovněž sekundární cíl – zapojení se do dění v regionu, 
především v oblasti destinačního managementu, spolupráce s obcemi a městy Blansko a 
Boskovice.  
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Návštěvnost Domu přírody Moravského krasu 
 
CELKEM se vstupenkou: 28.271 
Návštěvníků pouze TIC:   16.458 
CELKEM DPMK:        44.729 
 
Po měsících (se vstupenkou do expozice): 
 

 
 
 
Dle kategorií vstupného: 
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Porovnání návštěvnosti expozice v letech 2016 a 2017 po měsících: 
 

 
 
V roce 2017 navštívilo Dům přírody celkem 44.729 návštěvníků, z toho expozici 
navštívilo 28.271 z nich. Ve srovnání s rokem 2016 zaznamenáváme pokles návštěvníků 
expozice o 1.654 (Návštěvnost expozice v r. 2016 byla 29.925). I přes pozitivní vývoj 
v měsících dubnu a květnu r. 2017 celkovou roční návštěvnost negativně ovlivnil pokles 
návštěvnosti během hlavní sezóny, především v srpnu. Návštěvnost Punkevních jeskyní a 
Kateřinské jeskyně, pro jejichž návštěvníky je Skalní mlýn hlavním východiskem jejich 
výletu, dle údajů Správy jeskyní ČR, celkově překročila 260 tis. návštěvníků, z toho v hlavní 
sezóně (červen-srpen) tyto jeskyně navštívilo cca 130 tis. návštěvníků, což je 50% jejich 
celkové roční návštěvnosti. Dům přírody navštívilo v období hlavní sezóny (červen-srpen) 
celkem 26 tis. návštěvníků, z toho pouze do turistického informačního centra (TIC) přišlo 14 
tis. ( 54%) a do TIC i expozice 12 tis. (46%) návštěvníků. 
V období hlavní sezóny nás navštívilo 58% z celkového ročního počtu návštěvníků, což 
mírně převyšuje sezónní poměr návštěvníků jeskyní. Z uvedených ukazatelů návštěvnosti 
také vyplývá, že v období hlavní sezóny do Domu přírody zavítal cca každý pátý návštěvník 
Punkevních jeskyní a Kateřinské jeskyně. U návštěvnosti expozice je tento poměr méně 
příznivý – pouze cca každý jedenáctý návštěvník jeskyní navštívil expozici Domu přírody, 
což platí také celoročně. Nepříznivým ukazatelem návštěvnosti r. 2017 je také skutečnost, 
že 37% návštěvníků Domu přírody navštíví pouze jeho TIC, ale nejde do expozice. 
Z uvedeného vyplývá, že kapacity programů a akcí jsou vytíženy. Potenciál možného růstu 
návštěvnosti při silnější marketingové podpoře a lepším orientačním systému oblasti  lze 
hledat v kategorii individuálních návštěvníků a rodin během hlavní sezóny. Potenciál je také 
v širší spolupráci s cestovními kancelářemi a práci personálu Domu přírody s návštěvníky, 
kteří navštíví naše turistické informační centrum. 
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Dotace 
 
1) Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních  

center v Jihomoravském kraji v roce 2017 
 

• Vyšší kvalita služeb infocentra (rozšířili jsme rovněž nabídku regionálních produktů a 
tematických suvenýrů) 
 

• Částečné vykrytí osobních nákladů na činnosti infocentra, především v období 
hlavní sezóny 
 

• Pokrytí prostoru infocentra vč. venkovní „dvorany“ lepším wifi signálem, což bylo 
častým požadavkem návštěvníků TIC v roce 2016. 

 
• Propagace Domu přírody (www stránky JMK - www.jizni-morava.cz, cyklo-jizni-

morava.cz) 
 

• Postup v klasifikaci TIC z kategorie „C“ do kategorie „A“ 
 

• Jihomoravský kraj 
 

• Poskytnutá dotace: 50.000 Kč, výše dotace 100% 
 

                                     
 
 
2) Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO, podpora neinvestičních  
     činností NNO a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a  
     osvěty 

 
     Projekt „Tajný život zvířat v Moravském krasu“ 
    „Velké zuby, dlouhé drápy zachycené skrytým objektivem“ 

 
Účastníci se pokusí získat informace o životě zvířat stejným způsobem, jako zoologové. 
Pozorování přes fotopasti, dokumentace pomocí fotografování, moderní získávání a 
zpracování dat – to vše čeká i na mladé obdivovatele našich zvířecích spoluobyvatel. 
Zábavně se poučí o křehké rovnováze v přírodě. Ujasní si, kteří živí tvorové žijí v 
Moravském krasu.  
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• Jihomoravský kraj 
 
• Náklady projektu: 80 tis. Kč, výše dotace max.  80% (nákup technického vybavení a 

pomůcek do programu) 
 
• Poskytnutá dotace: 64.000 Kč, výše dotace 80% 
 
• Realizace programu od 03/2018  

 

    
 

     
 
 
Marketing: 

 
Individuální návštěvník – pozvání do Domu přírody 

 
•  Zpravodaj „Moravský kras na vlastní kůži“ 

– 3 vydání                                                             
– 1. v dubnu 
– cca dvouměsíčník 
– financoval zakladatel  Ernst Leopold, s.r.o. 

 
• 14.4. Stříbrný poklad z MK 

– „odhalení“ – tisková konference 
– regionální tisk, rádia, weby 
– TV Nova v hlavní sobotní zpravodajské relaci 
–  

• 12.5. TV NOVA – Tip na víkend 
– ve spolupráci s Czech tourism 
– Více než 5 min. reportáž ve Snídani s Novou 
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• 7.6. Blanenský deník – Týden u nás 

– Rozhovor (2 strany) 
 

• 19.8. - 2. narozeniny Domu přírody MK 
– tisková zpráva 
– regionální tisk, weby 

 
• 11.8. – 26.10. Velká kampaň na rádiích 

– Rádia Country, Beat, Kiss, Signál 
– nejprve pozvánka na narozeniny, později obecný 

spot  
– denně 5 spotů 
– financoval zakladatel  Ernst Leopold, s.r.o. 

 
• 11.11. Svatomartinský košt 

– DPMK partnerem 
– Komunikace plakáty, ČAD, rádio, web 

 
• 1.12. Česká televize – Dobré ráno 

– Studio na DPMK 
 

 

Akce a programy: 
 
V roce 2017 jsme na Domě přírody realizovali celkem 229 akcí z toho bylo 90% programů a 
komentovaných prohlídek pro různé cílové skupiny, převažovaly základní školy. 
 
 

Programy 131

Komentované prohlídky 74

Přednášky, besedy 7

Semináře 8

Exkurze 5

Krátkodobé výstavy 2

Regionální jarmark 1

Akce partnerů - Svatomartinský košt 1

 CELKEM 229

Počet akcí
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Ukázky některých akcí: 
 
Leden, únor - přednášky 

 

                 
 
Úryvek z článku o akci – napsala Kateřina Jelínková, lektorka: 

„Přichází čas změny. Prostorné jeskyně osiřují a živé hlasy dětí je slyšet z jednoduchých 

obydlí. Žije v nich celá široká rodina. Dřevěné kůly opálené a zasazené do země, rohože a 

kůže místo zdí, rákos na střeše. Několik ohnišť, vyhrazený prostor pro dobytek. Zvířata a 

lidé bydlí dohromady…“ 

Duben – exkurze 

 

                 
 

Foto Antonín Krása 

Úryvek z článku o akci – napsala Kateřina Jelínková, lektorka: 

„Blátivé tůňky po opadlé jarní vodě ze sněhového tání se hemží životem. Ten nejprve z 

vajíček v chuchvalcích rosolovitě bobtná a rozpíná se, jako vesmír ve svém počátku. 

Později se v každém vajíčku objeví malá oválná bytost s ocáskem. Hádáte správně. Jsou to 

žáby. Tedy budoucí žáby. V tomto momentě malí pulci…“ 
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Duben – výstavy 
 

 
 
Červenec a srpen – Skrytá krása kamenů pro veřejnost 

 

         
              
 
 

Zážitek z programu – napsala Vendula Krčálová, účastnice programu 

„Práce s kameny se mi líbila tak moc, že bych se chtěla stát geoložkou. Snad se mi to 

podaří…“ 
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Srpen  

Pozorování nočních motýlů u Kateřinské jeskyně 

            
 

Foto: Petr Jelínek  

Úryvek z článku o akci – napsala Kateřina Jelínková, lektorka: 

„Když se v myšlenkách k motýlímu večeru vracím, připadá mi úsměvný rozdíl mezi 

pozorováním motýlů denních a nočních: za těmi denními jsme museli vloni běhat, ti noční   

k nám přilétali sami. Známe to všichni, můry létají za světlem…“ 

Regionální jarmark u příležitosti 2. narozenin Domu přírody 

 

  
 
„Podpora regionálních výrobků přispívá k celkovému rozvoji regionu, místní ekonomiky a 
produkce. Výdělek putuje přímo výrobci a peníze zůstávají v regionu. Pomáhá udržovat 
tradici a rozvoj řemesel, posiluje soudržnost komunity, lidi si tak pěstují osobní vztah a 
hrdost na svůj kraj a rádi jej prezentují i navenek. Regionální výrobky jsou výjimečné svou 
vazbou na místní kulturu, jsou kvalitní s vysokým podílem ruční práce a jsou známy 
podmínky jejich vzniku.“ - Lucie Kalábová, textilní zboží a patchwork, Rudice 
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Září  
 
Lichtenštejnský park v okolí Býčí skály 
 

           
 
Úryvek z článku o akci – napsala Kateřina Jelínková, lektorka: 

„Vranovsko-Křtinský romantický areál lákal rané turisty do krásného území Moravského 

Švýcarska, které dnes známe jako Moravský kras. Využíván byl lidmi z Brna, vranovskými 

a křtinskými poutníky víry, z větších dálek návštěvníky německy mluvícími. Lidé hodně 

chodili. Na cestu se vydávali brzy ráno. Částečně mohli použít povozů tažených koňmi. 

Využívali cest pro tyto účely zbudovaných, pěších i vozových. Dnes jsou některé z těchto 

cest již v krajině těžko viditelné, zarostlé.“ 

 

Evropská noc pro netopýry 
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Výstava krásy krasu (a pseudokrasu) 

        

 

Říjen, Listopad přednášky 
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Nové a aktualizované programy 

Hravá paleontologie 
 

      
 

 
 
Za tajemstvím jeskyně 
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Tisíc chutí Moravského krasu (program pro skupiny a širší veřejnost) 
 

 
 

 
Ekonomika DPMK o.p.s. v r. 2017 
 
Činnosti: 
 
Hlavní činnost = obecně prospěšné služby  

• provoz Domu přírody a expozice 

• poskytování informací 
• vzdělávání, školení a osvěta  
• pořádání výstav, kurzů, exkurzí s environmentálním zaměřením, šetrné 

turistiky 

• akce regionálního rozvoje vč. prezentace regionu Moravského krasu 

V r. 2017 hlavní činnost generovala 88% z celkových výnosů. 
  

Ekonomická činnost  
• pronájem prostor 
• doplňkový prodej tematických předmětů se specifickým důrazem na regionální zboží, 

publikací a odborných materiálů 

 V r. 2017 ekonomická činnost generovala 12% z celkových výnosů. 
 

Správní činnost  
• osobní náklady a režie  

Dle poměru výnosů rozdělena mezi hlavní a ekonomickou činnost.   
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Přehled hospodaření hlavní a ekonomické činnosti v roce 2017: 
 

hlavní 

činnost

ekonomická 

činnost

správní 

činnost 88,0%

Hlavní 

činnost + % 

správní 

činnosti 12,0%

ekonomická 

činnost + % 

správní 

činnosti
náklady

501 Spotřeba materiálu 224 860,00 57 831,00 50 891,28 275 751,28 6 939,72 6 939,72

504 Spotřeba zboží 119 379,00 0,00 0,00 119 379,00

511 Opravy a udržování 2 165,00 1 645,00 956,00 841,28 3 006,28 114,72 1 759,72

512 Cestovné 25 439,00 25 439,00 0,00 0,00

518 Služby 71 874,00 13 915,00 105 673,00 92 992,24 164 866,24 12 680,76 26 595,76

521 Mzdové náklady 1 571 222,00 1 382 675,36 1 382 675,36 188 546,64 188 546,64

524 Zákonné soc.náklady 461 074,00 405 745,12 405 745,12 55 328,88 55 328,88

527 Zák.soc.nákl.stravenky 37 318,00 32 839,84 32 839,84 4 478,16 4 478,16

531 Silniční daň 3 788,00 3 788,00 0,00

538 Ostatní daně a poplatky 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

548 Pojišt.majetku a zák.soc.nákl. 8 252,00 3 508,00 3 087,04 11 339,04 420,96 420,96

549 Jiné ostatní náklady 0,00 9 632,00 8 476,16 8 476,16 1 155,84 1 155,84

551 Odpisy 9 603,00 9 603,00 0,00

celkem 346 011,00 134 939,00 2 247 214,00 1 977 548,32 2 323 559,32 269 665,68 404 604,68

Výnosy 0,00 0,00

602 Tržby z prodeje služeb 1 140 566,00 109 112,00 8 000,00 7 040,00 1 147 606,00 960,00 110 072,00

604 Tržby za prodané zboží 212 323,00 0,00 212 323,00

649 Jiné ostatní výnosy -191,00 831,00 731,28 540,28 99,72 99,72

684 Přijaté příspěvky od zakladatelů 1 235 000,00 1 235 000,00 0,00 0,00

691 Dotace 114 000,00 114 000,00 0,00

celkem 2 489 375,00 321 435,00 8 831,00 7 771,28 2 497 146,28 1 059,72 322 494,72

0,00

HV před zdaněním 2 143 364,00 186 496,00 -2 238 383,00 173 586,96 -82 109,96

91 477,00Hospodářský výsledek před zdaněním CELKEM  
 

Daň z příjmů a rok 2017

Základ daně 91 000

Daňová úleva o.p.s. - odpočet 91 000

základ daně 0

daň 19% 0  
 

Hospodářský výsledek za rok 2017: 91 477 Kč 

 
Komentář k hospodářskému výsledku: 
 
V roce 2017, ve srovnání s rokem 2016, na straně výnosů mírně rostly výnosy z prodeje 
služeb hlavní činnosti (o 84 tis. Kč = 8%) i při nižší celkové návštěvnosti expozice, což je 
dáno větším počtem účastníků programů. Zároveň výnosy z ekonomické činnosti vykazují 
mírný nárůst (o 31 tis. Kč = 18%) což ovlivnil širší sortiment prodávaných položek, zejména 
regionálních nápojů a potravin. Na straně nákladů rostly ve srovnání s loňským rokem 
především osobním náklady (o 451 tis. Kč = 28%), což je dáno srovnáním s extrémně 
nízkými osobními náklady r. 2016, ale také navýšením mezd zaměstnanců o.p.s. k 1. 4. 
2017, mimořádnou odměnou ke 30.11.2017, novými úvazky (0,5 lektor, 0,5 TIC) a novým 
zaměstnaneckým benefitem ve formě stravenek.   
Zásadní vliv na hospodaření o.p.s. má financování provozních nákladů objektu vlastníkem 
– Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zakotvené Dohodou o spolupráci na zajištění 
provozu Domu přírody MK mezi AOPK a Správou jeskyní ČR z března roku 2015. Jeho 
zachování v plné výši je nadále nezbytnou podmínkou pro efektivní provoz Domu přírody 
MK a rozvoj jeho aktivit.  
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Závěr: 
 
V roce 2017 Dům přírody Moravského krasu pokračoval v kvalitní realizaci programů pro 
různé cílové skupiny, především školy. Přidali jsme 2 nové programy. Zkvalitnili jsme služby 
certifikovaného informačního centra. Oba programy a služby informačního centra v hlavní 
sezóně byly částečně financované dotacemi z Jihomoravského kraje. Připravili jsme také 
řadu zajímavých akcí pro širší veřejnost. Prohlubovala se spolupráce se zakladateli o.p.s., 
především v oblasti marketingu a prpagace. Dařilo se naplňování také sekundárního cíle – 
podílet se na aktivitách cestovního ruchu v regionu Moravského krasu, především 
spoluprací v kolegiu destinačního managementu. 
Dodržením strategie a struktury financování byl zajištěn celoroční kvalitní provoz a rozvoj 
aktivit. Výzvy pro rok 2018 jsou v optimalizaci, min. udržení, výše nákladů o.p.s. a navýšení 
výnosů, především v cílové skupině individuálních návštěvníků během hlavní sezóny.    
 
V Blansku dne 25. 1. 2018  

       

 


