VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK

2011

Základní údaje o organizaci
Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. Posláním organizace je ochrana přírody
a krajiny s hlavním zaměřením na druhovou ochranu živočichů a ekologickou výchovu
a osvětu. Jsme samostatný právní subjekt, který je součástí největší nevládní ekologické organizace v České republice.
Od roku 1992 provozujeme záchrannou stanici v Bartošovicích, od roku 2000 centrum ekologické výchovy, o šest let později jsme zprovoznili ve spolupráci se Správou
CHKO Poodří informační centrum této chráněné krajinné oblasti.
Sídlo organizace: Nový Jičín, Palackého 1986/74, 741 01
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, č.ú. 43-4305880297/0100
g Pevná telefonní linka do zařízení: 556 758 675
g Mobilní telefony: služba pro provoz záchranné stanice a CEV: 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. prosinci 2011: 24
g
g
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Úvodní slovo

Pár trvale handicapovaných čápů bílých
poprvé úspěšně odchoval mláata

Rok 2011 byl již dvacátým rokem, kdy Záchranná stanice v Bartošovicích fungovala pod křídly naší nevládní
ekologické organizace. Toto bezesporu významné jubileum jsme tak trochu „oslavili“ tím, že se nám podařilo
v tomto roce dokončit v listopadu 2009 zahájené práce
na nejrozsáhlejším projektu v dějinách naší organizace,
na „Rekonstrukci a dostavbě záchranné stanice Bartošovice, včetně jejího dovybavení“. ZO ČSOP Nový Jičín se
již řadu let intenzivně věnuje ochraně přírody, především
pak ochraně volně žijících živočichů. To dokládá mimo
jiné již zmíněné 20. výročí a také to, že dlouhodobě řešíme záchranné projekty zaměřené na ochranu a posílení,
či znovuzaložení populací sýčka obecného, sovy pálené
nebo orla skalního. Financování těchto ochranářských
aktivit je velmi náročné a obtížné, podpora ochrany přírody ze strany státu v posledních dvou letech dramaticky
klesla. Za dobu existence našeho zařízení bylo přijato do
péče záchranné stanice již více než 14 tisíc živočichů, přičemž v posledních letech přijímáme do péče pravidelně
více než 1 000 zvířat ročně.
Pro naši nevládní organizaci je pak obrovskou pomocí
a určitou jistotou do budoucna úspěšné předložení projektu „Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné
stanice“ do Programu švýcarsko-české spolupráce, jejichž
administrátorem je Nadace Partnerství. Maximální výše
schválené podpory činí 1 750 723,- Kč a je rozložena na
období 7/2011—6/2013. To nám umožňuje částečné krytí
provozních výdajů záchranné stanice i pokračování v realizaci záchranných programů již zmíněných kriticky
a silně ohrožených druhů. Velmi důležité pak je, že nám
umožňuje také vytvořit prostor pro zpracování a realizaci
cílené strategie v zajištění dlouhodobého financování
těchto aktivit. Jedním z nosných úkolů projektu je nejen
vypracovat, ale i nastartovat intenzivní systém práce s dárci
a sponzory tak, aby byla zajištěna udržitelnost ochranářských činností i v dalších letech.
Uplynulý rok byl velmi náročný, mnohokrát upřímně
děkuji všem, kteří se na naší činnosti přímo podíleli a všem,
kteří nás finančně či jinak podpořili.
Petr Orel, leden 2012
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Záchranná stanice v roce 2011
Labutě a kachny na
zimovišti ve stanici. Vzácný
pacient, samice tetřeva
hlušce. Jeden z pacientů,
slípka zelenonohá

Za rok 2011 bylo přijato celkem 1 418 živočichů 101 druhů.
Jde o celkový příjem všech živočichů, se kterými jsme v průběhu roku přišli do kontaktu. Tedy včetně zvířat uniklých
ze zajetí a záchranných transferů. Volně žijících živočichů bylo 1 082 jedinců, 82 druhů. Z toho bylo vypuštěno
520 zvířat, tj. 48,1 %. V šesti případech se jednalo o zásahy v terénu a vyřešení situace na místě, 8 zvířat bylo
předáno a 441 uhynulo nebo muselo být utraceno. Dále
jsme přijali 42 živočichů 16 druhů, uniklých ze zajetí —
exotů a domácích zvířat. V tomto případě se jedná o zcela
okrajovou a příležitostnou činnost. V držení zůstalo k 31. 12.
2011 celkem 107 zvířat, 24 druhů. U nejméně 86 jedinců
předpokládáme vypuštění v jarním období. Záchranné
transfery se týkaly 294 jedinců tří druhů. Jednalo se o 265
ropuch obecných, 5 skokanů hnědých a 24 larev páchníka hnědého.
Nejčastěji přijímaným druhem byl ježek západní — 216
jedinců, na druhém místě poštolka obecná — 145, na třetím rorýs obecný 109. Tyto tři druhy tvořily celkem 43 %
všech přijatých zvířat.
Z hlediska důvodů příjmů byla nejčastěji přijímaná
mláata — 590 případů, tj. 54,5 %. Na druhém místě různé
úrazy — 326 případů, tj. 30,3 %. Z toho nejčastější případy
úrazů po střetech s dopravními prostředky — 83 a u ptáků
úrazy po nárazu do překážek, hlavně prosklených ploch.
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U 84 zvířat s frakturami nemohla být jednoznačně stanovena příčina, ale s ohledem na charakter zranění lze
předpokládat, že většinu z nich způsobily střety s dopravními prostředky.
Celkem 43 ptáků bylo zraněno na elektrovodech. Bohužel u těchto úrazů je úspěšnost léčby mizivá.
Stále velkým problémem jsou volně se pohybující psi
a kočky, lovící zejména mláata drobných ptáků a mladé
zajíce. Celkem to bylo 32 zvířat 14 druhů. Téměř třetinu,
rovných 10 případů, tvoří zajíci. Také v případě, že zvíře
vypadá nezraněno, je přežití výjimečné. Chycená zvířata
jsou silně stresovaná a většinou mají vážná vnitřní zranění
neviditelná z vnějšku, která nakonec způsobí jejich úhyn.
Z 2 111 volně žijících živočichů, přijatých za roky 2010
a 2011 bylo vypuštěno 1 085 jedinců, tj 51,4 %. Celkem
bylo za období 1983 až 2011 přijato 14 396 živočichů
214 druhů. Z toho savci 3 235 ex. 38 druhů, ptáci 10 666
ex. 161 druhů, plazi 189 ex. 12 druhů, obojživelníci 9 jedinců tří druhů.
Poštolka obecná těžce zraněná elektrickým proudem.
Bukáček malý. Ledňáček říční, obě znečištění potoka motorovou naftou. Moták pochop popálený elektrickým proudem.
Línající srna „Verča“.
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Druh:

Výjezd v terénu: Úhyn, utracení: Vypuštění:
Záchranný transfer:
Předání:
V držení:
Celkem:

Přehled
příjmů
za rok 2011
dle druhů:

Strašilka ostruhatá
Páchník hnědý

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

Potápka malá
Čáp bílý

Moták lužní před
vypuštěním

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Leguán zelený
Ještěrka obecná

1
24
265
5
1
1
1

Užovka obojková
Želva čtyřprstá
Želva bahenní
Čáp černý
Volavka popelavá
Bukáček malý
Kachna divoká
Berneška bělolící
Morčák velký
Labu velká
Poštolka obecná
Poštolka pestrá
Raroh lovecký
Krahujec obecný

2
1
2

1
4
49

1
1
1

1
1
1
1

1

Moták pochop
Včelojed lesní
Bažant obecný
Bažant královský
Tetřev hlušec
Chřástal vodní
Lyska černá
Slípka zelenonohá

7

5
88

11
3
14
1

2
1
3

10
2
8

3

1
1

1
3

3

16

1
1

1

1

1
1
8
2
6
18
9

Sluka lesní
Racek chechtavý
Racek bělohlavý
Holub hřivnáč
Holub domácí
Hrdlička zahradní
Hrdlička chechtavá
Kukačka obecná
Korela chocholatá
Ara hyacintový
Andulka vlnkovaná
Rozela pestrá
Puštík obecný
Sova pálená
Výr velký
Sýček obecný

4

1

Jestřáb lesní
Káně lesní
Luňák hnědý
Moták lužní

1
5
3

7
2
6
2
4

1

1
1
1
5

1
10
1
5
4
1

1
1
1
1
1

4

2
8

1
1

7
20
2
7
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24
265
5
1
1
1
2
1
1
14
5
6
2
8
1
1
10
145
1
1
25
7
26
1
1
6
1
19
1
2
1
1
2
3
13
3
16
19
14
4
1
1
1
1
1
14
29
3
8
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Kalous ušatý

Rorýs obecný
Ledňáček říční
Strakapoud velký
Strakapoud malý
Žluna zelená
Vrána obecná
Havran polní
Kavka obecná
Straka obecná
Sojka obecná

1
1

Lejsek šedý
Lejsek černohlavý
Drozd zpěvný
Kos černý
Červenka obecná
Rehek domácí
Špaček obecný
Pěnice pokřovní
Brhlík lesní
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka

1
1
1

1
1
65
7

2
4
56
3
2

6
3
19
14
4
37
1
2
1
2
2

14
1
1
6

10
63
2
1
1
5
1
1
1
1
4
17
13
1
1
1
1
2

1
2

Veverka obecná
Plch velký
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2
2

Jiřička obecná
Vrabec domácí
Vrabec polní
Konipas bílý
Zvonek zelený
Stehlík obecný
Čížek lesní
Dlask tlustozobý
Strnad obecný
Chůvička japonská
Ježek západní
Ježek východní
Netopýr sp.
Netopýr rezavý
Netopýr hvízdavý
Netopýr ušatý
Netopýr pestrý

7

1

6
18
1
2
1

Vlaštovka obecná

Zajíc polní
Psík mývalovitý
Liška obecná
Lasice kolčava
Fretka tchořovitá
Kuna skalní
Vydra říční
Prase divoké
Srnec obecný

5
46
4
3
1
3
2
4
3
5
3
1

1
7
1

17
1
4
1
1
2
1
2
95
13
1
3
4
1
16
8
9
4

1
1

2

16
109
4
5
2
5
2
5
10
6
6
2
1
10
35
1
15
2
1
1
1
2
2
19
1
4
1
2
4
1
5
1
4
216
23
1
5
10
5
42
23
13
41
1
2
1
2
17
1
8
9

Celkový součet:
záchranný transfer 294,
výjezd (zásah) v terénu
9, předání 18, úhyn,
utracení 460, v držení
116, vypuštění 521,
celkem 1 418.

Mapka územní působnosti
záchranné stanice
v Bartošovicích

Bartošovice

Příjmy z jednotlivých krajů:
Moravskoslezský 1 314, Zlínský 73, Olomoucký 28.
Ostatní: Pardubický 1, Královehradecký 2, celkem 1 418.
Příjmy dle obcí s rozšířenou působností:
Bílovec 65, Bohumín 9, Bruntál 1, Bystřice pod Hostýnem 13, Český Těšín 2,
Frenštát pod Radhoštěm 20, Frýdek-Místek 102, Frýdlant nad Ostravicí 28,
Havířov 76, Hlučín 12, Hranice 12, Jablunkov 3, Jeseník 1, Karviná 61,
Kopřivnice 66, Kravaře 1, Krnov 4, Nový Jičín 418, Odry 48, Olomouc 8, Opava 81,
Orlová 11, Ostrava 281, Přerov 5, Rožnov pod Radhoštěm 20, Třinec 19,
Valašské Meziříčí 28, Vítkov 6, Vsetín 10, Zlín 1, ostatní 6, celkem 1 418.

Pár labutí velkých
Výroční zpráva za rok 2011
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Naplňování těchto projektů je především motivováno 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 apod.), záchranné transfery, odchov v zajetí, následné vypouštění mláat a eliminace negativních jevů
přímo ohrožujících jedince nebo celé populace.

Regionální
záchranné
programy
vybraných
ohrožených
druhů

Návrat orla skalního
do České republiky Aquila chrysaetos
V uplynulém roce byli v rámci projektu vypuštěni do volné
přírody další tři orli skalní, a to samice Sára a Tonička
a samec Urban. Celoročně pak probíhal monitoring v dřívějších letech vypuštěných orlů skalních. Zaznamenali
jsme poměrně velké úspěchy, po více jak 100 letech bylo
orly skalními postaveno hnízdo v Beskydech. Je umístěno
na smrku ve výšce okolo 22 metrů a postavil je samec
Kysučan se samicí Isabelou, k zahnízdění však nedošlo,
samice je ještě velmi mladá, nevyzrálá. Proběhlo již druhé
hnízdění u páru tvořeného samcem Davidem a samicí
Filoménou, postavili si druhé hnízdo, vzdálené přibližně
1 300 metrů vzdušnou čarou od hnízda využívaného v roce
2010. Také tentokrát na jedli, opět ve výši cca 21 metrů.
Snůška byla dvoukusová, bohužel ani v tomto roce nebyla
oplozená, protože samec ještě nenabyl pohlavní dospělosti. Úspěšně proběhlo hnízdění samice Cecilky v CHKO
Strážovské vrchy, společně se samcem Povážanem bylo
vyvedeno jedno mládě. Tak jako v předchozích letech probíhala v rámci projektu celá řada dalších poměrně rozsáhlých aktivit v oblasti ekologické výchovy a osvěty a průběžně byly aktualizovány také speciální webové stránky
k tomuto projektu: www.orelskalni.cz
Rokem 2011 končí financování projektu z Fondu příhraniční spolupráce EU. Toto financování bylo, kromě jiných
kontrol, prověřeno auditem Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky se závěrem — bez výhrad. Projekt však
bude dále pokračovat, a to nejen z hlediska monitoringu
a managamentu nově vznikající populace na území ČR,
ale také z hlediska vypouštění, které plánujeme na další
tři léta.
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Přehled vypuštěných orlů v letech 2006 —2011
2006 n ANČA, 2. 8. 2006, 3 750 g, postřelena, nalezena 30. 11. 2006 v Osíčku,
znovu vypuštěna 10. 8. 2009 n BABKA, 2. 8. 2006, 3 650 g n CECILKA, 2. 8. 2006,
4 000 g n DAVID, 2. 8. 2006, 2 680 g
2007 n FILOMÉNA, 15. 8. 2007, 3 876 g n HANKA, 16. 8. 2007, 3 726 g, držena
nelegálně v zajetí, vypuštěna 21. 3. 2008, popálena elektrickým proudem, vypuštěna 10. 8. 2009 n GABČA, 16. 8. 2007, 3 726 g, otrava carbofuranem, nalezena
uhynulá 29. 9. 2009 v blízkosti města Votice
2008 n KIKA, 8. 8. 2008, 4 250 g n CHARLIE, 8. 8. 2008, 3 000 g n ISABELA,
8. 8. 2008, 4 410 g n JAKUB, 8. 8. 2008, 2 810 g
2009 n LIA, 10. 8. 2009, 4 610 g n MIKO, 10. 8. 2009, 2 960 g, úhyn, nalezen
3. 12. 2009 v k.ú. Velká Štáhle, příčinou úhynu pravděpodobně srdeční vada
2010 n ORAVA, 11. 8. 2010, 4 250 g, otrava carbofuranem, nalezena uhynulá
28. 3. 2011 v k.ú. Blatnice n PETRA, 11. 8. 2010, 4 150 g
2011 n SÁRA, 18. 8. 2011, 4 240 g n TONIČKA, 18. 8. 2011, 4 370 g n URBAN,
18. 8. 2011, 3 590 g (Jméno, datum vypuštění, váha, poznámka.)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Generálním partnerem projektu je MATTONI

Samice Tonička
ve vypouštěcí voliéře

Výroční zpráva za rok 2011

10

Plakát k projektu vydaný ZOO Ostrava v roce 2011
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Athene noctua
Tyto alba
Regionální záchranný program
Sýček obecný a Sova pálená
Dne 16. 7. byl v Sedlnicích nalezen sýček obecný sražený
autem s frakturou křídla, označený ornitologickým kroužkem EN03268. Tento jedinec byl vypuštěn 21. 8. 2006
jako mládě odchované v ZS Bartošovice. Je to doklad
o dlouhodobém přežívání vypuštěných sýčků. Ověřená
přímá pozorování sýčků obecných z roku 2011 jsou dále
z k.ú. Sedlnice, Studénka, Mošnov a Kunín. Potvrzuje se
tak skryté chování sýčků, kteří se v zájmovém území vyskytují, ale neprojevují se hlasově, pravděpodobně z toho
důvodu, aby na sebe neupoutali pozornost možných predátorů, především puštíka obecného.
V roce 2011 bylo na území CHKO Poodří v rámci záchranného programu vypuštěno celkem 17 sýčků obecných a 18 sov pálených. Jednalo se o k.ú. Albrechtičky,
Bartošovice, Hukovice, Jistebník, Kunín, Sedlnice, Studénka a Suchdol nad Odrou. V našem zařízení bylo odchováno 12 mláat sýčka obecného, pět mláat jsme přijali
ze ZOO Ostrava, po dvou pak ze ZOO Olomouc a Jihlava.
Mláat sov pálených se nám úspěšně podařilo odchovat
18 exemplářů, ze ZOO Ostrava jsme k vypuštění přijali
dalších 26 a ze ZOO Olomouc pak dvě mláata. Část
těchto mláat bude vypuštěna až v jarním období, za
příznivějšího počasí a po náležité přípravě.
Výroční zpráva za rok 2011

14

Další ochranářské
projekty a aktivity
Monitoring a ochrana motáka lužního (Cyrcus pygargus) v roce 2011. 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 mláata.
Monitoring a praktická ochrana výra velkého (Bubo
bubo) v roce 2011 v Moravskoslezském kraji. Celkem
byla věnována pozornost pěti hnízdním lokalitám. Na
jedné z těchto lokalit bylo upraveno pět hnízdniš .
Kontrola a údržba hnízd a budek pro kalouse ušaté
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. Vyrobeno a vyvěšeno bylo dalších 11 budek pro
poštolky, a to na k.ú. Hostašovice, Havířov a Ostrava-Svinov.
Ochrana obojživelníků,
migrační zábrany.
Přesazování rhododenronů
v areálu stanice

Moták lužní před vypuštěním
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Brigáda na hradě
Starý Jičín.
Radost nám dělá hrušňová
alej pod Svincem vysazená
v roce 2007

Proběhla také pravidelná kontrola a vyčištění 100 ks
budek pro pěvce v Novém Jičíně v lokalitě „Na Skalkách“.
Pro veřejnost v Karviné a v Ostravě bylo vyrobeno a rozdáno 155 sýkorníků u příležitosti oslav Dne Země.
Proběhla údržba několika tůněk v oblasti Veřovských
vrchů, které byly vyhloubeny pro reprodukci obojživelníků v minulých letech. Již tradičně jsme se také zabývali
ochranou na jaře migrujících žab nebo přenosem jejich
vajíček z ohrožených lokalit. Tentokrát nejen v oblasti
Nového Jičína, ale také na k.ú. Havířov.
Aktivně jsme se zúčastnili celosvětového Dne stromů,
tak jako v předchozích letech, a vysadili jsme u vchodu
na hřbitov ve Straníku, místní části Nového Jičína, dva
štědřence.
Mezi další ochranářské aktivity patří oprava a údržba
Naučné a vlastivědné stezky Františka Palackého, ornitologická pozorování, monitoring živočichů na vybraných
lokalitách s pomocí automatického fotoaparátu. Dále
brigádnické aktivity v areálu záchranné stanice v Bartošovicích, ale také podzimní brigáda na údržbě okolí zříceniny hradu Starý Jičín. V květnu 2011 jsme uskutečnili společný výšlap na nejvyšší horu Beskyd a vyslechli
si zajímavou přednášku o činnosti meteorologické stanice
stojící dlouhá léta na vrcholu Lysé hory. Za zmínku stojí
také návštěva evropských institucí v Bruselu, kde jsme
reprezentovali nejen naši organizaci, ale také celý Český
svaz ochránců přírody.

Stánek na Dni Země
v Ostravě-Porubě.
Brigádnické aktivity:
výsadba štědřenců
na Straníku

Výroční zpráva za rok 2011
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Vzácné návštěvy
Dne 4. dubna 2011 krátce navštívil naše zařízení ministr životního prostředí pan Mgr. Tomáš Chalupa.
V pořadí již šestého vypouštění mláat orlů skalních
(18. 8. 2011) se mj. zúčastnil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pan RNDr. František Pelc
a ředitel Státní ochrany přírody SR pan RNDr. Ján Zuzkin.

RNDr. Ján Zuzkin

Mgr. Tomáš Chalupa a RNDr. František Pelc
při prohlídce expozice záchranné stanice

Záchranné centrum CITES
Funkci záchranného centra vykonáváme od roku 1997,
to znamená, že v našem zařízení jsou ve smyslu zákona
o obchodování s ohroženými druhy organismů umis ována na přechodnou dobu zvířata zabavená (odebrána)
z nezákonného držení. V průběhu let 1997 až 2011 prošlo
v této souvislosti naším zařízením přes 1 200 zvířat. V roce
2011 jsme pečovali o pět zabavených exemplářů.
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Zabavený exemplář
Ara hyacintový

Ekologická výchova a osvěta

Fotografická výstava v Ekocentru. Praktické maturity
Střední školy přírodovědné
a zemědělské Nový Jičín

Od roku 2000 je základem ekocentra venkovní expozice
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 přibližně 35 druhů zvířat, ve všech
případech zástupců naší fauny, především ptáků. Expozice je doplněna řadou zajímavých trojrozměrných exponátů.
CEV nabízí celkem 15 ekovýchovných programů určených pro žáky a studenty všech stupňů škol. Osm z nich
je základních (Živá příroda nadosah, 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, Terénní exkurze) a daších sedm programů
je z nich odvozeno a upraveno pro různé věkové kategorie. 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)“.
Od programu „Živá příroda nadosah“ je odvozena náplň
exkurzí pro další organizované skupiny návštěvníků i výklad během víkendových prohlídek.

Výroční zpráva za rok 2011
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Mezi návštěvníky byla i řada zahraničních studentů,
studujících na Veterinární a farmaceutické univerzitě
a proběhla i exkurze pro studenty a pedagogy Akademie Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biala, Instytut
Ochrony i Inżynierii Środowiska organizované Vysokou
školou báňskou Ostrava.
Během akce „Otevírání Poodří“ v rámci Evropského dne
parků a podzimních Pooderských rybářských slavností
navštívilo informační centrum celkem 410 osob a v dalších volných dnech bylo ve stanici celkem 800 individuálních návštěvníků a rodinných skupin. Všichni návštěvníci jsou vedeni školenými průvodci, kteří jednak podávají
základní informace a jednak odpovídají na individuální
dotazy.
Zúčastnili jsme se akcí ke Dni Země v Ostravě-Porubě,
Fulneku a Třinci, kde jsme prezentovali osvědčený a úspěšný program „Stopy“. Tyto akce oslovily cca 1000 osob.
Všech akcí pořádaných CEV se zúčastnilo cca 8 000 osob.

19

Výroční zpráva za rok 2011

Návštěvníci
venkovní expozice

Ovce Valašky
Do programu záchrany, selekce a rozšíření chovu ovce Valašky jsme zapojeni od
roku 2000. Naše chovné stádečko je v současnosti tvořeno šesti bahnicemi a jedním
chovným beranem. V roce 2011 se nám
narodila čtyři jehňata.
Po jedenácti letech nás opustil beran Václav
Výroční zpráva za rok 2011
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g Spotřebované nákupy celkem.............................1 091
g Spotřeba materiálu................................................927
g Spotřeba energie....................................................154
g Spotřeba ostatních nesklad. dodávek......................10
g Služby celkem.....................................................1 556
g Opravy a udržování................................................183
g Cestovné...................................................................39
g Ostatní služby......................................................1 333
g Osobní náklady celkem.......................................1 856
g Mzdové náklady..................................................1 422
g Zákonné sociální pojištění......................................434
g Ostatní náklady celkem..........................................160
g Kursové ztráty..........................................................75
g Jiné ostatní náklady.................................................86
g Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv

a opr. položek celkem..........................................1 017
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného IM.....................................................1 017
g Poskytnuté příspěvky celkem.....................................5
g Poskytnuté příspěvky.................................................5
g Náklady celkem............................................5 685

Finanční
zpráva
2011
Výkaz zisků a ztrát
(v tis. Kč)

g

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem................................................1 132
g Tržby z prodeje služeb........................................1 132
g Ostatní výnosy celkem...........................................751
g Úroky .........................................................................3
g Kursové zisky.............................................................3
g Jiné ostatní výnosy.................................................745
g Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opr. položek celkem..............................................30
g Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku.............................................20
g Tržby z prodeje materiálu........................................10
g Přijaté příspěvky celkem.....................................1 528
g Přijaté příspěvky.................................................1 523
g Přijaté členské příspěvky...........................................5
g Provozní dotace celkem.......................................2 571
g Provozní dotace...................................................2 571
g Výnosy celkem..............................................6 012
g Hospodářský výsledek před zdaněním..................327
g Hospodářský výsledek po zdanění.........................323
g

Vydra v areálu stanice
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Porovnání příspěvků
a darů z minulých let

Dášenka

Personální zajištění
aktivit ZO ČSOP Nový Jičín
Výbor organizace pracoval roku 2010 ve složení:
Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda),
Marcela Orlová (hospodářka), Naa Michálková (jednatelka), ing. Václav Dorazil, MUDr. Ludmila Máslová (revizorka organizace).
g

g Zaměstnanci: Petr Orel (vedoucí zařízení), Jan Kašinský (zástupce vedoucího), Radim Wrzyszcz (ošetřovatel), Martin Bělehrádek (ošetřovatel), Marcela Orlová (asistentka projektu, částečný 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 (úzká participace při záchraně živočichů).

Bára

g Ostraha areálu v Bartošovicích se na plný úvazek
starala psí osádka tvořená Dášenkou a v červenci k ní
přibyla velká posila, leonbergřice Bára.
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Poděkování
Za finanční, materiální a odbornou podporu
a spolupráci děkujeme
těmto subjektům a jednotlivcům:
g Moravskoslezský kraj g Ostrava g Zlínský kraj g Opava

Nový Jičín g Havířov g Orlová g Bílovec g Hranice
Pustějov g Kopřivnice g Životice u Nového Jičína g
Valašské Meziříčí g Odry g Bohumín g Frenštát pod Radhoštěm g Třinec g Rožnov pod Radhoštěm g Frýdlant
nad Ostravicí g Karviná g Zátor g Velká Polom g Vítkov
g Bystřice pod Hostýnem g Příbor g Velké Albrechtice
g Jistebník g Studénka g Kravaře g Fulnek g Suchdol
nad Odrou g Stará Ves nad Ondřejnicí g Střítež g Albrechtičky g Petřvald g Hlučín g Závišice g Kunín g Šenov
u Nového Jičína g Vřesina g Vendryně g Žabeň g Soběšovice g Ženklava g Kobeřice g Bolatice g Bernartice nad
Odrou g Ropice g Lichnov g Kunčice pod Ondřejníkem
g Paskov g Brušperk g Staříč g Hukvaldy g Kozlovice
g Nižní Lhoty g Vyšní Lhoty g Raškovice g Pražmo g
Krásná g Janovice g Čeladná g Horní Suchá g Závada
g Bohuslavice g Dětmarovice g Petrovice u Karviné g
Trnávka g Kateřinice g Jindřichov g Vysoká g Hladké
Životice g Sedlnice g Rybí g Starý Jičín g Hodslavice g
Hostašovice g Jeseník nad Odrou g Mankovice g Spálov
g Dolní Životice g Hněvošice g Slavkov g Uhlířov g
Doubrava g Šenov g Vratimov g Zbyslavice g Vělopolí
g Loučka g Liptál g Milotice pod Bečvou g Polom g Teplice nad Bečvou g Rajnochovice g Rusava g Ústí g Nýdek
g
g

Bc. Bitter Miroslav, JUDr. Bohdan Jozef, Borunský Petr,
Boucná Jana, Czapová Andrea, Urbanová Vlasta, děti ZŠ
Budišov nad Budišovkou, Donatová Denisa, Dorazil Václav, Husáková Lenka, Ing. arch. Tupý Zdeněk, Kodešová
Eva, Kohoutek Jaroslav, Kříž Martin, Kubista Miroslav,
Lenhartová Zuzana, Lonová Vladimíra, manželé Plačkovi,
Štěpán Miroslav, Opíchal Rostislav, Petra a Eva Chmelařovy, Růžička Miloš, Měrková Soňa, Stabrava Pavel, Strakošová Dagmar, Svaříček Filip, Tomášek Vítězslav, Tomisová Ludmila, Tyralík Zdeněk, Veruňák Martin a Ejemová
Petra, Vidurek Josef, Tupá Vlasta, Vysloužilová Barbora,
ZŠ Jubilejní, žáci ZŠ a MŠ Tyršova Frenštát pod Radhoštěm, Žůrková Žaneta
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NOVÝ JIČÍN

Jednou z dominant záchranné stanice je mohutný dub
g

g TEXT VÝROČNÍ ZPRÁVY P. OREL, M. ORLOVÁ, J. KAŠINSKÝ
ÚPRAVA J. ŠAMAJ, GRAFICKÝ ATELIÉR EVERWIN g FOTOGRAFIE P. OREL,
M. ORLOVÁ, J. KAŠINSKÝ, H. HŮLOVÁ g TISK GRAFICO s.r.o., OPAVA
g VYDALA ZO ČSOP 70/02 NOVÝ JIČÍN V ÚNORU ROKU 2012

