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KDO JSME
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož hlavním posláním je ochrana
přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V našich řadách najdete profesionální odborníky i ty, kdo prostě jen
mají rádi přírodu.
Severomoravské regionální sdružení ČSOP (SmRS ČSOP) je pobočný spolek
Českého svazu ochránců přírody, registrovaný ve Spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L49296.
SmRS ČSOP vzniklo ve Valašském Meziříčí v říjnu roku 1995 a sdružuje 23 základních organizací Českého svazu ochránců přírody, plní mimo jiné i funkci jejich
informačního a koordinačního centra na Severní Moravě a ve Slezsku.
Naše činnost je velmi rozmanitá, kromě praktické ochrany přírody a krajiny se zabýváme ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i široké veřejnosti. Od roku 2014 provozujeme v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí
Valašské ekocentrum, kde pořádáme osvětové akce, přednášky, výstavy a řemeslné dílny pro veřejnost, výukové programy pro děti a budujeme ukázkovou přírodní
Zahradu poznání.
Statutárním zástupcem organizace je předseda Petr Orel.
Další členové Výboru
Miroslav Dvorský – místopředseda
Ivana Diváková – hospodářka
Pavel Šálek, Bc. Martin Hlaváč, Ing. Petr Křístek, Bára Šimečková
Ing. Karel Kredba – revizor
Sídlo organizace: Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123162
Bankovní spojení – Česká spořitelna, č. ú. 243 555 4319/0800
Webové stránky www.ochranci.cz
Facebook www.facebook.com/ochranci
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CO JSME V ROCE 2018 DĚLALI
Naše činnost vycházela z přijatých a realizovaných projektů a vlastní hospodářské činnosti. Uspěli jsme v grantovém řízení u Města Valašské Meziříčí s projekty
Návrat ke kořenům (tento projekt podpořil i Zlínský kraj) a EVVO v Zahradě
poznání. Projekt Seniorům pro radost podpořilo Město Rožnov p.R. i Valašské
Meziříčí (v rámci programu Obec přátelská seniorům). V programu Biodiverity
u ČSOP jsme realizovali projekty Zachování hnízdišť rybáků v Hustopečích n.B.,
Revitalizace sadu u ekocentra a Obnova stromořadí v lesoparku ve Val.Meziříčí.
Město Valašské Meziříčí nás i letos finančně podpořilo přímou dotací z rozpočtu.

Přednášky (28)
Pro veřejnost jsme uspořádali 28 přednášek za poznáním naší přírody, o třídění
a recyklaci odpadů, cestovatelské přednášky.
Cestopisné přednášky z cyklu Zážitky z cest byly o Novém Zélandu, Altaji, Banátu, Západních Tatrách a Karpatech, několik přednášek bylo na téma Poznej
a chraň naši přírodu, Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin, Tajemný svět hub,
Přírodní zahrada…
Většina přednášek se uskutečnila v budově Valašského ekocentra ČSOP v areálu
bývalých kasáren.

I. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Osvětové akce a přírodovědné a vzdělávací exkurze (34)

V rámci zajištění udržitelnosti projektu Příroda nezná hranic (podpořen z Evropských fondů Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR v letech
2009–2013) jsme pořádali v roce 2018 environmentálně zaměřené vzdělávací
a osvětové akce pro rodiny s dětmi, mládež i veřejnost, výukové programy pro základní i mateřské školy.

Okolo 2 000 účastníků navštívilo naše osvětové akce a přírodovědné exkurze. Jsou
určené pro rodiny s dětmi, odbornou i laickou veřejnost, podobně jako v minulých
letech jsme se věnovali i vzdělávacím aktivitám pro seniory. Akce jsou určeny pro
všechny zájemce o přírodu a podporu trvale udržitelného života.

2

3

Tady jsou uvedeny některé z nich:
Ukliďme Česko – celostátní akce, která má za úkol zapojit děti, mládež a veřejnost do
úklidu odpadků. Letos jsme opět uklízeli areál lesoparku v bývalých kasárnách.
Vítání ptačího zpěvu – exkurze za ptačími zpěvy a hlasy v areálu lesoparku
Farmářský den – velmi úspěšný 2. ročník osvětové akce o návratu k tradičním
řemeslům a zvykům, kde se opět pekl chleba ve venkovní peci, stloukalo máslo,
mlátilo obilí cepem a mlelo na žernovu, pralo na valše a mnoho dalších zajímavých činností, které si mohl každý návštěvník vyzkoušet.
Brána recyklace – environmentální vzdělávací program pro děti z valašskomeziříčských základních škol
Recyklohrátky – osvětová akce pro veřejnost o tom, jak se hravě naučit třídit
odpad, s naučnou stezkou Veselá popelnice nejen pro děti, divadelním představením, výtvarnými dílničkami, hrami a kvízy
Výsadba lípy Svobody a švestkového stromořadí – akce na počest 100. výročí
vzniku republiky
Slavnostní otvírání Černé studánky – osvětová akce o vodě a tradicích v Podlesí
Vánoční stromeček pro zvířátka – akce pro rodiny s dětmi v zahradě ekocentra
Na svatú Lúcu – vánoční program program o tradicích a zvycích
Sčítání vodních ptáků na řece Bečvě – celodenní terénní exkurze zaměřená na
sčítání vodních ptáků na 12 km úseku řeku řeky Bečvy
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Příroda Pobečví – celodenní přírodovědná exkurze do oblasti zavodněných štěrkoven , lužních lesů a přírodního toku řeky Bečvy ve středním Pobečví
Valašské orchidejové louky – 2 celodenní exkurze na Javorníček a do PR
Galovské louky
Chráněná území Vsetínských vrchů – exkurze do PR Klenov a PP Svantovítovy skály
Pralesy Beskyd – exkurze pro seniory do NPR Razula
NP Malá Fatra – setkání mladých ochránců přírody se slovenskými dětmi ke
100. výročí založení republiky
CHKO Poodří – exkurze pro seniory do PR Kotvice a Nová Horka
Za ptáky a bobry do Pobečví – exkurze z Hustopeč n.B. do Val. Meziříčí

Výstavy (1)
Ve Valašském ekocentru se uskutečnila výstava o třídění a recyklaci odpadu Brána
recyklace společnosti EKO-KOM.

Fotografické semináře (1)
Pro amatérské fotografy byl určen seminář Valašská krajina.
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Kurzy tradičních lidových řemesel (4)
Dlouhodobě se snažíme o zachování kulturního dědictví Valašska a podporu tradičních lidových řemesel. Letos proběhly kromě tradičního Pletení košíků z vrbového proutí i kurzy Pletení ošatek z kukuřičných listů (2) a kurz na zpracování ovčí vlny Od ovečky ke svetru.

Výukové programy pro mateřské a základní školy (52)
Pro děti z mateřských a základních škol připravujeme výukové programy, které probíhají jak v budově ekocentra, tak v přilehlé přírodní Zahradě poznání a blízkém lesoparku s rybníčkem. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 52 výukových programů
s různými tématy – Ptáci kolem nás, Přírodní zahrada, Valašský stateček, Od ovečky
ke svetru, Velikonoce a Vánoce na Valašsku. Výukový program Brána recyklace byl
určen pro děti z valašskomeziříčských škol a akci na podporu třídění odpadu podpořilo Město Valašské Meziříčí.

Praxe středoškoláků
Po dobu 9 týdnů probíhaly ve Valašském ekocentru ČSOP praxe středoškoláků ze
Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně. Studenti pomáhali s údržbou
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a budováním přírodní zahrady, podíleli se na managementu zvláště chráněných
území, sběru odpadků v ZCHÚ i při akcích EVVO.

Realizované projekty:
Seniorům pro radost
Projekt zaměřený na seniory s cílem zapojit je do aktivit, které povedou ke zvýšení
jejich zájmu o přírodu a smysluplné využití jejich volného času s tím, že získané
znalosti a dovednosti mohou předávat dále v rodině.
Podpořilo Město Rožnov pod Radhoštěm a Město Valašské Meziříčí

Návrat ke kořenům
Projekt o zlepšování vztahu dětí a mládeže k přírodě, krajině a ochraně druhové
rozmanitosti, budování jejich vztahu k přírodnímu zahradničení, včelaření, k ekologickému obhospodařování krajiny, ke zdravějšímu životnímu stylu a stravování.
Podpořil Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí
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EVVO v Zahradě poznání
Cílem projektu bylo prostřednictvím environmentálně zaměřených vzdělávacích aktivit působit na zlepšování vztahu dětí, mládeže i veřejnosti k přírodě a zvýšení druhové rozmanitosti na zahradě ekocentra a v blízkosti lidských sídel.
Podpořilo Město Valašské Meziříčí

Zahrada poznání Valašského ekocentra
Projekt podpořený ze Státního fondu životního prostředí, jehož cílem je úprava
výukové přírodní Zahrady poznání u Valašského ekocentra. Na zahradě budou vytvořeny další expozice a prvky, umožňující rozvoj a zkvalitnění environmentální
výuky, vzdělávání i osvěty dětí, mládeže, veřejnosti a současně zvýší druhovou
rozmanitost. Chceme, aby se zahrada stala místem vzdělávání v rámci školní i mimoškolní výuky, umožnila dětem i dospělým blízký kontakt s přírodou a byla zdrojem inspirace všem návštěvníkům.
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Farmářský den

II. PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY A MAPOVÁNÍ

Osvětová akce pro veřejnost o návratu k našim kořenům, tradičním zvyklostem
a řemeslům.
Podpořilo Město Valašské Meziříčí

Mapování a ochrana ohrožených hnízd čápa bílého

Projekty podpořené z programu Biodiverzity Českého
svazu ochránců přírody:
Zachování hnízdišť rybáků obecných
Výřez náletových dřevin a vykosení vysoké vegetace na dvou ostrůvcích zavodněné
štěrkovny v Hustopečích nad Bečvou, kde hnízdí silně ohrožení rybáci obecní.

Revitalizace sadu u Valašského ekocentra
Vykácení 8 suchých a provozně nebezpečných švestek, vysázení tří jabloní a jedné
švestky tradičních odrůd a ošetření jedné jabloně v ovocném sadu u ekocentra.

Obnova stromořadí v lesoparku
Výsadba 18 ks švestek ve stromořadí podél panelové cesty v blízkosti ekocentra.
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V roce 2018 bylo v okrese Vsetín kontrolováno celkem 22 hnízdišť čápa bílého. Čápi
obsadili celkem 15 hnízd. Na 2 hnízdech se čápi vyskytovali celou hnízdní sezónu, ale
nehnízdili, na 13 hnízdech vyvedli celkem 39 mláďat (1 x 1, 1 x 2, 8 x 3, 3 x 4), okroužkováno bylo celkem 23 pull. Kroužkování mláďat proběhlo na dostupných hnízdech,
průběžně byla pořizována fotodokumentace hnízdišť a vyhodnocován stavu hnízd.
Snížení čapího hnízda v obci Mniší v okrese Nový Jičín.
Finančně podpořil Zlínský kraj a Město Kopřivnice.

Biologické průzkumy výskytu zvláště chráněných živočichů na
budovách a ochrana jejich úkrytů – zateplování objektů
Posuzování objektů ve Zlínském kraji s ohledem na plánované zateplování budov,
doporučení harmonogramu stavebních prací z hlediska výskytu zvláště ohrožených druhů zejména rorýsů a netopýrů, a návrhy opatření na jejich ochranu.

Monitoring PR Choryňský mokřad
Inventarizační průzkumy ptáků, obojživelníků, plazů, vážek v PR Choryňský mokřad, návrhy ochranářských opatření pro zachování druhové rozmanitosti.
Finančně podpořil: Zlínský kraj
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Biologický posudek parku Botanika ve Valašském Meziříčí

Květnatá louka v centru města

Inventarizační průzkumy zejména ptáků a savců, návrhy ochranářských opatření
pro zachování druhové rozmanitosti.
Finančně podpořilo: Město Valašské Meziříčí

Založení tří ploch květnatných luk v proluce Masarykovy ulice ve Valašském Meziříčí, osázení regionální směsí.
Finančně podpořilo: Město Valašské Meziříčí

Péče o handicapované živočichy
Celoroční péče o živočichy, převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené
autem či po nárazu do překážky, mladé ježky východní ke konci podzimu a také netopýry, zalétlé do bytových či kancelářských prostor. Všem handicapovaným živočichům jsme poskytli základní ošetření a těm, které se nepodařilo vrátit do přírody
jsme zajistili převoz do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě.
Finančně podpořilo: Město Valašské Meziříčí.

Přírodní památka Stříbrník v CHKO Beskydy
Kosení květnatých luk a likvidace posečené trávy na ploše 1,30 ha a výřez náletu
v PP Stříbrník na katastru obce Hovězí v CHKO Beskydy.
Finančně podpořila: Správa CHKO Beskydy

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY, PORADENSTVÍ
Starostlivost o studničky – cesta k zachovaniu prírodných hodnot –
udržitelnost
Udržitelnost mezinárodního projektu Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny, zaměřeného na vyhledávání studánek v příhraniční oblasti Javorníků, jejich
vyčištění, úpravu a zastřešení, provedení hydrobiologických průzkumů. V roce
2018 jsme pokračovali v udržitelnosti tohoto projektu monitoringem a údržbou
zastřešených studánek.

Prosazování práva – účast ve správních řízeních
V roce 2018 jsme se zúčastnili 4 správních řízení, která probíhala na území Zlínského kraje a ve valašskomeziříčském regionu. Týkala se především kácení stromů
a záměrů s rozsáhlým dopadem na přírodu, krajinu a životní prostředí regionu.

Poskytování informací a poradenství
Poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a v souvisejících oblastech pro občany, obce, podnikatele i další subjekty. Poskytnuto bylo více
jak 300 poradenských intervencí. Poradenské služby byly poskytovány telefonicky,
pomocí elektronické pošty či osobně v kancelářských prostorách Valašského ekocentra v provozní době 8–16 hodin, každý pracovní den. Na dotazy odpovídali naši
pracovníci, v případě složitějších dotazů bylo využíváno širokého okruhu odborníků
a dalších externích spolupracovníků.
Veřejnost byla o činnosti a zapojení ČSOP do aktuálních problémů ochrany přírody
a životního prostředí v našem regionu informována prostřednictvím médií (tisk, rozhlas i televize).Mediálním partnerem naší organizace je Regionální televize CZ s.r.o.
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Hospodaření v roce 2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2018 (v korunách)
Položka

ROZVAHA k 31. 12. 2018(v korunách)

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.IV. Jiná aktiva celkem

1. 1. 2018
3 523 224

31. 12. 2018
3 447 592

3 912 764

3 912 764

389 540
572 197

465 172
620 086

47 650
515 304
9 243

175 203
440 170
4 713

4 095 421

4 067 678

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A.I. Jmění celkem
A.II. Výsledek hospodaření celkem
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.IV. Jiná pasiva celkem

1. 1. 2018
4 032 594
4 079 014
-46 420
93 227

31. 12. 2018
3 956 961
3 956 961
35 620
75 097

62 827

75 097

PASIVA CELKEM

4 095 421

4 067 678

AKTIVA CELKEM
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rok 2018

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad.dodávek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
IV. Daně a poplatky
Daně a poplatky
V. Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek…
Odpisy dlouhodobého majetku
NÁKLADY CELKEM

1 152 229
630 729
286 665
29 775
777
4 586
308 926
414 065
313 012
101 053
3 605
3 605
28 198
600
27 598
75 632
75 632
1 152 229

B. Výnosy
I. Provozní dotace
Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
III. Tržby za vlastní výkony a zboží
IV. Ostatní výnosy
Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

1 187 849
507 575
507 575
65 400
65 400
508 760
106 114
38
106 076
1 187 849
35 620
35 620
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Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí děkuje za poskytnuté dotace,
sponzorské příspěvky, finanční i morální podporu a spolupráci těmto institucím, organizacím a osobám:
Firmy a firemní fondy:
Kompakt – Lubomír Šumbera, s. r. o., Valašské Meziříčí
Austin Detonator, s. r. o., Vsetín
ROBE LIGHTING, s.r.o, Rožnov p.R
CS CABOT spol. s r.o. Valašské Meziříčí
Valware, Valašské Meziříčí
DEZA a.s.
SPEDOS s.r.o.
NET4GAS
CZT Valašské Meziříčí s.r.o.
PWO CZECH REPUBLIC a.s., Valašské Meziříčí
Vakuum Servis s.r.o., Rožnov p.R.
Obec Lužná
Podporovatelé a spolupracující instituce:
Město Valašské Meziříčí
Město Rožnov pod Radhoštěm
ÚVR ČSOP Praha
ZO ČSOP sdružené v SmRS ČSOP
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
ZO SZOPK Považská Bystrica
Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice
Správa CHKO Beskydy
Zlínský kraj
Autobusová doprava Svoboda, Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín
Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm
Městská policie a Policie ČR, Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko, Vsetín a Valašské Meziříčí
Lesy České republiky, s. p.
Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž
Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí
Média:
Česká televize
Česká tisková kancelář Zlín
Český rozhlas Radiožurnál Brno, pracoviště Zlín
Mladá fronta Dnes, Zlín
Valašský deník
Týdeník Jalovec
Městský zpravodaj Valašské Meziříčí
Obelisk
Regionální televize CZ s. r.o. – náš mediální partner
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