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Zprávy z ústředí
PŘÍPRAVA NOVÝCH STANOV ČSOP
Ústřední výkonná rada ČSOP intenzivně připravuje
nové znění stanov Svazu. Ke změně nás nutí Nový
občanský zákoník (NOZ), který začal platit na
počátku tohoto roku. Tomuto
zákonu musíme přizpůsobit
stanovy nejpozději do konce
roku 2016. K jejich změně ale
využijeme
konání
pravidelného Sněmu ČSOP
v roce
2015,
abychom
nemuseli svolávat Sněm mimořádný. Změny

v připravovaných stanovách se vesměs týkají
pouze povinností vyplývajících ze zákona. Dá se
říct, že jak filosofie tak i 90% ustanovení stanov
zůstávají stejné. O jaké změny
tedy konkrétně půjde:
- Poslání Svazu a výčet
hlavních činností, kterými je
naplňováno zůstávají beze
změn. Pouze
odstavec o
hospodářských činnostech se
přesouvá do tzv. činností vedlejších
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- Upravují se formy, vznik a zánik členství – spíše
kvůli větší srozumitelnosti, než, že by to vyžadoval
NOZ, přehlednější by také mělo být členství dětí
- Nově bude umožněno, aby nové členy mohl
přijímat výbor a nikoliv pouze členská schůze
- Pojmy jako svaz, základní organizace, územní a
zájmová složka, regionální sdružení, Sdružení
mladých ochránců přírody … zůstávají, pouze se
konstatuje, že dle NOZ jde u prvního pojmu o
spolek, u ostatních pojmů o pobočné spolky.
- I nadále bude platit ustanovení o náhradní
členské schůzi (Není-li řádně svolaná členská
schůze usnášeníschopná, může výbor po půl
hodině po jejím plánovaném začátku zahájit
náhradní členskou schůzi, na které se rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů). K tomu
však bude doplněno, že na takové schůzi mohou
být projednány jen ty záležitosti, které byly
uvedeny na programu původně plánované řádné
členské schůze.
- Nově ustanovuje právo členské schůze ZO
třípětinovou většinou všech členů ZO rozhodovat
o zúžení práv či rozšíření povinností členů ZO a o
zrušení ZO.
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- Ukončení existence organizační složky s právní
subjektivitou (dle NOZ s právní osobností) bude
možné buď přeměnou (fúze s jinou složkou nebo
rozdělení na více složek) nebo zrušením s likvidací.
Způsob likvidace a jednání likvidátora nové
stanovy velmi podrobně rozebírají v několika
odstavcích. Nadále, resp. už od 1. 1. 2014 není
možné to, co se dříve vesměs tolerovalo – jakési
vyšumění ZO do ztracena bez jmenování
likvidátora a dotažení likvidace do konce.
Celkově můžeme konstatovat, že Nový občanský
zákoník naše stanovy sám o sobě příliš neovlivní.
Horší je to s navazujícími zákony, jakým je třeba
rejstříkový zákon, který zvýšil nutnou byrokracii
týkající se registrací ZO minimálně o polovinu. A
bude-li přijat připravovaný zákon o veřejné
prospěšnosti – snad se tak v nejbližší době
nestane – zvýší se byrokratická zátěž Kanceláře
ÚVR o dalších 100%. Bohužel, tento stát, ať už je
u moci jakákoliv strana, neziskovkám prostě vůbec
nepřeje.
Petr N. Stýblo

Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÉ RADY ČSOP
Poslední dvě jednání věnovala Ústřední výkonná
rada následující problematice:
- přípravě nových Stanov ČSOP resp. jejich
uvedením do souladu s občanským zákoníkem
- schválila znění výběrových řízení a posléze
finanční podporu
konkrétních podaných
projektů
- přijala změnu Směrnice ČSOP pro Národní síť
záchranných stanic (všechny svazové směrnice
jsou na adrese www.csop.cz/smernice )
- schválila podepsání deklarace o spolupráci
ČSOP s Generálním ředitelstvím Úřadu práce.

-

přijala nové za nové členy Čestné rady ČSOP
Vladimíra Špidlu a Pavla Kindlmanna

-

jmenovala Petra Karlíka novým odborným
garantem programu Ohrožené a chráněné
byliny rostoucí mimo les

-

schválila přijetí úvěru pro ČSOP ve výši 9,9
milionu Kč na předfinancování dotace pro
Národní síť záchranných stanic

-

schválila řadu výkupů nových pozemků
z prostředků sbírky Místo pro přírodu

-

schválila mimořádné udělení
vyznamenání Příroda děkuje
Kohoutovým ze ZO ČSOP Pozořice

-

zabývala se návrhem Ústřední disciplinární
komice na vyloučení členů 44/16 ZO ČSOP
Václava Cibulky, Tibora Schwarze a Františka
Kodrlíka za úmyslné poškození zájmů ČSOP
pokusem o vyvedení majetku ÚVR ČSOP mimo
Svaz. ÚVR nakonec výše jmenovaným udělila
nižší stupeň potrestání – napomenutí

-

vzala na vědomí jmenování předsedy ČSOP
Libora Ambrozka členem Rady vlády pro trvale
udržitelný rozvoj a navrhla do výborů této Rady
Yvonnu Gaillyovou a Karla Kříže

-

zabývala se problematikou práce s dětmi a
mládeží – konstatovala významný pokrok v této
oblasti, nové aktivity, nárůst dětských členů,
stabilizaci obou našich celostátních soutěží

-

schválila místo konání Setkání členů ČSOP
v roce 2015 v lokalitě Chřiby – Kamínka ve
spolupráci s ČSOP Divoky

svazového
manželům

Petr N. Stýblo
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Ochrana přírody
POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN V OCHRANĚ PŘÍRODY
Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně by
měli vlastnit všichni ti, kteří přímo v terénu tyto
přípravky používají. Toto osvědčení vydá po
absolvování základního kurzu vzdělávací zařízení
pověřené Ministerstvem zemědělství ČR.
Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let.
Osvědčení
o
odborné
způsobilosti II.
stupně by měla
vlastnit osoba,
která
řídí
pracovníky
vlastnící
osvědčení
I.
stupně
a
vykonává nad
nimi
dohled
(např. agronom
nebo
vedoucí
pracovník
organizace). Osvědčení se vydává opět s platností
na dobu 5 let. Osvědčení III. stupně se pak vydává
osobě, která v oblasti používání těchto přípravků
poskytuje poradenství, pořádá kurzy nebo
přípravky distribuuje a dále prodává. Seznam
všech školících zařízení a termínů školení najdete
na výše uvedených webových stránkách.

Organizace věnující se praktické ochraně přírody
používají občas při své činnosti chemické látky ze
skupiny herbicidů (např. Roundup biaktiv) pro
hubení invazivních druhů rostlin (především
bolševník velkolepý, křídlatky a netýkavka
žláznatá). Osoby, které s těmito látkami nakládají,
by měly vlastnit tzv.
odbornou způsobilost pro
nakládání s přípravky na
ochranu rostlin. Navíc již
mnohé instituce (krajské
úřady, správy chráněných
krajinných oblastí nebo
národních
parků)
tyto
doklady
vyžadují
při
uzavírání
smluv
pro
managementové práce.
Co tedy pro získání této
způsobilosti udělat? Vše
vychází ze zákona o
rostlinolékařské péči (zákon
č. 326/2004 Sb. v platném znění). Veškeré
informace můžeme nalézt na webových
stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Dříve agenda
spadala pod Státní rostlinolékařskou správu, ta se
ale s ÚKZÚZ v tomto roce sloučila. Na stránkách
eagri.cz/public/web/ukzuz/portal jsou umístěny
veškeré informace o kategoriích osvědčení (I. až
III. stupně), vč. jejich rozsahu a podmínek pro
jejich získání.

Jakub Hromas, ZO ČSOP Šumava

UKLIĎME SVĚT! UKLIĎME ČESKO.
V České republice vznikla před nedávnem nová
kampaň zaměřená na úklid černých skládek.
Jmenuje se Ukliďme Česko
a tvrdí se o ní, že je
unikátní. Určitě unikátní je!
Nikoliv však ve své
podstatě. Černé skládky se
u nás mapují a uklízejí
desítky let.
Kampaň
Ukliďme svět! u nás
organizujeme už 22 roků.
Ukliďme Česko je unikátní
zejména v tom, jak se

samo umí dobře propagovat. Tisíce příznivců na
Facebooku, záštita ministra či nově i vítězství
v prestižní soutěží E-ON, tak to my zatím
s Ukliďme svět! neumíme. Přejme organizátorům
Ukliďme Česko alespoň tolik uklizených skládek a
zapojených dobrovolníků, jako máme my v naší
akci. Přejme sobě, abychom dokázali zahodit
skromnost a dali o sobě také řádně slyšet.
Budeme-li totiž – a neplatí to jen o uklízení
odpadků – pořád jen skromní a tišší, tenhle svět
nás sežere rozhodně dřív, než ho uklidíme.
Petr N. Stýblo
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OHŇOSTROJE, ZVÍŘATA A MY
Většinou se totiž poraněná či mrtvá zvířata
nenajdou či u nich nelze prokázat přímou
souvislost s pořádaným ohňostrojem. V období
hnízdění ptáků je situace ještě horší. Při prvních
petardách ptáci opustí svá hnízda či vyvedená
mláďata, a pokud se po čase na hnízdo vůbec
vrátí, bývá již pozdě.
U zvířat domácích je důkazů o jejich utrpení
v souvislosti s touto „zábavou“ spousty. Každý
chovatel ví, jak těžce jeho svěřenci ohňostroje
snášejí. Snížení užitkovosti či dokonce zvýšené
množství potratů u hospodářských zvířat
v souvislosti s ohňostroji bylo mnohokrát
prokázáno. Přesto se chovatelé proti takovému
týrání svých zvířat prakticky nemohou bránit!
Lidé jsou na tom podobně jako divoká zvířata –
přímé důkazy o tom, jak moc jim pyrotechnika
škodí, se těžko získávají. Tedy, pokud někomu
nevybuchne rachejtle přímo u obličeje… O
důsledcích používání zábavní pyrotechniky na
člověka a jeho životní prostředí se proto radši
mlčí. Přitom výbuchy ohňostrojů uvolňují do
svého okolí velké množství těžkých kovů,
perchlorátů, jedovatých plynů. Ne vždy jde o
nízké koncentrace, ale kdo by je při „oslavách“
vůbec měřil?
V neposlední řadě je nutné vědět, že zábavní
pyrotechnika se vyrábí v rozvojových zemích.
Většinou tam, kde neexistují žádné bezpečnostní
normy, kde se využívá otrocká práce. Kolik lidí
zahyne v důsledku výroby jedovatých výbušnin,
to se také lze jen dohadovat.
Český svaz ochránců přírody rozhodně nechce,
aby byly ohňostroje plošně zakázány. Je to věc
každého z nás, zda si rachejtle koupí či nikoliv.
Důležité je, aby každý kupující věděl, co všechno
zakoupením a použitím rachejtle způsobí. Aby
občané věděli, jaká neštěstí jejich radnice za
jejich peníze v podobě tradiční novoroční
„zábavy“ svému okolí přinesou. Jelikož se snad
právem považujeme za vyspělou civilizovanou
společnost, při dostatku informací bychom
logicky měli dojít k tomu, že takovýto způsob
zábavy nechceme.“
Velmi uvítáme vaše konkrétní zkušenosti s vlivem
ohňostrojů na okolí či doplnění výčtu, který je
uveden v následujícím článku.

Masové používání zábavní pyrotechniky, pořádání
ohňostrojů prakticky kdekoliv a kdykoliv, bez
ohledů na sousedy – lidi či zvířata, nedodržování
vyhlášek těch uvědomělých obcí, které se snaží
ohňostroje regulovat, ignorace jejich porušování
ze strany složek obou našich policií - to určitě
neštve jenom ochránce přírody. Stále více
přibývá hlasů, aby s tím už konečně začal „někdo
něco dělat“. Bohužel, právní rozbor, který nám na
toto téma vypracovali odborníci z Právnické
fakulty UK pod vedením Prof. Milana
Damohorského, ukázal, že za stávající legislativy
se s tím mnoho dělat nedá. Prakticky jediným
subjektem, který může účinně regulovat
používání zábavní pyrotechniky jsou obce. Ani ty
však nemohou tuto aktivitu bezvýhradně zakázat.
Dlouhou, ale pro nás asi jedinou účinnou cestou
se v tomto případě jeví osvěta. Čím více lidí bude
vědět, jaké škody ohňostroje způsobují, tím více
jich si rozmyslí pyrotechniku používat. Tím více
lidí bude tlačit obce k regulaci tohoto využívání,
tím větší tlak pak vznikne na legislativce, aby
poptávku veřejnosti uspokojili vydáním nějaké
regulační normy.
ČSOP připravuje na doméně tichanoc.cz web,
který by měl všechny dostupné informace týkající
se ohňostrojů shrnout. ZO ČSOP Společnost pro
zvířata na sklonku tohoto roku vydala s finanční
podporou
národního
programu
Ochrana
biodiverzity na toto téma informační letáček (lze
si ho objednat na mailu: s.pro.zvirata@ecn.cz .
ČSOP vydal dnes na toto téma následující
tiskovou zprávu:
„Zábavní pyrotechnika = stres, šok, zranění, smrt
zvířat i lidí
(Praha, 30. 12. 2014) Český svaz ochránců přírody
varuje: Použijete-li zábavní pyrotechniku, velmi
pravděpodobně způsobíte stres a bolest
živočichům v okolí. Zároveň vypustíte do ovzduší
látky, které jsou velmi jedovaté i pro člověka.
Samotná vaše účast na pořádaných ohňostrojích
může být nebezpečná pro vaše zdraví.
Při výbuších petard se divoká i domácí zvířata
dávají na panický útěk. Ten, zejména v noční tmě,
může dopadnout velmi tragicky. Při Novoročním
ohňostroji 2013 dopadlo přímo mezi diváky
několik zkrvavených labutí, které, vyděšené
ohňostrojem, narazily do drátů trolejového
vedení. Staly se tak jedním z mála přímých
důkazů působení výbuchů na divoká zvířata.

Petr N. Stýblo
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OHŇOSTROJE A JEJICH VLIV NA OKOLÍ
- Používání pyrotechniky ve větším rozsahu
(velké ohňostroje) kontaminuje i rozsáhlejší
území a ovlivňuje kvalitu ovzduší v dané lokalitě.
Účinky ohňostrojů na zdraví lidí.
Kromě přímých zranění způsobených neopatrnou
manipulací s pyrotechnikou při jejím používání
dochází
ke
vzniku
velkého
množství
nebezpečných zplodin, které se zejména v
podobě kouřového oblaku uvolňují do okolí.
Ovdzuší je znečišťováno například těžkými kovy
(např. K, Ba, Mg, Sr, Cu, Pb, Sn, Al, Bi, Ga) jejichž
sloučeniny se používají v ohňostrojích jako
okysličovadla, stabilizátory, k barvení plamene a
při jiných speciálních efektech. Tyto kovy se
uvolňují zejména ve formě malých částeček, které
se pak snadno dostávají do dýchacích cest, kde
mohou mít velmi negativní dopad na zdraví lidí i
zvířat v okolí. Například u astmatiků může pobyt v
blízkosti vypalovaných ohňostrojů způsobit až
astmatický záchvat.
Dalšími znečišťujícími látkami vznikajícími
spalování pyrotechniky oxid siřičitý, oxid dusičitý,
oxid uhličitý, oxid uhelnatý a suspendované
částice. Kromě toho se při spalování může
uvolňovat přízemní ozón, který je pro lidský
organismus jedovatý.
Perchloráty, které jsou častou složkou ohňostrojů
mohou kontaminovat vodu a při její konzumaci
zabraňovat vstřebávání jodu, což může vést až k
onemocnění štítné žlázy.
Světelné záblesky z ohňostrojů mohou u lidí
s epilepsií vyvolat až záchvat.
Problematika výroby ohňostrojů v rozvojových
zemích.
Velké množství ohňostrojů je vyráběna
v rozvojových zemích, kde nejsou dodržovány
bezpečnostní standardy. Dochází ke zranění lidí,
otravám, výbuchům a unikům jedovatých látek do
prostředí. V těchto zemích je také často využívána
práce dětí.

Chci-li zakoupit a použít zábavnou pyrotechniku,
chci-li se zúčastnit ohňostroje, měl bych vzít na
vědomí následující fakta:
Účinky ohňostrojů na zvířata
- Zvířata mají mnohem citlivější sluch, než lidé –
hluk z ohňostrojů je pro ně mnohem silnější a
výrazně překračuje práh bolestivosti.
- Hluk z ohňostrojů poškozuje sluch zvířat. Může
vést až k jeho trvalé ztrátě
- Výbuchy ohňostrojů v blízkosti zvířat jim
způsobují popáleniny a jiná zranění těžká zranění.
- Vyděšená zvířata často utíkají, případně
opouštějí svá teritoria a úkryty. Vyděšení ptáci
často narážejí do budov, drátů elektrického
vedení apod.
- Psi často v panice vběhnou pod projíždějící
auta.
- Kočky a psi si často pletou pyrotechniku
s hračkou – následky jsou často tragické tragické
(amputace čelisti apod.)
- Ptáci opouštějí svá hnízda a mnohdy nejsou
schopni se k nim vrátit. Po ohňostrojích se
objevuje zvýšený počet osiřelých mláďat divokých
zvířat.
- Vodní ptáci a ryby se mohou přiotrávit zbytky
pyrotechniky, které zůstávají na rybnících.
- Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů, jsou sežrány
predátory či mohou uhynout vysílením.
- Je prokázáno nižší snášení vajec u nosnic den
po ohňostrojích a vajíčka jsou často vadná
- Hlasité zvuky způsobují, že ptáci zkrátí dobu
krmení, což může hlavně v zimě vést až
k podchlazení a smrti.
Účinky ohňostrojů na životní prostředí.
- Ohňostroje mohou hlavně v suchém období
způsobovat požáry.
- Ohňostroje obsahují množství nebezpečných
látek, které se jejich výbuchem dostávají do
okolního prostředí.
- Ohňostroje ničí ozonovou vrstvu.
- Ohňostroje produkují světlo, hluk, jedovaté
látky a odpad, který zůstává v životním prostředí.

Petr N. Stýblo, Lucie Šmejdová

Vaše peníze
BLÍŽ PŘÍRODĚ V ROCE 2015
Hlavním cílem tohoto programu, jak už mnozí
vědí, je představovat veřejnosti zajímavé přírodní
lokality a vzbudit tak zájem o jejich ochranu i o
naší práci. Podporují se budování naučných
stezek a jiných informačních systémů pro

V rámci programu Blíž přírodě posílejte své
projekty do 11. ledna 2015 na email:
blizprirode@csop.cz !
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návštěvníky,
ornitologických pozorovatelen,
posezení, povalových chodníků, můstků atd.
Projekty musí být vždy zaměřeny na představení
přírodního bohatství dané lokality.
Nejsou
podporovány dálkové naučné stezky či třeba
rozhledny. Delší stezky mohou být výjimečně
podpořeny tehdy, pokud představí přírodu jedné
ucelené lokality nebo se snaží přiblížit určitý
přírodní fenomén (mokřadní louky, prameny..)
v daném území.

hodnocení projektů je kladen důraz nápaditost a
na to, zda projekt řeší zpřístupnění lokality jako
celek.
Více o programu a dosud podpořených
projektech se dozvíte na www.csop.cz v sekci
Ochrana
krajiny/Blíž
přírodě
nebo
na
www.blizprirode.cz. Program je realizován ve
spolupráci s generálním partnerem ČSOP,
společností NET4GAS.
V případě dotazů pište na: blizprirode@csop.cz
nebo volejte: 222 516 115.

Program je určen základním organizacím Českého
svazu ochránců přírody. Předkládané projekty
musí být realizovány do konce října 2015. Při

Lucie Matulová

Nabízíme
CHYSTÁ SE KATALOG UBYTOVÁNÍ
prosíme vás o vyplnění informací do
připraveného
webového
formuláře:
http://jdem.cz/brbhk8. Data pro první verzi
webového katalogu se budou sbírat do konce
ledna 2015. Už v únoru tak bude katalog
zveřejněn k využití i připomínkám. Věřím, že
možnosti, které katalog přinese, budou našimi
členy hojně využívány.

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP chce
obnovit tradici vydávání seznamu levných
ubytovacích míst vhodných zejména pro naše
mopíky. Kdysi tuto úlohu plnil Adresář
výměnného ubytování AVU, ten již však mnoho
let neexistuje. Řada základek je schopná a
ochotná ubytování nabídnout. Samozřejmě
nemusí jít jen o ubytování pro mopíky, hodí se i
našim dospělým členům. Pokud tedy můžete a
chcete nabídnout (zejména levné) ubytování,
které by mohli využít ostatní členové Svazu,

Jaroslav Síbrt, Kancelář SMOP ČSOP

NABÍDKA POUŽITÉ KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY
ZO ČSOP Vlašim nabízí tuto funkční vyřazenou
techniku:
Scaner Mustek P 3 600 A 3 PRO
Kopírka AR 205 s oboustranným podavačem,
toner

Barevná tiskárna HP laser JET 3000, toner
Bližší informace: ZO ČSOP Vlašim
Dáša Tlustošová, tel. 317845169

KLEŤ A BLANSKÝ LES - OBRAZ KRAJINY, KRAJINA V OBRAZECH
Knihu je možné objednat na adrese: 7. ZO ČSOP,
Mlčochovi, Karla Tomana 9, České Budějovice,
370 06, mail: mlcoch@cb.gin.cz , za režijní cenu
400 Kč (+ poštovné).

Českobudějovická organizace ČSOP vydala u
příležitosti 25 let CHKO Blanský les a 35 let ČSOP
krásnou knihu, představující krajinu v okolí Kleti
formou starých i současných výtvarných děl.
Informace o knize najdete na její vlastní webové
stránce www.galerieklet.cz.

Magdalena Mlčochová
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Zelená karta
KALENDÁŘ

AKCÍ PARTNERŮ

ZK ČSOP

OD LEDNA 2015

Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích

24. 1. 2015 Přednáška „Neoneofyty“ – nové rostliny před branami
Čech. Přednáší rakouský florista Michael Hohla, přednáška bude
simultánně překládádna.
http://www.muzeumcb.cz/

Středočeské muzeumv
Roztokách u Prahy

23. 1. 2015 Otevření výstavy výstavu Predátoři. Zaměřena je na ryby,
obojživelníky, plazy, ptáky a savce, kteří loví jiné obratlovce a žijí ve
Středních Čechách. Výstava potrvá do 30. 6. 2015.
http://www.muzeum-roztoky.cz/
25. 1. 2015 Končí výstava Kunětická Hora – sopečný ostrov v Polabí.
Vystaveny jsou originální exponáty z geologických, botanických a
zoologických sbírek muzea doplněné fotografiemi biotopů.
http://www.muzeumhk.cz/

Muzea východních Čech
v Hradci Králové

Aktualizovaný kalendář akcí partnerů programu
Zelená karta ČSOP naleznete na stránkách
http://zelenakarta.csop.cz
Eva Vadászová

Různé
MECHOVÁ BOTA ZVÍTĚZILA
Jednou z vítězných fotografií v kategorii Kuriozita
letošní fotosoutěže kampaně Ukliďme svět! se

stala mechem obrostlá bota, kterou při úklidu
vyfotil Jakub Klener z Junáku Radobýl Litoměřice .

Vydává: Český svaz ochránců přírody – Ústřední výkonná rada, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Tel.: 222 516
115, e-mail: depese@csop.cz. Obsah připravilo Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky odpovídají
jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Autoři fotografií: Patrik Sláma, Milan Petr. Tisknuto na
recyklovaném papíru. Uzávěrka: 30.12. 2014. Uzávěrka příštího čísla: 1. 2. 2015. Příspěvky v el. podobě
posílejte na adresu depese@csop.cz. Zaslané příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN 1213-5496.
Povoleno
Ministerstvem
kultury
České
republiky
pod
č. E 12566
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