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Poděkování

g Naplňování všech odborných programů a projektů, údržba
a dostavba areálu stanice by nebyla možná bez pochopení,
úzké spolupráce, finanční participace a nezištné pomoci celé
řady spolupracovníků, firem, nevládních organizací a přede-
vším orgánům státní správy a samosprávy.

Touto cestou co nejupřímněji děkujeme za veškerou pomoc,
přízeň, důvěru, ale i slova povzbuzení. Za finanční a materi-
ální podporu děkujeme těmto subjektům a jednotlivcům:

g KRAJSKÉMU ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
se sídlem v Ostravě

g MINISTERSTVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v Praze
g ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÉ RADĚ ČESKÉHO SVAZU

OCHRÁNCŮ PŘÍRODY v Praze
g STATUTÁRNÍMU MĚSTU OSTRAVA
g KRAJSKÉMU ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE 

se sídlem ve Zlíně
g FIRMĚ ORBIT spol. s r.o. Nový Jičín
g VISTEON-AUTOPAL s.r.o. Nový Jičín
g SPRÁVĚ CHKO POODŘÍ
g MĚSTU NOVÝ JIČÍN
g SEVEROMORAVSKÉ ENERGETICE 
g SDRUŽENÍ STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

PAVUČINA
g LESŮM ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hradec Králové
g FRENŠTÁTSKÉ LESNÍ a.s. Frenštát pod Radhoštěm
g MĚSTU FRÝDEK-MÍSTEK
g MAGISTRÁTU MĚSTA HAVÍŘOV
g MĚSTU KARVINÁ
g MĚSTU HRANICE
g MĚSTU KOPŘIVNICE
g EJOT CZ S.R.O.

gDÁLE DĚKUJEME TĚMTO OBCÍM A MĚSTŮM: Třinec, Fren-
štát pod Radhoštěm, Suchdol nad Odrou, Hlučín, Frýdlant nad
Ostravicí, Bystřice pod Hostýnem, Bohumín, Vysoká, Vyšní
Lhoty, Soběšovice, Trnávka, Neladná, Třanovice, Albrechtičky,
Ludgeřovice, Kozmice, Nižní Lhoty, Dolní Benešov, Mošnov,
Ha , Paskov, Orlová, Staříč, Hrádek, Horní Suchá, Fulnek,
Návsí, Velké Albrechtice, Odry, Studénka.

gDĚKUJEME DÁLE: V. Frydrychové, M. Bodešínskému — MIKS
Krnov, Semix pluso, spol. s r.o., R. Opíchalovi, Š. Rodkové,
Základní škole Těrlicko, Petru Stankovi, Wandě Musilové, Zá-
kladní škole kpt. Jasioka, M Sawkovi, p. Vicherekovi, pí Neboj-
sové, K. Husákovi, Miroslavu Loukotovi, Janě Boucné, V. Vít-
kovi, Dr. Aleši Berkovi, Jakubu Standovi, ASOMPO, Ostrav-
ským komunikacím a.s., OÚ v Bartošovicích, Regionu Poodří,
České spořitelně a.s., MVDr. Milanu Šturmovi, Správě CHKO
Beskydy, ing. Vladimíru Klečkovi, Janu Hermanovi, Martinu
Šimečkovi, Veterinárnímu asanačnímu ústavu v Makovicích,
všem účastníkům tábora Hnutí Brontosaurus, pí Hadravské,
Sávo Novákovi, Miloši Majdovi, ing. Janu Korňanovi, Metodu
Mackovi, LČR — Lesní správa Frenštát p.R., ing. Ivě Škrovové,
ing. Milanu Lesniakovi, Markétě Ciché, Petře Kubrické, Davi-
du Šenkovi, Václavu Dorazilovi, Imrichu Bittrovi, Radovanu
Tomickému, Petru Krompolcovi, Helmutu Cigánovi, Supermar-
ketu Globus v Opavě, PECKA NOVA s.r.o. Nový Jičín, man-
želům Krupičkovým.

Ostříž lesní.



Slovo úvodem
g Rok 2005 znamenal čtvrtstoletí v trvání novojičínské zá-
kladní organizace Českého svazu ochránců přírody. Je možné
konstatovat, že naše nepočetná nevládní organizace za toto
období realizovala celou řadu kvalitních, drobných i poměrně
rozsáhlých a náročných projektů, žila a žije bohatým spolko-
vým životem. Dovolím si zmínit alespoň tři významné akce:
Za připomínku určitě stojí akce „Biokoridor“, která byla v roce
1988 zorganizována naší organizací ve spolupráci s VŠV Brno
— Školním zemědělským podnikem  se sídlem v Novém Jičíně.
V rámci této akce, které se zúčastnili ochranáři z celé ČR, bylo
vysazeno okolo 2000 stromů a keřů v rozsáhlých zeměděl-
ských lánech na katastrálním území obce Kunín. Byl tak vytvo-
řen základ biologických koridorů, které až dnes, po 18 letech,
začínají plnit svou ekologickou funkci. Po podrobném zvážení
všech možných hledisek a rizik jsme v roce 1992 převzali od
státu do majetku a provozování Stanici pro záchranu volně
žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě. Z hlediska dalšího
vývoje organizace to byl bezesporu velmi významný krok,
který určil další směřování organizace a mimo jiné znamenal
její trvalou profesionalizaci. Další významnou akcí, která ur-
čitě stojí za zmínku, byla participace na vybudování Naučné
vlastivědné stezky Františka Palackého roce 1997. Tato vy-

Záchrana zraněných 
či jinak handicapovaných 

volně žijících živočichů
g Jde o jeden ze dvou základních projektů naší organizace.
Tento program nechápeme jako ochranářskou práci, která
zásadním způsobem ovlivňuje zachování a udržení biodiver-
zity v naší přírodě, pouze svou měrou přispíváme k udržení
druhové rozmanitosti přírody, k zachování populací volně
žijících zvířat. Z našeho pohledu jde hlavně a především o etic-
ký a humánní přístup, o naši snahu alespoň částečně odčinit
ty antropogenní vlivy, které negativně ovlivňují životy zvířat,
způsobují jejich přímé ohrožení, úrazy, onemocnění. V mnoha
případech to pro postižená zvířata znamená nesmírné utr-
pení a strádání.

Územní působnost našeho zařízení v rámci této činnosti je
dána dohodou v rámci tzv. Národní sítě stanic, fungující pod
patronací Českého svazu ochránců přírody. V rámci této do-
hody zajiš ujeme komplexní péči o zraněné volně žijící živo-
čichy na převážné většině Moravskoslezského kraje (mimo
Rýmařova a Bruntálu). Dále je to Zlínský kraj, a to správní úze-
mí pověřených úřadů Bystřice pod Hostýnem, Valašské Me-
ziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Z Olomouckého kraje
jsou to Hranice na Moravě a Lipník nad Bečvou. 

chází z Nového Jičína a vede Podbeskydskou pahorkatinou
až k jeho rodné obci, Hodslavicím.  Ve výčtu různých dalších
aktivit by bylo možné poměrně dlouho pokračovat, nicméně to
není úkolem výroční zprávy za uplynulý rok a tak se vrátím
k roku 2005. 

Byl to rok, který opět znamenal především množství mra-
venčí a systematické práce, dosáhli jsme řady drobných i vět-
ších úspěchů jak v odborných programech zaměřených na
druhovou ochranu přírody, tak v oblasti ekologické výchovy.
Záchranou stanicí prošlo přes 1000 živočichů, naše centrum
ekologické výchovy navštívilo 5 400 návštěvníků. Proti roku
2004 to znamená 17% nárůst. Díky finanční podpoře Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Visteion Autopal s.r.o. Nový Jičín a Lesům České Republiky
s.p. Hradec Králové se nám podařilo alespoň částečně vyba-
vit a zprovoznit nové prostory centra ekologické výchovy.
Na podzim roku 2005 bylo také definitivně přijato rozhod-
nutí, že velká část nově zrekonstruovaných prostor v historic-
kém objektu bude využita k nainstalování a provozování
stálé expozice „Lidé a krajina Poodří“. Tato expozice je inten-
zivně připravována  ve spolupráci se Správou Chráněné kra-
jinné oblasti Poodří a bude veřejnosti přístupna v průběhu
roku 2006.

Za velmi pozitivní pak považuji i skutečnost, že v našem
malém „profesionálním“ týmu nedošlo k žádným otřesům a že
kolektiv je více méně stabilní. 

Velké problémy naopak přetrvávají ve financování  investic,
rozsáhlých oprav a v krytí mzdových nákladů. Nedaří se nám
získávat sponzory a dárce v potřebném rozsahu. V návaznosti
na naše současné personální možnosti zcela neúnosně na-
růstá administrativní náročnost související s přípravou, admi-
nistrací a vyúčtováním grantů, projektů, účelových dotací
a finančních příspěvků. Jen těžko splnitelné jsou také povin-
nosti vyplývající pro naše ochranářské zařízení ze zákona
o ochraně přírody a krajiny a navazujících předpisů.

Výroční zpráva představuje ohlédnutí a zhodnocení celo-
roční práce, především pak tímto materiálem poskytujeme in-
formace všem našim partnerům, sponzorům, příznivcům a přá-
telům. Věřím, že po přečtení této zprávy si každý čtenář sám
udělá úsudek o rozsahu, pestrosti a smysluplnosti naší práce.

Upřímně děkuji těm, kteří pozitivně přispěli k realizaci
všech aktivit základní organizace Českého svazu ochránců
přírody v Novém Jičíně.

Petr Orel, leden 2006

Poštolka obecná popálená elektrickým proudem.
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V roce 2005 jsme do našeho zařízení z výše uvedené oblasti
převzali celkem 814 zvířat. Tento počet je srovnatelný s ro-
kem 2004, resp. s příjmy za posledních pět let. Našim cílem
samozřejmě není navyšování počtu přijatých zvířat, naopak
jde nám především o prevenci a snažíme se o minimalizaci
tzv. „zbytečných příjmů“, jako je např. zcela neuvážené a ne-
smyslné odebírání „opuštěných mlá at“. Vypuštěno zpět do
volné přírody bylo 427 exemplářů, což je 52,56 %, 94 našich
„pacientů“ chovanců zůstávalo v držení (léčení) i po 31. 12.
2005 s perspektivou vypuštění na jaře 2006. 34,40 % přija-
tých zvířat muselo být z rozhodnutí veterinárního lékaře utra-
ceno nebo uhynulo. Zbylá procenta pak tvoří trvale handica-
povaní jedinci, které je možné využít k expozičním — výuko-
vým účelům nebo jako adoptivní rodiče apod. Již tradičně
největší procento z příjmů tvoří mlá ata — 369 jedinců, tj.
45,3% ze všech přijatých živočichů (nevzletná, předčasně
vylétlá nebo vysílená). Poměrně velká část přijatých ptáků
je zraněná na sloupech vysokého napětí 22 kV (56 jedinců,
tj. 9,6 % ze všech přijatých ptáků) a po nárazu do elektro-
vodů  (17 jedinců, tj. 2,9 % ze všech přijatých ptáků). Celkem
úrazy na elektrovodech představují 71 případů — 12,1% ze
všech přijatých ptáků. Neustále narůstá počet obratlovců
zraněných dopravními prostředky. Tento trend je alarmující
a samozřejmě i logický, přímo souvisí se zvyšujícím se počtem
a rychlostí automobilů, ale i vlaků. Ptáci, kteří v okolí doprav-
ních tepen velmi často vyhledávají potravu, nestačí včas za-
reagovat a dochází tak k tragickým střetům. Řada těchto fa-
tálních úrazů je však zbytečná a přímo souvisí s bezohled-
ností a egoismem člověka.  Savci jsou tak jako v předchozích
letech nejpočetněji zastoupeni ježkem západním (169 exem-
plářů). Mezi naše nejvzácnější pacienty v loňském roce pa-
třili: bukač velký, bukáček malý, poštolka rudonohá, chřástal
polní, chřástal vodní, lelek lesní, pěnice vlašská, moudivlá-
ček lužní, ze savců pak bezesporu tři mlá ata vydry říční.

Úspěšnost tohoto programu má samozřejmě přímou sou-
vislost v úzké a letité spolupráci s „naším“ veterinárním léka-
řem MVDr. Milanem Šturmem. Nadále se zlepšuje také spolu-
práce s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně.
Trvá velmi dobrá spolupráce se Zoologickou zahradou v Ostra-
vě, Stanicí mladých přírodovědců v Karviné, Stanicí mladých
přírodovědců v Ostravě-Porubě, Moravskou ornitologickou
stanicí v Přerově  a celou řadou dalších zařízení. Dobrá je také
spolupráce a komunikace se všemi sousedícími záchran-
nými stanicemi.

V rámci odborné a metodické úlohy naší „národní stanice“
jsme dle potřeby přebírali k léčení pacienty i z jiných oblastí
ČR, konzultovali jsme řadů případů, ale i provozních a finanč-
ních záležitostí souvisejících s provozem sdružených v již zmi-
ňované Národní síti stanic. Na podzimním jednání „Valné
hromady“ Národní sítě záchranných stanic (jde o 24 subjektů

z celé ČR)  byl vedoucí našeho zařízení, Petr Orel, zvolen před-
sedou této sítě na další tříleté období.

Aby bylo možno alespoň částečně sledovat osudy našich
chovanců ve volné přírodě, bylo označeno kroužky Národního
muzea v Praze celkem 169 ptáků, z toho 62 poštolek obec-
ných, 54 sov pálených, 12 puštíků obecných, 10 kalousů
ušatých, 8 kání lesních, 5 krahujců obecných, 1 jestřáb lesní.
V rámci záchranných transferů bylo v roce 2005 přemístěno
z ohrožených lokalit na 1000 jedinců žab, resp. jejich vývo-
jových stádií.

Konec roku pak byl bezesporu negativně ovlivněn panikou
vyvolanou vznikem nových případů ptačí chřipky (aviární
influenza) ve světě. Vysocepatogenní forma viru H5N1 může
být přenosná ze zvířete na člověka. Naše zařízení v této sou-
vislosti přijalo celou řadu možných preventivních opatření.

Výr velký s ochranným límcem g Ježek východní, těžké poranění na zádech
g Krahujec g Labu  velká v Diamu
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Počet kusů z exemplářů 
přijatých v roce 2005

či převedených z minulého roku

g Želva nádherná P2, TH2 g Užovka obojková P1, V1 g Ještěr-
ka obecná P1, U1 g Potápka roháč P1, U1 g Volavka popelavá
P7, U5, V2 g Bukač velký P1, U1 g Bukáček malý P1, U1 g
Čáp bílý P11, U8, V3 g Čáp černý P1, U1 g Labu  velká P18,
PŘE1, U8, TH1, V10 g Husa polní P1, TH1 g Kachna divoká
P9, V9 g Polák velký P1, U1 g Včelojed lesní P1, U1 g
Krahujec obecný P16, PŘE1, U5, TH1, V11 g Jestřáb lesní
P8, PŘE2, U7, TH 2, V1 g Káně lesní P40, U28, TH1, V11 g
Moták pochop P2, U1, TH1 g Raroh jižní P1, PŘ1 g Raroh
kříženec PŘ1, PŘ1 g Poštolka rudonohá P1, U1 g Poštolka
obecná P151, PŘ2, U47, TH6, V96 g Bažant obecný P42,
PŘE1, V43 g Chřástal polní P1, U1 g Chřástal vodní P2, V2
g Racek stříbřitý P1, U1 g Racek chechtavý P7, U4, V3 g Ho-
lub hřivnáč P2, U2 g Hrdlička divoká P1, TH1 g Hrdlička
zahradní P4, U3, V1 g Sova pálená P1, TH1 g Puštík obecný
P35, PŘ2, PŘ1, U17, TH2, V17 g Výr velký P1, PŘ1 g Kalous
ušatý P17, PŘE 2, PŘ1, U4, V14 g Kukačka obecná P3, U3 g
Lelek lesní P2, U1, V1 g Rorýs obecný P47, U15, V32 g Led-
ňáček říční P1, U1 g Žluna zelená P6,U5, V1 g Strakapoud
velký P14, U8, V6 g Pěnice vlašská P1, U1 g Pěnice černo-
hlavá P1, V1 g Rákosník obecný P1, U1 g Drozd kvíčala P5, V5
g Drozd zpěvný P7, U4, V3 g Kos černý P15, U5, TH1, V9 g
g Červenka obecná P1, U1 g Rehek zahradní P3, U1, V2 g
Rehek domácí P18, U1, TH1, V16 g Sýkora koňadra P8, U7, V1
g Moudivláček lužní P1, V1 g Brkoslav severní P4, U2, V2 g
Vlaštovka obecná P8, U1, V7 g Jiřička obecná P6, V6 g Brhlík
lesní P1, V1 g Dlask tlustozobý P5, U3, TH1, V1 g Zvonek ze-
lený P3, U2, V1 g Stehlík obecný P1, V1 g Zvonohlík zahrad-
ní P1, U1 g Hýl obecný P1, V1 g Pěnkava obecná P2, U1, V1
g Vrabec domácí P2, U1, TH1 gKonipas bílý P1, TH1 g Špaček
obecný P1, U1 g Krkavec velký P4, PŘ1, U1, TH1, V1 g Hav-
ran polní P3, U3 gKavka obecná P2, U1, V1 g Straka obecná
P5, U2, TH1, V2 g Sojka obecná P4, U1, TH1, V2 g Holub
domácí P2, U2 g Ježek západní P123, PŘE46, U34, TH64, V71
g Ježek východní P7, PŘE5, U3 TH1, V8 gNetopýr ušatý P1,
g Netopýr černý P1, U1 g Netopýr rezavý P3, U2, V1 g Neto-
pýr večerní P1, V1 gNetopýr pestrý P7, U1, V6 gNetopýr sp.
P1, U1 g Zajíc polní P4, U3, V1 g Veverka obecná P2, TH1, V1



Rekapitulace příjmů
za období činnosti stanice

g Do záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě bylo od
roku 1983 (tedy od jejího vzniku) do 31. 12. 2005 přijato
celkem 8 115 živočichů.

Příjmy 
dle pověřených obcí 2004

g Bílovec 63 g Bohumín 15 g Bruntál 3 g Bystřice pod
Hostýnem 8 g Český Těšín 9 g Frenštát pod Radhoštěm 10
g Frýdek-Místek 63 g Frýdlant nad Ostravicí 13 g Havířov
20 g Hlučín 10 g Hranice na Moravě 22 g Jablunkov 7 g
Jindřichův Hradec 1 g Karviná 37 g Kopřivnice 101 g Kra-
vaře 3 g Krnov 7 g Lipník nad Bečvou 2 g Nový Jičín 141
g Odry 19 g Olomouc 5 g Opava 39 g Orlová 10 g Ostrava
127 g Prostějov 1g Přerov 2 g Rožnov pod Radhoštěm 20 g
Šumperk 2 g Třinec 6 g Valašské Meziříčí 40 g Vítkov 7 g
Vsetín 5 g Zlín 1 g Celkový součet 814.
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Regionální 
záchranné programy
vybraných ohrožených druhů

g Naplňování těchto projektů je především motivováno sna-
hou o obnovu a posílení populací vybraných druhů kriticky
a silně ohrožených druhů živočichů. Snažíme se klást důraz
na komplexnost programů a vzájemnou provázanost jeho
jednotlivých částí, jako je monitoring, ochrana hnízdních bio-
topů a hnízdiš  samotných, vytváření nových hnízdních mož-
ností (budky, hnízdní podložky apod.), záchranné transfery,
odchov v zajetí, následné vypouštění mlá at a eliminace nega-
tivních jevů přímo ohrožujících jedince nebo celé populace.

Sova pálená (Tyto alba)

g V rámci projektu probíhal podrobný monitoring na území
okresů Nový Jičín a Frýdek Místek, zvláště pak na území
CHKO Poodří. Výsledky potvrdily, že další již čtvrtá poměrně
silná zima za sebou, spojená nejen z nízkou teplotou, ale i tr-
valou sněhovou pokrývkou, zanechala na populaci sovy pá-
lené ve sledovaném území velmi negativní následky. Výskyt
byl potvrzen na šesti lokalitách v okrese Nový Jičín (Nová
Horka, Petřvaldík, Vražné, Starojická Lhota, Makovice a Šenov
u Nového Jičína). Ve všech případech šlo o zaznamenání hla-
sových projevů těchto sov v době toku a při hnízdění. Hníz-
dění bylo doloženo pouze na k.ú. Petřvaldíku (pět mlá at).
Nadále špatnou situaci svým způsobem potvrzuje také sku-
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g Kuna skalní P3, U2, V1 g Lasice kolčava P3, V3 g Vydra
říční P3, PŘ2, U1 g Liška obecná P4, PŘ3, U1 g Srnec evrop-
ský P10, U5, V5.

g Celkem: P/přijato 752; PŘE/počet exemplářů převedených
z loňského roku (ne trvalých handicapů) 62; V/vypuštěno 427;
U/uhynulo, utraceno 280; TH/trvalý handicap v držení stanice
94; PŘ/předáno jiné stanici, organizaci či fyzické osobě 13.

Druhy kriticky ohrožené jsou vyznačeny zeleně. Druhy silně
ohrožené jsou vyznačeny tučně. Druhy ohrožené jsou vyzna-
čeny kurzivou. 

g Kachna divoká 



tečnost, že z volné přírody nebyla v průběhu uplynulého roku
přijata do naší stanice žádná sova pálená, vyjma jednoho
námi vypuštěného exempláře, který byl přijat cca tři týdny
po vypuštění s vážně poškozeným opeřením. Fyzicky bylo
zkontrolováno všech 25 budek (pět budek nebylo nalezeno,
resp.  bylo zničeno). Zjištěny byly pobytové znaky (vývržky
a peří) ve výše uvedených případech. Vyrobeny byly také
další dvě budky. Po dohodě se Správou Chráněné krajinné
oblast Poodří probíhala repatriace mlá at tohoto druhu v této
oblasti. Celkem bylo vypuštěno v roce 2005 40 mlá at, z toho
bylo 13 odchováno v Zoologické zahradě v Ostravě, která na
projektu úzce a dlouhodobě participuje. Všechna vypuštěná
mlá ata byla označena ornitologickými kroužky Národního
muzea v Praze. Dosavadní výsledky ukazují, že jde o druh velmi
citlivý na řadu faktorů a zasluhuje naši trvalou pozornost. Sýček obecný (Athene noctua)

g Přes poměrně intenzivní monitoring nebylo na území Mo-
ravskoslezského kraje zaznamenáno v roce 2005 žádné za-
hnízdění tohoto druhu. V celé ČR je zaznamenávána stagnace
nebo snižování populace sýčka obecného. Velmi podrobný
monitoring byl prováděn na vytipovaných lokalitách v Po-
odří, tedy v oblasti, kde probíhá již od roku 2000 vypouštění
mlá at. Prověřeny byla katastrální území Albrechtiček, Nové
Horky, Studénky, Bartošovic, Hukovic, Kunína, Košatky, Petř-
valdíku, Suchdolu nad Odrou, Bernartic, Jeseníku n. O. a Man-
kovic. Výskyt sýčka byl opětovně potvrzen v Kuníně, v Huko-
vicích, Bartošovicích, Petřvaldíku a ve Studénce. Počet lokalit
tak výrazně oproti roku 2004 narostl. Ve všech případech se
s téměř stoprocentní jistotou dá říci, že se jedná o jedince
odchované v zajetí a námi vypuštěné v rámci tohoto projektu.
Byla provedena kontrola všech 80 budek vyvěšovaných od
roku 1998. Deset budek bylo přeinstalováno na vhodnější
lokality, v daném případě jde o areály zemědělských farem
v k.ú. N ová Horka, Petřvaldík a Košatka. Podařil  se odchov
11 mlá at, dalších 6 mlá at jsme získali z odchovu ZOO Ostra-
va, která také na tomto projektu s námi úzce participuje. Do
vybraných lokalit na území CHKO Poodří bylo vypuštěno 13
jedinců. Metoda přípravy na vypuštění je shodná jako u před-
chozího druhu, mlá ata jsou spolu s jedním rodičovským pá-
rem umístěna do velké, rozlétávací voliéry a zde jsou po dobu
cca 4 týdnů intenzivně připravována na pobyt ve volné pří-
rodě, včetně navádění na přirozenou kořist. I tato mlá ata
byla označena ornitologickými kroužky. Na rozdíl od před-
chozích let jsme v letošním roce nezaznamenali žádný pří-
pad sražení některého z vypuštěných exemplářů automo-
bilem.

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
a raroh velký (Falco cherrug) 

g Ve spolupráci s externími spolupracovníky byl od února
2005 prováděn pravidelný monitoring v těch  oblastech, kde
byl v minulých letech zaznamenán výskyt těchto druhů, či
jsou známa jejich historická hnízdiště. Monitoring dále pro-
bíhal v okolí vyvěšených budek, polobudek a hnízdních plošin
na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (35 ks).
Byla provedena přímá kontrola těchto umělých hnízd, vše
s negativním výsledkem, tři budky byly obsazeny poštolkou
obecnou a jedna polobudka kalousem ušatým. V případě ra-
roha velkého bylo sledováno hnízdění na Osoblažsku (jeden
pár opět úspěšně vyhnízdil). V případě sokola stěhovavého
nebyl v roce 2005 zaznamenán na sledovaném území pokus
o hnízdění nebo jeho stálý výskyt. Jarní pozorování, neově-
řená, jsou z oblasti Štramberku, 10. 10. 2005 byla pozorová-
na samice v k.ú. obce Kunín.   Divoká samice raroha velkého
byla pozorována v k.ú. Sedlnice ( 20. 2. 2005 — Orel) a Bar-
tošovice (11. 3. 2005 — Orel). Pozornost byla také věnována
jedincům obou druhů umístěných v záchranné stanici. Odcho-
vy se u těchto druhů z objektivních důvodů nepodařily, po-
prvé od roku 1993 se tedy nepřistoupilo k vypuštění mlá at
rarohů velkých.
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g Mládě sovy pálené

Orel skalní (Aquila chrysaetos)

g Záchranný projekt je připravován již od poloviny roku 1997.
V průběhu roku 2005 proběhla opět řada jednání s dotčený-
mi orgány státní správy a byl dále precizován vlastní projekt.
Na přelomu března a dubna loňského roku zástupci naší
organizace společně s pracovníky státní ochrany přírody na-
vštívili Irsko, národní park Glenveagh, kde je zrcadlový projekt
realizován již od roku 2001 s významnými úspěchy. Právě
tato zahraniční návštěva bezesporu přispěla k dopracování



Další ochranářské 
projekty a aktivity

g Ochrana hnízdní populace motáků lužních (Circus pygar-
gus) v okrese Opava byla tak jako v minulých letech zajiš o-
vána kolegou ing. Otakarem Závalským. Z hlediska praktické
ochrany těchto dravců je jejich největším problémem umís-
tění hnízd v zemědělských plodinách (v roce 2005 byla všechna
hnízda na sledovaném území v ozimé pšenici), takže snůšky
jsou ohroženy již při seči pícnin nebo mlá ata při sklizni obi-
lovin. Hlavním úkolem projektu proto zůstává systematické
sledování doby hnízdění a jeho synchronizace s postupem
zemědělských prací. V případě, že je hnízdo včasnou sklizní
ohroženo, je nezbytné dohodnout s majitelem pozemku nebo
jeho nájemcem další postup, příp. další záchranné práce.

V roce 2005 zahnízdilo v opavském okrese prokazatelně
osm párů motáků lužních. Z tohoto počtu došlo, bohužel,
k ukončení hnízdění již v době snůšky u dvou párů, příčiny
nám nejsou známy. V dalších šesti hnízdech bylo zjištěno 20
mlá at. Z hlediska hrozící sklizně bylo nutno projednat její
velmi krátké odložení pouze v jednom případě. Úspěšně se
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Mlá ata motáka lužního g Kalous ušatý g Čáp bílý, mládě v expozici
g Čáp bílý, adopce mláděte

g Nahoře drozd kvíčala, krmení mlá at g OVF vydřata g Vlaštovka
před vypuštěním g Sýkora koňadra — mlá ata v budce g Lyska černá

projektu a vnesla do přípravy projektu další velmi potřebný
pozitivní impulz. V průběhu roku bylo definitivně také vy-
brána vypouštěcí lokalita a velká pozornost byla také věno-
vána dalšímu rozvíjení spolupráce se slovenskými partnery
projektu. Tato kladná spolupráce vyvrcholila v září 2005 uspo-
řádáním pracovního semináře k projektu „Návrat orla skalního
do Moravskoslezských Beskyd“ . Na tento seminář byly přizvá-
ny všechny zainteresované instituce, samosprávné úřady a ne-
vládní organizace. Na semináři jsme velmi podrobně infor-
movali o vlastním projektu, o dosavadních reintrodukcích
dravců ve světě a velký prostor měli také přítomní zástupci
ze Slovenska, kteří podrobně přítomné seznámili se strategií
ochrany orla skalního na Slovensku a kladně se vyjádřili k úzké
participaci na našem projektu. Na semináři nezazněl jediný
hlas nebo názor proti tomuto repatriačnímu projektu. V rámci
propagace projektu byl vydán plakát a připravovány a po-
stupně plněny jsou další dílčí kroky projektu s tím, že k prv-
nímu vypouštění by mělo dojít v srpnu 2006. Participaci na
projektu závazně přislíbila řada předních odborníků. S pro-
jektem byla také seznámena veřejnost prostřednictvím po-
řadu druhého programu ČT „Hádání o přírodě“, který byl uve-
den 27. 12. 2005. 

podařilo vyvést 13 mlá at, průměrný počet mlá at v nale-
zených hnízdech tak činil 2,16, započteme-li i dvě hnízda
zničená na počátku hnízdění, činí průměr 1,62 mlá at. I takto
nízké počty vyvedených mlá at nejsou ničím výjimečným
a zajiš ují zachování reprodukce a udržení i navýšení popu-
lace motáka lužního.

Dalším projektem byla výroba a rozmístění hnízdních pod-
ložek pro kalouse ušaté (Asio otus). Kalous ušatý je jedním
z druhů našich sov, který pro hnízdění využívá převážně opuš-



Ekologická výchova a osvěta
(Středisko ekologické výchovy

Ekocentrum „Aquila“)

g Základem CEV je venkovní expozice živých zvířat, která je
tvořena 16 voliérami, velkým „safari" výběhem a malým vý-
během pro nelétajícího orla mořského. Ve voliérách je umís-
těno cca 35 druhů zvířat, ve všech případech jde o zástupce
naší fauny, především ptáků. Všechna zvířata, která jsou zde
trvale umístěna, mají závažné trvalé následky po zraněních,
úrazech, která jim neumožňují život v přírodě, nebo se jedná
o zvířata držená dlouhodobě v zajetí a změny v jejich chování

jim neumožňují pobyt ve volné přírodě. Jedná se zejména
o dravce a sovy, dále o krkavcovité ptáky a malé pěvce. Ve
výběhu se volně pohybují čápi, volavka a husy. Někteří ptáci
se zde i úspěšně rozmnožují (jeden pár sov pálených, pošto-
lek obecných a poprvé v loňském roce i sýčci obecní), resp. je
využíváme jako pěstouny pro mlá ata vypadlá z hnízd. Hníz-
da a budky  jsou umístěny tak, aby měli ptáci potřebný pocit
bezpečí a zároveň mohli návštěvníci průběh hnízdění sle-
dovat. V případě sov pálených a sýčků obecných jsou budky
opatřeny zrcadlem na odklápěcí střeše a ptákům je možno
nahlédnou doslova do ložnice. Ke zpestření programů, by
krátkodobému, přispívají i někteří ptáci hnízdící v areálu stře-
diska volně. V loňském roce to byly sýkory koňadry, které
obsadily zavěšené budky a návštěvníci mohli sledovat kr-
mení mlá at a další hnízdní projevy. Bohužel neúspěchem
skončilo hnízdění hus polních. 

V první polovině roku vznikla „žabohadí expozice“ — výsek
krajiny typické pro Poodří s trojrozměrnými modely našich
plazů a obojživelníků. Za vytvoření této expozice musíme po-
děkovat zejména ing. Ivě Škrovové a ing. Milanu Lesniakovi,
kteří na ní pracovali bez nároku na odměnu. Na terase u ven-
kovního výběhu jsme vytvořili malou botanickou expozici s ně-
kterými vodními a mokřadními rostlinami Poodří.
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Záchranné centrum 
CITES

g Funkcí záchranného centra jsme pověřeni od října 1997.
V průběhu let 1997 až 2004 prošlo tímto našim zařízením
okolo 1 200 odebraných zvířat z nelegálního držení. V roce
2005 bylo z podnětu České inspekce životního prostředí a Po-
licie ČR do našeho centra přijato celkem 167 zabavených
ptáků: Poštolka obecná 3; Lyska černá 3; Holub hřivnáč 1;
Kalous ušatý 1; Zvonek zelený 2; Stehlík obecný 21; Čížek
lesní 19; Konopka obecná 14; Zvonohlík zahradní 68; Hýl
obecný 8; Křivka obecná 2; Pěnkava obecná 4; Vrabec polní
1; Straka obecná 7; Brkoslav severní 3; Káně lesní 2; Krkavec
velký 2; Ostříž lesní 5; Ťuhýk obecný 1. Celkový součet: 167.

Výukový program pro MěÚ Bílovec g Žabohadí a ptačí expozice

těných hnízd krkavcovitých pěvců ve volné, zemědělsky ob-
hospodařované krajině. V posledních několika letech byl u nás
pozorován poměrně znatelný pokles populace. Je možné, že
jedním z důvodů je i nedostatek hnízdních příležitostí, zejména
z důvodu úbytku populací vran obecných. Snažíme se proto
tento nedostatek vyrovnat rozmístěním umělých hnízdních
podložek. Tyto podložky mohou být vyrobeny jako vyplétané
kulaté košíky anebo mohou mít půdorys čtvercový s vyplé-
tanými nebo pevnými stěnami. Jejich rozměry jsou následu-
jící: hloubka 20 až 30 cm, šířka 45 až 55 cm. Nebytné je
jejich vyplnění vhodnou výstelkou, a to po okraj. Jako výstelku
je vhodné použít materiál, který nemůže být z hnízda vyfou-
kán silným větrem, dno pokryjeme vrstvou drnů nebo jem-
nějším štěrkem. Dvacet takovýchto nových hnízdních podlo-
žek vyrobil a rozmístil kolega Závalský v regionu Ostravy. Pod-
ložky byly instalovány na stromech, vzrostlých keřích (např.
na hlohu), výjimečně i na stožárech vysokého napětí ve výšce
5 až 18 m.

Za další poměrně rozsáhlou a organizačně náročnou akci
lze bezesporu považovat výsadbu nové aleje na lokalitě „Pod
Svincem“. V rámci této akce bylo vysázeno na 200 divokých
hrušní, vzniklá alej lemuje příjezdovou komunikaci k lyžař-
skému areálu a v průběhu dalších let by měla být dále dopl-
něna dalšími vhodnými dřevinami.

Nelze zapomenout na rozsáhlé brigádnické aktivity v areálu
stanice, schůzovní činnost, na výrazné aktivity v samospráv-
ných orgánech města Nového Jičína a v Ústřední výkonné
radě Českého svazu ochránců přírody. Z klasické spolkové čin-
nosti lze uvést výlet na kolech nebo společnou dovolenou
několika členů na řeckém ostrově Lefkada.

g Nově vysazená alej v lokalitě „Pod Svincem“.



Údržba a dostavba 
areálu stanice

g V roce 2005 byla opět kladena velká pozornost na údržbu
areálu stanice, je nasnadě, že práce tohoto charakteru jsou
především limitovány našimi finančními možnostmi. Nicmé-
ně podařilo se zčásti zrekonstruovat tzv. „velké komory“, tj.
chovatelský objekt vybudovaný v roce 1983. U tohoto objektu
byla vyměněna střešní krytina a zahnilé dřevěné části —
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Ovce Valašky
g Do programu záchrany, selekce a rozšíření chovu valašky
jsme zapojeni od roku 2000. V minulém roce čítalo naše stá-
dečko šest kusů, pět oveček a jeden chovný beran. Narodilo
se nám sedm jehňat, což je náš doposud největší chovatelský
úspěch.

Sad mizejících odrůd
g Jde o trvalý projekt, započatý koncem 70. let minulého sto-
letí, kdy byl v areálu stanice založen sad. Ten se rozkládá na
ploše téměř jednoho hektaru a čítá okolo 80 stromů. Zastou-
peno je zde kolem 60 odrůd, především jabloní. V uplynulém
roce probíhala pravidelná základní údržba sadu, výchovné
řezy a ošetřování stromů. Na rozdíl od roku 2004 byla úroda
zcela minimální a v této souvislosti nebylo ani možné po-
kračovat v inventarizaci a determinaci zastoupených odrůd.
Na údržbě zelených ploch v areálu stanice a tedy i sadu se
sponzorsky velmi významně podílela v roce 2005 firma Iva-
nek — Zeman, která si také zaslouží velké poděkování. Stejný
dík v souvislosti s dokončováním sadových úprav areálu stanice
patří také paní ing. Ivě Škrovové, která nám zpracovala studii
— projekt, který se nám z velké části podařilo zrealizovat.

CEV nabízí celkem šest ekovýchovných programů určených
pro žáky a studenty všech stupňů škol (Živá příroda, Ptáci
na poli, v lese, u vody, Boudo, budko, kdo v tobě přebývá, Od
vajíčka k mláděti, Šelmy — zvláště velké a Člověk a zvíře).
Tyto programy jsou vždy upraveny tak, aby odpovídaly věku
žáků, kteří tyto programy absolvují. Pro studenty Veterinární
a farmaceutické univerzity jsme realizovali odvozený pro-
gram „Druhová ochrana živočichů v záchranných stanicích“
a program „Manipulace s nebezpečnými živočichy (dravci,
sovy, brodiví)“.  Naše CEV je zařazeno do společného pro-
gramu středisek ekologické výchovy Pavučina a ČSOP, při-
čemž tento program finančně podporuje ministerstvo ŽP.

V roce 2005 absolvovalo výukové programy splňující pod-
mínky zařazení do Pavučiny 2 730 žáků a studentů všech
stupňů škol, od mateřských po vysoké.  Ve srovnání s rokem
2004 jde o nárůst o 14,9 %.

Na základě smlouvy probíhala v Ekocentru stejně jako v mi-
nulých letech individuální praxe studentů Střední zeměděl-
ské školy v Novém Jičíně a Střední zemědělské školy v Rož-
nově pod Radhoštěm. Během prázdnin absolvovala měsíční
praxi i česká studentka britské Plumpton College — školy,
která připravuje odborníky pro všechny obory zemědělství,
lesnictví a chovu exotických zvířat. Spolupracujeme i s OMS
ČMMJ při přípravě mysliveckých adeptů.

Stejně jako v předcházejících letech jsme nabízeli komen-
tovanou prohlídku CEV vždy ve volných dnech v 11 hodin.
Dny otevřených dveří probíhaly v rámci „Otvírání Poodří“
a „Pooderských rybářských slavností“. Tyto akce pořádala
obec Bartošovice ve spolupráci s regionem Poodří. 

Přestože většina návštěvníků k nám jezdí z území Morav-
skoslezského kraje a z krajů sousedních, přivítali jsme i náv-
štěvníky ze zahraničí — Slovenska, Polska, Německa, Ma ar-
ska, USA. Celková návštěvnost v roce 2005 narostla o 17 %
a dosáhla 5 400 osob. 

Kromě akcí a programů v Ekocentru jsme realizovali před-
nášky na Gymnáziu ve Frenštátě p. R., SZeŠ v Novém Jičíně,
Ekolyceu v Ostravě a o našich aktivitách jsme informovali
i při příležitosti „Dne Země“ v Ostravě Porubě.

opláštění voliér. Vyměněna byla také krytina střechy na ob-
jektu „přípravny krmení“. Tyto klempířsko-pokryvačské práce
byly provedeny na celkové výměře přesahující 170 m2. Nově
vystavěna byla voliéra s malou vodní plochou (3 m x 2,5 m x
2 m), která je určena pro krátkodobou péči o ptáky vázané
na vodní ekosystémy. Byla provedena řada konzervačních
nátěrů např. 1/3 dřevěného oplocení stanice, vyměněny kon-
strukční prvky (zahnilé trámy) u tzv. „nových komor“. Vybu-
dována byla také menší voliéra pro krátkodobé držení po-
raněných labutí, volavek, čápů apod. V provozním objektu
došlo k významné „reorganizaci“ místností, byla vytvořena
samostatná kotelna a podařilo se zlepšit šatnové podmínky
pro zaměstnance. Upravena a zateplena byla stáj pro ovečky.
Hodně času si vyžádala i drobná údržba celého tříhektaro-
vého areálu stanice, jakožto i strojového parku a dalšího
technického vybavení.     

g Vrba červená



Základní údaje 
o organizaci

g Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 1980, od
počátku roku 1992 provozujeme záchranou stanici a od roku
2000 také centrum ekologické výchovy. Jsme součástí Čes-
kého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní orga-
nizace v ČR.
g Sídlo organizace: Nový Jičín, Palackého 74, PSČ 741 01
g Adresa  zařízení: ZO ČSOP Nový Jičín — Záchranná  stanice

a středisko ekologické výchovy, Bartošovice na Moravě 
čp. 146, PSČ 742 54

g Identifikační číslo: 47657901
g DIČ: CZ 47657901
g Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Nový Jičín,

Štefánikova 1, číslo účtu: 163322151 / 0600
g Telefon, záznamník a fax do stanice 

a střediska ekologické výchovy: 556 758 675
g Mobilní telefony: služba pro provoz záchranné stanice  

a CEV (po pracovní době) 723 648 759 Jan Kašinský, 
služba mimo pracovní dny 602 271 836, 
vedoucí zařízení Petr Orel 602 540 037

g E-mailové adresy: Záchranná stanice (ZS) Petr Orel: 
csopnj@applet.cz
Centrum ekologické výchovy (CEV) Jan Kašinský: 
cevbartosovice@applet.cz

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

g Počet řádných členů k 31. 3. 2005: 18

Personální zajištění
aktivit ČSOP Nový Jičín

g Výbor organizace pracoval v roce 2005 v tomto složení:
Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), 
Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková
(jednatelka), Zdeněk Sedlář, MUDr. Ludmila Máslová
(revizorka organizace)

g Zaměstnanci: Petr Orel (vedoucí zařízení),
Jan Kašinský (zástupce vedoucího, odpovídá za provoz
střediska ekologické výchovy), Radim Wryszcz (ošetřovatel
a Marek Hanzlík (ošetřovatel)  

g Spolupracovníci: Radim Maloušek (úzká participace 
na vlastním provozu ZS a CEV),
Miroslav Tarča (údržba areálu 
a zajištění provozu ZS a CEV), 
ing. Otakar Závalský (spolupráce na zabezpečení
odborných projektů ZS a CEV) 

g O ostrahu areálu v Bartošovicích na Moravě se na plný
úvazek opět starala naše Sára (služební pes — leonberger)
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Finanční zpráva
za rok 2005

gPříjmy celkem:...............................2 411 tis. Kč
z toho:

g Účelové prostředky z krajských úřadů, 
měst a obcí……............................................. 1 154 tis. Kč 

g Granty ČSOP.......................................................614 tis. Kč
g Výukové programy a vedení exkurzí..................120 tis. Kč 
g Dary....................................................................246 tis. Kč 
g Ostatní příjmy související 

s činností organizace..........................................277 tis. Kč 

gVýdaje celkem:...............................2 709 tis. Kč
z toho čerpáno na zajištění jednotlivých 
programů a projektů:

g Záchrana handicapovaných živočichů............1 252 tis. Kč
g Regionální záchranné projekty:

sýček obecný a sova pálená...............................101 tis.Kč
orel skalní.............................................................95 tis. Kč
ostatní druhy........................................................ 78 tis. Kč

g Provoz Záchranného centra CITES.....................125 tis. Kč
g Provoz centra ekologické výchovy ....................623 tis. Kč
g Údržba areálu a objektů....................................401 tis. Kč
g Údržba technického zařízení................................34 tis. Kč


