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Český svaz ochránc ů přírody 2012 – 2015 
 

Zpráva ÚVR ČSOP pro delegáty IX. Sn ěmu ČSOP v Brn ě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vstupuje do sedmatřicátého roku svého působení. Jsme největším 
českým sdružením zabývajícím se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí. Největším nejenom podle 
počtu členů, ale především rozsahem práce, kterou naši členové a stále rostoucí okruh příznivců pro přírodu 
vykonávají. Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je, že působí 
plošně po celé zemi a svoje činnosti provádí především v základních organizacích a prostřednictvím 
dobrovolníků. Spektrum našich aktivit je velmi rozmanité, nicméně nejčastěji jde o péči o přírodně cenná 
území a výchovné působení na veřejnost. V uplynulém období se podařilo dát nový rozměr práci s dětmi a 
mládeží. Unikátními projekty jsou úspěšně se rozvíjející síť pozemkových spolků a samozřejmě národní síť 
záchranných stanic. Velký význam má i úsilí ČSOP o kvalitní legislativu v ochraně životního prostředí.  

 
1O. října 2015 

 

Tato zpráva shrnuje aktivity ČSOP zastřešované Ústřední výkonnou radou. Neobsahuje informace o další 
rozsáhlé činnosti jednotlivých organizačních článků ČSOP. Byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 
20. 10. 2015.   
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Naši členové 

 

Český svaz ochránců přírody má na konci roku 2015 necelých 7000 členů. Jejich průměrný věk je cca 
40 let. Téměř 37% z celkového počtu je registrováno v rámci rodinného členství, cca čtvrtinu tvoří 
členové výdělečně činní, 15% nevýdělečně činní, 18% tvoří MOPíci a 5% senioři nad 70 let. 92% členů 
se sdružuje v základních organizacích. 
Co do počtu členů, je Český svaz ochránců přírody už od svého vzniku největším environmentálně 
zaměřeným spolkem v České republice. Jeho členská základna se však v posledních deseti letech 
výrazně snížila (o cca 3000 osob). 
Svaz zaznamenal výrazný úbytek členů v roce 2013, kdy se oproti roku 2012 přibližně o 1/3 zmenšil 
počet registrovaných členů Mladých ochránců přírody (o krizi vzniklé odchodem části MOPíků - viz 
dále). Celkem se za poslední 3 roky snížil počet členů o téměř 9%.  Od roku 2013 však počet členů 
opět začal mírně vzrůstat.  
 

Základní statistické údaje o členské základně v letech 2012 - 2014 

 2012 2013 2014 změna % 

registrované ZO 330 324 308  -6,7 

počet členů v ZO 4697 4579 4706 +0,2 

počet členů v MOP 1988 1275 1328 -33,2 

počet členů při ÚVR 577 558 586 +0,2 

Celkem členů 7262 6412 6620 -8,8 

 

Členové sdružení při ÚVR ČSOP 
Počet členů ČSOP stojících mimo základní organizace a registrovaných přímo ústředím (dříve 
nazývaných individuálními členy) se dlouhodobě pohybuje mezi 500 až 600.  Tento způsob členství je 
vždy nabízen členům zanikajících ZO. Členové sdružení při ÚVR mají stejné výhody, jaké ČSOP 
poskytuje ostatním členům, s jedinou výjimkou – nemohou se podílet na řízení Svazu, nemají 
zastoupení na Sněmu ČSOP. 
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Příznivci  
Oproti klesajícímu počtu členů významně narůstá počet osob, které sice členy ČSOP nejsou, ale 
aktivity Svazu významným způsobem a opakovaně podporují. Jde zejména o podporu pravidelnou 
účastí na akcích ČSOP. Například akce Ukliďme svět se ročně zúčastní více jak 15 000 osob, v roce 
2015 to bylo více jak 20 000 osob.  Projektu Živá zahrada se účastní dalších cca 1000 osob. Významný 
je  i počet pravidelných dárců v naších veřejných sbírkách. Pro ilustraci: objem poskytnutých 
finančních darů od zhruba 700 dárců za rok je dvojnásobný oproti výši vybraných členských 
příspěvků. Tyto osoby nepožívají členských výhod, ale přesto dávají najevo, že jim práce Svazu není 
lhostejná. 
 
Výhody členství v ČSOP 
V uplynulých třech letech se nám i přes vzrůstající náklady a absenci nových finančních zdrojů 
podařilo udržet a někde i zkvalitnit stávající členské výhody:  

o Každý člen ČSOP kromě členů MOP obdrží 2x ročně členský časopis Krása našeho domova a 1x 
ročně výroční zprávu  

o Každý člen ČSOP může čerpat výhody v  programu slev Zelená karta 

o Nová ZO a každý nový člen sdružený při ÚVR obdrží uvítací balíček 

o Každý člen ČSOP má nárok na slevu na publikace a předměty prodávané ÚVR ČSOP i některými ZO 
ČSOP 

o Každá ZO dostává balíčky nových publikací ČSOP 

o Každý člen ČSOP, má-li elektronickou adresu, může dostávat e-mailové zprávy z Kanceláře ČSOP – 
e-Depeše ČSOP 

Samozřejmě, že hlavní výhodou členství v ČSOP je dobrý pocit sounáležitosti s organizací, která pro 
přírodu a životní prostředí odvádí velký kus práce, a s lidmi, kteří rádi pobývají v přírodě a jsou 
ochotní pro ní mnohé udělat.  Tuto výhodu nelze změřit a čísly a penězi nijak vyjádřit. Na udržení 
dobrého jména ČSOP v očích členů i veřejnosti je však nutné myslet při všech aktivitách ústředí i 
organizačních článků. 

Finanční náročnost udržení těchto členských výhod dosahuje ročně částky 700 000 Kč.  Dalších cca 
300 000 Kč tvoří náklady na nezbytné činnosti ústředí ve vztahu k členům, zejména registrace. 
 

Základní organizace 
 
Zhruba našich 300 základních organizací je rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR. Jejich 
činnost je velice pestrá, nejčastěji se zabývají údržbou maloplošných chráněných území, ochranou 
biodiverzity a environmentální výchovou. Podrobněji o činnosti ZO – viz Příloha 1. 
Počet registrovaných základních organizací mírně klesá. Vzniká cca 10 nových ZO ročně, zaniká okolo 
15 ZO ročně. Relativně velké množství základních organizací sice vyvíjí činnost, ale nesplní všechny 
své členské povinnosti, např. zaplatí pouze členské příspěvky, ale nevyplní přehled o činnosti. Někdy 
si tyto povinnost splní až po uplynutí dalšího registračního období.  Do budoucna lze předpokládat, 
že se zvýšením administrativní náročnosti změn v registraci základních organizací bude pokles počtu 
ZO pokračovat. Nové vedení ČSOP čeká úkol vypořádat se se „spícími“ ZO i s úbytkem ZO z důvodu 
náročnější administrativy tak, aby nedošlo k poklesu členské základny.  
 
ZO vznikají především z těchto tří důvodů:  

o umožnění účasti ve správních řízeních,  

o umožnění účasti v dotačních řízeních ČSOP včetně možnosti financování systematické práce 
s dětmi, 

o rozdělením původní ZO na dvě.  
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ZO zanikají v současnosti především ze tří důvodů:  

o ztráty činnosti, zestárnutí - kdy členové již nemají čas nebo síly pokračovat ve své tradiční činnosti 
a nechtějí držet organizaci, která by žádnou zásadní činnost nevyvíjela 

o ztráty vůdčí osobnosti, kdy se následně mezi členy nenašel žádný přirozený tahoun  

o ztráty poslání - organizace (většinou nedávno) vznikla s jasně definovaným cílem – zejména pro 
účast ve správních řízeních - a poté, co cíl ztratí (je splněn či je jeho splnění nemožné), nemá již 
důvod pokračovat. 

 

Ústřední výkonná rada ČSOP 

ÚVR ČSOP se od minulého sněmu sešla na celkem 10ti schůzích. Měla 27 členů, z nichž dva postupně 
na své členství rezignovali (Věra Malátková, Tibor Schwarz, oba z Pardubického kraje).  
Na konci svého funkčního období pracuje ÚVR v následujícím složení (číslo udává počet jednání ÚVR, 
na kterých byl člen přítomen): 

  

Libor Ambrozek  8 Petr Orel 7 

 Ivan Bartoš  7 Milan Petr  6 

Jan Eichler 5 Ivana Pirná  5 

Yvonna Gaillyová 7 Jiří Rous 10 

Daniel Horáček  6 Václav Somol 7 

Jakub Hromas 4 Daniel Šatra  6 

Václav Izák  4 Libor Tandler 7 

Luděk Kostelník  8 Jiří Vašíček  6 

Karel Kredba 7 Václav Záruba 8 

Karel Kříž 9 Eva Zatloukalová 6 

Jiří Kučera 9 Jozef  Zetěk 7 

Jitka Loubová  7 David Zítek 6 

Václav Lupínek  3   

Na své první schůzi si ÚVR ČSOP zvolila své předsednictvo a ustanovila odborné komise: 
 
Komise ochrany přírody (předseda Václav Somol) 
Komise ekologické výchovy (předseda Jozef  Zetěk) 
Komise pro zahraniční vztahy (předseda Václav Izák) 
Komise pro práci se členy (předsedkyně Ivana Pirná)Komisi pro práci s dětmi a mládeží ÚVR zrušila a 

její funkcí pověřila Radu Sdružení Mladých ochránců přírody (předseda Jiří Kučera) 
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Předsednictvo po celé období (sešlo se 23x) pracovalo ve složení: 
Libor Ambrozek 
Karel Kříž 
Yvonna Gaillyová 
Václav Izák  
Jiří Kučera  
Jiří Rous 
Václav Somol  

 

 

 

 

Hlavní témata, kterými se Ústřední výkonná rada v uplynulém období 
zabývala 

Práce odborných komisí, pracovních skupin a rad programů. 

Ústřední výkonná rada ČSOP se při své práci ve velké míře opírala o činnost svých odborných komisí 
a rad programů. Úkolovala tyto orgány a naopak pracovala s podněty, které vytvořily.  Průběžně 
jmenovala či odvolávala členy odborných komisí a své zástupce v radách (Národního pozemkového 
spolku, Národní sítě záchranných stanic). 

  

Podpora členské základny 

Na podporu rozvoje členské základny v roce 2014 (k 35. výročí ČSOP) ÚVR rozhodla o zvýhodněné 
nabídce rodinného členství v ČSOP – člen mohl bezplatně přihlásit celou svojí rodinu do rodinného 
členství v ČSOP. Této nabídky využilo několik desítek osob. 

 

Směrnice ČSOP 

ÚVR novelizovala i vytvářela nové směrnice ČSOP s cílem standardizovat v ČSOP běžně používané 
aktivity a postupy. Aktuální seznam směrnic ČSOP je následující: 

Seznam směrnic ČSOP platný v listopadu 2015 

• Hlasovací a volební řád Sněmu Českého svazu ochránců přírody 

• Jednací a organizační řád Ústřední výkonné rady ČSOP 

• Disciplinární řád ČSOP 

• Směrnice k účasti ČSOP ve správních řízeních 

• Směrnice ÚVR ČSOP pro "Ekocentra ČSOP" 

• Směrnice pro vyznamenání a ocenění Českého svazu ochránců přírody 

• Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO (§ 13, 2 Stanov ČSOP) 

• Směrnice pro pojmenovávání základních organizací ČSOP 

• Směrnice pro "Regionální centra ČSOP" 

• Souhrnná směrnice Práce s dětmi a mládeží v ČSOP a úkoly Sdružení MOP 

• Směrnice pro rodinné členství v ČSOP 

• Směrnice ÚVR ČSOP O Čestné radě ČSOP 

• Směrnice ÚVR ČSOP, kterou se stanoví podmínky vzniku, fungování a zániku územních a zájmových složek 

ČSOP 

• Směrnice pro pozemkové spolky 

• Směrnice o vedení evidence osobních údajů členů ČSOP (s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.) 

• Směrnice pro ochranné známky ČSOP 
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• Směrnice ČSOP pro Národní sít záchranných stanic 

• Směrnice o kolektivním členství 

• Směrnice pro členství v Klubu přátel ČSOP 

 

Krize ve Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP 

Vzápětí po konání VIII. Sněmu ČSOP odešli tehdejší zaměstnanci Sdružení Mladých ochránců přírody 
ČSOP (SMOP) s několika základními organizacemi do jimi již dříve založeného sdružení Mladí ochránci 
přírody. Vzali s sebou veškerý majetek SMOP a veškerá data o cca 3000 dětských členech ČSOP 
(MOPíků). Nastalou situací se musela na svých jednáních opakovaně zabývat ÚVR. Především musela 
eliminovat vzniklé škody - iniciovat vznik nového subjektu ČSOP, který by zajistil servis zbývajícím 
oddílům MOPíků, a pokusit se získat co nejvíce z ukradeného majetku zpět. Proběhlo několik 
soudních řízení. Všechna, která již pravomocně skončila, dala za pravdu ČSOP. Soudní řízení o 
navrácení zcizeného finančního majetku SMOP ve výši cca 4 milióny Kč ještě probíhá. Dnes již lze 
konstatovat, že vzniklá krize sice sebrala činovníkům ČSOP mnoho času a sil, nicméně přinesla i 
mnohá pozitiva v práci s MOPíky, což se projevuje mmj. i na vzrůstající členské základně našich 
dětských členů. Podrobněji viz dále, v kapitole Děti a mládež. 

 

 

Národní programy ČSOP a výběrová řízení ÚVR  

Národní programy ČSOP – Pozemkové spolky, Ochrana biodiverzity a Národní síť záchranných 
stanic vznikly už v roce 1998. I přesto, že si v moderní ochraně přírody dávno našly své místo, 
musíme, bohužel, prakticky každoročně čelit tlakům na omezení jejich financování a to především ze 
strany MŽP. Rozvoj Programu pozemkových spolků je na dotaci MŽP přímo závislý. Program Ochrana 
biodiverzity byl naštěstí v celém uplynulém období výrazně podporován svým generálním partnerem 
- Lesy České republiky. Financování Národní sítě záchranných stanic v režimu Programu péče o 
krajinu (PPK) rovněž nebylo bezproblémové.  Samotná rozpočtová kapitola PPK byla ze strany MŽP 
opakovaně silně ohrožována. K jejímu navyšování alespoň na nezbytné minimum docházelo až 
v Parlamentu ČR.  A to i zásluhou ČSOP. Poté, co se podařilo navýšit celé PPK, vedení ČSOP mohlo 
věnovat úsilí pro navýšení objemu financí určených v PPK pro záchranné stanice. Nebylo samozřejmě 
žádoucí, aby navýšení peněz pro stanice bylo na úkor financí alokovaných v hlavních kapitolách PPK. 
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Výsledkem našeho úsilí bylo navýšení kapitoly pro záchranné stanice v letech 2013 a 2014 o 2x 10 
miliónů Kč. To se však v roce 2015 už zopakovat nepovedlo. Protože financování z tohoto programu 
neumožňuje zálohové platby, bylo po navýšení nutné získat prostředky pro předfinancování.   
K němu se, opět velmi komplikovaně, podařilo získat úvěry ve výši 2x 10 miliónů Kč.  Bližší informace 
o těchto programech jsou uvedeny dále v části Ochrana přírody. 

Díky podpoře LČR se rozvíjely i tradiční programy zaměřené na finanční podporu Ekocenter ČSOP a 
Infocenter ČSOP.  

Celková podpora, kterou v letech 2012 – 2014 ÚVR rozdělila mezi realizátory projektů v Národních 
programech ČSOP, dosáhla rekordních 58,8 miliónů Kč. 

 
Partnerství s NET4GAS, s. r. o. a program Blíž přírodě. 
Společnost NET4GAS, s.r.o. je generálním partnerem ČSOP od roku 2007. Na základě partnerství 
dostává Svaz částku 3 miliony Kč ročně určenou na realizaci společného programu Blíž přírodě. 
V rámci tohoto programu zábavnou a poučnou formou představujeme veřejnosti přírodní lokality s 
důrazem na pochopení potřeb jejich ochrany. Z programu jsou podporovány projekty na budování 
nových naučných stezek, posezení, můstků, ornitologických pozorovatelen, informačního systému 
pro návštěvníky apod. Za podpory NET4GAS, s.r.o. ročně zpřístupníme pět až osm přírodně cenných 
území. Za devět let spolupráce se takto místním obyvatelům i turistům představilo 74 lokalit v péči 
ČSOP.  Mapka rozmístění těchto lokalit – viz Příloha 2. 
Z prostředků NET4GAS, s.r.o. jsou podporovány rovněž tiskoviny, které vydává ČSOP, včetně 
časopisů Krása našeho domova, Veronica, Depeše, pěti regionálních časopisů a dvou regionálních 
internetových zpravodajů ČSOP. Plošný příspěvek na činnost (za instalaci informační tabule o 
partnerství) dostávají rovněž naše záchranné stanice a ekocentra.  

 
  

 

 
 
 



Český svaz ochránců přírody 2012 - 2015 
 

 - 9 - 

Partnerství s Lesy České republiky, s. p. 

Vzájemná spolupráce ČSOP s LČR trvá na úrovni regionů už desítky let. Na ústřední úrovni smluvně 
spolupracujeme s LČR od roku 1999.  Během doby se spolupráce ustálila na několika základních 
programech. V roce 2009 ČSOP uzavřel s LČR darovací smlouvu na 5 roků a celkem 19 milionů Kč. Na 
základě  této smlouvy bylo v letech 2012 a 2013 každoročně rozděleno po 1 milionu Kč na program 
Ochrana biodiverzity a Národní síť záchranných stanic, 600 tisíc Kč Infocentrům ČSOP, po 400 tisících 
Kč na projekty koordinované SMOP ČSOP a projekty Ekocenter ČSOP a také na administrativní 
zabezpečení spolupráce Kanceláří ÚVR. V letech 2014 a 2015 se podařilo v tomto partnerství 
pokračovat, ovšem rozdělovaná částka byla snížena na 2 milióny Kč ročně. Proto nebyly podpořeny 
všechny tradiční aktivity, na kterých se dříve spolupracovalo. 

Lesy České republiky, s.p. jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity. 
Podrobnější informace jsou dále, v kapitole Ochrana přírody. 

 
 
Veřejné sbírky ČSOP 

Jedním z efektivních způsobů, jak oslovovat veřejnost a propagovat činnosti ČSOP, jsou naše veřejné 
sbírky Místo pro přírodu a Zvíře v nouzi. Jejich prostřednictvím nejenom získáváme finance na dva 
z našich národních programů, ale také upozorňujeme na problémy ochrany přírody a krajiny, 
představujeme naší organizaci a získáváme příznivce a sympatizanty. Podrobnější informace o obou 
sbírkách jsou dále, v kapitole Ochrana přírody. 

 

Zástupci  ČSOP v externích institucích 

ČSOP delegoval své zástupce v řadě resortních i meziresortních institucí. Nutno podotknout, že 
v současnosti mnohé z nich nevyvíjejí žádnou činnost. 

Zástupci ČSOP: 

1. Rada Vlády pro udržitelný rozvoj - Libor Ambrozek 

2. pro vyjednávání v Parlamentu ČR - Libor Ambrozek 

3. Výbor pro spolupráci s IUCN - Václav Izák 

4. Český národní komitét UNEP - Václav Izák 

5. Parlament ČR - Libor Ambrozek 

6. Místní Agenda 21/územní plánovaní - Yvonna Gaillyová 

7. Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání – Petr Stýblo 

8. MV Programu rozvoje venkova – Jiří Rous 

9. pracovní skupina Úmluvy o krajině- Martin Dušek 

10. pracovní skupina Mezinárodní úmluvy o biodiverzitě - Martin Dušek 

11. Český ramsarský výbor - Mojmír Vlašín 

12. Ústřední komise na ochranu zvířat – Petr Stýblo 

13. Rada Státního fondu životního prostředí ČR - Libor Ambrozek 

14. MV Operačního programu Životního prostředí - Libor Ambrozek 

15. Česká rada dětí a mládeže – Jiří Kučera 

16. Řídící výbor NSSEV - Petr Stýblo, Erik Geuss, Petr Janeček 

17. Monitorovací výbor OP Rybářství – Jiří Rous 

18. Koalice STOP HF – Karel Kredba 
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ČSOP a legislativa 

ÚVR průběžně sledovala a připomínkovala tvorbu a návrhy změn legislativy, především: 

� zákona na ochranu přírody a krajiny  

� samostatných zákonů o NP Šumava  

� zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

� zákona o zákazu průzkumu výskytu břidličných plynů 

� zákonů o státním rozpočtu (ve vztahu k financování z programu PPK) 

� sledovala i přípravu novely Občanského zákoníku a zákonů souvisejících – rejstříkového a o 
veřejné prospěšnosti 

� zabývala se i připomínkováním znění a podmínek operačních programů pro nové období – 
především Programu rozvoje venkova a OPŽP 

 
Ekocentra ČSOP 
Nedílnou součástí prakticky všech aktivit ČSOP je ekologická výchova a osvěta veřejnosti. Zařízení 
ČSOP, která jí cíleně provádějí, se nazývají Ekocentra ČSOP.  
Ekocentra jsou zřizována základními organizacemi nebo regionálními sdruženími ČSOP. Jejich 
posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Mezi hlavní činnosti ekocenter patří 
spolupráce se školami, organizování akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací 
a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj.  

Akreditovaná ekocentra ČSOP 

Podle charakteru své činnosti se může Ekocentrum ČSOP akreditovat jako osvětové, výukové, 
vzdělávací nebo poradenské (ekoporadna). Jedno ekocentrum přitom může být akreditováno ve více 
z těchto činností. 

Ekocentrum osvětové – hlavní činností je pořádání akcí pro veřejnost (např. Den Země, Vítání 
ptačího zpěvu, Ukliďme svět) přednášky, výstavy, exkurze aj.  

Ekocentrum výukové – je specializováno na ekovýchovné výukové programy pro děti a studenty 
ve školách a v dětských oddílech. 

Ekocentrum vzdělávací – pořádá semináře, workshopy a školení pro pedagogické pracovníky, 
zaměstnance veřejné správy, členy neziskových organizací, apod. 
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Ekocentrum poradenské – jedná se o ekoporadnu, kde jsou zodpovídány dotazy a poskytovány 
konzultace širokému spektru klientů. 

Přehled 53 Ekocenter ČSOP akreditovaných v roce 2014 je v Příloze 3. 

V roce 2014 bylo prostřednictvím akreditovaných ekocenter realizováno například:  

• 1057 osvětových akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo celkem 108 000 osob 

• 1 194 výukových programů pro děti  

• 228 vzdělávacích akcí o celkové délce 717 hodin 

• 10 166 intervencí v oblasti ekoporadenství  
V letech 2012 – 2014 rozdělila ÚVR ČSOP na projekty Ekocenter ČSOP zaměřené na vybavení částku 
ve výši celkem 1 milión Kč. 
 

Zelená karta  

Program Zelená karta pokračoval i v tomto období. Podařilo se rozšířit seznam poskytovatelů slev 
držitelům průkazu ČSOP o několik dalších. Průběžně byly aktualizovány samostatné webové stránky 
http://zelenakarta.csop.cz.  

 
Setkání s přírodou  

ÚVR už v roce 2008 vyhlásila kampaň ČSOP nazvanou Setkání s přírodou. Cílem této kampaně je 
propagovat ČSOP a jeho aktivity na veřejnosti.  Kampaň je zaměřena výhradně na aktivity pro 
širokou veřejnost, s důrazem na rodiče s dětmi a seniory. 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. akce spojuje jednotný název „Setkání s…“ a termín.  Setkání 
s přírodou se mohou uskutečnit vždy od druhého pátku v červnu až do neděle následujícího týdne, 
tedy během 10 dnů. Každým rokem se uskuteční průměrně 15 - 20 setkání. Přehled akcí je zveřejněn 
na stránkách www.csop.cz/setkanisprirodou  
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Ukliďme svět! 

V roce 2015 se uskutečnil už 23. ročník této mezinárodní kampaně v ČR koordinované Českým 
svazem ochránců přírody.  Podstatou kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the World!) je koordinovaná 
pomoc  a podpora dobrovolníkům při likvidaci nelegálních skládek odpadků. Při jejich likvidaci je 
téměř nezbytná spolupráce s místními úřady. ČSOP místním organizátorům poskytuje propagaci 
(www.uklidmesvet.cz), materiální a metodickou podporu. V roce 2014 kromě tradičních pytlů na 
odpadky začal rozdělovat i pracovní rukavice či samolepky pro dětské účastníky. Prvně také byly pro 
soutěživé účastníky vyhlášeny dvě fotografické soutěže. Nově byla rovněž vyhlášena  soutěž mezi 
jednotlivými kraji nazvaná Kraj, který prokoukl. Nejvyšším počtem nahlášených úklidových akcí ji 
vyhrál Středočeský kraj. Kampaň také začala „žít“ i na Facebooku.  V roce 2015 počet účastníků 
kampaně překročí 20 tisíc osob. O svou pozici v médiích musel organizátoři bojovat s nově vzniklou, 
téměř totožnou avšak marketingově výrazně hlasitější kampaní Ukliďme Česko. Pro rok 2016 je 
připraveno spojení obou akcí do nové pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

Generálním partnerem kampaně je Nadační fond Veolia. 

Základní statistiky kampaně jsou uvedeny v Příloze 4. 

 
 

  

Setkání členů a přátel ČSOP 
Zářijová setkání členů a přátel ČSOP si už našla svoje pravidelné místo v kalendáři nejdůležitějších 
akcí Svazu. Zásluhou hostitelských organizací se setkání konají na mnohých místech v ČR. Patří k nim 
bohatý program i hojná účast členů. V posledních letech počty účastníků přesahují 200 osob.  
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Zahraniční vztahy 

ČSOP intenzivně spolupracoval s tradičními partnerskými zahraničními organizacemi zejména 
v oblasti pozemkových spolků. Nově navázal spolupráci s norským Naturvernforbundet i Buskerud. 
Více v kapitole Ochrana přírody. 

 

ÚVR dále: 

� Musela řešit následky povodně v červnu 2013. V sídle ČSOP povodeň způsobila škody ve výši cca 
700 tisíc Kč. 

� ÚVR ČSOP na návrh KPČ vyhlásila soutěž o vytvoření loga k 35. výročí ČSOP dle propozic 
uvedených v Příloze 2 tohoto zápisu.  

� ÚVR podepsala  dohodu s Generálním ředitelstvím Úřadu práce   

� rozhodla o vstupu Českého svazu ochránců přírody do České rady dětí a mládeže. 

� podporovala akci Hodina pro Zemi  jako akci ČSOP, kterou organizačně zajišťuje ZO Veronica  

� zabývala se návrhem na vyhlášení CHKO Brdy 

� pomáhala řešit několik sporů našich ZO s jednotkami LČR  

� zabývala se soudními spory týkajícími se vlastnictví domu v Chrudimi, Široká 31 

� rozhodla podle § 8, odst. 3) písm. b. Stanov ČSOP o vyloučení Michala Kulíka a Janu Stibralovou 
(bývalé zaměstnance SMOP) z Českého svazu ochránců přírody 

� byla nucena se opakovaně zabývat hromadně rozesílanými anonymními pomlouvačnými  emaily 
(podepsanými Bohumil Kropítko apod.) 

� rozhodla o vstupu ČSOP do koalice STOP HF, která bojuje proti těžbě břidličných plynů  

� na základě připomínek členů rozhodla i o návrhu konkrétních změn Stanov ČSOP, který předkládá 
na Sněm ČSOP (v samostatném materiálu) 

� udělila svazová vyznamenání řadě našich zasloužilých členů 

� potrestala na základě §8 odst. 3 písm. a) potrestala napomenutím členy  44/16 ZO ČSOP Klub 
ochránců SPR HABROV: F. Kodrlíka, V. Cibulku a T. Schwarze   

� rozhodla o konání Sněmu ČSOP a příslušných krajských volebních shromážděních 
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Kancelář ÚVR ČSOP 

Ústřední výkonná rada si pro zajištění základních činností ČSOP zřizuje svou Kancelář. Ta jednak 
zajišťuje základní úkony jako je evidence členů, registrace článků ČSOP a servis pro ÚVR ČSOP, jednak 
zajišťuje administraci získaných finančních prostředků, především jejich přerozdělování na jednotlivé 
projekty v rámci Národních programů ČSOP. Koncem roku 2014 přibyla 2 nová pracovní místa 
získaná v souvislosti s obdržením 3 grantů z tzv. Norských fondů. V září 2015 přibylo další pracovní 
místo určené pro zlepšení servisu členům a příznivcům ČSOP a propagaci. 

Kancelář ÚVR ČSOP bude v době konání Sněmu 2015 pracovat ve složení: 

Kateřina Adámková – koordinace programů Blíž přírodě a Setkání s přírodou, registrace ekocenter, 

administrace výběrových řízení na podporu eko- a infocenter 

Stanislava Bartošová – administrace programu pozemkových spolků, koordinace zahraničních 
vztahů, spolupráce na projektech Norských fondů, částečný úvazek 

Helena Houdková – práce se členy a dárci, publicita aktivit ČSOP 

Zuzana Jirková – koordinace programů Ukliďme svět a Zelená karta  

Jana Michálková – registrace základních organizací, členů a dárců, částečný úvazek 

Petra Milerová – koordinace projektů Norských fondů 

Kateřina Landová – administrace obou veřejných sbírek, programů Živá zahrada a Biodiverzita 
v areálech Veolia 

Martin Lípa - koordinace projektu Norských fondů 

Jan Moravec – zástupce ředitele Kanceláře pro odborné programy, koordinace programu 
pozemkových spolků a kampaně Místo pro přírodu, spolupráce na projektech Norských fondů 
šéfredaktor časopisu Krása našeho domova 

Zdeňka Nezmeškalová – koordinace programu Národní síť záchranných stanic, částečný úvazek 

Jindřich Sedláček – koordinace Národního programu Ochrana biodiverzity a programu Naše mokřady 

Simona Součková – administrativní zajištění chodu Kanceláře, prodej publikací a vedoucí knihovny 

Petr Stýblo – ředitel Kanceláře, servis pro ÚVR, spolupráce na projektech Norských fondů 
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Čestná rada ČSOP 
ÚVR dobře spolupracovala s Čestnou radou ČSOP pod vedením Prof. Bedřicha Moldana. Čestná rada 
s ÚVR na pravidelných setkáních diskutovala nejdůležitější aktuální témata, kterými se ČSOP zabývá.  
 
 
Složení Čestné rady ČSOP 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (předseda) Ing. Jiří Oliva 

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. RNDr. František Pelc 

Prof. Ing. Jan Jeník, CSc. Ing. Pavel Pešout 

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.  PhDr. Přemek Podlaha † 

Čestmír Klos Bc. Stanislav Rampas 

RNDr. Jiří Kulich RNDr. Jitka Seitlová 

RNDr. Jan Květ, CSc. PhDr. Vladimír Špidla 

RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. Ing. Jaroslav Ungerman, CSc 

JUDr. Svatomír Mlčoch Ing. František Urban 

 
 

 

 



Český svaz ochránců přírody 2012 - 2015 
 

 - 16 - 

Hospodaření ČSOP 

 
Finanční zdroje 

Tradiční finanční zdroje pro národní programy a jiné centrálně koordinované aktivity ČSOP se nám 
podařilo udržet. Základní donátor - MŽP ČR - dotoval naše tři národní programy v oblasti ochrany 
přírody každoročně. Programy Ochrana biodiverzity a Pozemkové spolky  každým rokem obdržely 
dotaci MŽP ve výši 3 resp. 2 milióny Kč. Nicméně, nebylo to automatické, oprávněnost této dotace 
musíme každoročně obtížně obhajovat. Poměrně stabilnější se jeví podpora Národní sítě 
záchranných stanic  prostřednictvím Programu péče o krajinu. Dotační kapitolu pro záchranné 
stanice se podařilo prosadit do směrnice PPK a tak má Národní síť podporu ve výši 5,1 miliónu Kč 
(v případě naplnění rozpočtu PPK v základní výši) více méně jistou. Problém je, že dnes tato částka 
pokrývá jen cca 15% nákladů záchranných stanic, což k zajištění stability Národní sítě nepostačuje. 
Dvakrát se nám za cenu velkého úsilí podařilo dotaci PPK zvýšit na téměř 15 miliónů Kč, v roce 2015 
se to však nepovedlo. Nicméně do roku 2016 vstupujeme s příslibem všech zúčastněných stran na 
navýšení dotac z PPK na 12 miliónů Kč. Sporadicky se nám daří získávat od MŽP dotace  v řádech 
desítek až stovek tisíc Kč i na jiné aktivity ČSOP – především na časopis Krása našeho domova, 
projekty Ukliďme svět! či Živá zahrada.  

Stabilní se jeví podpora našich aktivit ze strany státního podniku Lesy České republiky. V letech 2014 
a 2015 dosáhla částky 2 milióny Kč. Z těchto prostředků jsou podporovány programy Ochrana 
biodiverzity (LČR jsou generálním partnerem programu), Národní síť záchranných stanic, Ekocentra 
ČSOP a některé tradiční aktivity Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP).  

Tradičním partnerem ČSOP zajišťujícím prostřednictvím SMOP dotování aktivit našich MOPíků a 
národních soutěží ČSOP je MŠMT ČR.  

Generální partner ČSOP – společnost NET4GAS, s.r.o. – podporuje náš program Blíž přírodě 
každoročně částkou 3 milióny Kč.  Z těchto peněz se rovněž daří podporovat celosvazové časopisy, 
záchranné stanice a ekocentra ČSOP. Velký význam má i pro stabilizaci aktivit Kanceláře ÚVR ČSOP. 

Spolupráce s Nadačním fondem Veolia – generálním partnerem kampaně Ukliďme svět!  se 
v posledních letech neomezuje jen na podporu této kampaně částkou 350 000 Kč, ale rozšiřuje se i 
do oblasti projektů na podporu biodiverzity v areálech Veolie. ČSOP pro Veolii zajišťuje návrhy na 
podporu biodiverzity v konkrétních areálech po celé republice i jejich realizaci. Jen v roce 2015 jsou 
tyto aktivity vyčísleny částkou cca 1,3 miliónu Kč (větší část realizují pro Veolii základní organizace 
přímo).    

Podpora ze strany drobných dárců ve veřejných sbírkách se v posledních letech ustálila na cca 2 
miliónech Kč ročně. Zvětšuje se výše jednotlivých darů, ale počet dárců klesá. Přibývá rovněž příjmů 
ze závěti.  

Významně se zvyšuje i příjem ÚVR z poskytovaných služeb. Například, při realizaci záchranných 
transferů ohrožených živočichů prováděných v rámci dlouhodobé smluvní spolupráce s Povodím 
Vltavy, s. p. přesáhl objem poskytovaných služeb částku 100 000 Kč ročně. Nezanedbatelné jsou i 
příjmy z pronájmů prostor v pražském Domě ochránců přírody (100 000 Kč ročně) a příjmy z prodeje 
publikací, triček, ptačích budek atd. (80 000 Kč ročně).  

Příjem z členských příspěvků se blíží částce 1 milión Kč ročně.   

 

Rozvaha a výsledovka, Výkaz zisku a ztráty za příslušné období jsou uvedeny v Příloze 5 
 
Nezávislým auditorem byl proveden audit finančního hospodaření ÚVR ČSOP za všechny uvedené 
roky. V závěrečných zprávách auditora je konstatováno, že „účetní uzávěrka věrně zobrazuje 
majetek, závazky a zdroje krytí aktiv ČSOP a výsledek hospodaření je v souladu s platnými 
zákony a účetními předpisy“.  
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OCHRANA PŘÍRODY 

 

 
 
Komise ochrany přírody  
 

Komise ochrany přírody pracovala v uplynulém období ve složení Josef Cach, Martin Dušek, Miloš 
Holzer, Daniel Horáček, Jakub Hromas, Stanislav Chvapil (do roku 2014), Daniel Křenek, Karel Kříž, 
Václav Lupínek (do roku 2014), Josef Moravec, Květa Morávková, Milan Orálek (do roku 2013), Petr 
Orel, Jiří Rous, Tibor Schwarz (do roku 2013), Václav Somol (předseda), Jiří Šejna, Libor Tandler, 
Lukáš Tůma, Vlastislav Vlačiha a Mojmír Vlašín. 
 

Hlavní aktivity:  
 

Ochrana biodiverzity 

• Výběrové řízení „Ochrana biodiverzity“ sdružuje finanční prostředky z grantu Ministerstva 
životního prostředí a z daru Lesů České republiky, s.p. (které jsou generálním partnerem 
programu).  V jeho rámci bylo v letech 2012-2014 podpořeno 657 projektů částkou 9 570 
603 Kč, na rok 2015 bylo podpořeno 185 projektů částkou 3 152 962 Kč. Viz Příloha  6. 

• Odborné zázemí programu tvořily odborní garanti pro jednotlivé skupiny rostlin a živočichů 
(viz Příloha 7) a oborové rady, v jejichž řadách jsou zástupci partnerských organizací (viz 
Příloha 8). Jednotlivých jednání Komise ochrany přírody se účastnili také zástupci 
Ministerstva životního prostředí, Lesů české republiky, s.p. a Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR.  

• V roce 2012 byla schválena koncepce směrování programu Krajové odrůdy ovocných dřevin 
předložená garantem Martinem Lípou, program se intenzivně rozvíjí (v letošním roce je 
mimo jiné realizován speciální projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a 
Norska v rámci EHP fondů).  



Český svaz ochránců přírody 2012 - 2015 
 

 - 18 - 

• V roce 2013 byla schválena koncepce programu Ochrana velkých šelem, předložená 
garantkou Barborou Telnarovou. V roce 2014 byly vytvořeny webové stránky tohoto 
programu (www.velkeselmy.cz ). 

• S obtížemi, způsobenými zejména nulovou finanční podporou, pokračovala také kampaň 
Akce žába, jejímž cílem je zmapování a následná ochrana úseků našich komunikací, 
rizikových pro tah obojživelníků. V uvedeném období docházelo pouze k aktualizaci a 
doplňování databáze rizikových úseků. 

• Bylo uspořádáno několik odborných pracovních seminářů:  Odborná oborová konference – 
Velké šelmy v příhraniční oblasti ČR-SR, Oborové setkání ZO ve Středočeském kraji, Oborová 
setkání k záchraně krajových odrůd, Semináře pro odonatology, Kurz stěhování hnízd lesních 
mravenců, Pracovní konference Invazní druhy rostlin 2013, seminář Jeřáb – strom roku 2013, 
Praktický seminář Sledování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru, Vodní a mokřadní 
živočichové v pískovnách: ochrana a management, Záchranné transfery obojživelníků při 
jarní migraci – oborová diskuse, školení pro žadatele projektů zaměřených na Krajové odrůdy 
ovocných dřevin, Odborný seminář Záchrana ohrožených netopýřích kolonií, seminář 
Ochrana obojživelníků při jarní migraci, seminář Budování a obnova tůní, seminář 
Financování ochrany přírody v novém programovacím období – OPŽP a PPK a pravidelně byla 
podporována také Celostátní koordinace Mezinárodní noci pro netopýry 

• Vydáno ÚVR ČSOP či s přímou podporou ÚVR ČSOP bylo několik nových odborných a 
metodických publikací: Živá zahrada, Kruštíky České republiky, Prstnatce České republiky, 
Vážky ČR – fotografická určovací příručka, Příruční obrazový klíč rostlin, Ostřice České 
republiky. 
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Pozemkové spolky 

• V čele programu stojí Rada Národního pozemkového spolku, složená ze zástupců ÚVR ČSOP, 
akreditovaných pozemkových spolků a spolupracujících organizací (viz Příloha 9).  

• 63 pozemkových spolků, z toho 26 zřízených subjekty mimo ČSOP (aktuální adresář na 
http://pozemkovespolky.csop.cz).  

• Ve spolupráci s MŽP bylo podpořeno 127 projektů na vznik a rozvoj pozemkových spolků 
celkovou částkou 5 589 760 Kč (viz Příloha 10). 

• V rámci servisu akreditovaným pozemkovým spolkům funguje mimo jiné bezplatná právní 
pomoc, pojištění zodpovědnosti za škody a možnost připojení se k hromadnému pojištění 
majetku, informační servis o aktuálních grantových řízeních či legislativních změnách a další 
odborná a metodická pomoc. 

• Funguje centrální databáze pozemkových spolků, její výstupy (podrobné informace o 
jednotlivých pozemkových spolcích, lokalitách v jejich péči i statistické údaje) lze shlédnout 
na webových stránkách http://pozemkovespolky.csop.cz 

• Pozemkové spolky se každoročně schází na Výročním shromáždění s bohatým odborným 
programem a možností vzájemné výměny zkušeností (2012 Marienthal 2013 Hostětín, 2014 
Štoky, 2015 Brno). 

• Byly vyhotoveny tři samostojné banery typu roll-up s informacemi o hnutí pozemkových 
spolků, péči o lokality a kampani Místo pro přírodu – jako „putovní výstava“ jsou 
zapůjčovány nejen pozemkovým spolkům po celé republice. Ve stejné grafické úpravě (a 
s obdobným obsahem) byly vydány letáky poskytující základní informace o cílech hnutí 
pozemkových spolků v českém, anglickém a německém jazyce.  Propagace 
pozemkospolkového hnutí probíhá táž prostřednictvím facebookového profilu 
www.facebook.com/pozemkovespolky (277 příznivců). 

• Úspěšně pokračovala kampaň Místo pro přírodu, jejímž cílem je získat finanční prostředky na 
výkup ohrožených přírodně hodnotných pozemků (viz Příloha 11); celkově již bylo v rámci 
kampaně vykoupeno 119,6118 ha pozemků na 27 lokalitách.  

• Kampaň Místo pro přírodu má vlastní webové stránky (www.mistoproprirodu.cz ), mimo jiné 
s kompletními informacemi o vykoupených lokalitách a dění na nich; nově byla na web 
přidána anglická a německá mutace. Kampaň Místo pro přírodu má svůj profil i na facebooku 
(www.facebook.com/mistoproprirodu), toho času s 861 příznivci. S dárci kampaně je 
udržován pravidelný kontakt prostřednictvím rozesílek (Dárcovských list) a setkání s dárci. 
Byla vytištěna aktualizovaná verze brožury Místa pro přírodu Vás zvou. 

• Průběžně byla řešena řada problémů, týkajících se pozemkových spolků či vykoupených lokalit, 
mimo jiné v souvislosti se změnami smluvních vztahů vyvolaných novým občanským 
zákoníkem, s územními plány, pozemkovými úpravami, vztahů pozemkových spolků se 
zemědělskými subjekty či vztahů s AOPK ČR. 
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• Kromě každoročního grantu Ministerstva životního prostředí na podporu vzniku a rozvoje 
pozemkových spolků běží v současné době dva velké pozemkospolkové projekty podpořené 
Grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů - „Ochrana našich 
nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků“ (Program CZ 
02) a „Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní 
dědictví se zapojením vlastníků půdy“ (Fond NNO). 

• Pokračovala spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí, zejména v Katalánsku a 
Itálii (mj. dílčí spolupráce na projektu LandLIFE, zaměřeném na pozemkové správcovství, 
včetně účasti zástupců ČSOP na mezinárodní závěrečné konferenci tohoto projektu). 
Navázán byl kontakt se zcela novým partnerem – norskou neziskovou organizací 
Naturvernforbundet i Buskerud (NiB), která je partnerem ve výše uvedených projektech; 
v jejich rámci se uskutečnilo několik vzájemných návštěv spojených s výměnou zkušeností. 
Navázány byl kontakty i s dalšími zahraničními organizacemi, zejména při přípravě 
společných (nepodpořených) projektů. 
 

        
 

Národní síť záchranných stanic 

• V současné době sdružuje Národní síť 30 členských stanic, pokrývajících svojí působností 

území celé České republiky. Aktuální mapu působností a kontakty na jednotlivé stanice lze 

nalézt na www.zvirevnouzi.cz . 

• Stanice sdružené v Síti každoročně přijmou více než 10 000 poraněných či jinak 

handicapovaných volně žijících živočichů, z nichž zhruba polovina je po vyléčení vypuštěna 

zpět do přírody (viz Příloha 12). Příjem každoročně stoupá, v letošním roce se možná již 

přiblíží k 20 000 živočichů). 

• Neméně důležitou činností stanic je ekologická výchova. Prováděna je pracovníky 

záchranných stanic jak přímo ve stanicích, tak ve školách či na různých veřejných akcích. 

• Stanice se též aktivně zabývají záchrannými transfery živočichů. 

• Stanice Národní sítě jsou každoročně podpořeny Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 

v rámci Programu péče o krajinu (5 150 000 Kč ročně, v letech 2013 a 2014 navíc 

mimořádnými prostředky ve výši 10 mil. Kč). V letech 2012, 2013 a 2015 získala Národní síť 
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od Lesů ČR, s.p., finanční prostředky na podporu investičních projektů (viz Příloha 13). V roce 

2013 NSZS získala grant Nadace ČEZ (800 000 Kč) a prostředky z projektu MZe (1 mil. Kč). 

Centrálně získané prostředky pokrývají jen malou část nákladů potřebných k provozu stanic, 

o ostatní musí stanice každoročně usilovat v rámci regionu. 

• Pokračuje veřejná sbírka Zvíře v nouzi. Její výtěžek (zhruba 1 mil. Kč ročně – viz příloha č. 14) 

je pravidelně rozdělován všem stanicím Národní sítě, zřizovaným neziskovými nestátními 

subjekty. Veřejnost pravidelně podporuje sbírku Zvíře v nouzi též prostřednictvím projektu 

Čtení pomáhá. Pro propagaci sbírky (potažmo NSZS jako celku) bylo vydáno několik 

propagačních a informačních materiálů.  

• Na adrese www.zvirevnouzi.cz fungují stránky spojující informace o veřejné sbírce 

s informacemi o NSZS i obecnými radami na záchranu zvířat. Dále jsou stanice a sbírka 

propagovány na facebooku (1383 příznivců). Radu a pomoc nabízí Centrální dispečink 

záchranných stanic na telefonním čísle 774 155 155, na kterém je zodpovězeno okolo 50 

dotazů měsíčně. 

• V rámci NSZS je stále řešena řada problémů souvisejících zejména se zákonnými povinnostmi 
– získání povolení k provozování stanice, povinný kurz pro osoby pečující o handicapovaná 
zvířata, přestavby stanic vynucené vyhláškou o podmínkách chovu handicapovaných zvířat. 
Tři povinné kursy uspořádal (nejen) pro zaměstnance záchranných stanic i ČSOP. 

• V listopadu 2012 uspořádal ČSOP konferenci věnovanou problematice záchranných stanic, 
zaměřenou především na úředníky veřejné správy 

• NSZS se podílí na přípravě Koncepce záchranných stanic v ČR pro potřeby dalšího směřování 
péče o handicapovaná volně žijící zvířata, včetně trvalé státní podpory stanic. 

• Odborným poradním orgánem v záležitostech Národní sítě je Rada Národní sítě stanic (viz. 
příloha č. 15) 
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Živá zahrada 

• Od počátku soutěže v roce 2004 se soutěže zúčastnilo 1137 zahrad z celé České republiky, 

ojediněle i ze zahraničí. Aktuální soutěží (tedy v posledních pěti letech poslalo alespoň jedno 

hlášení) 401 zahrad. Podrobnější statistika viz Příloha 16. 

• Titul Živá zahrada získává taková zahrada, které se podaří ve třech nejlépe hodnocených letech 

za posledních pět roků získat alespoň 50 bodů. Titul je propůjčován na rok, v následném roce 

dochází k novému sčítání. Počet aktuálních Živých zahrad kolísá každý rok kolem 30. Na konci 

roku 2014 bylo držitelem titulu 33 zahrad. 

• V roce 2014 byl program podpořen grantem Ministerstva životního prostředí. Díky němu mimo 

jiné vznikly samostatné webové stránky kampaně (www.zivazahrada.cz ), byl založen profil na 

sociální síti facebook (www.facebook.com/zivazahrada - v současné době 147 příznivců) a pro 

vítěze byly vyrobeny dřevěné cedulky Živá zahrada. 

 

 

Naše mokřady 
• Kampaň vznikla v roce 2014 z iniciativy Českého svazu ochránců přírody a Heineken Česká 

republika, a.s. Je zaměřena na mapování drobných, neznámých mokřadů, které nejsou jinak 

zmapovány a chráněny orgány ochrany přírody. 

• Mapování probíhá za pomoci laické i odborné veřejnosti prostřednictvím webu 

www.nasemokrady.cz . Mokřady jsou zanášeny do mapy a informace o nich předávány orgánům 

státní ochrany přírody. Na vybraných mokřadech má ČSOP v plánu realizovat přírodovědné 

průzkumy. 

• Kampaň je propagována i na facebooku (profil www.facebook.com/nasemokrady – 1419 

příznivců) 
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• Do září roku 2015 bylo v databázi zaznamenáno 240 mokřadů. 70 % ze všech nahlášených 

mokřadů je (dle hodnocení mapovatelů) přímo ohroženo lidskými aktivitami (viz Příloha 17). 

 

 

Další 

• Probíhal opakovaný boj za zachování Programu péče o krajinu, zejména financí na opatření 
ve volné krajině 

• Byly průběžně sledovány vybrané kauzy – jezy na Labi, průzkum ložisek břidlicového plynu, 
riziko otevření dolu Frenštát, problém národního parku Šumavy, vzniku CHKO Brdy a 
národního parku Křivoklátsko… V případě aktuální potřeby byly vydávány prohlášení, tiskové 
zprávy či kontaktováni poslanci. 

• Probíhal intenzivní lobbying ve prospěch zákonů příznivých naší přírodě, především v případě 
zákona o ochraně zemědělské půdy a zákona na ochranu přírody a krajiny, respektive návrhů 
speciálních zákonů o NP Šumava. 



DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP  

Práce s dětmi a mládeží v období 2012–2015 byla silně poznamenána zrušením tzv. „starého“ SMOP ČSOP, 
který existoval od počátku 90. let minulého století a až do března 2012 zajišťoval v ČSOP veškerý servis 
v oblasti dětí a mládeže. Rozhodnutí bývalého vedení SMOP ČSOP tento článek zrušit a převést všechny 
jeho aktivity mimo ČSOP krátce po Sněmu v roce 2012 způsobilo našemu Svazu rozsáhlé morální a 
materiální škody. Jejich náprava trvá dosud a u některých aktivit potrvá ještě řadu dalších let. 

Tímto unáhleným a s ústředím nekoordinovaným krokem, který byl v rozporu se stanovami, přišel Svaz o 
velkou část svých dětských členů v oddílech mladých ochránců přírody, veškerá data a materiály týkající se 
aktivit práce s dětmi a mládeží za téměř dvě desítky let a asi šest milionů korun určených pro činnost 
s dětmi a mládeží. Ani po více než třech a půl letech od události a třech soudních sporech, ve kterých ČSOP 

uspěl, se dosud nepodařilo 
získat prakticky žádná data, 
materiály ani peníze zpět. 

Původní SMOP ČSOP byl podle 
informace jeho bývalého 
předsedy Ing. Michala Kulíka 
zrušen 27. 3. 2012, tedy 
bezprostředně po osmém 
Sněmu (mylnou představu o 
zrušení později vyvrátil soud, 
starý SMOP ČSOP je doposud 
v likvidaci). Nastalá situace a 
znění stanov si vynutily vznik 
tzv. „nového“ SMOP ČSOP. 
Sdružení mladých ochránců 
přírody ČSOP vzniklo 
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uzavřením smlouvy o sdružení mezi ZO ČSOP Vlašim, Hostivice a Dům ochránců přírody 4. dubna 2012. 
Následně se Sdružení rozšířilo na dvacet členských ZO z celé ČR. 

Členem SMOP ČSOP se může stát jakákoli řádně registrovaná ZO ČSOP, která má při ČSOP zaregistrován 
alespoň jeden oddíl mladých ochránců přírody. Členství ve SMOP není povinné, všechny ZO s oddíly 
dostávají pro svou činnost stejnou podporu a servis, bez ohledu na členství. Nejvyšším orgánem SMOP 
ČSOP je Rada SMOP ČSOP, ve které má každá sdružená ZO jednoho zástupce. Rada SMOP ČSOP převzala 
plně funkci Komise pro děti a mládež ČSOP. V období od 8. Sněmu do 30. 9. 2015 se sešla celkem 11krát. 
Před termínem 9. Sněmu ČSOP je naplánována ještě její 12. schůze. Kromě jednotlivých jednání probíhala 
mezi schůzemi elektronická hlasování Rady podle pravidel shodných s pravidly ÚVR. 

SMOP ČSOP pravidelně předkládá zprávy o činnosti na každé zasedání ÚVR ČSOP. Její předseda 
i místopředseda jsou členy ÚVR, předseda současně členem PÚVR. Dále SMOP ČSOP vydává samostatné 
výroční zprávy, které detailně informují o činnosti Svazu v oblasti práce s dětmi a mládeží. Výroční zprávy 
jsou publikovány na webu www.mopici.cz (alias www.smop.cz), na kterém SMOP informuje vedoucí oddílů, 
činovníky ZO i veřejnost o práci s dětmi a mládeží v našem Svazu. 

Přehled členů SMOP ČSOP v období mezi 8. a 9. Sněmem ČSOP a složení výboru SMOP ČSOP je v Příloze 18. 

Činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží mezi 8. a 9. Sněmem ČSOP 

ÚVR a „nový“ SMOP se v průběhu roku 2012 intenzivně snažily o převzetí dosavadních činností a zajištění 
běžného servisu pro oddíly mopíků. Při tomto úkolu nebyly k dispozici žádné dokumenty „starého“ SMOP, 
a to ani údaje o registrovaných členech a odvodech z členských příspěvků dětských členů v oddílech ČSOP. 

Prioritou se ve výjimečné situaci stalo především podchycení členské základny mladých ochránců přírody, 
stabilizace a zajištění základního servisu pro oddíly ČSOP a finanční zabezpečení jejich aktivit. Dále zde byly 
celostátní soutěže Ekologická olympiáda a Zlatý list, které bylo nutné co nejdříve převzít, aby mohly bez 
prodlení pokračovat dalšími ročníky, a zajistit jejich národní kola, která je vždy nutné připravovat ve velkém 
předstihu. 

Situaci začala řešit nově vzniklá „Kancelář SMOP“ fungující nejdříve provizorně jako součást KÚVR s 
maximální podporou ústředí Svazu i s pomocí mnoha jednotlivých základních organizací a oddílů. Prakticky 
šlo a jde o kompletní znovuvybudování a obnovení většiny podstatných činností starého SMOP ČSOP. 
Zpráva dále popisuje postupný vývoj situace v jednotlivých důležitých oblastech práce s dětmi a mládeží.  

 

 



Český svaz ochránců přírody 2012 - 2015 
 

 - 26 - 

Oddíly mladých ochránců přírody „mopíci“ 

2012 Vzhledem k nepřehledné situaci, která nastala bezprostředně po registraci ZO a oddílů mladých 
ochránců přírody, nebylo možné určit přesný počet oddílů a jejich členů hlásících se k ČSOP 
(veškerá data o registraci dětí v oddílech si odnesli pracovníci starého SMOP). Další řádná 
registrace měla proběhnout až za rok. Během roku se opětovným dodáním příslušných výkazů 
nebo jejich kopií k ČSOP přihlásilo více než 50 kolektivů. ČSOP vyhledával kontakty na vlastní 
oddíly na internetu. Asi 15 oddílů přešlo do „konkurenční“ organizace Mladí ochránci přírody. 

Po dohodě vedení SMOP a ÚVR byla upravena pravidla registrace dětských členů a oddílů mladých 
ochránců přírody s cílem tuto záležitost zjednodušit pro všechny zúčastněné strany (jedna 
registrace všech členů na jednom místě u KÚVR). Změny byly podchyceny novým zněním souhrnné 
směrnice pro práci s dětmi a mládeží a završí je změna stanov na 9. Sněmu ČSOP. 

2013 Při ČSOP se nakonec registrovalo 62 oddílů mladých ochránců přírody (mopíků) s celkovým 
počtem 1 079 dětí. O děti v oddílech se staralo 197 dospělých vedoucích, členů ZO. 

2014 Počet oddílů se prakticky nezměnil, vzrostl však počet dětí v nich o cca 20 %. Při ČSOP se 
registrovalo 63 oddílů mopíků s celkovým počtem 1 343 dětí do 18 let, o které se staralo 243 
dospělých vedoucích. Průměrný oddíl měl 21–22 členů a 3–4 vedoucí. 

2015 K 30. 9. je registrováno 1 259 dětí do 18 let a 223 dospělých vedoucích. Předpokládáme, že do 
konce roku bude z oddílů nahlášen další přírůstek dětí vzhledem k přijímání nových členů do 
oddílů začátkem školního roku. (Další dětské členy má ČSOP mimo v rodinném a individuálním 
členství.) 

Poslední přibližná informace o počtech mopíků z období 
před minulým Sněmem je ve výroční zprávě „starého“ 
SMOP za rok 2010 (zpráva za rok 2011 už nebyla 
zveřejněna). Ta uvádí 105 registrovaných kolektivů MOP 
s více než 3 000 členy. Pokud bychom z této informace 
vycházeli, nabudeme dojmu, že Svaz přišel o více než 
polovinu dětských členů v oddílech. Během postupného 
vyjasňování a dohledávání počtů dětí v ČSOP se však 
ukázalo, že členství řady dětí se nevázalo k oddílům 
s aktivní činností. Např. asi 600 dětských členů bylo u jedné 
ZO registrováno za účelem získání výhod a dotace MŠMT na 
táborech, ale během roku žádný oddíl nenavštěvovaly. Dále 
bylo registrováno několik oddílů, které fakticky pracovaly 
pod jinou organizací. Starý SMOP také jako mopíky 
registroval i dospělé členy apod. Dá se tedy odůvodněně 
předpokládat, že počty aktivních dětí v systematicky 
pracujících oddílech mladých ochránců přírody byly výrazně 
nižší než ty uváděné. Skutečná ztráta je tak mnohem menší, 
než by se mohlo zdát. Současně je vyvážena vyjasněním 
informací o členské základně ZO s oddíly, které mají 
skutečný zájem pracovat při ČSOP. 

V současné době je situace s oddíly stabilizována. Dá se 
předpokládat, že počet mopíků nebude již radikálně klesat 
ani narůstat (např. aktuální situace několika pražských oddílů je zcela přeplněná kapacita). Dále je třeba 
systematicky pracovat na tom, aby při ČSOP začaly vznikat nové oddíly. 

Finanční podpora činnosti mopíků 

2012 Peníze od MŠMT na činnost oddílů ČSOP byly převedeny na účty cizí organizace Mladí ochránci 
přírody. Ta je byla následně nucena vrátit je zpět MŠMT. (Na dohodu s ČSOP navrhovanou MŠMT, 
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která by umožnila jejich využití, Mladí ochránci přírody nepřistoupili.) Tím ČSOP přišlo o každoroční 
hlavní zdroj peněz pro mopíky. 

Finanční zdroje na podporu mopíků zajistila ÚVR ČSOP z prostředků Lesů ČR. (SMOP ČSOP měl 
v této úloze poradní hlas, rozdělení podpory nicméně kompletně administroval.) Podpořeny byly 
všechny oddíly, které o podporu požádaly (29). Rozdělilo se celkem 350 000 Kč, krom podpory 
činnosti (nájemné kluboven, vybavení oddílů) bylo podpořeno 18 táborů. 

2013 ČSOP získal na základě projektu podporu z MŠMT, ovšem na úrovni 1/3  ve srovnání s každoroční 
výší podpory v předchozích letech. Po roce s nulovou podporou z MŠMT je to hodně málo, ale 
vzhledem k tomu, co se odehrálo v minulém roce, jde přesto o úspěch. 

Byla obnovena podpora činnosti oddílů ve čtyřech základních oblastech: klubovny, letních tábory, 
akce a materiální vybavení. Prioritou byla podpora kluboven a letních táborů, o výši podpory 
rozhodoval počet dětských členů a aktivita oddílu. Oddílům bylo rozděleno přes 500 000 Kč, 
podporu využila většina. 

SMOP převzal správu financí z dotace Magistrátu hl. m. Prahy (podmínka donátora), pomoc ZO 
s přípravou a kontrolou projektů, koordinaci rozdělení a finální vyúčtování dotace pro pražské 
mopíky. Šest pražských ZO je podpořeno částkou téměř 300 000 Kč na oddílovou činnost.  

 

2014 Systém podpory byl zjednodušen – oddíl si sám vybere, na co chce peníze vyčerpat, nemusí 
předem žádat, jen vyúčtuje. Celkem se mezi oddíly rozdělilo necelých 500 000 Kč. Nějaký druh 
finanční podpory využilo 53 oddílů (tj. 84 %), oddíly však nevyčerpaly všechny nabízené možnosti. 

2015 Pro mopíky bylo v rozpočtu vyhrazeno 500 000 Kč, po potvrzení dalších zdrojů se částka zvýšila 
zhruba o 100 000 Kč. SMOP nově umožnil oddílům čerpat přidělenou podporu podle potřeby 
v dvou kolech, nebo celou vyhrazenou částku naráz (pro ty, kteří potřebují využít větší sumu 
v celku). K tomuto řešení vedlo zdržení při jednáních o penězích od některých donátorů. Termín 
pro vyúčtování je stanoven na 31. října 2015. 

SMOP administruje dotaci Hl. m. Prahy pro pražské oddíly ve výši 451 000 Kč. 

Podařilo se obnovit pravidelnou podporu oddílů mladých ochránců přírody, nepříjemná událost se však 
dlouhodobě negativně ovlivnila výši této podpory. Dosud se nepodařilo najít jakéhokoliv nového sponzora, 
který by byl ochoten dlouhodobě a systematicky podporovat práci činnost mopíků na centrální úrovni, a 
nedá se to ani předpokládat. V současnosti řadě oddílů skýtají větší možnosti lokální a regionální zdroje. 
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Nefinanční podpora mopíků 

 

2012 Prvním zásadním krokem byla obnova pojištění všech dětí v oddílech a vedoucích ČSOP, které 
zrušením „starého“ SMOP pozbylo platnosti. Situaci se podařilo vyřešit vcelku rychle především díky 
vstřícnosti a pomoci České rady dětí a mládeže. 

Poradenský servis vedoucím spočíval, více než kdy jindy, v častém a průběžné informování 
vedoucích a funkcionářů ZO o nastalé situaci, aktuálních změnách, možném či předpokládaném 
vývoji a konkrétních krocích směřujících k nápravě a stabilizaci. V rámci toho proběhlo i několik 
schůzek se zástupci ZO s oddíly na různých místech ČR, kde probíhaly i diskuse na související 
témata. 

Bylo nutné pozastavit veškeré aktivity týkající se rozvoje a vzdělávání (kvalifikace vedoucích ad.), 
protože na ně nebyly peníze a chyběly dokumenty (včetně akreditací) i okruh spolupracovníků, 
který je zajišťoval. 

Vzhledem k omezeným prostředkům nebylo možné vydávat žádné metodické materiály a oddílům 
poskytnout tzv. „balíček“ metodických materiálů, dříve rozesílaný dvakrát ročně. Odcizeny byly 
dosud vydané materiály i veškeré podklady k nim, neexistoval zatím žádný okruh spolupracovníků, 
který by se mohl na jejich vydávání podílet, ani finanční prostředky. Kancelář SMOP podnikala první 
kroky, aby bylo možné tento servis postupně obnovit. 

Vznikl nový web na adrese www.mopici.cz pro oddíly ČSOP, činovníky ZO s oddíly i veřejnost, který 
nabídl základní informace o aktivitách SMOP a ČSOP v oblasti práce s dětmi a mládeží a nadále 
poskytuje informace především pro vedoucí oddílů. (Nahradil tak informační část zpravodaje 
Depeše JUV, který přestal vycházet, web nabízí aktuálnější informace a možnost rychlejší odezvy.) 
S rychlým zprovozněním pomohl zásadně Pavel Fuchs ze ZO ČSOP Origanon a společnost 
manGoweb. 

2013 Ani v roce 2013 se nepodařilo z finančních důvodů zajistit metodickou podporu oddílů formou 
balíčku s metodickými materiály pro činnost. Pozastavená činnost se však začala pomalu rozbíhat. 
SMOP zmapoval zájem o potřebná školení a začal s jejich přípravou (školení zdravotníků, vstupní 
školení začínajících vedoucích). 
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2014 V únoru a březnu proběhly dva pětidenní zdravotnické kurzy zajištěné ve spolupráci s organizací 
ZDrSEM. Vyškoleno bylo 30 nových zdravotníků z 16 oddílů. 

V říjnu proběhl první běh vstupní kvalifikace s názvem Voyage. Na kurz se vypravilo 16 účastníků 
z 6 různých oddílů ČSOP. Věkové rozpětí začínajících vedoucích bylo 14–18 let. Na jeho přípravě 
a realizaci se podílel tým externistů, který se SMOP nadále spolupracuje. Ohlasy na kurz byly dobré. 

SMOP obnovil setkávání vedoucích, které léta neprobíhalo. Setkání vedoucích mopíků proběhlo 
v listopadu 2014 v Hradci na Havlíčkobrodsku, zúčastnilo se 15 účastníků z 11 oddílů mopíků, tým 
kanceláře SMOP a jeden host.  

Podařilo se obnovit metodickou podporu oddílů. V nabídce pro vedoucí jsou různé materiály 
(publikace, plakáty, odkazy na zajímavé materiály). Již se neposílá všechno všem. Každý vedoucí si 
sám zvolí, o jaké materiály stojí, a ty pak dostane. 

2015 V únoru proběhl další zdravotnický kurz pro 14 účastníků ze 7 oddílů. 

V březnu vydal SMOP elektronický katalog ubytování ČSOP s důrazem na potřeby mopíků. 
V nabídce je 20 možností v celé ČR. 

V dubnu vylétl první Poštovní holub – e-mailový newsletter pro vedoucí mopíků. Další pak vylétají 
podle potřeby, zhruba ve frekvenci jeden za měsíc. 

V květnu proběhl pokračovací kurz pro začínající vedoucí Vítr do plachet s 15 účastníky z 5 oddílů. 

2015 

září 

Probíhají finální přípravy pro druhý ročník kurzu Voyage, který je naplánován na říjen. Zájem je 
veliký, kurz je přeplněn. Přihlašování bylo zastaveno u 27 zájemců. 

V přípravě je druhé setkání vedoucích mopíků, tentokrát v Jizerských horách. Hlavním tématem pro 
výměnu zkušeností budou celotáborové hry. 

Připravuje se další, bohatší nabídka metodických materiálů pro mopíky. Počítá se s její rozesílkou do 
konce roku. 

SMOP podal na MŠMT podkladový materiál s žádostí o akreditaci kurzu pro táborové vedoucí, 
současně však připravuje komplexní kurz pro dospělého vedoucího oddílu. Se zahájením kurzu se 
předběžně počítá na jaře 2016, tak aby ho potenciální frekventanti absolvovali před letními 
prázdninami. 

Postupně se daří obnovit celý systém kvalifikace vedoucích ČSOP, dokonce s vyšší kvalitou u řady 
kompetencí. Jeho celkové obnovení předpokládáme do poloviny roku 2016. Mezi dalšími kroky v příštím 
roce by měla být také první ucelená nabídka pro prodej metodických a propagačních materiálů 
využitelných mopíky. Postupné vytvoření jisté metodické řady materiálů je však dlouhodobou záležitostí. 
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Soutěže ČSOP 

Výraznými a tradičními aktivitami Svazu jsou celostátní soutěže pro děti a mládež Zlatý list a Ekologická 
olympiáda. Vzhledem k bezprecedentní situaci bylo nutné bez jakýchkoliv dat začít s okamžitou přípravou 
a organizací příštích ročníků obou soutěží. Bez nadsázky lze říci, že se jednalo o jejich záchranu. 

Ekologická olympiáda 

Ekologická olympiáda (EO) je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. V drtivé většině soutěží kolektivy 
reprezentující střední školy. Nový SMOP ČSOP se v červnu 2012 ujal příprav 18. ročníku EO, který se 
rozběhl už v září pro školní rok 2012/13. Během podzimní části 18. ročníku EO (tedy ještě v kalendářním 
roce 2012) proběhlo 5 krajských kol, během jara 2013 dalších 6. Některé pořadatele se podařilo najít až 
v průběhu školního roku. Organizátoři na schůzce diskutovali aktuální stav EO, prováděli SWOT analýzu 
a navrhovali další postup pro zlepšení a zviditelnění soutěže. Během roku proběhla anketa mezi učiteli na 
všech krajských kolech, která také vypověděla mnohé o nedostatcích tehdejšího stavu EO i jejích 
možnostech. Na jaře vznikly samostatné celostátní stránky soutěže na adrese www.ekolympiada.cz. 

Krajská kola 18. ročníku proběhla celkem v 11 z 14 krajů. SMOP přibral do národního kola i vítěze 
pražského kola EO, které uspořádali Mladí ochránci přírody víceméně „v utajení“ před širší veřejností 
a mimo rámec soutěže pořádané ČSOP. Národní kolo 18. ročníku EO proběhlo v červnu ve středisku 
Chaloupky v Kněžicích na Vysočině. Soutěžilo na něm 35 středoškoláků, kteří reprezentovali celkem 12 škol 
z 10 krajů. Zásadní podíl na uspořádání tohoto „přelomového“ národního kola měl ing. Martin Kříž a ZO 
ČSOP Kněžice ve spolupráci se SEV Chaloupky. 

Pro 19. ročník EO ve 
školním roce 2013/14 se 
organizátoři poprvé 
domluvili na tematickém 
propojení všech krajských 
kol i národního kola. 
Tématem 19. ročníku se 
stala Rekultivace 
a obnova. V Praze SMOP 
navázal na pořadatelskou 
tradici a uspořádal 
pražské krajské kolo EO 
ve spolupráci s FŽP ČZU. 
Desetiminutový rozhovor 
s pořadateli pražské EO 
odvysílala televize 
Metropol v pořadu 
Pražský expres, o EO 

informoval Český rozhlas a Rádio City. Krajská kola proběhla tentokrát v 12 z 14 krajů ČR, přibyl 
Jihomoravský kraj (kola se nekonala v Karlovarském a Moravskoslezském kraji). Národní kolo EO v 
Hradcích, nedaleko Českých Budějovic organizačně zajistily ve vzájemné spolupráci tyto organizace: SMOP 
ČSOP, 15/06 ZO ČSOP Šípek, Přírodovědecká fakulta JČU a Gymnázium Jírovcova Č. Budějovice. Ředitelem 
národního kola byl Ing. Leoš Lippl (ZO ČSOP Šípek). Vítězky národního kola a celostátního koordinátora 
pozval Český rozhlas na půlhodinový rozhovor do pořadu Ekofórum. 

Po dobré zkušenosti z předchozího roku bylo pro 20. ročník EO vybráno základní téma celého ročníku, 
tentokrát Geologické dědictví ČR. (Téma navrhuje vždy pořadatel nadcházejícího národního kola a všichni 
krajští pořadatelé o něm diskutují a korigují ho.) Pořadatelé se poprvé setkali na vícedenní metodické 
schůzce, seznámili se navzájem s průběhem a obvyklými aktivitami EO v jednotlivých krajích a sestavili 
metodický dokument s minimálním standardem krajského kola. Jde však o věci, které na většině kol 
probíhaly již dříve, hlavní prostor pro obsah kola je nadále ponechán krajským koordinátorům. Dále se 
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rozebíraly možnosti k připravovanému tématu, inspirativní přednášku pro pořadatele k tématu měla Ing. 
Martina Pásková z MŽP. Poprvé se podařilo nabídnout studijní materiál studentům a pedagogům (jedna 
z věcí, po které pedagogové volali v anketě) a současně sestavit metodický materiál pro pořadatele. 

Ve 20. ročníku proběhla krajská kola ve 12 krajích, fakticky ale pro 13 krajů. Dostatek zájemců 
z Moravskoslezského kraje byl směřován k pořadateli Jihomoravským kola, který kolo uspořádal i pro ně. 
To mj. podnítilo zájem Moravskoslezského kraje o podporu EO v příštím ročníku. Vítězové byli vyhlášeni 
zvlášť a do národního kola postoupili nezávisle. SMOP uspořádal pražské krajské kolo Ekologické olympiády 
ve spolupráci s Domem ochránců přírody v Praze. Národní kolo proběhlo v Seči na Pardubicku a poprvé 
bylo čtyřdenní, čímž se rozsahem a možnostmi konečně odlišilo od krajských kol, která jsou zpravidla 
třídenní. Pořadatelem společně se SMOP bylo Regionální muzeum v Chrudimi a největší organizační 
zásluhu na něm nesla Mgr. Simona Vylíčilová z této instituce.  

Aktuálně probíhá 21. ročník EO s tématem Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody a s výjimkou 
Karlovarského kraje, kde stále nebyl získán pořadatel, proběhne v celé ČR. Během posledních ročníků 
vzrost zájem soutěžících i pořadatelů. Nově se do pořádání zapojil např. KRNAP, své kolo chystají SEV 
Švagrov nebo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku. Národní kolo ročníku na červen 2016 připravuje ZO při 
SCHKO Jizerské hory pod vedením Tomáše Klimoviče a ve spolupráci s řadou dalších institucí (AOPK, Lesy 
ČR, Liberecký kraj ad.) 

V době před jejím převzetím EO novým SMOP byla propagace EO na celostátní úrovni zcela minimální. Jen 
málokdo tušil, kde a jak se vlastně EO odehrává, sborník ročníku nevycházel. Z ankety mezi učiteli 
vyplynulo, že se o EO příliš neví, účastní se jí jen málo škol a studentů, proto má i malou prestiž (což zpětně 
devalvuje její přínos a zájem o ni). Neprobíhaly ani společné schůzky pořadatelů, ač doba kolem spěchala 
mílovými kroky (bleskový vývoj nových technologií, změny v uvažování o ekologii a v přístupech k ochraně 
přírody ad.). V současnosti má EO vlastní stránky, kde si každý může najít řadu informací, ze kterých si o EO 
udělá představu. Podporují a zaštiťují ji velké instituce (minulé národní kolo proběhlo pod záštitou MŠMT i 
MŽP), aktivně s ní spolupracují vysoké školy, s výjimkou jediného kraje probíhá v celé ČR. Dozvídají se o ní 
noví lidé a vzrůstá zájem o její podporu. Pořadatelé se pravidelně scházejí, diskutují, vyměňují si zkušenosti. 
V srpnu 2015 se podařilo získat dotaci od SFŽP na dvouletý projekt, který by měl položit základy pro 
rozšíření EO na školní úrovni (mnohé kraje už jsou s kapacitou u stropu a soutěž se tam logicky musí 
rozrůstat směrem dolů). Dalším cílem projektu je cíleně EO propagovat tak, aby o ní, pokud možno, věděl 
každý příslušný úředník na krajském úřadě i každý pedagog. 

Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) 

V červnu 2012, bezprostředně po ukončení národního kola 40. ročníku Zlatého listu (ZL), které pořádali 
Mladí ochránci přírody, se organizace soutěže ujal nový SMOP. Následně byl pro školní rok 2012/13 
vyhlášen již 41. ročník této tradiční přírodovědné soutěže a plně se rozběhly jeho přípravy, včetně zajištění 
zázemí a organizace národního kola pro následující kalendářní rok. Současně SMOP za podpory ÚVR jednal 
o soutěžích s MŠMT. Bylo třeba vyjasnit nepřehlednou a zmatečnou situaci, protože Mladí ochránci přírody 
se považovali rovněž za pořadatele obou soutěží. K vyjasnění došlo až v polovině rozeběhnutého ročníku, 
kdy se naprostá většina pořadatelů krajských kol přihlásila k soutěži pořádané ČSOP.  

Po letech stagnace došlo k výraznějším změnám propozic a novinkám v obsahu i organizaci. ZL byl rozšířen 
o dobrovolnou část ve formě přírodovědných úkolů, které lze plnit během celého roku. Soutěž se také 
vrátila k původnímu názvu Zlatý list, pod kterým probíhala prvních 20 let svého trvání. Vznikl nový 
celostátní web soutěže na adrese www.zlatylist.cz. Krajská kola proběhla ve 13 z 14 krajů (přibyl 
Jihomoravský kraj, chyběl jen Karlovarský). Předcházelo jim 17 okresních/místních kol. Nový SMOP plynule 
navázal na tradici pořádání pražských kol a uspořádal krajské kolo ZL v areálu pražské Botanické zahrady 
v Troji a okolí. Kolo proběhlo skvěle díky spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy a podpoře kolegů 
ze ZO ČSOP Strom a ZO ČSOP Troja. Celkem se 41. ročníku Zlatého listu zúčastnilo 2 495 soutěžících.  

Národní kolo Zlatého listu proběhlo v červnu 2013 jihočeských Čimelicích. Pořadatelem byla ZO ČSOP 
Třeboň společně se SMOP ČSOP. Týdenní program nabídl více než 170 účastníkům desítky exkurzí zhruba 



Český svaz ochránců přírody 2012 - 2015 
 

 - 32 - 

z 15 tematických přírodovědných okruhů a řadu dalších aktivit. Výrazně se na organizaci národního kola 
podílel tým ZO ČSOP Třeboň v čele s předsedou Václavem Bartuškou. 

Ve 42. ročníku pro školní rok 2013/14 probíhala krajská kola Zlatého listu poprvé ve všech 14 krajích 
a předcházelo jim 23 okresních/místních kol. Propozice se oficiálně poprvé rozšířily o možnost nabídnout 
soutěžícím kategorii nejmladších, čehož některé kraje ihned využily. SMOP ve spolupráci se ZO Strom opět 
uspořádal pražské krajské kolo ZL v Botanické zahradě v Troji, kde poprvé proběhlo kolo pro kategorii 
nejmladších s velkým ohlasem. Národní kolo ZL proběhlo ve Starém Hobzí nedaleko Dačic. Pořadatelem 
byla opět ZO ČSOP Třeboň společně se SMOP. Pro bezmála 180 dětských účastníků a dalších 30 dospělých 
byl připraven bohatý a intenzivní týdenní program, který nabídl účastníkům přes 80 odborných exkurzí a 
aktivit a další herní a relaxační činnosti. Celkem se 42. ročníku ZL zúčastnilo 3 608 soutěžících, což znamená 
více než 40% nárůst oproti předchozímu roku. 

Pro 43. ročník přešlo hodnocení tzv. dobrovolných úkolů z krajů na ústředí. Úkoly hodnotila nezávislá 
porota a nejlepší řešitelé získali „divokou kartu“ na národní kolo. Krajským kolům ve však 14 krajích 
předcházelo 23 základních kol (dříve okresní/místní) a opět se zvýšil celkový počet soutěžících na 4 138, což 
znamená, že počest soutěžících za dobu pořádáním novým SMOP vzrostl téměř o 67 %.  

 

Národní kolo proběhlo v RS Jiskra u Náměšti nad Oslavou a se SMOP ho společně pořádaly Chaloupky, o. p. 
s., které kompletně zajišťovaly program akce. Vzhledem k některým organizačně nezvládnutým aktivitám 
se na toto národní kolo, bohužel, sešly stížnosti, které viditelněji poukázaly na některé z problémů, se 
kterými se pořadatelé potýkají. 

V roce 2015 se oficiálně rozběhl 44. ročník ZL, jednotlivá kola však proběhnou až na jaře roku 2016. 

Podařilo se plynule navázat na pořádání ZL, včetně jeho národního kola, které je patrně největší a 
nejnákladnější z pravidelných akcí, kterou ČSOP každoročně pořádá. Další stabilizaci soutěže včetně 
krajských kol zajistí dvouletý projekt podpořený ze SFŽP. 
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Rada SMOP opakovaně diskutovala ustavení rad soutěží, které by řešily zásadní otázky podobně jako u ÚVR 
ČSOP např. Rada národních pozemkových spolků. Protože dosud nevznikl konkrétní návrh, jak by tyto rady 
měly fungovat, rozhodl předseda SMOP o zřízení rady Zlatého listu jako svého poradního orgánu. V době 
přípravy zprávy probíhá nominace členů. 

 

Hospodaření SMOP ČSOP 

2012 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP hospodařilo v roce 2012 vzhledem ke specifické situaci 
pouze s malým objemem prostředků (řádově v desítkách tisíc). Většinu nákladů spojených se 
zajištěním činnosti v roce 2012, včetně mezd zaměstnanců pracujících pro SMOP ČSOP, hradila 
ÚVR ČSOP ze svých zdrojů. 

2013 Od 1. května vznikla samostatná kancelář, pod kterou se přesunula veškerá agenda SMOP ČSOP, 
včetně dvou zaměstnanců. SMOP v tomto roce hospodařil s prostředky o objemu necelých dvou 
milionů korun. Od ÚVR si půjčuje 460 000 Kč, které si vyžádaly především náklady na soutěže 
ČSOP. 

2014 První rok, který byl již celý v režii SMOP ČSOP. S obnovou a rozvojem řady aktivit stouply i náklady 
na téměř 2 900 000 Kč. Dařilo se ale rozšiřovat okruh zdrojů, takže deficit nerostl, stále však byla 
nutná půjčka od ÚVR, tentokrát ve výši 400 000 Kč. 

2015 předchozí rok poskytl konečně dostatek podkladů pro detailní rozpočet SMOP, který je sice 
sestaven jako deficitní, ale s řadou potenciálních zdrojů a především se snahou nepočítat již pokud 
možno s další půjčkou od ÚVR. Schválený rozpočet operuje s náklady téměř 3.200.000 Kč. Podle 
stavu ze září 2015 se zdá, že celkové náklady nakonec přesáhnou 3.500.000 Kč, výsledek by ale 
mohl skončit bez reálné ztráty. Už v tuto chvíli je také jasné, že peníze získané během letošního 
roku přinesou cca 1 milión korun do rozpočtu na rok 2016. 
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Hlavní partneři a sponzoři práce s dětmi a mládeží 

MŠMT – pravidelná každoroční podpora ve výši kolem 2 milionů korun byla v roce 2012 poprvé v historii 
fungování spolupráce přerušena a ČSOP následkem vzniklé situace nedostal žádnou podporu. V roce 2013 
byla sice podpora obnovena, ale klesla na méně než 1/3 původní výše. Zatímco tedy v letech 2008–11 
získal ČSOP na podporu svých oddílů od MŠMT 8,7 milionu korun, v období 2012–2015 (zhruba v období od 
posledního Sněmu) musel hospodařit jen s 2,2 miliony Kč, tedy se 1/4 prostředků. Vzhledem k trvale 
klesající podpoře všech NNO z prostředků MŠMT se bohužel nedá předpokládat, že se podpor z tohoto 
zdroje výrazně zvýší. 

30. 9. 2015 MŠMT oznámilo, že ČSOP splnil kritéria pro udělení jeho titulu NNO uznaná MŠMT pro práci 
s dětmi a mládeží na léta 2016–2020, o jehož získání SMOP usiloval. Znamená to, že ČSOP je jednou z 13 
organizací, které MŠMT považuje za partnera a chystá se s ní uzavřít víceletou smlouvu o podpoře. 
Současně může ČSOP podávat projekt na rok 2016 již v režimu organizace s tímto titulem, do samostatné 
kategorie. Podle informací MŠMT však tato skutečnost nebude mít vliv na výši podpory, jen na způsob 
spolupráce.  

Lesy ČR – vzhledem k ukončení dlouholeté smlouvy, kterou měl ČSOP s Lesy ČR, panovala po většinu 
období nejistota týkající se podpory z tohoto zdroje a její výši. Jistota pravidelné podpory mopíků a soutěží, 
se kterou bylo možné počítat předem, skončila rokem 2013. Prodloužení podpory v roce 2014 bylo nejisté 
a vyjasnilo se až v průběhu roku. Pro rok 2015 Lesy ČR nově vypsaly výběrové řízení, do kterého ČSOP 
podal společný projekt na všechny aktivity. SMOP sepsal část věnovanou dětem a mládeži, pro kterou se 
nakonec podařilo zajistit dotaci ve výši 500 000 Kč. Podpora Lesů ČR se tedy zatím fakticky nezmenšila, ale 
je méně jistá a dozvídáme se o ní až v průběhu roku. 

NET4GAS – v roce 2013 se podařilo uzavřít partnerství se společností NET4GAS, která je generálním 
partnerem ČSOP při podpoře soutěží ČSOP. Díky tomu získal SMOP již potřetí sponzorský dar ve výši 
300 000 Kč na pořádání Ekologické olympiády a Zlatého listu. První rok šlo o částku pro dva ročníky, později 
byla podpora zvýšena vztažením částky na jeden ročník obou soutěží (tedy školní rok).  

SFŽP – SMOP byl v roce 2015 úspěšný ve výběrovém řízení Státního fondu životního prostředí s projektem 
na podporu soutěží ČSOP. Projekt začal v září 2015, bude pokračovat až do roku 2017 a váže se k němu 
dotace více než 1,5 milionu korun na podporu krajských kol, propagaci a celostátní koordinaci obou 
soutěží. 

Kancelář SMOP ČSOP 

Činnost SMOP ČSOP v oblasti práce s dětmi a mládeží zajišťuje její kancelář, která od dubna 2012 do dubna 
2013 fungovala provizorně jako součást KÚVR, se snahou zajistit dostatečného množství prostředků pro 
osamostatnění. To se podařilo od 1. května 2013, ředitelem kanceláře byl jmenován Jaroslav Síbrt.  
Kancelář SMOP ČSOP sídlí v pronajatých prostorách Domu ochránců přírody v Michelské ulici 5 v Praze 4, 
společně s KÚVR, se kterou úzce spolupracuje. V současnosti má kancelář 4 stálé zaměstnance, kterými 
jsou: Jaroslav Síbrt (od dubna 2012), Luděk Hrnčíř (od listopadu 2012), Lenka Žaitliková (od ledna 2014), 
Veronika Niederlová (od září 2015). Řada aktivit organizovaných kanceláří SMOP ČSOP probíhala a probíhá 
ve spolupráci a s externisty a dobrovolníky. 
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Přílohy 

 

Příloha 1 

Činnost ZO ČSOP v roce 2014 - nejčastější aktivity a počty základních organizací, které se jimi 
zabývaly  

Péče o krajinu a památky   

Údržba maloplošných chráněných území:  138 

Údržba ekologicky významných nechráněných území:  134 

Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability:  46 

Údržba zeleně:  139 

Péče o kulturní památky:  35 

Okrašlovací činnost:  68 

Druhová ochrana   

Programy ochrany biodiverzity:  118 

Provádění přírodovědných výzkumů:  116 

Péče o handicapované živočichy:  45 

Záchranné chovy:  11 

Záchranné transfery:  1 

Ochrana životního prostředí   

Ochrana vod:  85 

Ochrana ovzduší:  31 

Problematika těžby nerostů a hornin:  29 

Problematika odpadů:  49 

Lesní hospodaření:  52 

Problematika dopravy  51 

Zemědělství:  64 

Energetické úspory:  29 

Účast v EIA:  17 

Účast ve správních řízeních:  81 

Environmentální výchova   
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Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže:  75 

Pořádání táborových pobytů v přírodě:  72 

Působení na neorganizované děti a mládež:  161 

Systematická práce s dětmi členů ZO:  74 

Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO:  69 

Pořádání veřejně přístupných akcí a kampaní:  197 

Den Země:  137 

Ukliďme svět!:  113 

Provoz ekocentra, poradenského centra, infocentra:  83 

Provoz naučné stezky:  99 

Vydávání periodik:  21 

Vydávání ostatních/neperiodických tiskovin:  87 

Ochrana společenských zvířat   

Provoz útulku pro společenská zvířata  12 

 
Příloha 2  
 
Mapa rozmístění přírodních lokalit podpořených na základě generálního partnerství s NET4GAS do roku 
2014: 
 

 
 

 

Příloha 3  
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V roce 2014 bylo akreditováno 53 ekocenter ČSOP:  

Název ekocentra Místo působení Zřizovatel osvětové  výukové  vzdělávací  poradenské  

Bečovská botanická 
zahrada 

Bečov nad 
Teplou 

ZO ČSOP Berkut X       

Centrum 
ekologické výchovy 
Zvoneček 

Vrané nad 
Vltavou 

ZO ČSOP 11/11 
Zvoneček 

X X X X 

Centrum Veronica 
Hostětín 

Brno ZO ČSOP Veronica X X X X 

Dům ochránců 
přírody 

Praha 4 
ZO ČSOP Dům ochránců 
přírody v Praze 

 X   X X 

Ekocentrum 
Armillaria Liberec 

Liberec  ZO ČSOP Armillaria X   X 

Ekocentrum  RS 
ČSOP Novojičínska 

Blahutovice 
Ekocentrum - RS ČSOP 
Novojičínska 

X  X   X 

Ekocentrum Botič-
Rokytka 

Praha ZO ČSOP Botič - Rokytka X       

Ekocentrum 
Červenka 

Česká Třebová ZOČSOP Zlatá studánka X X X X 

Ekocentrum ČSOP Votice ZO ČSOP Votice X     X 

Ekocentrum ČSOP 
Bílé Karpaty 

Veselí nad 
Moravou 

ZO ČSOP Bílé Karpaty    X 

Ekocentrum 
Chaloupky 

Okříšky ZO ČSOP Kněžice X       

Ekocentrum 
Chodováček 

Chodov ZO ČSOP Chodov X X  X 

Ekocentrum IRIS Prostějov ČSOP - RS Iris X X   X 

Ekocentrum 
Javorníček 

Valašské 
Meziříčí 

ZO ČSOP Javorníček X X  X 

Ekocentrum 
Koniklec 

Praha 3 ZO ČSOP Koniklec   X   X 

Ekocentrum 
Kosenka 

Valašské 
Klobouky 

ZO ČSOP KOSENKA X X X X 

Ekocentrum Makov Písek ZO 18/02 ČSOP Makov X    X 

Ekocentrum 
Nyctalus 

Praha ZO ČSOP 11/30 Nyctalus X       

Ekocentrum Orlice Hradec Králové ZO ČSOP Orlice X X    X 

Ekocentrum 
Ostrava 

Ostrava - 
Zábřeh 

ZO ČSOP Alces X    

Ekocentrum 
„Pasíčka“ 

Bor u Skutče  
ZO ČSOP – ZS a EC 
„Pasíčka“ 

x  X    x 

Ekocentrum 
Podorlicko 

Česká Třebová ZO ČSOP Podorlicko X       

Ekocentrum při 
Záchranné stanici 
Jaroměř 

Jaroměř ZO ČSOP JARO Jaroměř X X X X 

Ekocentrum 
Radnice 

Radnice ZO ČSOP Radnice X X  X 

Ekocentrum Říčany Říčany 
ZO ČSOP Ekocentrum 
Říčany 

   X 
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Ekocentrum 
Spálené Poříčí 

Spálené Poříčí ZO ČSOP Spálené Poříčí X X   X 

Ekocentrum 
Strakonice 

Strakonice ZO ČSOP Strakonice X    

EkoCentrum 
vDomě 

Praha 
ZO ČSOP "NATURA QUO 
VADIS?" 

X       

Ekologická poradna 
Veronica 

Brno ZO ČSOP Veronica X X   X 

Ekocentrum Zelené 
Vendolí 

Vendolí ZO ČSOP Zelené Vendolí X X   X 

Ekocentrum Zelený 
dům  

Chrudim 
ZO ČSOP Klub ochránců 
přírody SPR Habrov 

X       

Ekocentrum ZO 
ČSOP Buchlovice 

Buchlovice 
ZO ČSOP 63/03 
Buchlovice 

  X X 

Ekocentrum ZO 
ČSOP Rokycany 

Rokycany ZO ČSOP Rokycany X X   X 

Ekoinfocentrum ZO 
ČSOP 59/12 

Jihlava 
Ekoinfocentrum ZO 
ČSOP 59/12 

   X 

Ekostředisko 
mládeže Jelenice 

Pozořice ZO ČSOP Pozořice X       

Infocentrum Uherský Brod ZO ČSOP Centaurea X x  X 

Lamacentrum Hády Brno 
ČSOP Pozemkový spolek 
Hády 

 X  X 

Ornitologické 
ekocentrum  

Tachov 
ČSOP – TOS záchranná 
stanice Tachov 

X X X X 

Podblanické 
ekocentrum ČSOP 
Vlašim 

Vlašim ZO ČSOP Vlašim X X X X 

Podbrdské 
ekocentrum Fabián 

Rožmitál pod 
Třemšínem 

ZO ČSOP Střední Brdy X   X  X 

Poznáním k 
ochraně 

Praha 7 
ZO ČSOP Ochrana 
herpetofauny 

X    

Severočeské 
centrum ochránců 
přírody Tilia 

Ústí nad Labem 4. ZO ČSOP Tilia X      

Společnost pro 
zvířata 

Praha 4 
ZO ČSOP Společnost pro 
zvířata 

 X  X 

Stanice ekologické 
výchovy Ciconia 

Roudnice nad 
Labem 

ZO ČSOP Ciconia X     X 

Středisko 
ekologické výchovy 
Mravenec  

Pelhřimov 
ZO ČSOP - SEV 
Mravenec 

X X X X 

Šumavské 
ekocentrum 

Vimperk ZO ČSOP Šumava X     X  

Terénní základna 
krásný Buk 

Krásná Lípa 4. ZO ČSOP Tilia X   x X 

Valašské 
ekocentrum 

Valašské 
Meziříčí 

Severomoravské RS 
ČSOP 

X   X X 

Ekocentrum CHRPA Dobřichovice ZO ČSOP CHRPA X    

Ekocentrum Klíny Litvínov ZO ČSOP 39/02 Klíny X X X X 
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Ekocentrum 
Čtyřlístek 

Zlín 
ZO ČSOP Ekocentrum 
Čtyřlístek 

X    

Polabské 
ekocentrum 

Poděbrady ZO ČSOP Polabí X X X X 

Ekocentrum Klenice Mladá Boleslav ZO ČSOP Klenice X    

Příloha 4  

Ukliďme svět! – statistika za roky 2012 - 2014 

 2012 2013 2014 

Místních organizátorů 186 207 223 

z toho článků ČSOP 113 114 113 

Počet účastníků 15941 18175 17336 

z toho dětských 12159 14940 12135 

Sebráno tun odpadu 215 170 157 

z toho vytříděno 19,5 25 34,5 

 

Příloha 5  

Rozvaha k 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 1. 1. 2012 31. 12. 2014 

A. Dlouhodobý majetek celkem 38 197 37 773 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 74 73 

   software 74 73 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 44 565 46 406 

   pozemky 18 407 20 676 

   stavby 21 983 21 476 

   movité věci 2 614 2 705 

   drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 520 1 549 

   poskytnuté zálohy na dl. hmot. majetek 40  

III. Dlouhodobý finanční majetek -  

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -6 441 -8 706 

   oprávky k softwaru -74 -73 

   oprávky ke stavbám -2 409 -4 453 

   oprávky k samostatným movitým věcem a 
souborům movitých věcí 

-2 439 -2 635 

   oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-1 520 -1 545 

B. Krátkodobý majetek celkem 5 655 9 866 

II. Pohledávky celkem 416 1 880 

   odběratelé 150 292 

   poskytnuté provozní zálohy 47 230 

ostatní pohledávky 0  

   daň z přidané hodnoty 27  

Nároky na dotace a ost. zúčt. se stát. rozp. 41  

   jiné pohledávky 150 1 319 

dohadné účty aktivní 2 39 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 189 7 919 

   pokladna 135 45 
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   ceniny 5 23 

   účty v bankách 5 034 7 837 

majetkové cenné papíry 14 14 

IV. Jiná aktiva celkem 50 67 

   náklady příštích období 45 67 

příjmy příštích období 5  

AKTIVA CELKEM 43 852 47 639 

PASIVA   

A. Vlastní zdroje celkem 41 384 43 919 

I. Jmění celkem 40 503 42 384 

   vlastní jmění 40 503 42 384 

II. Výsledek hospodaření celkem 881 1535 

    účet výsledku hospodaření                                 868 370 

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 13 1 165 

B. Cizí zdroje celkem 2 468 3 720 

II. Dlouhodobé závazky celkem 84  

  dohadné účty pasivní 84  

III. Krátkodobé závazky celkem 2 333 2 909 

  dodavatelé 605 156 

  přijaté zálohy 1 291 2 067 

ostatní závazky  5 

  zaměstnanci 250 240 

  závazky k institucím s.z. a veřejného zdr. poj.                               128 115 

  ostatní přímé daně 33 28 

  daň z přidané hodnoty 0 189 

  jiné závazky 26 40 

dohadné účty pasivní  69 

IV. Jiná pasiva celkem                                      51 811 

  výdaje příštích období 47 41 

  výnosy příštích období 4 770 

PASIVA CELKEM 43 852 47 639 

 
 

Výkaz zisku a ztráty v letech 2012 - 2014 

  
položka 2012 2013 2014 

A. Náklady 21 064 36 020 30 520 

I.   Spotřebované nákupy celkem 571 660 797 

spotřeba materiálu 362 417 574 

spotřeba energie 209 243 223 

II.  Služby celkem 2 677 4 186 3 959 

opravy a udržování 69 140 319 

cestovné 266 125 269 

    náklady na reprezentaci 99 44 51 

    ostatní služby 2 243 3 877 3 320 

III. Osobní náklady celkem 3 346 3 249 3 568 

mzdové náklady 2 551 2 463 2 705 

zákonné sociální pojištění 794 786 863 

IV. Daně a poplatky celkem 43 134 71 

daň z nemovitosti 24 26 29 

ostatní daně a poplatky 19 108 42 

V. Ostatní náklady celkem 12 264 24 893 21 340 

úroky 1 20 15 

dary   1 
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 kursové ztráty 2 3  

manka a škody 76   

 jiné ostatní náklady 12 185 24 870 21 324 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv … celkem 881 2 889 772 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 881 781 717 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hm. majetku  2 076  

    Prodaný materiál  22 55 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 282 9 13 

poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 1 282   

poskytnuté členské příspěvky  9 13 

B. Výnosy 20 669 36 790 30 890 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 928 4 830 5 643 

tržby z prodeje služeb 928 4 830 5 643 

IV. Ostatní výnosy celkem  2 017 1 621 1 274 

úroky 3 2 2 

zúčtování fondů 2 014 1 152 1 272 

iiné ostatní výnosy  467  

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek  2 530 57 

   tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  2 508  

    Tržby z prodeje materiálu  22 57 

VI. Přijaté příspěvky celkem 7 863 5 600 3 059 

    přijaté příspěvky (dary) 6 856 4 659 2 138 

    přijaté členské příspěvky 1 007 941 921 

VII. Provozní dotace celkem 9 860 22 209 20 857 

    provozní dotace 9 860 22 209 20 857 

Výsledek hospodaření před zdaněním -395 770 370 

Výsledek hospodaření po zdanění -395 770 370 

 

Příloha 6  

Podpora projektů v rámci programu Ochrana biodiverzity 

 
 

2012 2013 2014 2015* celkem* 
činnost 

 projektů Kč projektů Kč projektů Kč 
projektů Kč 

projektů 
podpořeno 

Kč 

Mapování výskytu 
určitého druhu či skupin 
druhů, zejména kriticky a 
silně ohrožených 

81 770 917 55 591 560 86 833 400 56 770 714 278 2 966 591 

Monitoring / podrobné 
mapování určité lokality 

32  367 960 32 411 866 26 416 000 21 361 632 111 1 557 458 

Praktická opatření 
k zachování / obnově 
biotopů jednotlivých 
druhů či skupin 

26 462 300 32 698 700 35 653 900 36 713 450 129 2 528 350 

Praktická opatření 
vedoucí k podpoře 
jednotlivých druhů či 
skupin živočichů 

47  516 160 49 571 620 45 661 900 37 540 273 178 2 289 953 

Příprava sadbového 
materiálu, výsadby a 
péče o ohrožené druhy 

11 136 200 12 199 166 14 249 000 12 224 603 49 808 969 
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dřevin, včetně krajových 
odrůd ovocných dřevin, 
tvorba regionálních 
lučních směsí 

Seznamování veřejnosti 
s druhovou rozmanitostí 
a s možnostmi její 
ochrany a podpory 

9 84 054 9 104 400 10 135 300 8 96 520 36 420 274 

Neadresná propagace 
ochrany druhu, skupiny 
druhů či biotopu pomocí 
informování široké 
veřejnosti o ohrožení a o 
možnostech aktivní 
ochrany 

35 645 500 8 237 200 14 415 500 13 316 000 70 1 614 200 

Garantské koordinační 
projekty 

0 0 2 78 000 5 330 000 2 129 770 9 537 770 

Ochrana biodiverzity 
celkem 

241 2 983 091 199 2 892 512 217 3 695 000 
185 3 152 962 

860 12 723 565 

 
* vzhledem k tomu, že v současné chvíli program Ochrana biodiverzity 2015 běží, je pravděpodobné, že se částky a 
počty projektů budou měnit 
 
 

Příloha 7  

Odborní garanti programů Ochrany biodiverzity 
 

Program Garant 

Ohrožené druhy dřevin Ing.  Karel Kříž 

Orchideje (program i garant do roku 2013) RNDr. Ivana Jongepierová 

Ochrana květnatých luk (program i garant do roku 2013) RNDr. Ivana Jongepierová 

Ohrožené a chráněné nelesní byliny (program i garant od roku 2014) Mgr. Petr Karlík 

Managementy travobylinných společenstev (program i garant od roku 2015) Mgr. Jiří Bělohoubek 

Ohrožené druhy lesních bylin Ing. Václav Somol, CSc. 

Mravenci rodu Formica Pavel Bezděčka (do roku 2014) 

Bombus a ostatní ohrožené včely RNDr. Miroslav Pavelka, Ph.D. 

Ohrožené a chráněné druhy motýlů Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D. (do roku 2015) 

Vážky Mgr. Martin Waldhauser 

Ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 

Rak RNDr. Miloš Holzer 

Ochrana vodních a mokřadních ekosystémů RNDr. Miloš Holzer 

Sledování a ochrana plazů RNDr. Blanka Mikátová 

Sledování a ochrana obojživelníků 
Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (do roku 2012) 
Mgr. Jaromír Maštera (od roku 2013) 

Rod Ciconia a jiní brodiví Mgr. Stanislav Chvapil prom.ped. 

Sledování a ochrana dravců a sov Petr Orel 

Ptáci zemědělské krajiny Daniel Křenek 

Alcedo Mgr. Pavel Čech 

Sledování a ochrana netopýrů RNDr. Mojmír Vlašín 

Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků, Mapování doupných stromů, 
Mapování zpěvných ptáků 

RNDr. Jaroslav Koleček 

Krajové odrůdy ovocných dřevin Ing. Martin Lípa 

Ochrana Velkých šelem Mgr. Barbora Krchňáková Telnarová 

Invazní druhy rostlin Mgr. Květa Morávková 



Český svaz ochránců přírody 2012 - 2015 
 

 - 43 - 

Biodiverzita okolí lidských sídel Ing. Petr Stýblo 

Lesní hmyz (mimo Formica) RNDr. Ivan Horčičko 

Zajištění péče o území navržená do soustavy NATURA 2000 Ing. Martin Dušek 

Brouci Ing Václav Křivan 

Houby Jiří Polčák 

 

Příloha 8 

Oborové rady programu Ochrana biodiverzity  

 

• Oborová rada pro bezobratlé: RNDr. Martin Konvička, Ph.D. (Entomologický Ústav),  
Doc.PaedDr. Jan Farkač, CSc. (Česká entomologická společnost), Doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, 
CSc. (PřF OU), Doc. Ing. Pavel Kozák, PhD. (VÚRH Vodňany), Mgr. Monika Štambergová 
(AOPK ČR), Mgr. Antonín Krása (AOPK ČR) 

• Oborová rada pro obratlovce: Ing. Jaroslav Červený, CSc. (Ústav biologie obratlovců AV 
ČR), Mgr. Martin Šandera (Česká herpetologická společnost), Mgr.Lenka Tomášková (AOPK 
ČR) 

• Oborová rada pro rostliny a houby: RNDr. Vlastimil Rybka, Ph.D. (Česká botanická 
společnost), Dr. Jan Holec (Česká vědecká společnost pro mykologii), Mgr. Eliška Horodyská 
(AOPK ČR), Mgr. Eva Holá (AOPK ČR) 

 

Příloha 9 

 

Rada Národního pozemkového spolku 
 

 organizace  poznámka 

PhDr. Pavel Bureš Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha  

Mgr. Václav Izák Ústřední výkonná rada ČSOP  

Mgr. Miroslav Janík ZO ČSOP KOSENKA (Pozemkový spolek Kosenka)  

Mgr. Michal Krátký 
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy 
(Pozemkový spolek Sagittaria) 

 

Ing. Václav Křivan ZO ČSOP Kněžice (Pozemkový spolek Chaloupky) do 2014 

Ing. Mgr. Martin Klaudys 
ZO ČSOP Vlašim (Pozemkový spolek pro přírodu a památky 
Podblanicka) 

 

Jiří Koreš o.s. Vaváky (Pozemkový spolek Šance pro draha) do 2015 

Mgr. Jaromír Maštera 
Mokřady – ochrana a management (Pozemkový spolek 
Mokřady) 

od 2014 

Ing. Jiří Rous Ústřední výkonná rada ČSOP   

Mgr. Tomáš Růžička Nadace Partnerství  

Ing. Petr Stloukal Ministerstvo životního prostředí  

RNDr. Jiří Stonawski Lesy České republiky, s.p  

Jitka Říhová ZO ČSOP Bílé Karpaty (Pozemkový spolek Čertoryje) od 2015 
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RNDr. Vlastislav Vlačiha ZO ČSOP Launensia (Pozemkový spolek Launensia) předseda RNPS 

 

Příloha 10 

Podpora pilotních a rozvojových projektů pozemkových spolků 
 

rok 
podaných 
projektů 

podpořených 
projektů 

z toho projektů organizací  
mimo ČSOP 

finanční podpora 
(v Kč) 

2012 32 31 13 1 389 760 

2013 32 32 14 1 400 000 

2014 30 30 12 1 400 000 

2015 * 34 34 14 1 400 000 

CELKEM 128 127 53 5 589 760 

* stav k 1.10., projekty dosud neuzavřeny 

 

Příloha 11  

 Výsledky kampaně Místo pro přírodu v letech 2012 - 2015  

Dary: 
2012  (od 7.6., zahájení 4. kola sbírky) – 790 479 Kč 
2013 – 1 070 905 Kč  
2014 – 940 652 Kč  
2015 (do 4.5., uzavření 4 kola sbírky) – 180 405 Kč 
CELKEM: 2 982 441 Kč 
 

Výkupy: 

• Bělá (nově 1 pozemek - 0,2750 ha; celkem již 3,4131 ha) 

• Dobšena (3 pozemky – 1,5673 ha; nová lokalita) 

• Hořečková stráň u Vřešťova (4 pozemky – 0,3668 ha; nová lokalita) 

• Jersínský rybník (2 pozemky – 1,1592 ha; nová lokalita) 

• Ještěrčí ráj (11 pozemků – 12,6529 ha; nová lokalita) 

• Kamenec (nově 2 pozemky - 0,2852 ha; celkem již 3,7100 ha) 

• Lipiny (nově 4 pozemky – 2,2985 ha; celkem již 11,4305 ha) 

• Na Ostrově (5 pozemků – 5,1954 ha; nová lokalita) 

• Na pramenech (nově 1 pozemek – 0,4568; celkem již 1,2342 ha) 

• Nad Svitákem (2 pozemky - 1,5362 ha; nová lokalita) 

• Ščúrnica (nově 8 pozemků – 8,5346 ha; celkem již 30,4084 ha) 

• Velká Homolka (4 pozemky –1,3947 ha; nová lokalita) 

• Vlčí hrdlo (nově 13 pozemků – 4,1280 ha; celkem již 6,9318 ha) 

• Zázmoníky (nově 6 pozemků – 0,8888 ha; celkem již 4,3189 ha) 

CELKEM 7 nových lokalit + 7 rozšířených lokalit; nově 66 pozemků – 40,2826 ha 
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(červeně nově vykoupené lokality, zeleně rozšířené, žlutě v uplynulém období beze změny) 

 

Příloha 12  

Výsledky Národní sítě záchranných stanic 
 

ROK  PŘIJATO 

VYPUŠTĚNO 
ZPĚT DO 
PŘÍRODY 

VYPUŠTĚNÍ 
(%) 

 ÚHYN / 
UTRACENO 

 ÚHYN / 
UTRACENO  

(%) OSTATNÍ * 
OSTATNÍ 

(%) 

2012 13841 6380 46 4442 32 3019 22 

2013 15636 7707 49 5178 33 2751 18 

2014 16383 8035 49 5298 32 3050 19 

Celkem 45960 22122 48 14918 32 8820 20 

* trvale handicapovaní jedinci, dosud v léčení, předáni mimo Národní síť…     
  

 

Příloha 13 

Investiční podpora stanic z prostředků LČR 

rok kofinancování OPŽP drobné investiční projekty celkem  

  projektů Kč projektů Kč projektů Kč 

2012 5 574 757    10 425 243    15 1 000 000    

2013 3 600 000    6 400 000    9 1 000 000    

2014  -   -   -   -   -   -  

2015*   9 500 000 9 500 000 

Celkem 8 1 174 757 25 1 325 243 24 2 500 000 

* stav k 1.10., projekty dosud neuzavřeny 
 

Příloha 14 

Výsledky veřejné sbírky Zvíře v nouzi 

2012 – 951 419,19 Kč 
2013 – 1 199 659 Kč 
2014 – 1 181 133,64 Kč 
2015 (do 17.9) – 477 536 Kč 

CELKEM 2 610 088,83 Kč 
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Příloha 15 

Rada Národního sítě záchranných stanic  

  organizace 

Josef Cach ZO ČSOP Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka" 

Ing. David Fuka (od 4/2014) Ministerstvo životního prostředí ČR 

Ing. Jiří Hladovec (do 1/2013) Pavlov o.p.s. 

Mgr. Michaela Krestová (do 3/2014) Ministerstvo životního prostředí ČR 

MVDr. Jiří Kruml Ministerstvo zemědělství 

Ing. Karel Kříž ÚVR ČSOP 

Karel Makoň (od 3/2013) DES OP Plzeň 

Petr Orel - předseda Rady NSZS ZO ČSOP Nový Jičín 

Petr Starý Aves 

Mgr. Lenka Tomášková AOPK ČR 

Luboš Vaněk ZO ČSOP Polabí 

 

Příloha 16 

Účast v soutěži Živá zahrada  

 počet odevzdaných mapovacích karet počet nováčků v 
soutěži 

2012 267 29 

2013 239 64 

2014 302 57 

 

Příloha 17 

Aktuální mapa mokřadů zmapovaných v rámci kampaně Naše mokřady  

 

červeně ohrožené mokřady, šedě neohrožené (dle názoru mapovatelů) 
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Příloha 18 

Rada SMOP ČSOP 

Členové Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP v období od vzniku 4. 12. 2012 do 30. 9. 2015 

abecedně podle názvu ZO 
číslo 
ZO 

název ZO sídelní obec ZO ZO zřizuje oddíl členem od členem do 

01/85 ZO ČSOP Dinosaurus Praha MOP Dinosaurus 17. 5. 2012 doposud 

01/01 
ZO ČSOP Dům ochránců 
přírody  

Praha   zakládající 13. 11. 2012 

11/02 ZO ČSOP Hostivice Hostivice MOP Kajky zakládající doposud 

76/20 ZO ČSOP Hošťálková Hošťálková   17. 5. 2012 15. 4. 2014 

76/17 ZO ČSOP Javorníček Valašské Meziříčí MOP Falco 10. 12. 2013 doposud 

29/08 ZO ČSOP Jilm Zbiroh MOP Šneci 17. 5. 2012 doposud 

16/04 ZO ČSOP Kalopanax Nová Bystřice MOP Liščata 11. 12. 2012 doposud 

29/04 ZO ČSOP Kulíšek Rokycany MOP Brontosaurus, MOP Ledňáček 17. 5. 2012 doposud 

01/31 ZO ČSOP Lacerta Praha MOP Lacerta 26. 6. 2012 doposud 

01/14 
ZO ČSOP „Natura, quo 
vadis?“ 

Praha MOP Ginkgo 4. 6. 2013 doposud 

14/09 ZO ČSOP Nové Hrady Nové Hrady 
MOP Mladí myslivci a ochránci 
přírody Nové Hrady 

17. 5. 2012 doposud 

01/84 ZO ČSOP Origanon Praha MOP Origanon 17. 5. 2012 doposud 

61/01 ZO ČSOP Oriolus Prostějov MOP Rejsci 26. 6. 2012 doposud 

36/02 
ZO ČSOP při SCHKO 
Jizerské hory 

Liberec 
MOP Mladí ochránci Jizerských hor 
Liberec, MOP Zbojníci Osečná 

26. 6. 2012 doposud 

46/15 ZO ČSOP Puštíci Jaroměř MOP Puštíci 17. 5. 2012 doposud 

27/04 ZO ČSOP Spálené Poříčí Spálené Poříčí MOP Mechovci 17. 5. 2012 doposud 

01/87 ZO ČSOP Strom Praha MOP Sportík 13. 11. 2012 doposud 

02/09 ZO ČSOP Vlašim Vlašim MOP Včelojedi zakládající doposud 

15/07 ZO ČSOP Vyšší Brod Vyšší Brod MOP Vlci 17. 5. 2012 doposud 

05/03 ZO ČSOP Zásmuky Zásmuky MOP Šestka 17. 5. 2012 doposud 

11/11 ZO ČSOP Zvoneček Vrané nad Vltavou MOP Nezmaři a MOP Draci 17. 5. 2012 doposud 

Výbor SMOP 

Předseda 
Ing. Karel Kříž (ZO ČSOP Vlašim) od 4. 4. 2012 do 17. 5. 2012 
Ing. Jiří Kučera (ZO ČSOP Hostivice) od 17. 5. 2012 doposud 

Hospodář 
Ing. Petr Stýblo (ZO ČSOP Dům ochránců přírody v Praze) od 4. 4. 2012 do 17. 5. 2012 
Ing. Erik Geuss (ZO ČSOP Dinosaurus), od 17. 5. 2012 doposud 

Členové výboru 
Daniel Šatra (ZO ČSOP Kulíšek), místopředseda SMOP ČSOP od 17. 5. 2012 doposud 
Patrik Sláma (ZO ČSOP Dům ochránců přírody v Praze) od 4. 4. 2012 do 17. 5. 2012 
Ing. Jiří Kučera (ZO ČSOP Hostivice) od 4. 4. 2012 do 17. 5. 2012 
David Zítek (ZO ČSOP Dům ochránců přírody v Praze), od 4. 4. 2012 do 17. 5. 2012 
Anna Stárková (ZO ČSOP Origanon) od 17. 5. 2012 doposud 
Ing. Hynek Bílý (ZO ČSOP Jilm) od 17. 5. 2012 do 15. 4. 2014 
Ing. Jan Kirschner (ZO ČSOP Strom) od 15. 4. 2015 doposud 

Revizor 
Pavel Fuchs (ZO ČSOP Origanon) od 17. 5. 2012 do 25. 3. 2015 
Ondřej Skořepa (ZO ČSOP Lacerta) od 25. 3. 2015 doposud 
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