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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 

 
STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANECKÝ TÝM: 
 
4 „kmenoví“ (stálí) zaměstnanci  
Brigádníci na sezónní výpomoc (především Informační centrum) 
CELKEM průměrně 4,5 úvazku 
Počet člověkohodin: 9.950 
 
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 
 
K 1.7. ukončila pracovní poměr ze zdravotních důvodů lektorka  Mgr. Monika Ličbinská 
Ph.D.  
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Úvodní komentář k roku 2016 
 
Rok 2016 byl prvním celým rokem provozu Domu přírody Moravského krasu. Začátkem 
roku (mimosezónní období) jsme připravovali rozšíření nabídky programů a zdokonalovali 
komentovanu prohlídku. Intenzivně jsme pracovali také na zajištění zdrojů nutných pro 
celoroční provoz, vylepšovali jsme procesy. Realizovali jsme některé speciální projekty a 
akce, besedy, přednášky. Podařilo se získat dotační podporu od Jihomoravského kraje na 
některé nové programy a provoz certifikovaného informačního centra v hlavní sezóně. 
Tým byl oslaben o lektorku Moniku Ličbinskou, která byla po dopravní nehodě v 
dlouhodobé pracovní neschopnosti. 
Od března jsme se již plně, i když stále s oslabeným lektorským týmem, 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. Rozšířili 
jsme služby i personální kapacity informačního centra a naplňovali roli návštěvnického 
střediska v nejnavštěvovanějším místě Moravského krasu. 
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. Díky intenzívní práci týmu o.p.s., výborné spolupráci se Správou CHKO 
Moravský kras a zakladateli o.p.s. Dům přírody plnil své poslání a našel své místo v 
regionu.  

 
Základní milníky roku 2016 
 
Realizace projektu Transfer obojživelníků březen  

Jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. 31. březen 

Certifikace Infocentra, poskytnutí dotace JMK duben 

Poskytnutí dotace – Programy „Moravský kras všemi smysly“ květen 

Memorandum Destinačního mngm; DPMK v kolegiu květen 

Plná sezóna květen – září 

Dosažen 1. milion Kč obratu červenec 

1. narozeniny Domu přírody MK 20. srpna 

Programy z projektu MK všemi smysly uvedeny v život říjen 

Jednání Správní a Dozorčí rady o.p.s. 28. listopad 
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Návštěvnost Domu přírody Moravského krasu 
 
CELKEM se vstupenkou: 29.925 
Návštěvníků pouze TIC:     7.296 
CELKEM DPMK:         37.221 
 
Po měsících: 

 
 
Dle kategorií vstupného: 

 
 
Kapacity programů a akcí jsou vytíženy. Potenciál možného růstu návštěvnosti při silnější 
marketingové podpoře lze hledat v kategorii individuálních návštěvníků a rodin o 
prázdninách, víkendech a svátcích. Potenciál je také v širší spolupráci s cestovními 
kancelářemi a firmami. 
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Dotace 
 
Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních  
center v Jihomoravském kraji v roce 2016 
 

• Infopult – informační centrum – zkvalitnění služeb na sezónu 
 

• Částečné vykrytí osobních nákladů na brigádníky 
 

• Jihomoravský kraj 
 

• Nutná registrace do TIC 
 

• Poskytnutá dotace: 41.540 Kč, výše dotace 100% 
 

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

 
Projekt Moravský kras všemi smysly – 4 programy 
 

• SKRYTÁ KRÁSA KAMENŮ 
Kameny v sobě ukrývají mnohá tajemství a příběhy o naší zemi. 
 
• ŽIVOT VEPSANÝ DO KAMENE 
Hravá paleontologie. 
 
• PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VÁPENCŮ MORAVSKÉHO KRASU 
O těžební činnosti, zpracování a praktickém využití vápenců. 
 
• ZA TAJEMSTVÍM  JESKYNĚ 

     Krápníková jeskyně z pohledu neandrtálce, speleologa, vědce, člověka 21. století a    
     třeba i netopýra. 
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• Jihomoravský kraj 
 
• Náklady projektu: 100 tis. Kč, výše dotace max.  80% (nákup vybavení: řezačka, 

bruska, leštící kotouče, pracovní a ochranné pomůcky, spelovýbava…) 
 
• Poskytnutá dotace: 79.932 Kč, výše dotace 80% 
 
• Realizace programů od 10/2016 – SKRYTÁ KRÁSA 

     
 
Marketing: 

 
• Veletrhy - prezentace na stánku Jihomoravského kraje       

     Go-Region tour 
     Holiday World 

Slovakia tour 
 
• Česká televize  

    Toulavá kamera 13.11. 
 
•  Knihovna Blansko – beseda 
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Akce a programy: 
 
V roce 2016 jsme na Domě přírody realizovali celkem 318 akcí z toho bylo 92% programů 
pro různé cílové skupiny, převažovaly základní školy. 
 

Počet akcí 

Programy 291 

Semináře 14 

Přednášky (besedy) 8 

Exkurze pro veřejnost 2 

Regionální jarmark 1 

Krátkodobé výstavy 2 

 CELKEM  318 

 
Ukázky některých akcí (mimo programů): 
 
Leden - besedy 

   
 
Únor – výstava a beseda 
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Seminář Integrovaného záchranného systému - odborný seminář 

(24.- 25.2.) 
 

                                                                                                  

                                                                      
 
Citace z www.firebrno.cz; kpt. Ing. Milan Tlamka, koordinátor - metodik v oblasti IZS a řízení JPO: 
  
„Uplynulé dva dny patřil Moravský kras jihomoravským profesionálním hasičům a České 
speleologické společnosti – Speleologické záchranné službě – stanice Morava. 
Na Skalním mlýně se konal odborný seminář zaměřený na záchranu osob z jeskynních komplexů. 
Teoretická část se uskutečnila v novém vzdělávacím komplexu, zvaném Dům přírody. Praktická 
část zaměstnání byla na skalním útvaru Kateřinský prst a na dně propasti Macocha.  
První den akce patřil členům lezeckých skupin a družstev profesionálního hasičů z Jihomoravského 
kraje a také členům Speleologické záchranné služby. Záchranáři si zopakovali speciální postupy 
záchrany v podzemí a odpoledne prvního dne se zaměřili na praktické procvičení vystrojení 
kladkostrojů a lanových traverzů, které jsou nezbytné pro transport zachraňované osoby.  
Druhý den odborného semináře byl určen pro stálou pracovní skupinu Krizového štábu 
Jihomoravského kraje a zástupce složek IZS. Na seminář byli pozváni i zástupci Záchranné horské 
služby Slovenské republiky, kteří se specializují na oblast speleozáchrany. Odpoledne patřilo 
praktickému výcviku, kdy se procvičila záchrana zraněného speleologa.“ 
 
Informace o akci proběhly také v České televizi a regionálním tisku. 

  
 
 
 
 

http://www.firebrno.cz/
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Červen: 
Za květenou Vývěrů Punkvy – vycházka s botanikem 
 

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

  
„Kytkami jsme se nejen kochali zrakem (jelení jazyk, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, lilie 
zlatohlavá), ale také jsme je hojně ochutnávali (bršlice kozí noha, kopřiva dvoudomá, šťavel kyselý, 
kyčelnice cibulkonosná) a očichávali (kopytník evropský, měsíčnice vytrvalá, kakost smrdutý, tolita 
lékařská). Potkali jsme též mnoho rostlin jedovatých (vraní oko čtyřlisté, rulík zlomocný, tis červený, 
lýkovec jedovatý). Výskyt některých druhů jsme si na vlastní oči nemohli ověřit, neboť se nacházejí 
na dně propasti Macocha (kruhatka Mathioliho) nebo jsou vidět, až jejich štěty s tobolkami prorazí 
tlející kmeny (vzácný mech šikoušek zelený)“… 

 
Červenec: 
Pozorování Motýlů u Balcarky 
 

   
 
Úryvek z článku o akci – napsala Katka Jelínková, lektorka: 
 
 „Z celkem asi 1000 druhů motýlů udávaných pro sever Moravského krasu, jsme s Janem 
Dvořákem a Janem Hrnčířem viděli na naší procházce skoro 30 druhů. Namátkou: okáč bojínkový, 
modrásek tmavohnědý, žluťásek čičorečkový, bělásek hrachorový a rozetkový, babočka bodláková, 
ostruháček jilmový, perleťovec velký i malý, bělopásek zimolezový“… 
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20. srpen 
1. NAROZENINY Domu přírody Moravského krasu – regionální jarmark 

 

          
 
Úryvek z článku o akci – napsala Katka Jelínková, lektorka: 
 
„20. srpna 2016 oslavil Dům přírody Moravského krasu 1. rok od svého otevření regionálním 
jarmarkem. Záměrem bylo regionální výrobce podpořit a ukázat pestrost Moravského krasu nejen v 
jeho přírodních krásách, ale také v rozmanitém místním podnikání a tvořivosti.  
Tisíce zvuků, tisíce barev, tisíce chutí. Jarmark Domu přírody Moravského krasu na Skalním mlýně 
probudil končící léto do atmosféry tvořivosti, podnikavosti a naděje. Všemi smysly jsme mohli 
obdivovat dovedné ruce těch, kdo žijí svým řemeslem. Kolovrátky roztáčely zručné prsty přadlen, 
sýry z kozího mléka voněly, drobné ozdobné předměty z ovčí vlny a pestré vzory patchworků jako 
magnet přitahovaly oči kolemjdoucích. Nádherné květinové vzory vyrůstaly na kůžích kabelek, 
ošatky z pediku pletly máma s dcerkou, aby tak řemeslo zůstalo „doma“, vychlazené pivo 
svlažovalo horký den, drobenkový koláč a perníčky se rozplývaly na jazyku. Pilné včelky se činily 
sběrem medu, kovářské kladivo s železnou pravidelností zvonivě odbíjelo darovaný nám čas. 
A všichni se mohli zapojit. Dílen a dílniček bylo několik. Každý mohl vyzkoušet svou zručnost, barvu 
a chuť výrobků… 
Slov, která ve vzpomínkách na jarmark vyvstanou, by mohlo být více – tisíce. Jako ty tisíce zvuků, 
barev a chutí, které Moravský kras ukrývá.  
 Např. Lucie Kalábová, textilní zboží a patchwork, Rudice: 
 „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.“  
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Září:  Evropská noc pro netopýry 

 

   
 
Úryvek z článku o akci – napsala Markéta Sedláková, brigádnice: 
 
„Dobrodružná cesta do netopýří říše začala přivítáním u Kateřinské jeskyně. Následovala 
půlhodinová komentovaná prohlídka jeskyně. Po skončení prohlídky naše poznávání netopýřího 
světa vedlo do kina v Domě přírody, kde nás přivítal vedoucí správy CHKO Moravský kras pan Leoš 
Štefka a uvedl promítání filmu Netopýři ve tmě. Po zhlédnutí zajímavého filmu, který nám umožnil 
poznat ještě více ze života netopýrů, jsme se přemístili do budovy Domu přírody. Tam už na nás 
čekal vzácný host - pan docent Jan Zukal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. 
Nejen že nám vyprávěl o dalších zajímavostech ze života těchto jeskynních tvorů, ale také 
odpovídal na naše záludné dotazy a dokonce ukazoval živé netopýry“… 
 

Září: Býčí skála ve svých dějích a pradějích 
 

 
 
Úryvek z článku o akci najdete na další straně – napsala Jitka Musilová, lektorka: 
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Přednáška o nových interpretacích nálezů z Býčí skály spojená s exkurzí do Býčí skály, 
kterou prováděl archeolog Martin Golec a jeho kolegové archeoložka Klára Sovová a geodet 
Radim Kratochvíl. 
„28. září 2016 se v Domě přírody schází na sto zájemců o toto magické téma a na exkurzi přímo do 
Býčí skály ještě více. A všichni se nechávají Martinovými slovy o Býčí skále a jejich souvislostech 
strhnout. Oceňují také formu, jakou dokáže Martin informace podávat. Jeho přednáška je plná 
entuziasmu, nádherných fotografií, map, obrazů, využívá srovnání se souvislostmi, které známe 
ještě z hodin dějepisu. Dokáže o odborných poznatcích mluvit jazykem blízkým i v archeologii 
amatérským posluchačům. Z jednotlivých nálezů vyvozuje obecné závěry. Z přednášky si odnášíme 
jasné poselství. Býčí skála BYLA i JE jeskynní svatyní, byť se složitou vnitřní strukturou. A do této 
svatyně nás Martin spolu se svými kolegy archeoložkou Klárou Sovovou a geodetem Radimem 
Kratochvílem také pozvou. Odpoledne s nimi procházíme místa, kde probíhala (pre)historie jak nás 
lidí, tak přírodních procesů. Jeskyně Býčí skála však nesetrvává jen v minulosti, ale žije dál svým 
svérázným současným životem“… 

 
Nové programy: 
 
Tisíc chutí Moravského krasu (program pro skupiny a širší veřejnost) 

 

    
Recenze na program: 
"Program byl výborně připravený a vyladěný, jsme plny zážitků a dojmů, všechno bylo velmi 
zajímavé a lidé moc příjemní a milí a dovedli opravdu poutavě vyprávět." Eva Pařilová 
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Skrytá krása kamenů (program pro školy i veřejnost) 

 

  

  
 
Reference na Skrytou krásu kamenů: 
 
RNDr. Antonín Tůma, geolog Správy CHKO MK: 
 „Nikdy jsem si nepředstavoval, že ty vápence dokáží být tak pestré. Každý kus je jiný.  
Ty barevné odstíny, struktury! Prostě fantastické. Nevěřil bych.“  
 
Veronika Jetelinová – účastník programu: 
„Ještě jednou mnohokrát děkuji vám i panu Šafaříkovi za skvělé odpoledne. Jsem nadšená 
 a určitě s dětmi přijedeme, teď jsou v 1. třídě, takže to nějaký rok potrvá, ale přijedeme 
stoprocentně. Těším se také na program pro rodiny a jiná setkání s vámi.“ 

 
Luděk Včelař – účastník programu: „Opravdu to byl zážitek, na který budu dlouho vzpomínat.  
Na pokračování Skryté krásy na jiné lokalitě se už dopředu moc těším a rád se zúčastním(e).“ 
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Programy pro školy mají vybudován kvalitní základ a strukturu již z roku 2015. S rozšířením 
povědomí o Domě přírody a jeho programech rostl zájem škol o účast na těchto aktivitách. 
Na základě zájmu pedagogů jsme kromě programu Skrytá krása kamenů v r. 2016 připravili 
a realizovali další programy např. 
 
Čím žije podzim (program pro školy)  
 

        
 
Svět pravěkých lovců (program pro školy)  

 

   
 
Za tajemstvím jeskyně (program pro školy)  
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Ekonomika DPMK o.p.s. v r. 2016 
 
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. 2016 hlavní činnost generovala 91,08% z celkových výnosů. 
  

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

publikací a odborných materiálů 

 V r. 2016 ekonomická činnost generovala 8,02% z celkových výnosů. 
 

Správní činnost  
• osobní náklady a režie  

Dle poměru výnosů rozdělena mezi hlavní a ekonomickou činnost.   
  

 
Přehled hospodaření hlavní a ekonomické činnosti v roce 2016: 
 

 
hlavní 

činnost

ekonomická 

činnost

správní 

činnost 91,08%

hlavní 

činnost 8,92%

ekonomická 

činnost

náklady

501 Spotřeba materiálu 194 538 968 45 781 41 697 236 235 4 084 5 052

504 Spotřeba zboží 69 338 0 0 69 338

512 Cestovné 14 933 9 051 8 244 23 177 807 807

518 Služby 64 273 11 918 138 094 125 776 190 049 12 318 24 236

521 Mzdové náklady 1 238 363 1 127 901 1 127 901 110 462 110 462

524 Zákonné soc.náklady 379 778 345 902 345 902 33 876 33 876

538 Ostatní daně a poplatky 4 500 4 099 4 099 401 401

549 Jiné ostatní náklady 2 500 9 212 8 390 10 890 822 822

celkem 276 244 82 224 1 824 779 1 662 009 1 938 253 162 770 244 994

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 1 056 706 134 088 1 056 706 134 088

604 Tržby za prodané zboží 106 167 106 167

649 Jiné ostatní výnosy 1 446 1 317 1 317 129 129

684 Přijaté příspěvky od zakladatelů 1 245 000 1 245 000 0 0

691 Dotace 151 472 151 472 0

celkem 2 453 178 240 255 1 446 1 317 2 454 495 129 240 384

0

HV před zdaněním 2 176 934 158 031 -1 823 333 516 242 -4 610  

 
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2016: 511 632 Kč 
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HV před zdaněním 511 000 Kč

daňová úspora 300 000 Kč

základ pro daň 211 000 Kč

daň  právnické osoby 40 090 Kč

HV po zdanění 470 910 Kč

Daňová úleva   2016 57 000 Kč       
 
Závěr: 
 
V prvním celém roce provozu Dům přírody Moravského krasu stavěl na vybudované 
základní struktuře služeb a programů z roku 2015. Rozšířili jsme je především o služby 
certifikovaného informačního centra a nové programy, některé částečně financované 
dotacemi z Jihomoravského kraje. Prohlubovala se spolupráce se zakladateli o.p.s. a 
Správou CHKO Moravský kras. Dům přírody upevňoval svou pozici v regionu jak akcemi 
pro širší veřejnost, tak i v oblasti destinačního managementu a spoluprací s obcemi, městy 
a regionálními výrobci. 
Dodržením strategie a struktury financování byl zajištěn celoroční kvalitní provoz a rozvoj 
aktivit. Výzvy pro rok 2017 jsou  v silnějším marketingu a rozšíření cílových skupin. 
 
V Blansku dne 31. 1. 2017  

       

 


