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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 2019 DĚLALI
Naše činnost vycházela z přijatých a realizovaných projektů a vlastní hospodářské
činnosti. Uspěli jsme v grantovém řízení u Města Valašské Meziříčí s projekty Cesty
poznání a Blíž přírodě, projekt Seniorům pro radost podpořilo Město Rožnov p. R..
V programu Biodiverzity ČSOP jsme obnovili stromořadí švestek v Rožnově p. R.
a v rámci svazového programu Blíž přírodě (finančně podpořeného společností
NET4GAS) jsme realizovali projekt Obnova stromořadí a aleje starých a krajových
odrůd ovocných dřevin v lokalitě Hradisko. Náš projekt Putování s kapkou vody
uspěl v Grantovém programu Plzeňského Prazdroje – Radegast lidem.
Město Valašské Meziříčí nás i letos finančně podpořilo přímou dotací z rozpočtu.
Druhým rokem jsme pokračovali v budování přírodní Zahrady poznání dle projektu podpořeného SFŽP.

I. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
V roce 2019 jsme uspořádali výukové programy pro základní i mateřské školy,
environmentálně zaměřené vzdělávací a osvětové akce pro rodiny s dětmi, mládež
i veřejnost pro více jak 3 000 účastníků.
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Přednášky (14)
Pro veřejnost proběhlo 14 přednášek o zdravém životním stylu, bylinkách a koření,
recyklaci a třídění odpadů, cestopisné přednášky.
Přednášky z cyklu Zážitky z cest byly o Kamčatce, Skotsku, Islandu, Ekvádoru
a Nepálu.
Všechny přednášky se uskutečnily v budově Valašského ekocentra ČSOP v areálu
bývalých kasáren, jedna přednáška pro sluchově postižené pak v budově Městského
úřadu ve Valašském Meziříčí.

Osvětové akce a přírodovědné a vzdělávací exkurze (35)
Jsou určené pro rodiny s dětmi, odbornou i laickou veřejnost a všechny zájemce
o přírodu a podporu trvale udržitelného života. I v letošním roce jsme se zaměřili
na seniory a několik exkurzí bylo připraveno speciálně pro ně.
Tady jsou uvedeny některé z našich aktivit:
Vítání ptačího zpěvu – exkurze za ptačími zpěvy a hlasy v areálu lesoparku.
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Den otevřené Zahrady poznání – touto akcí jsme se zapojili do celorepublikového Víkendu otevřených zahrad a formou komentovaných prohlídek jsme účastníky
provedli Zahradou poznání.
Farmářský den – velmi úspěšný 3. ročník osvětové akce o návratu k tradičním
řemeslům a zvykům, tentokrát za doprovodu cimbálové muziky Polajka, kde se
opět pekl chleba ve venkovní peci, stloukalo máslo, mlátilo obilí cepem a mlelo na
žernovu, pralo na valše, krouhalo a šlapalo zelí , moštovala jablka a mnoho dalších
zajímavých činností, které si mohl každý návštěvník vyzkoušet.
Brána recyklace – environmentální výukový program o odpadech pro děti z valašskomeziříčských základních škol.
Víkendové hrátky jak nedělat skládky – dvoudenní osvětová akce pro veřejnost, letos nejen o tom, jak se hravě naučit třídit odpad (Recyklohrátky), ale především jak tvorbě odpadu předcházet (Nápady jak nedělat odpady). Opět s naučnou
stezkou Veselá a nově i Prázdná popelnice, divadelním představením, výtvarnými
dílničkami, hrami a kvízy.
Slavnostní otvírání studánek – osvětová akce pro veřejnost spojená s kulturním
programem o studánkách v Podlesí.
Sčítání vodních ptáků na řece Bečvě – celodenní terénní exkurze zaměřená na
sčítání vodních ptáků na 12 km úseku řeku řeky Bečvy.

6

Ptačí festival – podzimní ornitologická exkurze na Choryňských rybníkách pro
veřejnost ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko.
Valašské orchidejové louky – 2 celodenní exkurze do Zákopčí (pro seniory) a na
louky Horního Vsacka.
CHKO Poodří – jarní exkurze do PR Kotvice a podzimní do PR Bartošovický luh –
exkurze pro veřejnost a seniory.
CHKO Litovelské Pomoraví – jarní exkurze pro veřejnost do lužních lesů s rozkvetlými bledulemi.
Za vlhou pestrou do Pobečví – exkurze na hnízdiště břehule říční a vlhy pestré
u Oseku nad Bečvou.
Okolo Buchlova – exkurze pro seniory do podzimních bučin Chřibů.

Výstavy (2)
Příběhy stromů – výstava Národního památkového ústavu Kroměříž.
Brána recyklace – výstava společnosti EKO-KOM.

Fotografické semináře (1)
Pro amatérské fotografy byl určen seminář Krajina a krajinný detail a proběhl
v CHKO Poodří.
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Workshopy (3)
Výroba barefoot obuvi
Výchovné řezy ovocných stromů – praktické ukázky jarního ořezu vysázených
stromů.
Domácí výroba mléčných produktů – víkendový kurz domácí výroby sýrů,
jogurtů, tvarohu.

Výukové programy pro mateřské a základní školy (55)
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 2019 se uskutečnilo celkem 55 výukových programů
s různými tématy – Nad vodou i pod vodou, 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 mateřských
školek a celou akci na podporu třídění odpadu podpořilo Město Valašské Meziříčí.

Praxe středoškoláků
Po dobu 6 týdnů probíhaly ve Valašském ekocentru ČSOP praxe středoškoláků ze
Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně a Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoštěm. Studenti pomáhali s údržbou a budo-
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váním přírodní zahrady, podíleli se na managementu zvláště chráněných území,
sběru odpadků v ZCHÚ i při akcích EVVO.
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Realizované projekty:
Seniorům pro radost
Projekt zaměřený na seniory z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm
s cílem zapojit je do aktivit, které povedou ke zvýšení jejich zájmu o přírodu a smysluplné využití jejich volného času. Jednalo se o zejména o přednášky a exkurze,
zaměřené na poznávání přírody a zajímavých míst regionu.
Podpořilo Město Rožnov pod Radhoštěm a Město Valašské Meziříčí

přírodní Zahrady poznání, zvyšující její atraktivitu a biologickou rozmanitost.
Podpořilo Město Valašské Meziříčí

Obnova stromořadí a aleje starých a krajových odrůd ovocných dřevin
v lokalitě Hradisko
Projekt realizovaný v rámci svazového programu Blíž přírodě financovaného společností NET4GAS. Výsadba 48 ovocných stromů (jabloní, třešní, slivoní) tradičních odrůd v historické aleji na Hradisku.

Cesty poznání – vzdělávací a osvětové akce Valašského ekocentra ČSOP

Zahrada poznání Valašského ekocentra

Vzdělávací a osvětové akce zlepšující vztah dětí, mládeže a veřejnosti k přírodě, krajině a životnímu prostředí, přírodnímu zahradničení a podpoře místních produktů.
Podpořilo Město Valašské Meziříčí

Projekt podpořený ze Státního fondu životního prostředí, jehož cílem je úprava výukové přírodní Zahrady poznání u Valašského ekocentra pokračoval již druhým rokem. Na zahradě byly vytvořeny další expozice a prvky, umožňující rozvoj a zkvalitnění
environmentální výuky, vzdělávání i osvěty dětí, mládeže a veřejnosti. 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.

Blíž přírodě
Projekt zaměřený na posilování sounáležitosti s přírodou a krajinou našeho regionu, výchovu veřejnosti k ochraně přírody a životního prostředí. Budování prvků
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Obnova stromořadí švestek na Hradisku

II. PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY A MAPOVÁNÍ

Výsadba 12 ks tradičních odrůd slivoní podél panelové cesty na naučné stezce Hradisko. Projekt podpořený z programu Biodiverzity Českého svazu ochránců přírody.

Mapování a ochrana ohrožených hnízd čápa bílého

Putování s kapkou vody
Cílem projektu, jehož realizace přechází i do roku 2020, je prostřednictvím přednášek, exkurzí a osvětových akcí zvýšit povědomí veřejnosti o významu a ochraně
vody, zlepšení zadržování vody v krajině, významu mokřadů, šetrném zacházení
s vodními zdroji včetně hospodaření s dešťovou vodou i problematika odpadních
vod a cesta pitné vody ke spotřebiteli.
Finančně podpořil Plzeňský Prazdroj ve Výzvě Radegast lidem.

V okresech Vsetín, částečně Přerov a Nový Jičín bylo v roce 2019 kontrolováno
29 hnízd čápa bílého. Zaevidováno bylo celkem 21 obsazených hnízd, na 15 hnízdech bylo celkem 36 pull. (3 x 1, 4 x 2, 7 x 3, 1 x 4), na 6 ti hnízdech se pár čápů
zdržoval celé hnízdní období, ale nehnízdil. Okroužkováno bylo celkem 25 pull.

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.

Inventarizační průzkum PP Rybník Neratov a PP Trubiska
Mapování výskytu ptáků, obojživelníků, plazů a vážek ve dvou zvláště chráněných
lokalitách v okrese Vsetín. Finančně podpořil Zlínský kraj.
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Péče o handicapované živočichy
Celoroční péče o živočichy, převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené
autem či po nárazu do překážky, mladé ježky 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
Poslední rok udržitelnosti 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 2019 byla provedena kontrola zastřešených studánek na slovenské straně
javornického hřebene.

Prosazování práva – účast ve správních řízeních
V roce 2019 jsme se zúčastnili 2 správních řízení, která probíhala na území Zlínského
kraje a ve valašskomeziříčském regionu. Týkala se 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 poskytujeme pro občany, obce, podnikatele i další subjekty. Poradenské služby jsou poskytovány telefonicky, pomocí elektronické pošty či osobně v kancelářských prostorách Valašského ekocentra v provozní době 8–16 hodin, každý
pracovní den. Na dotazy odpovídají naši pracovníci, v případě složitějších dotazů
využíváme 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 2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2019 (v korunách)
Položka

ROZVAHA k 31. 12. 2019 (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. 2019
3 447 592

31. 12. 2019
3 373 754

3 912 764

3 912 764

465 172
620 086

539 010
809 451

175 203
440 170
4 713

98 740
705 998
4 713

4 067 678

4 183 205

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. 2019
3 992 582
3 956 961
35 621
75 096

31. 12. 2019
3 969 273
3 918 743
50 530
213 932

75 096

86 131
127 801

PASIVA CELKEM

4 067 678

4 183 205

AKTIVA CELKEM
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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
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

rok 2019
1 282 031
787 443
258 448
18 082
3 150
507 763
388 278
294 311
93 967
3 507
3 507
28 965
28 965
73 838
73 838
1 282 031
1 332 562
560 807
560 807
138 699
138 699
533 238
99 818
50
99 768
1 332 562
50 531
50 531
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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
SPEDOS s.r.o.
NET4GAS
CZT Valašské Meziříčí s.r.o.
Vakuum Servis s.r.o Rožnov p.R
Stromservis – Miroslav Plesník
CBG Automation s.r.o.
Podporovatelé a spolupracující instituce:
Město Valašské Meziříčí
Město Rožnov p.Radhoštěm
ÚVR ČSOP Praha
ZO ČSOP sdružené v SmRS ČSOP
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ÚV svazu Prievidza
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
Média:
Česká televize Ostrava a Zlín
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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