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Výsledky výb ěrového řízení druhého kola  
program ů Dřevo a My a les 

Dne 7. 2. 2008 proběhlo zasedání Komise ekologické výchovy v Kanceláři 
ÚVR. Komise projednala veškeré přihlášené projekty do programu Dřevo a My 
a les a dále doporučila ke schválení zasedání Ústřední výkonné rady v Brně, 
které se uskutečnilo 9. 2. 2008. Seznam přihlášených projektů spolu s informa-
cemi o jednotlivých projektech je uveden v tabulce přiložené viz. níže. 

 
Výběrové řízení My a les 2007–2008, 2. kolo 

ZO / RS Jméno projektu Požadováno 
Kč 

Podpo řeno 
 Kč Odůvodn ění 

30/02 Chodov 

Informa ční tabulky 
minibotanické zahrady  
v areálu klubovny ČSOP 
ZO 30/02 Chodov 

18 000 0   s tématem lesa souvisí 
pouze menší část projektu 

52/01 Podorlicko Pracovní listy Dary lesa 18 000   18 000    

01/71 Koniklec Herní souprava 
Tajemství lesa 25 000   0   nesouhlas LČR 

15/06 Šípek Pupenové kvarteto 48 300   40 000    

15/06 Šípek 

Listná č nebo jehli čnan? 
Aneb poznej rozdíly 
mezi listnatými a 
jehli čnatými stromy 

84 800   0   nesouhlas LČR 

57/03 Ekocentrum 
Čtyřlístek 

Puzzle – les, jeho parta  
a život v nich 60 000   0   

Velice dobrý nápad, avšak 
projekt zcela nekonkrétní. 
Doporučeno dopracovat  
a podat v příštím roce. 

Výběrové řízení Dřevo 2007–2008, 2. kolo 

ZO / RS Jméno projektu Požadováno 
Kč 

Podpo řeno 
Kč Odůvodn ění 

62/88 Kněžice Dřevěná podlaha na sále 
Chaloupky 80 000   60 000   

schváleno v roce 2007 
(kráceno na vlastní žádost 
žadatele) 

27/04 Spálené 
Poříčí 

Ekocentrum Spálené 
Poříčí – stoly, lavice, 
věšákové st ěny 

45 000   36 000   
kráceno z důvodu 
nedostatku finančních 
prostředků 

30/02 Chodov Interiér klubovny ČSOP 
ZO 30/02 Chodov 100 300   0   

není zřejmá účelnost 
vložených prostředků 
s ohledem na celkový stav 
budovy 
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30/02 Chodov Podpora odpo činkových 
míst v m ěstě Chodov 36 000   36 000   schváleno v roce 2007 

30/02 Chodov Táborové zázemí Dunící 
údolí H řebeny 76 330   76 330    

30/02 Chodov 
Odpo činková místa v 
areálu klubovny ČSOP 
ZO 30/02 Chodov 

20 000   20 000   schváleno v roce 2007 

17/01 SEV 
Mravenec 

Vybavení ekocentra 
Mravenec d řevěným 
nábytkem a pom ůckami 

20 400   16 000   
kráceno z důvodu 
nedostatku finančních 
prostředků 

52/01 Podorlicko 
Vybavení ekocentra 
dřevěnými stoly a 
knihovnou 

20 000   16 000   
kráceno z důvodu 
nedostatku finančních 
prostředků 

70/RS  Ekocentrum 
RS ČSOP 
Novoji čínska 

Klubovna v Komunitním 
centru Klášter 45 000   0   nesrovnalosti v rozpočtu 

projektu 

54/44 Veronica Vybavení m ěstského a 
venkovského ekocentra 154 050   70 200   

podpora celého projektu, 
skládajícího se z několika 
samostatných částí, 
přesahuje možnosti 
programu 

01/71 Koniklec 
Stůl, židle a lavice – 
vybavení terénní 
základny Dolní Vidim 

25 000   20 000   
kráceno z důvodu 
nedostatku finančních 
prostředků 

15/06 Šípek Skrytá krása strom ů 23 900   0   
nesouhlasu LČR – 
doporučena spolupráce se 
střední lesnickou školou 

76/08 Radhoš ť Ve dřevě je síla 34 625   27 000   
kráceno z důvodu 
nedostatku finančních 
prostředků 

29/02 Radnice 
Propagace českého 
dřeva v Ekocentru 
Radnice 

32 000   10 000   schváleno v roce 2007 

52/15 Zlatá 
studánka 

Stavebnice ze d řeva: 
Budka typu sýkorník 31 000   0   lze podpořit z programu 

Ochrana biodiverzity 

08/01 Klenice 
Vybavení ekocentra 
Klenice pot řebným 
nábytkem 

13 600   13 600   schváleno v roce 2007 

33/04 Tilia Les plný smysl ů 155 000   0   lze podpořit z programu Blíž 
přírodě 

36/08 Armillaria 
Ekocentrum Armillaria 
– akce pro ve řejnost a 
propagace d řeva 2008 

67 000 15 000 

určeno pouze na dovybave-
ní nových prostor, zbytek 
projektu nekoresponduje s 
tématem výběrového řízení 
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Výzva všem článkům Svazu! 

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody  
vyhlašuje nultý ročník celosvazové kampaně s názvem 

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU 

Cíl kampaně 

Smyslem výše uvedené akce je zviditelnění ČSOP na veřejnosti pod hlavičkou jedné kampaně,  
se kterou by mohl být ČSOP jednoznačně spojován.  
 
Kampaň nemá za cíl „vytvářet nové aktivity“ Svazu, pouze efektivněji využít již probíhajících, 
tradičních činností k větší propagaci ČSOP jako celku a tím současně docílit výraznějšího zviditelnění 
akcí jednotlivých základních organizací a zájmových sdružení v místě jejich působení. 
 
Naše organizace se může pochlubit množstvím rozmanitých aktivit a ochranářských úspěchů na řadě 
míst republiky. Veřejností jsou však jednotlivé akce našich článků často vnímány jako události 
lokálního charakteru bez návaznosti na další činnost. Leckdy si veřejnost naše aktivity nespojí se 
jménem naší organizace vůbec. Stejně tak jako je např. ČSO spojována s akcí Vítání ptačího zpěvu, 
nebo ČESON s akcí Evropská noc pro netopýry, nemá ČSOP dosud žádnou platformu, na které by 
mohl jednotně představit pestrost svých činností v praxi.  
 
Pokud alespoň část našich akcí dokážeme prezentovat pod jednotným názvem, v konkrétním, stále 
stejném termínu a současně pro veřejnost atraktivní formou (nelépe s možností aktivního zapojení), 
můžeme docílit podstatně efektivnější propagace Svazu. 

Charakter akce 

Kampaň je zaměřena výhradně na aktivity pro širokou veřejnost, s důrazem na rodiče s dětmi  
a důchodce. Veškeré akce v rámci kampaně by se měly odehrávat v přírodě, tedy venku a mimo 
intravilán obcí. Jedná se především o lektorované vycházky, výlety, představení zajímavých lokalit, 
druhů či skupin živočichů populární formou, ukázky konkrétních ochranářských aktivit atd. 
 
Název akce je úmyslně zvolen tak, aby vytvořil dostatečný prostor pro „představení přírody“,  
resp. přiblížení rozličných aktivit ČSOP v přírodě a pro přírodu. V rámci společného názvu Setkání 
s přírodou lze takto propagovat např. Setkání s mravenci, Setkání s NPR Velký Tisý, Setkání 
s netopýry Českého krasu apod. 

Termín 

Termín byl vybrán s ohledem na to, aby příroda v době akce byla ve vhodném okamžiku vegetačního 
období a nabízela pravidelně dostatek příležitostí pro představení širokého spektra druhů, lokalit, 
ochranářských a ekovýchovných aktivit.  
 
Kampaň bude probíhat v rozmezí 10 dnů, začínat vždy druhý pátek měsíce června a končit v neděli 
následujícího týdne. Neomezí se tedy pouze na jediný víkend, ale poskytne možnost přizpůsobit 
termínu akce různého charakteru, případně v rámci jednoho termínu kampaně uskutečnit i více akcí. 
V letošním roce je termín kampaně  6.–15. 6. 2008. 

Podpora 

Zatím nemáme možnost podpořit organizátory jednotlivých akcí finančně. Můžeme jim však zajistit 
společnou propagaci, internetovou prezentaci a plakáty. 
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Mapování motýlů České republiky 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové zoologové, fotografové a další milovníci přírody, 
zapojte se prosím do pokračování mapování denních i nočních motýlů, které organizuje 
Entomologický ústav AV ČR 

Pokud máme i nadále plnit naše poslání, tedy přispívat k ochraně motýlů a jejich stanovišť a propagovat 
ochranu motýlů u ochranářské i laické veřejnosti, musíme být i nadále co nejlépe informováni nejen 
o současném stavu fauny motýlů, ale i o jejích budoucích změnách. 

V roce 2002 se podařilo úspěšně završit bezmála desetiletý projekt mapování denních motýlů atlasem 
rozšíření (Beneš et al.: Motýli České republiky: rozšíření a ochrana) vydaným Společností pro ochranu 
motýlů. Mapování motýlů však nadále pokračuje a naším cílem je připravit aktualizovaný 
Atlas rozšíření pro denní motýly a První atlas rozšíření pro velké noční motýly, které všichni 
mapovatelé pochopitelně obdrží.  

Mapování tedy pokračuje a je i nadále založeno na síti dobrovolných mapovatelů, na nichž záleží, jak 
ucelené naše poznatky o motýlech budou. Mapovatelé přitom nemusí být specialisty-entomology: zapojit 
se může skutečně každý, komu není osud našich motýlů lhostejný, tedy i přírodovědci z jiných oborů, 
ochranáři, fotografové a další přátelé přírody. I údaje o nejběžnějších a snadno poznatelných motýlech 
(babočky, bělásci, otakárci, …) od začátečníků jsou pro celkový stav prozkoumanosti naší motýlí fauny 
nesmírně cenné.  

Přes obrovský úspěch, kterým bylo vydání atlasu rozšíření českých motýlů v roce 2002, není naše práce 
u konce. V sebraných údajích zůstává řada mezer. Vedle výborně prozkoumaných oblastí (nejjižnější 
Morava, okolí Brna a Prahy, …) byly jiné oblasti prozkoumány jen řídce. Zejména to platí pro většinu 
Českomoravské vysočiny, Domažlicko a Tachovsko, odlehlejší kraje Slezska (Osoblažsko a Vidnavsko)  
či Liberecko a Frýdlantský výběžek. Mapovací úsilí kolísalo v čase, takže například z tradičně dobře 
probádaného okolí Prahy není dost údajů z devadesátých let. Protože se mnozí mapovatelé zaměřili na 
rarity, v mnoha mapových polích chybí všeobecně rozšířené druhy, což ztěžuje interpretaci výsledků 
a ubírá jim na věrohodnosti.  

Jak a co mapovat?  

Máme zájem o jakékoli údaje (i od začátečníků neentomologů) – především o běžných a snadno 
rozpoznatelných denních motýlech a vybraných velkých čeledích nočních motýlů (lišaji, bourovci, 
přástevníci apod.), od důkladných průzkumů v místě Vašeho bydliště přes výjezdy do terénu či ojedinělá 
pozorování. Pro nové vydání Atlasu oceníme i dosud nezaslané starší údaje. Čím podrobnější informace 
typu data, početnosti a popisu stanoviště poskytnete, tím lépe, ale i neúplné údaje jsou užitečné. 
Především Vaše opakovaná hlášení ze stejných míst jsou neocenitelná při analýzách populačních trendů 
či změn ve fenologii v souvislosti se současnými změnami klimatu. 

Velmi rádi Vám pomůžeme s určováním motýlů, které zašlete na svých fotografiích 
(nejlépe elektronickou poštou). 

Upřednostňujeme záznamy na klasických škrtacích listech, zasílané běžnou poštou nebo elektronicky.  
Lze je rovněž stáhnout z internetové adresy www.lepidoptera.cz, kde o mapování a motýlech 
naleznete mnohem více informací a odkazů. Oceníme ale i informace v jiných formách: hlášení formou 
dopisů nebo e-mailových zpráv, kopie Vašich zápisků, inventarizačních zpráv apod.  

 

Na spolupráci se těší  
 

Jiří Beneš a Martin Konvička 
 

Vaše údaje, fotografie motýlů, stejně jako dotazy, připomínky a požadavky, zasílejte e-mailem na adresu: 
info@lepidoptera.cz nebo klasickou poštou na adresu:  Mapování motýlů ČR, Jiří Beneš,  
Martin Konvička, Entomologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. 


