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Výroční zpráva za rok 2020

Jižní Hády:

Vrch Hády se nachází na východním okraji Brna a spadá již do jižní části Moravského 
krasu. Vzhledem k poloze, klimatickým a geologickým podmínkám a působení člověka se na 
jižních svazích Hádů vyvinula a zachovala vzácná společenstva kulturní stepi.

Od začátku 20. století však došlo k postupnému otevření několika lomů a těžební prostor 
byl definitivně zrušen až v roce 1998. Těžba v jednotlivých částech lokality ovšem ustala již 
o řadu let dříve a začaly i první rekultivační práce. Lom Džungle byl částečně zavezen, v Rů-
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ženině lomu se podařilo prosadit unikátní přírodě blízkou rekultivaci a etážový lom byl více 
méně ponechán přírodní sukcesi.

I  přes odtěžení značné části  přírodně cenných ploch, zůstávají  Hády lokalitou mimo-
řádného přírodovědného významu v nadregionálním měřítku.  Neopomenutelný je také vý-
znam rekreační.

Většina  území  Hádů  dnes  požívá  zákonné  ochrany.  Rozkládá  se  zde  NPR Hádecká 
planinka, PP Kavky, PP Velká Klajdovka, VKP Odvaly a EVL Jižní svahy Hádů.

Naše organizace:

Pozemkový spolek Hády vznikl na podzim roku 2000 jako základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody. Vznikl tak samostatný subjekt umožňující o vzácné území efektivně 
programově pečovat. Dlouhodobým cílem Pozemkového spolku Hády je zajistit optimální vy-
užívání  lokality  Hády  tak,  aby  byla  zachována  a  dále  rozvíjena  její  jedinečná  přírodní 
hodnota, ale zároveň umožněno šetrné rekreační využití části území, a to zejména k ekový-
chovným aktivitám.

Pozemkový spolek Hády je dnes vlastníkem lomu Džungle a větší části pozemků v etá-
žovém lomu. V dlouhodobém pronájmu na dobu neurčitou má pozemky v PP Kavky, EVL 
Růženin lom a plochy v PP Velká Klajdovka a přilehlém okolí. Celkem má PSH ve správě 
více než 50 ha území.

Přehled činností ZO ČSOP PSH v roce 2020:

Management spravovaných území
Pro zachování a podporu jedinečných přírodních hodnot Hádů je nezbytný soustavný 

management.  Nejcennější  jsou  na  Hádech stepní  a  lesostepní  biotopy  s  výskytem mnoha 
ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zejména tyto biotopy jsou neustále ohroženy zarůs-
táním ostatní vegetací a křovinami. Jednotlivé plochy s cennou lesostepní vegetací byly proto 
postupně  ručně  posečeny pomocí  křovinořezu.  Přitom bylo  postupováno  tak,  aby byl  za-
chován prostor pro vývoj bezobratlých živočichů. Posečená rostlinná hmota byla z území od-
straněna. V maximální možné míře byla nasušena na seno využitelné pro krmení zvířat v La-
macentru Hády, zbytek byl spálen nebo zkompostován.

Součástí péče o ohrožené druhy stepí a lesostepí byla i redukce přehuštěných dřevin a li-
kvidace nežádoucích náletových dřevin a invazních druhů. Na konci roku 2020 byly v etá-
žovém lomu z prostoru VKP Odvaly odstraněny všechny hojné výmladky invazně se šířícího 
a rychle rostoucího topolu kanadského i další nežádoucí druhy.

PSH má ve správě přes 50 ha pozemků na Hádech. Po celé ploše byly v průběhu roku 
prováděny v různém rozsahu údržbové práce pro podporu zdejších vzácných druhů rostlin 
a živočichů. Nejintenzivnější péče přitom byla samozřejmě tradičně věnována zvláště chráně-
ným územím – PP Kavky, PP Velká Klajdovka a Růženinu lomu. Na dně lomu Džungle byla 
vegetace  udržována  řízenou  pastvou.  Pokračovalo  také  úsilí  tvořit  a  podporovat  mozaiku 
stepních stanovišť na úhorech pod jižním svahem Hádů, které mají značný potenciál pro ší-
ření cenných druhů z chráněných území na Hádech.

V celém prostoru ve správě PSH byly také průběžně uklízeny odpadky a odstraňována 
ohniska černých skládek. Kontrolována byla také návštěvnická infrastruktura území sloužící 
k informovanosti  veřejnosti  a  k  ochraně  cenných  ploch.  Kontrolován  byl  i  stav  soustavy 
mělkých tůněk vytvořených v předchozím roce pro obojživelníky a další na vodu vázané or-
ganismy v zamokřeném prostoru v PP Kavky.



ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády                                                                            Výroční zpráva za rok 2020

Pozitivním počinem zejména  pro  opylující  hmyz  byla  v  roce  2020  výsadba  dvaceti 
stromů – lip a ovocných stromů náležejících k různým tradičním českým odrůdám. Skladba 
stromů vysazených na  dně  lomu Džungle  byla  zvolena  s  cílem zajistit  pro  opylovače  co 
nejdelší období, kdy bude nějaký strom kvést.

Po letech se naše organizace opět vrátila také ke sběru a výsevu semen stepních rostlin. 
V rámci zkoumání náročnosti tvorby biologicky hodnotných regionálních lučních směsí byla 
sbírána semena vybraných druhů a v části lomu Džungle založena experimentální matečnice.

Průběžně  byl  také  ve  spravovaných  územích  monitorován  vývoj  vegetace  a zejména 
výskyt a početnost vzácných druhů rostlin. Získávané informace jsou využívány při vyhodno-
cování dosavadního managementu a plánování další péče.

Práce na Hádech byly podpořeny také několika projekty – viz dále.

Působení na veřejnost, ekovýchova
Hlavním prostorem pro komunikaci naší organizace s veřejností je od roku 2011 Lama-

centrum Hády – ekocentrum vybudované v lomu Džungle. Lamacentrum vzniklo jako místo 
propojení lidí, přírody, zážitku a poznání. V unikátním prostoru dnes funguje zázemí pro ná-
vštěvníky Hádů oživené o zajímavá zvířata (lamy alpaky, ovce, kozy, králíci, včely), která vý-
borně slouží také při zážitkově-vzdělávacích programech pro děti, mládež i dospělé. Pro or-
ganizované dětské skupiny realizujeme výukové programy a v pravidelných otevíracích hodi-
nách se věnujeme návštěvníkům z řad veřejnosti. Rok 2020 ve znamení pandemie byl však 
samozřejmě zcela mimořádný.

Veškeré naše aktivity se odehrávají venku, a proto je pro nás hlavní sezóna přímé práce 
s lidmi omezena počasím a spadá do období od dubna do října. Když byl v půli března 2020 
vydán zákaz akcí pro veřejnost, dále až do druhé půlky května trvající zákaz setkávání více 
než deseti osob a to stejné opět od začátku října, bylo to tvrdé omezení našeho provozu. Právě 
jarní a podzimní měsíce bývají v Lamacentru návštěvnicky nejbohatší a koná se také nejvíce 
výukových programů pro školy. Omezení provozu škol bylo samozřejmě druhým problémem.

Když muselo Lamacentrum zrušit běžné otevírací hodiny pro veřejnost, přišli jsme s na-
bídkou soukromých programů. Rodiny si mohly objednat konkrétní čas, kdy se jim v Lama-
centru na zvoleném programu věnoval lektor zcela individuálně. Tento koncept se nám vzhle-
dem k přímé práci s malou skupinou zalíbil a stal se oblíbeným i u veřejnosti. Proto jsme se 
rozhodli nabídku takovýchto soukromých programů pro veřejnost zachovat již trvale.

Jak  jen  to  bylo  možné  vzhledem  k  epidemiologické  situaci  a  vládním  nařízením, 
obnovovali jsme standardní provoz Lamacentra.

Pro veřejnost je běžně od dubna do října otevřeno po celý víkend od 10 do 18 hod. (v létě 
navíc ještě ve středu odpoledne), mimo tuto hlavní sezónu pak v neděli odpoledne. V otevíra-
cích hodinách se jednotlivým skupinám návštěvníků věnuje lektor, který jim představí nejen 
chovaná zvířata, ale také historii a význam okolní přírody. Ekovýchovné a osvětové působení 
na široké spektrum veřejnosti  zachováváme jako náš hlavní cíl  a funkci  Lamacentra.  Ná-
vštěvníkům jsou zde také volně k dispozici různé tiskové materiály, letáčky a brožury týkající 
se zdejší lokality a ochrany přírody. Z větších tematických víkendových akcí jsme v roce 2020 
mohli zrealizovat tradiční exkurze za krásami PP Kavky a na podzim jsme stihli oslavit 20leté 
výročí  existence Pozemkového spolku Hády.  Oslava byla  koncipována jako soubor tema-
tických informačních a edukačních aktivit a her pro rodiny s dětmi.

Výukové  programy pro  děti  a  mládež  byly  realizovány  ve  všední  dny.  Vybírat  bylo 
v roce 2020 možné z nabídky výukových programů zaměřených např. na opylovače, ptáky, 
zpracování přírodních vláken aj. Kromě programů pro běžné děti jsme zrealizovali také 13 
specifických programů pro osoby (převážně děti a mládež) s poruchou autistického spektra či 
s jiným zdravotním znevýhodněním.
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V  roce  2020  byl  v  areálu  Lamacentra  dokončen  nový  významný  prvek  –  jezírko 
s mokřadní zónou. Jezírko ihned osídlila řada na vodu vázaných organismů. V září jsme pi-
lotně ověřili nový výukový program o vodě, který tedy nově zařazujeme do naší nabídky. Je-
zírko s povalovým chodníčkem ihned začalo sloužit dětem na programech i návštěvníkům 
z řad veřejnosti a je a bude využíváno k ekovýchovným aktivitám.

V roce 2020 jsme se mnohem více soustředili na komunikaci s veřejností prostřednic-
tvím sociálních sítí. Díky tomu se nám podařilo mimo jiné zvýšit zájem veřejnosti o naši práci 
a rozšířit lidem povědomí o šíři činností, které zajišťujeme. Právě intenzivní komunikace na 
sociálních sítích jistě stojí i za velkou – a vskutku nečekanou – vlnou podpory, které se nám 
dostalo od našich sympatizantů, ať už podpory „jen“ morální nebo i formou příspěvku na naši 
činnost.

Návštěvnost Lamacentra Hády a realizované programy za rok 2020:
Mateřské školy: 10 programů,  249 dětí
Základní školy: 11 programů, 186 dětí
Kroužky, CVČ, tábory apod.:  21 programů, 443 dětí
Osoby s handicapem (PAS či jiné): 13 programů, 75 osob
Soukromé programy pro rodiny či přátele: 215 programů, přes 800 osob
Návštěvníci v otevírací době: 11796 osob

Získané granty, dotace apod. na projekty v roce 2020:

• MŽP – PPK 2020: Výsadba škály odrůd třešní/višní podporující opylovače
• MŽP – PPK 2020: Mozaika stepních stanovišť pod Hády
• MŽP – SFŽP: Národní síť EVVO – podpora výukových programů v období 1. 9. 2020 

až 30. 6. 2022
• Jihomoravský  kraj:  Jezírko  s  mokřadní  zónou  pro  EVVO  –  projekt  realizovaný  

v období let 2019–2020
• Jihomoravský kraj: Prosklený úl pro EVVO – projekt realizovaný v období let 2020–

2021
• Jihomoravský kraj: Opatření ke zlepšení  přírodního a krajinného prostředí na  území  

přírodní  památky  Kavky  a  v  jejím  ochranném  pásmu  a  přírodní  památky  Velká  
Klajdovka

• Statutární město Brno:  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na Hádech –  
EVVO v Lamacentru za podpory statutárního města Brna

• Statutární  město  Brno  (OSP  MMB):  O  přírodě  v  přírodě  se  zdravotně  
handicapovanými

• Statutární město Brno (OŽP MMB): Podpora suchomilné vegetace na Hádech 2020
• Statutární  město Brno (OŽP MMB):  Opatření  ke zlepšení  přírodního a krajinného  

prostředí  na   území  registrovaného  významného  krajinného  prvku  Růženin  lom  1  
(Džungle)

• Statutární  město Brno (OŽP MMB):  Opatření  ke zlepšení  přírodního a krajinného  
prostředí na  území registrovaného významného krajinného prvku Pod Hády

• Statutární  město Brno (OŽP MMB):  Opatření  ke zlepšení  přírodního a krajinného  
prostředí na  území registrovaného významného krajinného prvku Odvaly

• Městská část Brno-Líšeň: Úklid v přírodní lokalitě Hády
• ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – 

Podpora aktivit ZO ČSOP PSH
• ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity – Stepní společenstva Hádů
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• ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity – Tvorba lučních směsí
• Nadační fond Avast: Stín pro ovečky

V roce  poznamenaném  pandemií  na  náš  provoz  finančně  přispělo  nebývalé  množství 
drobných dárců. Za větší finanční dar na podporu environmentální výchovy v Lamacentru 
Hády  děkujeme  firmě  Českomoravský  cement  a.s.  Svou  prací  činnost  naší  organizace 
podpořili také dobrovolníci.

Celkový přehled financování a hospodářský výsledek organizace je uveden na konci vý-
roční zprávy.

Poděkování:

Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2020 nějakým způsobem spolupracovali a jakkoliv 
podpořili naši činnost. Vedle institucí a společností, které podpořily některé z našich projektů, 
děkujeme zejména mimořádnému množství individuálních dárců, kteří nás podrželi ve velmi 
obtížné situaci během pandemie. Vůbec jsme nečekali tak velkou vlnu solidarity. Velký dík 
pak  opět  patří  MVDr.  Táně  Husákové  a  MVDr.  Ondřeji  Krajíčkovi  za  ochotnou  pomoc 
a cenné rady při péči o chovaná zvířata.
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Finanční rozvaha (v tis. Kč):

Aktiva Pasiva

Stálá aktiva 6015

Vlastní zdroje krytí 
stálých a oběžných 
aktiv 8 644

jmění 7925
pozemky 5705 hospodářský výsledek 181
samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 1754 nerozdělený zisk ztráta 538

Cizí zdroje 961
oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku -1444

dodavatelé 169
ost zavazky 91

Oběžná aktiva 3 590 zaměstnanci 0

zvířata 241

závazky k institucím 
sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 39

zásoby 16 daň z příjmů 0
pohledávky 21 ostatní přímé daně 11
nároky na dotace a ost zu 0 daň z přidané hodnoty 75
dohadné účty aktivní 0 ostatní daně a poplatky 0
pokladna 53

bankovní účty 3 243

náklady příštích období 17 dohadné účty pasivní 0
Výnosy příštích období 576

Úhrn aktiv 9 605 Úhrn pasiv 9 605
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Hospodářský výsledek (v tis. Kč):

Výnosy Náklady

Příjmy z vlastní činnosti 1708
Spotřeba mater a prod 
zboží 315

Opravy 41

Dotace 1012 Cestovné 0

z toho: Náklady na reprezentaci 0

Státní rozpočet MŽP,SFŽP, 173 Ostatní služby 657

Statutární město Brno 555
Změna stavu zasob vlastní  
činnosti - zvířata -12

Jihomoravský kraj 284
Mzdové náklady - 
zaměstnanci, dohody 1302

0 Pojištění 333

Ostatní výnosy 32 Ostatní sociální náklady 4

Tržby z prodej dlouh majetku 0 Silniční daň 5

Přijaté členské příspěvky 2 Daň z nemovitosti 0

Ostatní 79
Dary 210 Odpisy ,prod majet 56

Poskytnuté příspěvky 4

Daň z příjmu 0

Výnosy celkem 2964 Náklady celkem 2783
Hospodářský výsledek před 
zdaněním 181

Hospodářský výsledek 
po zdanění 181


