
VÝROČNÍ ZPRÁVA



Základní údaje
o organizaci

Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 1980, od
počátku roku 1992 provozujeme záchrannou stanici,

od roku 2000 také centrum ekologické výchovy a od roku
2006 Informační centrum CHKO Poodří. Jsme součástí
Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní
ekologické organizace v České republice.

g Sídlo organizace: Nový Jičín, Palackého 1986/74, 741 01
g Adresa  zařízení: ZO ČSOP Nový Jičín — 

Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, 
Bartošovice na Moravě, čp. 146, 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
Komerční banka, Nový Jičín, 43-4305880297/0100

g Telefon, záznamník a fax do zařízení: 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:
orel@csopnj.cz  
zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz  
Centrum ekologické výchovy (CEV) 
a Informační centrum CHKO Poodří (IC) Jan Kašinský: 
kasinský@csopnj.cz 
cevbartosovice@csopnj.cz 

g Na internetu nás najdete na adrese: www.csopnj.cz
g Počet řádných členů k 31. 12. 2008: 28
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Uplynulý rok 2008 byl čtvrtstoletím v trvání Záchranné
stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. 

Toto zařízení bylo slavnostně otevřeno 28. října 1983
jako první zařízení svého druhu v tehdejší ČSSR, resp. 
v celé střední Evropě. Za 25 let činnosti, především pak
za 17 let kdy toto zařízení provozuje ZO ČSOP Nový Jičín,
prodělala stanice celou řadu změn týkajících se jak sta-
vebně-technického stavu, tak i vlastní ochranářské náplně.
Ze zařízení specializovaného na druhovou ochranu geno-
fondu se postupně stalo také významné regionální eko-
výchovné pracoviště s téměř osmitisícovou návštěvností.
Systematická a mravenčí práce je spojená také s reali-
zací záchranných programů kriticky a silně ohrožených
druhů. Dosažené výsledky u těchto projektů (tj. sýček
obecný, sova pálená a orel skalní), jsou viditelné a do-
dávají nám energii do další ochranářské práce.

Úvodní slovo
Rehek domácí a drozd brávník
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Loňský rok byl rokem poměrně rozsáhlých příprav a vel-
kého úsilí při zpracovávání projektové dokumentace 
a předkládání rozsáhlého projektu do Operačního progra-
mu životního prostředí. Naše žádost byla v této souvis-
losti Státním fondem životního prostředí ČR akceptována
a tak v druhé polovině roku 2009 by měla být zahájena
rekonstrukce chovatelských i provozních objektů, ale i do-
stavba rehabilitačních a expozičních voliér. To vše s cílem
zlepšit pohodu chovaných zvířat, vytvořit lepší podmínky
pro rehabilitaci a přípravu na vypuštění a celkově zmo-
dernizovat areál. V neposlední řadě jej také zatraktivnit
pro veřejnost. 

Podařilo se nám také získat finance na další realizaci
projektu „Návrat orla skalního do České republiky“, a to na
roky 2009 až 2011. Díky této podpoře z prostředků Evrop-
ské unie se budeme také v rámci tohoto projektu moci vě-
novat v daleko větší míře i ekologické výchově a osvětě. 

Rok 2008 hodnotím pozitivně, jako další rok, kdy jsme
malými krůčky postupovali dopředu. Dělo se tak díky spo-
lečnému úsilí zaměstnanců, externích spolupracovníků
a samozřejmě všech aktivních členů organizace. V ne-
poslední řadě také díky všem našim partnerům, donáto-
rům, drobným dárcům, příznivcům a celé řadě přátel. 

Věřím, že si po přečtení této zprávy každý udělá sám
úsudek o rozsahu, pestrosti a smysluplnosti naší ochra-
nářské a ekovýchovné práce. 

Upřímně děkuji všem, kteří přispěli k realizaci všech
aktivit základní organizace Českého svazu ochránců pří-
rody v Novém Jičíně.

Petr Orel, leden 2009

Lasice kolčava
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(záchrana zraněných či jinak 
hendikepovaných volně žijících živočichů)

Jde o jeden ze dvou základních projektů naší organi-
zace. Tento program nechápeme jako ochranářskou

práci, která zásadním způsobem ovlivňuje zachování
a udržení biodiverzity v naší přírodě. Pouze svou měrou
přispíváme k udržení druhové rozmanitosti přírody, k za-
chování populací volně žijících zvířat. Z našeho pohledu
jde hlavně a především o etický 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 pří-
padech 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 záchranných
stanic, fungující pod patronací Českého svazu ochránců
přírody. V rámci této dohody zajiš�ujeme komplexní péči
o zraněné volně žijící živočichy na převážné většině Mo-
ravskoslezského kraje (mimo Rýmařova a Bruntálu). Dále
je to Zlínský kraj, a to správní území pověřených úřadů
Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Rožnov pod
Radhoštěm a Vsetín. Z Olomouckého kraje jsou to Hra-
nice na Moravě a Lipník nad Bečvou. 

V roce 2008 jsme do našeho zařízení 
z výše uvedené oblasti převzali  

(respektive pečovali) o celkem 1022 zvířat.

Záchranná stanice
Samec poštolky obecné zraněný elektrickým proudem
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za rok 2008 dle druhů:
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Druh Př
ija

to
 v

 r
oc

e 
20

08

Př
ev

od
 z

 r
ok

u 
20

07

N
ep

řij
at

Př
ed

án
í

Ú
hy

n,
 u

tr
ac

en
í

V 
dr

že
ní

Vy
pu

št
ěn

í

Zt
rá

ta

Bažant obecný 37 37
Brhlík lesní 1 1
Brkoslav severní 1 1
Bukáček malý 1 1
Čáp bílý 11 4 1 6
Dlask tlustozobý 3 1 1 1
Drozd brávník 1 1
Drozd zpěvný 5 1 4
Dřemlík tundrový 1 1
Fretka tchořovitá 1 1
Havran polní 4 1 2 2
Holub domácí 1 1
Holub hřivnáč 20 4 1 15
Hrdlička zahradní 1 1
Husa velká 1 1
Jestřáb lesní 5 1 1 3
Ještěrka obecná 51 51
Ježek východní 14 4 1 2 11
Ježek západní 203 99 53 44 106
Jiřička obecná 11 4 7
Kachna divoká 13 4 9
Kalous ušatý 21 1 6 15
Káně lesní 39 2 1 1 24 2 11
Kavka obecná 3 3
Konipas bílý 1 1
Kos černý 26 9 1 16
Krahujec obecný 19 1 1 6 1 11
Králíček obecný 1 1
Krkavec velký 2 2
Křivka obecná 1 1
Kuna skalní 6 6
Labu� velká 11 8 3
Lasice kolčava 2 2
Ledňáček říční 2 1 1
Lelek lesní 1 1
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Liška obecná 2 2
Lyska černá 2 2
Morčák velký 4 4
Moták pochop 5 4 1
Netopýr brvitý 1 1
Netopýr pestrý 7 2 5
Netopýr rezav. 2 2
Netopýr sp. 5 3 2
Netopýr stro. 1 1
Netopýr večer. 1 1
Orel skalní 1 1 1
Orel stepní 1 1
Ostříž lesní 2 1 1
Pěnice černohla. 1 1
Pěnkava obec. 6 5 1
Pižmovka dom. 1 1
Plch lesní 1 1
Plch velký 2 2
Polák velký 4 4
Poštolka obec. 166 11 64 3 99
Potápka roháč 2 2
Puštík obecný 26 2 8 18
Racek chechta. 4 2 2
Racek stříbřitý 1 1
Raroh jižní 1 1
Raroh kříženec 2 2
Rehek domácí 18 18
Rorýs obecný 79 26 53
Slepýš křehký 1 1
Slípka zelenono. 1 1
Sluka lesní 2 2
Sojka obecná 9 1 1 8
Sokol stěhovavý 1 1
Sova pálená 17 17 8
Srnec obecný 10 1 7 1 1 1
Stehlík obecný 2 1 1
Straka obecná 4 2 2
Strakapoud ma. 1 1
Strakapoud vel. 8 5 3
Strnad obecný 1 1
Sýček obecný 9 1 8
Sýkora babka 1 1
Sýkora koňadra 15 2 13
Sýkora modřin. 7 1 6
Sýkora uhel. 2 2
Užovka obojková 2 1 1
Včelojed lesní 1 1
Veverka obecná 19 5 1 13
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Vlaštovka obecná 8 2 6
Volavka popelavá 8 6 1 1
Vrabec domácí 4 4
Vrabec polní 2 1 1
Vrána obecná šed. 3 1 1 1
Vydra říční 2 2
Výr velký 4 2 1 1
Zajíc polní 11 11
Zvonek zelený 3 3
Zvonohlík zahrad. 4 2 2
Želva nádherná 3 2 1
Žluna zelená 5 5

Celkem bylo za období let 1983 až 2008 přijato 10 866
živočichů 208 druhů. Z toho byli 3 obojživelníci 2 dru-

hy, 166 plazů 12 druhů, 8 581 ptáků 159 druhů a 2 116
savců 36 druhů. 

Poprvé přijaté druhy ve
stanici v roce 2008: sle-

pýš křehký, morčák velký,
králíček obecný, sýkora
uhelníček, plch velký, ne-
topýr stromový.

Celkem:            1022 124 3   16 324 68 610  1

Ohrožené druhy označeny kurzivou, 
silně ohrožené tučně, kriticky ohrožené zeleně.

Záchranný transfer: 
Rosnička zelená 600, ropucha zelená 2

Kachňata morčáka velkého
a srnec obecný
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programy vybraných
ohrožených druhů

Naplňování těchto projektů je především motivováno
snahou o obnovu a posílení populací vybraných druhů

kriticky a silně ohrožených živočichů. Snažíme se klást
důraz na komplexnost programů a vzájemnou prováza-
nost jeho jednotlivých částí, jako je monitoring, ochrana
hnízdních biotopů a hnízdiš� samotných, vytváření no-
vých hnízdních možností (budky, hnízdní podložky aj.),
záchranné transfery, odchov v zajetí, následné vypouš-
tění mlá	at a eliminace negativních jevů přímo ohrožu-
jících jedince nebo celé populace.

Regionální záchranné

R e g i o n á l n í  z á c h r a n n ý  p r o g r a m  

Tento projekt je řešen v úzké spolupráci se Správou Chrá-
něné krajinné oblasti Poodří a ZOO Ostrava. V rámci

projektu probíhal monitoring především na území okresu
Nový Jičín, podrobně pak na území CHKO Poodří. Fyzicky
byly zkontrolovány všechny budky vyvěšené v minulých
letech. Na území CHKO Poodří v uplynulém roce, tak jako
v roce 2007, hnízdilo minimálně 11 párů sov pálených.
Z vlastního odchovu a z odchovu ZOO Ostrava bylo na
vybraných lokalitách v Poodří vypuštěno 36 mlá�at sovy
pálené.

Sova pálená(Tyto alba) 

Sova pálená s vylíhnutými mlá�aty
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Sýček obecný 
R e g i o n á l n í  z á c h r a n n ý  p r o g r a m  

Také tento projekt je řešen ve spolupráci se Správou
CHKO Poodří se sídlem ve Studénce a ZOO Ostrava.

Projekt je realizován již od roku 2000. Sýček obecný je
bezesporu naším nejvíce ohroženým druhem sovy. V jar-
ních měsících probíhal monitoring v terénu (s pomocí
akustické nahrávky). Tedy pouze na lokalitách, kde již
od roku 2000 probíhá repatriace odchovaných mlá	at.
V měsíci květnu pak byla provedena kontrola všech bu-
dek vyvěšených na území CHKO Poodří. Hnízdění se ne-
podařilo prokázat. Trvalý výskyt tohoto druhu je sledován
na několika vypouštěcích lokalitách, velmi nadějný je
pak na katastrálním území tří obcí v CHKO Poodří. V roce
2008 bylo vypuštěno na území CHKO Poodří 24 mlá�at
sýčků obecných, a to nejen z vlastního odchovu, ale
také z odchovu zoologických zahrad Ostrava a Plzeň. 

(Athene noctua) 

Sýček obecný, vypouštění, zámek Studénka
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Návrat orla skalního 
d o  M o r a v s k o s l e z s k ý c h  B e s k y d  v  r o c e  2 0 0 8

Příprava projektu byla zahájena v polovině 90. let mi-
nulého století, mimo jiné byla zjiš�ována všechna his-

torická data o výskytu a hnízdění orla skalního na území
České republiky a připraveny podklady pro vypracování
záchranného programu.

Předmětem projektu je obnovení hnízdní populace orla
skalního v Beskydech, respektive v České republice. Orel
skalní na území České republiky hnízdil prokazatelně
před 115 lety. Tato populace však byla člověkem po-
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stupně zlikvidována, což dokládá řada archivních mate-
riálů. Orel skalní je velmi konzervativní druh, přísně vá-
zaný na místo svého narození, kde se v dospělosti vrací
a obsazuje uvolněné hnízdní teritorium nebo se usadí 
v jeho okrajové části. Na tom je také založena filozofie
projektu. Na vybrané lokalitě v Beskydech jsou mlá	ata
orla skalního vypouštěna od roku 2006 a budou vypou-
štěna ještě v následujících třech letech, tedy celkem po
dobu šesti let. Projekt probíhá v úzké spolupráci se Štát-
nou ochranou prírody SR, ZOO Ostrava, AOPK Správou
CHKO Beskydy, Lesy ČR, s.p. — Lesní správou Frenštát pod
Radhoštěm. Mediálním partnerem je on line deník Aktu-
álně.cz. 

Plakát vydaný ZOO Ostrava 
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V roce 2008 byla vypuštěna další čtyři mlá	ata, samice
Isabela, Kika a samci Charlie a Jakub a také jednoroční
samec Evžen. Stalo se tak tentokrát 8. srpna 2008. Všem
orlům byly nainstalovány rádiové vysílačky. Vůbec po-
prvé byla v rámci tohoto projektu instalována také sate-
litní vysílačka, kterou dostal samec Jakub. Díky této tech-
nické vymoženosti sledujeme velmi pozorně průběh jeho
pohnízdní potulky. Samec Evžen byl nalezen mrtvý 20. 8.
2008, přesná příčina úhynu nebyla ani pitvou určena,
nejpravděpodobnějším důvodem je otrava, možná po
uštknutí zmijí obecnou. 

Zařízení a technika určená pro monitoring vypuštěných orlů
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Celkem bylo tedy v rámci tohoto projektu vypuštěno
12 orlů skalních (8 samic a 4 samci), jeden samec (výše
zmiňovaný Evžen) zahynul.

Podrobně o průběhu projektu informujeme na našem
webu: www.csopnj.cz, podrobné informace jsou také
na webových stránkách partnerů projektu: www.zoo-
ostrava.cz a www.aktualne.cz. Připravujeme také spe-
ciální web tohoto projektu.

Generálním partnerem
projektu je Mattoni.
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projekty a aktivity
Monitoring a ochrana motáka lužního (Cirkus pygar-

gus) v roce 2008. Stejně jako v předchozích letech
byla přednostně sledována hnízdní populace motáků
lužních v okrese Opava a na Novojičínsku. Hlavním úko-
lem jejich sledování je zabránit případným ztrátám při
sklizni obilovin, případně pícnin v období, kdy na hníz-
dech jsou ještě nevzletná mlá	ata. 

Monitoring a praktická ochrana výra velkého (Bubo
bubo) v roce 2008 v Moravskoslezském kraji. Tomuto

druhu byla věnována pozornost zejména na čtyřech tra-
dičních hnízdištích.

Kontrola a údržba umělých hnízd a budek pro kalouse
ušaté a poštolky obecné v Moravskoslezském kraji. 

V roce 2008 byla provedena kontrola 47 hnízdiš� pošto-
lek obecných (zejména budek na stožárech VN a VVN,
popř. budek na obytných budovách) a 15 umělých hnízd
pro kalousy ušaté.

Olejové laguny v Ostravě. Dle svých možností jsme při-
spěli k řešení tohoto velmi závažného ekologického

problému v Moravskoslezském kraji. 

Další ochranářské 
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Ornitologická zajímavost. Začátkem listopadu 2008 se
na území CHKO Poodří, mj. i na Dolním bartošovic-

kém rybníku, zdržoval mladý exemplář pelikána bílého
(Pelecanus onocrotalus), viz foto. Tento mohutný pták vzbu-
dil samozřejmě poměrně velkou pozornost ochranářské
veřejnosti, ale i rybářské. Běžně tento druh hnízdí na Bal-
káně a ve východní Evropě, v České republice se objevuje
zcela ojediněle, zpravidla v jarním období.

Den stromů. Den stromů 2008, který si v České repub-
lice každoročně připomínáme 20. října, oslavili v roce

2008 členové naší organizace výsadbou dvou lip v katas-
trálním území Žilina u Nového Jičína. Lokalita vybraná
ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského
úřadu Nový Jičín se nachází na začátku nově vybudo-
vané cyklostezky, která směřuje z Nového Jičína od ulice
Slezské na Libhoš� a Rybí. Její součástí je nově zrekon-
struovaná stavba kapličky, která byla na místo přenesena
a opravena prostřednictvím členů Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína. 

Další ochranářské aktivity. Provedli jsme dva záchran-
né transfery obojživelníků z lokalit, kde byli ohroženi

na existenci. V jednom případě se jednalo o přesun do-
spělých jedinců ropuchy obecné ze zahradního jezírka.
Ve druhém pak přesun cca 600 pulců rosničky obecné
ze zahradního bazénu. Bazén určený ke koupání byl již
poškozen a majitelé jej chtěli vyměnit za nový. Proto jsme
provedli přesun pulců na náhradní lokality, kde byl je-
jich vývoj úspěšně dokončen. 

Pelikán bílý na Dolním 
bartošovickém rybníku



Výroční zpráva za rok 200818

Ve Veřovských vrších jsme vyvěsili jednu budku pro
holuba doupňáka, 20 budek — „sýkorníků“, vybudovali
další tůňku pro obojživelníky. 

Do líhniště ještěrek v naší „Živé zahradě“ jsme přidali
50 vajíček ještěrek obecných nalezených v hromadě štěr-
kopísku určeného pro výrobu betonu na stavbě. Z vět-
šiny vajíček se následně vylíhla mlá	ata. 

Jako raritu je možné uvést vyhnízdění krutihlava obec-
ného v jedné z budek vyvěšených naším členem ing. O.
Závalským v Ostravě-Martinově. Tento kolega se také pra-
videlně věnuje čištění přírodní rezervace Štěpán a pří-
rodní památky Turkov. 

V průběhu celého roku byl prováděn příležitostný
monitoring výskytu vydry říční na území CHKO Poodří. 

Nelze samozřejmě zapomenout na rozsáhlé brigád-
nické aktivity v areálu stanice, společný výšlap po na-
učné stezce Františka Palackého, schůzovní činnost, čin-
nost v Ústřední výkonné radě Českého svazu ochránců
přírody a v jeho odborných orgánech. Z klasických spol-
kových aktivit je pak možné uvést společný výlet na
kolech, vánoční večírek doplněný odborným programem
atd. 

Vzácné návštěvy roce 2008. Ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy paní Mgr. Dana Kuchtová. Naše

zařízení navštívil také předseda představenstva Tatry
Kopřivnice, a.s. pan Donald A. Adams s chotí, paní
Editou Adams.

Záchranné centrum v roce 2008. Funkcí záchranného
centra jsme pověření od října 1997. V roce 2008 bylo

z podnětu státních orgánů do našeho centra přijato cel-
kem 33 zabavených živočichů.
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a osvěta
Od roku 2000 je základem ekocentra venkovní expo-

zice živých zvířat tvořená v současnosti 16 voliérami,
jedním velkým „safari“ výběhem a malým výběhem pro
dočasné umístění některých živočichů — srnčat. V areálu
venkovní expozice je umístěno cca 35 druhů zvířat, ve
všech případech zástupců naší fauny, především ptáků.
Všechna zvířata, která jsou zde trvale umístěna, mají
závažné trvalé následky po úrazech, pro které nejsou
schopna přežít v přírodě nebo se jedná o zvířata držená
dlouhodobě v zajetí a změny v jejich chování jim ne-
umožňují život ve volnosti. Jedná se zejména o dravce 
a sovy, dále o krkavcovité ptáky a malé pěvce. Ze savců
pak veverky. Ve výběhu se volně pohybují čápi, volavka,
husy a srna. Někteří ptáci se zde i úspěšně rozmnožují 
(jeden pár sov pálených, poštolek obecných a výrečků
malých). V některých případech využíváme tyto ptáky 
i jako pěstouny pro osiřelá nebo opuštěná mlá	ata. Bud-
ky a hnízdní plošiny, určené pro hnízdění některých dru-
hů, jsou umístěny tak, aby bylo možno ptáky sledovat,
nebo je víko budek opatřeno zrcadlem a návštěvníci tak
mohou průběh hnízdění sledovat během programů. Místo
dvou malých jezírek bylo v druhé polovině léta vybudo-
váno jedno větší, které rozšíří možnosti existence živo-
čichů a rostlin vázaných na vodní a mokřadní prostředí.

CEV nabízí celkem osm ekovýchovných programů urče-
ných pro žáky a studenty všech stupňů škol (Živá příroda;
Ptáci na poli, v lese, u vody; Ptáci a jejich potrava; Bou-
do, budko, kdo v tobě přebývá; Od vajíčka k mláděti;
Šelmy — zvláště velké; Člověk a zvíře a Terénní exkurze).
Podrobnosti o programech najdete na našich webových
stránkách http://www.csopnj.cz/program.php

Ekologická výchova 

Mlá�ata krahujce obecného
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Tyto programy jsou vždy upraveny tak, aby odpoví-
daly věku žáků, kteří programy absolvují. Pro studenty
Veterinární a farmaceutické univerzity jsme realizovali
odvozený program „Druhová ochrana živočichů v zá-
chranných stanicích“ a program „Manipulace s nebez-
pečnými živočichy (dravci, sovy, brodiví)“. Naše CEV je
zařazeno do společného programu středisek ekologické
výchovy Pavučina a ČSOP, přičemž tento program fi-
nančně podporuje Ministerstvo životního prostředí.

Prezentovali jsme naši činnost v rámci akcí ke Dni Země
v Ostravě-Porubě a Fulneku.

Na základě smlouvy probíhala v Ekocentru stejně jako
v minulých letech individuální praxe studentů Střední
školy přírodovědné a zemědělské v Novém Jičíně, ale
také ze Střední lesnické školy v Hranicích a Střední ze-
mědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoš-
těm. Ve stanici probíhala i část praktických maturit oboru
Ochrana a obnova životního prostředí. Spolupracujeme
i s OMS ČMMJ při přípravě mysliveckých adeptů.
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V roce 2008 jsme rozšířili návštěvní dobu pro malé
skupiny a individuální návštěvníky. Ve volných dnech
od května do konce října bylo zájemcům k dispozici pět
termínů začátků prohlídek, kdy školení průvodci pře-
vážně z řad studentů vedli prohlídky Informačního centra
CHKO Poodří, venkovní Expozice živých zvířat a areálu
Živé zahrady. Šlo o zjednodušený a upravený program
„Živá příroda nadosah“. Dny otevřených dveří probíhaly
v rámci „Otvírání Poodří“ a „Pooderských rybářských
slavností“. Tyto akce pořádala obec Bartošovice ve spo-
lupráci s regionem Poodří. V říjnu jsme se zúčastnili akce
„Den zvířat“, pořádané Centrem volného času Astra ve
Frenštátě pod Radhoštěm.

Přestože většina návštěvníků k nám jezdí z území
Moravskoslezského kraje a z krajů sousedních, přivítali
jsme i návštěvníky ze zahraničí. Celkem se všech aktivit
pořádaných Ekocentrem zúčastnilo více než 7 800 osob.

Brigádnické aktivity členů ČSOP
v areálu stanice

Návštěva předsedy představenstva Tatry Kopřivnice, a.s. 
pana Donalda A. Adamse s chotí,  paní Editou Adams
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Ovce Valašky
Do programu záchrany, selekce a rozšíření chovu ovce

Valašky jsme zapojeni od roku 2000. V minulém roce
čítalo naše stádečko sedm kusů bahnic a jeden chovný
beran. Narodilo se nám šest jehňat. 28. května 2009 pro-
běhlo v našem zařízení v Bartošovicích jednání Klubu
chovatelů a příznivců plemene ovcí Valašská ovce. 

Centrum ekologické výchovy provozuje Informační cen-
trum CHKO Poodří a nabízí a realizuje celkem osm zá-
kladních ekovýchovných programů určených zejména
žákům a studentům mateřských, základních a středních
škol. Součástí všech programů je část věnovaná popisu
rizik, se kterými se zvířata setkávají, zejména ve vztahu
k lidským činnostem. 

Programy jsou nabízeny ve variantách pro různé vě-
kové kategorie a jsou od nich odvozeny i programy semi-
nářů určených pro vysoké školy přírodovědného zamě-
ření. Každoročně tyto semináře absolvují studenti Vete-
rinární a farmaceutické univerzity Brno — Fakulty hygieny
a epidemiologie a Fakulty veterinárního lékařství. 

V roce 2008 byl úspěšně ukončen také projekt „Sí� vzdě-
lávacích a informačních center ČR“, který byl realizován
v rámci programu OPRZL.
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Jde o trvalý projekt, započatý koncem 70. let minulého
století, kdy byl v areálu stanice založen sad. Tento se

rozkládá na ploše téměř jednoho hektaru a čítá okolo 65
stromů. Zastoupeno je zde okolo 30 odrůd, především
jabloní. V uplynulém roce probíhala pravidelná základní
údržba sadu, výchovné řezy, ošetřování stromů a ze zdra-
votních důvodů musela být také část ovocných stromů
vykácena. 

Sad mizejících odrůd

Vroce 2008 byla opět kladena velká pozornost na údrž-
bu areálu stanice. Je nasnadě, že práce tohoto cha-

rakteru jsou především limitovány našimi finančními
možnostmi. Nicméně podařilo se z velké části zrekonstru-
ovat tzv. Velké komory a Nové komory, opravit střechu
hlavní budovy a vyměnit krytinu na tzv. Malých komo-
rách. 

Údržba a dostavba
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za rok 2008
g Příjmy celkem:......................4.278.430,- Kč

z toho:
g Účelové prostředky z krajských úřadů, 

měst a obcí…….......................................996.257,- Kč
g Projekty financované 

prostřednictvím ČSOP.............................. 888.119,- Kč
g Příjmy z výukových programů, 

za vedení exkurzí, vstupné...................... 139.559,- Kč 
g Dary........................................................ 216.986,- Kč
g Ostatní příjmy související 

s činností organizace............................ 1.150.731,- Kč 
g Nadační Fond Hyundai........................... 150.000,- Kč 
g Obecní fond Tatry................................... 200.000,- Kč
g Ministerstvo kultury ČR............................. 65.000,- Kč  
g Příjmy z reklamy....................................... 92.000,- Kč  
g Finanční prostředky na projekt z EU....... 379.778,- Kč  

g Výdaje celkem:. .................. 3.535.122,- Kč

z toho čerpáno na zajištění jednotlivých programů 
a projektů:

g Záchranná stanice 
pro volně žijící živočichy...................... 1.434.679,- Kč
Regionální záchranné projekty:

g Sýček obecný a sova pálená................... 150.000,- Kč
g Projekt „orel skalní“................................ 636.000,- Kč
g Provoz záchranného centra CITES........... 105.000,- Kč
g Provoz centra ekologické výchovy........... 850.000,- Kč
g Údržba areálu, objektů  a zařízení......... 328.600,- Kč  
g Ostatní výdaje........................................... 30.843,- Kč

Finanční rezerva je určena na krytí rozsáhlého projektu
„Rekonstrukce a dostavba chovatelských a účelových za-
řízení (včetně vybavení) Záchranné stanice Bartošovice“.
V roce 2008 byla zahájena tvorba rezervy na opravy.

Finanční zpráva 



g Naplňování všech odborných programů a projektů,
údržba a dostavba areálu stanice by nebyla možná bez
pochopení, úzké spolupráce, finanční participace a ne-
zištné pomoci celé řady spolupracovníků, firem, nevlád-
ních organizací a především díky státní správy a samo-
správy. 

Touto cestou co nejupřímněji děkujeme za veške-
rou pomoc, přízeň, důvěru, ale i slova povzbuzení.

Petr Orel, předseda organizace

Za finanční a materiální podporu děkujeme 
těmto subjektům a jednotlivcům:

g MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
g MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE g
ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÁ RADA ČESKÉHO SVAZU OCHRÁN-
CŮ PŘÍRODY V PRAZE g MATTONI g ZOOLOGICKÁ ZA-
HRADA OSTRAVA g OBECNÍ FOND TATRY, TATRA a.s.
g NADAČNÍ FOND HYUNDAI g STATUTÁRNÍ MĚSTO
OSTRAVA g ZLÍNSKÝ KRAJ SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ g
ORBIT s.r.o. NOVÝ JIČÍN g AOPK SPRÁVA CHKO PO-
ODŘÍ g AOPK SPRÁVA CHKO BESKYDY g MĚSTO NOVÝ
JIČÍN g ČEZ, A.S. PRAHA g SDRUŽENÍ STŘEDISEK
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PAVUČINA g LESY ČESKÉ RE-
PUBLIKY s.p. HRADEC KRÁLOVÉ g MINISTERSTVO
KULTURY ČR g RASK-PUL a.s. NOVÝ JIČÍN g STATU-
TÁRNÍ MĚSTO OPAVA g STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
g MĚSTO KARVINÁ g MĚSTO HRANICE g MĚSTO
KOPŘIVNICE g MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ g MĚSTO
BÍLOVEC g NADACE PARTNERSTVÍ g MĚSTO TŘINEC
g MĚSTO ODRY g MĚSTO BOHUMÍN g MĚSTYS SUCH-
DOL NAD ODROU g MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PÍŠŤ g
D. STRAKOŠOVÁ g Ing. Z. RAŠKA gR. OPÍCHAL gE. BO-
RUTOVÁ g A. BOREJOVÁ g J. MATTIVIOVÁ g B. JIROVÁ
g R. OSIČKOVÁ g pí SÝKOROVÁ g Dr. K. HUSÁK g P.
STAVBARA g JUDr. F. BOHDAN g J. PEŘÍK g p. PETŘÍK

g DÁLE DĚKUJEME: Obecnímu úřadu v Bartošovicích,
Regionu Poodří, MVDr. Milanu Šturmovi, Ing. Vladimíru
Klečkovi, arch. Sávo Novákovi, Veterinárnímu asanačnímu
ústavu v Makovicích a všem účastníkům tábora Hnutí Bron-
tosaurus. 

Poděkování



NOVÝ JIČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO

OSTRAVA



a k t i v i t  Z O  Č S O P  N o v ý  J i č í n
g Výbor organizace pracoval roku 2008 ve složení:
Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda),
Marcela Orlová (hospodářka), Na�a Michálková (jed-
natelka), Zdeněk Sedlář (do 26. 3. 2008) a Bc. Václav
Dorazil (od 27. 3. 2008), MUDr. Ludmila Máslová
(revizorka organizace).
g Zaměstnanci: Petr Orel (vedoucí zařízení), Jan Ka-
šinský (zástupce vedoucího), Radim Wrzyszcz (ošet-
řovatel), Marek Hanzlík (do 30. 6. 2008), Filip Apjar
(do 31. 5. 2008), Martin Bělehrádek (od 1. 9. 2008).    
g Stálí spolupracovníci: Radim Maloušek (zajištění
provozu a další služby), Miroslav Tarča (údržba areálu,
zajištění provozu), ing. Otakar Závalský (zabezpe-
čení odborných projektů), Bc. Miroslav Bitter (správce
webových stránek), Imrich Bitter (spolupráce při zá-
chraně živočichů). 
g O ostrahu areálu v Bartošovicích na Moravě se
na plný úvazek opět starala naše Sára (služební pes —
leonberger) a Dáša.

Personální zajištění
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