
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 
 
ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu 
 
ČÍM SE ZABÝVÁME? 
ochranou přírody a krajiny 
poznávání přírodního a kulturního dědictví 
propagaci a popularizaci přírodního a kulturního dědictví na veřejnosti 
 
CO DĚLÁME? 
vydáváme informační letáky 
vydáváme populární i odborné publikace 
pořádáme přednášky, exkurse, semináře a školení 
připravujeme naučné stezky 
zpracováváme plány péče 
zpracováváme botanické a zoologické inventarizační průzkumy 
 
KDE PŮSOBÍME? 
především na Moravě – Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty 
 
ODKDY? 
od roku 2002 
 
KOLIK MÁME ČLENŮ? 
30 
 
LIDÉ V ORGANIZACI 
Mgr. Kateřina Kočí – botanika a ochrana životního prostředí, předsedkyně 
organizace od roku 2002, vedení a realizace většiny projektů 
RNDr. Petr Wolf, PhD. – zoologie a ochrana životního prostředí, místopředseda 
organizace od roku 2002, projekt Fotosoutěž Valašská krajina, průzkumy a plány 
péče 
Ivo Sumec – výtvarník, grafik, člen rady od roku 2002, kresby a grafika informačních 
materiálů, naučných stezek 
Mgr. Petra Hájková, PhD. – botanika, členka rady od roku 2002, odborné podklady 
pro texty, realizace projektů na záchranu mokřadů a malých pramenišť a rašelinišť 
Mgr. Martin Kočí, PhD. – botanika, ochrana životního prostředí, člen rady od roku 
2002, odborné podklady pro texty, texty informačních materiálů, fotografie 
Mgr. Marie Popelářová – botanika, ochrana životního prostředí, ekologická výchova, 
členka rady od roku 2006, odborné podklady, průzkumy 
Mgr. Jitka Wolfová – mykologie, ochrana životního prostředí, ekologická výchova, 
členka organizace od roku 2002, odborné podklady, texty, průzkumy a plány péče 
Doc. RNDr. Michal Hájek, PhD. – botanika, člen organizace od roku 2002, odborné 
podklady pro texty, realizace projektů na záchranu mokřadů a malých pramenišť a 
rašelinišť 
Mgr. Michaela Ryšková – grafika, členka organizace od roku 2002, grafika 
informačních materiálů, naučných stezek 
Mgr. Lenka Skuhravá – biologie, ochrana přírody, členka rady od roku 2011, 
zaměstnanec organizace od roku 2009 
David Valach – speciální pedagogika, člen rady od roku 2011, zaměstnanec organizace 
od roku 2010 
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PARTNEŘI A FINANČNÍ PODPORA: 

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky • Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy • Správa 
Chráněné krajinné oblasti Kysuce • Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty • Správa 
Chráněné krajinné oblasti Biele Karpaty • Nevládní organizace Drosera, SR • Nevládní 
organizace ZO ČSOP Salamandr • Nevládní organizace Alcedo, SR • Spolek Přátelé Vrbenska • 
Spolek pro rozvoj Rejvízu • Město Vrbno pod Pradědem • Obec Karlovice ve Slezsku • ZŠ 
Karlovice • Sbor dobrovolných hasičů Karlovice • Heimat Gemeinschaft Karlsthal • Město Frýdlant 
nad Ostravicí • Obec Velké Karlovice • Město Karolinka • Městys Nový Hrozenkov • Obec 
Huslenky • Obec Halenkov • Obec Lidečko • Obec Horní Lideč • Obec Střelná • Obec Francova 
Lhota • Obec Zděchov • Obec Valašská Senice • Obec Makov • Obec Petrovice • Obec Štiavnik • 
Obec Papradno • Obec Horná Mariková • Obec Lysá pod Makytou • Obec Lazy pod Makytou • 
Britské Ministerstvo životního prostředí (Defra) • Britské Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj • 
ČESON • DHV ČR • Regionální rozvojová agentura Východní Moravy • Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje • Krajský úřad Zlínského kraje • Krajský úřad Olomouckého kraje • 
Ministerstvo životního prostředí ČR • Nadace ČEZ • Nadace Partnerství • Nadace OKD • Pivovar 
Holba Hanušovice • Obec Ludvíkov • Obec Karlova Studánka • Obec Široká Niva • Obec Nové 
Heřminovy • Obec Malá Morávka • Město Rýmařov • Město Jeseník • Obec Heřmanovice • Obec 
Branná • Obec Dolní Moravice • Horní Město • Obec Hraběšice • Obec Loučná nad Desnou • 
Obec Malá Morávka • Obec Nový Malín • Obec Oskava • Obec Ostružná • Obec Sobotín • Obec 
Stará Ves • Obec Velké Losiny • Obec Vernířovice • Město Andělská Hora • Obec Bělá pod 
Pradědem • Obec Česká Ves • Obec Jindřichov • Obec Lipová Lázně • Obec Mikulovice • Obec 
Písečná • Obec Rudná pod Pradědem • Obec Světlá Hora • Město Zlaté Hory • Město Bruntál • 
Muzeum Bruntál • Město Šumperk • Echos, o.s. • Ekotoxa, s.r.o. • Taggmanager cz. • Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky • Vlastivědné muzeum Považská Bystřice • Moravské Karpaty o.p.s. • 
Daphne SR – Institut aplikované ekologie • Univerzita Palackého Olomouc   

Fond mikroprojektů Interreg IIIA 
Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR v rámci projektu „Rozvoj sítě 
environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“ 
Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR v rámci projektu „Síť vzdělávacích a 
informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR“ 
Evropská unie prostřednictvím programu Phare CBC a Life+ 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Moravskoslezský kraj 
Nadace OKD 
Nadace Partnerství 
ČSOB prostřednictvím Nadace Via 
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Hospodaření organizace v roce 2010  
 
Přehled příjmů a výdajů občanského sdružení 
ACTAEA za rok 2010 
  
Příjmy:   
grantové prostředky 1904289,39 
prodej brožur 10180 
příspěvky členů 6400 
úroky z BÚ 118,65 
CELKEM 1920988,04 
    
Výdaje:   
nákup služeb 404258,37 
mzdy - osobní nákl. 868115 
provozní náklady 269202,4 
kancelářské potřeby 26943 
kopírování, tisk 102350 
publikace, brožury 855 
cestovné 81028 
bankovní poplatky  5174,7 
poštovné 1646 
údržba domény 800 
drobné výdaje 181564,2 
CELKEM 1941936,67 
    
hospodářský výsledek -20948,63 
 
CO SE NÁM POVEDLO V ROCE 2010 
 
Projekty 
Realizace projektu „Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a 
popularizaci přírodního a kulturního dědictví. Modelová studie na příkladu CHKO 
Jeseníky a Beskydy“ – realizace projektu, rozmístění informačních tabulek s tagglisty s 
kódy v Jeseníkách a v Beskydách, umístění informací k těmto místům na webových 
stránkách, informační letáky, informační kampaň, akce pro školy – ekoprogramy spojené 
s ukázkou práce s mobilními telefony a tagglisty, celkem 360 účastníkohodin. 
 
Zahájení projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v 
NUTS II Moravskoslezsko“ – realizace projektu, informační materiály a publikace, 
naučné stezky, setkání (Zpravodaj CHKO Jeseníky, letáky, naučné stezky) 
 
Zahájení projektu „Všechny krásy Vrbenska“ (Informační systém mikroregionu Vrbensko) 
– informační panely do vlaku a uvítací cedule na nádražích v obcích okolo trati, leták do 
vlaku, příprava hlasové nahrávky do vlaku, naučné stezky Nové Heřminovy (9 zastavení) 
a Široká Niva (5 zastavení) 
 
Dokončení projektu „Naučná stezka Historií a přírodou Karlovic“ – naučná stezka 
realizovaná ve spolupráci s obcí Karlovice a ZŠ Karlovice 
 
Výstavy 
Fotosoutěž Valašská krajina 
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Akce a setkání 
Den Země (duben) – realizace přednášek pro děti ZŠ 
Odemykání Mechového jezírka Rejvíz (květen) 
Slavnostní otevření Naučné stezky Historií a přírodou Karlovic (květen) 
Koncert pro Jeseníky (červen) 
Lesní slavnost Lapků z Drakova (červenec) – soutěže poznávání přírodnin pro děti 
Hornické slavnosti s Nadací OKD (září) 
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CO PLÁNUJEME V ROCE 2011 
 
Projekty 
Pokračování projektu „Všechny krásy Vrbenska“ (Informační systém mikroregionu 
Vrbensko) 
Zahájení projektu „Rozvoj produktů udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách na 
základě interpretačního plánu CHKO Jeseníky prostřednictvím Horského střediska 
ekologické výchovy Jeseníky“ 
Zahájení projektu „Mapování rozšíření, návrh opatření k eliminaci a eliminace invazních 
neofytů na horním toku řeky Opavy (mikroregion Vrbensko). Osvěta k invazním druhům 
v Jeseníkách“ 
Zahájení projektu „Naučná stezka Ptačí vrch“ 
Zahájení projektu „Hry o lese a vodě k Mezinárodnímu roku lesa a Roku mokřadů“ 
 
Výstavy 
Další ročník Fotosoutěže Valašská krajina 
 
Akce a setkání 
Den Země (duben) 
Odemykání Mechového jezírka Rejvíz (květen) 
Evropský den parků (květen) 
Slavnostní otevření naučné stezky Bílá Opava (červen) 
Koncert pro Jeseníky (červen) 
Lesní slavnost Lapků z Drakova (červenec) 
Hornické slavnosti s Nadací OKD (září) 
 
KONTAKT: 
 
ACTAEA, společnost pro přírodu a krajinu 
5. května 1342                                                                      Karlovice 279 
75661 Rožnov pod Radhoštěm                                            79323 Karlovice ve Slezsku 
                                                                                              Tel.: +420 554 719 549, 
Mobil: +420 603 778 605                                                      Mobil: +420 777 044 758 
E-mail: actaea@valasskakrajina.cz                                      E-mail: info@actaea.cz 
 
www.actaea.cz 
www.valasskakrajina.cz 
www.praded.org 
www.javorniky.org 
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