Personální zajištění
aktivit ZO ČSOP Nový Jičín
Výbor organizace pracoval roku 2009 ve složení:
Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda),
Marcela Orlová (hospodářka), Naa Michálková (jednatelka), ing. Václav Dorazil, MUDr. Ludmila Máslová (revizorka organizace).
g

Zaměstnanci: Petr Orel (vedoucí zařízení), Jan Kašinský (zástupce vedoucího), Radim Wrzyszcz (ošetřovatel), Martin Bělehrádek (ošetřovatel), Marcela Orlová (od 1. 7. 2009, asistentka projektu, část. úvazek).
g

Stálí spolupracovníci: Radim Maloušek (zajištění
provozu a další služby), Miroslav Tarča (údržba areálu,
zajištění provozu), ing. Otakar Závalský (zabezpečení odborných projektů), Bc. Miroslav Bitter (správce
webových stránek), Imrich Bitter.

g

g O ostrahu areálu v Bartošovicích
se na plný úvazek opět starala psí osádka
tvořená Sárou a Dášenkou.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Úvodní slovo
aše organizace vydává výroční zprávy v tištěné poN
době již od roku 1998. I tato v pořadí již dvanáctá
výroční zpráva Vás přehledně seznámí s činností naší
organizace, se všemi programy a ochranářskými aktivitami realizovanými v uplynulém roce.
Rok 2009 byl ve znamení realizace všech plánovaných
odborných projektů a jednotlivých akcí, podařilo se nám
překonat velmi náročnou a nebývale rozsáhlou administrativu týkající se dvou projektů financovaných převážně
z Evropských fondů, z Operačního programu příhraniční
spolupráce a z Operačního programu životního prostředí.
Plynule tak běží projekt „Návrat orla skalního do České
republiky“. V polovině listopadu 2009 byly také zahájeny
práce na nejrozsáhlejším projektu v dějinách naší organizace, na akci „Rekonstrukce a dostavba záchranné stanice
Bartošovice, včetně jejího dovybavení“.
Tato akce poběží až do konce listopadu 2010, projekt
„Návrat orla skalního“ minimálně do konce roku 2011.
Je dobré si také připomenout, že uplynulý rok 2009 byl
rokem 30. výročí založení Českého svazu ochránců přírody.
ZO ČSOP Nový Jičín byla založena až v roce 1980.
Děkuji upřímně všem, kteří se na naší činnosti podíleli
a všem, kteří nás finančně či jinak podpořili.
Petr Orel, leden 2010
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Záchranná stanice
v roce 2009
de o jeden ze základních projektů naší organizace.
Jkterá
Tento program nechápeme jako ochranářskou práci,
zásadním způsobem ovlivňuje zachování a udržení biodiverzity v naší přírodě. Přispíváme k udržení druhové rozmanitosti přírody, k zachování populací volně žijících zvířat. Z našeho pohledu jde hlavně a především
o etický a humánní přístup, o naši snahu alespoň částečně
odčinit ty negativní lidské faktory, které výrazně ovlivňují
život zvířat. V mnoha případech pro ně znamenají nesmírná
utrpení a strádání, způsobují jejich přímé ohrožení, úrazy
a onemocnění.
Územní působnost našeho zařízení je dána smlouvou
v rámci tzv. Národní sítě záchranných stanic, fungující
pod gescí Českého svazu ochránců přírody. Dle této dohody zajišujeme komplexní péči o zraněné volně žijící
živočichy na převážné většině Moravskoslezského 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 Hranice na Moravě a Lipník nad
Bečvou.
Celkem bylo přijato 1 069 živočichů 87 druhů. Vypuštěno bylo 585 exemplářů, tj 54,7 %. Provedli jsme
záchranné transfery celkem 750 pulců rosniček, 12 skokanů hnědých, 8 skokanů zelených a 4 ropuch obecných.
Poprvé přijatými druhy byla ropucha zelená a korálovka
kalifornská.
Celkem bylo za období 1983 až 2009 přijato 11 935
živočichů 210 druhů. Z toho savci 2 423 exemplářů 36
druhů, ptáci 9 330 exemplářů 159 druhů, plazi 174 exemplářů 13 druhů, obojživelníci 8 jedinců 3 druhů.
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Ohrožené druhy označeny kurzivou, silně ohrožené tučně, kriticky ohrožené zeleně.

Jestřáb lesní
Káně lesní
Orel skalní
Káně Harrisova

Moták pochop
Orel mořský
Bažant obecný
Chřástal kropenatý
Lyska černá
Racek chechtavý
Racek bělohlavý
Holub hřivnáč
Holub domácí
Hrdlička zahradní
Kukačka obecná
Puštík obecný
Sova pálená

Výr velký
Kalous ušatý
Lelek lesní

Rorýs obecný

5
1
1
1
1
1
3
3
2
9
3
1
1
14
23
182
23
5
44
1
1
3
1
32
1
3
11
3
7
9
19
1
24
4
2
25
1
130

Vypuštění

V držení

Předání

Úhyn,
utracení

Druh:
Ropucha zelená
Leguán zelený
Ještěrka obecná
Korálovka kalifornská
Užovka obojková
Zmije obecná
Želva nádherná
Potápka roháč
Kormorán velký
Čáp bílý
Volavka popelavá
Volavka bílá
Bukáček malý
Kachna divoká
Labu velká
Poštolka obecná
Krahujec obecný

Celkem
přijato

Přehled příjmů
za rok 2009 dle druhů:
5
1
1
1
1
1
1

2
3

1

2
2
1
1
1
4
11
56
16
3
26

3
1

10
2
1

4
1
10
12
116
7
2
16

1

1

2
1
3
1
1
7
1
1
8
7
16
1
8
1
37

1
29

1
1

2
4
1
6
11
1
8
3
2
17
93
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Ledňáček říční
Strakapoud velký
Strakapoud malý
Datel černý
Žluna zelená

Krkavec velký

Lejsek šedý
Drozd brávník
Drozd zpěvný
Kos černý
Červenka obecná
Rehek zahradní
Rehek domácí
Špaček obecný
Pěnice pokřovní
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka

Vlaštovka obecná
Jiřička obecná
Vrabec domácí
Vrabec polní
Konipas bílý
Pěnkava obecná
Zvonohlík zahradní
Čížek lesní
Dlask tlustozobý
Strnad obecný
Ježek západní
Ježek východní
Netopýr sp.
Netopýr večerní
Netopýr rezavý
Netopýr pestrý

Veverka obecná
Ondatra pižmová

Plch velký
Zajíc polní
Liška obecná
Lasice hranostaj
Kuna skalní
Jezevec lesní
Vydra říční
Srnec obecný
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1
6
1
1
4

1
4
3

2
2
4
3
2
2
1
2
13
1

1

1

1

1
2
1
3
22

1

2
4
2
2
2
1
2
1
1

1

1
13
1
7
8
2
2
4
3
2
1
5
2

1
1
1
49
5
5

49
4

1
4
5
1
1

17
1

1
10

13
1
2
9
394

81
2
1
1
27
9
8
1
3
2
1
1

2
81

585

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

Vrána obecná šedá
Havran polní
Kavka obecná
Straka obecná
Sojka obecná

2
10
1
1
7
2
2
4
5
5
4
3
1
6
35
1
1
13
3
7
12
4
4
7
4
4
2
6
2
1
1
1
179
11
6
1
28
13
13
1
3
20
2
1
14
1
2
12
1069

Záchranné transfery: Rosnička obecná 750, skokan
hnědý 12, ropucha obecná 4, skokan zelený 8. Savci 16
(počet druhů), 307 (počet jedinců); ptáci 63, 749; plazi 6, 8;
obojživelníci 1, 5; celkem 1 069.
1983—2009: savci 2 423 (počet jedinců), 36 (počet druhů); ptáci 9 330, 159; plazi 174, 12; obojživelníci 8, 3; celkem 11 935, 210.

Káně lesní

Labu vellká

Orel mořský

o mladé poštolky obecné

Samice raroha velkého pečuje

Bukáček malý

Volavka popelavá v olejové laguně
Výroční zpráva za rok 2009
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Příjmy dle obcí s rozšířenou působností:
Bílovec 61, Bohumín 9, Budišov nad Budišovkou 1, Bystřice pod
Hostýnem 5, Český Těšín 9, Frenštát pod Radhoštěm 17,
Frýdek-Místek 87, Frýdlant nad Ostravicí 20, Havířov 68,
Hlučín 19, Hranice na Moravě 27, Jablunkov 11, Karviná 57,
Kopřivnice 69, Kravaře 26, Krnov 1, Lipník nad Bečvou 2,
Nový Jičín 145, Odry 43, Olomouc 7, Opava 50, Orlová 3,
Ostrava 224, Prostějov 1, Přerov 3, Rožnov pod Radhoštěm 19,
Rychvald 5, Šternberk 1, Třinec 26, Valašské Meziříčí 32,
Vítkov 15, Vsetín 6, celkem 1 069.

Příjmy z jednotlivých krajů:
Moravskoslezský 966; Zlínský 64,
Olomoucký 39; celkem 1 069.

Bartošovice

Mapka územní působnosti
záchranné stanice
v Bartošovicích

Regionální záchranné
programy vybraných
ohrožených druhů
aplňování těchto projektů je především motivováno
N
snahou o obnovu a posílení populací vybraných druhů
z kategorií kriticky a silně ohrožených druhů živočichů.
Snažíme se klást důraz na komplexnost programů a vzájemnou provázanost jejich jednotlivých částí, jako jsou
monitoring, ochrana hnízdních biotopů a hnízdiš samotných, vytváření nových hnízdních možností (budky,
hnízdní podložky aj.), záchranné transfery, odchov v zajetí, následné vypouštění mlá at a eliminace negativních jevů přímo ohrožujících jedince nebo celé populace.
V rámci těchto programů byl vůbec poprvé s pomocí
kamerového systému sledován a zaznamenáván průběh
hnízdění hnízdních párů ve stanici v budkách, a to jak
u sýčků obecných, tak u sov pálených. Je tak k dispozici
celá řada velmi zajímavých biologických a etologických
pozorování. Mnohahodinové záznamy se ještě v současné
době vyhodnocují.

Sova pálenáTyto alba

Regionální záchranný program
ento projekt je řešen ve spolupráci se Zoologickou zaTPoodří.
hradou Ostrava a Správou Chráněné krajinné oblasti
V rámci projektu probíhal monitoring na území
okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek, podrobně pak na
území CHKO Poodří. V tomto chráněném území a v jeho
okolí hnízdilo v uplynulém roce minimálně 10 párů sov
pálených. To je poměrně výrazné posílení hnízdní populace této nádherné sovy.

Kamera v budce sov pálených.
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Na území CHKO Poodří bylo v uplynulém roce vypuštěno 41 mlá at sovy pálené, z toho čtyři mlá ata narozená
v roce 2008, 22 bylo převzato z odchovu ZOO Ostrava, 4
z odchovu ZOO Olomouc. Tato mlá ata byla po přibližně
čtyřtýdenní přípravě v rozletové voliéře vypuštěna na vybraných lokalitách ve skupinkách 4—6 mlá at. O tom, že
tito vypuštění ptáci bez problémů přežívají a hnízdí,
svědčí mimo jiné další zpětná hlášení. (Sova narozená
v roce 2008, vypuštěna v dubnu 2009 v Bartošovicích,
usmrcena vlakem v listopadu u Jistebníka; další vypuštěna v srpnu 2009 u Petřvaldu, v prosinci usmrcena autem
u Bílovce). Potvrzuje se tím závažný negativní vliv dopravy právě na sovy obecně.
Mládě sovy pálené.

Sýček obecnýAthene noctua
Regionální záchranný program
tento projekt je řešen ve spolupráci se ZoologicTlemaké
kou zahradou Ostrava a Správou CHKO Poodří se sídve Studénce. Projekt je realizován již od roku 2000.
Sýček obecný je bezesporu naším nejvíce ohroženým druhem sov. V jarních měsících probíhal monitoring v terénu,
a to na lokalitách, kde probíhá vypouštění mlá at. Tento
monitoring prokázal výskyt v katastrálním území Kunín,
Bartošovice a Košatka-Petřvaldík. Pozorování sýčků bylo
také na dalších lokalitách, kde již od roku 2000 probíhá
repatriace odchovaných mlá at. Šlo o k.ú. Suchdol nad
Odrou, Nový Jičín-Libhoš, Studénka a Mošnov (zde byl
sýček pravidleně pozorován při lovení hmyzu u pouličního
osvětlení v areálu letiště).
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Mláata sýčka obecného

V květnu proběhla kontrola všech 72 budek vyvěšených
na území CHKO Poodří. Sýček neobsadil žádnou z těchto
budek, nebyly nalezeny ani žádné pobytové znaky, mimo
budek umístěných přímo v areálu stanice. Zde jsou pravidelně zaznamenávány pobytové znaky jako peří, vývržky či zbytky potravy. Sýček je zde také velmi často
pozorován. Část budek je obsazena pěvci, veverkami či
hmyzem. V letošním roce bylo na vybraných lokalitách
vypuštěno 22 mlá at. Hnízdění se nepodařilo prokázat.

Návrat orla skalního
do České republiky v roce 2009

řestože byl rok 2009 poznamenán dvěma úmrtími
P
vypuštěných orlů, celý projekt stále probíhá úspěšně.
Vypuštění ptáci jsou schopni se ve volné přírodě uživit
a dokonce dochází k tvorbě zatím nestabilních párů a obsazování teritorií některými z vypuštěných orlů.
Výroční zpráva za rok 2009
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ývoj projektu v roce 2009: Vzhledem k mimořádně
V
nízkému počtu úspěšně hnízdících párů orlů na Slovensku se pro projekt podařilo získat pouze dvě mlá ata
orla skalního — samce a samici. Samice Lia byla odchována v záchranné stanici v Bartošovicích pod adoptivní
samicí Dinou, samec Miko strávil převážnou část svého
odchovu pod adoptivní matkou v záchranné stanici v Zázrivé na Slovensku.
Oba ptáci byli spolu se starší samicí Hankou (2007),
která byla do stanice v Bartošovicích přivezena na doléčení po březnovém zásahu elektrickým proudem, vypuštěni do volnosti dne 10. srpna 2009.
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Plakát vydaný Zoologickou zahradou Ostrava.

Dne 3. září 2010 byla dodatečně vypuštěna ještě jedna
samice, která utrpěla jako mládě po opuštění hnízda zlomeninu levého křídla (v srpnu 2008). Zjistilo se však, že
samice v důsledku zranění není schopna ideálního letu
a ve volné přírodě by nepřežila. Byla proto odchycena
a nadále zůstane trvale v lidské péči.
Podobně jako v minulých letech docházelo (a stále ještě
dochází) k přikrmování mladých vypuštěných ptáků ze
strany realizátorů projektu. Od roku 2008 probíhá kombinované rádiové a satelitní sledování samce Jakuba,
v roce 2009 byly nainstalovány satelitní vysílačky i dvěma
nově vypuštěným orlům (Miko a Lia).
Výroční zpráva za rok 2009

11

Aquila chrysaetos
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Orel skalní
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osavadní shrnutí projektu: Rok 2006: zahájení
DRokvypouštění,
čtyři mlá ata (jeden samec, tři samice).
2007: druhý rok projektu, vypuštěna tři mlá ata
(všechny samice). Samice Gabča uhynula v roce 2009.
Rok 2008: třetí rok projektu, vypuštěna čtyři mlá ata
(dva samci a dvě samice).
Rok 2009: čtvrtý rok projektu, vypuštěna dvě mlá ata
(jeden samec a jedna samice), samec Miko uhynul v prosinci. V září zjištěn úhyn samice Gabči vypuštěné v roce
2007 následkem úmyslné otravy.
Dosavadní ztráty: v roce 2008 uhynul samec Evžen
vypuštěný v témže roce jako jednoletý pták. Šlo o jedince,
který byl do programu vypouštění zařazen navíc a dodatečně. Byl léčený z vícečetnými frakturami obou křídel
po pádu z hnízda na Slovensku v roce 2007. Pravděpodobnou příčinou jeho úhynu bylo uštknutí zmijí obecnou.
V září 2009 byla ve středních Čechách (okr. Sedlčany)
nalezena uhynulá samice Gabča, vypuštěná v roce 2007.
Uhynula následkem pozření návnady otrávené chemickou látkou (carbofuran). V prosinci 2009 byl nalezen
v okrese Bruntál samec Miko, vypuštěný v roce 2009. Příčina úhynu byla zřejmě vrozená srdeční vada.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.
Generálním partnerem projektu je

MATTONI
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elkové shrnutí projektu: Celkem bylo vypuštěno 13
C
mladých orlů skalních (+ dva roční ptáci). Z toho již
u prvních tří ptáků bylo zaznamenáno a prokázáno držení teritorií. To je, kromě prokázání schopnosti vypuštěných ptáků přežívat ve volnosti, první a zcela zásadní
krok pro budoucí reprodukci volně žijící populace. A přirozená reprodukce orlů skalních v podmínkách České
republiky je samozřejmě hlavním cílem projektu.
Samice Isabela, vypuštěná v roce 2008, dokonce vytvořila (zdá se) velmi pevný pár s divoce žijícím samcem
orla skalního „Kysučanem“. Ten do Beskyd přilétl bu
z Polska či ze Slovenska a zdržuje se zde od roku 2006.
Vypouštění bude ještě probíhat minimálně v roce 2010
a 2011. Zatím se z objektivních důvodů nepodařilo naplnit plánovaný počet vypuštěných jedinců.
V rámci projektu probíhá celá řada dalších poměrně
rozsáhlých aktivit v oblasti ekologické výchovy, zprovozněny byly také speciální webové stránky k tomuto projektu www.orelskalni.cz

Výroční zpráva za rok 2009
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Další ochranářské
projekty a aktivity
onitoring a ochrana motáka lužního (Cyrcus pygargus)
M
v roce 2009. Stejně jako v předchozích letech jsme
sledovali hnízdní populaci motáků lužních v okrese Opava
a na Novojičínsku. Hlavním úkolem bylo zabránit případným ztrátám při sklizni obilovin či pícnin v období, kdy
na hnízdech jsou ještě nevzletná mlá ata.
onitoring a praktická ochrana výra velkého (Bubo
M
bubo) v roce 2009 v Moravskoslezském kraji. Celkem
byla věnována pozornost pěti hnízdištím.
ontrola a údržba hnízd a budek pro kalouse ušaté
K
a poštolky obecné v Moravskoslezském kraji. Tak jako
každoročně byla provedena fyzická kontrola 47 hnízdiš
poštolek obecných (budky na stožárech VN a VVN, popř.
budek na budovách) a 15 umělých hnízd pro kalousy
ušaté.
yvěšení budek. Vyvěsili jsme 100 budek pro pěvce
V
v Novém Jičíně v lokalitě „Na Skalkách“, pro věřejnost v Karviné a v Ostravě bylo vyrobeno a rozdáno bylo
dalších 135 sýkorníků u příležitosti Dne Země a při akci
„Barevný podzim“. Dále jsme v okrajové části Beskyd
vyvěsili čtyři budky pro kulíška obecného a dvě budky
pro holuby doupňáky. Do mateřských škol bylo předáno
12 ježkovníků a 12 „hmyzích hotelů“. Pro obojživelníky
byla vykopána nová prostorná tůňka ve Veřovských vrších, která byla téměř ihned obsazena.
alší ochranářské aktivity. Mezi další ochranářské akD
tivity patří oprava a údržba Naučné a vlastivědné
stezky Fr. Palackého, ornitologická pozorování, monitoring živočichů na vybraných lokalitách s pomocí automatického fotoaparátu. A samozřejmě brigádnické aktivity v areálu záchranné stanice v Bartošovicích.
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Místopředseda vlády České republiky a ministr životního prostředí
RNDr. Martin Bursík při návštěvě záchranné stanice.

zácné návštěvy v roce 2009. 23. ledna 2009 krátce
V
navštívil naše zařízení místopředseda vlády České republiky a ministr životního prostředí pan RNDr. Martin
Bursík. V pořadí již čtvrtého vypouštění mlá at orlů skalních (10. 8. 2009) se mimo jiné zúčastnil náměstek ministra životního prostředí pan RNDr. František Pelc.
áchranné centrum CITES v roce 2009. Funkci záchranZ
ného centra vykonáváme od roku 1997. To znamená,
že v našem zařízení jsou ve smyslu zákona o obchodování s ohroženými druhy organismů umisována na přechodnou dobu zvířata zabavená-odebraná z nezákonného držení. V průběhu let 1997 až 2009 prošlo v této souvislosti naším zařízením přes 1 200 zvířat. V roce 2009
to bylo celkem osm papoušků.

en stromů. U příležitosti tohoto dne jsme stejně jako
D
v loňském roce vysadili strom, tentokrát jednu lípu
velkolistou u zastavení Naučné a vlastivědné stezky Fr.
Palackého a byla také provedena probírka mladého náletového porostu v aleji Skalky-Kojetín.
Výroční zpráva za rok 2009
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Ekologická výchova
a osvěta
d roku 2000 je základem ekocentra venkovní expozice
O
živých zvířat tvořená v současnosti šestnácti 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 neumožňují 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. Takto nám pomáhají poštolky obecné a pár rarohů velkých. Rarohy velké
jsme letos využili jako pěstouny pro intenzivní péči o 12
mladých poštolek obecných. Mlá ata jsme k nim přidávali postupně vždy jen na nezbytně nutnou dobu, kdy byla
bu velmi malá nebo ve špatném stavu po vypadnutní
z hnízda a do stanice se dostala až po delším hladovění.
Rarozi se velmi dobře osvědčili jako spolehliví, nesmírně
trpěliví a pečliví pěstouni.
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Poprvé jsme odchovali dvě mlá ata veverek obecných,
které se podařilo úspěšně vypustit.
Bohužel, opět skončilo neúspěchem hnízdění hus velkých. Budky a hnízdní plošiny, určené pro hnízdění některých druhů, jsou umístěny tak, aby bylo možno ptáky sledovat, nebo je víko budek opatřeno zrcadlem a návštěvníci mohou průběh hnízdění sledovat během programů.
Ke krátkodobému zpestření programů přispívají i někteří
ptáci hnízdící v areálu střediska volně. V loňském roce
to byly sýkory koňadry, sýkory modřinky, špačci obecní
a vrabci polní, kteří obsadili zavěšené budky v areálu
venkovní expozice i areálu „Živé zahrady“ a návštěvníci
mohli sledovat krmení mlá at a další hnízdní projevy.
Jednu rodinku modřinek jsme stejně jako v předcházejícím roce využili jako pěstouny a přidali jim do budky
tři mlá ata ze zničeného hnízda. Díky přikrmování zvládly
sýkory výchovu všech mlá at úspěšně.
Zajímavý byl i určitý náznak pokusu o hnízdění našeho
nelétajícího čápa bílého s divokým partnerem, který na
jaře denně přilétal do stanice. Společně upravovali hnízdo
a trávili na něm dlouhé hodiny i v noci. U čápů se nedá
podle vnějšího vzhledu učit pohlaví a protože nebylo pozorováno páření, nevíme jakého pohlaví „náš“ čáp je.
Pomocí automatické fotopasti se podařilo zaznamenat
řadu zajímavých okamžiků na hnízdě.
Dalším oživením byly samotářské vosy, hojně osídlující „hmyzí hotel“ a různí vodní bezobratlí v zahradním
jezírku. Jezírko bylo využito i jako jedna z náhradních
lokalit pro vývoj pulců rosniček obecných, přemístěných
z nevyhovujícího zahradního bazénu. Malé rosničky opouštějící vodu po proměně byly výborným doplňkem ekoprogramů.
Centrum ekologické výchovy nabízí celkem osm ekovýchovných programů určených pro žáky a studenty všech
stupňů škol (Živá příroda; Ptáci na poli, v lese, u vody;
Ptáci a jejich potrava; Boudo, budko, kdo v tobě přebývá; Od vajíčka k mláděti; Šelmy — zvláště velké; Člověk
a zvíře a Terénní exkurze). Tyto programy jsou vždy upraveny tak, aby odpovídaly věku žáků, kteří tyto programy
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absolvují. Pro studenty Veterinární a farmaceutické univerzity jsme realizovali odvozený program „Druhová
ochrana živočichů v záchranných stanicích“ a program
„Manipulace s nebezpečnými živočichy (dravci, sovy,
brodiví)“. Naše CEV je zařazeno do společného programu
středisek ekologické výchovy Pavučina a ČSOP, přičemž
tento program finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Prezentovali jsme naši činnost v rámci akcí ke Dni Země
v Ostravě-Porubě a v Opavě.
Na základě smlouvy probíhala v Ekocentru stejně jako
v minulých letech individuální praxe studentů Střední
školy přírodovědné a zemědělské v Novém Jičíně. V záchranné stanici probíhala i část praktických maturit oboru
Ochrana a obnova životního prostředí. Spolupracujeme
i s OMS ČMMJ při přípravě mysliveckých adeptů.
V roce 2009 jsme stejně jako v uplynulém roce 2008
zachovali rozšířenou návštěvní dobu pro malé skupiny
a individuální návštěvníky. Ve volných dnech od května
do 8. listopadu bylo zájemcům k dispozici pět termínů
začátků prohlídek (9.30, 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30 hod.),
kdy školení průvodci převážně 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 spolupráci s regionem Poodří. V říjnu jsme se zúčastnili akce „Den zvířat“, pořádané Centrem volného času Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm.
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Přestože většina návštěvníků k nám jezdí z území
Moravskoslezského kraje a z krajů sousedních, přivítali
jsme i návštěvníky ze zahraničí. Letos to byli i návštěvníci z Rumunska, Lotyšska a Turecka. Dále zahraniční
studenti Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
(Izrael). Celkem se všech aktivit pořádaných Ekocentrem
zúčastnilo více než 8 000 osob.
Centrum ekologické výchovy provozuje Informační
centrum CHKO Poodří a nabízí a realizuje celkem osm
základních 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 „Živá příroda nadosah“, „Člověk a zvíře“
a „Šelmy — malé i velké“ jsou převážně věnovány seznámení s příčinami ohrožení živočichů a možné prevenci.
Programy „Ptáci a jejich potrava“, „ Boudo, budko, kdo
v tobě přebývá?“ se věnují aktivní ochraně živočichů.
Programy: „Od vajíčka k mláděti“, „Ptáci na poli, v lese
u vody“, „Terénní exkurze“ jsou zaměřeny na seznámení
s etologií živočichů a jejich vztahu k prostředí.
Programy jsou nabízeny ve variantách pro různé věkové kategorie a jsou od nich odvozeny i programy seminářů určených pro vysoké školy přírodovědného zaměření. Každoročně tyto semináře absolvují studenti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno — Fakulty hygieny
a epidemiologie a Fakulty veterinárního lékařství.

Ovce Valašky
o programu záchrany, selekce a rozšíření chovu ovce
D
Valašky jsme zapojeni od roku 2000. Naše chovné
stádečko v současnosti čítá čtyři bahnice a jednoho berana. V roce 2009 se nám narodila čtyři jehňata a bohužel z různých důvodů jsme přišli o tři ovečky.
Výroční zpráva za rok 2009
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Dostavba a rekonstrukce
areálu stanice
listopadu 2009 byla zahájena v historii organizace
15.
vůbec největší investiční akce, a to „Dostavba a rekonstrukce areálu Záchranné stanice v Bartošovicích,
včetně dovybavení“. Jde o investiční akci v rozsahu cca
18 milionů, která zajistí dobudování potřebných chovatelských kapacit, rozsáhlé opravy účelových a provozních
objektů, včetně vybudování nového oplocení areálu. Finanční prostředky jsme získali na základě úspěšně podaného projektu do Operačního programu životního prostředí.
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Finanční zpráva 2009
Výkaz zisku a ztráty
sestavený k 31. 12. 2009 (v celých tis. Kč)
g
g
g
g

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem..................
Spotřeba materiálu.........................................
Spotřeba energie............................................
Spotřeba ostatních
neskladovatelných dodávek...........................

970
813
148
9

g Služby celkem...........................................
g Opravy a udržování........................................
g Cestovné..........................................................
g Náklady na reprezentaci................................
g Ostatní služby.................................................

1 604
129
50
1
1 424

g Osobní náklady celkem............................
g Mzdové náklady.............................................
g Zákonné sociální pojištění...............................

1 640
1 252
388

g Ostatní náklady celkem............................
g Ostatní pokuty a penále..................................
g Kursové ztráty.................................................
g Jiné ostatní náklady........................................

84
9
5
70

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv
a opr. položek celkem...............................
g Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného IM...............................................
g Tvorba zákonných rezerv................................
g

372
277
95

g Poskytnuté příspěvky celkem...................
g Poskytnuté příspěvky......................................

6
6

g Daň z příjmů celkem.................................
g Dodatečné odvody daně z příjmů..................

59
59

ggggggggggggggggggggggggg
g

Náklady celkem........................................

4 735
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VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem.....................................
g Tržby z prodeje služeb....................................
g Ostatní výnosy celkem..............................
g Úroky..............................................................
g Kursové zisky..................................................
g Jiné ostatní výnosy..........................................
g Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv a opr. položek................................
g Tržby z prodeje materiálu...............................
g Přijaté příspěvky celkem..........................
g Přijaté příspěvky.............................................
g Přijaté členské příspěvky................................
g Provozní dotace celkem............................
g Provozní dotace..............................................
g

980
980
24
1
3
20
4
4
467
463
4
3 514
3 514

ggggggggggggggggggggggggg
g Výnosy celkem...........................................
g Hospodářský výsledek před zdaněním...........
g Hospodářský výsledek po zdanění..................

4 989
254
254

V roce 2009 byla vytvořena finanční rezerva (HV) ve výši
254 000,- Kč z důvodu zajištění financování projektu dostavby stanice v roce 2010.

Příspěvky krajů, měst a obcí
2009

2008

2007
0

500 000

1 000 000

1 500 000

Dary od fyzických osob a firem
2009

2008

2007
0
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Základní údaje
o organizaci
aše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. PoN
sláním organizace je ochrana přírody a krajiny
s hlavním zaměřením na druhovou ochranu živočichů a ekologickou výchovu a osvětu. Od roku 1992
provozujeme záchrannou stanici v Bartošovicích,
od roku 2000 centrum ekologické výchovy. V roce
2006 jsme zprovoznili ve spolupráci se Správou CHKO
Poodří informační centrum této chráněné krajinné
oblasti. Jsme samostatný právní subjekt.
g Sídlo organizace: Nový Jičín, Palackého 1986/74, 741 01
g Adresa zařízení: ZO ČSOP Nový Jičín —

Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy,
Bartošovice, čp. 146, 742 54
g Identifikační číslo: 47657901 g DIČ: CZ 47657901
g Bankovní spojení: Komerční banka, Nový Jičín,
číslo účtu 43-4305880297 / 0100
GE Money Bank, Nový Jičín, čú: 163322151 / 0600
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: cevbartosovice@csopnj.cz
zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz
Petr Orel: orel@csopnj.cz
Jan Kašinský: kasinsky@csopnj.cz
Marcela Orlová: orlova@csopnj.cz
g Internet: www.csopnj.cz; www.orelskalni.cz
g Počet řádných členů k 31. 12. 2009: 27

Poděkování
g Za finanční, materiální a odbornou podporu a spolupráci děkujeme těmto subjektům a jednotlivcům:

Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě g Ministerstvo
životního prostředí v Praze g Evropský fond regionálního
rozvoje g Ústřední výkonná Rada Českého svazu ochránců přírody v Praze g Karlovarské minerální vody a.s.
(Mattoni) g Zoologická zahrada Ostrava g Nadace OKD
g Nadační fond Hyundai g Nadace ČEZ g Statutární
město Ostrava g Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně g AOPK
ČR g Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina g
Lesy České republiky s.p. g město Nový Jičín g Statutární město Opava g Statutární město Havířov g město
Bílovec g město Karviná g město Hranice g město Kopřivnice g město Třinec g město Bohumín g městys Suchdol nad Odrou g obec Velké Albrechtice g obec Bernartice
nad Odrou.
V. Tomášek, PharmDr. A. Berka, J. Kypta, JUDr. J. Bohdan,
D. Strakošová, L. Husáková, S. Měrková, R. Opíchal, M. Zábranský, pí Brohslerová, P. Slíva, R. Bordovský, D. Nosreti,
A. Přibyláková, L. Šmíd, pí Šmídová, p. Šetkovský, P. Malá,
žáci ZŠ Březová, žáci ZŠ Štramber, žáci ZŠ a MŠ Tyršova
ve Frenštátě pod Radhoštěm, žáci ZŠ Brušperk.
Dále děkujeme vedení obce Bartošovice, Regionu Poodří, MVDr. Milanu Šturmovi, kolektivu pracovníků Meteorologické stanice Lysá Hora a Veterinárnímu asanačnímu ústavu v Mankovicích.
g

NOVÝ JIČÍN

