
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Dům přírody 

Moravského krasu, o.p.s.

2019



Obsah

Úvodní slovo 3

O nás 4

Náš tým 6

Výukové programy 7

Akce pro veřejnost 8

Návštěvnost 9

Dotace 11

Přehled hospodaření 12

Fotografická příloha 14

Závěr 17



Úvodní slovo
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V roce 2019 došlo ke změně vedení v Domě přírody Moravského krasu. K prvnímu

únoru byla zvolena do funkce Mgr. Tereza Tesařová, která tuto funkci zastává dodnes.

Během roku došlo také k rozšíření lektorského týmu. Tento tým byl navýšen o jeden

celý úvazek a jeden poloviční. Na vlastní žádost byla v března ukončena spolupráce s

vedoucí turistického a informačního centra. Během celého roku byl hledán nový

pracovník na tuto pozici, podařilo se to až na konci roku 2019.

Důležitým mezníkem pro výukové programy bylo obdržení rozhodnutí o získání

Regionální značky pro Dům přírody na program Tisíc chutí Moravského krasu, který

spojuje místní prodejce s regionální značkou pro své výrobky a služby. V roce 2019 byly

vytvořeny tři nové výukové programy. Jednalo se o programy pro mateřské školy, a to

Hmyzáčci a Cvičení v přírodě. Další nový program Malý arborista je určen především

pro základní školy.

Dalším důležitým momentem pro nás a školy bylo zavedení tzv. šablon, kdy školy

získávají z operačního programu finance na vzdělávání žáků mimo školu. V tomto

případě tedy není program závislý na tom, zda jsou rodiče žáků schopni jej

zafinancovat. V průběhu podzimu a začátkem zimy jsme vytvořili novinku v podobě

realizování programů přímo v budově dané školky. Je to výhodné pro menší školky,

které nenaplní celý autobus a poté je pro ně cesta autobusem dražší než samotný

program u nás.

Na programech bylo během celého roku nutné sepisování dokladů s pedagogickým

doprovodem, jelikož se nám podařilo se zapojit do dotace na EVVO programy ze

Státního fondu životního prostředí.

Krom programů a přednášek jsme uspořádali také velké množství akcí pro veřejnost,

které byly zaměřeny především na rodiny s dětmi. Stejně, jako roky předchozí jsme se

zapojili do celorepublikových akcí, jako je Ukliďme Česko, Muzejní noc nebo 72 hodin.

Nejvýznamnější výstavou byla půjčená kostra lva vyrobená 3D tiskem v reálné velikosti.

Nově jsme se pustili do Příměstských táborů. Nejprve byly vypsány dva termíny, jeden

pro mladší a druhý pro starší děti. Z důvodu enormního zájmu, jsme se rozhodli

uspořádat ještě jeden tábor pro mladší děti. Celkem tedy proběhly v létě tři turnusy

příměstských táborů. Do budoucna se počítá s dalším navýšením kapacity, jelikož jsme

měli velké množství náhradníků. Děti na táborech prozkoumávaly přírodu Moravského

krasu nejen na povrchu, ale také pod ním.

O prázdninách roku 2019 byla prodloužena naše otevírací doba do 18 hodin. V září

jsme si udělali vlastní analýzu množství návštěvníků a nakoupeného zboží mezi 17 a 18

hodinou. Z těchto výsledků vzešel závěr, že se v roce 2020 vrátíme zpět k otevírací

době o prázdninách do 17 hodin.

Mgr. Tereza Tesařová

ředitelka o.p.s. Dům přírody Moravského krasu 



O nás

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.

Zakladatelé o.p.s.

• S.M.K., a.s.

• Mendelova univerzita Brno

• Město Blansko

• Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

• Dobrovolný svazek obci „Časnýř“

• Ernst Leopold s.r.o.

• Glamour, a.s.

• Bike Events s.r.o.

Dům přírody Moravského krasu, o.p.s.

Punkevní žleb 80

679 13

Vavřinec

IČ: 02503972

Neplátce DPH

www.dumprirody.cz/moravsky-kras

www.facebook.com/dumprirodymoravskehokrasu

www.instagram.com/dumprirodymoravskehokrasu

info@dpmk.cz

+420 516 414 826
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O nás

Správní rada  (stav k datu 31. 12. 2019)

• prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., (Mendelova univerzita Brno), předseda

• Lubomír Stoklásek, (S.M.K., a.s.), první místopředseda

• Roman Šebela, (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras),

druhý místopředseda

• Ing. Karel Drbal, (Správa jeskyní České republiky), člen

• Jiří Hebelka, (Správa jeskyní České republiky), člen

• Ing. Vladimír Kalivoda, („Časnýř“), člen

• Ing. Jaroslav Kokolus, CSc., (Glamour, a.s.), člen

• Ing. Jiří Crha, (Město Blansko), člen

• Mgr. Tomáš Růžička (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky),

• RNDr. Leoš Štefka, (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), člen

• Zdeněk Tužička, (Ernst Lepold s.r.o.), člen

• Petr Vaněk, (Bike Events s.r.o.), člen

Dozorčí rada (stav k datu 31. 12. 2019)

• Zdeněk Kozman (S.M.K., a.s.), předseda

• Mgr. Martina Hejčová (Město Blansko), člen

• RNDr. Jiří Matuška (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), člen
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Náš tým

Ředitel o.p.s.

• Mgr. Tereza Tesařová (od 1. 2. 2019)

Správce budovy

• Robert Šamonil

Vedoucí turistického a informačního centra

• Jana Vintrová, DiS. (do 31. 3. 2019)

Lektoři

• Mgr. Jitka Dušátková (rodičovská dovolená)

• Mgr. Lubomír Chlup (od 17. 5. 2019)

• Mgr. Klára Nehybková (od 1. 3. 2019)

• Ing. Vladimíra Zemánková

Brigádníci

• Bc. Filip Chalupka

• Kateřina Kalová

• Petra Müllerová

• Julie Nejezchlebová

Uklízečka

• Miloslava Štolpová
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Výukové programy
7 

typů programů pro skupiny
4 v roce 2016

6 v roce 2017

7 v roce 2018 

21 
typů programů pro školy

11 v roce 2016

14 v roce 2017

17 v roce 2018

133
zúčastněných subjektů

z toho 41 % opakovaná návštěva

302
uskutečněných programů

287 v roce 2016

251 v roce 2017

317 v roce 2018

5 444
účastníků

5 441 v roce 2016

5 209 v roce 2017

5 221 v roce 2018

15 567
hodin na programech

13 962 v roce 2016

13 793 v roce 2017

13 856 v roce 2018
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Akce pro veřejnost
33

akcí pro veřejnost

2 769
návštěvníků našich akcí
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měsíc akce
počet 

účastníků

Přednáška Motýli Moravského krasu - OKRAS 55

Výstava Jeskynní lev aneb jak se kope pleistocén -

Přednáška Změna hranice CHKO - RNDr. Leoš Štefka 23

březen Komentovaná procházka Údolí Říčky 20

Jarní dílničky 92

Zoologická procházka za obojživelníky 60

Úklid Moravského krasu 151

Skrytá krása kamenů pro veřejnost 13

Skrytá krása kamenů pro veřejnost 5

Botanicko-entomologická procházka 35

Bambifest Blansko -

Soví noc - Muzejní noc 300

Skryté krásy kamenů pro veřejnost 27

Bylinky svatého Jána 5

Pilotní program Malý arborista -

Skryté krásy kamenů pro veřejnost 5

Příměstské tábory 50

Regionální jarmark 370

Příměstský tábor 15

Teambuldingové akce pro firmy 68

Pilotní program Hmyzáčci -

72 hodin -

Pohádkový les 337

Skrytá krása kamenů pro veřejnost 16

Skrytá krása kamenů pro veřejnost 17

Svatomartinský košt vína 700

Předadventní jarmark a dílničky 350

Pilotní program S chutí do zimy -

S čerty jsou žerty - Mikuláš pro veřejnost 55

Výstava Vápence Moravského krasu - Ing. Jiří Šafařík, CSc. -

říjen

únor

duben

květen

červenec

srpen

červen

září

prosinec

listopad



Návštěvnost
41 178

návštěvníků celkem

z toho:

28 863                                                         12 315
se vstupenkou                          návštěvníků TIC
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základní ; 2 831

1 dospělý + 1 dítě; 510

vstup zdarma + děti do 5 
let; 2 766

jeskyně; 10 047

komentovaná prohlídka + 
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partneři; 1 612

školy vstup; 113
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Rozdělení návštěvnosti dle kategorií



Návštěvnost
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Porovnání návštěvnosti mezi lety 
2016, 2017, 2018 a 2019

2016 2017 2018 2019

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem

2016 456 1 005 1 922 1 976 2 312 2 921 5 210 7 233 2 296 1 978 1 759 857 29 925

2017 163 379 2 082 1 886 2 432 2 374 5 062 2 634 2 796 1 927 1 338 908 23 981

2018 595 1 082 1 518 2 467 2 991 2 886 5 108 5 658 2 080 1 851 2 246 657 29 139

2019 296 1002 1871 2983 3236 2902 4761 5009 1500 2781 2027 495 28 863



Dotace

Transfer obojživelníků

• 30.000 Kč 

• Finanční prostředky v rámci Programu péče o krajinu a 

smlouvy o dílo s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center 

v Jihomoravském kraji

• 50.000 Kč

• Jihomoravský kraj

• Certifikační poplatek A.T.I.C. ČR, mzdy brigádníků, 

propagační materiály

Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO, podpora

neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

• 84.000 Kč

• Jihomoravský kraj

• V přírodě o přírodě: pomůcky pro učení venku, vybavení 

venkovní učebny, rozšíření venkovní expozice o nové 

prvky

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském krasu

• 20.000 Kč

• Jihomoravský kraj

• Soví noc: zajištění kulturního programu, odměny 

přednášejícím, propagace
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Přehled hospodaření

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

• Hlavní činnost v roce 2019 rozdělena na dvě další 

činnosti:

1. Programy a komentované prohlídky

2. Vstupné a akce

V roce 2019 hlavní činnost generovala 79,98 % 

z celkových výnosů. (HČ 1: 20,46 %; HČ 2: 59,52 %)

Ekonomická činnost 
• pronájem prostor

• doplňkový prodej tematických předmětů se specifickým 

důrazem na regionální zboží, publikací a odborných 

materiálů

V roce 2019 ekonomická činnost generovala 20,02 % 

z celkových výnosů.

Správní činnost 
• osobní náklady a režie 

Dle poměru výnosů rozdělena mezi hlavní a ekonomickou

činnost

Činnosti:
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Přehled hospodaření

Přehled hospodaření hlavní a ekonomické činnosti v roce 2019:

173 346, 00 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2019
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hlavní činnost: 

programy a 

komentované 

prohlídky

hlavní činnost: 

vstupné a akce

ekonomická 

činnost

správní 

čínnost

náklady

501 Spotřeba materiálu 214 777,00 68 366,00 0,00 127 742,00

504 Spotřeba zboží 0,00 0,00 434 139,00 0,00

511 Opravy a udržování 0,00 5 921,00 1 186,00 39 552,00

512 Cestovné 684,00 1 096,00 0,00 5 785,00

513 Náklady na reprezentaci 0,00 810,00 0,00 1 106,00

518 Služby 54 032,00 81 181,00 0,00 117 369,00

521 Mzdové náklady 4 000,00 43 500,00 0,00 1 569 708,00

524 Osobní náklady 0,00 0,00 0,00 547 400,00

531 Silniční daň 0,00 0,00 0,00 1 875,00

543 Dary 0,00 2 584,00 0,00 0,00

548 Pojišt.majetku a zák.soc.nákl. 0,00 0,00 0,00 16 189,00

549 Jiné ostatní náklady 0,00 1,00 0,00 13 232,00

551 Odpisy 19 424,00

celkem 273 493,00 203 459,00 435 325,00 2 459 382,00

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 584 507,00 670 392,00 15 976,00 215 522,00

604 Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 650 471,00 0,00

649 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 1,00

684 Přijaté příspěvky od zakladatelů 0,00 1 245 000,00 0,00 0,00

691 Dotace 96 835,00 66 301,00 0,00 0,00

celkem 681 342,00 1 981 693,00 666 447,00 215 523,00

407 849,00 1 778 234,00 231 122,00 -2 243 859,00

Hospodářský výsledek před zdaněním CELKEM 173 346,00

HV před zdaněním
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Fotografická příloha

Výstava Jeskynní lev

Migrace 

obojživelníků

Zoologická vycházka za obojživelníky

Přednáška Motýli Moravského krasu

Komentovaná procházka

Skrytá krása kamenů Botanicko-entomologická procházka
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Fotografická příloha

Program 

The College 

of Central Europe

Regionální jarmark

Soví 

noc

Pilotní program Malý arborista

Bambifest

Příměstské 

tábory
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Fotografická příloha

Výstava Vápence 

Moravského krasu

72 hodin

Předadventní jarmark

S čerty jsou žerty

Pohádkový les

Pilotní program Hmyzáčci



Závěr
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Rok 2019 byl pro Dům přírody Moravského krasu, o.p.s. opět v duchu změn, ať už

ve vedení, ale také v posilách lektorského týmu. Bez kvalitního lektorského týmu by

Dům přírody Moravského krasu nemohl odbavit takové množství škol ve výše

zmíněném rozsahu. Velkou výhodou týmu „Domku“ je vzájemná zastupitelnost. Tato

skutečnost je velkou výhodou při objednávání škol, kdy nás nelimituje nepřítomnost

lektora, který umí daný program, jelikož ho umíme všichni. Každý pracovník zvládá

také na výbornou obsluhu infopultu a regionálního obchůdku.

Díky velkému množství programů jsme si také uvědomili, kterým směrem se v

realizaci výukových programů chceme posunout. Důležitější je pro nás kvalita

odvedeného programu oproti kvantitě. Na programech respektuje základní přístupy k

environmentální výchově a vzdělávání.

Čtyři roky fungování této instituce nám ukázaly, co je potřebné a že chceme

především naplňovat cíle obecně prospěšné společnosti. Být tu pro návštěvníky

Moravského krasu, kteří potřebují radu, chtějí navštívit naši expozici nebo nakoupit u

nás v obchůdku. Na sociálních sítích a webových stránkách informujeme širokou

veřejnost o důležitých informacích z jejich okolí, ale také upozorňujeme na

celosvětové problémy, jako je sucho či nedostatek pitné vody.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří nás podporují, od správní a dozorčí rady, přes

subjekty poskytující nám dotace až po návštěvníky, díky nim stojíme tam,

kde chceme být.


