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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-375630
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


Výroční zpráva
České společnosti ornitologické

2015
birdlife.cz

é  e  r  t  z  u  i  r  t  z  p ú a s  d 
g  h  j k  l y  x  c č v F  b  n 
Q  E R  T  Z  U  I  O  P Ú L K  J 

http://birdlife.cz


 

Slovo ředitele |  Skončil rok potápky, skončil rok, v němž jsme upozornili na špatný stav našich rybníků, 
získali rozsáhlou podporu veřejnosti pro ochranu přírody v Evropě a ukázali, že spolupráce 
odborného a ochranářského spolku s těžebními společnosti za přispění veřejných peněz 
může vést k efektivní ochraně přírody. Hospodaření skončilo v černých číslech. Můžeme si 
přát ještě něco víc? Snad jen drobnosti: abychom rybničním oblastem vrátili jejich dřívější 
krásu, aby hlasy pro evropskou ochranu přírody nevyzněly do prázdna a aby široká spolu-
práce při ochraně ptáků byla běžným pravidlem. K tomu všemu směřuje úsilí dvou a půl 
tisíce členů ČSO i rostoucí podpora dárců. Mé upřímné poděkování náleží všem, kteří se 
na tomto úsilí podíleli. Naše společné úsilí má smysl.

  Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO

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. ČSO je dále členem následujících organizací a sdružení: Zelený kruh, Koalice 
za snadné dárcovství, Koalice proti palmovému oleji, European Citizen Science Association. 

BirdLife International, zastoupený v ČR Českou společností ornitologickou, je největší světové sdružení 
nevládních 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.
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 Název organizace | Česká společnost ornitologická 
 Sídlo | Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov 
 IČO | 49629549 
 DIČ | CZ49629549
 Právní forma | spolek 
 Číslo registrace |  Spolkový rejstřík u Městského soudu v Praze,  

oddíl L, vložka 1371
 Statutární orgán | výbor ČSO
 Statutární zástupci |  Zdeněk Vermouzek, Jiří Flousek
 Bankovní spojení | 1922224339/0800, Česká spořitelna 
 Transparentní účet pro dary | 2800277111/2010, Fio banka
 Mezinárodní značka knihovny (sigla) | ABE192
 Působnost | Česká republika
 
 Výbor ČSO v roce 2015 | 
 Předseda | Jiří Flousek
 Místopředseda | Vojtěch Kodet
 Výbor | Tomáš Diviš, Martin Fejfar, Jiří Flousek, Barbora Kaminiecká,  
 | Vojtěch Kodet, Jaroslav Koleček, Vojtěch Kubelka,  
 | Martin Pudil, Jiří Sládeček
 Kontrolní komise | Jan Buček, Petra Málková, Vojtěch Stejskal

 Kancelář ČSO |
 Zdeněk Vermouzek | ředitel
 Lucie Hošková | fundraiser, zástupkyně ředitele 
 Alexandra Trublová | sekretářka, péče o členy ČSO 
 Lukáš Viktora |  druhová ochrana, ochrana synantropních ptáků
 Evžen Tošenovský | ochrana synantropních ptáků
 Václav Zámečník | ochrana ptáků zemědělské krajiny
 Katarina Slabeyová | ochrana mokřadů
 Kamil Čihák | územní ochrana, Významná ptačí území a ptačí oblasti
 Gabriela Dobruská | vzdělávání 
 Michal Plátek | ochrana ptáků v těžebních prostorech
 Břeněk Michálek |  správce Ptačího parku Josefovské louky
 Petr Voříšek | koordinátor Celoevropského monitoringu běžných druhů 
 | ptáků a druhého Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Evropy
 Jana Škorpilová | technická asistentka Celoevropského monitoringu  
 | běžných druhů ptáků
 Marina Kipson | komunikace a propagace Atlasu hnízdního rozšíření  
 | ptáků Evropy
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 Martin Kupka |  komunikace a propagace Atlasu hnízdního rozšíření ptáků 
Evropy

 Alena Klvaňová |  technická asistentka Celoevropského monitoringu běžných 
druhů ptáků a šéfredaktorka časopisu Ptačí svět 

 Anna Gamero |  vědecká pracovnice Celoevropského monitoringu běžných 
druhů ptáků

 Zbyněk Janoška | programátor
 Pavol Hejný | programátor
 Alena Matýsková | účetní
 Martin Paclík | šéfredaktor časopisu Sylvia 
 Václav Bartuška | správce terénní stanice na Velkém Tisém
 Jaroslav Cepák | správce terénní stanice na Velkém Tisém
 Petr Dalík |  správce terénní stanice na Blatci
 
 Počet dobrovolných spolupracovníků | cca 500

 Pobočné spolky |  Severočeská pobočka ČSO 
ZČP ČSO – Západočeská pobočka České společnosti 
ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 
Jihočeský ornitologický klub – pobočka ČSO 
Východočeská pobočka ČSO  při Východočeském muzeu 

v Pardubicích
  | Pobočka ČSO na Vysočině 
 | Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka 
 | Moravský ornitologický spolek –  Středomoravská pobočka ČSO
 | Slezská ornitologická společnost – pobočka ČSO v Ostravě
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Hlavní výsledky činnosti ČSO 

Druhy     |  Evropský monitoring běžných druhů ptáků (PECBMS, společný projekt BirdLife 
International a European Bird Census Council (EBCC) koordinuje ČSO od roku 2002. 
V roce 2015 jsme zpracovali údaje ze sčítání z 28 zemí, publikovali indexy početnosti 
169 druhů i nové indikátory běžných druhů ptáků, které jsou používané jako oficiální 
indikátory biodiverzity v EU. Publikovali jsme vědecký článek v časopise Global 
Change Biology zkoumající vliv změn klimatu na evropské ptáky, spolupracovali jsme 
na prvním Evropském červeném seznamu ptáků, zorganizovali jsme úspěšný společný 
seminář pro projekty PECBMS, druhý Evropský hnízdní atlas ptáků a EuroBirdPortal

 | www.ebcc.info/pecbm.html

 c  Cílem projektu Druhý Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků (2nd European 
Breeding Bird Atlas, EBBA2) řízeného organizací European Bird Census Council 
(EBCC) a koordinovaného ČSO společně s Katalánským ornitologickým institutem je 
získat nová data o rozšíření a početnosti všech ptačích druhů na území Evropy včetně 
evropské části Ruska, Kavkazu a Turecka. Práce v terénu začaly v roce 2013, konec je 
plánován na rok 2017. Výstupy v podobě map rozšíření budou publikovány on-line 
i v podobě tištěné publikace.

 c  Díky grantu od nadace MAVA jsme podpořili práce v terénu a koordinaci mapování 
ve 14 prioritních státech východní a jihovýchodní Evropy. Celkem jsme formou malých 
grantů na podporu jednotlivých zemí rozdělili cca 150 000 euro. V Ukrajině a Srbsku 
jsme zorganizovali terénní školení pro místní ornitology v metodice Evropského 
atlasu, což se okamžitě projevilo na výsledcích v atlasových pracích v těchto zemích. 
Již dvakrát jsme otestovali kvalitu a množství získavaných dat formou tzv. pilotního 
sběru dat z jednotlivých zemí. V druhém kole se tak sešlo více než 100 000 záznamů 
detailních informací z kompletních seznamů druhů v síti 10 × 10 km. Mapy z prvního 
pilotního sběru dat jsme zveřejnili na mapviewer.ebba2.info/. 

 | www.ebba2.info/

 c  V rámci Jednotného programu sčítání ptáků zjišťuje ČSO vývoj populací běžných 
druhů ptáků již 33. sezónu. Za účasti 81 dobrovolných spolupracovníků proběhlo 
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sčítání na 113 transektech a stanovili jsme aktuální populační trendy pro 118 ptačích 
druhů. Data Jednotného programu sčítání ptáků posloužila pro sestavení Indikátoru 
běžných druhů ptáků pro Ministerstvo životního prostředí. K analýzám je využilo 
i několik vědeckých pracovníků z Česka i zahraničí.

 | jpsp.birds.cz

 c  Při dokumentaci ilegálního pronásledování ptáků jsme zaznamenali méně případů 
než v posledních letech, celkem 11. Především šlo o otravy dravých ptáků a podezření 
na ně, ale i o zástřely a nález jestřábího koše. Na řešení jednotlivých případů jsme 
spolupracovali s policií, Českou inspekcí životního prostředí, Ministerstvem životního 
prostředí a s dalšími institucemi. Bohužel se stále nedaří usvědčit pachatele.

 | www.karbofuran.cz

 c  Druhým rokem běžely terénní práce na čtvrtém atlasu hnízdního rozšíření. ČSO 
na jeho přípravě spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou a zajišťuje 
hlavně technickou infrastrukturu pro předávání a správu dat. 1191 dobrovolných 
spolupracovníků shromáždilo 231 786 jednotlivých údajů o hnízdění ptáků v Česku. 
Jako nový nástroj pro usnadnění mapování v dalších letech jsme vyvinuli aplikaci Avif 
Mobile pro chytré telefony s androidem.

 | atlas.birds.cz

 c  Faunistická databáze ČSO, obecně známá jako avif, je základním informačním zdrojem 
o výskytu a pozorování ptáků u nás. Slouží jak birdwatcherům tak profesionálním 
ornitologům a ochráncům přírody. Databázi využívalo 4 312 registrovaných uživatelů 
a ještě mnohem více neregistrovaných. Po pěti letech existence přesáhl počet 
záznamů v databázi jeden milion, přičemž dosud platilo, že se během každého roku 
počet záznamů zdvojnásobil. V roce 2015 přibylo 390 845 jednotlivých pozorování. 
Zásadním krokem vpřed bylo spuštění aplikace Avif Mobile pro chytré telefony 
s androidem. 

 | avif.birds.cz

 c  V rámci ochrany synantropních ptáků a netopýrů byl největším úspěchem loňského 
roku zpracování a prosazení metodiky jejich ochrany do závazných podmínek příjemců 
dotací Operačního programu Životní prostředí na období 2014–2020. Provedli jsme 
několik desítek průzkumů pro žadatele o dotaci v rámci 19. výzvy OP ŽP. Pokračovala 
rovněž spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR při zabezpečování protihlukových 
stěn. Výsledkem jsou tři zabezpečené problematické stěny a další dvě jsou v návrhu 
na řešení na jaro 2016. 

 | rorysi.cz, www.cso.cz

 c  V rámci studie Sloupy života jsme pro E.ON, Česká republika, s.r.o. připravili metodiku 
pro vytvoření mapové vrstvy – plán zabezpečení rizikových úseků linek vysokého 
napětí na distribučním území společnosti. Vlastní GISová vrstva – prioritizace linek 
vysokého napětí pro zabezpečení – bude vytvořena během roku 2016. Problematikou 
ochrany ptáků na venkovních rozvodech vysokého napětí jsme se zabývali i během 
práce v OSDIE (Odborná skupina pro dopravní infrastrukturu a energetiku) AOPK ČR 
a v mezirezortní pracovní skupině Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 
průmyslu a obchodu na zabezpečení linek vysokého, velmi vysokého a zvláště 
vysokého napětí v ČR.

 | www.birdlife.cz
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 c  V rámci projektu Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o záchranných 
programech zvláště chráněných druhů pro druhy: sýček obecný (Athene noctua) 
a strnad zahradní (Emberiza hortulana) (ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců) 
jsme za pomoci mnoha dobrovolníků zkontrolovali 1268 lokalit sýčka obecného 
ve 36 zkoumaných regionech. Celkově bylo zaznamenáno 58 obsazených teritorií 
(houkajících samců) v 51 lokalitách. V případě strnada zahradního bylo kontrolováno 
devět oblastí o rozloze 925 km2. Celkově bylo zjištěno 75–79 zpívajících samců 
v šesti zkoumaných oblastech. Nejsilnější populace se nachází na území povrchových 
hnědouhelných dolů na severu Čech (34–39 zpívajících samců) a v zemědělské krajině 
západního Slezska (36 zpívajících samců).

 | www.birdlife.cz/sycek

 c  Dohledali jsme 113 hnízd čejky chocholaté ohrožených zemědělskými pracemi a zajistili 
jejich přímou ochranu před zničením pomocí bambusových tyčí. Největší pozornost 
byla soustředěna na hnízdiště zařazená do agroenvironmentálního opatření Ochrana 
čejky chocholaté. Následně byli osloveni dotčení zemědělci (celekm 33 zemědělských 
podniků) a při osobních setkáních jim bylo představeno nové dotační opatření. 
 
Aktivity projektu byly představeny na webu ČSO www.cso.cz v sekci Ptáci a zemědělství

 | www.birdlife.cz/zemedelstvi.html

 c  I v roce 2015 probíhalo sčítání čápů bílých pomocí webových stránek cap.birdlife.cz, 
vytvořených o rok dříve. Potěšitelné je zejména, že se podařilo udržet vpodstatě stejný 
počet spolupracovníků (519 v roce 2014, 514 v roce 2015). Celkem bylo zkontrolováno 
zhruba tisíc hnízd, z toho obsazených 794 (79 %). Mláďata prokazatelně vylétla z 407 
hnízd (51 %). 

 | cap.birdlife.cz

 c  Po čtyřech letech příprav jsme ve spolupráci s firmami  Českomoravský štěrk a Cemex 
úspěšně instalovali 24 nových umělých ostrůvků pro rybáky na šest těžeben 
štěrkopísku na střední Moravě, na Královéhradecku, na Pardubicku a u Roudnice nad 
Labem. 

 | www.birdlife.cz/rybaci
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Prostředí |  V rámci projektu Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské 
praxe zacíleného do Olomouckého kraje, byl vytvořen a realizován výukový programu 
pro studenty středních zemědělských škol. Součástí byl také monitoring hnízdišť 
čejky chocholaté a chřástala polního a osvěta zemědělců, kteří hospodaří v oblastech 
s výskytem ohrožených ptačích druhů zemědělské krajiny. Celkem se do výukového 
programu zapojilo 101 studentů středních zemědělských škol. Mezi výstupy 
projektu je příručka Polní ptáci, která slouží zejména k propagaci ochrany ptáků 
mezi zemědělci. Bylo osloveno 16 zemědělských subjektů, na jejichž pozemcích jsou 
významná hnízdiště chřástala polního nebo bahňáků. Do faunistické databáze ČSO se 
podařilo doplnit 325 nových záznamů o hnízdištích čejek a 247 záznamů o stanovištích 
volajících samců chřástala polního. 

 | www.birdlife.cz/zemedelstvi.html

 c  Cílem projektu Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR je zjištění současného 
stavu mokřadů v Česku a zlepšení znalostí a povědomí veřejnosti o úloze a fungování 
mokřadů v krajině. V roce 2015 jsme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 
obnovili program Sčítání hnízdních populací vodních ptáků. 

 | new.birdlife.cz/pdp-mokrady/

 c  Pro širokou veřejnost jsme založili zcela nový program občanské vědy Měření průhlednosti 
vody Secchiho deskou (ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským 
ÚV TGM a Přírodovědeckou fakultou UK). Proběhlo celkem 686 samostatných měření 
z 353 různých lokalit po celé republice. Do akce se zapojilo 56 samostatných měřicích skupin, 
od jednotlivců až po kolektivy s více než 20 členy. Vydali jsme samostatné číslo Ptačího světa 
věnované problematice mokřadů a magnetické záložky s motivy vodních ptáků. 

 | voda.birds.cz
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Lokality |   Významná ptačí území (IBA) patří k základním programům ČSO, který se opírá o místní, 
dobrovolně pracující patronátní skupiny. Za spolupráce těchto dobrovolníků jsme se 
v roce 2015 zapojili do přibližně čtyřiceti správních řízení, navíc některé složitější kauzy 
přešly z let minulých. 

 c  V Ptačím parku Josefovské louky byla na začátku roku zprovozněna první pozorovatelna 
pro veřejnost umožňující nerušené pozorování nejen ptactva. Zároveň byl nainstalován 
interaktivní model říční krajiny, který se stal názornou pomůckou při 16ti pořádaných 
výukových programech. Těch se zúčastnil rekordní počet žáků základních škol (443) 
i učitelů (34). I venkovní akce pro veřejnost se těšily oblibě (213 účastníků), navíc 
přibyla nová podzimní akce Zazimování Josefovských luk. 
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  Plochy ve vlastnictví či spoluvlastnictví ČSO k 31. 12. 2015 

 c  Na vytváření prostředí pro ptáky na Josefovských loukách se začala podílet i pastva 
koně a ovcí. Většina z 21 tůní byla na konci roku vyčištěna od makrofyt a sedimentů. 
Díky opravdu štědrým dárcům, kteří v roce 2015 věnovali více než 700 000 korun, 
jsme vykoupili další 2,2 ha pozemků (a předjednali další). Ptačí park se tak rozrostl 
na 20,04 ha (více než 26 % celkové rozlohy parku). V suchém roce 2015 se jasně ukázala 
výhoda řízených záplav – Josefovské louky se několikrát proměnily v opravdový ptačí 
ráj. Počet dosud zastižených druhů ptáků se blížil 160, roce 2015 to například byli 
jeřábi popelaví, bekasiny otavní, vodouši rudonozí, jespáci bojovní, čírky modré či 
zimující kalousi pustovky. 

 | www.josefovskelouky.cz 
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 Lidé    |  Počet členů ČSO stále stoupá, k 31. 12. měla 2 488 členů. 

 c  Připojili jsme se k Nature Alert – mezinárodní kampani na záchranu evropských 
směrnic na ochranu přírody, v jejíž organizaci hrál BirdLife nternational vůdčí roli. 
Celkem 520 325 Evropanů svým podpisem předalo evropským politikům jasný vzkaz – 
zachovejte stávající úroveň ochrany přírody! Mezi nimi i 8912 lidí z Česka. Dvě třetiny 
těchto podpisů přitom přišlo přes web ČSO.

 c  Malé členské granty jsou určeny k podpoře dobrovolné ornitologické práce členů. 
V roce 2015 proběhlo šest malých členských grantů, z nichž bylo pět zaměřeno na důkladné 
atlasové mapování. Kromě dat o výskytu ptáků v ornitologicky zanedbávaných územích 
je výsledkem malých členských grantů i zmapování nebezpečných skleněných ploch 
v části Středočeského a Ústeckého kraje a jednání, která vedla k zabezpečení několika 
z nich.

 c  Mezinárodní vzdělávací program Spring Alive (v ČR znám jako Jaro ožívá) spojuje 
prostřednictvím ptáků a stránek www.springalive.net děti tří kontinentů (Evropa, 
Afrika, střední Asie). Děti sledují přílet čápů, vlaštovek, kukaček, rorýsů a vlh a svá 
první pozorování zapisují na stránky Jaro ožívá. V Česku v roce 2015 proběhla již 
sedmá sezóna, tentokráte ve znamení ptačích zahrad a balkonů. Celkem přišlo 2 550 
pozorování. Do sledování příletů poslů jara se zapojilo i 78 učitelů, kteří své žáky 
motivovali k výletům do přírody. Děti se tak učí více vnímat své okolí, uvědomovat si 
přírodu kolem sebe a vytváří si k ní pozitivní vztah.

 | www.springalive.net

 c  Unikátní vzdělávací program Rorýsí školy aktivně zapojuje školy do ochrany rorýsů 
a zvyšuje u žáků zájem o životní prostředí v okolí. Rorýsí školou se může stát každá 
škola, která se rozhodne chránit stávající kolonii rorýsů na své budově nebo vytvořit 
podmínky pro vznik kolonie nové. V roce 2015 získalo titul Rorýsí škola 16 škol, 
celkový počet tak vzrost na 35. Školy vyvěsily budky pro 95 párů rorýsů, na 4 školách 
byla zachována původní hnízdiště. Nově vzniklé webové stránky informují o potřebě 
ochrany rorýsů a slouží školám jako příklady dobré praxe.

 | www.rorysi.cz/rorysiskoly

 c  Zájem o vycházky za ptáky stále roste. Po celé zemi jsme uspořádali 137 jarních Vítání 
ptačího zpěvu a 44 podzimních Festivalů ptactva. Spustili jsme třetí sérii vycházek 
za ptactvem pro širokou veřejnost a to výpravy za zimujícími ptáky u příležitosti 
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únorového Světového dne mokřadů (celkem 15 vycházek). Další akce byly pořádány 
u příležitosti Dne Země, kampaně Pták roku, na pozvání našich partnerů (např. Den 
s cementárnou Lafarge, Bioslavnosti). Celkem jsme během roku 2015 prezentovali 
ochranu ptactva na více než 200 akcích pro veřejnost.

  | www.birdlife.cz/vitani.html, www.birdlife.cz/festival.html

 c  V srdci Vysočiny jsme uspořádali již tradiční víkend pro rodiny s dětmi, tentokráte 
na téma „S ptáky na tahu“. Hry a soutěže přiblížily 30ti malým zájemcům o ornitologii 
zajímavý, ale mnohdy těžký život stěhovavých ptáků, kteří se dvakrát ročně vydávají 
na dalekou cestu. Nechyběla ani trocha praktické ornitologie při kroužkování. Děti se 
na závěr shodly na tom, co se jim nejvíce líbilo: „No přece ti ptáčci!“

 c  Publikovali jsme 51. číslo odborného časopisu Sylvia a čtyři čísla XXII. ročníku Ptačího 
světa, jubilejního 10. ročníku v novodobé celobarevné podobě. První monotematické 
číslo jsme věnovali ptákovi roku potápce černokrké. Číslo 2/2015 přineslo vložený 
plakát na téma „Ptačí zahrada“, na němž byly na ilustracích Pavla Procházky představeny 
základní prvky zahrady přátelské k přírodě. Číslo 3/2015 bylo koncipováno jako 
monotematický speciál „Mokřady“ s rekordním počtem 32 stran. Pobočky a pracovní 
skupiny ČSO vydávají dalších 7 odborných periodik, některá z nich pouze elektronicky.

 c  Ptákem roku 2015 se stala potápka černokrká, jíž bylo také věnováno první číslo 
Ptačího světa. V rámci kampaně Pták roku jsme spustili nový doprovodný projekt 
občanské vědy zaměřený na popularizaci problematiky vodního ptactva na rybnících 
– měření průhlednosti vody v rybnících Secchiho deskou. Celkem bylo získáno 686 
samostatných měření z 353 různých lokalit po celé republice. Do akce se zapojilo 
56 samostatných měřicích skupin, od jednotlivců až po kolektivy s více než 20 členy. 
Na nejpodrobněji sledovaných lokalitách je k dispozici až 13 měření za sebou

 | voda.birds.cz.

 c  Kromě webových stránek informujeme o aktivitách ČSO i na sociálních sítích  
Facebook www.facebook.com/birdlife.cz/, Twitter twitter.com/birdlifecz a YouTube 
www.youtube.com/user/CSOBirdLife.

 | www.facebook.com/birdlife.cz/

 | twitter.com/birdlifecz 

 | www.youtube.com/user/CSOBirdLife. 
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Přehled čerpání účelově vázaných dotací, 
grantů a darů v roce 2015

Název projektu Zdroj Od 
do 

Finance na celé 
období  
(tis. Kč)

Čerpání 
v roce 2015  

(tis. Kč)

Hnízdní ostrůvky pro rybáka 
obecného

Operační program Životní 
prostředí, Státní fond 
životního prostředí, 
Českomoravský štěrk, Cemex

2012 
2015

2 745 2 396

Evropský monitoring běžných 
druhů ptáků RSPB/DEWBI

2013 
2016

6 057 1 554

Ochrana a udržitelné využívání 
mokřadů České republiky

EEA grants a Ministerstvo 
životního prostředí

2014 
2017

2 115 1 275

Koordinace druhého hnízdního 
atlasu ptáků Evropy MAVA Foundation, EBBC

2014 
2016

4 065 1 206

Možnosti ochrany ptáků 
a biodiverzity v rámci současné 
zemědělské praxe

Blokový grant (Švýcarské 
fondy, Nadace Partnerství)

2014 
2015

967 932

Monitoring stavu evropsky 
významných druhů rostlin 
a živočichů a druhů ptáků 
v soustavě Natura 2000

EEA Grants, Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR

2015 
2016

1 306 720

Zpracování odborných 
podkladů pro rozhodnutí 
o ZPZCHD pro druhy:  
sýček obecný (Athene noctua) 
a strnad zahradní (Emberiza 
citrinella)

EEA grants a Ministerstvo 
životního prostředí

2015 
2016

446 396

Rorýsí školy 2015 Ministerstvo životního 
prostředí 

 
2015

200 200

Ochrana významných hnízdišť 
čejky chocholaté ohrožených 
zemědělskými pracemi

Ministerstvo životního 
prostředí

 
2015

200 200

Tvorba prostředí pro mokřadní 
ptáky na Josefovských loukách MŽP

 
2015

195 195

Přírodovědné vzdělávání 
v Ptačím parku Josefovské 
louky

Královéhradecký kraj
2014 
2015

100 100

Sylvia č. 51 Rada vědeckých společností, 
Nadace Český literární fond

 
2015

70 70

Organizace workshopu 
Celoevropského monitoringu 
běžných druhů ptáků

University of East Anglia
2015 
2016

92 81

Celoroční aktivity pro veřejnost 
ve Zlíně Statutární město Zlín

 
2015

49 49
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Název projektu Zdroj Od 
do 

Finance na celé 
období  
(tis. Kč)

Čerpání 
v roce 2015  

(tis. Kč)

Jaro ožívá Mitsubishi corporation fund 
for Europe and Africa, OTOP

 
2015

47 47

S rorýsy pod jednou střechou Magistrát hlavního města 
Prahy

2015 
2016

180 35

Vzdělávání nejen dětí v Ptačím 
parku Josefovské louky Veolia

2015 
2016

41 26

Zadržovací kanál a velká tůň 
na Josefovských loukách Nadace Partnerství

2014 
2015

94 10

Vytváření prostředí 
pro vodouše rudonohé 
na Josefovských loukách

Královéhradecký kraj
2015 
2016

70 9

Podpora ekovýchovných 
programů na Josefovských 
loukách 

Tesco Jaroměř
 

2015
5 5

Skla – neviditelný zabiják ptáků Magistrát hlavního města 
Prahy

2015 
2016

170 1

Přehled vybraných významných zakázek 
uzavřených a běžících v roce 2015

Název zakázky Zdroj Od 
do 

Finance na celé 
období (tis. Kč 

bez DPH)

Z toho 
v roce 2015 

(tis. Kč  
bez DPH)

Monitoring a mapování 
evropsky významných druhů

Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR

2012 
2015

3 640 875

Podpora vzdělávacích 
programů Jaro ožívá, Sčítání 
čápů, mobilní aplikace pro Avif

E.ON
 

2015
400 400

Akční plán biodiverzity 
provozovny Náklo CEMEX

 
2015

336 336

Technická podpora pro Atlas 
hnízdního rozšíření ptáků ČR

Česká zemědělská 
univerzita

2014 
2018

988 198

Indikátor běžných druhů ptáků Ministerstvo životního 
prostředí

2015 
2019

750 150

Sloupy života E.ON
2015 
2016

250 125

Rorýsí školy 2015 Lafarge Cement, a.s. 
 

2015
100 100

Akce pro veřejnost v roce 2015 Meopta
 

2015
50 50
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Exkurze na Josefovských loukách

 

Odchyt chřástala polního pro studenty zemědělské školy

 

Měření průhlednosti vody Secciho deskou

 

Předání ocenění za ochranu chřástala polního

 

Potápka černokrká – Pták roku 2015

 

Instalace rorýsí budky na gymnáziu J. Keplera
foto Archiv ČSO

Z činnosti ČSO obrazem
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PŘÍJMY 

VÝDAJE

ostatní

4 %

členské příspěvky

8 %

granty

12 %

dotace

24 %

zakázky

24 %

reklama

8 %

placené akce 
pro veřejnost

1 %

prodej zboží

9 %

dary

10 %

služby

28 %

spotřeba materiálu

7 %

poskytnuté příspěvky

1 %

odpisy
dlouhodobého majetku

3 %

mzdové náklady HPP, DPP 

40 %

zákonné pojištění

10 %

náklady spoluřešitelů projektů

4 %

ostatní náklady

4 %

cestovné

3%

Hospodaření
Rozložení příjmů a výdajů
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Dary |  Za podporu v roce 2015 děkujeme všem dárcům, kteří dohromady podpořili činnost ČSO 
částkou 974 922,49 Kč. Využití darů dle jejich účelu ukazuje následující přehled. Dary jsou 
využívány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty.  
 
Josefovské louky (815 257 Kč), činnost ČSO (112 199,49 Kč), přikrmování supů v Makedonii 
(2 500 Kč), údržba terénních stanic (11 350 Kč), faunistická databáze (10 966 Kč), malé členské 
granty (1 000 Kč), opravy čapích hnízd (6 650 Kč), kampaň Nature Alert (15 000 Kč).

Přehled dárců v roce 2015
   | 10 000 Kč a více:

 c  Daniel Bureš, Fabio Cenedese, Groundwater Consulting Services, s.r.o., Václav 
Černohorský, Miroslav Dusík, Tomáš Grim, Veronika Korittová, Soňa Kryštofová, Jan 
Křivský, Hana Librová, Dana Mikulejská, Vojtěch Stejskal, Václav Stejskal, Václav Šípek, 
Východočeská pobočka ČSO, Jitka Václavíková, Slavomír Večeřa, Veolia, Jiří Zdražil, 
Jaroslav Zítko, Zelený kruh.

  |   1 000 Kč a více:
 c  Alena Abbrentová, Marie Albrechtová, Tomáš Antal, Kateřina Austová, Michaela 

Běčáková, Roman Bělohlávek, Jiří Bělohlávek, Pavel Benda, Rudolf Beneš, Adriana 
Benková, Václav Beran, Hana Beritová, Vlastimila Bezecná, Jiří Bílý, Ladislav Bíža, ZO 
ČSOP Blatná, Ludmila Březinová, František Bumba, Miloš Calda, Josef Círl, Jaroslav 
Coufal, Gašpar Čamlík, Aleš Čech, Jan Čech, Jiří Černík, Petr Červenka, Daniel Čížek, 
Petr Čunderlík, Ilja David, Eva Davidová, Tomáš Diviš, Roman Dobřichovský, Miroslav 
Doležal, Lucie Doležalová, Lubomír Doupal, Marcela Dvorská, Dagmar Dvořáčková, 
Vítězslav Eliáš, Jiří Filípek, Jan Fišer, Daniel Fišer, Jiří Flousek, Jiří Franc, Lada Frýbová, 
Lenka Gajdošíková, Miloslav Haifler, Petr Hájek, Jan Hájek, Věra Hanušová, Jitka 
Havlová, Eva Hladká, Michal Hnízdil, Jan Hokeš, Marie Holíčková, Petr Homola, Štěpán 
Homoláč, Ondřej Honc, Jan Hora, Jiří Hornek, Lucie Hošková, Jiří Hrabec, Vilém 
Hrdlička, Eva Hrončeková, Jiří Hrubý, Katka Hrušková, Dagmar Hyková, Pavel Chabr, 
Miloš Chaloupka, Martin Chmátal, Tomáš Chvojka, Jindřich Jäger, Hana Jančaříková, 
Tom Jankovec, Zbyněk Janoška, Václav Jansta, Petr Jech, Jindřiška Jiráková, ČSOP 
Roháči Jiří Brda, Martin Jodas, Markéta Johnová, Jiří Kaláček, Hana Kazmířová, Jiří 
Kletenský, Radek Klimeš, Jana Klímová, Jaroslav Koleček, Jitka Komendová, Stanislav 
Konrady, Vlastislav Kopáček, František Kopecký, Jarmila Kopečková, Emanuel Koritta, 
Celie Korittová, Jan Kořista, Marta Kotecká Misíková, Ivo Koudelka, Hana Kovalčuková, 
Jiří Kraft, Ladislav Kratochvíl, Přemysl Krčmář, Miroslav Kronus, Ivana Kroutilová, Jan 
Křivánek, Václav Kubíček, Zdeněk Kubík, Miroslav Kubiska, Miroslav Kubišta, František 
Kučera, Ondřej Kulhánek, Pavel Kůs, Jitka Laixnerová, Eva Landsbergerová, Anna 
Langrová, Pavel Levit, Ivan Lukáš, Bohuslav Málek, Karel Málek, Radovan Malínský, 
Eva Marklová, Petr Mifek, Břeněk Michálek, Luboš Mráz, Roman Muláček, Pavel 
Munclinger, Raimund Myslík, Jana Načeradská, Michal Navara, Romana Nejdlová, 
Běla Nekolová, Marta Němcová, Dagmar Nováková, Vlastimil Osoba, David Oškera, 
Zdeněk Páleníček, Karel Pávek, Petr Pavelčík, Zbyněk Pavlů, Václava Pelánová, Věra 
Pernicová, Zuzana Pernicová, Marie Peterková, Radim Petro, Tomáš Pichlík, Zbyněk 
Piro, Petr Pištík, Lenka Pivoňková, Karel Plachta, Martina Pojarová, Josef Pokorný, 
Luboš Polcar, Helena Poštulková, Jan Procházka, Vojtěch Procházka, Alena Pučková, 
Martin Pudil, Jiří Reif, Marie Richterová, Vilma Richterová, Jan Rychlý, Iva Rzeháková, 
Leoš Řičánek, Mojmír Sedláček, Tomáš Skříček, Jiří Sláma, Václav Slivoň, Jan Smola, 
Pavel Soldán, Veronika Součková, Česká pohanská společnost, Jaromír Stodůlka, Jan 
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Svěcený, Josef Svoboda, Jana Svobodová, Jana Sýkorová, Libor Ševčík, Jan Ševčík, 
Vladimír Šimek, Jana Škorpilová, Petr Šrámek, Petr Šrámek, Libor Šrámek, Dagmar 
Šrámková, Vít Šroller, Jana Štantejská, Ondrej Štefanec, Iva Šteklová, Jiří Šubr, Zdenka 
Šulcová, Libor Švec, Eva Talašová, Tesco Stores, Milan Tichai, Martina Tichaiová, 
ARNIKA TRAVEL s.r.o., Jiří Tyrner, Kristina Uhelská, František Urban, Jaroslav Vacek, 
Ladislav Vachout, Šárka Vančurová, Martin Vaněk, Jiří Vápeník, Tereza Vašáková, 
Hana Velanová, Zdeněk Vermouzek, Jan Vermouzek, Pavel Vermouzek, Petr Verner, 
Martin Veselý, Jaromír Veselý, Michal Vinkler, Jiří Vlček, Jakub Vlček, Jan Vodička, 
Petr Vopalka, Jan Votýpka, Adolf Werner, Jiří Zajíc, Jiří Zajíček, Jaroslav Zaňát, Radek 
Zapletal, Michal Zavadil, Pavla Žáčková, Jan Žďárek

  | do 999 Kč: 
 c  Augsten Pavel, Balázsová Michaela, Bartóková Lenka, Bartoš Miloslav, Bartošová 

Lenka, Bechtinová Natálie, Beran Jaromír, Bielik Ondřej, Borovec Josef, Bouší Aleš, 
Brandejský Miroslav, Bruckner Jiří, Břeha Václav, Bultas Petr, Černý Martin, Demko 
Dušan, Dušek Ondřej, Eidelpes František, Esterka Jiří, Fabianová Zuzana, FÉNIX s.r.o., 
ROS, Fidrmuc Tomáš, Fikarová Jitka, Florián Josef, Fojtíková Ivana, Fréharová Eva, 
Frencl Milan, Gabrielová Anna, Galčanová Lucie, Gombáš Štěpán, Greplová Libuše, 
Grúz Jan, Hagara Jan, Hanák Jaroslav, Hančil Vladislav, Hanzák Jan, Havlíček Jan, 
Hofman Vladimír, Homolka Miloslav, Horák Kryštof, Hořák David, Hrouzek Jiří, Hudec 
Ivan, Cholinská Alena, Chvojková Eva, Jabůrek Zdeněk, Jakeš Pavel, Jech Tomáš, 
Ježková Jaroslava, Jurečka Martin, Juřík Rudolf, Kaduch Antonín, Kliment Roman, 
Kluková Ivana, Kočišová Barbora, Konečná Magdalena, Košťálová Renata, Kovář Petr, 
Kremláčková Edita, Kubelka Vojtěch, Kubeša Milan, Kubíčová Eva, Kubík Bohumil, 
Kučera Jan, Lebedík Otakar, Lehký Jiří, Lengwinat Lutz, Lešák Ladislav, Lhota Petr, 
Lhoták Pavel, Linka Jaroslav, Mach Pavel, Mach Jiří, Marek Stanislav, Marvan Miloslav, 
Marxová Alice, Matějíčková Jana, Matrková Jana, Matuška Václav, Matyásková Jana, 
Mikešová Denisa, Morávek Lukáš, Mourková Jindra, Naiko Světlana, Nosek Tomáš, 
Nováček Lubor, Nový Václav, Ondráček Libor, Ottová Jitka, Pác Tomáš, Pangrácová 
Miroslava, Pigulová Eliška, Pilnáčková Kateřina, Pirkl Miroslav, Pivoňka Jindřich, Plesník 
Jan, Plíhal Václav, Podlahová Marie, Ponikelský Václav, Popprová Andrea, Pošíková 
Stanislava, Procházková Iva, Prokop Ivan, Rapoš Vladimír, Riant Josef, Rilková Lenka, 
Roller Bedřich, Roupcová Milada, Řeháčková Karla, Říha Vladimír, Sečánská Zuzana, 
Schwarz Petr, Siegl Viktor, Sochorovský Tomáš, Sojka Michal, Souček Václav, Staněk 
Michal, Stárek Miroslav, Stehno Vladimír, Strnad Radek, Stříteský Jan, Suchý Josef, 
Sup Jaroslav, Svobodová Eva, Šafránková Libuše, Šálek Pavel, Šebestová Hana, Šejna 
Vladimír, Šena Václav, Šimková Ivana, Škorpíková Šárka, Šmudlová Svatava, Šperlová 
Linda, Štěpánková Martina, Štíchová Daniela, Švehla Libor, Tájková Pavla, Talpa 
František, Tikalský Václav, Tláskal Ivan, Tomanová Věra, Tuček Lukáš, Tůma Zdeněk, 
Urbancová Anna, Vacík Roman, Vaculíková Jana, Vandemaele Fanny, Vaněk František, 
Vavruch Štěpán, Veitová Petra, Vejclová Lea, Veselý Jiří, Veverka Jan, Vodnárek Dušan, 
Vojtíšková Kateřina, Volf Ondřej, Votřel Vladimír, Weidlichová Renáta, Zákora Aleš, 
Závalský Otakar, Zdražil Vít, Zvoník Jan, Žárský Jakub

Srdečně děkujeme! Bez vaší pomoci by byl přehled úspěchů mnohem kratší!

 c  Donorům a partnerům děkujeme za finanční pomoc nebo spolupráci v roce 2015: 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Beleco; BirdLife Europe, Catalan Ornithological 
Institute Barcelona; CEMEX Czech Republic, s.r.o.; CK Primaroute; Česká inspekce 
životního prostředí; Českomoravská myslivecká jednota; Českomoravský štěrk, a.s.; 
Česká zemědělská univerzita; Česká společnost pro ochranu netopýrů; E.ON, Česká 
republika, s.r.o.; Evropská rada pro sčítání ptáků (EBCC); Evropská komise, Hnutí Duha; 
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Jobs.cz; Juniperia, Klub ekologické výchovy; britská Královská společnost pro ochranu 
ptáků (RSPB); Královehradecký kraj; Lafarge Cement, a.s.; Lesy ČR, LZ Židlochovice; 
Magistrát Hlavního města Prahy; Meopta Optika s.r.o.; Město Zlín; Ministerstvo 
zemědělství ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Mitsubishi Corporation Fund 
for Europe and Africa; Nadace Český literární fond; Nadace Mava Foundation; 
Nadace Partnerství; nizozemský Statistický úřad (CBS); ORNIS Muzea Komenského; 
OTOP, partner BirdLife International v Polsku; Pevnost poznání Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého; PRO-BIO, s.r.o.; Program švýcarsko-české spolupráce; 
Přírodovědecká fakulta UK – katedra hydrobiologie; Rada vědeckých společností; RWE 
Gas Storage, s.r.o.; Ředitelství silnic a dálnic ČR; Sluňákov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce, o.p.s.; Správa CHKO Pálava; Správa Krkonošského národního 
parku; Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava; Správa 
Národního parku České Švýcarsko; Swarovski Optik; Swiss Ornithological Institute 
Sempach; Tesco Jaroměř; University of East Anglia Norwich; Veolia Česká Republika, 
a.s.; Vojenské lesy a statky, s. p.; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM; Zelená 
domácnost.com; ZO ČSOP Jaro Jaroměř

Zvláštní poděkování patří |   
 
 
 
 
Hlavnímu partneru ČSO pro rok 2015,  
společnosti E.ON, Česká republika, s.r.o. 
  
 
 
 
Generálnímu partneru Vítání ptačího zpěvu 
a Festivalu ptactva,  
společnosti Meopta Optika s.r.o.  
 
 
 
 
 
Generálnímu reklamnímu partneru  
programu Rorýsí školy,  
společnosti Lafarge Cement, a.s.  
 
 
 

Děkujeme 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, ochraně a popularizaci ptáků i našeho společného prostředí. Poděkování 
náleží i autorům často vyžádaných, ale nehonorovaných článků a všem fotografům, kteří zdarma 
poskytují své fotografie pro naplňování poslání ČSO.
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Příloha 1 – Výkaz zisku a ztrát
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Příloha 2 – Auditorská zpráva
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kaleidoskop aktivit České společnosti ornitologické
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Výroční zpráva ČSO 2015. Text sestavila Lucie Hošková. Fotografie archiv ČSO. Grafická úprava Jiří Kaláček.


