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Zprávy z ústředí
STANOVY ČSOP – NEJVYŠŠÍ ČAS NA ZMĚNU?
včetně nemovitostí? Nevadí vám, že nové členy
může přijímat pouze členská schůze?) Navíc,
chystaný nový Občanský zákoník nás stejně
přinutí do Stanov významně zasáhnout. Je tedy
nejvyšší čas se na změnu Stanov přichystat.
Ústřední výkonná rada proto vyzývá základní
organizace i jednotlivé členy ČSOP, aby sdělili, co
se jim na současných stanovách nelíbí, co je brzdí
v práci či je přímo ohrožuje. Své náměty, prosím,
směřujte poštou na adresu kanceláře ÚVR či
emailem na adresu: stanovy@csop.cz

Stanovy jsou zajisté tím nejdůležitějším
dokumentem každého spolku a to i přesto, že po
většinu života spolku leží někde zastrčeny
v šanonech a vlastně je málokdo zná a už vůbec
málokdo jim rozumí. Jenže, většinou ve chvílích,
kdy vznikne spor a dojde na lámaní chleba,
začíná pátrání a horečné listování s cílem zjistit,
jak to tedy vlastně má být správně a podle práva.
Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP, protože
právě ona při tom lámání chleba často stojí, nás
opakovaně upozorňovala na nedostatky,
nepřesnosti a záludnosti, které naše Stanovy
mají. (Jen tak pro inspiraci: Víte, ve kterém
okamžiku se osoba stává členem ČSOP? Víte, kdo
může rozhodnout o majetku základní organizace

Libor Ambrozek

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SE NÁM V ROCE 2010 ZMENŠILA! ANEBO NE?
V roce 2010 se řádně registrovalo 352 základních
organizací (ZO), z toho bylo 10 ZO bylo nových.
V těchto ZO bylo sdruženo celkem 7176 členů,
z toho 2116 členů pracovalo v kolektivech
Mladých ochránců přírody (MOP). Individuálních
členů se u ÚVR zaregistrovalo celkem 603, z toho
64 nových. Český svaz ochránců přírody tedy
v roce 2010 registroval celkem 7779 členů ČSOP.
V rámci kolektivního členství se při ČSOP
registrovalo 9 spřátelených organizací, z nichž 1
organizace byla nová.
Pro srovnání s předchozím rokem uvádíme
následující tabulky:
Členská základna celkově
2009
2010
rozdíl
Počet ZO
347
352
+5

Počet členů v ZO
8387
7176
-1244
Z toho počet členů v 3240
2116
-1124
MOP
Počet individuálních 572
603
+31
členů
Z tabulky vyplývá, že na meziročnímpoklesu
počtu členů ČSOP se z 90% podílí děti a mládež
v oddílech MOP. Počet MOPíků klesl během
jediného roku o 34 % !
Členská základna MOP podle jednotlivých krajů
Kraj
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
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Počet členů Počet členů Rozdíl v
MOP v roce MOP v roce
%
2009
2010
139
63
-55
96
80
-17
26
38
+46
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Královéhradec.
Liberecký
Moravskoslez.
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
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89
180
56
258
700
237
769
341
58
197
94

99
130
39
169
402
216
298
289
50
169
74

Tato tabulka ukazuje, jak nerovnoměrný byl
v jednotlivých krajích pokles počtu MOPíků. Ve
dvou krajích jejich počet dokonce stoupl, v Praze
poklesl o neuvěřitelných 61 %! O příčinách
tohoto nezvyklého pohybu (lze za nimi tušit něčí
nekvalitní práci) zatím můžeme jen spekulovat.
Ústřední výkonná rada ČSOP však určitě bude
tento závažný problém intenzivně řešit, odborný
orgán pro práci s dětmi a mládeží si také udělá
nějakou analýzu, tak se příště určitě dozvíme více.

+11
-28
-30
-34
-43
-9
-61
-15
-14
-14
-21

Petr N. Stýblo

Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÉ RADY ČSOP
- zabývala se možnými příčinami poklesu počtu
dětských členů v roce 2010 (viz výše)
- podrobně se zabývala i možným dopadem
připravovaného Občanského zákoníku na ČSOP
- schválila úpravu Směrnice k účasti ČSOP ve
správních řízeních
- rozhodla o udělení svazových vyznamenání
- přijala nového kolektivního člena ČSOP,
občanské sdružení Statek
- obšírně jednala o základní organizaci ČSOP
11/28 Dolní Břežany, u níž kontrola ÚKRK ČSOP
(Ústřední kontrolní a revizní komise) zjistila řadu
závažných pochybení
- na základě doporučení ÚKRK vyhlásila diskusi
k nedostatkům v současných Stanovách ČSOP (viz
výše)
Jednání se zúčastnilo 18 z 26 členů ÚVR. Bylo
velmi intenzivní a bylo vidět, že problémů a
témat, které doslova hýbou Svazem neubývá. I
proto bude další, červnové jednání v Brně
dvoudenní.

Ústřední výkonná rada se sešla 5. února v Praze.
Kromě tradičního projednávání zpráv o činnosti
předsednictva a odborných komisí a rad ÚVR:
- schválila vyhlášení výběrových řízení na podporu
pozemkových spolků a projektů v ochraně
biodiverzity (viz dále v těchto Depeších)
- jmenovala odborné garanty programů Krajové
odrůdy ovocných dřevin (Martina Lípu) a Vážky
(Martina Waldhausera)
- zabývala se problematikou připravovaného
vyhlášení CHKO Soutok, postojem ČSOP
k oplocování dálnic i k chystané stavbě jezů na
Labi
- zabývala se spory některých ZO s jednotkami
Lesů ČR, s.p.
- schválila výkupy dalších cenných pozemků ze
sbírky Místo pro přírodu
- schválila rozdělení sbírky Zvíře v nouzi mezi
záchranné stanice
- zabývala se ne příliš optimistickým výhledem
hospodaření na tento rok

Petr N. Stýblo

DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÉ RADY ČSOP
najít si v takovém případě čas i prostor, abychom
si svoje stanoviska společně prodiskutovali. To se,
bohužel, ne vždy daří tak, jak bychom si
představovali. Na té lokální úrovni by to však jít
mělo. Přesto se v nedávné minulosti objevilo pár
případů, kdy se mezi správou LČR a naší základní
organizací (lépe řečeno mezi konkrétním lesním
správcem a konkrétním činovníkem ZO ČSOP)
rozhořel spor plný emocí i osobních invektiv.
Výpady v médiích či stížnosti u nadřízených
„protivníka“ přitom ještě nikdy žádný spor
nevyřešily a nevyřeší. Ústřední výkonná rada
ČSOP proto našim článkům a činovníkům důrazně

S Lesy České republiky spolupracujeme na
ústřední úrovni už třináctý rok, na té lokální
úrovni mnohem déle. Společnými silami se nám
podařilo realizovat stovky drobných i větších
projektů v oblasti praktické ochrany přírody i
ekologické výchovy. Lesy velmi významně
podporují i naše ekocentra, záchranné stanice a
infocentra. Je potěšitelné, že přesto, že se na
ústředích obou organizací několikrát vyměnilo
vedení, spolupráce spíše nabývá na intenzitě.
Vzhledem k tomu, že tvorba zisku je jedním ze
základních poslání LČR, je logické, že najdeme i
témata, na kterých se neshodneme. Důležité je
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doporučuje, aby se, pokud pocítí, že vznikl
odborný spor, který osobním jednáním
s protistranou už nelze vyřešit, před jakýmikoliv
dalšími kroky obrátili na Komisi ochrany přírody
ÚVR
ČSOP
(tel. 222516115
či mail:
katerina.adamkova@csop.cz ) nebo přímo na
jejího
předsedu
Martina
Duška
(mail:

duseco@seznam.cz ). Pokud to jen trochu bude
možné, náš odborný orgán jim s odborným
problémem pomůže, poradí či zprostředkuje další
jednání.

Petr N. Stýblo

AKREDITACE EKOCENTER ČSOP
 uhrazení akreditačního poplatku ve výši 300
Kč za jeden typ akreditace (příklad: osvětové EC +
výukové EC + vzdělávací EC + poradenské EC =
1200 Kč),
 EC může zřizovat pouze řádně registrovaná
složka ČSOP s právní subjekti-vitou (základní
organizace, regionální sdružení apod.) - termín
registrace ZO ČSOP je do 31. 3. 2011,
 předložení výroční zprávy zřizujícího člán-ku
za uplynulý rok (2010), jejíž součástí je i finanční
přehled.
Další podrobnosti o akreditaci EC ČSOP získáte ve
výše zmiňované směrnici pro ekocentra ČSOP
nebo na e-mailu ekocentra@csop.cz.

Také v letošním roce vyzýváme k akreditaci
ekocenter (EC) s předstihem, protože bysme rádi
zvládli akreditovat všechna EC ČSOP ještě před
vypršením akreditace současné (která platí do
dubna 2011).
Prosíme tedy ty z Vás, kteří mají zájem mít
akreditované EC ČSOP o vyplnění formuláře
Žádost o akreditaci a jeho poslání na adresu
Kanceláře ÚVR ČSOP. Jak tento formulář, tak
směrnice ÚVR ČSOP pro EC ČSOP jsou k dispozici
na internetových stránkách ČSOP www.csop.cz
(záložka Ekologická výchova  Ekocentra ČSOP 
Akreditace ekocenter).
Pro úspěšnou akreditaci ekocentra ČSOP platí
následující podmínky:

Tereza Vláčilová

SMĚRNICE K ÚČASTI ČSOP VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
§1
Směrnice „O účasti ČSOP ve správních řízeních“
vykládá § 3, odst. c) Stanov ČSOP. Upravuje
věcnou a místní příslušnost jednotlivých
organizačních složek ČSOP pro požadování
informací a účast ve správních řízeních podle:
- § 70, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny,
- § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),
- § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí),
- §§ 85 a 89 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- § 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci),
vše ve znění pozdějších předpisů a případně
podle dalších předpisů, které umožňují
občanským sdružením hájit zájmy ochrany
životního prostředí ve správním řízení.

§2
Základní místní příslušnost organizačních složek
1. Každá základní organizace ČSOP (dále jen ZO)
získává svou registrací automaticky působnost
pro požadování informací a účast ve správních
řízeních podle §§ a zákonů uvedených v § 1 této
směrnice (dále jen působnost)
na celém
správním území obce, v jejímž správním území
má sídlo.
2. Územní složky vzniklé sdružením ZO mohou
uplatňovat svou působnost na území celé místně
příslušné územně správní jednotky pouze pokud
jsou ustaveny podle § 17, odst. 2 stanov Svazu.
3. Jiné než v § 2, odst. 2 této směrnice uvedené
územní složky a zájmové složky mohou
uplatňovat svou působnost pouze na celku
správních území sdružených ZO.
4. Ostatní složky ČSOP nemající právní
subjektivitu nemohou působnost uplatňovat.
§3
Širší místní příslušnost organizačních složek
1. ZO může v odůvodněných případech (má-li
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3. ÚVR ČSOP vydává metodické příručky pro účast
ve správních řízeních.
4. ÚVR ČSOP vede aktuelní registr působností
jednotlivých organizačních složek svazu
5. Všechny organizační složky svazu, zejména při
překrývání své působnosti, spolu maximálně
spolupracují.
§6
Disciplinární opatření
1. Předsednictvo ÚVR ČSOP prošetřuje stížnosti
na zneužívání práva účasti ve správních řízeních
podle norem uvedených v § 1 této směrnice
jednotlivými organizačními složkami ČSOP
2. Zjištěné významné nedostatky mohou být
důvodem pro nepřiznání či odebrání širší místní
příslušnosti.
3. Vystupování ve správních řízeních v rozporu s
posláním Svazu a závažné zneužívání pravomoci
být účastníkem správních řízení bude považováno
za hrubé porušování stanov Svazu (ve smyslu §
13, odst. 11 Stanov ČSOP).
§7
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 1. 1999

sídlo mimo své zájmové území, má-li mnoho
členů z větší oblasti) požádat o širší místní
příslušnost (než je základní) a to v jasně
(po správních hranicích) vymezeném území. Širší
působnost se registruje podle § 4 této směrnice
ÚVR ČSOP.
2. Územní a zájmová složka (viz § 2, odst. 2 a 3.)
může v odůvodněných případech požádat o širší
místní příslušnost (než je základní). Širší
působnost registruje podle § 4 této směrnice ÚVR
ČSOP.
§4
Registrace místní příslušnosti
1. Registrace místní příslušnosti jednotlivých
organizačních složek svazu se provádí každoročně
současně s registrací těchto složek ve smyslu
stanov ČSOP.
2. Platná a registrovaná územní příslušnost bude
jasně vyznačena v registračním listu organizační
složky.
§5
Právní výpomoc, poradenství, spolupráce
1. ÚVR ČSOP prostřednictvím Kanceláře ÚVR
ČSOP, Předsednictva ÚVR ČSOP a odborných
komisí poskytuje v závažných případech (správní
orgány odmítají informovat ZO, velmi složité
případy apod.) právní výpomoc a poradenství.
2. ÚVR ČSOP organizuje vzdělávací školení o
postupu ve správních řízeních

Směrnice byla schválena ÚVR ČSOP dne 3. 4. 1998
na zasedání ve Spáleném Poříčí, změněna
Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010 a
dne 5. 2. 2011.

BLIŽŠÍ INFORMACE KE SMĚRNICI K ÚČASTI ČSOP VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
sdružení"), je oprávněno, pokud má právní
subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů
státní správy, aby bylo předem informováno
o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných
správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle
tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok
ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně.
Musí být věcně a místně specifikována.
(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek
a v případech podle odstavce 2 účastnit se
správního řízení, pokud oznámí svou účast
písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo
příslušným správním orgánem zahájení řízení
oznámeno; v tomto případě má postavení
účastníka řízení.^35) Dnem sdělení informace o
zahájení řízení se rozumí den doručení jejího
písemného vyhotovení nebo první den jejího
zveřejnění na úřední desce správního orgánu
a současně způsobem umožňujícím dálkový

Všechny zákony jsou citovány ve znění účinném
k 30. lednu 2011, jak jsou zveřejněny na Portálu
veřejné správy (portal.gov.cz).
Zákon o lesích, zákon na ochranu zvířat proti
týrání, zákon o ochraně ovzduší, zákon
o odpadech a zákon o ochraně ZPF speciální
úpravu účasti ve správních řízeních neobsahují.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
§ 70
Účast občanů
(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se
uskutečňuje
za
přímé
účasti
občanů,
prostřednictvím jejich občanských sdružení34) a
dobrovolných sborů či aktivů.
(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační
jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je
ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské
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(10) Občanské sdružení nebo obecně prospěšná
společnost, jejichž předmětem činnosti je
ochrana životního prostředí, veřejného zdraví
nebo kulturních památek, nebo obec dotčená
záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených
tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci
nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu
porušení tohoto zákona domáhat zrušení
navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle
zvláštních právních předpisů^1a), postupem
podle soudního řádu správního^11a).

přístup.
34) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů.
35) § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád).
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon)
§ 115
Vodoprávní řízení
(6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho
stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno
být informováno o zahajovaných správních
řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o
tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost
musí být co do předmětu a místa řízení
specifikována. Tato žádost je platná jeden rok
ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně.
(7) Občanské sdružení má postavení účastníka
řízení vedeného podle tohoto zákona, jestliže
písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8
dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6.
Dnem sdělení informace o zahájení řízení se
rozumí den doručení jejího písemného
vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na
úřední desce správního orgánu a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1a) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/1997
Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o
nadacích a nadačních fondech). Zákon č.
248/1995
Sb.,
o
obecně
prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí)
§ 23
Ostatní společná ustanovení
(9) Místně příslušná jednotka občanského
sdružení nebo obecně prospěšné společnosti,
jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných
zájmů chráněných podle zvláštních právních
předpisů,^11) (dále jen "občanské sdružení")
nebo obec dotčená záměrem se stává účastníkem
navazujících řízení podle zvláštních právních
předpisů,^1a) pokud
a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem
písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci
nebo posudku,
b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10
odst. 1 uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti
do svého stanoviska zahrnul, a
c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení
nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské
sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)
§ 85
Účastníci územního řízení
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis,
§ 89
Stanoviska, námitky a připomínky
(4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.
2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její
právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v
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územním řízení uplatňovat námitky, pokud je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá.

(2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo
by jím byl podle zvláštních právních předpisů,^6)
není-li již jeho postavení účastníka vymezeno v
odstavci 1.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci)

6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně
ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb.,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001
Sb., zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně
některých
souvisejících
zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
17/1992 Sb.

§7
Účastníci řízení
(1) Účastníky řízení o vydání integrovaného
povolení jsou vždy
d) občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo
hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti
je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo
veřejných zájmů podle zvláštních právních
předpisů,^12) dále obce nebo kraje, na jejichž
území může toto zařízení ovlivnit životní
prostředí, pokud se jako účastníci písemně
přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění
stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 8.

Jiří Kučera

POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
Stejně jako v minulých letech i pro letošní rok
je pro všechny řádně registrované subjekty
ČSOP
uzavřeno
hromadně
pojištění
zodpovědnosti za škody. Podmínky se
nemění, takže jen pro připomenutí: Pojištěna
je zodpovědnost za škody, vzniklé jinému při
činnosti organizace v souladu se stanovami,
náhrady nákladů vynaložených zdravotními
pojišťovnami na zdravotní péči ve prospěch
zaměstnance
organizace
v
důsledku
nedbalostního
protiprávního
jednání
organizace – tzv. regrese (jinak řečeno – když
něco zanedbáme, zaměstnanec díky tomu
přijde k úrazu a zdravotní pojišťovna by pak
na nás chtěla náhradu těchto nákladů) a
náklady na řízení o náhradě škody před
příslušným orgánem, odměna advokáta za
obhajobu v přípravném řízení a v řízení před
soudem prvního stupně.
Pojištění se nevztahuje na úmyslně zaviněné
škody, ekologické havárie, škody způsobené
provozem motorového vozidla, škody
způsobené mimo ČR, na placení pokut apod.

Výše pojištění:
Škoda způsobená činností organizace jiným
osobám (s výjimkou škody na majetku
pronajatém, propůjčeném či jinak užívaném
organizací) – plnění do 5.000.000 Kč při
finanční spoluúčasti organizace 1.000 Kč;
U škody způsobené jiným osobám na majetku
užívaném organizací (zejména na majetku
pronajatém či propůjčeném) – plnění do
1.000.000 Kč při finanční spoluúčasti
organizace 2.500 Kč.
Náhrady zdravotním pojišťovnám – plnění do
1.000.000 Kč při finanční spoluúčasti
organizace 1.000 Kč.
U věcí se nahrazuje tzv. „časová cena“ (tzn.
cena v okamžiku poškození při započítání
amortizace), stáří věci se doloží buď kupním
dokladem nebo čestným prohlášením. V
případě nejasnosti posoudí cenu likvidátor
pojišťovny.
Jak postupovat, pokud by k takové nemilé
události došlo:
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Událost
je
třeba
zdokumentovat
(vyfotografovat, důkladně popsat) ihned,
ještě předtím, než třeba začnete likvidovat
škody. V případě úrazu je třeba provést
záznam o něm. Popis události mají podepsat
obě strany, tzn. i poškozený. Poškozený
potvrdí, že byl poškozen, organizace, že
uznává odpovědnost za škodu. Pokud byla k
události přivolána policie, je součástí
dokumentace i její záznam.

Událost co nejrychleji oznámíte do Kanceláře
ČSOP (tel. 222 516 115 nebo 222 511 494,
případně e-mail: info@csop.cz). V oznámení
musí být: datum, čas, místo, stručný popis
události, případně fotodokumentace a
kontaktní osoba (odpovědný člen vašeho
subjektu, s nímž se bude nadále o případu
jednat). Další kroky - kontaktování makléřské
organizace apod. je již v rukou Kanceláře
ČSOP.
Stanislava Bartošová

Ochrana přírody
POZEMKOVÉ SPOLKY
jméno napovídá, je zaměřen zejména na ochranu
biotopů užovky stromové v okolí Stráže nad Ohří.
V současné době tak v České republice funguje již
58 akreditovaných pozemkových spolků. Bližší
informace naleznete v databázi pozemkových
spolků na http://pozemkovespolky.csop.cz
Honza Moravec

V polovině ledna byly akreditovány dva nové
pozemkové spolky, shodou okolností oba na
Karlovarsku. Pozemkový spolek Svatý Blažej,
zřízený občanským sdružením Cesta z města,
pečuje o okolí Blažejovského rybníku u
Nežichova, pozemkový spolek Zamenis při
stejnojmenném občanském sdružení, jak už

SETKÁNÍ POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 2011
zkušeností. Sobotní dopoledne je tradičně
věnováno činnosti Rady Národního pozemkového
spolku, problémům a novinkám, které
pozemkové spolky trápí, na sobotní odpoledne
pak místní připravili exkurzi po některých
lokalitách v jejich péči.
Setkání je navzdory svému názvu určeno nejen
pozemkovým spolkům, ale všem zájemcům o tuto
problematiku. Jste proto srdečně zváni! Bližší
informace a přihlášku si můžete stáhnout na
www.csop.cz/docs/up/ps-vs2011.doc .

Jak jste byli informováni již v minulých Depeších,
1. – 2. dubna se na Chaloupkách u Třebíče koná
tradiční setkání pozemkových spolků. Program
začíná v pátek od 14 hodin shrnutím dosavadních
zkušeností s projekty v Operačním programu
Životní prostředí, pokračovat bude seminář o
územním plánování ve vztahu k vlastnictví či
užívání pozemků, diskuse o různých „levných“
způsobech managementu pozemků, zejména
využití dobrovolníků, a také prezentace prvního
úspěšně uzavřeného věcného břemene ve
prospěch ochrany přírody. na večer jsou pak
připraveny prezentace ze zahraničních stáží
pozemkových spolků a neformální výměna

Honza Moravec
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Peníze pro přírodu
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ÚVR ČSOP - VYHLÁŠENÍ
vyhlášení, povinné formuláře a podrobnější
informace
naleznete
v aktualitách
na
www.csop.cz).

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců
přírody vyhlásila pro rok 2011 otevřená výběrová
řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových
spolků a Ochrana biodiverzity. Základní informace
o těchto řízení zde zveřejňujeme (Celý text

Petr N. Stýblo

PODPORA VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
Výběrové řízení je součástí Národního programu
ČSOP, jehož cílem je iniciovat v České republice
vznik pozemkových spolků a podporovat jejich
rozvoj. Pozemkové spolky jsou subjekty
neziskového sektoru, jejichž funkcí je ochrana a
obnova přírodního a kulturního dědictví
prostřednictvím právního vztahu k pozemkům a
stavbám či dlouhodobé smluvně ošetřené
spolupráce s jejich majitelem. Bližší informace o
programu i pozemkových spolcích obecně získáte
na stránkác: pozemkovespolky.csop.cz

Přednost budou mít ty organizace, které již
zahájily jednání s vlastníky předmětných
pozemků (doložitelné protokoly z jednání apod.).
B. Rozvojové projekty pozemkových spolků
Projekt mohou podat pouze akreditované
pozemkové spolky (žádost o akreditaci možno
podat současně s projektem). Podmínkou
podpoření
projektu
v minulých
letech
akreditovaných pozemkových spolků je splnění
všech náležitostí pro prodloužení akreditace na
rok 2011.

I. DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT:

Projekt může zahrnovat:

A. Pilotní projekty

- rozvoj pozemkového spolku na další pozemky či
lokality – v projektu musejí být tyto pozemky či
lokality co nejpřesněji specifikovány – výstupem
budou nově získaná práva k pozemkům (doložena
kopiemi smluv) a doplnění údajů o takto nabytých
právech v centrální databázi pozemkových spolků
(www.csop.cz/psdata).

Projekt mohou podat
- řádně registrované organizační složky ČSOP
- občanská sdružení obecně prospěšného
charakteru
- obecně prospěšné společnosti,
které nebyly v rámci výběrového řízení ČSOP na
podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků
dosud podpořeny.

- zajištění finanční soběstačnosti pozemkového
spolku (fundraisingové aktivity apod.) – projekt
musí obsahovat podrobný popis aktivit, jejich cílové
zaměření a cíl, v případě přípravy projektů
zajišťujících získání finančních prostředků z jiných
zdrojů obsah projektu, uvedení finančního zdroje,
předpokládaný termín podání a prohlášení, že
příprava projektu není uznatelným nákladem
daného projektu (případně odůvodnění, proč není
tato možnost využita); jestliže jsou součástí aktivit
nějaké tiskové výstupy, platí pro ně totožná pravidla
jako pro propagaci - přednost mají projekty
směřující k zajištění dlouhodobého financování
pozemkového spolku před podáním jednorázového
projektu – výstupem bude popis aktivit a jejich
úspěšnosti

Projekt musí směřovat k založení a akreditaci
pozemkového spolku.
Projekt musí obsahovat co nejpřesnější
identifikaci zájmového území, jeho význam (motiv,
případně forma ochrany), dlouhodobé cíle
v území, jaká práva k těmto pozemkům chce
organizace získat a jak toho chce dosáhnout.
Projekt dále musí obsahovat charakteristiku
dosavadní
činnosti
organizace
v ochraně
přírodního a kulturního dědictví a stanovení
dlouhodobých cílů pozemkového spolku.
Výstupem projektu bude získání konkrétních
práv k hodnotným pozemkům (doloženo kopiemi
smluv) a následná akreditace pozemkového
spolku.

- zpracování ochranářských plánů – projekt se
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II. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

musí vztahovat na pozemky ve vlastnictví
pozemkového spolku nebo ÚVR ČSOP, musí
obsahovat jména a odborné profily lidí, kteří
budou na realizaci projektu, ať již jako
zpracovatelé
ochranářského
plánu,
jeho
konzultanti či oponenti, spolupracovat –
výstupem bude ochranářský plán na lokalitu,
zpracovaný
dle
schválené
metodiky
(http://www.csop.cz/docs/up/psmetodika_ochranarsky_plan.pdf)

• Jedna organizace může podat pouze jeden
projekt.
• Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 40.000,- Kč (projekty
požadující vyšší částky budou z výběrového řízení
vyloučeny).
• Z výběrového řízení jsou vyloučeny
organizace s finančními či majetkovými závazky
vůči vyhlašovateli.

- ověření nových metod spolupráce a
komunikace s vlastníky – projekt musí obsahovat
přesný popis navrhovaných metod a specifikace,
v čem jsou pro PS nové – výstupem bude
podrobná zpráva hodnotící postup a výsledky
realizace a přehledné shrnutí zkušeností
využitelné jako metodický materiál ostatními
pozemkovými spolky

• Žádosti
posuzuje
Rada
Národního
pozemkového spolku, jejich podpoření doporučuje
vyhlašovateli. Při posuzování projektů Rada
Národního
pozemkového
spolku
hodnotí
smysluplnost, přehlednost a úplnost projektu,
přiměřenost požadovaných finančních nákladů,
přihlíží též k případné realizaci obdobných projektů
žadatelem (kvalita výstupů, dodržení termínů...)
v minulých letech.

- propagaci činnosti pozemkového spolku
(tiskoviny, informační panely, propagační akce,
webové stránky) – projekt musí obsahovat
přesnou specifikaci propagačních materiálů,
v případě tiskovin musí být uveden typ tiskoviny,
obsah, rozsah, provedení, náklad, účel (cílovou
skupinu) a způsob distribuce, v případě akce
předpokládaný termín (alespoň přibližně), cílová
skupina, předpokládaný počet účastníků, stručná
náplň akce. V případě vydání tiskovin bude jako
součást závěrečné zprávy odevzdáno 80 ks této
tiskoviny.

• V rámci tohoto výběrového řízení nelze žádat
prostředky na výkupy nemovitostí, investiční
náklady, na pohoštění, dary, ceny a odměny při
soutěžích, náklady spojené se zahraničními
cestami či úhradu dokladů vystavených v cizí
měně, úhradu telefonních karet, hrazení členských
příspěvků v jiných organizacích, náklady na
management území, nájemné za pozemky a
aktivity v ochraně kulturního dědictví.
• Náklady na právní služby budou vzhledem
k možnosti využití bezplatné právní pomoci
podpořeny
pouze
v mimořádných,
jasně
odůvodněných případech.

- zajištění lokalit v majetku pozemkových spolků
(respektive pozemků vykoupených v rámci
kampaně Místo pro přírodu) – geodetické
zaměření a vytyčení hranic, administrativa spojená
s optimalizací právního statusu (změna kultury
pozemku, kategorie lesů apod.), případně příprava
certifikace pozemku – výstupem bude geodetický
zákres pozemku, respektive doklady o právních
úkonech

• S realizátorem bude uzavřena smlouva o dílo.
Záloha (50 % prostředků) bude realizátorovi
poskytnuta po podepsání smlouvy, zbývající část
prostředků bude proplacena na základě faktury
po předložení závěrečné zprávy projektu a jejího
schválení Radou Národního pozemkového spolku.

- náklady související s managementem lokalit
(např. administrativa související se zajištěním
managementu, cestovné, nářadí apod. – nikoli
náklady na vlastní provádění managementu!) –
projekt musí obsahovat seznam lokalit, na kterých
bude management prováděn (pouze lokality
s dlouhodobým právním vztahem pozemkového
spolku), charakteristika a rozsah managementu –
výstupem
projektu
bude
přehled
a
fotodokumentace
provedených
managementových zásahů.

• Každý projekt musí obsahovat časový
harmonogram realizace. Projekt musí být
realizován tak, aby jeho závěrečná zpráva včetně
všech výstupů (tiskovin apod.!) mohla být
předána vyhlašovateli nejpozději do konce
listopadu 2011.
• Do realizace projektu lze zahrnout náklady
vynaložené od 1. ledna 2011.
• Při opožděném dodání závěrečné zprávy či
některé její povinné součásti je vyhlašovatel
oprávněn fakturovat za prvních pět pracovních
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a) v digitální podobě - na mailovou adresu
projektyps@csop.cz (tato adresa slouží výhradně
k podávání projektů!). Přihláška, rozpočet, vlastní
projekt i veškeré přílohy zasílejte jako přiložené
soubory, nikoli ve vlastním textu mailu! Soubory
lze zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg,
.xls nebo .ods. Soubory týkající se jednoho
projektu posílejte vždy v jedné zásilce.

dní zpoždění po 0,5 % a za každý další pracovní
den zpoždění 1 % z celkové přidělené částky.
Opožděné dodání závěrečné zprávy či některé její
povinné součásti, stejně jako dodatečné
odstoupení od projektu, bude zohledněno při
dalších výběrových řízeních vyhlašovatele.
• Režie žadatele, nemající přímý vztah
k předpokládaným výstupům projektu (např.
provoz kanceláře), může tvořit maximálně 15 %
celkové částky projektu.

b) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučené
poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP
– Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00
Praha 4.

• Vyhlašovatel má právo podpořit projekt nižší
částkou, než je požadována, či podpořit pouze
konkrétní část projektu.

Uzávěrka podávání projektů je 21. března 2011.
Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž
o termín jejich doručení! Úřední hodiny
Kanceláře ÚVR ČSOP jsou do 16.00 hod. –
v případě, že chcete projekt doručit osobně po
této hodině, je nutné se individuálně domluvit
s koordinátorem programu či některým jiným
zaměstnancem Kanceláře. Projekty v digitální
podobě lze zasílat až do 24. hodiny.

III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU
Přihláška
- na závazném formuláři, který je přílohou
tohoto výběrového řízení (ke stažení též na
www.csop.cz)
Vlastní projekt
- musí
obsahovat
v kapitole I.

náležitosti,

uvedené

Projekty doručené po tomto termínu nebudou
do výběrového řízení zařazeny!

Rozpočet
- na závazném formuláři, který je přílohou
tohoto výběrového řízení (ke stažení též na
www.csop.cz)
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní
dotace, granty…), musí být tato skutečnost vždy
uvedena

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové
řízení bez náhrady zrušit v případě, že nebude
Ministerstvem životního prostředí podpořen
projekt „Podpora vzniku a rozvoje pozemkových
spolků v ČR“, podaný vyhlašovatelem v rámci
dotačního výběrového řízení pro NNO v roce
2011.

Přílohy projektu (pouze pro pilotní projekty):
povinné
- subjekty mimo ČSOP kopie stanov (s registrací
MV ČR) či zřizovací listiny; doklad, z kterého
plyne, kdo je statutárním zástupcem organizace;
kopie smlouvy o vedení běžného účtu či výpisu z
běžného účtu žadatele (pokud má organizace
běžný účet)
nepovinné
- doložení dlouhodobé péče o zájmové území
- kopie zápisů z jednání s vlastníky, kopie již
uzavřených smluv apod.
- doporučení projektu od partnerů, s nimiž
organizace na realizaci projektu spolupracuje
(místně či věcně příslušný orgán ochrany přírody,
obec...)

- Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny
na internetových stránkách www.csop.cz.
- Realizátoři mohou požádat v průběhu
přípravy projektu o konzultaci.
Bližší informace podá Kancelář ÚVR ČSOP (Jan
Moravec) - tel. 222 516 115, e-mail:
pozemkovespolky@csop.cz, skype: honza.csop.
Program pozemkových spolků je spolufinancován
Ministerstvem životního prostředí

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ PROJEKTŮ
Projekty je možné podávat
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OCHRANA BIODIVERZITY
bezpečnosti a ochrany zdraví a životů a ochrany
majetku).
- Součástí projektu musí být informace o použité
metodice, případně její popis.
- Veškerá data získaná v rámci realizace projektu
budou zanesena do Nálezové databáze ochrany
přírody (NDOP).
- Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 15 000,- Kč.
2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality
- Náplní projektů je získání podkladů pro
plánovaný management či aktivity vedoucí
k ochraně lokality, zhodnocení prováděného
managementu apod.
Prioritní
aktivity:
projekty
realizované
akreditovanými pozemkovými spolky na lokalitách,
k nimž mají právní vztah (v projektu musí být
výslovně uvedeno); projekty realizované na
lokalitách, kde vinou nezmapování lokality hrozí při
změně využití její nevratný zánik (v projektu
výslovně uvedeno a odůvodněno); projekty
realizované na pozemcích s právem hospodařit LČR
(doloženo souhlasem příslušné lesní správy, lesního
závodu či správy toků).
- V projektu musí být jasně vymezená lokalita, na
níž má projekt probíhat, záměr realizátora (k čemu
budou získané podklady sloužit), případně vztah
realizátora k lokalitě, stanoveny druhy či skupiny
druhů, které budou mapovány, metodika, která
bude pro mapování jednotlivých druhů (skupin
druhů) použita a jmenovitě kdo bude mapování
jednotlivých druhů (skupin druhů) provádět se
stručnou
charakteristikou
jeho
odborných
zkušeností.
Povinné přílohy:
- seznam, odborné zkušenosti mapovatelů a
vyjádření souhlasu jednotlivých mapovatelů
s realizací projektu,
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněnými druhy tam, kde ji charakter mapování
vyžaduje (vystavená na příslušné mapovatele),
- platná výjimka z režimu zvláště chráněného
území tam, kde ji charakter a místo mapování
vyžaduje (vystavená na příslušné mapovatele),
- bude-li projekt realizován na pozemcích s právem
hospodařit LČR, musí být doložen souhlas příslušné
lesní správy, lesního závodu či správy toků.
- Všechna mapování na jedné lokalitě by měla být
součástí jednoho projektu, naopak při realizaci
obdobných aktivit na více lokalitách musí být podán
na každou lokalitu projekt zvlášť.
- Součástí projektu musí být informace o použité

I. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Do výběrového řízení se mohou přihlásit:
- řádně registrované organizační složky ČSOP
- občanská sdružení založená dle § 6 zák. č. 83/90
Sb. o sdružení občanů ve znění pozdějších předpisů.
Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace
s dluhem vůči ÚVR ČSOP.
II. TÉMATA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V tomto výběrovém řízení je možné žádat o
podporu projektů, které budou realizovány v rámci
jednotlivých vyhlášených činností. Podporovány
budou projekty zaměřené na tyto činnosti:
1. Mapování výskytu určitého ohroženého druhu a
skupin ohrožených druhů (zejména kategorie C1 a
C2)
Náplní projektů je mapování ochranářsky
významných druhů, skupin druhů či biotopů, včetně
invazních druhů rostlin a krajových odrůd ovocných
dřevin.
Prioritní aktivity: mapování hnízdního výskytu
ohrožených druhů ptáků vázaných na lidská sídla,
mapování aktuálně ohrožených druhů ptáků
zemědělské krajiny (čejka chocholatá, moták lužní,
chřástal polní), mapování výskytu dospělců
saproxylofágního hmyzu, mapování výskytu
obojživelníků a plazů, mapování mravenců rodu
Formica, mapování všech druhů spadajících do
kategorie C1 a C2 Červených seznamů, mapování
prováděná na pozemcích s právem hospodařit LČR
(doloženo souhlasem příslušné lesní správy, lesního
závodu či správy toků).
- V projektu musí být uvedena metodika
mapování, kdo bude mapování provádět včetně
jeho odborných zkušeností, jasně specifikováno
mapované území a využití výsledků mapování.
Povinné přílohy:
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněnými druhy tam, kde ji charakter mapování
vyžaduje,
- platná výjimka z režimu zvláště chráněného
území tam, kde ji charakter a místo mapování
vyžaduje,
- bude-li projekt realizován na pozemcích s právem
hospodařit LČR, musí být doložen souhlas příslušné
lesní správy, lesního závodu či správy toků.
- V případě mapování invazních druhů musí
závěrečná zpráva obsahovat návrh na jejich
likvidaci.
- V případě mapování doupných stromů musí
závěrečná zpráva obsahovat návrh opatření na
jejich ochranu (při dodržení pravidel ochrany lesa,
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metodice, případně její popis.
- Veškerá data získaná v rámci realizace projektu
budou zanesena do Nálezové databáze ochrany
přírody (NDOP).
- Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 25 000,- Kč.
3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů
jednotlivých druhů či skupin
- Náplní projektů jsou zejména jednorázové
(obnovní) zásahy na lokalitách (výsadby, tůně);
drobné managementové zásahy na lokalitách
(kosení, narušování drnu); úpravy objektů.
Prioritní aktivity: péče o lokality výskytu
chráněných a vzácných druhů (mozaikové kosení,
narušování drnu, opatření k zachování vodního
režimu…) k nimž má žadatel právní vztah na
minimálně 5 let;
management hospodářsky
nevyužívaných lučních biotopů (výřez náletu,
mozaikové kosení, hrabání, narušování drnu aj.) na
málo dostupných místech k nimž má žadatel právní
vztah na minimálně 5 let; péče o mokřady a
prameniště (kosení, odklízení pokosené biomasy
z lokality, oplocování lokality aj.) k nimž má žadatel
právní vztah na minimálně 5 let; opatření
k eradikaci nebo omezení populací invazních druhů
rostlin (v rámci ucelených jednotek zaručujících
efektivitu opatření – v rámci dílčích povodí atp.),
péče o lokality LČR; péče o lokality akreditovaných
pozemkových spolků, ke kterým mají právní vztah
(vlastnictví, nájem...).
- Projekt musí být podložen předchozím
průzkumem lokality; z projektu musí být zřejmé,
jaká je cílová skupina (druhy) navržených opatření,
měl by však brát v úvahu i vliv na další organismy na
lokalitě; ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
mohou být předmětem podpory pouze opatření,
která jsou v souladu se schváleným plánem péče;
pozemek (pozemky), na nichž má být projekt
realizován,
musí
být
v projekt
přesně
charakterizovány katastrálním územím, parcelními
čísly (v lesích též názvem lesního hospodářského
celku a jednotkami prostorového rozdělení lesa) a
zákresem v mapě. V případě, že by opatření
negativně ovlivnilo druhy kategorie C1-C3/CR-VU,
červených seznamů a reliktní druhy lze je realizovat
pouze na základě souhlasného vyjádření
příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.
Povinné přílohy:
- souhlas vlastníka (vlastníků) pozemku s realizací
projektu, případně doklad o vlastnictví pozemku
žadatelem či kopie nájemní či jiné obdobné
smlouvy, umožňující realizaci daného projektu,
v případě pozemků a stavebních objektů s právem
hospodařit LČR souhlas příslušné lesní správy,
lesního závodu či správy toků,

- platné výjimky v případě zásahu do biotopu
zvláště chráněného druhu či zásahu ve zvláště
chráněném území,
- projekty realizované v ZCHÚ, nevyžadující
výjimku, musí být doloženy kopií platného plánu
péče či vyjádřením orgánu ochrany přírody, že jsou
v souladu s platným plánem péče,
- v případě, že charakter projektu vyžaduje
stavebního povolení či jiné obdobné vyjádření a
toto není součástí podaného projektu, musí být
v případě podpory projektu dodáno před podpisem
smlouvy.
- Závěrečná zpráva musí mimo jiné obsahovat
fotodokumentaci lokality před a po provedeném
zásahu.
- Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 30 000,- Kč.
4. Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště
chráněných a vzácných druhů
- Náplní projektů jsou zejména transfery
obojživelníků přes migrační bariéry; aktivity
směřující k podpoře hnízdních možností ptáků
(vyvěšování a čištění budek, budování a opravy
hnízdních podložek, nor) a k zajištění, respektive
ochraně kolonií netopýrů.
- Prioritní aktivity: ochrana míst k rozmnožování a
odpočinku, aktivity směřující k podpoře hnízdních
možností ptáků (vyvěšování a čištění budek všech
typů, budování a opravy hnízdních podložek, nor),
aktivity směřující k zajištění, respektive ochraně
kolonií netopýrů (instalace budek a jiných hnízdních
úkrytů), ochrana obojživelníků při migraci, projekty
realizované ve spolupráci s LČR (doloženo
vyjádřením příslušné lesní správy, lesního závodu či
správy toků).
- Povinné přílohy:
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněným druhem či k zásahu do jeho biotopu
tam, kde to charakter projektu vyžaduje,
- v případě vyvěšování nových ptačích či
netopýřích budek, budování nových hnízdních
podložek či hnízdních nor, stejně jako při uzavírání
vstupů do podzemních prostor či při jakýchkoli
zásazích do konstrukcí budov musí být doložen
souhlas vlastníka pozemku (resp. stavby), na němž
(níž) má být projekt realizován či kopie nájemní
(výpůjční) smlouvy realizaci projektu umožňující,
- v případě, že charakter projektu vyžaduje
stavebního povolení či jiné obdobné vyjádření a
toto není součástí podaného projektu, musí být
v případě podpory projektu dodáno před podpisem
smlouvy,
- bude-li projekt realizován na pozemcích s právem
hospodařit LČR, musí být doložen souhlas příslušné
lesní správy, lesního závodu či správy toků.
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- Předmětem podpory nejsou aktivity zaměřené na
reintrodukce nebo repatriace rostlin a živočichů a
další činnosti vyžadující přímou manipulaci s jedinci
zvláště chráněných druhů (s výjimkou aktivit dle
bodu 5, opatření realizovaných v souladu se
záchrannými programy přijatými v souladu s § 52
zákona č.114/1992 Sb. a v souladu se schválenými
plány péče o zvláště chráněná území a s výjimkou
lokálních transferů obojživelníků přes migrační
bariéry při dodržení zásad z hlediska jejich welfare a
rizika šíření chorob).
- Závěrečná zpráva musí mimo jiné obsahovat
přesné popisy míst, kde byl projekt realizován
(včetně zákresu v mapě); v případě transferu
obojživelníků
počty
jednotlivých
druhů
transferovaných obojživelníků a období, ve kterém
transfery probíhaly.
- Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 30 000 Kč.
5. Příprava sadbového materiálu a výsadby
ohrožených druhů dřevin
- Náplní projektů je příprava sadbového materiálu
ohrožených druhů dřevin (včetně druhů zvláště
chráněných) a krajových odrůd ovocných dřevin,
jejich školkování, výsadby do krajiny; zakládání
extenzivních sadů krajových odrůd a péče o
genofondové sady.
Prioritní aktivity: projekty realizované ve spolupráci
s LČR (potvrzeno příslušnou lesní správou, lesním
závodem či správou toků); projekty realizované na
lokalitách akreditovaných pozemkových spolků.
Povinné přílohy a součásti projektu:
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněným druhem či k zásahu do jeho biotopu
v případech, že to charakter projektu vyžaduje,
- souhlas vlastníka pozemku, na němž má být
projekt realizován, či kopie nájemní (výpůjční)
smlouvy realizaci projektu umožňující v případech,
kde to charakter projektu vyžaduje,
- v případě získávání sadbového (osevního)
materiálu a školkování musí projekt obsahovat i
reálnou představu následného využití tohoto
materiálu,
- v případě výsadeb či výsevů musí projekt
obsahovat přesnou specifikaci dotčených pozemků
(katastrální území, parcelní číslo, zákres v mapě,
v lese též název LHC a seznam jednotek
prostorového rozdělení lesa) a doklad o zajištění
takového pozemku na minimálně deset let (doklad
o právním vztahu žadatele k pozemku či čestné
prohlášení majitele),
- v případě realizace genofondového sadu nutno
doložit právní vztah žadatele k pozemku na
minimálně 25 let,
- u projektů realizovaných na pozemcích LČR

nahrazuje souhlas vlastníka potvrzení projektu
příslušnou lesní správou, lesním závodem či správou
toků.
- V rámci výběrového řízení nebudou
podporovány komerční aktivity (získávání
sadbového či osevního materiálu a školkování za
účelem následného prodeje).
- Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 15 000 Kč.
6.
Seznamování
veřejnosti
s druhovou
rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování,
včetně propagace a osvětové činnosti ÚSES
- Náplní projektů jsou exkurse na lokalitách (např.
terénní pozorování pro veřejnost) a akce „v
místnosti“ (např. přednášky, výstavy); do této
činnosti lze zahrnout též otevřená oborová
(odborná) setkání lokálního či regionálního
charakteru.
- Prioritní aktivita: krajská oborová setkání,
exkurze na lokality akreditovaných pozemkových
spolků.
- V projektu musí být přesně charakterizován typ
akce, její náplň, cílová skupina, doba trvání a
předpokládaný termín.
- V případě schválení musí být termín akce
nahlášen zadavateli minimálně 1 měsíc předem (
není-li přesně uveden již v projektu ).
- Nebudou podporovány akce, které lze podpořit
v rámci Národní sítě environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (viz www.narodnisit.cz).
- Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 10 000 Kč.
7. Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny
druhů či biotopu pomocí informování široké
veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní
ochrany
- Náplní projektů je výroba tiskovin, filmů,
webových
stránek
či
trvalých
terénních
informačních panelů.
- V projektu musí být jasně specifikována cílová
skupina, obsah (pokud možno kompletní text),
technické provedení (materiál, formát, barevnost…),
účel a předpokládaný dopad výstupů na veřejnost;
v případě tiskovin či filmů jejich náklad a následná
distribuce; v případě informační tabule její umístění.
Povinné přílohy a součásti projektu:
- v případě informačních panelů větších než 0,6 m2,
nebo panelů umisťovaných v ochranných pásmech
pozemních komunikací, je nutné doložit stavební
povolení či jiné obdobné vyjádření ( pokud není
součástí podaného projektu, musí být v případě
podpory projektu dodáno před podpisem smlouvy )
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- při instalaci informačních panelů či jiných zásahů
do terénu je nutné doložit souhlas vlastníka
(vlastníků) pozemku s realizací projektu, případně
doklad o vlastnictví pozemku žadatelem či kopie
nájemní či jiné obdobné smlouvy, umožňující
realizaci daného projektu, v případě pozemků a
stavebních objektů s právem hospodařit LČR
souhlas příslušné lesní správy, lesního závodu či
správy toků,
- V případě schválení projektu bude realizátor
povinen zaslat výstup před jeho finálním vytištěním
(výrobou, umístěním na web) zadavateli (ÚVR
ČSOP), který zajistí jeho odsouhlasení se zástupci
donátorů (dle platných smluv); zadavatel má právo
veta, které však nemůže uplatnit na obsahové či
grafické prvky, jež byly zjevné již ze schváleného
projektu.
- V případě schválení projektu bude realizátor
povinen prezentovat na všech výstupech z projektů
podporu v rámci programu ČSOP Ochrana
biodiverzity a LČR jako generálního partnera
programu; v případě brožur nad 20 stran vyhradit
dvě stránky prezentaci programu, ČSOP a LČR.
- V případě vydání tiskovin se realizátor zaváže
odevzdat určité množství nákladu (dle charakteru
tiskovin 20 - 400 ks, maximálně však 20% nákladu )
pro potřeby propagace programu.
- Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden
projekt může být 50 000 Kč.
Nelze podat projekt, zahrnující více různých
činností (např. zároveň na mapování a
management)!

tiskovin či realizaci webových stránek).
- Do realizace projektu lze zahrnout náklady
vynaložené od počátku roku 2011.
Projekt musí být realizován tak, aby
závěrečná zpráva včetně vyjádření odborného
garanta mohla být doručena do Kanceláře ÚVR
ČSOP do konce listopadu 2011. Je-li výstupem
projektu vydání tiskoviny, dodá realizátor stanovený
počet tiskovin dle uzavřené smlouvy do konce září
2011.
- Při opožděném dodání závěrečné zprávy či
některé její povinné součásti je ÚVR ČSOP
oprávněna fakturovat penále za prvních pět
pracovních dní zpoždění po 0,5% a za každý další
pracovní den zpoždění 1% z celkové přidělené
částky. Opožděné dodání závěrečné zprávy či
některé její povinné součásti, stejně jako dodatečné
odstoupení od projektu, bude zohledněno při
dalších výběrových řízeních ÚVR ČSOP.
- Podané projekty posuzuje z pověření ÚVR ČSOP
Komise ochrany přírody (KOP) ve spolupráci
s odbornými garanty a oborovými radami (viz
příloha). Na posuzování se podílejí též zástupci
donátorů – MŽP a LČR.
IV. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU
1) Přihláška projektu
na závazném formuláři, který je přílohou
tohoto výběrového řízení (ke stažení na
www.csop.cz).
2) Vlastní projekt
závazná osnova:
- současný stav řešené problematiky
- charakteristika dosavadní činnosti v okruhu
řešené problematiky
- stručný popis projektu, včetně použité
metodiky,
předpokládaného
časového
harmonogramu, materiálního a personálního
zabezpečení
- jasně a stručně formulované cíle projektu
- předpokládané výstupy z projektu
- seznam příloh (!)
- povinné součásti projektu specifické pro
jednotlivé činnosti viz kapitola II.
3) Rozpočet
- na závazném formuláři, který je přílohou tohoto
výběrového řízení (ke stažení na www.csop.cz)
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní dotace,
granty…), musí být tato skutečnost vždy uvedena.
4) Povinné přílohy projektu
- viz podrobně u jednotlivých činností – kapitola II.
- v případech, kdy je k projektům dokládána
výjimka ze zákona 114/1992 Sb. (případně průkaz
ČSO či ČESON), jejímž držitelem je jiná osoba než

III. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
- V případě odůvodněného podezření, že byl
žadatelem jeden projekt účelově rozdělen na více
samostatných projektů s cílem vyhnout se
maximální částce podpory má vyhlašovatel právo
tyto projekty sloučit do jednoho.
- Informace týkající se závazných metodik jsou
k dispozici na http://biodiverzita.csop.cz, příp. v
Kanceláři ÚVR ČSOP.
- S realizátorem podpořených projektů bude
uzavřena smlouva o dílo. Záloha (50 % prostředků)
bude realizátorovi poskytnuta na základě zálohové
faktury po podepsání smlouvy, zbývající část
prostředků bude proplacena na základě faktury po
předložení a schválení závěrečné zprávy projektu.
- V případě podpoření projektu se jeho realizátor
smluvně zaváže dodržet všechny výstupy z projektu.
- Realizátor plně ručí za dodržení všech zákonných
náležitostí během realizace projektu.
- Jako součást závěrečné zprávy budou
vyžadovány minimálně 3 kvalitní fotografie
z realizace projektu (netýká se projektů na vydávání
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pozemkových spolků – tento fakt je však nutné
v projektu výslovně uvést!
Subjekty mimo ČSOP, akreditované pozemkové
spolky a členy Národní sítě záchranných stanic jsou
povinny dále přiložit:
- kopii stanov (s registrací MV ČR)
- doklad, z kterého plyne, kdo je statutárním
zástupcem organizace
- kopie smlouvy o vedení běžného účtu či výpisu z
Doporučujeme podat projekt s předstihem a využít
možnosti konzultací.

osoba zodpovědná za realizaci projektu či statutární
zástupce podávající organizace, je nutno doložit
písemný souhlas držitele této výjimky či průkazu
s jeho účastí na projektu. Tato osoba musí
realizovat všechny činnosti v projektu, ke kterým je
příslušná výjimka potřebná!
- akreditované pozemkové spolky nemusí dokládat
vztah k pozemku či souhlas vlastníka, jestliže
příslušné doklady dodaly již v rámci programu
běžného účtu žadatele.
V případě podání více projektů stačí tyto přílohy 1x.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo prostředky na
projekt krátit, resp. projekt nepodpořit.
- ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo výběrové řízení bez
náhrady zrušit v případě, že nebude Ministerstvem
životního prostředí podpořen projekt ÚVR ČSOP
„Ochrana biodiverzity 2011“, podaný do
výběrového řízení na podporu občanských sdružení.
- Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny
na internetových stránkách www.csop.cz .
Bližší informace podá Kancelář ÚVR ČSOP (Kateřina
Adámková) - tel. 222 516 115, 222 511 494, e-mail:
biodiverzita@csop.cz, skype: csop.kuvr .

V. ZPŮSOB PODÁNÍ
Projekty je možné podávat:
a) v digitální podobě - na mailovou adresu
projektybio@csop.cz (tato adresa slouží výhradně
k podávání projektů!). Přihláška, rozpočet, vlastní
projekt i veškeré přílohy zasílejte jako přiložené
soubory, nikoli ve vlastním textu mailu! Soubory lze
zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .xls
nebo .ods. Soubory týkající se jednoho projektu
posílejte vždy v jedné zásilce.
b) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučeně poštou
či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům
ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4.
Uzávěrka podávání projektů je 31. března 2011.
Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž
o termín jejich doručení! Úřední hodiny Kanceláře
ÚVR ČSOP jsou do 16.00 hod. – v případě, že chcete
projekt doručit osobně po této hodině, je nutné se
individuálně domluvit s koordinátorem programu či
některým jiným zaměstnancem Kanceláře. Projekty
v digitální podobě lze zasílat až do 24. hodiny.
Projekty doručené po tomto termínu nebudou do
výběrového řízení zařazeny!

Program Ochrana biodiverzity je spolufinancován
Ministerstvem životního prostředí a Generálním
partnerem programu, státním podnikem Lesy České
republiky.

Akce
ZAČALO JARNÍ KOLO 19. ROČNÍKU KAMPANĚ UKLIĎME SVĚT!
19. ročník kampaně Clean up the World! Ukliďme svět! právě začal.
Ukliďme svět! je mezinárodní kampaň, v jejímž
rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém
světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a
potoků, chráněných území, likvidaci černých
skládek...
Do této akce se můžete již tradičně zapojit
vyplněním formuláře na internetové adrese

www.csop.cz/uklidmesvet, nebo nám napište email na: uklidmesvet@csop.cz.
Vaši akci podpoříme zasláním jutových pytlů a
samolepek pro účastníky. Počty, prosím, vyplňte
v přihlášce, kterou posílejte minimálně 14 dní
před akcí - za kratší dobu vám nemůžeme zaručit
včasné odeslání pytlů a samolepek.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.csop.cz/uklidmesvet
Tereza Vláčilová, koordinátorka kampaně
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VELETRH CHOVATELSKÝCH POTŘEB NABÍDNE MILOVNÍKŮM ZVÍŘAT INSPIRACI I PORADENSTVÍ
netopýrů z chovu ZO ČSOP Nyctalus. Netopýři
jsou ochočení, po zranění jim zůstaly trvalé
následky a nebylo je možno vypustit zpět do
přírody, dají se zblízka vyfotit, pohladit, nakrmit.
Další zajímavostí bude poradna MVDr. Hany
Žertové, odbornice na problémové chování zvířat,
známé z televizního pořadu Polepšovna mazlíčků.
Dále se v rámci doprovodného programu
představí Středisko výcviku vodicích psů a
názorně předvede práci psů, kteří jsou
nezbytnými
pomocníky
pro
nevidomé.
Návštěvníci si mohou zakoupit i originální tričko a
podpořit tak jejich výcvik. S ukázkou asistence se
přestaví společnost Pomocné tlapky, která se
zabývá chovem, převýchovou a výcvikem
asistenčních psů.
V sobotu 2. 4. 2011 ve 14 hodin budou
slavnostně vyhlášeni vítězové internetové
soutěže Zvíře roku, do které může široká
veřejnost přihlásit svého domácího mazlíčka
(www.zvireroku.cz). V rámci veletrhu FOR PETS
proběhnou celkem čtyři jednodenní výstavy
chovatelů morčat.
Nespornou výhodou veletrhu je výborné dopravní
spojení do místa konání, a to jak MHD (stanice
metra Letňany se nachází v těsné blízkosti
výstaviště), tak i vlastním autem (pro návštěvníky
je k dispozici 3500 parkovacích míst).
Aktuální informace o veletrhu sledujte na
internetových stránkách www.for-pets.cz a také
na Facebooku For Pets.
Dagmar Zieglerová

Chcete se dozvědět o nových trendech v
chovatelství nebo si vyměnit zkušenosti s dalšími
milovníky zvířat? Toužíte se dovědět více o
ochraně
zvířat,
záchranných
stanicích,
handicapovaných volně žijících zvířatech? Pak si
tedy nenechte ujít 1. ročník jedinečného veletrhu
chovatelských potřeb pro domácí zvířata FOR
PETS a přijďte se inspirovat a načerpat informace
z oblasti chovatelství!
Veletrh FOR PETS odstartuje ve čtvrtek 31. 3.
2011 v Pražském veletržním areálu Letňany jako
součást veletrhů pro rodinu FOR FAMILY a potrvá
až do neděle 3. 4. 2011. FOR PETS je zaměřen na
všechny domácí mazlíčky – kočky, psy, hlodavce,
terarijní zvířata, exotické ptactvo, ale i akvaristiku
– a přinese novinky a trendy v oblasti krmiv,
veterinárních přípravků a chovatelských potřeb.
Věnuje se však také problému volně žijících zvířat,
ochraně zvířat a pomoci tam, kde dochází k týrání
zvířat.
V rámci bohatého doprovodného programu se
mohou návštěvníci těšit na přednášky Nadace na
ochranu zvířat týkající se problematiky volně
žijících a zájmových živočichů. Nadace, jejímž
posláním je především zajišťovat přijatelné
životní podmínky zvířat a zmírňovat jejich utrpení,
poskytla záštitu nad celým veletrhem FOR PETS.
Jednotlivé bloky přednášek seznámí návštěvníky
s problémem opuštěných zvířat, týraných zvířat a
pomoci útulkům.
Po celou dobu veletrhu Vám budou k dispozici
konzultanti z Českého svazu ochránců přírody.
Během pódiového vystoupení v sobotu 2. 4. a
v neděli 3. 4. zajistí ukázky handicapovaných

HODINA ZEMĚ 2011 – PŘIPOJTE SE!
připojení
a
zhasnutím ve své
obci nebo městě
„hlasovat
pro
Zemi“, kontaktujte
prosím
koordinátora
Hodiny Země 2011
Jana Labohého na hodinazeme@veronica.cz.

I letos se ZO ČSOP Veronica podílí na organizaci
celosvětové kampaně na podporu ochrany
klimatu – Hodině Země 2011. Ta proběhne 26.
března od 20.30 od 21:30 formou symbolického
hodinového vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí
dominant, osvětlení budov a štítů firem či
jednotlivých domácností.
Ti z Vás, členů ČSOP, kteří se chtějí o akci
dozvědět podrobnosti, kdo budete chtít iniciovat

Yvonna Gaillyová

16

DE PEŠE ČSOP

1/2011
/2011

Zelená karta
UPOZORNĚNÍ!
Od 1. 4. 2011 získáte slevu
v programu Zelená karta
ČSOP pouze na základě
předložení průkazu člena
ČSOP nebo průkazu Mladého
ochránce přírody s touto platnou známkou.

KALENDÁŘ

AKCÍ PARTNERŮ

ZK ČSOP

OD BŘEZNA 2011

Datum, název a adresa objektu/akce
březen 2011
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST - pondělí - pátek od 19:00. Program pozorování: Měsíc
(8. - 18. března), hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy (po celý měsíc), hvězdokupy, mlhoviny, galaxie
(neruší-li příliš svým svitem Měsíc).
od 12. 3. 2011
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
POKLADY DOBY BRONZOVÉ - NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY JIŽNÍCH ČECH. Výstava prezentuje
nové hromadné archeologické nálezy kovových artefaktů z doby bronzové z jihočeského regionu.
Vystavené unikátní depoty doplňují texty a fotografický materiál z místa nálezu.
14. 3. 2011 od 16:45
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Přednáška PUNSKÉ VÁLKY A KARTÁGO (II. část), hovoří Alexandr Peter Nymburk.
15. 3. 2011 od 17:30
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška MLÁĎATA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ - POMÁHAT ČI NEPOMÁHAT? Už se vám někdy stalo,
že jste nalezli mládě volně žijícího živočicha a nevěděli, zda potřebuje vaši pomoc či ne? Tato přednáška
vám ukáže, jak poznat, které mládě je opravdu v nouzi a které je naopak úplně v pořádku a lidská pomoc
by mu uškodila. Ukážeme vám, jak vypadá ptačí mládě, které z hnízda nedobrovolně vypadlo i to, které
naopak hnízdo už opustilo a učí se létat. Podíváme se také na biologii nejběžnějších druhů savců,
abychom uměli poznat, které mládě je matkou pouze dočasně „odložené“ a které je naopak opuštěné.
Přednáška je vhodná pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Přednášející: Ing. Zuzana Pokorná,
PhD., Český svaz ochránců přírody.
17. 3. 2011 od 17:00
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
ITALŠTÍ HUDEBNÍ SKLADATELÉ V ROKYCANSKÉ HUDEBNÍ SBÍRCE Z 2. POLOVINY 16. STOLETÍ DO PRVNÍ
TŘETINY 17. STOLETÍ - přednáší PhDr. Kateřina Maýrová.
17. 3. 2011 od 17:30
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška INVAZNÍ ROSTLINY. Co jsou to invazní rostliny a čím škodí přírodě a lidem? Jak lze invazním
rostlinám bránit? A má vůbec boj proti nim smysl? • Invazní rostliny jsou druhy rostlin, které nejsou na
našem území původní, ale které postupně zdomácněly a přizpůsobily se místním podmínkám. Snadno se
rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují původní rostlinné druhy.
Vytvářejí rozsáhlé monotónní porosty, a tak dochází k degradaci přirozených společenstev. • Výskyt a
šíření invazních druhů rostlin výrazně snižuje druhovou rozmanitost. V České republice je evidováno 1378
nepůvodních druhů vyšších rostlin. • Invazní druhy (tedy ty, kterým se podařilo prosadit v novém území)
mají většinou úspěšnější strategie, než druhy původní, které před příchodem těch invazních neměly
důvod k „agresivnímu chování".
19. 3. 2011 od 9:30
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Přednáška TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU A OCHRANA PŘÍRODY V CHKO TŘEBOŇSKO - JAK TO JDE DOHROMADY?
Přednáší Ladislav Rektoris.
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od 19. 3. 2011
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
LUDMILA DOMINOVÁ - nositelka tradice lidové kultury. Autorská výstava přední české lidové tvůrkyně,
lektorky lidových řemesel a restaurátorky textilu prezentuje průřez její tvorbou i souvislost s
Národopisným sdružením působícím při Jihočeském muzeu.
22. 3. 2011 od 17:00
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
LIDOVÁ KRAJKA NA ČESKOBUDĚJOVICKU - vyprávění paní Ludmily Dominové, známé české tvůrkyně,
restaurátorky, propagátorky lidových řemesel a jihočeského národopisu, členky Národopisného sdružení,
o jedné zapomenuté historii Českobudějovicka. Podvídání doplní praktická ukázka paličkování.
24. 3. 2011 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
NORSKO - RÁJ NA SEVERU EVROPY - cestopisná přednáška, přednáší Ing. Martin Dušek.
26. 3. 2011 od 10:00
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Přednáška PŘÍMOŘSKÉ ALPY (alpes maritimes), přednáší RNDr. Jan Máca, PhD.
26. března 2011 od 18:00
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
HODINA ZEMĚ 2011. V rámci kampaně bude ve Valašském Meziříčí na jednu hodinu (od 20:30 do 21:30
hod.) zhasnuto veřejné osvětlení, osvětlení dominant města, veřejných budov a bytů. Do programu, který
organizuje město, hvězdárna přispěje podle následujícího harmonogramu:
18:00 - Deset způsobů, jak šetřit energií v domácnosti (přednáška, zajišťuje Regionální energetické
centrum).
19:30 - přesun na kopec "Vrchovina" - pouze za dobrého počasí
20:30 - pozorování dalekohledem, doplněno odborným výkladem (za nepříznivého počasí náhradí
program na hvězdárně - fyzikální pokusy, malování,...)
Vhodné pro rodiny s dětmi.
28. 3. 2011 od 10:00
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Přednáška BOMBARDOVÁNÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC, hovoří PhDr. Miloslav Pecha.
28. března 2011 od 18:00
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
PROKOP DIVIŠ BY SE DIVIL. Nový pořad o fyzice, historii a experimentech, který je určen všem školákům,
rodičům, pedagogům a domácím experimentátorům. Cílem programu je vysvětlit a uvést do dobových
souvislostí některé objevy známých fyzikálních jevů - elektřina, magnetismus, elektrický náboj, atd. Pořad
je založen na experimentech, které si lze sestavit i v domácí laboratoři. Doplněno počítačovou prezentací.
Přednáší Mgr. Radek Kraus.
29. 3. 2011 od 17:30
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Cestopisná přednáška PO ANDÁCH SE STEREOFOTOAPARÁTEM. Projekce trojrozměrných (stereo)
diapozitivů z cesty po Andách v Peru a Bolívii: Arequipa a kaňon Colca, Sillustani a Titicaca, solná pláň,
pouště a laguny s plameňáky na jihu Bolívie, hřbitov vlaků u Uyuni, vlakem do Cusca a nakonec přechod
přes hory k dosud nedostupnému a neznámému inckému městu Choquequirao a dále až k turisty
obleženému Machu Picchu. Přednášející: Matěj Boháč
7. 4. 2011 od 17:30
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška LES A ŽIVOT V NĚM - jaké jsou typy lesů - stav lesů v České republice - charakteristické druhy
zvířat v našich lesích - noční život v lese - názorná ukázka živých plazů. Přednášející: Karel Kerouš - ČIŽP.
10. 2. - 10. 4. 2011
Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 251 01 Říčany
Výstava DON QUIJOTE - RYTÍŘ SMUTNÉ POSTAVY V DÍLECH NEJEN ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ. Výstava grafik
a dalších výtvarných děl s námětem literární postavy Dona Quijota. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout výtvarná díla ze sbírek říčanských sběratelů. Výstava bude doplněna exposicí plakátů k
filmovým zpracováním Dona Quijota, které zapůjčil Instituto Cervantes Praha.
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18. 2. - 17. 4. 2011
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava ANTONÍN ŠVEHLA - československý státník a spolutvůrce ústavy ČSR 1920. Výstava hodnotí a
mapuje osobnost agrárního politika a ministerského předsedy tří vlád Československa Antonína Švehly,
zejména jeho státnické působení. Dotýká se mj. úlohy A. Švehly při založení samostatného čs. státu, jeho
vztahu k prezidentu T. G. Masarykovi, způsobu státotvorného momentu koaličních vládních kabinetů, a
také života rodiny A. Švehly v tehdejší Praze - Hostivaři a jeho angažovanosti v sokolském hnutí.
Dominantou výstavy jsou osobní Švehlovy zásluhy při tvorbě prvorepublikové Ústavy ČSR, která nabyla
platnosti dnem 6. března 1920, v předvečer narozenin TGM. Mezi vystavenými exponáty zaujme faksimile
československé Ústavy ČSR z 29. února 1920, která byla zapůjčena ze sbírek Národního muzea, spolu s
předměty osobního života A. Švehly, dále korespondence a dokumenty Švehlova Národohospodářského
ústavu (z archivů Národního archivu a Národního zemědělského muzea Praha).
11. 2. 2010 - 24. 4. 2011
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
ŽIVOT A SMRT STARÝCH SLOVANŮ. Výstava přiblíží veřejnosti život Slovanů a nejcennější archeologické
nálezy na území východních Čech ze 7. až 11. století. Budou zde představeny nálezy ze středočeského
hradiště a pohřebiště v Klecanech (okr. Praha - východ). Mezi nejpoutavější předměty jistě patří zlaté a
stříbrné šperky. Nebudou chybět rekostrukce raně středověkých krojů a oděvů. Návštěvníci spatří
rekonstrukce hrobů z pohřebiště v Klecanech. Děti se tvůrčí formou seznámi s replikami slovanské
keramiky. Otevře se jim tak možnost nahlédnout do života archeologů.
3. 3. - 24. 4. 2011
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
ŠUMAVA - výstava fotografií šumavské přírody od Martina Uhlíře.
7. 5. 2011 od 9:00
Rozhledna Hýlačka
Zahájení turistického léta v Táboře - program - pěší trasa připravena Městem Tábor ze Žižkova nám. v
9,00 hod. U rozhledny soutěže a hry pro děti i dospělé, odpoledne pohádka. Otevření naučné stezky
Stříbrnou stopou, s výstavou o těžbě stříbra na Horkách.
24. 3. - 8. 5. 2011
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
MIZEJÍCÍ SVĚT, ANEB CESTA ZA TITÁNY - výstava ze života exotických brouků vzniklá na základě
přírodovědných expedic do Botswany a Francouzské Guayany.
do 31. 5. 2011
NZM Ohrada, U Bezdreva 17, 373 41 Hluboká n. Vlt.
Výstava SÁŇKOVÁNÍ DŘÍVÍ. Tzv. sáňkování patřilo v minulosti v lesích, zvláště v horských terénech, k
nejběžnějším způsobům dopravy dříví. Dříví se "sáňkovalo" z místa těžby k lesním cestám v údolích a
následně se dále přepravovalo pomocí koňských potahů. Návštěvníci na výstavě naleznou především
šumavské, krkonošské a beskydské ruční i potažní saně na rovnané i dlouhé dříví ze sbírek NZM.
Neopakovatelnou atmosféru "sáňkování" dříví zde přibližuje také dokumentární film z 50. let 20. století.
25. 1. - 31. 7. 2011
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava A TASTE OF EUROPE - CHUŤ EVROPY. Návštěvníci se mohou těšit na tématickou prezentaci
typického produktu zúčastněných zemí (Švédsko - mléko, Česká republika - pivo, Dánsko - vepřové maso,
Estonsko - brambory, Finsko - chléb, Maďarsko - obilí, Portugalsko - olivový olej, Skostko - ryby a
Slovinsko - med). Součástí výstavy budou doprovodné programy o stravovacích zvyklostech, rozdílech i
shodách v Evropě i v jednotlivých zemích v kontextu historie, změn klimatu a životního prostředí. Jejich
snahou je podnítit diskusi o jídle, kulturním dědictví, životním prostředí, výrobě a každodenní spotřebě,
zejména mezi mladými Evropany.
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