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slovo ředitele

rok založení 1926

2 231 členů

9 zaměstnanců

400+ dobrovolníků

295 individuálních dárců

8 poboček

6 pracovních skupin

13,5 ha ptačí rezervace

170+ akcí pro veřejnost

Ptáci nám každodenně svým zpěvem, barevným peřím a 
pestrostí způsobů života připomínají, že na světě nejsme sami. 

Posláním ČSO je ochrana přírody, krajiny a našeho 
společného životního prostředí. Ochrana racionální, založená 
na důkladné znalosti přírody, založená na vědeckých poz-
natcích. Ochrana založená na partnerství, s lidmi a pro lidi.

V této výroční zprávě se dozvíte, jak se devíti zaměst-
nancům a dvěma tisícům členů dařilo naplňovat poslání ČSO, 
nacházet, spolu s Vámi,  lepší svět pro ptáky i pro lidi. Věříme, 
že nám do dalších let zachováte přízeň, anebo rozšíříte řady 
členů, sympatizantů, podporovatelů a partnerů ČSO.
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ČSO je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů 
zabývajících se ochranou a výzkumem ptáků, pozorovatelů 
ptactva a milovníků přírody. Posláním ČSO je ochrana přírody 
a krajiny, zejména výzkum a ochrana ptáků a jejich prostředí 
a dále ekologická výchova a vzdělávání. ČSO je partnerskou 
organizací BirdLife International v Česku.

BirdLife International je největší světové sdružení ne-
vládních organizací zaměřených na ochranu ptáků a přírody.  
Cílem BirdLife je předejít vyhynutí kteréhokoli ptačího druhu; 
zachovat, případně zlepšit stav ptačích populací; chránit, 
případně zlepšit stav a zvětšit rozlohu lokalit a prostředí 
důležitých pro ptáky; prostřednictvím ptáků pomoci chránit 
přírodní rozmanitost a zlepšit tak kvalitu života lidí.

Zdeněk Vermouzek, ředitel

birdlife.cz

birdlife.org



Jedenáctým rokem vedeme celoevropské sčítání 
běžných druhů ptáků. Opět jsme rozšířili počet druhů, 
pro které publikujeme  aktualizované celoevropské trendy 
početnosti (ze 148 na 163) a také počet přispívajících zemí  
(z 25 na 27). Publikovali jsme rovněž nové evropské indiká-
tory běžných druhů ptáků.

Díky těmto zkušenostem nám byla, spolu s Katalánským 
ornitologickým institutem, svěřena příprava nového evrop-
ského atlasu hnízdního rozšíření ptáků.

Pro české území jsme za účasti 90 dobrovolných terén-
ních spolupracovníků vyhodnotili a publikovali aktuální 
populační trendy 118 druhů ptáků. Na jejich základě jsme 
pro Ministerstvo zemědělství zpracovali Indikátor ptáků 
zemědělské krajiny 2012, který ukazuje další mírný pokles 
početnosti polních druhů ptáků.

I přes značný nedostatek finančních prostředků od státu 
jsme díky členům patronátních skupin zajistili monitoring 
vzácných („naturových“) druhů ptáků v ptačích oblastech. 
Navíc jsme mapovali vzácné druhy v osmi krajích Česka.

V programu Volná křídla jsme zdokumentovali 19 pří-
padů ilegálního pronásledování dravců, zejména trávení. 
Při vyšetřování spolupracujeme s Českou inspekcí životního 
prostředí a s Policií ČR.

Rorýse, jiřičky a další synantropní druhy jsme chránili  
v moravských městech i v Praze. Poskytli jsme 600 odborných 
konzultací, proškolili 29 dobrovolníků, provedli 87 fyzických 
kontrol staveb a zdokumentovali 4 příklady dobré praxe. 
Celkově jsme zachránili několik tisíc ptačích hnízd a úkrytů 
netopýrů na stavbách.

Za pomoci 156 dobrovolných mapovatelů jsme 
shromáždili 1162 údajů o hnízdištích čejek chocholatých na 
856 lokalitách. To nám umožnilo navrhnout nový agroenvi-
ronmentální dotační titul, který bude sloužit k ochraně čejek 
na orné půdě.

cejka.birds.cz

karbofuran.cz
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Zemědělská krajina je celkově ve špatném stavu a vidí to 
stále více lidí. Pro petici Za obnovu zemědělské krajiny, 
kterou jsme vedli spolu s myslivci, uvědomělými zemědělci 
i nezávislými odborníky, jsme za půl roku získali více než  
23 000 podpisů. Petiční výbor Poslanecké sněmovny projed-
nal petici 22. ledna 2013. 

Paralelně s peticí zemědělský specialista ČSO v řadě jed-
nání na nejrůznějších úrovních od odborných pracovních 
skupin až po kulaté stoly ministra zemědělství intenzívně 
prosazoval ozelenění Společné zemědělské politiky EU  
a správné nastavení budoucích zemědělských dotací. Široká 
podpora petice dodala našim požadavkům potřebnou váhu.

Významná ptačí území (IBA) patří k základním programům 
ČSO, který se opírá o místní, dobrovolně pracující patronátní 
skupiny. Mezi nejzávažnější témata, kterým jsme se věnovali, 
patří sportovní aktivity v IBA Českolipsko-Dokeské pískovce  
a mokřady a v IBA Broumovsko a záměry na budování větrných 
elektráren a použití rodenticidů v Krušných horách.

Účastnili jsme se 83 správních řízení, z nichž se většina 
týkala žádostí o odstřel chráněných ptáků, o aplikaci 
insekticidů a rodenticidů nebo o renovaci či umisťování 
staveb. V naší argumentaci a případných odvoláních dosa-
hujeme úspěšnosti 43% a efektivně tak hájíme veřejný zájem 
na ochraně ptáků a přírody v souladu s principy fungování 
občanské společnosti.

První ptačí park v Česku, Josefovské louky, jsme díky 
čtvrt milionu korun získaných na darech rozšířili o další dva 
hektary. Pro školní třídy jsme připravili výukový program a vy-
zkoušeli jsme nový způsob údržby pozemků — firma Europ 
Assistance uspořádala na Josefovských loukách teambuildin-
govou akci, při níž nám její zaměstnanci pomohli odstranit 
náletové dřeviny a čistit hlavní kanál závlahového systému. 

lokality

josefovskelouky.cz

zemedelska-krajina.cz

prostředí



Nadále se mírně zvyšuje počet členů ČSO, dvoutisícovou 
hranici již máme s velkou rezervou definitivně za sebou.  

Do sledování příletů tažných ptáků Jaro ožívá se zapo-
jilo 1538 účastníků, kteří s celkem 4 001 pozorováními zajistili 
České republice šesté místo na žebříčku všech zúčastněných 
zemí Evropy i Afriky. Jaro ožívá si současně získává oblibu  
u učitelů, v roce 2012 jej ve výuce využilo již 50 škol.

Uspořádali jsme jarní Vítání ptačího zpěvu na 117 místech 
a podzimní Festival ptactva, i přes nepřízeň počasí, na  
44 místech. Celkem se zúčastnilo přes 3 500 návštěvníků. 
Navíc jsme koordinovali Festival ptactva v celé Evropě  
a za průběh přípravy i rychlost zpracování výsledků jsme si 
vysloužili mezinárodní uznání.

Publikovali jsme 48. číslo odborného časopisu Sylvia  
a dvě čísla populárního magazínu Ptačí svět. Nově je Ptačí 
svět dostupný i online. Pobočky a pracovní skupiny ČSO vy-
dávají dalších 7 pravidelných odborných periodik.

Ve Faunistické databázi ČSO jsme shromáždili 112 560 
jednotlivých záznamů o pozorování vzácných i běžných 
druhů ptáků z území Česka. Faunistická databáze se díky 
své rostoucí oblibě stává významným zdrojem relevantních 
podkladů pro další vědecké zpracování.

Ptákem roku 2012 jsme vyhlásili tetřeva hlušce. Pomocí 
úspěšné kampaně jsme jednak celý rok upozorňovali na stále 
přetrvávající problémy s ochranou tetřevů na Šumavě, jednak 
jsme shromáždili velké množství údajů o historickém výskytu 
tetřevů u nás. 

avif.birds.cz

publero.com/title/ 
ptaci-svet

lidé

springalive.net



Hospodaření  tis. Kč
Aktiva 7 785
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20
Stavby 236
Dlouhodobý hmotný majetek 1100
Pozemky 1147
Zboží na skladě 314
Peněžní prostředky 4 588
Odběratelé 27
Poskytnuté provozní zálohy 172
Ostatní pohledávky 126
Náklady příštích období 54

Pasiva 7 483
Oprávky 958
Dodavatelé 174
Zaměstnanci 234
Zúčtování sociál. a zdr. poj. 119
Daň z příjmů 27
Ostatní přímé daně 34
Daň z přidané hodnoty 295
Výnosy příštích období 369
Vlastní jmění 699
Fondy 1255
Nerozdělený zisk 1697
Podrozvahové účty 1620

Náklady 2 983
Spotřeba materiálu 139
Prodané zboží -179
Cestovné 41
Náklady na reprezentaci 3
Ostatní služby 901
Mzdové náklady 1301
Zákonné sociální pojištění 345
Daň z nemovitostí 8
Kurzové rozdíly 2
Jiné ostatní náklady 143
Odpisy 39
Zůstatková cena prodl. majetku 48
Poskytnuté příspěvky 90
Daň z příjmu z běžné činnosti (splatná) 102

Výnosy 3 285
Tržby z prodeje služeb 1942
Tržby za zboží 310
Úroky 8
Jiné ostatní výnosy 73
Přijaté příspěvky 22
Přijaté členské příspěvky 776
Provozní dotace 154

Hospodářský výsledek — zisk 302

Kladný hospodářský výsledek bude použit ke krytí případných 
ztrát v dalších letech.



Za podporu v roce 2012 děkujeme všem individuálním 
dárcům, kteří dohromady podpořili činnost ČSO 482 tisíci Kč:

Dárci nad 10 000 Kč
Tomáš Bělka, Pavel Trněný, Jan Suhrada, Vojtěch Stejskal, 
Vladimír Gahura, Rudolf Beneš, Denis Matthey, Tomáš Grim, 
Pavel Benda, Jaroslav Souček, Josef Novák

Dárci nad 2 500 Kč
Václav Beran, Kamil Čihák, Jiří Filípek, Jindřich Jäger, Jiří 
Křivský, Radovan Malínský, Marta Němcová, Lukáš Nytra, Ivo 
Opl, Jan Procházka, Jitka Růžičková, Milan Souček, Jana Sýko-
rová, Jiří Ševčík, Vlasta Škorpíková, Jana Škorpilová, Václav 
Stejskal, Milan Souček, Michal Vinkler, Pavel Volf, Zdenka Wer-
nerová, Václav Zámečník

Dárci nad 1000 Kč
Tomáš Antal, Alena Augustináková, Aleš Čech, Mojmír Dos-
tál, Dagmar Dvořáčková, Martin Fejfar, Jarmila Fiurášková, Jiří 
Flousek, Jaroslav Hanák, Miroslav Holeček, Jan Hora, Lucie 
Hošková, Miroslav Hromádko, Josef Hronovský, Jiří Hrubý, 
Hana Jančaříková, Jiří Guth, Jiří Letenský, Radek Klimeš, Petr 
Kolka, Bára Kolmanová, Ivo Koudelka, Jana Kratinová, Edita 
Kremláčková, Miroslav Kubiska, Vladimíra Kuchařová, Tomáš 
Macků, David Melichar, Denisa Mikešová, Petr Navrátil,Vilém 
Nikl, Lubor Nováček, Zdeněk Páleniček, Jiří Panzner, Karel 
Plachta, Martin Poštulka, Iva Pšeničková, Martin Pudil, Jiří 
Pykal, Dušan Rak, Miroslav Rozsypálek, Jiří Sládeček, Pavel 
Soldan, Jakub Stančo, Aleš Straka, Jan Ševčík, Karel Šimeček, 
Vladimír Šimek, Ludmila Šmídová, Milan Tichai, Martina Ti-
chaiová, Tomáš Turecki, Ladislav Vachout, Slavomír Večeřa, 
Zdeněk Vermouzek, Petr Voříšek, Jiří Zajíc, Aleš Žampach

Srdečně děkujeme i dalším 204 dárcům, kteří podpořili 
práci ČSO částkou do 1000 Kč. 

Bez vaší pomoci by byl přehled úspěchů mnohem kratší!

Donorům a partnerům děkujeme za finanční pomoc a spo-
lu-práci v roce 2012: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Českomoravská myslivecká jednota, Českomoravský štěrk, 
a.s., Klub environmentální výchovy, KORAX, britská Královská 
společnost pro ochranu ptáků (RSPB), Magistrát Hlavního 
města Prahy, Meopta-optika, s.r.o., Ministerstvo zemědělství 
ČR, Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa,  
Nadace Český literární fond, Nadace Partnerství, Národní park 
České Švýcarsko, Ochrana fauny ČR, ORNIS Muzea Komen-
ského, PRO-BIO s.r.o., Program švýcarsko-české spolupráce, 
Rada vědeckých společností, Salamandr, s.r.o., Sgalitzer  
Zdravé bydlení, s.r.o., nizozemský Statistický úřad (CBS), 
Swarovski Optik, EKG s.r.o., Vojenské lesy a statky, s.p.

Děkujeme i všem členům, zvláště spolupracovníkům 
programů občanské vědy, členům patronátních skupin IBA, 
členům pracovních skupin, redakčních rad a všem dalším, 
kteří dobrovolnou prací ve volném čase přispívají k poznávání 
a ochraně ptáků i našeho společného prostředí. Poděkování 
náleží i autorům často vyžádaných, ale nehonorovaných 
článků a všem fotografům, kteří zdarma poskytují své foto-
grafie pro naplňování poslání ČSO. 

poděkování

Dárci


