
Usnesení 11. Sněmu Českého svazu ochránců přírody 

2. a 3. dubna 2022 v Koutech u Ledče nad Sázavou 
 
 

XI. SNĚM ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
 

1. volí 
 
a. předsedu ČSOP: 

 RNDr. Libora Ambrozka 
 
b. výkonného místopředsedu ČSOP 

 Ing. Karla Kříže 
 
c. předsedu Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP: 

 Karla Ferschmanna 
 
d. Ústřední výkonnou radu ČSOP ve složení: 

  
Mgr. Ivan Bartoš 

Vít Bednář 
Mgr. Kateřina Červenková 
David Číp 
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. 
Daniel Horáček 
Ing. Jakub Hromas 
Mgr. Jiří Janál 
Petr Janeček 
Bc. Luděk Kostelník 
Vojtěch Koštíř 

Ing. Jiří Kučera  
Ing. Milan Maršálek 
Petr Orel  
Ing. Milan Petr 

Jaroslav Podhorný 
Ing. Jiří Rous  
Jitka Říhová 
Mgr. Petra Steidlová 
Jan Svoboda 
Daniel Šatra 
Ing. Libor Tandler 
Bc. Lukáš Tůma 
RNDr. Vlastislav Vlačiha 
RNDr. Jozef Zetěk 
  
 

 



e. Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP ve složení: 
Bc. Martin Hlaváč 
Mgr. Radovan Cáder 
 

 (podrobně viz Příloha č. 1 tohoto usnesení - Zápis volební komise z XI. Sněmu ČSOP v 2. a 3. 4. 2022 v Koutech u 
Ledče nad Sázavou 

 

2. schvaluje  

a) zprávy 

 Český svaz ochránců přírody 2019 – 2021. Zpráva ÚVR ČSOP pro delegáty XI. Sněmu 
ČSOP v Ledči nad Sázavou  

 Zpráva ÚKRK ČSOP pro delegáty XI. Sněmu ČSOP v Ledči nad Sázavou 2019 – 2021 

b) usnesení Předsednictva ÚVR ČSOP ve věci poskytnutí daru ve výši odvodů z členských 

příspěvků členů ČSOP organizacím poskytujícím humanitární pomoc na Ukrajině.  

 

3. podporuje další rozvoj sítě velkoplošných zvláště chráněných území v České republice:  

a) Oblast soutoku Moravy a Dyje, zkráceně Soutok, je největším komplexem lužních lesů ve 

střední Evropě. Díky vysoké koncentraci přírodních a kulturních hodnot doznal mezinárodního 

uznání. Soutok je zařazen do evropské soustavy Natura 2000, mezi biosférické rezervace 

UNESCO a mokřady mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy.  Kulturní krajina 

Lednicko-valtického areálu je více jak čtvrtstoletí zapsána na seznam světového dědictví 

UNESCO. Všechna tato ocenění dokládají mimořádný význam území, nezajišťují však jeho 

ochranu.  Soutok je unikátním územím především díky své historické hospodářské minulosti. 

Bohužel současné intenzivní velkoplošné pasečné hospodaření vylučuje dlouhodobé uchování 

zdejší biodiverzity. Český svaz ochránců přírody proto uvítal, že se Vláda ČR ve svém 

programovém prohlášení zavázala vyhlásit Soutok jako národní park. S obavami však sledujeme 

nekončící diskuse o vhodné kategorii chráněného území, přičemž Soutok zůstává nadále 

prakticky bez ochrany. ČSOP proto vyzývá Ministerstvo životního prostředí a Jihomoravský kraj 

k bezodkladnému vyhlášení maloplošných chráněných území pro ochranu nejcennějších částí 

území a k zahájení kroků k přípravě velkoplošné ochrany Soutoku, nejlépe chráněné krajinné 

oblasti. 

b) Vyhlášení národního parku Křivoklátsko. 

c) Vyhlášení CHKO Krušné hory a vyzývá MŽP k zahájení přípravy podkladů. 

 
  

4. vnímá, že svět v současné době čelí třem velkým krizím životního prostředí – krizi klimatu, 

krizi biodiverzity a krizi znečišťování životního prostředí. Sněm ČSOP konstatuje, že jednu z nich 
není možné řešit na úkor jiné. Zejména jsou nepřijatelná taková řešení klimatické krize, která 



poškozují biodiverzitu. 
 
5. zdůrazňuje význam bezlesí pro zachování biodiverzity střední Evropy a ukládá Ústřední 

výkonné radě ČSOP a základním organizacím, aby učinily maximum v praktické i politické rovině 
pro jeho zachování. 

 
6. ukládá  
a) Ústřední výkonné radě ČSOP 

 Zajistit informování členů o petici Křivoklátsko si národní park zaslouží spolu 

s vysvětlujícím článkem v Kráse našeho domova, eDepeších a dalších médiích Svazu.  

 Sledovat a připomínkovat připravované změny stavebního zákona s cílem zlepšit či 

alespoň udržet stávající úroveň ochrany přírody a umožnit účast veřejnosti při územním 

plánování a navazujících řízeních. 

 Ve spolupráci s Komisí ochrany přírody sledovat trendy pro zadržování vody v krajině a 

změnu klimatu v rámci státních priorit a podpory vyhlašování konkrétních opatření 

v krajině i v obcích, a to zejména připomínkováním, aby byly zjednodušeny žádosti o 

finanční podporu. 

 Zajistit co nejdříve jednoho pracovníka ČSOP na sociální sítě s výhledovým nárůstem na 

oddělení PR ČSOP. 

 Zorganizovat vytvoření návrhu nového strategického plánu organizace. 

 Zřídit Radu pro PR (pracovní název), která se bude zabývat komunikací vnější a vnitřní, 

prací se členy, dárci a příznivci a EVVO, kdy za členy budou jmenováni zástupci 

odborných programů ČSOP (Ochrana biodiverzity, Pozemkové spolky, Národní síť 

záchranných stanic), SMOP ČSOP a ekocenter a specialisté na PR; jejími členy mohou být 

rovněž nečlenové ČSOP. Úkolem Rady bude:  

o příprava komunikační strategie k oslovení různých věkových skupin,   

o příprava PR a mediálního plánu ČSOP jako celku, který přinese nové členy, dárce 

a podporovatele,  

o příprava projektu na EVVO a PR činnosti ČSOP pro zajištění nastartování činnosti 

v oblasti PR.  

 
b) předsedovi ČSOP, aby neprodleně provedl kroky vedoucí k vystoupení ČSOP z funkce 

zakládajícího člena Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. 

 
 
 



 
7. doporučuje Ústřední výkonné radě ČSOP 

 Získat finanční prostředky na vytvoření komunikační strategie a PR a mediálního plánu 

ČSOP, využít i dobrovolnou práci expertů, diplomové práce apod. a najít šikovné tvůrce 

vhodných mediálních výstupů.   

 Shromáždit od základních organizací příklady dobré praxe pro práci se členy a šířit je 

směrem k základním organizacím např. v Kráse našeho domova.   

 
8. doporučuje Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP 

  

 Připravit metodickou podporu s příklady dobré praxe ochranářské činnosti s dětmi a 

mládeží. 

 Zapojit se do aktivit České rady dětí a mládeže k tématu klimatické změny. 

 Posílit nabídku aktivit pro věkovou kategorii 15 – 26 let. 

 
 

9. doporučuje základním organizacím zřizujícím kolektivy MOP 
 

 Zapojit se do činnosti Rady Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Zápis volební komise z XI. Sněmu ČSOP v Koutech u Ledče nad Sázavou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha č. 1 

Zápis volební komise z XI. Sněmu ČSOP v Koutech u Ledče nad Sázavou 

 
Sněm zvolil volební komisi ve složení:      
Karel Ferschmann, Libor Tandler, Květoslava Morávková 
       
Volba č. 1 - Volba předsedy a výkonného místopředsedy ČSOP:  
 
Kandidovaly dvě dvojice kandidátů: 

1. Libor Ambrozek na funkci předsedy a Karel Kříž na funkci výkonného místopředsedy 
2. Mojmír Vlašín na funkci předsedy a David Číp na funkci výkonného místopředsedy 

 
vydáno:     98  hlasovacích lístků 
Q 50 
výsledky:  odevzdáno     97  hlasovacích lístků, z toho neplatných 1, platných 96,  
  z toho     68  hlasů pro  dvojici Ambrozek, Kříž; 28 pro dvojici Vlašín, Číp 
        
          
Předsedou ČSOP byl zvolen RNDr. Libor Ambrozek, výkonným místopředsedou Ing. Karel Kříž. 
 
 
Volba č. 2 - Volba předsedy ÚKRK: 
vydáno:     98  hlasovacích lístků 
Q 50 
výsledky:  odevzdáno     96  hlasovacích lístků, z toho neplatných 2, platných 94,  
  z toho     83  hlasů pro   
    11 hlasů proti   
 
Předsedou ÚKRK ČSOP byl zvolen Karel Ferschmann.  
 
Volba č. 3 – přímá volba 7 členů ÚVR ČSOP: 
vydáno:    98 hlasovacích lístků 
Q 50 
výsledky:  odevzdáno  98 lístků, z toho neplatných 4, platných 94,  
 
 z toho  63 hlasů       Petr Orel  

62 hlasů  RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. 
61 hlasů    Ing. Libor Tandler 
58 hlasů      Mgr. Kateřina Červenková 
56 hlasů   RNDr. Vlastislav Vlačiha 
54 hlasů  Ing. Milan Maršálek 
50 hlasů  Ing. Jiří Kučera 
 

Výše jmenovaní byli zvoleni za členy ÚVR ČSOP. 

nezvolení  
  46 hlasů  Daniel Šatra 

43 hlasů  David Číp  
42 hlasů  Mgr. Květoslava Morávková 

  31 hlasů  RNDr. Blanka Mikátová 
  30 hlasů  Bc. Martina Skohoutilová  

29 hlasů  Josef Cach 
   
 



Volba č. 4 – volba 2 členů ÚKRK ČSOP: 
vydáno:    98 hlasovacích lístků 
Q 50 
výsledky:  odevzdáno  97 lístků, z toho platných 97,  
 
 z toho 93 hlasů  Bc. Martin Hlaváč  

92 hlasů  Mgr. Radovan Cáder 
 
Výše jmenovaní byli zvoleni za členy ÚKRK ČSOP. 

 
    
Volba č. 5 - volba členů ÚVR ČSOP z krajů: 

 
Za jednotlivé kraje byli zvoleni za členy ÚVR ČSOP tito delegáti: 
 
Praha 
Vojtěch Koštíř 
Bc. Lukáš Tůma 
 

Středočeský 
Ing. Milan Petr 
Petr Janeček 
 

Jihočeský 
Ing. Jakub Hromas 
 

Plzeňský  
Daniel Šatra 
 

Karlovarský  
Jan Svoboda 
 

Ústecký  
Ing. Jiří Rous 
 

Liberecký  
Daniel Horáček 

Královéhradecký  
David Číp 
 

Pardubický 
Vít Bednář 
 

Vysočina 
RNDr. Jozef Zetěk 
 

Jihomoravský 
Mgr. Petra Steidlová 
Jitka Říhová 
 

Olomoucký 
Jaroslav Podhorný 
 

Moravskoslezský 
Bc. Luděk Kostelník 
Mgr. Ivan Bartoš 
 

Zlínský 
Mgr. Jiří Janál 
 

 

 
 
 

Zápis byl schválen všemi členy volební komise. 
V Koutech, dne 3. 4. 2022
 
 
 
 


