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Základní údaje 

E kologické centrum 

Meluzína je občanské sdru-

žení, které pracuje v oblasti 

ochrany životního prostředí a 

přírody.  

Činnost je financována z 

grantů nestátních nadací, z 

příspěvků samosprávy, darů 

soukromých i právnických 

osob a z výnosů vlastní prá-

ce.  

V současné době se cent-

rum věnuje oživení místních 

odrůd ovoce a vysokokmen-

ných ovocných stromů. Po-

skytuje poradenskou činnost 

a provádí práce na obnovu 

sadů a luk.  

Dále provádí údržbu 

chráněných území - vyřezá-

vání náletových dřevin, seče-

ní a odkliz hmoty.  

Další aktivitou jsou vyrá-

běné úkryty pro drobné živo-

čichy (ptáky, plazy, čmeláky 

a jiné).  



V následujících řádcích předkládáme stručný přehled 

akcí, které centrum uskutečnilo během roku. Seznam po-

stihuje především akce, kterých se zúčastnilo větší množ-

ství lidí a které byly uskutečněny v rámci různých projek-

tů.  

Naprostá většina našich aktivit je dokumentována. 

Prezentace nebo zprávy z nich je možné nalézt na našich 

internetových stránkách www.meluzina.info.  

Realizování jednotlivých akcí koresponduje se zamě-

řením organizace, i když je občas těžké rozhodnout, zda se 

jedná o ekologickou výchovu či poskytování informací, 

protože se vše vzájemně prolíná.  

Přímé akce na ochranu přírody: 

Většinou se jedná o dlouhodobé managementové zása-

hy na různých lokalitách v Ústeckém a Karlovarském kra-

ji. Všechny prováděné práce jsou předem konzultovány a 

odsouhlaseny příslušnými orgány na ochranu přírody a re-

alizovány za pomoci dobrovolníků nebo brigádníků z řad 

studentů.  

 údržba lokality Louka pod Nebesy 

 údržba lokality Prachomety 

 údržba lokality Hřebečná 

 údržba lokality Ostrovské rybníky 

 

A s o c i a c e  

 

Brontosaura je ne-

zisková organizace 

sdružující především 

děti a mládež. Jejím 

cílem je vytvoření 

sítě center, které by 

podporovaly vytvá-

ření podmínek pro 

výchovu k ekologic-

kému jednání co 

nejširších vrstev 

obyvatelstva. Sou-

částí této práce je 

nezávislá kontrolní 

činnost v oblasti ži-

votního prostředí, 

zaujímání vlastních 

stanovisek a podíl 

na jejich řešení.  

Členem EC Me-

luzína se může stát 

každý, kdo souhlasí 

se stanovami Asoci-

ace Brontosaura a 

zaplatí členský pří-

spěvek. Získává tak 

právo účastnit se ak-

tivit tohoto centra.  

V  roce 2012 vstoupilo EC Meluzína RC AB do 

18. roku své existence.  

I v tomto roce se EC Meluzína věnovalo činnostem, 

které vyplývají ze stanov Asociace Brontosaura a nava-

zují na aktivity započaté v minulých letech.  

Přehled činnosti v roce 2012 



 údržba lokality Srnské louky 

 údržba genofondového sadu Libverda 

 údržba lokality Větrný vrch 

 monitoring úkrytů pro drobné obrat-

lovce v Jakubově 

Projektová činnost centra zahrnuje také 

dlouhodobější aktivity. V jejich rámci 

vyvozujeme aktivity na ochranu jednot-

livých druhů živočichů nebo například 

na zdokonalení podmínek pro ekologic-

kou výchovu.  

Projekt podpořila Ústřední 

výkonná rada Českého svazu 

Záchrana a ošetřování starých  
ovocných odrůd v oblasti Krušných hor 

Hlavní náplní tohoto projektu bylo 

ošetřování několika sadů starých ovoc-

ných stromů. Stromy jsou ošetřovány ře-

zem a ochráněny proti okusu. V rámci 

projektu byly opět sesbírány pomologic-

ké vzorky, které byly určeny během od-

borného semináře na SZaZeŠ Děčín Lib-

verda. Stromy, ze kterých byly odebrány 

vzorky, jsou zaznamenány v evidenci EC 

Meluzína a jsou v případě potřeby snad-

no dohledatelné.  

V letošním roce se podařilo vysázet 

další ovocné stromy na odpočinkové lo-

kalitě v obci Hájek u Karlových Varů. 

Pozemkový spolek Meluzína 

Tento projekt byl zaměřen na péči o 

zájmové lokality Pozemkového spolku 

Meluzína, jednání s vlastníky pozemků 

a přípravu plánů péče o tyto lokality.  

EC Meluzína i v tomto roce rozšířila 

síť vlastníků pozemků, kteří se smluvně 

zavázali hospodařit na svých pozemcích 

tak, aby to bylo šetrné k životnímu pro-

středí.  

V roce 2012 bylo opět zdokonaleno 

používání geografických informačních 

systémů a satelitní navigace pro práci 

pozemkových spolků.  

Přírodní památka Pracomety—
kosatec sibiřský 



Tento projekt vznikl ve spolupráci 

EC Meluzína a obce Hájek. Za pomoci 

příznivců EC Meluzína zde bylo vysa-

zeno 12 odrůd třešní, 6 odrůd hrušní a 5 

odrůd jabloní. Vše je zdokumentováno 

a zaměřeno.  

Na lokalitě byly nainstalovány infor-

mační tabule (3 kusy) na témata - úkry-

ty pro drobné živočichy, léčivé rostliny, 

naše běžné dřeviny.  

Informační tabule v odpočinkové zóna 
Hájek 

Údržba genofondového sadu na  
Střední zahradnické a zemědělské 

škole A.E. Komersre v Děčíně 

Tato aktivita je velmi propojena s 

projekty mapování starých ovocných 

odrůd, protože rouby nalezené v krajině 

se přenášejí na podnože a uchovávají v 

tomto genofondovém sadu. Genofondo-

vý sad od založení v roce 2003 již obsa-

huje zhruba 250 stromů různých druhů 

a odrůd ovoce, především jabloně, hruš-

ně a třešně. K tomuto sadu EC Meluzí-

na RC AB vede také evidenci, aby bylo 

dohledatelné, z jaké lokality daná odrů-

da pochází. Výsledky několikaleté prá-

ce se mohou zájemci dovědět ve speci-

álním monotematickém čísle Hukotu, 

který je k dispozici široké veřejnosti.  

Botanická zahrada Střední  
zemědělské školy v Dalovicích 

Tento projekt je zaměřen na zajištění a 

zkvalitnění podmínek pro ekologickou 

výchovu mládeže a široké veřejnosti za 

využití zázemí, které nabízí botanická 

zahrada v Dalovicích.  

Díky podpoře Karlovarského kraje se 

letos podařilo kompletně předělat 

všechny informačně-naučné tabule v 

zahradě, které jsou součástí naučné 

stezky „Stezka k přírodě“.   

Náhledy tabulí a doplňkové prezentace 
je možné získat na www.meluzina.info.  

Ochrana užovky stromové 

Tento projekt je již tradičně realizován 

ve spolupráci s naším dlouhodobým part-

nerem panem Kuchtou z obce Stráž nad 

Ohří. O jeho výsledku se můžete více 

dovědět ze zprávy na 

www.meluzina.info.  



Ekologické informace 

Do této kategorie lze zařadit činnosti, 

které EC provádí průběžně, např. půjčo-

vání knih a ochranářských časopisů.  

Také sem patří poskytování informací 

a metodická pomoc občanům, kteří o to 

požádají. Zájemcům z řad široké veřej-

nosti jsme pomáhali vracet do krajiny 

ovocné vysokokmeny, pečovat o druho-

vě pestré louky a provozovat programy 

ekologické výchovy. 

Akce pro členy a veřejnost 

Po dlouhé době se letos podařilo, že 

téměř každý měsíc proběhla akce pro 

veřejnost. Velký dík za to patří naší 

obětavé a neúnavné spolupracovnici 

Mirce. Víkendové a prázdninové akce 

byly zaměřeny hlavně tematicky podle 

ročního období. Tyto akce byly již tra-

dičně velmi úspěšné a prolínala se v 

nich ekologická výchova, poskytování 

informací, ochrana přírody, smysluplné 

trávení volného času, dobrovolnictví a 

další.  

Na našich webových stránkách 

www.meluzina.info najdete z jednotli-

vých akcí fotografie a krátké prezenta-

ce.  

Na publikovaných prezentacích je jasně 

vidět, jak široký záběr aktivit je Mirka 

schopná zvládnout k plné spokojenosti 

všech zúčastněných.  

Všechny popisované aktivity by nebyly 

realizovány, pokud by neexistovala řada 

velmi obětavých lidí a spolupracujících 

organizací. Všem patří ohromný dík za 

to, že i dobách ne zrovna příznivých pro 

ochranu přírody a ekologickou výchovu 

neváhají podpořit naše úsilí a sami při-

loží ruku k dílu.   

V letošním roce došlo ke zprovoznění 
webových stránek Karlovarská květena, 
které najdete na adrese 
www.kvetena.info .Zájemci zde nalez-
nou mnoho zajímavých informací o běž-
ných i méně běžných rostlin Karlovar-
ského regionu. Některé rostliny z této 
databáze najdou i návštěvníci botanické 
zahrady v Dalovicích.  

Květena Karlovarska 



Účetní uzávěrka účtu 754594036/5500 ke dni 31.12. 2012 
 

Počáteční zůstatek celkem (k 1.1. 2012)......................................……..  239.856,70 Kč 
- v hotovosti 19377,- Kč +  na účtu 220479.70 Kč 

 
Konečný zůstatek celkem (k 31.12. 2012)......................................……. 251.050,96 Kč 
- v hotovosti 8976,- Kč +  na účtu 242074.96 Kč 

Průběžné položky - zůstatek (k 31.12. 2012)……………………………….….… 0,00 Kč 
- příjem 70000,- Kč -  výdej 70000,- Kč 

Příjmy nezahrnované do základu daně celkem………..………………….....    11,22 Kč 
- úroky z běžného účtu 11,22 Kč 

Výdaje neovlivňující základ daně celkem .............................................. 164.471,00 Kč 
- převod zisku 2011 na běžný účet 164.471,00 Kč  

Příjmy zahrnované do základu daně celkem......................................... 846.962,14 Kč 

 
 

Výdaje na dosažení a zajištění příjmů celkem....................................... 585.699,10 Kč 

 
 

Hrubý hospodářský výsledek 2012..........................................................261.263,04 Kč 
(příjmy zahrnované do základu daně  -  Výdaje na dosažení a zajištění příjmů) 

Odpisy rok 2012 celkem ............................................................................. 85.609,00 Kč 
- odpis Sandero 2K62091 2012 - odpisová skupina 2: 42938,- Kč  
- odpis 3K23694 Dacia Logan 2012 - odpisová skupina 2: 23291,- Kč 

tržby za výrobky 
3
0              -   Kč 

tržby za služby 
3
2     796 420,70 Kč 

ostatní tržby 
3
7       39 000,00 Kč 

vrácené přeplatky 
3
8       11 541,44 Kč 

nákup nářadí  30  -        390,00 Kč 
nákup materiálu  31  -   17 746,00 Kč 
nákup knih  32  -        765,00 Kč 
nákup služeb  33  -     6 376,20 Kč 
energie, palivo, voda  34  -   34 566,00 Kč 
nájemné  35  -   34 385,00 Kč 
jízdné  36  -   28 144,80 Kč 
pohonné hmoty a mazadla  37 -        955,10 Kč 
opravy, údržba, zapojení  38  -   19 504,00 Kč 
telekomunikace  39  -   15 964,00 Kč 
pojištění majetku  46  -     6 062,00 Kč 
finanční poplatky  47  -     1 500,00 Kč 
bankovní poplatky  48  -     1 745,00 Kč 
silniční daň  50  -     1 580,00 Kč 
nákup software  53  -   16 912,00 Kč 
daň z nemovitosti  54  -        104,00 Kč 
vyplacená mzda  60  - 230 250,00 Kč 
odvod srážkové daně z příjmu zaměstnance  61  -        750,00 Kč 
odvod VZP za zaměstnance  62  -   10 800,00 Kč 
odvod VZP za zaměstnavatele  63  -   21 600,00 Kč 
odvod OSSZ za zaměstnance  64  -   15 600,00 Kč 
odvod OSSZ za zaměstnavatele  65  -   60 000,00 Kč 
odvod zálohové daně za zaměstnance  67  -   36 000,00 Kč 
důchodové připojištění  - odvod zaměstnavatele 68  -   24 000,00 Kč 
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Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Pokud Vás naše zpráva zaujala, spojte se s námi prostřednictvím kontaktů na 
titulní stránce. 

Reportáže a fotodokumentaci z našich výchovně vzdělávacích akcí v přírodě nalez-
nete na www.meluzina.info. Tam se také můžete dozvědět mnoho dalších podrob-
ností o fungování centra, jeho minulých i plánovaných aktivitách. Přejeme pěkné 
počteníčko.  


