Nový Jicín
¡

vznikl pravdìpodobnì v 80. letech 13. století. V souèasné dobì patøí
mezi nejvýznamnìjí hospodáøská, správní, politická a kulturní centra
Moravskoslezského kraje. Z hlediska historického a architektonického je
v mìstì nejcennìjí a jedineèné uchované historické jádro, které bylo
v roce 1967 vyhláeno mìstskou památkovou rezervací.
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Bartoovice

g leí 13 km severovýchodnì od Nového Jièína. Nachází se v centru
Chránìné krajinné oblasti Poodøí a obec se rozkládá v údolí Bartoovického potoka, který ústí do øeky Odry. Ves je pøipomínána poprvé v roce
1383 a 1398. Bartoovice jsou obcí s velkou zemìdìlskou tradicí a v souèasnosti mají pøiblinì 1500 obyvatel.
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Záchrana zranìných
èi jinak handicapovaných

volnì ijících ivoèichù
Jde o jeden ze základních projektù organizace, pøièem
tento program nelze chápat jako ochranáøskou èinnost, která
má zásadní vliv na zachování a udrení druhové rozmanitosti naí pøírody, pouze svou mìrou pøispívá k zachování
populací volnì ijících zvíøat. Jde hlavnì a pøedevím o etický
a humánní pøístup, o nai snahu alespoò èásteènì odèinit ty
antropogenní vlivy, které negativnì ovlivòují ivoty zvíøat,
zpùsobují jejich pøímé ohroení, úrazy a onemocnìní.
Územní pùsobnost naeho zaøízení je dána dohodou v rámci
tzv. Národní sítì stanic, fungující pod patronací Èeského svazu
ochráncù pøírody. V rámci této dohody zajiujeme komplexní
péèi o zranìné volnì ijící ivoèichy na pøeváné vìtinì Moravskoslezského kraje (mimo Rýmaøova a Bruntálu). Dále je
to Zlínský kraj, a to správní území povìøených úøadù Bystøice
pod Hostýnem, Valaské Meziøíèí, Ronov pod Radhotìm
a Vsetín). Z Olomouckého kraje jsou to Hranice na Moravì
a Lipník nad Beèvou.
V roce 2004 jsme do naeho zaøízení z výe uvedené oblasti
pøevzali celkem 829 zvíøat, co je v porovnání s rokem 2003
o 126 jedincù více. Smyslem a posláním záchranné stanice
není samozøejmì zvyovat poèet pøíjmù, naopak jedním z hlavních naich úkolù v této oblasti je pùsobit preventivnì, tak
aby byl co v nejvìtí míøe minimalizován poèet tzv. zbyteèných
pøíjmù. Do této kategorie øadíme napø. zcela neuváené odebírání oputìných mláïat. Vyputìno zpìt do volné pøírody
bylo 59,35 %, 62 chovancù  pacientù zùstávalo v drení (léèení) i po 31. 12. 2004, s perspektivou na vyputìní v jarním
období, 35,10 % muselo být z rozhodnutí veterinárního lékaøe
utraceno nebo uhynulo. Zbylá procenta pak tvoøí trvale handicapovaní jedinci, kteøí jsou vyuitelní k expozièním  výukovým úèelùm nebo jako adoptivní rodièe apod. Ji tradiènì
nejvìtí procento tvoøí mláïata  266 jedincù (nevzletná,
pøedèasnì vylétlá nebo vysílená). Pomìrnì velká èást pøijatých
ptákù (11,31 %, tj. 69 jedincù) je následkem zranìní na elektrických sloupech a vedeních VN 22kV. Neustále narùstá poèet
obratlovcù zranìných dopravními prostøedky. Tento trend je
samozøejmì logický a pøímo souvisí se zvyujícím se poètem
a rychlostí automobilù, ale i vlakù. Ptáci, kteøí v okolí dopravních tepen velmi èasto vyhledávají koøist, nestaèí vèas zareagovat a dochází tak velmi èasto k tragickým støetùm. Øada
tìchto úrazù je vak zbyteèná a pøímo souvisí s bezohledností

g

Slovo úvodem
Uplynulý rok 2004 byl z hlediska naí organizace zcela mimoøádný, a to v souvislosti s dalím rozvojem naeho odborného zaøízení v Bartoovicích na Moravì. Podaøilo se nám
získat finanèní prostøedky na dokonèení devìt let trvající rekonstrukce centrálního objektu situovaného v areálu stanice.
Náklady na rekonstrukci této rozsáhlé nemovité kulturní památky dosáhly celkové výe okolo 7 milionù Kè. Zprovoznìní
této budovy umoní pøedevím zkvalitnìní naich slueb
v oblasti environmentální výchovy a osvìty a získáváme dalí
potøebné zázemí pro naplòování odborných programù a projektù. V neposlední øadì se výraznì zlepí i pracovní prostøedí. V této souvislosti to chce realizovat dalí zásadní krok,
a to je zajistit finanèní prostøedky na nákup vybavení, protoe
zatím máme krásné, ale prázdné místnosti.
Minulý rok byl relativnì úspìný i z hlediska naplòování
odborných programù, úspìchy byly dosaeny u vech odborných projektù, po ètyøech letech intenzivní práce a sloitých
jednáních jsme také dosáhli na výjimku k zahájení reintrodukce orla skalního v Moravskoslezských Beskydech. Po kritickém zaèátku roku, kdy neoèekávanì odeli dva zamìstnanci,
se podaøilo stabilizovat personální obsazení a rozíøit sí externích spolupracovníkù z øad èlenù Èeského svazu ochráncù
pøírody i mimo nìj. Urèitì výrazným poèinem je také vydání
metodické pøíruèky ÈSOP Nai dravci a sovy a jejich praktická ochrana.
g
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Myslím si, e je také na místì se pochlubit skuteèností, e
program ÈSOP Národní sí záchranných stanic obdrel
v roce 2004 cenu ministra ivotního prostøedí RNDr. Libora
Ambrozka. Nae zaøízení v této souvislosti plní pro celou sí
metodickou, konzultaèní a odbornou funkci.
Velké problémy pøetrvávají ve financování základního provozu naeho zaøízení, v krytí mzdových nákladù, nedaøí se
nám získávat sponzory a znaèné rezervy máme také v oblasti
propagace a medializace. V této souvislosti je také tøeba konstatovat, e a tragicky narùstá administrativní èinnost obecnì
a zvlátì pak ve vztahu k vyúètovávání dotací a úèelových
finanèních pøíspìvkù.
Výroèní zpráva je vdy urèitým ohlédnutím a zhodnocením celoroèní práce, pøedevím vak tímto poskytujeme informace vem naim partnerùm, pøíznivcùm, sponzorùm
a pøátelùm. Vìøím proto, e po pøeètení této zprávy si kadý
ètenáø udìlá sám úsudek o objemu, pestrosti a pøedevím
smysluplnosti naí práce.
Upøímnì dìkuji tìm, kteøí pøispìli k realizaci vech aktivit
základní organizace Èeského svazu ochráncù pøírody v Novém Jièínì.
Petr Orel, leden 2005
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Poèet kusù z exempláøù

èlovìka. Savci jsou tak jako v pøedcházejících letech nejpoèetnìji zastoupeni jekem západním (148 exempláøù). Mezi
nae nejvzácnìjí pacienty v loòském roce patøili volavka
bílá, bukáèek malý, raroh velký, lelek lesní a kos horský.
Úspìnost tohoto programu má samozøejmì pøímou souvislost v úzké spolupráci s naím veterinárním lékaøem MVDr.
Milanem turmem. V prùbìhu roku dolo také k praktické spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brnì (Klinika chorob ptákù, plazù a drobných savcù a Ústav biologie
a chorob volnì ijících zvíøat). Trvá velmi dobrá spolupráce
se ZOO v Ostravì, Stanicí mladých pøírodovìdcù v Karviné
a Ostravì-Porubì, Stanicí mladých turistù a pøírodovìdcù
v Opavì a Moravskou ornitologickou stanicí v Pøerovì. Dobrá
komunikace a spolupráce je také se vemi sousedícími záchrannými stanicemi.
V rámci odborné a metodické úlohy naí národní stanice
jsme dle potøeby pøebírali pacienty z oblastí mimo naí pùsobnost, zajiovali jsme prokolení pracovníkù stanic sdruených
v Národní síti stanic a konzultovali øadu pøípadù a záleitostí
souvisejících s provozem a financováním tìchto zaøízení. Urèitì stojí za zmínku vybudování a zprovoznìní nové záchranné stanice v Nìmèicích na Hané, která bude obhospodaøovat støední Moravu.
Aby bylo mono alespoò èásteènì sledovat osudy naich
chovancù ve volné pøírodì, bylo oznaèeno krouky Národního
muzea v Praze celkem 158 ptákù, z toho napøíklad 50 potolek
obecných, 51 sov pálených, 5 krahujcù obecných, 8 kání lesních, 8 jestøábù lesních atd. V rámci záchranných transferù
bylo v roce 2004 pøemístìno z ohroených lokalit 1 300 ab
nebo jejich vývojových stadií (skokani, ropuchy a kuòky).
Za zmínku stojí nìkolikamìsíèní pohyb
pumy v naem regionu, která byla úmyslnì vyputìna nebo
utekla od nìkterého
ze soukromých chovatelù. Mnoho hodin
jsme vìnovali provìøování jejího pohybu
v terénu, snahou o odchyt, ale i posuzováním kod na hospodáøských zvíøatech.

g

4 Výroèní zpráva za rok 2004

Drozd kvíèala
pøed vyputìním

pøijatých v roce 2004
èi pøevedených z minulého roku

elva nádherná P1, TH 1 g Volavka popelavá P6, V3, U3
Volavka bílá P1, U1 g Bukáèek malý P1, U1 g Èáp bílý
P17, PØE1, V6, U11, PØ1 g Èáp èerný P1, U1 g Labu velká
P25, V14, U8, PØ1, L1 g Kachna divoká P11, V6, U5 g Luòák
hnìdý P1, TH1 g Vèelojed lesní PØE1, TH1 g Krahujec
obecný P14, PØE4, V8, U9, L1 g Jestøáb lesní P13, V9, U1,
PØ1, L2 g Kánì lesní P60, PØE3, V20, U40, PØ3 g Moták pochop P1, U1 g Raroh velký PØE1, V1 g Raroh køíenec P1,
L1 g Ostøí lesní P2, TH2 g Potolka obecná P147, PØE2,
V96, U53 g Køepelka polní P1, V1 g Baant obecný P42,
V41, L1 g Baant královský P1, PØ1 g Chøástal vodní P2,
V2 g Lyska èerná P1, U1 g Èejka chocholatá P2, V1, U1 g
Sluka lesní P1, U1 g Racek chechtavý P5, V2, U3 g Holub
høivnáè P2, V2 g Hrdlièka zahradní P11, V4, U7 g Sova pálená P2, V1, U1 g Putík obecný P27, PØE2, V15, U12, L2 g
Výr velký P6, PØE1, V4, U1, TH1, L1 g Výreèek malý PØE2,
TH2 g Kalous uatý P15, V8, U5, L2 g Lelek lesní P1, PØ1
g Rorýs obecný P66, V46, U20 g Ledòáèek øíèní P1, V1 g
luna zelená P8, V6, U2 g luna edá P1, U1 g Strakapoud
velký P7, V2, U5 g Strakapoud malý P1, U1 g Rákosník obecný P1, U1 g Drozd kvíèala P2, V2 g Drozd zpìvný P7, V5,
U1, TH1 g Kos èerný P13, V8, U5 g Kos horský P1, U1 g Rehek domácí P13, V10, U3 g Skorec vodní P1, U1 g Sýkora
koòadra P13, V8, U1 g Vlatovka obecná P9, V8, U1 g Jiøièka
obecná P5, V3, U2 g Dlask tlustozobý P5, V2, U2, TH 1 g Zvonek zelený P1, TH 1 g Stehlík obecný P2, V2 g Konopka
obecná P1, TH1 g Vrabec domácí P4, V3, U1 g paèek obecný P9, V4, U4, TH1 g Vrána obecná edá P1, U1 g Havran
polní P3, U3 g Kavka obecná P3, U3 g Straka obecná P2,
U1, PØ1 g Sojka obecná P6, PØE1, V3, U3, PØ1 g Holub domácí P4, U4 g Jeek západní P148, PØE25, V108, U19, L46
g Jeek východní P9, PØE2, V6, U1, L4 g Netopýr rezavý P1,
V1 g Netopýr hvízdavý P1, U1 g Netopýr veèerní P1, V1 g
Netopýr pestrý P5, V5 g Netopýr sp. P5, V1, U4 g Zajíc polní
P16, V4, U12 g Veverka obecná P3, U3 g Plch lesní P1, V1
g Kuna skalní P5, V2, U3 g Lasice kolèava P2, U2 g Lika
obecná P6, V1, U3, PØ2 g Psík mývalovitý P4, V3, PØ1 g Jelen evropský P1, PØ1 g Srnec evropský P10, V2, U6, TH2.
g
g

Volavka bílá g Kánì lesní g Èáp bílý, stav po druhé operaci g Lelek lesní,
defekt opeøení g Labu velká, rybáøský háèek zabodnutý v krku g Kavka
obecná zachycená ve òùøe g Strená ovce, Pøíbor g Stopa pumy g
Výroèní zpráva za rok 2004
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Celkem: P/pøijato 829; PØE/poèet exempláøù pøevedených
z loòského roku (ne trvalých handicapù) 45; V/vyputìno 492;
U/uhynulo, utraceno 291; TH/trvalý handicap v drení stanice
15; PØ/pøedáno jiné stanici, organizaci èi fyzické osobì 14;
L/dosud v léèení (zimování) s pøedpokladem vyputìní 62.

Regionální
záchranné programy

g

Vyputìní chøástala vodního

Bartoovice

Pøíjmy

dle povìøených obcí 2004
Bílovec 42 g Blansko 1 g Bohumín 9 g Bruntál 2 g Bystøice pod Hostýnem 7 g Èeský Tìín 8 g Frentát pod Radhotìm 13 g Frýdek-Místek 64 g Frýdlant nad Ostravicí 12
g Havíøov 19 g Hluèín 8 g Hranice 21 g Jablunkov 9 g Jindøichùv Hradec 8 g Karviná 20 g Kopøivnice 88 g Kravaøe 7
g Krnov 14 g Lipník nad Beèvou 9 g Nový Jièín 155 g Odry 21
g Olomouc 5 g Opava 33 g Orlová 7 g Ostrava 148 g Pøerov 1 g Ronov pod Radhotìm 28 g umperk 1 g Tøinec 3
g Valaské Meziøíèí 32 g Vítkov 10 g Vsetín 24 g Celkový souèet 829.
g
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a posílení populací vybraných druhù kriticky a silnì ohroených druhù ivoèichù. Snaíme se klást dùraz na komplexnost
programù a vzájemnou provázanost jeho jednotlivých èástí,
jako je monitoring, ochrana hnízdních biotopù a hnízdi samotných, vytváøení nových hnízdních moností (budky, hnízdní podloky apod.), záchranné transfery, odchov v zajetí, následné vypoutìní mláïat a eliminace negativních jevù pøímo
ohroující jedince nebo celé populace.
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Graf pøíjmù z jednotlivých krajù

g Do záchranné stanice v Bartoovicích na Moravì bylo od
roku 1983, tedy od jejího vzniku, do 31. prosince 2004 pøijato celkem 7 301 ivoèichù.

Moravskoslezský kraj / 692

za období èinnosti stanice

g Naplòování tìchto projektù je motivováno snahou o obnovu

Zlínský kraj / 91

Rekapitulace pøíjmù

ohroených druhù

Ostatní / 9
Olomoucký kraj / 37

Druhy kriticky ohroené jsou vyznaèeny zelenì. Druhy silnì
ohroené jsou vyznaèeny tuènì. Druhy ohroené jsou vyznaèeny kurzivou.

Mapka územní pùsobnosti stanice

g

g

Budky vyvìené na sloupech VVN

Sova pálená (Tyto alba)
Problematikou záchrany a ochrany tohoto druhu se zabýváme ji od roku 1993. V roce 2004 v rámci projektu probíhal monitoring na území okresù Nový Jièín a Frýdek-Místek,
podrobnì pak na území chránìné krajinné oblasti Poodøí.
Výsledky potvrdily, e ji tøetí pomìrnì silná zima za sebou,
v kombinaci s velmi nízkým stavem hraboù polních (populace tohoto drobného zemního savce zaèala narùstat a na
podzim 2004), zanechala na populaci sovy pálené velmi negativní následky. Výskyt byl potvrzen na pìti lokalitách v okrese Nový Jièín (Nová Horka, Vrané, Starojická Lhota, Mankovice a enov u Nového Jièína). Ve vech pøípadech lo o zaznamenání hlasových projevù nebo nálezy pobytových znakù
(peøí, vývrky apod.). Hnízdìní nebylo doloeno ani v jednom
pøípadì. Nalezen byl jeden uhynulý exempláø v k.ú. Pustìjov (pøíèinou úhynu byla s nejvìtí pravdìpodobností otrava).
lo o jedince vyputìného námi 7. srpna 2003 na k.ú. Jese-

g
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ník n. O. Dále byl neúmyslnì odchycen jeden exempláø sovy
pálené 30. èervence 2004, lo o mládì z naeho odchovu, které bylo vyputìno v k.ú. Libhot 1. srpna 2003. Po dvou dnech
byla opìt vyputìna do volné pøírody. Fyzicky bylo zkontrolováno vech 25 budek (pìt budek bylo znièeno, resp. se ztratily). Vìtina mláïat byla po náleité pøípravì vyputìna na
vybraných lokalitách, pøedevím na území CHKO Poodøí.
Mláïata se po oputìní hnízdní budky pøipravují na vyputìní spoleènì s rodièovským párem, cca jeden mìsíc se rozlétávají ve velké voliéøe (15 x 10 x 5 m) a navádìna jsou
výhradnì na ivou, pøirozenou koøist. Mláïata se v tomto
prostoru nauèí létat, zvládnou obraty a lov, následnì nemají
problém s ivotem ve volné pøírodì, resp. jejich mortalita je
plnì srovnatelná s pøirozenì vyvádìnými mláïaty. Naím
zaøízením bylo v roce 2004 celkem odchováno 40 mláïat,
29 mláïat jsme v rámci spolupráce pøevzali ze Zoologické
zahrady v Ostravì. Vyputìno bylo 54 exempláøù, a to 18
v katastrálním území Bartoovic, 8 v Jeseníku n. O., 3 v k.ú.
Jistebník, 2 v k.ú. Nová Horka, 6 v k.ú. Polanka, 8 v k.ú. Studénka, 5 na k.ú. Libho a 4 na k.ú. obce Sedlnice. 15 mláïat
z druhého hnízdìní bude vyputìno na jaøe 2005. Vechna
mláïata jsou oznaèena ornitologickými krouky.
Dosavadní výsledky projektu ukazují, e sova pálená zasluhuje nai trvalou pozornost. Do budoucna se jeví jako nutnost
sledování alespoò nìkolika jedincù telemetrickou metodou.

g

Mládì putíka obecného

g

Sýèek obecný s mláïaty

Sýèek obecný (Athene noctua)
g Tak jako u sovy pálené jde o druh zaøazený podle stávající legislativy mezi silnì ohroené taxony. Mùeme vak
konstatovat, e sýèek je v souèasné dobì vùbec nejohroenìjí sovou v ÈR. V Èeské republice existuje pouze ostrùvkovitá populace a stavy neustále klesají. Nae organizace se
zabývá touto sovièkou od roku 1998.
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k vyvádìným mláïatùm. Také na podzim uplynulého roku
byl sledován pohyb vyputìných mláïat, zvlátì pak v Bartoovicích. lo (jde) o výrazné hlasové projevy, mláïata napø.
komunikují s rodièi ve voliérách. Jediným dalím nám známým dokladem o výskytu sýèka obecného na území naeho
kraje je exempláø pøedaný do ZOO Ostrava dne 20. 12. 2004,
bez oznaèení, který vak uhynul.
Je zcela jednoznaèné, e tento druh zasluhuje trvalou a znaènou pozornost. Tak jako u sovy pálené, resp. jetì aktuálnìji,
je nutné sledování vyputìných mláïat telemetrickou metodou, aby bylo mono se jetì blíe seznámit s jejich teritoriem a biologií. Na rozdíl od mláïat sovy pálené (tyto se
v prvním roce ivota mnohdy poutìjí na velmi vzdálené potulky) jsou sýèci stálí ptáci a zdrují se v blízkosti hnízdi.
Jejich sledování telemetrickou technikou je samozøejmì pøedevím otázka finanèní.

Sokol stìhovavý (Falco peregrinus)
a raroh velký (Falco cherrug)
g

Vyvìování budek  Havíøov

Pøes pomìrnì intenzivní monitoring nebylo na území Moravskoslezského kraje zaznamenáno ádné zahnízdìní tohoto druhu. Velmi podrobný monitoring byl námi provádìn na
vytipovaných lokalitách v Poodøí. Výskyt sýèka obecného byl
potvrzen v Kunínì (zámecký park) a v Bartoovicích (v blízkosti areálu stanice). V obou tìchto pøípadech se s témìø stoprocentní jistotou jedná o jedince odchované v zajetí a vyputìné námi v rámci tohoto projektu v minulých letech. První
dva exempláøe byly vyputìny v roce 2000, právì v parku
u zámku v Kunínì. Provedli jsme fyzickou kontrolu vech 80
budek nainstalovaných na vybraných lokalitách od roku 1998.
20 budek bylo pøemístìno na vhodnìjí lokality, v daném pøípadì lo o jejich pøemístìní z volné krajiny do areálù zemìdìlských farem v k.ú. Nová Horka, Petøvaldík a Koatka.
Podaøil se nám odchov 14 mláïat (od ètyø chovných párù),
dalích 5 mláïat jsme pøevzali z odchovu ZOO Ostrava. Metodika pøípravy mláïat na vyputìní je shodná jako u pøedcházejícího druhu. I tato mláïata byla oznaèena ornitologickými krouky a po náleité pøípravì vyputìna. Celkem 17
exempláøù a z toho 5 v Bartoovicích, 4 v Koatce, 4 v Nové
Horce a 4 na farmì v Petøvaldíku. Jedno mládì vyputìné
v Bartoovicích bylo po sedmi dnech nalezené sraené automobilem na silnici spojující obec Bartoovice se Sedlnicí.
Ztráty zpùsobené dopravními prostøedky byly zjitìny také
v letech 2002 a 2003. Potvrzuje to ná názor, e jedním z rozhodujících negativních faktorù ovlivòujících jejich populaci
je právì automobilová doprava, a to pøedevím ve vztahu
Výroèní zpráva za rok 2004 11

g Na realizaci tìchto záchranných programù participujeme
v souèinnosti s Poradním sborem pro záchranu sokola stìhovavého a raroha velkého v Èeské republice, který ustanovila
Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky. Oba taxony jsou zaøazeny mezi kriticky ohroené druhy naich ptákù.
Výsledky hnízdìní v Èeské republice v roce 2004 byly následující: 20 párù sokola stìhovavého alespoò zapoèalo hnízdìní, u raroha velkého to bylo sedm párù.

g

Raroh velký  mláïata v rozlétávaèce
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Námi realizovaný monitoring tìchto druhù probíhal v Moravskoslezském kraji, pøedevím pak na lokalitách, kde byl
tento druh pozorován v minulých letech a v místech, kde byla
námi vypoutìná mláïata tìchto druhù (Nový Jièín, Ostrava,
tramberk, Poodøí atd.). V rámci projektu byla také provedena
kontrola 12 ks budek, vyvìených pro sokola stìhovavého
v minulých letech na výkových budovách, ale opìt s negativním výsledkem. Nepodaøilo se nám odchovat ádné mládì
(ani u raroha velkého), to bylo zpùsobeno øadou faktorù, pøedevím vak to bylo dùsledkem zahájení stavebních prací
na centrálním objektu, který je v bezprostøední blízkosti chovných komor, docházelo tak k ruení toku a dalího prùbìhu
hnízdìní.
Také v pøípadì raroha velkého byly zkontrolovány vechny
v minulosti vyvìené polobudky a hnízdní ploiny, ale i v tomto pøípadì s negativním výsledkem. Pomìrnì velká pozornost byla vìnována také známému hnízditi rarohù velkých
v Moravskoslezském kraji (pøedevím díky O. Závalskému).
Úspìnì zde vyhnízdil jeden pár. Dále zde pobýval lichý samec, který obsadil druhé hnízditì. Právì k tomuto samci
byla námi vyputìna samice raroha velkého, která byla v naem zaøízení úspìnì vyléèena po úrazu. Tak jako v pøedchozích letech (nepøetritì od roku 1993) byla námi vyputìna
do volné pøírody dalí tøi mláïata raroha velkého, která nám
byla pøedána z odchovu záchranné stanice pøi AOPK v Pavlovì. Celkem jsme ji vypustili 49 mláïat rarohù velkých.
Výsledky vak zatím nejsou pozitivní, existují pouze pozorování jednotlivcù.
g

Orel skalní (Aquila chrysaetos)
g Záchranný projekt je pøipravován ji od poloviny 90. let,
intenzivnì pak od roku 1997. V prùbìhu roku 2004 probìhla
øada jednání s dotèenými orgány ochrany pøírody, dolo k dalí
úpravì pøedmìtného projektu, který byl pojat jako nadregionální záchranný projekt pro oblast Moravskoslezských Beskyd. Konzultace k projektu probíhaly také na Slovensku, dalí
praktické znalosti z biologie tohoto druhu byly v prùbìhu
uplynulého roku získávány na Slovensku (Orel) a v USA (Závalský). V prùbìhu celého roku jsme byli v kontaktu s realizátory obdobného projektu v Irsku. Byla pøehodnocena metodika vypoutìní mláïat orlù skalních a vzhledem k velmi
dobrým výsledkùm dosaeným v Irsku jsme se vrátili zpìt
k zámìru vyputìní z velké vypoutìcí voliéry. Spoleènì s Lesy
ÈR s.p., lesní správou ve Frentátì pod Radhotìm byl vytipován prostor vhodný k výstavbì vypoutìcí voliéry. V øíjnu
2004 jsme obdreli od Správy CHKO Beskydy výjimku ze zákona è. 114/92 Sb. o ochranì pøírody a krajiny k realizaci
tohoto projektu. Byl tak uèinìn jeden z rozhodujících krokù
k zahájení a naplnìní projektu. Nicménì øada úskalí nás jetì
èeká, rozhodující se jeví z tohoto pohledu právì rok 2005.

Dalí ochranáøské
projekty a aktivity
g V rámci projektu Monitoring a praktická ochrana vybraných
druhù dravcù a sov v Moravskoslezském kraji bylo v prùbìhu
roku 2004 vyrobeno a následnì vyvìeno 40 hnízdních podloek a budek pro hnízdìní potolek obecných. Byly vyuity
4 rùzné typy podloek a budek (umìlohmotný barel o objemu
25 l, klasická budka døevìná, umìlá podloka vyplétaná
a umìlá podloka døevìná). Vechna tato zaøízení byla instalována na stoárech VVN na trasách Bruperk-Pøíbor, Velká
Polom-Opava-Brumovice s odboèkami na Dolní Beneov a Jaktaø. V rámci tohoto projektu byla také realizována praktická
ochrana hnízdní populace motáka luního na území okresu
Opava. Uplynulý rok byl pro hnízdní populaci motákù luních
na území okresu Opava velmi úspìný jak z hlediska poètu
párù, tak zejména dosaenou úspìností hnízdìní. Ve sledovaném území bylo zjitìno 8 párù motákù luních, z toho 5
párù úspìnì vyhnízdilo a vyvedlo 15 mláïat. Pouze u jed-

Hromnièná zima 2005

g
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Orel skalní  samice s mládìtem
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Kos èerný pøed vyputìním g Sýkora modøinka  snùka v budce ve stanici
g Brkoslav severní g Zajíc polní

Výroèní zpráva za rok 2004 15

Záchranné centrum CITES
Funkci záchranného centra CITES, kterým jsme jmenováni
ministerstvem ivotního prostøedí (v souladu se zákonem è.
16/97 Sb., kterým se stanoví podmínky dovozu a vývozu volnì
ijících ivoèichù a planì rostoucích rostlin) vykonáváme ji
od podzimu roku 1997. Nae centrum je pøedevím urèeno
pro exotické ptactvo a euroasijskou faunu. V roce 2004 bylo
pøijato do centra pouze nìkolik zabavených exempláøù papoukù a dravých ptákù. K výraznému sníení záchytù z nelegálního obchodu dolo po otevøení hranic v souvislosti
s naím vstupem do EU.

g

g

Laòka a srnèata ve výbìhu záchranné stanice

noho hnízda muselo být dohodnuto s majitelem pozemku,
aby ke sklizni pøistoupil o nìkolik dnù pozdìji, aby mohla
mláïata bezpeènì opustit hnízdo. V ostatních pøípadech to
nebylo zapotøebí, nebo motáci luní zahnízdili pomìrnì brzo
a sklizeò byla naopak relativnì opodìna. Oba projekty
zajioval ing. Otakar Závalský.
S vybranými projekty (sova pálená, sýèek obecný a moták
luní) byla iroká veøejnost obeznámena poøadem odvisílaným Èeskou televizí, a to na 2. programu 19. 10. 2004.
Na základì objednávky Magistrátu mìsta Havíøova bylo
vyrobeno pìt kusù tzv. potolníkù, které byly následnì vyvìeny na k.ú. tohoto mìsta. Na tomto projektu úzce spolupracoval ná externí spolupracovník pan Imrich Bitter.
Za velmi významný poèin naí organizace je bezesporu mono povaovat zpracování a vydání metodické pøíruèky Èeského
svazu ochráncù pøírody, a to Nai dravci a sovy a jejich praktická ochrana. Jde o útlou kníeèku (84 str.), která mimo
základních biologických dat jednotlivých druhù, velmi kvalitních barevných fotografií, podrobnì popisuje monosti jejich
praktické ochrany. Metodika byla vydána nákladem 1100 kusù.
V druhé polovinì roku probìhly práce na opravách a rekonstrukci pokozených nebo úplnì znièených zastaveních
Nauèné a vlastivìdné stezky Frantika Palackého. Døevìné
stojany byly opraveny a natøeny, vandaly znièené døevìné
konstrukce pak byly zcela obnovené.
Prostøednictvím naich èlenù aktivnì pùsobíme v samosprávných orgánech mìsta Nového Jièína (mìstská rada
a zastupitelstvo, odborné komise). Úzce jsme participovali
na vyøeení otázky vlastnictví Nauèné a vlastivìdné stezky
Frantika Palackého. V rámci technických moností jsme se
podíleli na redukci zdivoèelých holubù v mìstské památkové
rezervaci v Novém Jièínì a na zámku v Bartoovicích. Mimo
výe uvedených aktivit, brigádnické a schùzové èinnosti, jsme
také uskuteènili dva zdaøilé výlety na kolech, které velmi
dobøe organizaènì pøipravil Zdenìk Sedláø.
16 Výroèní zpráva za rok 2004

Ekologická výchova a osvìta
(Støedisko ekologické výchovy
Ekocentrum Aquila)
g Støedisko ekologické výchovy (SEV) bylo slavnostnì otevøeno v øíjnu 2002, jeho praktický provoz byl pak zahájen
v dubnu 2001. Máme za sebou tedy ètyøi roky provozování
SEV, které souèasnì funguje jako Ekocentrum ÈSOP. Základem SEV je venkovní expozice ivých zvíøat, která je tvoøena
16 voliérami, velkým safari výbìhem a malým výbìhem
pro nelétajícího orla moøského. Ve voliérách je umístìno cca
30 druhù zvíøat, ve vech pøípadech jde zástupce naí fauny,
pøedevím ptákù. Vechna zvíøata, která jsou zde trvale umístìna, mají závané trvalé následky po zranìních, úrazech,
která jim neumoòují ivot v pøírodì, nebo se jedná o zvíøata drená dlouhodobì v zajetí a zmìny v jejich chování jim
neumoòují pobyt ve volné pøírodì. Jedná se zejména o dravce a sovy, dále o krkavcovité ptáky a malé pìvce. Ve výbìhu
se volnì pohybují èápi, volavka a husy. Nìkteøí ptáci se zde

g

Ekoprogram budky na Základní kole Komenského 66 Nový Jièín
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Ekoprogram na Základní kole Komenského 66 Nový Jièín
Z Sjednocení, Studénka g Rekonstrukce SEV 30. 3. 2004
g Venkovní uèebna - zaèátek rekonstrukce.

g

i úspìnì rozmnoují (jeden pár sov pálených a potolek obecných) nebo je vyuíváme jako pìstouny pro mláïata vypadlá
z hnízd. To je pøípad kání lesních, která nìkolikrát v hnízdním období úspìnì adoptují podloená mláïata. Hnízda,
resp. budky jsou umístìny tak, aby mìli ptáci potøebný pocit
bezpeèí a zároveò mohli návtìvníci prùbìh hnízdìní sledovat. Ke zpestøení programù, by krátkodobému, pøispívají
i nìkteøí ptáci hnízdící v areálu støediska volnì. V loòském
roce to byla sýkora koòadra a modøinky, které obsadily zavìené budky a návtìvníci mohli sledovat krmení mláïat
a dalí hnízdní projevy.
Støedisko ekologické výchovy nabízí celkem pìt ekovýchovných programù urèených pro áky a studenty vech stupòù
kol (ivá pøíroda; Ptáci na poli, v lese, u vody; Boudo, budko,
kdo v tobì pøebývá; Od vajíèka k mládìti a elmy  zvlátì
velké). Tyto programy jsou vdy upraveny tak, aby odpovídaly vìku ákù, kteøí je absolvují. Vedle standardních programù nabízíme program zvlátì pøipravený pro studenty vysokých kol. Také ostatní programy mùeme operativnì upravit tak, aby odpovídaly potøebám a poadavkùm uèitelù.
V roce 2004 absolvovalo tyto programy celkem 2 376 ákù
a studentù (mimo jiné také 509 studentù Veterinární a far18 Výroèní zpráva za rok 2004

maceutické univerzity v Brnì). Ve srovnání s rokem 2003 je
to nárùst o 17,5 %. Mimo tyto programy jsme realizovali pøednáku pro Soukromou støední podnikatelskou kolu v Opavì
v rámci Dne uiteèných vìdomostí, program pro myslivecké
adepty, ve spolupráci s Agenturou V. Èernocha nìkolik pøednáek o druhové ochranì ivoèichù na kolách v Suchdole n. O.
a Hodslavicích. Stejnì jako v pøedchozím roce i ve kolním
roce 2004/2005 probíhá v naem zaøízení na základì smlouvy
individuální praxe studentù Støední zemìdìlské koly v Novém Jièínì (cca 25 studentù). Praxi u nás absolvovalo i nìkolik studentù Tauferovy støední veterinární koly v Kromìøíi
a Støední zemìdìlské koly v Ronovì pod Radhotìm.
Nae støedisko ekologické výchovy je zaøazeno do spoleèného programu støedisek ekologické výchovy Pavuèina a ÈSOP,
pøièem tento program finanènì podporuje Ministerstvo ivotního prostøedí.
V roce 2004 jsme stejnì jako v roce pøedchozím nabízeli
pro veøejnost komentovanou prohlídku expozièní èásti, a to
vdy 11 hodin ve volných dnech. Dny otevøených dveøí ji
tradiènì probìhly v rámci Otvírání Poodøí a v øíjnu pøi slavnostním výlovu Bartoovického rybníku. Celková návtìvnost
dosáhla 4 500 osob.
V rámci akcí poøádaných ke Dni Zemì Stanicí mladých
pøírodovìdcù v Ostravì-Porubì a Magistrátem mìsta Ostravy
jsme informovali o nai èinnosti na panelech umístìných jak
na Hlavní tøídì v Ostravì-Porubì, tak i v areálu výstavitì
na v Ostravì na Èerné louce.

Sad mizejících odrùd

Údrba a dostavba

g Jde o trvalý projekt realizovaný v areálu stanice. Sad zde
byl zaloen koncem 70 let minulého století, rozkládá se na
ploe jednoho hektaru a èítá okolo 90 stromù. Zastoupeno je
zde okolo 60 odrùd, pøedevím jabloní. V uplynulém roce probíhala pravidelná základní údrba sadu, výchovné øezy a oetøování stromù. Je mono konstatovat, e úroda jablek byla
v roce 2004 rekordní. Na údrbì areálu sadu se významnì
podílel pan Mojmír Sobek, èlen naí organizace a velké podìkování zaslouí pøedevím firma Ivánek-Zeman, která velmi
významnì pøispìla k celkové údrbì areálu. V rámci projektu
Ovocné døeviny v Poodøí bylo, díky paní Mgr. K. Nogolové,
provedeno nové pøeurèení odrùd nacházejících se v naem
sadì. Práce na této inventarizaci jetì pokraèují a budou
známy a v prùbìhu roku 2005.

g Jak ji bylo konstatováno v úvodu této výroèní zprávy,
nejvìtím úspìchem minulého roku je bezesporu dokonèení
celkové rekonstrukce centrální budovy  nemovité kulturní
památky. Velmi nároènou rekonstrukci se podaøilo zrealizovat
díky dotaci ze Státního fondu ivotního prostøedí Èeské republiky. Na základì výbìrového øízení stavební práce zrealizovala Severomoravská stavební spoleènost s.r.o. se sídlem
v Novém Jièínì. Dále jsme provedli opravu komunikace v areálu stanice, pomìrnì nároènou rekonstrukci tzv. velkých komor, záchovnou údrbu oplocení, výrobu a instalaci lavic
v pøírodní uèebnì v expozièní èásti a øadu dalích drobných
úprav a oprav.

areálu stanice

Ovce Valaky
Do programu záchrany, selekce a rozíøení chovu valaky
jsme zapojeni od roku 2000. V minulém roce èítalo nae stádeèko sedm kusù, est oveèek a jeden chovný beran. Celkem
se narodilo est jehòat. Stali jsme se spoluzakladateli Klubu
chovatelù a pøíznivcù ovcí plemene Valaská ovce.

g
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Finanèní zpráva

Základní údaje

za rok 2004

g Rekonstrukce centrálního objektu:
g Dotace SFP.................................................5.105
g Výdaje na akci celkem ................................5.205
g

o organizaci

683,- Kè
683,- Kè

Pøíjmy celkem:.............................1.936.975,- Kè

z toho:
Úèelové prostøedky z krajských úøadù,
mìst a obcí
............................................. 851.500,- Kè
g Granty ÈSOP....................................................766.500,- Kè
g Výukové programy a vedení exkurzí................81.461,- Kè
g Dary..................................................................26.034,- Kè
g Ostatní sluby související
s èinností organizace......................................211.480,- Kè
g

g

Výdaje celkem:............................2.247.859,- Kè
z toho:

g Záchrana handicapovaných ivoèichù.........1.175.359,g Regionální záchranné projekty:

Kè

sýèek obecný....................................................65.000,- Kè
sova pálená......................................................60.000,- Kè
sokol stìhovavý a raroh velký..........................55.000,- Kè
orel skalní.........................................................30.000,- Kè
ostatní druhy.................................................... 30.000,- Kè

g Vydání metodické pøíruèky.............................165.500,g Provoz Záchranného centra CITES..................120.000,g Provoz SEV......................................................335.000,g Údrba areálu a objektù.................................170.000,g Údrba technického zaøízení............................42.000,-

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

Jsme obèanské sdruení zaloené v roce 1980, které od
roku 1992 provozuje Stanici pro záchranu volnì ijících ivoèichù v Bartoovicích na Moravì a od roku 2000 také støedisko ekologické výchovy. Jsme souèástí Èeského svazu ochráncù pøírody, nejvìtí nevládní ekologické organizace v Èeské
republice.

g

g

Sídlo organizace: Nový Jièín, Palackého 74, PSÈ 741 01

g

Adresa zaøízení: ZO ÈSOP Nový Jièín  Záchranná stanice
a støedisko ekologické výchovy, Bartoovice na Moravì
èp. 146, PSÈ 742 54

g

Identifikaèní èíslo: 47657901

g

DIÈ: CZ 47657901 (nejsme plátci DPH)

g

Bankovní spojení: GE Money Bank, poboèka Nový Jièín,
tefánikova 1, èíslo úètu: 163322151 / 0600

g

Telefon, záznamník a fax do stanice
a støediska ekologické výchovy: 556 758 675

g

Mobilní telefon: 723 648 759 (Jan Kainský, zástupce
vedoucího), 602 540 037 (Petr Orel, vedoucí zaøízení)

g

E-mailová adresa: csopnj@applet.cz

g

Na internetu nás najdete na adrese:
www.csopnj.applet.cz

g

Poèet øádných èlenù k 31. 3. 2004: 18

g Zamìstnanci: Petr Orel (vedoucí zaøízení),
Jan Kainský (zástupce vedoucího, odpovídá za provoz
støediska ekologické výchovy), Vilém ùrek (oetøovatel,
ukonèil pracovní pomìr k 6. 2. 2004), Radim Wryszcz
(oetøovatel, nastoupil 2. 2. 2004), Marek Hanzlík
(oetøovatel, nastoupil 1. 3. 2004), Zuzana ùrková
(oetøovatelka  mateøská dovolená)
g Spolupracovníci: Radim Malouek (participace na
vlastním provozu záchranné stanice a SEV a na plnìní
odborných projektù ), Miroslav Tarèa (údrba areálu
a podíl na provozu záchranné stanice a SEV ),
ing. Otakar Závalský (spolupráce a realizace odborných
projektù) a Imrich Bitter (spolupráce pøi záchranì
handicapovaných ivoèichù).

Ostraha stanice v Bartoovicích na Moravì byla odpovìdnì zajiována Sárou (sluební leonberger)

g

Personální zajitìní
aktivit ÈSOP Nový Jièín

g

22 Výroèní zpráva za rok 2004

Lelek lesní

g Výbor organizace pracoval v roce 2004 v tomto sloení:
Petr Orel (pøedseda), Ing. Ivo Mílek (místopøedseda),
Marcela Orlová (hospodáøka), Naïa Michálková
(jednatelka), Zdenìk Sedláø, MUDr. Ludmila Máslová
(revizorka organizace)
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Podìkování
Naplòování vech odborných programù a projektù, údrba
a dostavba areálu stanice by nebyla moná bez pochopení,
úzké spolupráce, finanèní participace a nezitné pomoci celé
øady spolupracovníkù, firem, nevládních organizací a pøedevím orgánùm státní správy a samosprávy.
Co nejupøímnìji dìkujeme za vekerou pomoc, pøízeò, dùvìru, ale i slova povzbuzení. Za finanèní a materiální podporu jsme vdìèní tìmto subjektùm a jednotlivcùm:

g

MINISTERSTVU IVOTNÍHO PROSTØEDÍ v Praze
STÁTNÍMU FONDU IVOTNÍHO PROSTØEDÍ ÈR
g KRAJSKÉMU ÚØADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
se sídlem v Ostravì
g ÚSTØEDNÍ VÝKONNÉ RADÌ ÈESKÉHO SVAZU
OCHRÁNCÙ PØÍRODY v Praze
g MAGISTRÁTU MÌSTA OSTRAVY
g MÌSTU NOVÉMU JIÈÍNU
g LESÙM ÈESKÉ REPUBLIKY s.p. se sídlem
v Hradci Králové
g KRAJSKÉMU ÚØADU VE ZLÍNÌ
g SDRUENÍ STØEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PAVUÈINA
g FIRMÌ ORBIT s.r.o. se sídlem v Novém Jièínì
g FIRMÌ IVÁNEK-ZEMAN se sídlem ve Frýdku-Místku
g MÌSTU FRÝDEK-MÍSTEK
g MAGISTRÁTU MÌSTA HAVÍØOV
g MÌSTU BÍLOVCI
g OBCI TÌRLICKO
g MÌSTU KOPØIVNICE
g
g

DÁLE DÌKUJEME TÌMTO OBCÍM A MÌSTÙM: Vedrynì,
Horní Bludovice, Kateøinice, Tøinec, Rybí, Hostaovice, Bystøice pod Hostýnem, Bohumín, Vítkov, Suchdol nad Odrou,
Valaské Meziøíèí, Hranice, Hluèín, Karviná, Vsetín, Jablunkov
a Odry.

g

DÌKUJEME: starostce Bartoovic dr. K. Køenkové a místostarostovi ing. V. Petøvalskému, Regionu Poodøí  manaeru
svazku obcí ing. O. Usvaldovi, Èeské spoøitelnì a.s., Správì
CHKO Poodøí, Správì CHKO Beskydy, MVDr. Milanu turmovi,
Supermarketu Globus v Opavì, ing. Petru Pindurovi, Oldøice
Vaendové, Vìøe Frydrychové, Rostislavu Opíchalovi, panu utrovi, Základní kole ve tramberku, Základní kole ve Smilovicích, Základní kole v Dobré, Václavu Dorazilovi, Základní
kole kpt. Jaroe, Janu Hermanovi, Martinu imeèkovi, Bohdanu Khýrovi, manelùm Husákovým, ing. Petru Králikovi,
Markétì Èerné, Janì Boucné, ing. Vladimíru Kleèkovi, Veterinárnímu a asanaènímu závodu v Mankovicích, vem úèastníkùm týdenního tábora organizovaného Základním èlánkem
Hnutí Brontosaurus, vedení Základní koly v Bartoovicích,
Sávo Novákovi, Miloi Majdovi, Základní organizaci ÈSOP
v Odrách, Sokolnickému støedisku v Novém Jièínì, ing. Mojmíru Foralovi, Makétì Ciché, Marii Macháòové, paní Hýblové.

g

