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Úvodem



Při psaní výroční zprávy přepadl Záboj (předseda rady sdružení) Martina

(výkonného ředitele) následujícími otázkami:

Co v období 2004 – 2006 považuješ za největší skok?

Hrubě zjednodušeně bych řekl asi toto: v roce 2005 jsme získali dva větší pro-

jekty a to nás zásadně katapultovalo vpřed. Proč říkám „hrubě zjednodušeně“?

To je myslím úplně jasné: získání projektu samo o sobě nemusí nic znamenat.

Je to jen prostředek k něčemu, výzva, kterou lze využít, ale i promarnit.

Já jsem přesvědčen, že jsme se té výzvy chopili dobře. Tím neříkám „zvládli

jsme vše levou zadní“, naopak. Vůbec nechci zapírat problémy. Ale právě boj

s nimi nám dal mnoho zkušeností a celkově nás utužil.

Čeho si na práci v DAPHNE nejvíc ceníš?

Pro mne osobně jsou nejcennější vztahy mezi lidmi v DAPHNE. Ačkoliv to

leckomu může znít divně, já považuji kultivování zdravého ovzduší mezi lidmi

za naprosto základní podmínku dobrého fungování. I v oblasti mezilidských

vztahů jsme si prošli těžkými obdobími, a právě o to více si cením otevřenosti

a rozumného přístupu lidí v týmu, díky čemuž jsme potíže přestáli a posunuli

se opět vpřed.

Chystáš se něco změnit v dalších letech? Prozradíš co?

Odpovím šalamounsky: chystám se změnit to, že se na chystání změn budou

významněji podílet i další lidé – zejména koordinátoři projektů, zatímco dopo-

sud to bylo převážně na mně. Má to jasnou logiku – díky dosavadnímu inten-

zivnímu rozvoji a sbírání zkušeností „vyrostli“ v DAPHNE lidé, kteří jsou již

naprosto kompetentní rozhodovat o řízení organizace. Jsem si jist, že to zvlád-

nou, a na tu spolupráci se velmi těším.

Vzpomeneš si na nějakou veselou příhodu z práce?

Vždycky se zasměju nad situací, kdy jsme v červnu 2005 jakožto zcela nezku-

šení dopisovali náš první větší projekt – „Blanský les in NATURA“. Jak už to

bývá, žádost jsme dotiskli nedlouho před odjezdem posledního trolejbusu,

kterým se dal stihnout poslední vlak do Prahy, kde se projekt odevzdával. 

Žádost byla vytištěna – ale ne svázána! Nezbývalo než z desetikilové krouž-

kové vazačky odšroubovat kliku, aby se vazačka dala nacpat do batohu, ve

vlaku zas kliku našroubovat a žádost svázat. Vlak hodně drncal, a tak jsem

byl rád, že jsme proděravění papírů stihli ještě předtím v kanceláři – to si ve

vlaku opravdu nedokážu představit. 

Co si o mně mysleli spolucestující, nevím. Projekt jsme ale včas odevzdali 

a nakonec i získali. Proto na tomto místě veřejně děkuji tomu, koho napadlo

tuto praktickou, přenositelnou kroužkovou vazačku koupit. Dotyčný se zásad-

ně zasloužil o rozvoj DAPHNE ČR – Institutu aplikované ekologie.
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Kdo jsme



DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Občanské sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie založili

studenti Biologické a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity jako

partnerskou organizaci slovenského DAPHNE – Inštitútu aplikovanej

ekológie.

Naším posláním je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospo-

daření v krajině prováděním odborného výzkumu a osvěty v oblasti

ekologie a zemědělství. Toto poslání se snaží naplňovat tým lidí z růz-

ných oborů, kteří řeší projekty a studie zaměřené např. na agro-envi-

ronmentální opatření, ekologii lučních společenstev apod.

Cíle sdružení jsou:

provádět aplikovaný výzkum v oblasti ochrany přírody 

a životního prostředí

zvyšovat informovanost veřejnosti

zapojovat veřejnost do řešení záležitostí ochrany 

přírody a životního prostředí

rozvíjet nové přístupy ke studiu ekosystémů 

a aplikovat tyto přístupy v praxi

vzdělávat studenty v oblasti aplikovaného 

výzkumu

podporovat koncepce trvale udržitelného 

života

přispívat ke spolupráci mezi vědeckými, 

vzdělávacími a dalšími odbor-

nými institucemi, orgá-

ny státní správy 

a veřejností
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Projekty
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Stručný popis projektů (v abecedním pořadí)

groenvironmentální politika ve vybraných státech EU

Cílem této studie bylo nabídnout zásobu zahraničních zkuše-

ností s tvorbou a implementací agroenvironmentální (AE)

politiky jako podklad pro plánování AE politiky v České

republice. Při zpracování se vycházelo z příslušných doku-

mentů a konzultací s odborníky z šesti vybraných zemí

(Anglie, Estonsko, Rakousko, Sasko, Slovensko, Slovinsko).

Studie popisuje systém AE titulů, přibližuje je v kontextu ze-

mědělských a přírodních specifik dané země a popisuje proces,

jakým AE politika vznikala. Informace k jednotlivým zemím jsou členěny do

šesti kapitol: Úvod, Systém AE opatření, Administrace, Poradenství, EAFRD,

Další postřehy. Na konci studie jsou uvedeny odkazy na stěžejní dokumenty

AE politiky dané země a kontakty na důležité instituce.

Koordinátor: Martin Střelec

Období realizace: 03/2005 – 11/ 2005

Financování: MŽP, VÚZE

Harmonogram projektů

Název projektu 2004 2005 2006

Texty do brožury "Agroenviron-
mentální programy ČR" 
Zhodnocení diverzity v minulosti
zatravněných pozemků
Monitoring aluviálních typů
biotopů v ČR
Střet dodržování opatření v AE 
se zájmy ochrany přírody

Ekofilm

Filmárum

NATURA 2000 – mapy pro
biogeografické semináře
Agroenvironmentální politika 
ve vybraných státech EU

Blanský les in NATURA

Zdravá krajina

Luční společenstva – indikátory
nutrientů v povodí
Informační brožura 
"Kořenové čistírny"
Stopy lidského hospodaření 
v krajině



7

B

E

lanský les in NATURA

Cílem projektu bylo v zájmovém území navrženém

do soustavy evropských chráněných území Natura

2000 (pSCI Blanský les) maximálně zohlednit potřeby

skupin, které mají aktivní vliv na přírodu a krajinu – ze-

mědělci a starostové obcí. Projekt byl postaven na prů-

zkumu potřeb těchto skupin, přísunu důležitých informací

o zájmovém území a zajištění návazných informačních toků.

Zkušenosti a přístupy z projektu jsou obecněji použitelné při plánování využí-

vání chráněných území systému Natura 2000. V projektu se modelově imple-

mentovaly profesionální přístupy převzaté ze zahraničí: plán péče o farmu.

Konkrétním výstupem projektu je brožura „Praktický pomocník pro hospoda-

ření v Blanském lese“ a publikace „Co chtějí zemědělci říct a co potřebují

slyšet?“ shrnující metodické přístupy, zkušenosti 

z projektu a výsledky jednotlivých aktivit.

Koordinátor: Martin Střelec

Období realizace: 11/2005 – 10/2006

Financování: NROS

Partneři: Správa CHKO Blanský les

KOFILM – Mezinárodní filmový festival o ži-
votním prostředí, přírodním a kulturním dědictví

Spolupráce na festivalu Ekofilm patří k významným vzdě-

lávacím aktivitám naší organizace. Již tři ročníky jsme společ-

ně se studentským spolkem „Na hnízdě“ zajišťovali program týdenního festi-

valu v rámci Biologické fakulty Jihočeské univerzity. Tradiční náplň festivalu,

promítání soutěžních snímků, doplňují tematické přednášky a besedy se

zajímavými hosty. Promítání bývá doplněno doprovodným programem např.

výstavou fotografií studentů a pedagogů, výstavou a workshopem představu-

jící činnost regionálních neziskových organizací či ochutnávkou ekologických

produktů místních zemědělců.

Koordinátor: Libuše Desetová

Období realizace: podzim 2004, 2005, 2006

Financování: MŽP (spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním

rozpočtem České republiky)

Partneři: MŽP, Auviex, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, studentský

spolek „Na hnízdě“ (BF JU)
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ILMÁRUM – promítání pro veřejnost o přírodě a lidech

Filmárum vzniklo jako reakce na mezinárodní filmový

festival Ekofilm 2004. Studentům i veřejnosti již druhým

rokem nabízí promítání filmů s pestrou škálou témat 

– od cestopisů přes zajímavé dokumenty až po animo-

vané filmy s tématikou ochrany přírody; s významem

lokálním i globálním. Promítání probíhá během semes-

tru jednou za 14 dní v areálu Biologické fakulty a je zdar-

ma. Vybraná promítání bývají doplněna přednáškou a bese-

dou s odborníky, kteří teoretickou část doplní svými zkušenostmi a názory. 

V roce 2006 provázela promítání fotografická a výtvarná soutěž. Část děl byla

věnována do prodejní výstavy, jejíž výtěžek putoval do centra denních služeb

Domino při Městské charitě. 

Koordinátor: Libuše Desetová

Období realizace: od 10/2004

Financování: DAPHNE ČR, Jihočeský kraj, sponzoři

Partneři: Biologická fakulta Jihočeské univerzity,

studentský spolek „Na hnízdě“ (BF JU)

nformační brožura „KOŘENOVÉ ČISTÍRNY –
alternativní způsob nakládání s odpadními vodami“

Příručka přehledně shrnuje současné znalosti o kořenových čistírnách a ostat-

ních druzích polopřirozených a umělých mokřadů. Vysvětluje, jak fungují,

jaké jsou typy, jak je provozovat a jakou legislativou se řídit. Dále jsou zde

uvedeny kontakty na osoby, které se zabývají touto problematikou, a příklady

a zkušenosti s provozem kořenových čistíren na Českobudějovicku. Brožurka

je určena obcím, soukromým osobám, provozovatelům penzionů, zeměděl-

cům a dalším zájemcům.

Koordinátor: Milan Kouřil

Období realizace: 07/2006 – 11/2006 

Financování: Jihočeský kraj, DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

uční společenstva – indikátory nutrientů v povodí
Projekt sestával ze dvou částí: výzkumné a popularizační. Cílem výzkumné

části bylo na základě dostupných informací navrhnout metodiku indikace živin

a ověřit její využitelnost na případové studii (na území Moravského Krasu).

Výstupem byla metodika sledování živin, využitelná odpovědnými pracovníky
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např. při hodnocení dopadu agroenviromentál-

ních opatření na životní prostředí. Osvětová část

projektu zahrnovala přípravu informačních mate-

riálů na téma živiny v krajině: od informací o jejich

výskytu a koloběhu, přes informace o důsledcích zvýše-

né hladiny živin ve vodách až po seznámení s metodami

sledování množství živin v krajině pomocí vegetace. Výstupem

populárně-naučné části byla brožurka Živiny v krajině, webové stránky a člá-

nek v zemědělském časopise.

Koordinátor: Záboj Hrázský

Období realizace: 04/2006 – 12/2006 

Financování: UNDPP/DRP prostřednictvím REC ČR

Partneři: ZO ČSOP Ponikva

onitoring aluviálních typů biotopů v ČR

Cílem projektu bylo vytvořit metodiku pro monitoring

biotopů říčních niv. Podle navrhnuté metodiky byla poříze-

na a zpracována sada dat ze tří vybraných nivních lokalit v ČR (niva Lužnice,

Moravy a Orlice). V rámci metodiky bylo zhodnoceno složení vegetace mokřad-

ních společenstev v závislosti na výšce hladiny spodní vody a jejích fyzikálně-

chemických vlastností. Rovněž je zde popsáno, jak prostřednictvím rostlin-

ných indikátorů hodnotit zastoupení invazních druhů a jak monitorovat míru

obhospodařování travních porostů. 

Koordinátor: Záboj Hrázský

Období realizace: 05/2004 – 10/2004

Financování: součást výzkumného projektu VaV 610/4/01 pro AOPK ČR

ATURA 2000 – mapy pro biogeografické semináře

Biogeografické semináře slouží k setkání zástupců Evropské komise, Evrop-

ského tématického střediska ochrany biodiverzity (ETC/BD), vlád, nevládních

neziskových organizací, organizací vlastníků a uživa-

telů půdy a nezávislých expertů. Účelem semináře

je diskutovat a odsouhlasit dostatečnost navrže-

ných evropsky významných lokalit pro každý

druh a typ stanoviště jednotlivých členských

států v dané biogeografické oblasti.
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V rámci našich aktivit ve sdružení nevládních organizací Koalice pro Naturu

2000 jsme připravovali mapové podklady pro dva semináře, které se týkaly

ČR: panonský biogeografický seminář (území jižní Moravy) v září 2005 a konti-

nentální biogegrafický seminář (ostatní území) v dubnu 2006.

Koordinátor: Záboj Hrázský

Období realizace: 2005 – 2006

Financování: Arnika, o.s. (subdodávka v rámci grantu Nadace Partnerství

„Koalice pro Naturu 2000 pro rok 2006“)

Partneři: SEV Ametyst, Česká botanická společnost,

ZO ČSOP Veronika

topy lidského hospodaření v krajině 

Putovní výstava se pomocí komentovaných foto-

grafií „obyčejné krajiny“ snaží odpovědět na některé

otázky týkající se vlivu člověka a jeho hospodaření na

vzhled krajiny. Je zaměřena na tři hlavní způsoby využí-

vání krajiny: zemědělské hospodaření, lesní hospodaření a život v krajině.

Výstava se pokouší odpovědět na otázky: Jak moc je naše krajina pozměněna

lidským hospodařením? Kde všude můžeme vidět stopy využívání krajiny, když

jí procházíme? Lze krajinu dlouhodobě využívat a přitom ji zachovat zdravou?

Výstava putuje po větších městech jihočeského kraje.

Koordinátor: Milan Kouřil

Období realizace: od 10/2006

Financování: EVVO Krasec

třet dodržování opatření 
v AE (dle nařízení vlády 242/2004) se zájmy ochrany přírody 
a bariéry vstupu do příznivých opatření na ochranu přírody

Účelem této studie bylo zjistit, v jakých případech dochází ke střetům podmí-

nek jednotlivých agroenvironmentálních titulů (AE) se zájmy ochrany přírody 

a zároveň v čem spočívají bariéry, které zemědělcům brání ve vstupu do ochra-

nářsky příznivých opatření. Studie probíhala na území čtyř okresů (Louny,

Prachatice, Trutnov a Uherské Hradiště), které vždy částečně spadají do chrá-

něného území (CHKO České středohoří, NP Šumava, KRNAP a CHKO Bílé

Karpaty). Formou dotazníkového rozhovoru jsme zjišťovali,

jak jednotlivé tituly i systém jako celek fungují v praxi: co

se osvědčilo, kde vznikají problémy a co a jakým způso-
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bem do budoucna změnit. Na základě zkušenosti zemědělců a pracovníků

ochrany přírody jsme identifikovali problematická místa v podmínkách AE

titulů a následně navrhli konkrétní řešení těchto problémů.

Koordinátor: Martin Střelec

Období realizace: 7/2004 – 11/2004

Financování: MŽP ČR

ext do informační brožury
„Agroenvironmentální programy ČR“

Cílem brožury bylo seznámit zejména země-

dělskou veřejnost s nově vzniklým systémem

dotací, zavedených se vstupem do EU, tzv. agro-

environmentálních opatření. Pomocí stručných 

a výstižných textů je vysvětlen ekologický význam agro-

environmentálních opatření a jejich jednotlivých titulů. U každého titulu jsou

konkrétně uvedeny podmínky vstupu do těchto opatření a výše plateb.

DAPHNE ČR spolupracovalo na textech s hlavním zpracovatelem publikace 

– Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a s koordinátory z MŽP.

Koordinátor: Martin Střelec

Období realizace: 11/2003 – 1/2004

Financování: MŽP ČR

Partneři: PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců ČR 

DRAVÁ KRAJINA – Síť environmentálních informačních a poraden-
ských center pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Cílem projektu je vytvoření a rozvoj sítě tří vzdělávacích a poradenských stře-

disek (DAPHNE ČR, Stanice Pomoc Přírodě, ČSOP Libosváry) ve spolupráci 

s dalšími partnery (CEGV Cassiopeia, město Týn nad Vltavou, Novohradská

občanská společnost). Posláním této sítě je poskytovat komplexní a kvalifiko-

vané vzdělávání a poradenství podporující hospodaře-

ní šetrné k přírodě a krajině. Aktivity jsou cíleny

zejména na zemědělce, jejichž hospodaření

krajinu intenzivně a bezprostředně formuje.

Pracujeme však i s dalšími skupinami,

které dění v krajině ovlivňují či ovlivňovat

budou (studenti ekologie a zemědělství,

žáci základních a mateřských škol, úřed-

níci státní správy a další).
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Těžiště činnosti DAPHNE ČR spočívá v poskytování individuálního odborného

poradenství pro zemědělce formou osobních návštěv (tzv. mobilní poraden-

ství) ve třech jihočeských regionech – Českobudějovicko, Vltavotýnsko a Trho-

vosvinensko. Cílem tohoto poradenství je zejména pomoci klientovi s praktic-

kým uplatňováním principů šetrného hospodaření a poukázat na význam ze-

mědělství v péči o krajinu.

Dalšími aktivitami projektu jsou detailní průzkum potřeb zemědělců a před-

stavitelů obcí, osvětové programy pro školy, exkurze a praxe na farmách,

„dálková“ (e-mailová, telefonická a on-line) poradna, tvorba

praktických informačních a osvětových materiálů a studie 

o environmentálním vzdělávání zemědělců v zahraničí.

Koordinátor: Martin Střelec, Jiří Koptík, Milan Kouřil

Období realizace: 02/2006 – 01/2008

Financování: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

(Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky)

Partneři: Stanice „Pomoc přírodě“, ZO ČSOP Libosváry, CEGV

Cassiopeia, Novohradská občanská společnost, o.p.s., město Týn nad Vltavou

hodnocení diverzity v minulosti zatravněných pozemků 

Studie byla vypracována jako součást projektu, jehož cílem bylo navrhnout

regionální osevní směsi pro zakládání druhově bohatých luk na

území ČR. DAPHNE ČR provedlo ve 14 vytypovaných oblastech

na území celého státu tříletý terénní průzkum v minulosti

zatravněných pozemků a jejich okolí. Porovnáním druhové-

ho složení pozemků zatravněných komerčními a regionál-

ními směsmi se skladbou zachovalých lučních porostů bylo

zjištěno, které druhy se uchycují z vysévaných směsí a kte-

ré jsou schopny se na plochy šířit samovolně z okolí. Výsled-

ky se staly podkladem pro návrhy druhů vhodných do regio-

nálních směsí pro jednotlivé oblasti. Výstupem projektu je roz-

sáhlá databáze v minulosti zatravněných pozemků, včetně lokaliza-

ce v GIS a mapových podkladů. Pro širší i odbornou veřejnost byly výsledky

celého projektu vydány v brožuře Obnova travních porostů regionální směsí.

Koordinátor: Záboj Hrázský, Martina Filipová

Období realizace: 2004 – 2006

Financování: MŽP – součást výzkumného

projektu VaV SM/6/2/04

Partneři: ZO ČSOP Bílé Karpaty
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Publikace
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Přehled publikací vydaných DAPHNE ČR

Co chtějí zemědělci říct a co potřebují slyšet ? (2006, 48 s.)

Publikace shrnuje výstupy a zkušenosti z projektu „Blanský les

in NATURA”. Pojednává o metodickém přístupu a výsledcích

jednotlivých aktivit projektu – průzkum potřeb mezi zemědělci,

sestavení praktické příručky pro zemědělce (Praktický průvod-

ce pro hospodaření v Blanském lese, viz níže), vytvoření komu-

nikační internetové platformy a návrhu plánu péče o farmu.

Živiny v krajině (2006, 16 s.)

Brožura byla vydána v rámci projektu „Luční společenstva –

indikátory živin v krajině“. Informuje o vlivu zvýšené hladiny

nutrientů na ekosystémy v povodí a o stavu lučních porostů.

Smyslem brožury je motivovat zemědělce i zaměstnance stát-

ní správy k maximálnímu využívání a podporování agrotechnic-

kých postupů neutrálních k výši hladiny nutrientů v krajině.

Kořenové čistírny – alternativní způsob nakládání 
s odpadními vodami (2006, 24 s.)

Brožura shrnuje současné znalosti o kořenových čistírnách 

a ostatních druzích mokřadů. Přibližuje jeden ze způsobů

čištění odpadních vod v souladu s přírodními procesy. Popisuje

jednotlivé kroky od plánů až po stavbu, novinky a kontakty na

osoby, které se v této oblasti pohybují i pro a proti kořenových

čistíren. Brožurka je určena hlavně obcím, soukromým oso-

bám, provozovatelům penzionů a zemědělcům.

Praktický pomocník pro hospodaření v Blanském lese
(2006, 64 s.)

Praktický pomocník pro zemědělce hospodařící v chráněném

území byl vydán v rámci projektu „Blanský les in NATURA”.

Obsahuje 25 témat vztažených k problematice hospodaření a

života v Blanském lese, obsahuje seznam úřadů a organizací

s kontaktními údaji a nechybí ani přehled příslušné legislativy.

Příspěvky do publikací

Agroenvironmentální programy České republiky (2004) 

Nevládní návrh doplnění evropsky významných lokalit
Natura 2000 v České republice (2006)

Obnova travních porostů regionální směsí (vydáno 2007)



15

Lidé



výkonný ředitel:

Mgr. Martin Střelec
vystudoval Biologickou fakultu JU, obor Botanika a Eko-

logie (2004), pedagogické minimum na Pedagogické

fakultě

zabývá se řízením a propagací organizace, významnou

náplní práce je působení v rovině informační a politické, v odborné sféře

se věnuje statistickým metodám a ekologii lučních společenstev 

v DAPHNE ČR od ledna 2004

koordinátoři projektů:

Mgr. Libuše Desetová
vystudovala Biologickou fakultu JU, obor Geobotanika

(2004), v současnosti postgraduální studium na Země-

dělské fakultě JU, obor Aplikovaná a krajinná ekologie

zabývá se především problematikou vztahu zemědělství a ochrany přírody

(poradce ve Zdravé krajině) a osvětovou činností. Věnuje se také fundrai-

singu.

v DAPHNE ČR od ledna 2004

Mgr. Martina Filipová
vystudovala Biologickou fakultu JU, obory Péče o životní

prostředí a Geobotanika (2004)

odborný pracovník v oblasti ekologie obnovy travních

porostů, ochrany přírody a agroenvironmentálních progra-

mů, vedoucí projektu. Podílí se na fundraisingu.

zaměstnanec DAPHNE ČR od ledna 2004 do listopadu 2005, nyní externí

spolupracovnice

Mgr. Záboj Hrázský
vystudoval Biologickou fakultu JU, obor Geobotanika

(2005)

odborný pracovník v oblasti ekologie společenstev,

vedoucí výzkumných projektů, GIS, zpracování ekologic-

kých dat, Natura 2000

s DAPHNE ČR spolupracuje od r. 2004, stálým zaměstnancem 

od prosince 2005 
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Mgr. Jiří Koptík
vystudoval Biologickou fakultu JU, obory Geobotanika

a Biologie ochrany přírody (2006) 

zabývá se především problematikou šetrného hospoda-

ření (projekt Zdravá krajina), vegetačním mapováním 

a plánováním managementu biotopů 

s DAPHNE ČR spolupracuje od roku 2004, stálým zaměstnancem od

června 2006 

Ing. Milan Kouřil
absolvent Agronomické fakulty MZLU v Brně. V součas-

nosti postgraduální studium na katedře Ekologie a život-

ního prostředí UP Olomouc. 

zabývá se zemědělskou problematikou (poradce ve Zdravé

krajině) a ekologií ve spojení se zemědělským hospodařením (kořenové

čistírny, alternativní energie)

v DAPHNE ČR od března 2006 

Mgr. Zuzana Veverková
vystudovala Biologickou fakultu Jihočeské univerzity,

obor Ekologie vyšších obratlovců (2004).

zaměřuje se na propojení podpory šetrného hospodaření 

s principy ochrany přírody, s důrazem na živočišné druhy.

v DAPHNE ČR od ledna 2006

odborní zaměstnanci:

Monika Borsodi
vystudovala Střední průmyslovou školu, poté dvouletou

Obchodní akademii 

zabývá se především administrativní stránkou na projektu Zdravá krajina

v DAPHNE ČR od dubna 2006 

Ing. Jan Hájek
vystudoval Zemědělskou fakultu JU, obor Všeobecné

zemědělství (2004), v současnosti postgraduální studium

na Zemědělské fakultě JU, obor Aplikovaná a krajinná

ekologie 
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zabývá se především problematikou vztahu zemědělství a ochrany přírody

(poradce ve Zdravé krajině) a částečně i problematikou Natura 2000. 

v DAPHNE ČR od ledna 2004 

Pavel Hosnedl
studuje Biologickou fakultu JU, obor Péče o životní

prostředí. 

zabývá se problematikou vztahu lidské činnosti k životnímu

prostředí a osvětou (Stopy lidského hospodaření v krajině,

poradce ve Zdravé krajině) 

v DAPHNE ČR od července 2006 

Mgr. Jana Karbulková
vystudovala Biologickou fakultu JU, obor Aplikovaná

ekologie (2002), pedagogické minimum na Pedagogické

fakultě (2002)

zabýva se především problematikou legislativy a komunalní politiky, podílí

se na přípravě odborných a osvětových textů (Blanský les in Natura)

v DAPHNE ČR od listopadu 2005

Mgr. Petra Konvalinková
vystudovala Biologickou fakultu JU, obor Geobotanika

(2004), pedagogické minimum na Pedagogické fakultě

(2005), v současnosti postgraduální studium na Biologické

fakultě JU, obor Botanika 

zabývá se především problematikou šetrného hospodaření (projekt Zdravá

krajina), vegetačním mapováním a získáváním a zpracováním odborných

podkladů a dat 

v DAPHNE ČR od ledna 2004

Mgr. Václav Pouska
vystudoval Biologickou fakultu JU, obor Botanika,

specializace Mykologie (2005)

odborný pracovník v oblasti ekologie společenstev, sběr a

digitalizce dat, zpracování dat metodami mnohorozměrných statistik,

technické zázemí

v DAPHNE ČR od ledna 2004 do června 2006, nyní externí spolupracovník
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Finanční
zpráva
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Vývoj hospodaření

Donoři – podíl financování v letech 2004 – 2006

(zobrazeni pouze donoři s financováním nad 100 000 Kč)

Náklady 2004 2005 2006
Vybavení 8 000 Kč 142 000 Kč

Provoz kanceláře (materiál) 54 000 Kč 42 000 Kč 211 000 Kč

Nákup služeb 104 000 Kč 243 000 Kč 580 000 Kč

Cestovné 55 000 Kč 102 000 Kč

Osobní 129 000 Kč 564 000 Kč 1 919 000 Kč

Ostatní 7 000 Kč 25 000 Kč

Náklady celkem 287 000 Kč 919 000 Kč 2 979 000 Kč
Výnosy
Prodej služeb 505 000 Kč 633 000 Kč 387 500 Kč

Dary 144 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč

Dotace a granty 92 000 Kč 2 467 500 Kč

Ostatní 13 000 Kč

Výnosy celkem 649 000 Kč 739 000 Kč 2 858 000 Kč

NROS – EU fond  
Transition Facility 2004
ESF – OP RLZ

ZO ČSOP Bílé Karpaty

AOPK ČR

MŽP

DAPHNE Bratislava

REC ČR

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
2004 2005 2006

Náklady celkem

Výnosy celkem
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Poděkování
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AOPK ČR – Středisko Pardubice

AOPK ČR – Středisko Praha

Arnika

Attavena, o.p.s. 

Biologická fakulta Jihočeská

univerzita

Centaurea – společnost pro

management a monitoring krajiny

Česká botanická společnost

Krajský úřad České Budějovice

Lesy ČR – Lesní závod Židlochovice

Novohradská občanská společnost

(NOS)

SEV Ametyst

Správa CHKO Bílé Karpaty

Správa CHKO Blaník

Správa CHKO Blanský les

Správa CHKO České Středohoří

Správa CHKO Český Ráj

Správa CHKO Křivoklátsko

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Správa CHKO Moravský Kras

Správa CHKO Poodří

Správa CHKO Šumava

Správa CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Žďárké vrchy

Správa jeskyní Moravský Kras

Správa KRNAP

Správa NP Šumava

Zemědělská agentura České

Budějovice

Zemědělská agentura Děčín

Zemědělská agentura Kolín

Zemědělská agentura Litoměřice

Zemědělská agentura Louny

Zemědělská agentura Mělník

Zemědělská agentura Rakovník

Zemědělská agentura Uherské

Hradiště

Zelený kruh

ZO ČSOP Bílé Karpaty

ZO ČSOP Libosváry

ZO ČSOP Ponikva

ZO ČSOP Rezekvítek

ZO ČSOP Veronika

V období 2004 – 2006 jsme spolupracovali s celou řadou organizací 

a odborníků. 

Jakkoliv není v lidských silách vytvořit kompletní seznam těch, kterým

bychom rádi za spolupráci poděkovali, chceme se o to alespoň pokusit.

Děkujeme za podporu našich projektů:

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR)

Evropský sociální fond (ESF)

Jihočeský kraj

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Nadace Partnerství

Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS)

Regionální environmentální centrum (REC ČR)

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE)

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Děkujeme za spolupráci na našich projektech:
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Jakub Borovec

Jan Čapek

Jiří Dušek

Jitka Farská

Bohumil Fišer

Jan Horník

Přemysl Hořejší

Ivan Houdek

Jiří Hummel

Jozef Jančo

Michal Jarolímek

Ivana Jongepierova

Petra Karešová

Petr Karlík

Jan Kaštovský

Libor Kotouč

František Krahulec

Jana Krčilová

Marcela Křížová

Tereza Lamošová

Kamila Lencová

Martin Lípa

Jiří Mach

Zdeňka Montagová

Jan Novák

David Novotný

Jaroslava Pelikánová

Michal Pešata

Tomáš Picek

Hanka Poková

Simona Poláková

Eva Potočiarová

Karel Prach

Jitka Radová

Iva Sedláková

Lenka Stará

Radek Sus

Simona Šafarčíková

Radka Šraitová

Petr Tomek

Jana Vaňková

Barbora Vašáková

Věra Vejvodová

Jan Vondrák

Jan Vymazal

Richard Watzka

Katka Zemanová

Zdeňka Žáková

rodina Koubova

studentský spolek 

„Na hnízdě”

(BF JU)

Děkujeme za vynikající spolupráci odborníků a kolegů:

zemědělci a starostové z území Blanského lesa

zemědělci z Vltavotýnska, Trhovosvinenska a Českobudějovicko

zemědělci z CHKO Bílé Karpaty, Blaník, České Středohoří, Český Ráj,

Křivoklátsko, Litovelské Pomoraví, Moravský Kras, Poodří, Šumava,

Třeboňsko, Žďárké vrchy, NP Krkonoše 

... a další zemědělci, kteří nám byli 

nápomocni radou a poskytnutými

informacemi
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Na sklonku roku 2003 skupina mladých lidí – tehdy studentů biologie,

ekologie a zemědělství – ustanovila pro svou novou organizaci

DAPHNE ČR ambiciózní cíl: provádět kvalitní odborný výzkum a jeho

výsledky maximálně využít v praxi.

Dosavadní výsledky směřování k tomuto cíli vám představuje tato

výroční zpráva. Cesta za vytyčeným cílem však nekončí a po právu 

se ptáte: Co je pro DAPHNE ČR výzvou v příštím období?

Tým DAPHNE ČR vidí velký prostor pro rozvoj v oblasti odborného

výzkumu a vědy. Dosavadní botanické, ekologické i jiné sběry dat mají

potenciál přerůst v dlouhodobý výzkum a monitoring. Shromážděná

data motivují produkovat odborné výstupy. DAPHNE ČR bude usilovat

o další propojování s akademickou sférou: je plánováno hostování na

přednáškách a seminářích, vedení studentských praxí a diplomových

prací, společné projekty a spolupráce na výzkumu s akademickými

pracovišti.

Z výzkumného základu vychází další pilíř činnosti – aplikace do praxe.

Ze všech dat sebraných v rámci výzkumu budou vyvozeny závěry pro

dané území, navrženy a hlavně zrealizovány konkrétní zásahy a mana-

gementy na úrovni např. zemědělského podniku, chráněného území

či povodí. Odborní poradci DAPHNE ČR budou zvyšovat svou kvalifi-

kaci pro vyhodnocování vlivů hospodaření na biodiverzitu a krajinu,

komunikovat se zemědělci či orgány ochrany přírody a dotahovat

návrhy až do podoby výběru dotačních titulů či vypracování projektu.

Budeme dále spolupracovat na přípravě dokumentů a koncepcí jako

jsou agro-environmentální opatření či síť chráněných území Natura

2000.

Práce DAPHNE ČR vychází z regionálních základů (terénní výzkum na

konkrétních lokalitách, poradenství v regionech Českobudějovicka),

výsledky práce budou uplatňovány na národní úrovni. Již nyní je při-

pravována spolupráce a partnerství na úrovni celostátní i nadnárodní.

DAPHNE ČR tak dostává základnímu ze svých cílů: síťování organi-

zací a zprostředkování odborné informace na mnoha úrovních.
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Kontakt
Adresa: DAPHNE ČR 

Institut aplikované ekologie

Husova 45/622

370 05 České Budějovice

Telefon: 385 311 019 

E-mail: daphne@daphne.cz 

www.daphne.cz

Číslo účtu: 568227339/0800 

(Česká spořitelna)

IČ: 266 48 881 

DIČ: CZ 266 48 881

design: WWW.RWDESIGN.SK


