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Zprávy z ústředí

ČESTNÁ RADA ČSOP JEDNALA I O ŠUMAVĚ 

5. května se po více jak roční pauze sešla Čestná 
rada ČSOP. Její jednání řídil předseda Bedřich 
Moldan a bylo to jednání velmi pracovní. Rada se 
podrobně zabývala  výsledky práce ČSOP i náměty 
na další aktivity v nejbližší budoucnosti. Mimo 
jiné doporučila více propagovat naše úspěchy na 
veřejnosti, v oblasti financování se cíleně zaměřit  
na problematiku odkazů (= získávání prostředků 
na činnost Svazu na základě dědictví ze závětí). 
Vzhledem k poklesu členské základny Čestná rada 
doporučila rozšířit stávající formy členství v ČSOP 
i urychleně vyřešit dlouhodobé problémy 
s nekomunikujícím ústředím ČSOP pro práci 

s dětmi a mládeží. Čestná rada se rovněž zabývala 
nepřehlednou situací v Šumavském národním 
parku a přijala stanovisko k informacím o 
nelegálním používání chemických pesticidů 
v parku, které se právě  v ten den objevily v tisku 
(stanovisko bylo předáno médiím a lze ho nalézt i 
na www.csop.cz). Rada rovněž debatovala o své 
roli v rámci ČSOP i o možnostech svého rozšíření 
o další členy a členky. Rovněž rozhodla o tom, že 
na své nejbližší jednání pozve ministra životního 
prostředí. 

Petr N. Stýblo 

 
 

Ochrana přírody 

STĚHOVÁNÍ HNÍZD LESNÍCH MRAVENCŮ – CO S TÍM? 

Realita 

Koexistence člověka a volně žijících živočichů 
v antropogenním prostředí přináší řadu konfliktů. 
Lidé zpravidla (i přes prezentaci svého pozitivního 
vztahu k přírodě) jen velmi neradi tolerují jiné 
příslušníky fauny, než ty, které právě chovají a 
zpravidla se těchto nepohodlných sousedů 
zbavují. V případě hnízd lesních mravenců má 
dosud velká část nespokojenců zábrany 
k přímému užití násilí, a proto se obrací na 
nejrůznější složky státní a místní správy, stejně 
jako na orgány ochrany přírody či nevládní 
ochranářské organizace, aby ta „překážející“ 

hnízda mravenců přestěhovaly. Výjimečně totéž 
činí stavební firmy, když jsou hnízda překážkou 
k realizaci stavby (což je většinou zjištěno v rámci 
stavebního řízení). Všichni tito žadatelé přistupují 
ke svým žádostem s přesvědčením, že se jedná o 
pouhou formalitu, a že jim bude obratem 
vyhověno (vždyť přece chtějí ta hnízda zachránit a 
ne zlikvidovat). 

Problematika 

Problematika stěhování hnízd lesních mravenců 
(taxonomicky řazených do podrodu Formica) je 
však složitá a úspěšnost každého stěhování je 
velmi nejistá. Vyšší úspěšnost stěhování je 
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podmíněna celou řadou faktorů, z nich 
nejzákladnější jsou: 

1) správná determinace druhu; 

2) správné vyhodnocení situace na místě 
(důležitým momentem je, zda problematické 
hnízdo není součástí tzv. polykalické či 
polydomní kolonie – tedy vícehnízdního 
komplexu); 

3) nalezení vhodného náhradního stanoviště 
(podobné původnímu stanovišti, ve správné 
vzdálenosti, odpovídající požadavkům 
stěhovaného druhu a bez výrazné konkurence 
jiných agresivních druhů mravenců, nesmí zde 
docházet k jiným konfliktům se zájmy člověka, 
atd.); 

4) správné načasování a rozfázování stěhování 
(ne vždy proběhne najednou), včetně volby 
vhodných následných ochranných opatření 
(např. dočasné krytování, přikrmování); 

5) zajištění zkušeného realizačního týmu;  

Dále je nezbytné si uvědomit, že i stěhování 
jediného hnízda lesních mravenců je aktivita, 
která musí odpovídat všem legislativním 
pravidlům. 

A. lesní mravenci (všechny druhy) náleží do rodu 
Formica, který je zařazen do seznamu zvláště 
chráněných živočichů, do kategorie ohrožený 
druh. Proto je pro manipulaci s jejich hnízdem 
nezbytné získat souhlas a tedy výjimku ze 
zákona od věcně a místně příslušného orgánu 
ochrany přírody (Krajský úřad nebo Správa 
CHKO či NP). Udělení výjimky samozřejmě 
musí předcházet podání žádosti, správní řízení 
a správní rozhodnutí. 

B. ne vždy se „problematické“ hnízdo nachází na 
pozemku, který je ve vlastnictví žadatele a 
podobně také náhradní stanoviště se 
zpravidla nenachází na pozemku žadatele. 
Tyto aspekty musí vzít v úvahu správní orgán, 
který bude projednávat žádost o výjimku. 

C. žadatel musí vždy prokázat „vyšší veřejný 
zájem převládající nad zájmy ochrany 
přírody“, jinak nemůže být jeho žádosti 
vyhověno. 

Shrnutí    

Z výše uvedeného vyplývá, že stěhování hnízd 
lesních mravenců je vysoce specializovaná 
odborná činnost, kterou musí metodicky vést 
odborník. Podléhá režimu udělení zákonné 
výjimky (tzn. není nároková) a ve vztahu 
k zamýšlenému cíli (kterým je uchování 
životaschopného hnízda na novém stanovišti a 

zajištění jeho další prosperity) je vysoce riskantní. 
K tomu je třeba zdůraznit, že tato aktivita 
zasahuje do práv několika vlastníků pozemků 
(zpravidla nejméně dvou) a dále, že všechny 
práce spojené s posudky, vedením a realizací 
celého transferu včetně následných zákroků a 
kontrol jsou práce, které je nutno realizátorům 
uhradit (včetně dalších přímých a jiných nákladů – 
PHM, pomůcky, režie, atd.). 

Komplikovanost celého procesu a riziko malé 
úspěšnosti transferu při nedodržení optimálního 
postupu predikuje výjimečnost ideálních 
transferů. To je důvod pro důkladné zvážení 
nároku žadatele a rozbor jím udávaných důvodů 
žádosti. 

Postup 

Postup při prvním kontaktu s žadatelem by měl 
být v rámci celé ČR jednotný. Nejste-li 
pracovníkem příslušného orgánu státní správy 
přesvědčte žadatele, aby napsal písemnou žádost 
o odstěhování hnízda (případně ji s ním sepište), 
do níž žadatel uvede důvody, pro které žádá, dále 
uvede lokalizaci pozemku, na němž se hnízdo 
nachází a vlastní nacionálie a kontakty. Tato 
žádost se musí dostat na stůl místně a věcně 
příslušným pracovníkům ochrany přírody. Je 
nesmyslné a kontraproduktivní, aby se tím dále 
zabývala jakékoli jiná nepříslušná složka státní či 
místní správy a tím méně pak některá nevládní 
organizace. 

Příslušný orgán ochrany přírody je z charakteru 
podání povinen po přijetí žádosti zahájit správní 
řízení ve věci udělení výjimky z ochranných 
podmínek zvláště chráněného druhu živočicha. 
V rámci tohoto řízení by měl shromáždit veškeré 
podklady, včetně odborného stanoviska. 
Rozhodne-li pak orgán OP o udělení výjimky, měla 
by tato být udělena konkrétní osobě, na 
konkrétní termín, místo, druh mravence a počet 
hnízd. V současnosti (pokud vím) nemá nikdo 
v ČR tzv. generální výjimku, která by jej 
opravňovala ke stěhování hnízd lesních mravenců 
bez ohledu na oblast, lokalitu, druh, atd.  

Nabídka 

Příslušným pracovištím ochrany přírody nabízím 
vypracování odborného stanoviska a doporučení 
na základě zaslaných fotografií a mapových 
podkladů, v případě nezbytnosti pak po místním 
šetření (podmínky a podrobnosti dle konkrétní 
domluvy).  

Fotografie (zaslané mailem) musí zachytit: a) 
celkovou situaci na lokalitě; b) celkový snímek 
hnízda; c) detail povrchu hnízda (materiál); d) co 
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nejlepší (nejvíce detailní) snímek mravenců. 

Vzhledem k tomu, že období možného stěhování 
připadá na první polovinu jara, je vhodné všechny 
tyto kroky učinit již v předcházejícím roce, do 
konce aktivní sezóny mravenců.  

Nevládním organizacím nabízím poradenskou 
službu ve věci zpracování žádosti na stěhování 
hnízd i další problémy týkající se biologie a 
ekologie lesních mravenců. Na listopad 2011 je 
plánován dvoudenní seminář o programu 

FORMICA, jehož součástí bude pracovní 
workshop k problematice aktivní ochrany lesních 
mravenců. Informace budou včas zpřístupněny 
široké odborné i laické veřejnosti. 

S dotazy i konkrétními žádostmi o odbornou 
pomoc se na mne obracejte mailem na adresu 
mcm@muzeum.ji.cz drobnosti na telefon 567 573 
894 či na mobil 724 285 355.  

Pavel Bezděčka, garant programu FORMICA 

ZVÍŘE V NOUZI – SLEDUJTE PŘÍBĚHY ZVÍŘAT NA 

NOVÉM WEBU 

Na novém webu www.zvirevnouzi.cz  najdete 
nejenom aktuální kontakty na záchranné stanice 
Národní sítě či rady, jak se zachovat, narazím-li na 
zvíře a váhám, zda nepotřebuje pomoci. Velmi 
přitažlivou sekcí těchto stránek jsou aktuality. Jen 
namátkou zmíním pár nadpisů: Výřice z Makova 
odchovává mladého puštíka (11. 5. 2011),  První 
srnčata v Pátku (24. 5.), Dráty znovu zabíjely 

(26.4.), Postřelený labuťák ve Vlašimi (22. 4.),… 
stojí zato tyto nadpisy rozkliknout a podívat se na 
obsah a fotky. Ne vždy jde o příběhy smutné či 
drastické, ale vždy  z nich získáte mnoho nových 
zajímavých poznatků! 

Petr N. Stýblo 

 PRAŽSKÁ ZVÍŘECÍ ZÁCHRANKA 

Ve vnitrobloku jednoho domu na Praze 5 se 
usadila kachna a vyvedla mladé. Nemá nejmenší 
šanci dostat se bez lidské pomoci k vodě. Stále 
stejný příběh, který se každé jaro opakuje. A co 
víc, jedná se s největší pravděpodobností o 
stejnou kachnu, která se rozhodla vyvést mladé 
kachňátka na stejném místě. Dokonce nás volal i 
stejný pán a na místo vyrazila stejná posádka 
zvířecí záchranky jako loni. Ta kachnu i kachňata 
odvezla a vypustila opět na stejném místě u 
Vltavy. Jedno kachně bylo bohužel vysláblé a s 
ostatními neodplavalo. Skončilo v péči záchranné 

stanice AVES u Kladna, kde udělají maximum pro 
jeho záchranu. Pojede za rok na stejné místo pro 
kachnu s kachňaty opět naše záchranka? Bohužel 
se zdá, že spíše ne. Pokud v nejbližší době 
neseženeme dostatečné finanční prostředky, 
Pražská zvířecí záchranka zanikne. Pokud můžete, 
pomozte!  
Více o činnosti Pražské zvířecí záchranky včetně 
informací o všech přijatých pacientech najdete na 
www.praha.zachranazvirat.cz. 

David Zítek 

 
 

Vaše peníze 
 

PROGRAM OCHRANA BIODIVERZITY 2011 

31. března byla uzávěrka pro podávání projektů 
do výběrového řízení programu Ochrana 
biodiverzity. V letošním roce se přihlásilo celkem 
235 projektů, seznam je možné shlédnout na 
webu www.csop.cz v sekci Aktuality. Výsledky 

budou s největší pravděpodobností zveřejněny na 
konci května. 

 ČSOP má také dva nové odborné garanty, 
Martina Waldhausera pro program Vážky a Pavla 
Bezděčku pro program Formica. 

Katka Adámková 
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PODPORA VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ – VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2011 

Následující tabulka uvádí výši podpory projektů 
pozemkových spolků. Celkem bylo požadováno 
více jak 1,3 milionu Kč, rozděleno 515 tisíc Kč. 

Podrobnější informace naleznete na www.csop.cz 
v archivu aktualit. 

číslo projektu organizace požadovaná podpora v Kč skutečná   podpora v Kč 

321101 ZO ČSOP Ždánický les 40000 8000 

321102 o.s. Sorbus 12500 10000 

321103 EC Meluzína RCAB 40000 15000 

321104 ZO ČSOP Hasina 15000 7000 

321105 ZO ČSOP Launensia 35000 15000 

321106 o.s. Anthericum 28900 25000 

321107 o.s. Zamenis 40000 23000 

321108 ZO ČSOP Kosenka 40000 25000 

321109 ZO ČSOP Vlašim 40000 20000 

321110 o.s.PermaLot 40000 3000 

321111 o.s. Jizersko-Ještědský horský spolek 24983 16000 

321112 o.s. Muzeum přírody Český ráj 38500 0 

321113 o.s. Lunaria 40000 35000 

321114 ZO ČSOP Olza 40000 5000 

321115 Pobočka ČSO na Vysočině 40000 15000 

321116 o.s. Sdružení pro venkov 40000 20000 

321117 ZO ČSOP Botič - Rokytka 24500 15000 

321118 o.s. Predmostenzis 30000 15000 

321119 o.s. Vespolek 39900 30000 

321120 ZO ČSOP Šumava 31300 15000 

321121 ZO ČSOP Salamandr 40000 12000 

321122 ZO ČSOP Berkut 40000 25000 

321123 ZO ČSOP Severní Plzeňsko 30000 5000 

321124 ZO ČSOP Radnice 40000 5000 

321125 o.s. Čmelák 39504 20000 

321126 ZO ČSOP Bílé Karpaty 24000 20000 

321127 o.s. Vaváky 36000 20000 

321128 ZO ČSOP Hády 39996 5000 

321129 ZO ČSOP Moravské Kopanice 39799 7000 

321130 RS ČSOP Iris 40000 20000 

321131 ZO ČSOP Kunčice 30324 12000 

321132 ZO ČSOP Jeseník nad Odrou 40000 25000 

321133 o.s. Šípek 38400 10000 

321134 o.s. Sagittaria 40000 20000 

321135 ZO ČSOP Armillaria 40000 12000 

321136 ZO ČSOP Jaro Jaroměř 40000 15000 

321137 ZO ČSOP Kněžice 37200 0 
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Z v e m e  v á s

KAMPAŇ SETKÁNÍ S PŘÍRODOU V ROCE 2011

Rádi bychom Vám připomněli, že kampaň Setkání 
s přírodou pokračuje v tomto roce v období       6. 
– 19. 6 2011. Jejím smyslem je umožnit veřejnosti 
navštívit přírodovědně zajímavá místa v 
doprovodu zasvěceného průvodce. Zájemci tak 
mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, 
vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s 
důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a 
druhů i se smyslem konkrétních ochranářských 
aktivit.  

Speciální výzva patří všem aktivním základkám, 
které své akce chtějí v tomto termínu pořádat. 
Pokud nám dáte vědět, zařadíme akci do 
kampaně a pomůžeme vám s její propagací. Stačí 
vyplnit formulář na 
http://www.setkanisprirodou.cz/pro-zo-csop/ . 

Ještě bychom rádi doplnili, že název akce je nutné 
držet jednotný jako v předchozích ročníkách např. 

Setkání s bylinkami Kosíře, Setkání s 
cyklostezkami Ždánského lesa aj. Své akce 
posílejte nejpozději do 31. 5. 2011. 

Lucie Matulová, koordinátorka kampaně  

 

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL ČSOP V BÍLÝCH 

KARPATECH 
Organizace letošního celostátního setkání členů a 
přátel ČSOP se ujala ZO ČSOP Bílé Karpaty. 
Udělejte si tedy ve dnech 2. – 4. září 2011 čas a 
přijeďte do Autokempu Lučina u Tvarožné Lhoty, 
kde se letos již podesáté sejdeme! O 
připravovaných exkurzích a dalším programu Vás 
budeme průběžně informovat.   

Tereza Vláčilová  

TÁBORY OCHRÁNCŮ PŘÍRODY NA SLOVENSKU 

1. TOP 

Ústřední výbor Slovenského zväzu ochrany 
prírody a krajiny (ÚV SZOPK) pořádá 47. ročník 
celoslovenského ochrancov prírody a krajiny na 
Kysuci v lokalitě Klokočov-Rybáre. Organizátory 
jsou ÚV SZOPK a Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ve 
spolupráci s CHKO Kysuce a obce Klokočov. 

Tábor je pořádán v termínu 10. - 15. července 
2011,  jako stanový, s možností ubytování v chatě 
( 8 eur/noc) po předchozím objednání. 

Stravování je z vlastních zásob, s možností 
objednání stravy v chatě (pokud možno předem). 

Programy  - poznávací výlety a exkurze do 
zajímavých lokalit, včetně návštěvy Kysuckého 
skanzenu v rámci poznávání regionu, 

- odborný průzkum vybraných lokalit, sumarizace 
výsledků 

- besedy a přednášky ve večerních hodinách 

- dětský koutek, aktivity pro děti 

- společná zábava, táborová tombola 

2.TOP 

Pořádá ÚV SZOPK   termín:  1. - 7. srpna 2011        
místo:  intercamp Tatranec Tatranská Lomnica   
program : bude upřesněn 

Bližší informace budou postupně uveřejňovány na 
web-stránkách  www.szopk.sk 

 

Za SMRS Valašské Meziříčí - Karel Kredba

VÝSTAVA SVĚT RYBNÍKŮ VE SVITAVÁCH 

Od 22. dubna  do 14. srpna 2011 můžete navštívit 
Městské muzeum a galerii ve Svitavách a 
shlédnout neobyčejně zajímavou výstavu Svět 
rybníků. Výstava je zaměřena na rybníky 
Svitavska, jejich vznik, historii a život v nich 
probíhající. Největším lákadlem jsou bezpochyby 
akvária, ve kterých je k vidění 25 druhů  živých 
sladkovodních ryb, např. štiky, sumci, úhoři, ale i 

raci, obojživelníci a rostliny charakterizující 
biotopy rybníků na Svitavsku. 

Výstava vznikla ve spolupráci se záchrannou 
stanicí ČSOP Zelené Vendolí a ZO ČSOP Třebovka. 
Otevřena je úterý - pátek 9 - 12 a 13 - 17, sobota 
a neděle 13 - 17 hodin. 

 

Dagmar Zieglerová
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Nabízíme 

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ VE VAŠÍ ZO?

Pokud tento  rok připravujete akce, kde by se vám 
hodila pomocná ruka od firemních dobrovolníků 
(úklid, sekání, transfery, festivaly...aj), dejte mi 
prosím vědět.  Připravuji kalendář akcí, ve kterém 
budou moci firmy najít aktuální nabídku činností, 
do kterých se mohou zapojit. Naopak my máme 
možnost umístit vaše akce do soukromých 
databází nabídek pro zaměstnance firem jako je 
např. Vodafone, Česká spořitelna a Veolia..Své 

akce a informace o nich zasílejte na e-mail: 
lucie.matulova@csop.cz 

Info o akci by mělo obsahovat informace: 

náplň práce, počet dobrovolníků (neomezen, 
omezen, max. x lidi), místo konání/kraj, datum 

časové rozmezí, pomůcky, organizátor, odpovědná 
osoba, telefon. 

Lucie Matulová, koordinátorka veřejných sbírek

 

NABÍDKA PUBLIKACÍ VYDANÝCH ČSOP 

Zakoupením následujících publikací či triček 
podpoříte činnost Českého svazu ochránců 
přírody! Krom toho jde o pěkná kvalitní trika a 
velmi zajímavé publikace ☺ Je možné si je u nás 
objednat nebo zakoupit přímo v Domě ochránců 
přírody v Michli. Úplný seznam našich publikací 
naleznete na www.csop.cz v části Vydavatelská 
činnost – Metodiky ČSOP nebo Ostatní tiskoviny. 
Zde také najdete webový formulář pro vaši 
případnou objednávku.  

Ke každé zásilce účtujeme poštovné a balné ve 
výši 60 Kč. Při větších objednávkách (jako je 
například publikace Vážky České republiky) 
účtujeme poštovné a balné ve výši 100 Kč. 

 

Nepůvodní druhy fauny a flóry  České republiky 
– Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo (editoři) 

V knize je popsáno celkem 496 z pohledu autorů 
nejvýznamnějších u nás se vyskytujících 
nepůvodních druhů (251 rostlin, 245 živočichů). 
Každý druh je popsán strukturovaně v členění: 
latinský a český název, taxonomické zařazení, 
původ, stručný popis, rozšíření, rozšíření v ČR, 
nároky na prostředí, charakter české populace, 
interakce, analýza rizika, literatura a adresa 
autora. Jde o vůbec první soupis těchto druhů 
v ČR. 

Cena publikace je 500 Kč, pro členy ČSOP 400 Kč 

 

Ježci – Zuzana Pokorná 

- biologie ježka 

- kdy potřebuje ježek naši pomoc a péče o něj 

- jak přilákat ježka na zahradu 

- ježek a legislativa,... 

Cena publikace je 50 Kč, pro členy ČSOP 25 Kč 

 

Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních 
možností ptáků – Petr Zasadil 

-  hnízdní budky a polobudky (typy, výroba, 
vyvěšování, ochrana, čištění), popisy druhů 
hnízdících v budkách, další obyvatelé ptačích 
budek (vosy, čmeláci, savci) 

- hnízdní podložky a umělá hnízda 

- populační a právní aspekty zvyšování hnízdních 
možností, … 

Cena publikace je 80 Kč, pro členy ČSOP 50 Kč 

 

Metodika sledování výskytu plazů v České 
republice – Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová 

- mapování a monitoring plazů 

- metody studia plazů v terénu 

- druhy plazů, … 

Cena publikace je 60 Kč, pro členy ČSOP 30 Kč 

 

Ochrana netopýrů – Mojmír Vlašín, Ivana 
Málková 

- zajímavosti ze života netopýrů a vrápenců, klíč 
k určování druhů, možnosti jejich ochrany 

- červený seznam netopýrů, zákonné normy na 
ochranu netopýrů 

- co dělat při nálezu netopýra, … 

Cena publikace je 60 Kč, pro členy ČSOP 30 Kč 

 

Vodní měkkýši ČR – Luboš Beran 
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- názvosloví vodních měkkýšů, jejich biologie, 
ekologie a rozšíření, ohrožení a ochrana 

- přehled vodních měkkýšů a jejich popis 

Cena publikace je 72 Kč 

 

Ochrana ryb a mihulí – Lubomír Hanel 

- legislativa na ochranu ryb, ochrana biotopů ryb 
a mihulí (kvalita vody, fyzikálně chemické změny 
vodního prostředí, toxické látky ve vodním 
prostředí, úpravy toků), červený seznam ryb a 
mihulí, ohrožení jednotlivých druhů, možnosti 
aktivní ochrany ohrožených druhů, introdukce ryb 

- kniha je doplněna obrazovým určovacím 
klíčem ryb a mihulí a obsáhlým přehledem 
literatury  

Cena publikace je 50 Kč. 

 

Vážky České republiky – Aleš Dolný, Dan Bárta 

Publikace má 627 stran, rozměr je 245 x 285 mm, 
hmotnost 3,80 kg, je v ní shromážděno přes 
75 000 nálezových dat z celého území, které 
umožňují významně upřesnit poznatky o biologii a 
ekologických nárocích jednotlivých druhů. 
Obsahuje unikátní fotografický soubor všech 
druhů našich vážek. 

Cena publikace je 1 815 Kč, pro členy ČSOP 984 
Kč 

 

Ochrana obojživelníků – Jiří Vojar 

- informace o současném stavu a příčinách 
ohrožení obojživelníků 

- údaje o biologických principech ochrany 
obojživelníků, o mapování výskytu a metodách 
studia obojživelníků 

- informace o legislativní ochraně a praktických 
možnostech ochrany  

Cena publikace je 50 Kč 

 

Péče o dřeviny mimo les – I. – Jaroslav Kolařík a 
kol. 

- první část dvoudílné publikace se zabývá 
především základy morfologie a nomenklatury 
dřevin, dřevinami jako biotopem, vlivem stromů 
na prostředí měst, významem a funkcí dřevin 
v krajině, výsadbou dřevin, jejich ošetřením 
konzervací či technikou výškových prací 

Cena publikace je 374 Kč 

 

Péče o dřeviny mimo les – II. – Jaroslav Kolařík a 
kol. 

- druhá část publikace se zabývá především 
základy anatomie a fyziologie dřevin, hodnocením 
stavu stromů, trvalé zeleně, právní úpravou péče 
o stromy a chorobami a škůdci dřevin 

Cena publikace je 530 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka trik s logem ČSOP 

Kvalitní, vysokogramážní trika s krátkým rukávem 
ze 100% bavlny. Trička mají certifikát Confidence 
in textiles garantující, že při jejich výrobě nebylo 
životní prostředí 
vystaveno toxickým 
chemikáliím, a že jim 
nebude vystavena ani 
vaše kůže.  

 

Černé tričko se žlutými 
skvrnami mloka 
s potiskem skvrn mloka 
a logem ČSOP za 290 Kč. 
K dispozici je již bohužel 
pouze velikost XL. 

Tmavě zelené tričko s bílým logem ČSOP za 250 
Kč, pro členy ČSOP 200 Kč. K dispozici jsou 
velikosti XL, XXL. 

Tričko khaki se světle šedým logem ČSOP za 250 
Kč, pro členy ČSOP 200 Kč. K dispozici je již pouze 
velikost XXL. 

Světlé tričko s šedým melírem a zeleným logem 
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ČSOP za 250 Kč, pro členy ČSOP 200 Kč. 
K dispozici jsou velikosti M, L, XL, XXL. 

Stejně jako u publikací účtujeme k zásilce 
poštovné a balné ve výši 60 Kč. 

 

Věřím, že si z naší nabídky vyberete a těším se na 
vaše objednávky. Všem přeji krásné sluneční dny 

Jiřina Borecká  

 

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  ČERVNA 2011 
 

Datum, název a adresa objektu/akce kraj 

červen 2011 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST - pondělí - pátek od 21:00. Program pozorování: Měsíc 
(v první polovině měsíce), Saturn (po celý měsíc), hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy (po celý 
měsíc), hvězdokupy, mlhoviny, galaxie (neruší-li příliš svým svitem Měsíc). 

Zlínský 

2. 6. 2011 od 18:00 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
Přednáška NORSKO - RÁJ NA SEVERU EVROPY. Když se řekne Norsko, většině Středoevropanů se vybaví 
nejčastěji hesla jako: nejbohatší země Evropy, fantastická nedotčená příroda, rybářský ráj nebo kolébka 
běžeckého lyžování. Co z toho je skutečně pravda? Všechno. Navštívili jsme Norsko v posledních letech 
několikrát a přesvědčili se o tom beze zbytku… Přednášející: Ing. Martin Dušek. 

Praha 

4. - 5. 6. 2011 
NZM Čáslav - Muzeum zemědělské techniky, U Dobrovic 1762, 286 12 Čáslav  
PRADĚDEČKŮV TRAKTOR. Předváděny v chodu budou historické zemědělské stroje, stabilní a parní 
motory jednak ze sbírek muzea, jednak zapůjčené exponáty. Přislíbena je účast parního vozu Sentinel, 
zemědělských lokomobilů a parního válce. 

Středočeský 

7. 6. 2011 od 18:00 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
JAK ROZMANITOST PŘÍRODY SLOUŽÍ LIDEM. O vazbách lidské společnosti na ekosystémy a biodiverzitu, 
vliv lidské činnosti na životní prostředí a globální změny. Přednášející: Mgr. David Vačkář, Ph.D. 

Praha 

8. 6. 2011 od 19:00 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
FINSKO - ZEMĚ Z POD LEDOVCE. O zemi tisíců jezer, jejích obyvatelích a nejen cestovatelských 
zkušenostech z Finska a severských zemí očima českého studenta. Odkud pochází Santa Claus? Proč má 
finština přes 40 výrazů pro sníh a nemá budoucí čas? Jak chutná velikonoční dezert ze žitné mouky a 
kolik kávy vypije denně průměrný Fin? Přednáší Bc. Petra Holčíková. 

Zlínský 

8. 6. 2011 15 - 18 hod. 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
SVĚT SLOVANŮ A VIKINGŮ. Na pardubickém zámku připravujeme program určený široké veřejnosti, 
věnovaný Slovanům a Vikingům. Na zámeckých rondelech budete moci navštívit jejich ležení i zbrojnici, 
seznámíte se s ukázkami bojových formací a řemesel. Samozřejmě nebudou chybět ani malé vojenské 
potyčky mezi těmito národy. 

Pardubický 
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9. 6. 2011 od 18:00 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
TERARISTIKA A OCHRANA PŘÍRODY. Teraristika a vývoj jejího vztahu k přírodě a její ochraně. Archivní 
foto a tematický videoprogram. Autorovy intimní vzpomínky na hadí členy rodiny. Přednášející: Ing. Jiří 
Haleš - ZO ČSOP - Ochrana herpetofauny. 

Praha 

21. 4. - 12. 6. 2011 
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 
KOUZLO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY v kresbách studentů. Přímo ve stálé expozici historických traktorů a 
dalších zemědělských strojů se uskuteční jubilejní V. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku 
studijního programu "Architektura a stavitelství" Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze. 

Praha 

14. 6. 2011 od 18:00 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
VÍTE, PO ČEM ŠLAPETE? Nekupujte léky, když vám rostou pod nohama, všude kolem vás jich rostou 
stovky, jen si všimnout a vědět, na co a jak je použít - Seznamte se s dvacítkou základních bylin, které by 
neměly chybět v žádné „zelené lékárně“ - Poznejte deset zajímavých léčivek, které si můžete vypěstovat 
doma - Poznejte jejich jedovaté dvojníky - Zvolte nejvhodnější dobu jejich sběru, naučte se je dále využít 
a správně zpracovat - Nejdůležitější je správné použití bylin - rostlinné léky mohou pomoci, ale i ublížit - 
Naučte se v jakém případě a na jaké nemoci je nejlépe použít a kdy je jejich použití nebezpečné - 
Vyzkoušejte některé recepty. 

Praha 

15. 6. 2011 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
Ve středu 15. června 2011 ve večerních hodinách, krátce po západu Slunce, nastane ÚPLNÉ ZATMĚNÍ 
MĚSÍCE. Měsíc bude procházet přímo středem zemského stínu a plná fáze potrvá zhruba 100 minut. 
Zatmění spatříme v podstatné části jeho průběhu. Měsíc vychází tento den ve 20 hodin 47 minut SELČ 
(pro Valašské Meziříčí) nad jihovýchodním obzorem již téměr ponořen v plném zemském stínu. 
Maximální fáze zatmění nastane ve 22 hodin 13 minut. 

Zlínský 

21. 6. 2011 od 18:00 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
PO TURECKU SE STEREOFOTOAPARÁTEM. Projekce trojrozměrných (stereo) diapozitivů ze dvou cest po 
Anatolii - vlakem, autobusem, lodí i pěšky. Posezení u čaje v řemeslnických uličkách starobylých měst i 
putování v nekonečných horách. Skalní města Cappadocie, železnice soutěskami Eufratu, Diyarbakir, 
jezero Van, posvátná hora Ararat, pohoří Kačkar a další místa v Turecku, jehož tradiční podoba mizí před 
očima a ustupuje západním vlivům. Přednášející: Matěj Boháč (Klub stereofotografie) 

Praha 

12. 5. - 25. 6. 2011 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany  
Výstava malířky obrazů HELGY HOŠKOVÉ - WEISSOVÉ - výběr z díla (mimo jiné autorky unikátního 
souboru kreseb z terezínského ghetta) 

Plzeňský 

23. 6. 2011 od 17:00 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany  
Přednáška PŘÍKLADY ARCHITEKTONICKÉHO a URBANISTICKÉHO VÝVOJE ROKYCAN, přednáší Mgr. 
David Borek. 

Plzeňský 

18. 6. a 19. 6. 2011 
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka 
140 LET ŽELEZNICE U RAKOVNÍKA - SETKÁNÍ PARNÍCH LOKOMOTIV. Zvláštní vlaky na setkání parních 
lokomotiv a parní vlaky v okolí muzea. Trasa: Praha - Lužná u Rakovníka a zpět. Vozidla: 486.007, 
354.195, 434.1100, 477.043, M 124.001. 

Středočeský 

4. 5. - 30. 6. 2011 
Rozhledna Hýlačka 
Výstava s názvem OTEVŘENO - připravila škola ORBIS PICTUS. Rozhledna přístupná ve všedních dnech 
vypůjčením klíčů v domě čp. 71, telefon 773519500. O víkendech otevšeno od 9,30 do 17 hodin. 

Jihočeský 

9. a 23. 7. 2011 
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka 
KOLEŠOVKA - prázdninové jízdy do Kolešovic a Kněževsi. Trasa: Lužná u R. - Kolešovice a zpět (2 x 
denně). Vozidla: 354.195 nebo 434.1100. 

Středočeský 
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30. 7. 2011 
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka 
PARNÍM VLAKEM Z MUZEA K BEROUNCE A ZA SKLENĚNÝM SLONEM - prázdninový výlet do povodí 
Berounky - možnost navštívit hrad Křivoklát nebo sklárnu v Nižboru. Trasa: Lužná u R. - Rakovník - Nižbor 
a zpět. Vozidla: 354.195 + vozy Bai. 

Středočeský 

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. 

Praha 

6. a 20. 8. 2011 
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka 
KOLEŠOVKA - prázdninové jízdy do Kolešovic a Kněževsi. Trasa: Lužná u R. - Kolešovice a zpět (2 x 
denně). Vozidla: 354.195 nebo 434.1100. 

Středočeský 

27. 8. 2011 
Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka 
PARNÍM VLAKEM NA ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - NA BEROUNKU ZA KELTY. Prázdninový výlet do 
povodí Berounky - možnost navštívit hrad Křivoklát nebo zámeckou expozici o Keltech v Nižboru. Trasa: 
Lužná u R. - Rakovník - Nižbor a zpět. Vozidla: 477.043 + vozy Bam. 

Středočeský 

4. 6. - 28. 8. 2011 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
DÁVNÉ CIVILIZACE POD ZAHRADOU... ANEB, MŮŽE SE TO STÁT I VÁM! Výstava představí výběr těch 
nejzajímavějších archeologických nálezů, které přinesl záchranný archeologický výzkum probíhající při 
výstavbě kolonií rodinných domků v Mikulovických u Pardubic v letech 2006 - 2010. Prostřednictvím 
originálů vzácných artefaktů, původních terénních fotografií a plánů nahlédneme archeologům přes 
rameno do jejich každodenní snahy o záchranu archeologických památek. 

Pardubický 

do 31. 8. 2011 
NZM Valtice, Nám. Svobody 8, 691 42 Valtice  
ŽIVOT V TROPECH. Výstava se zaměřuje zejména na život plazů, obojživelníků, pavouků a v neposlední 
řadě ryb nacházejících se v různých místech tropického pásu. Zvířata vystavuje přírodovědec a chovatel 
Karel Zavadil z  Veselí nad Moravou. Nadšence tohoto oboru jistě zaujmou živé ukázky smrtelně 
jedovatých hadů, jako jsou chřestýš brazilský, kobra monoklová či zmije rohatá. Z vystavených ještěrů je 
k vidění chameleon jemenský, bazilišek zelený, agama kočinčinská atd. Nechybí ani jedovatí pavouci, 
někteří obojživelníci (žabky trpasličí) a mnoho dalšího. 

Jihomoravský 

23. 6. - 25. 9. 2011 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
ALEŠ VAŠÍČEK - SKLO. Výstava skleněných plastik je další z řady prezentací tvorby předních českých 
umělců - sklářů. Autor patří k výrazným osobnostem moderní umělecké tvorby ze skla s 
charakteristickým rukopisem a jeho plastiky monumentálního vyznění mají po dlouhá léta uznávané 
místo v kontextu ateliérové sklářské tvorby v ČR i zahraničí. Výstava je místem pro uklidněné rozjímání 
ve vlastní meditaci i pro vnímání všech vlastností, kterými člověka okouzluje sklo. 

Pardubický 

 
Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na 
stránkách http://zelenakarta.csop.cz       Tereza Vláčilová
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