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Dı́lo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
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Slovo ředitele |  Ať už se budeme zajímat o příčiny úbytku a možnosti ochrany strnada zahradního, o vliv 
označování hnízd na úspěšnost hnízdění čejek, o dopady agroenvironmentálních opatření 
v soustavě Natura 2000 napříč Evropou, o prevenci nárazů ptáků do skleněných ploch 
nebo o způsoby, jak zapojit do ochrany ptáků děti, mládež i dospělé, máme k dispozici 
veliké množství zajímavých informací ke studiu a k využití. Těší mne, že k tomu nemalou 
měrou, a v mnoha případech zcela zásadně, přispívá již 90 let i Česká společnost ornito-
logická — její kancelář s již téměř dvacítkou profesionálních zaměstnanců, ale především 
přes tři tisíce členů a dlouhá řada partnerů a podporovatelů. To je základ, díky kterému se 
může dařit takové množství výzkumné, ochranářské i vzdělávací práce, které představuje-
me v této výroční zprávě. 

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na pokračování spoluprací a partnerství i na navazo-
vání nových. Ptáci a příroda si naše společné úsilí zaslouží.

  Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO

ČSO je spolkem sdružujícím profesionály i amatéry zabývající se ochranou a výzkumem ptáků, pozorovatele 
ptactva a milovníky přírody. ČSO usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují 
přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i ostatní organismy. ČSO zkoumá 
a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO 
prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků 
bez ohledu na politické hranice. ČSO je partnerem BirdLife International v Česku. ČSO je členem Zeleného 
kruhu, Koalice za snadné dárcovství, Koalice proti palmovému oleji a European Citizen Science Association. 

BirdLife International 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 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 
 Zápis ve spolkovém rejstříku |  Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 1371
 Statutární orgán | výbor
 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 do 15. 10. 2016 | 
 Předseda | Jiří Flousek
 Místopředseda | Vojtěch Kodet
 Členové výboru |  Tomáš Diviš, Martin Fejfar, Jiří Flousek, Barbora Kaminiecká, 

Jaroslav Koleček, Vojtěch Kubelka, Martin Pudil, Jiří Sládeček
 
 Výbor od 15. 10. 2016 | 
 Předseda | Jiří Flousek
 Místopředseda | Vojtěch Kodet
 Členové výboru |  Tomáš Bělka, Tomáš Diviš, Martin Fejfar, Jiří Flousek, Barbora 

Kaminiecká, Jaroslav Koleček, Vojtěch Kubelka, Martin Pudil
 Kontrolní komise v roce 2016 | Jan Buček, Petra Málková, Vojtěch Stejskal

 Kancelář ČSO |
 Zdeněk Vermouzek | ředitel
 Lucie Hošková | fundraiser, zástupkyně ředitele
 Tereza Hájková | ekonomka
 Alexandra Trublová | sekretářka, péče o členy
 Lukáš Viktora |  druhová ochrana, konflikty ptáci versus člověk
 Evžen Tošenovský |  ochrana synantropních ptáků
 Václav Zámečník |  ochrana ptáků zemědělské krajiny a rozvoj venkova
 Katarina Slabeyová | ochrana mokřadů
 Gabriela Dobruská | vzdělávání 
 Břeněk Michálek | správce Ptačího parku Josefovské louky
 Petr Voříšek |  vedoucí oddělení mezinárodního monitoringu a výzkumu 
 Jana Škorpilová |  koordinátorka programu Pan-European Common Bird 

Monitoring Scheme PECBMS
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 Marina Kipson |  komunikace a propagace Atlasu hnízdního rozšíření ptáků 
Evropy

 Alena Klvaňová |  technická asistentka programu Pan-European Common Bird 
Monitoring Scheme PECBMS a šéfredaktorka časopisu Ptačí svět 

 Anna Gamero |  vědecká pracovnice programu Pan-European Common Bird 
Monitoring Scheme PECBMS

 Pavol Hejný | programátor
 Zbyněk Janoška | programátor
 Alena Matýsková | účetní
 Ondřej Volf | správní řízení
 Hana Biganovská | výpomoc v kanceláři (dobrovolnice)
 Martin Paclík | šéfredaktor časopisu Sylvia (dobrovolník)
 Jaroslav Cepák |  správce terénní stanice na Velkém Tisém (dobrovolník)
 Petr Dalík |  správce terénní stanice na Blatci (dobrovolník)
 Počet členů k 31. 12. 2016 |  3 256 (včetně všech příslušníků rodinných a kolektivních 

členství)

 Počet dobrovolných spolupracovníků | cca 500

Pobočné spolky
V rámci ČSO působí následující regionální pobočky: 
Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni | Severočeská 
pobočka České společnosti ornitologické | Jihočeský ornitologický klub – jihočeská pobočka České 
společnosti ornitologické | Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském 
muzeu v Pardubicích | Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině | Moravský ornitologický 
spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické | Slezská ornitologická společnost – 
pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě | Česká společnost ornitologická – Jihomoravská 
pobočka |.

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 

Obsah Hlavní výsledky činnosti ČSO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sčítáme a zkoumáme.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Chráníme a pomáháme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vzděláváme a šíříme osvětu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jsme vidět .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Působíme po celé republice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jak hospodaříme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Příloha 1 – Výkaz zisku a ztrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Příloha 2 – Auditorská zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2



Hlavní výsledky činnosti ČSO 

Díky Jednotnému programu sčítání ptáků, který vstoupil v roce 2016 již do 34. sezóny, 
jsme mohli sestavit Indikátor běžných druhů ptáků, který využívá Ministerstvo 
životního prostředí i Ministerstvo zemědělství.

SČÍTÁME A ZKOUMÁME
 Díky sčítání a monitoringu získáváme cenné informace o rozšíření a početnostech 
ptáků v Česku i v zahraničí a tím i výchozí data nezbytná pro následný výzkum 
a ochranu ptáků. V roce 2016 usnadnily zadávání dat mobilní aplikace, které 
ČSO vyvinula pro uživatele chytrých telefonů. Za tento rok se nám například 
podařilo získat pro nový Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR, na jehož přípravě 
spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou, přes 250 tisíc záznamů 
o hnízdění ptáků. Díky P. Voříškovi, který navštívil Kosovo, dokázala ČSO zapojit 
tuto oblast do mapování pro Druhý Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků.

 c  Do Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR přispělo v jeho předposledním roce 1 919 
dobrovolných spolupracovníků, kteří shromáždili 253 702 záznamů o hnízdění ptáků 
v České republice. Celkem 258 mapovatelů zpracovalo celkem 2 999 hodinovek. 
Mapovatelé mohli v roce 2016 pro zadávání dat využít také aplikaci Avif Mobile pro 
chytré telefony s androidem, vyvinutou přímo ČSO. Na přípravě atlasu spolupracuje 
Česká společnost ornitologická s Českou zemědělskou univerzitou, přičemž ČSO 
zajišťuje hlavně technickou infrastrukturu pro předávání a správu dat.

 | atlas.birds.cz

 c  Faunistickou databázi ČSO (avif) využilo jen k zadání dat 1 993 registrovaných 
uživatelů z řad milovníků ptáků i profesionálních ornitologů a ochránců přírody. Počty 
neregistrovaných uživatelů byly ještě mnohem vyšší. Za rok 2016 přibylo v databázi 
664 353 jednotlivých pozorování a celkový počet záznamů vzrostl díky importu 
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kroužkovacích dat na 4 461 321. Záznamy vkládali mapovatelé také pomocí aplikace 
Avif Mobile pro chytré telefony s androidem, která byla vyvinuta ČSO. Avif tak zůstává 
základním zdrojem informací o výskytu ptáků u nás.

 | avif.birds.cz

 c  Po několika letech příprav jsme ve spolupráci s Kroužkovací stanicí Národního 
muzea a se Společností spolupracovníků KS NM zprovoznili novou databázi 
okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení (RINGS), která je postavena na funkčním 
jádru Faunistické databáze ČSO. Do nové databáze jsme importovali přes 3 miliony 
historických údajů o kroužkování ptáků a všechny zpětné odchyty od počátku 
kroužkování na začátku minulého století. Spojení základních ornitologických databází 
(pozorování a kroužkování) na jedné platformě značně usnadní zpracování těchto dat 
v budoucnosti.

 | rings.birds.cz

 c  V rámci Jednotného programu sčítání ptáků proběhlo v roce 2016 sčítání za účasti 
77 dobrovolných spolupracovníků na celkem 109 transektech. Díky tomu jsme 
stanovili aktuální populační trendy pro 118 ptačích druhů. ČSO tímto programem 
zjišťuje vývoj populací běžných druhů ptáků již 34. rokem. Na základě dat Jednotného 
programu sčítání ptáků byl sestaven Indikátor běžných druhů ptáků pro Ministerstvo 
životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Data z programu využili k analýzám 
vědečtí pracovníci z České republiky i ze zahraničí.

 | jpsp.birds.cz

 c  V rámci Evropského monitoringu běžných druhů ptáků (PECBMS) jsme v roce 2016 
zpracovali údaje ze sčítání pro 28 zemí, publikovali jsme indexy početnosti 169 druhů 
i nové indikátory běžných druhů ptáků, které jsou používané jako oficiální indikátory 
biodiverzity v Evropské unii. Evropský monitoring běžných druhů ptáků je společný 
projekt BirdLife International a European Bird Census Council, který ČSO koordinuje 
od roku 2002.

 | ebcc.info/pecbm.html

 c  V roce 2016 pokračovalo mapování pro Druhý Evropský atlas hnízdního rozšíření 
ptáků (2nd European Breeding Bird Atlas, EBBA2). Údaje o prvním prokázaném 
hnízdění konipasa citronového ze Srbska či ťuhýka královského z evropské části 
Kazachstánu z letošního roku ukazují, že atlas přinese nové a zajímavé poznatky 
o rozšíření ptáků v Evropě. Projekt koordinuje ČSO, Katalánský ornitologický institut 
a Švýcarský ornitologický institut, řídí jej European Bird Census Council (EBCC). Jeho 
cílem je získat nová data o rozšíření a početnosti všech ptačích druhů na území Evropy 
včetně evropské části Ruska, Kavkazu a Turecka.

 c  Díky grantu od nadace MAVA jsme v roce 2016 podpořili sběr dat a koordinaci 
mapování ptáků ve 20 prioritních státech východní a jihovýchodní Evropy, kde je 
monitoring méně rozvinutý. Celkem bylo prostřednictvím malých grantů na podporu 
jednotlivých států rozděleno přes 200 000 euro. Na jaře jsme také zorganizovali 
semináře pro ornitology v Bělorusku, Moldávii, Kosovu a Bosně a Hercegovině. 
V praktické části jsme účastníky seminářů zaučili v terénní metodice Evropského 
atlasu, což se pozitivně odrazilo na vývoji prací na atlasovém mapování v těchto 
zemích. Mapy pro 15 ptačích druhů, založené na datech z třetího pilotního sběru 

4



dat, který proběhl v roce 2016, jsme zveřejnili na http://mapviewer.ebba2.info/. 
Konečné výstupy v podobě map rozšíření budou publikovány on-line i v podobě 
tištěné publikace v roce 2020.

 |ebba2.info

 c  I v roce 2016 jsme zorganizovali tradiční sčítání čápů bílých pomocí webových stránek 
cap.birdlife.cz. Celkem bylo zkontrolováno 1 134 hnízd, z toho hodnotit bylo možné 
807 hnízd, obsazených jich bylo 599 (74 %). Mláďata vylétla z 366 hnízd, která byla 
kontrolovaná v době vyvádění mláďat. Uvedli jsme do provozu nový modul mobilní 
aplikace Avif Mobile – čapí hnízda, který umožňuje majitelům chytrých telefonů 
zadávání údajů z čapích hnízd přímo v terénu.

 | cap.birdlife.cz

 c  Výsledky monitoringu realizovaného ČSO ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců 
Akademie věd ČR a řadou dobrovolníků 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) 
naznačují smutný fakt, že populace těchto dvou druhů v České republice se nachází 
v kritickém stavu. Údaje z celorepublikového monitoringu sýčka v období 2015–2016, 
při kterém bylo prokazatelně zaznamenáno 94 volajících samců na 84 lokalitách, 
naznačují, že současná populace sýčka pravděpodobně nepřesahuje 130 hnízdních 
párů. Stejně tak celková populace strnada zahradního byla v roce 2015 odhadnuta 
na 75–100 zpívajících samců, což je v porovnání s lety 2001–2003 pokles až o 38%. 
Výsledky jsme předali Ministerstvu životního prostředí a časem se ukáže, zda k dropu 
velkému a rarohu velkému, přibydou další dva druhy ptáků, ke kterým se přihlásíme 
v podobě záchranného programu či jiné dlouhodobé koncepce jejich ochrany, kterou 
by si určitě zasloužily.

 | new.birdlife.cz/sycek/

 c  V rámci ochrany synantropních ptáků a netopýrů jsme spolu s kolegy z ČESONu 
a dalšími spolupracovníky zpracovali stovky posudků o výskytu rorýsů a netopýrů. 
Z dosavadních zkušeností s žádostmi můžeme už teď říci, že monitoring těchto 
ohrožených druhů je velmi významnou součástí jejich ochrany, protože minimálně 
třetina v současnosti podávaných žádostí se týká budov s prokazatelnými hnízdišti 
rorýsů nebo úkryty netopýrů.

 | rorysi.cz

 c  Společně s hlavním řešitelem projektu, Českou společností na ochranu netopýrů 
(ČESON) jsme pro MŽP zpracovali metodiku monitoringu významných migračních 
koridorů ptáků a letounů. Ta má sloužit úřadům a projektantům při krajinném 
plánování a zajistit, aby lokality významné pro táhnoucí ptáky či netopýry nebyly 
negativně ovlivněny zásahy do krajiny. Součástí metodiky byly i pilotní mapy 
pro některé skupiny druhů, které jsme vytvořili s pomocí údajů z databáze Avif 
a Kroužkovací stanice NM.

 | www.mzp.cz/cz/migracni_koridory_ptaku_savcu_cr

 c  Měření průhlednosti vody Secchiho deskou má za sebou již druhou sezonu. Za rok 
2016 jsme získali celkem 1 211 samostatných měření ze 471 různých lokalit po celé 
republice, z nich 92 lokalit se opakovalo z předchozího roku a 369 bylo nových. 
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Do akce se zapojilo 55 samostatných měřicích skupin, od jednotlivců až po kolektivy 
s více než 65 členy. V roce 2016 bylo měření průhlednosti vody rozšířeno o možnost 
zaznamenat i barvu vody a přítomnost sinic. Tento program občanské vědy probíhá 
ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským ÚV TGM a Přírodovědeckou 
fakultou UK. Výsledky ukázaly, že v dubnu až červnu nebyl rozdíl mezi sezonami, ale 
v červenci i srpnu byla průhlednost vyšší v roce 2016 než v předchozím roce.

 | new.birdlife.cz/pdp-mokrady/

 | voda.birds.cz

 c  Významně jsme se podíleli na výzkumech využívajících výsledky evropského 
monitoringu ptáků: ve vědeckém článku v časopise Conservation Letters jsme ukázali, 
že systém chráněných území v rámci Natura 2000 spolu s agro-enviromentálními 
programy Evropské unie sice pomáhají zmenšit úbytek běžných polních druhů ptáků 
v Evropě, ale stále nemají takový vliv, aby zastavily pokles populací polních ptáků 
způsobený intenzifikací zemědělství.

 Odkaz na článek: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12292/abstract

 c  Vědecký článek v časopise Science doložil, že populace běžných druhů ptáků 
reagují na změny klimatu v Evropě i v USA podobně. Zatímco zejména teplomilným 
druhům změny klimatu prospívají a jejich populace narůstají, počty některých 
chladnomilnějších druhů se snižují.

 Odkaz na článek: science.sciencemag.org/content/352/6281/84

 c  V odborném časopise Bird Conservation International jsme publikovali studii, která 
prokázala, že bambusové tyče používané pro přímou ochranu čejčích hnízd nemají 
vliv na jejich predaci. 

 Odkaz na článek: journal-dl.com/downloadpdf/591089023fbb6e137447bebe
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Ochraně rorýsů a dalších synantropních druhů se věnujeme přes deset let. Naše 
aktivity vyústily v roce 2016 v prosazení posudku o výskytu rorýsů a netopýrů 
do Operačního programu Životní prostředí jako povinnou přílohu všech žádostí 
o dotace na zateplování.  Foto: E. Tošenovský

CHRÁNÍME A POMÁHÁME
 Ochrana ptáků se netýká pouze ohrožených jedinců, kterým pomáháme například 
přímou ochranou hnízd, ale znamená také péči o jejich životní prostředí. ČSO se 
přitom věnuje jak ochraně ohrožených a vzácných druhů, jako jsou například dravci, 
tak i ochraně běžných druhů ptáků. Podařilo se nám například zabezpečit první, 
pro ptáky nebezpečné, zastávky veřejné dopravy a pod naši ochranu přibyly i další 
klíčové pozemky Josefovských luk. Mnohaleté úsilí Lukáše Viktory a jeho kolegů 
vyústilo v roce 2016 v zařazení posudku o výskytu rorýsů a netopýrů do žádostí 
o dotace na zateplování.

 c  Při dokumentaci ilegálního pronásledování ptáků jsme zaznamenali 34 případů, 
přičemž většinu tvořili vzácní a ohrožení dravci, jako například orel mořský, luňák 
červený či luňák hnědý. ČSO proto začala společně s Ministerstvem životního 
prostředí, policií, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími institucemi připravovat 
univerzální postup pro vyšetřování ptačí kriminality, který by měl vést k usvědčení 
a exemplárnímu potrestání pachatelů. Kromě otrav a podezření na ně, jsme 
zaznamenali i zástřely, například zástřel čápa bílého. Na řešení jednotlivých případů 
jsme spolupracovali především s policií a orgány ochrany přírody.

 | karbofuran.cz

 c  V rámci ochrany synantropních ptáků a netopýrů jsme prosadili posouzení výskytu 
rorýsů a netopýrů do Operačního programu Životní prostředí jako povinnou (OPŽP, 
Nová zelená úsporám) a do Integrovaného regionálního operačního programu (OPŽP) 
jako doporučenou přílohu všech žádostí o dotace na zateplování. To považujeme 
za velký úspěch, který je výsledkem mnohaletého úsilí ČSO a ČESONu na poli ochrany 
synantropních ptáků a netopýrů. Spolu s kolegy z ČESONu a dalšími spolupracovníky 
jsme zpracovali stovky posudků o výskytu rorýsů a netopýrů. Tento monitoring je velmi 
významnou součástí ochrany rorýsů i netopýrů, protože minimálně třetina budov, 
na které jsou v současnosti podané žádosti o posudek, jsou jejich prokazatelnými útočišti.
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 c  Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byly v rámci zabezpečování 
protihlukových stěn opatřeny polepem další tři problematické plochy.

 | rorysi.cz

 | birdlife.cz

 c  V rámci projektu Sloupy života jsme pro E.ON, Česká republika, s.r.o. vytvořili na základě 
dat z databáze Avif mapovou vrstvu prioritního zabezpečení linek vysokého napětí 
v distribuční síti společnosti s ohledem na výskyt nejvíce zranitelných druhů. Současně 
jsme domluvili další kroky směřující ke konkrétnímu zabezpečení. 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.

 | birdlife.cz

 c  Druhým rokem běžel agroenvironmentální program pro čejku chocholatou na orné 
půdě, za jehož vznikem a prosazením stála ČSO. Výběr vhodných hnízdišť byl možný 
pouze díky datům členů ČSO, která shromažďujeme ve speciální on-line aplikaci 
cejka.birds.cz v rámci faunistické databáze ČSO (v roce 2016 v ní přibylo 486 nových 
údajů o hnízdištích čejek). Díky osobním konzultacím se nám podařilo zapojit již 
29 hospodářů do ochrany čejky chocholaté pomocí prosazených dotací. Rovněž jsme 
pro Ministerstvo zemědělství ČR zpracovali studii hodnotící přínos nového dotačního 
programu pro hnízdění čejky chocholaté.

 | birdlife.cz/zemedelstvi.html

 c  Kvůli plánované demolici objektu s hnízdem v Březné na Šumpersku jsme přenesli 
tři mladé čápy do nového hnízda na sloupu. Rodiče nové hnízdo přijali a mláďata 
v červenci úspěšně vyvedli. V jižních, severních, středních a východních Čechách jsme 
finančně podpořili naše čapí spolupracovníky při úpravách a rekonstrukcích čapích 
hnízd mimo hnízdní sezónu.

 | cap.birdlife.cz

 c  Ve štěrkovnách v Hulíně a Tovačově, kde jsme v roce 2016 ve spolupráci s firmou 
Českomoravský štěrk, a.s. nainstalovali na těžebních jezerech 12 nových betonových 
ostrůvků, vyhnízdil rekordní počet rybáků obecných, minimálně 87 párů. Kroužkovali 
jsme celkem 108 mláďat. Hnízdiště na umělých ostrůvcích trvale hostí přes 10 % 
celostátní populace.

 | birdlife.cz/rybaci

 c  Spustili jsme kampaň Bezpečné zastávky, která má upozornit na problematiku střetů 
ptáků s prosklenými plochami zastávek veřejné dopravy. Díky webové aplikaci mohou 
lidé sami hodnotit zastávky ve svém okolí. Za rok 2016 jsme takto získali informace 
o 6 870 zastávkách, na jejichž základě bylo zabezpečeno zatím nejméně 12 zastávek 
nebezpečných pro ptáky. Současně jsme začali spolupracovat s firmou AGC Flat Glass 
Czech na testování a vytvoření skel bezpečných pro ptáky.

 | zastavky.birdlife.cz
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 c  Tříletá spolupráce ČSO a společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech 
s.r.o. (TPCA) vyústila v ochranu cílových druhů – koroptve polní, čejky chocholaté 
a vodouše rudonohého v areálu společnosti. TPCA si zvolila koroptev polní za svého 
firemního maskota a rozhodla se ve svém výrobním areálu pro tento druh vytvořit 
do roku 2018 vhodné podmínky. Práce na vytvoření zásad péče o zelené plochy 
s ohledem na koroptev i další druhy (bahňáci, skřivan polní, konipas luční) v areálu 
společnosti pokračují a budou i nadále pokračovat ve spolupráci s odborníky z ČZU 
v Praze.

 c  Významná ptačí území (IBA) patří k důležitým programům ČSO, který se opírá 
o místní, dobrovolně pracující patronátní skupiny. Za spolupráce těchto dobrovolníků 
jsme se v roce 2016 zapojili do desítek správních řízení. Některé složitější kauzy navíc 
přešly z předchozích let.

 | birdlife.cz

 c  Sezónu 2016 jsme na Josefovských loukách zahájili březnovým úklidem, který 
spočíval ve vyčištění kanálů a stezek od stařiny a náletů. V roce 2016 byli na loukách 
pozorováni například zimující kalous pustovka, dlouho setrvávající jeřábi popelaví, 
čejky chocholaté a lžičáci pestří. Na Josefovských loukách po letech vyhnízdily dva 
páry čejek, kterým se podařilo vyvést čtyři mladé. Ptačí park vyhrál v hlasování 
zákazníků jaroměřského Tesca o projekt, který si zaslouží podporu. Při letním čištění 
tůní od orobince jsme nalezli největšího vodního brouka světa – vodomila černého. 
Díky kladnému postoji četných dárců jsme vykoupili několikahektarové plochy, které 
byly největší za celou desetiletou historii parku. Mezi nimi i na ptáky nejbohatší 
pozemek z celého parku. Ve vlastnictví či spoluvlastnictví ČSO tak bylo ke konci roku 
2016 27,5 ha.

 | josefovskelouky.cz

 c  Formou Malých členských grantů podporujeme regionální práci – výzkum či ochranu 
ptáků iniciovanou členy ČSO. Výbor ČSO v roce 2016 udělil čtyři malé členské granty 
zaměřené na mapování málo prozkoumaných území Bílých Karpat, podrobné 
mapování Českobudějovických rybníků, mapování sýčků v okolí Prahy a zabezpečování 
skleněných zastávek na Chomutovsku, Mostecku a Lounsku.

 | birdlife.cz
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Jednou z nejoblíbenějších akcí pro veřejnost je podzimní Festival ptactva, pořádaný 
na mnoha místech České republiky. Často při něm probíhají i populární ukázky kroužko-
vání ptactva.  Foto: V. Sládečková

VZDĚLÁVÁME A ŠÍŘÍME OSVĚTU
 ČSO klade důraz na vzdělávání dětí, aby si lásku k přírodě a ptákům odnesly 
do dospělosti, kdy se pak budou samy přirozeně podílet na jejich ochraně. 
Také pro širokou veřejnost organizujeme řadu akcí, díky kterým se lidé mohou 
dozvědět více o našich ptácích a možnostech jejich ochrany. Například jarní 
akce Vítání ptačího zpěvu patří mezi nejoblíbenější události a v roce 2016 
jsme na Vítáních, pořádaných po celé republice, zaznamenali rekordní účast. 
Do přírody láká milovníky ptáků také web Kam na ptáky, kde mohou lidé 
najít inspiraci k vycházkám nejen za ptáky. Věnujeme se samozřejmě i školení 
a přípravě materiálů pro odborníky. V roce 2016 také ČSO uspořádala celostátní 
ornitologickou konferenci k 90 letům ČSO, o jejímž obrovském úspěchu svědčí 
nabitý odborný program i téměř 250 účastníků.

 c  V rámci ochrany synantropních ptáků a netopýrů jsme, stejně jako v loňském roce, 
proškolili dalších 30 odborně způsobilých osob, schopných provádět posouzení 
budov pro prioritní osu OPŽP, zaměřenou na energetické úspory. V Praze, Plzni, 
Liberci, Pardubicích a ve Zlíně proběhly semináře pro učitele na téma Ptáci 
ve městech. Na základě poptávky po dalších tématech, jsme připravili i seminář 
Za ptáky našeho okolí, který se uskutečnil v Ústí nad Labem, Olomouci, Praze 
a v Jihlavě a provedl učitele zajímavými ptačími oblastmi příslušného kraje. Pro oba 
typy seminářů jsme získali akreditaci Ministerstva školství. Nově proběhl v Ostravě 
i speciální seminář pro školy se stavebně-technickým zaměřením „Ptáci a netopýři 
na budovách, aneb Co by měl vědět každý stavař“. V Praze se navíc konal seminář 
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„Ptáci v zimě“, jehož součástí byla i exkurze. Další exkurze zavedla učitele za ptáky 
k jezeru Milada a na mostecké výsypky.

 | rorysi.cz

 | birdlife.cz

 c  V roce 2016 u nás proběhla již osmá sezóna mezinárodního vzdělávacího programu 
Spring Alive (v ČR známý jako Jaro ožívá), který spojuje děti z Evropy, Afriky a střední 
Asie. Děti sledovaly přílet čápů, vlaštovek, kukaček, rorýsů a vlh a svá první pozorování 
zapisovaly na stránky Jaro ožívá. Sezóna se tentokrát nesla ve znamení pozorování 
hnízdění vlaštovek. Celkem přišlo 2 552 pozorování. Do sledování příletů poslů jara se 
zapojilo i 45 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.

 | springalive.net

 c  Unikátní vzdělávací program Rorýsí školy aktivně zapojuje školy do ochrany rorýsů 
a zvyšuje u žáků zájem o životní prostředí v okolí. V roce 2016 získalo titul Rorýsí škola 
dalších 8 škol, celkový počet tak vzrost na 42. Školy vyvěsily budky pro 30 párů rorýsů 
a na jedné škole byla zachována původní hnízdiště. Rorýsí školou se může stát každá 
škola, která se rozhodne chránit stávající kolonii rorýsů na své budově nebo vytvořit 
podmínky pro vznik kolonie nové. Webové stránky programu informují o potřebě 
ochrany rorýsů a slouží školám jako příklady dobré praxe.

 | rorysi.cz/rorysiskoly

 c  V rámci aktualizace Záchranného programu pro dropa velkého jsme uspořádali 
v Božicích na Znojemsku seminář zaměřený na problematiku ochrany dropa. Zúčastnilo 
se 32 lidí včetně zástupců dotčených obcí, zemědělců a myslivců. Následně zemědělský 
koordinátor navštívil 14 nejvýznamnějších zemědělských podniků a pro zájemce z řad 
zemědělců zorganizoval exkurzi za dropy do Rakouska. Vydali jsme tematické propagační 
materiály včetně informačního letáku nebo „dropího“ trička. 

 | birdlife.cz/zemedelstvi.html

 c  V roce 2016 jsme rozšířili nabídku vzdělávacích materiálů pro učitele o čtyři nové 
výukové programy pro školy. Nově vytvořené programy „Vlaštovičko, kde jsi?“ 
(pro 1. stupeň ZŠ), „Ze skal do měst“ (pro 2. stupeň ZŠ), „Má adresa: Mokřad“ (pro 
2. stupeň ZŠ, vytvořeno v rámci projektu MŽP Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů 
v ČR) a „Ptáci a netopýři na budovách aneb Co by měl vědět každý stavař“ (pro SOŠ), 
jsme představili více než 150 učitelům nejen na našich sedmi seminářích v různých 
krajských městech, ale i na letní škole pedagogů v Říčanech či na konferenci EVVO 
(environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) Libereckého kraje.

 | springalive.net/cs-cz/spring_teachers

 | new.birdlife.cz/pdp-mokrady/

 c  Akce Noční příroda Josefovských luk překypovala návštěvníky i zajímavými 
pozorováními. Dokonce byl sledován první jaroměřský bobr evropský. Premiéra Noci 
netopýrů na Josefovských loukách přilákala téměř 80 návštěvníků a do sítí se chytilo 
20 netopýrů.

 | josefovskelouky.cz
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 c  V rámci projektu Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR jsme vypracovali 
Komunikační strategii pro vodní a mokřadní druhy ptáků v ČR, jejímž cílem je zvýšení 
povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice ochrany vodních a mokřadních 
druhů ptáků a její zapojení do jejich ochrany. Dále jsme vytvořili a rozšiřovali výukový 
program pro základní a střední školy Ptáci a mokřady obsahující prezentaci, metodické 
a pracovní listy a didaktickou hru. Pokračoval také program Sčítání hnízdních populací 
vodních ptáků realizovaný ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.

 | new.birdlife.cz/pdp-mokrady/

 | voda.birds.cz

 c  Vydali jsme leták Kam na ptáky v Česku, který veřejnost seznamuje se 74 zajímavými 
destinacemi pro pozorování ptáků u nás. Lokality jsou rovnoměrně rozmístěny po celé 
republice a pokrývají různé biotopy. Leták současně upozorňuje na nově zprovozněné 
webové stránky www.birdlife.cz/kamnaptaky, které jsme spustili na podzim. Na nich 
zájemci najdou 20 podrobně popsaných ornitologicky atraktivních lokalit. Kromě 
výčtu ptačích druhů a doby, kdy se zde vyskytují, tu uvádíme i praktické informace, 
jak se sem dostat a jaké zajímavé akce tu lidé mohou navštívit. Velkou výhodu pak 
přináší propojení s databází avif.cz, díky kterému lze snadno získat aktuální přehled, 
jaké druhy byly na dané lokalitě pozorovány v poslední době. Na webu je také mnoho 
užitečných rad, kde, kdy a jak ptáky v přírodě pozorovat včetně pozvánek na vycházky 
za ptáky s ornitology, pořádané ČSO.

 | birdlife.cz/kamnaptaky

 c  Vycházky pro veřejnost mají stále větší oblibu. Vycházkám ke Světovému dni mokřadů 
počasí přálo. 18 vycházek se zúčastnilo celkem 615 lidí, z toho více než 130 dětí.

 c  Oblíbené Vítání ptačího zpěvu se v roce 2016 konalo na 125 místech, s rekordní 
účastí více jak 3 500 osob. Z toho bylo přibližně 800 dětí. 20 akcí mělo návštěvnost 
vyšší než 50 lidí.

 c  V rámci tradičního Evropského festivalu ptactva se pak začátkem října v Česku konalo 
37 vycházek, kterých se účastnilo 1 181 návštěvníků. Ze zajímavých pozorování 
u nás jmenujme například kolpíka bílého, chřástala vodního, kulíka zlatého, jespáka 
křivozobého, racka malého nebo poláka malého.

 c   Víkend pro rodiny s dětmi s podtitulem „Proč ptáčku zpíváš?“ se v roce 2016 konal 
netradičně již v dubnu, v hnízdním období ptáků. Zavedl nás na Jindřichohradecko, 
do kraje rybníků, kde na nás čekali nejen vodní ptáci, ale i různé hry a krásný ptačí 
zpěv.

 c  Od září 2016 jsme se zapojili do mezinárodního projektu „Skrze přírodu k lepšímu 
životu – podpora učitelů a žáků“ (v rámci programu Erasmus+). Jeho cílem je 
vytvořit inovační, efektivní vzdělávací materiály a poskytnout učitelům podporu 
v rámci zapojování EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) do výuky. 
Na projektu spolupracuje šest ekologických organizací z evropských zemí a Univerzita 
v Gdaňsku. Na podzim proběhlo dotazníkové šetření zjišťující potřeby učitelů a setkání 
odborníků na environmentální výchovu a vzdělávání v Bratislavě, na jejichž základě 
budou materiály vytvořeny.
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 c  Vydali jsme aktualizovanou verzi příručky Polní ptáci, která slouží zejména k propagaci 
ochrany ptáků zemědělské krajiny mezi zemědělci a veřejností.

 | www.birdlife.cz/zemedelstvi.html

 c  Díky aktivitě Vojtěcha Brlíka proběhl po několikaleté přestávce kurz ornitologie 
Členové členům, který by se měl opět opakovat ve dvouletém intervalu.

 c  Vyšlo 52. číslo odborného časopisu Sylvia a čtyři čísla 23. ročníku časopisu Ptačí 
svět. Z toho byly dva speciály – jeden věnovaný ptáku roku července obecné a druhý 
zaměřený na mapování a sčítání ptáků v České republice, který vyšel u příležitosti 
současného mapování hnízdního rozšíření ptáků na našem území pro čtvrtý Atlas 
hnízdního rozšíření ptáků v ČR.

 c  Ptákem roku 2016 byla zvolena červenka obecná. Výběrem u nás velmi hojné červenky 
jsme chtěli upozornit na skutečnost, že i běžným a široce rozšířeným druhům ptáků 
může hrozit nebezpečí a je potřeba myslet na jejich ochranu. Z toho důvodu se také 
červenka stala tváří kampaně Bezpečné zastávky, která upozorňuje na to, že právě 
běžné druhy ptáků se velmi často stávají obětí nárazů do skleněných ploch.

 c  Na konci roku jsme vydali Seznam ptáků Česka (Checklist of the birds of Czechia). 
Do příruční publikace je zahrnuto všech 364 druhů naší avifauny, které se na našem 
území objevily od roku 1987, kdy vznikla Faunistická komise ČSO. Seznam mohou 
zájemci využívat jako osobní seznam pozorovaných ptáků, který poslouží jako zdroj 
stručných informací o době výskytu v Česku, o počtu pozorování extrémně vzácných 
druhů a případné potřebě posouzení pozorování faunistickou komisí.

 c  Pro správy národních parků České republiky a pro Ministerstvo životního prostředí 
jsme vydali CD Ptáci našich národních parků. Přináší 40 nahrávek Pavla Pelze, které 
zachycují hlasy ptáků žijících na území národních parků.
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 c  Ve dnech 14.–16. 10. 2016 jsme opět po pěti letech uspořádali celostátní ornitologickou 
konferenci, tentokrát k 90 letům ČSO, pod názvem Každý pták se počítá. 

 c  Konference se zúčastnilo celkem 242 lidí, na webu www.birdlife.cz/konference2016 
je k dispozici základní souhrn včetně odkazu na program, pdf sborníku ke stažení 
a také na fotogalerii. Hlavní téma konference úzce souviselo s vrcholícím národním 
i evropským mapováním hnízdního rozšíření ptáků, na konferenci se však sešlo 
i mnoho dalších příspěvků na libovolné téma z oblasti ornitologie a ochrany ptáků. 
Většina z 50 přednášek byla také zpřístupněna na YouTube. Reakce účastníků 
byly uveřejněny v časopise Ptačí svět 4/2016 a čiší z nich všeobecná spokojenost 
a potěšitelné hodnocení „vysoké úrovně konference“ jak po stránce odborné, tak 
organizační.

 c  Spolupořadateli konference byli Regionální muzeum Mikulov a Turistické informační 
centrum Mikulov. Konferenci udělil záštitu ministr životního prostředí Ing. Richard 
Brabec.

 c Hlavními partnery konference byly společnosti E.ON, ČR, s.r.o a Meopta - optika, s.r.o.

 c Konferenci dále podpořili Swarovski Optik, Pro-Bio a Lesy ČR.
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záběry z filmu „Lidé, kteří pozorují ptáky“

JSME VIDĚT
 c  Tisíce zájemců nás sledují na webu (birdlife.cz) a na sociálních sítích Facebook 

(facebook.com/birdlife.cz) a Twitter (twitter.com/birdlifecz). Množství našich 
fanoušků především na Facebooku neustále narůstá a na konci roku 2016 se jejich 
počet přiblížil hranici 5 000.

 c  Na našem kanálu YouTube (youtube.com/user/CSOBirdLife) jsme v roce 2016 
uveřejnili dvě nová filmová díla – propagační videoklip „ČSO …již od roku 1926“ 
a krátký dokumentární film „Lidé, kteří pozorují ptáky“, zaměřený na občanskou vědu 
a vývoj lidských představ o ptačí migraci. Zveřejnili jsme také většinu videonahrávek 
přednášek z celostátní konference Každý pták se počítá.

 c Za rok 2016 jsme vydali 23 tiskových zpráv.
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Mládě chocholouše obecného odchycené při jedné z akcí pro veřejnost pořádané 
Východočeskou pobočkou ČSO.  Foto: L. Praus

PŮSOBÍME PO CELÉ REPUBLICE
 ČSO má díky svým osmi pobočkám zastoupení po celé České republice. Posláním 
jednotlivých poboček je provádění vlastních výzkumných, ochranářských a popula-
rizačních aktivit v regionu, které mají často návaznost na projekty ČSO.

 c  Západočeská pobočka ČSO měla k 31. 12. 2016 64 členů. Členové pobočky se 
v roce 2016 věnovali především mapování pro nový Atlas hnízdního rozšíření ptáků 
v ČR. Po dobu mapování pro atlas neprováděla pobočka žádné vlastní kvantitativní 
výzkumy avifauny. Řada členů se zabývala individuálními výzkumnými a ochranářskými 
projekty nebo se účastnila akcí Holýšovského ornitologického klubu a Dobrovolného 
ekologického spolku – ochrana ptactva (DES OP Plzeň). Pro veřejnost členové připravili 
devět Vítání ptačího zpěvu, čtyři Festivaly ptactva a Večer slavíků.

 | zcm.cz/cso

 c  Severočeská pobočka ČSO měla k 31. 12. 2016 92 členů. Nejdůležitější činností 
pobočky bylo v roce 2016 mapování hnízdního rozšíření ptáků. Na území pobočky 
rozložené ve třech krajích (Liberecký, Ústecký a část Středočeského) byly pokryty 
téměř všechny kvadráty. Členové pobočky se angažují také v několika pracovních 
skupinách – Skupina pro výzkum brodivých, Skupina pro výzkum hus a labutí, 
Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov nebo Skupina pro výzkum a ochranu 
jeřába popelavého. Členové pobočky prováděli monitoring ptačích oblastí (PO), např. 
v PO Českolipsko, v PO Labské pískovce nebo v PO Jizerské hory. Členové pobočky také 
kroužkovali ptáky na pravidelné kroužkovací akci na Jizerce a také v rámci projektu 
CES a RAS. Pobočka organizovala monitoring migrace vodních ptáků a zimní sčítání 
vodních ptáků.
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Při Vítání ptačího zpěvu v České Lípě se podařilo odchytit například ledňáčka říčního. 
Foto: R. Kopecký

 | severoceskapobocka-cso.webnode.cz

 c  Jihočeská pobočka ČSO (Jihočeský ornitologický klub) měla k 31. 12. 2016 214 členů. 
Za nejvýznamnější aktivity v roce 2016 lze jmenovat především aktivní účast členů 
na celostátním atlasovém mapování, dále pak práce na podrobném mapování ptáků 
v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky, Dehtář a jejich okolí, a přípravě atlasu ptáků 
města České Budějovice. Členové také ve sborníku Jihočeského Muzea opublikovali 
článek Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách III. V roce 2016 
započaly snahy o znovuobnovení činnosti patronátních skupin ptačích oblastí v jižních 
Čechách. Vedle řady osvětových akcí a vycházek pro veřejnost v rámci akcí ČSO 
proběhl další ročník oblíbené odchytové akce Acrocephalus na rybníku Řežabinec 
a dále se pravidelně každý měsíc konala setkání členů v Českých Budějovicích.

Členové Jihočeského ornitologického klubu při říjnové likvidaci přerostlé vegetace 
na ostrůvku v areálu MAPE Mydlovary na Českobudějovicku, kde zpravidla hnízdí 
desítky párů tří druhů bahňáků (čejka chocholatá, kulík říční a vodouš rudonohý). 
 Foto: V. Kubelka

 | jokcso.webnode.cz
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 c  Pobočka ČSO na Vysočině měla k 31. 12. 2016 76 členů. V roce 2016 se členové 
pobočky zapojili do celorepublikového mapování pro nový Atlas hnízdního rozšíření 
ptáků v ČR. Věnovali se také ochraně hnízd vybraných druhů (zejména motáka 
lužního a orla mořského) a zajišťovali praktickou péči na 15 lokalitách. Většina prací 
spočívala v sečení rašelinných a podmáčených luk, probíhalo zlepšování vodního 
režimu, zalesnění stanovištně vhodnými původními dřevinami nebo likvidace 
invazní netýkavky žláznaté. Na vybraných lokalitách pak probíhaly další drobnější 
zásahy ve prospěch chráněných a ohrožených druhů. Členové pobočky se zapojili 
do přípravy plánů péče o chráněná území a připomínkovali připravované revitalizace 
některých lokalit. Pokračoval projekt „Přírodní rozmanitost Vysočiny“, při kterém 
je zpracováváno rozšíření 18 vybraných taxonomických skupin organismů v Kraji 
Vysočina. Pro veřejnost připravili členové pobočky přednášky a vycházky.

 | prirodavysociny.cz

 c  Východočeská pobočka ČSO měla k 31. 12. 2016 203 členů. V roce 2016 úspěšně 
pokračoval interní projekt pobočky – Významné ornitologické lokality, v jehož rámci 
se pobočka úspěšně dohodla s nájemcem významné ornitologické lokality pískovny 
Štít na redukci náletových dřevin na hnízdních ostrovech racků chechtavých. Za rok 
2016 se členové pobočky věnovali také dlouhodobým monitorovacím projektům, jako 
je mapování hnízdišť čápů, JPSP, mapování pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR, 
zimní sčítání vodních ptáků nebo monitoring ptačích oblastí a druhů Přílohy I Směrnice 
o ptácích. Členové pobočky se zúčastnili jarního čištění břehů přehrady Rozkoš, které 
spojili s ornitologickou exkurzí. Ve spolupráci s AOPK pak pobočka uspořádala Loučení 
s ptáky v NPR Bohdanečský rybník. V neposlední řadě zorganizovali členové pobočky 
workshopy, výstavy a řadu dalších akcí pro veřejnost (například Vítání ptačího zpěvu 
a Světový festival ptactva). Pobočka vydala sborník odborných příspěvků Panurus 25 
a dva zpravodaje pobočky.

Členové Východočeské pobočky při jedné z ornitologických exkurzí.  Foto: J. Vaněk

 | vcpcso.cz
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 c  Severomoravská pobočka ČSO (Slezská ornitologická společnost) měla k 31. 12. 
2016 87 členů. Pobočka spolupracovala s vládními i nevládními organizacemi 
v rozsahu své působnosti a věnovala se práci s mládeží i s širokou veřejností. Členové 
Slezské ornitologické společnosti uskutečnili řadu vycházek (ke Světovému dni 
mokřadů, Vítání ptačího zpěvu nebo Festivalu ptactva). Stěžejní náplní byla v roce 
2016 posudková činnost k výskytu synantropních druhů živočichů a vypracování 
nejrůznějších zoologických průzkumů (v rámci ornitologického průzkumu k záměru 
výstavby větrných elektráren v blízkosti Dívčího Hradu na Osoblažsku byl potvrzen 
výskyt řady ohrožených druhů ptáků a mimo jiné i nárůst populace jeřába 
popelavého ve Slezsku a k záměru tak bylo vydáno negativní stanovisko). V roce 
2016 byly programem ČSOP Ochrana biodiverzity podpořeny dva projekty pobočky 
– Mapování hnízdišť motáka lužního na Opavsku a Ptáci zemědělské krajiny 
Osoblažského výběžku. Členové také vydávali svá stanoviska k řadě správních řízení, 
která byla v rozporu s ochranou přírody. 

 | sos-cso.cz

 c  Středomoravská pobočka ČSO (Moravský ornitologický spolek) měla 
k 31. 12. 2016 156 členů. Za rok 2016 se členové pobočky věnovali dlouhodobým 
monitorovacím projektům, jako je mapování hnízdišť rorýsů, JPSP, faunistická databáze 
ČSO, mapování pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR, sčítání vodních ptáků nebo 
monitoring ptačích oblastí a druhů Přílohy I Směrnice o ptácích. Členové se také 
podíleli na kroužkování ptáků, angažovali se v mnoha správních řízeních a jednáních 
o ochraně ptáků a zabývali se řešením problematiky prosklených a reflexních ploch 
nebezpečných pro ptáky. Pobočka uspořádala řadu akcí pro veřejnost (například 
Vítání ptačího zpěvu, Noc slavíků nebo Ptačí festival) a byla také aktivní na webu 
a sociálních sítích. Pobočka vydala dvě čísla členského informačního zpravodaje 
Moudivláček a spolupracovala na vydání odborného časopisu Zprávy MOS.

 | mos-cso.cz/cz/

 c  Jihomoravská pobočka ČSO měla k 31. 12. 2016 196 členů. V roce 2016 dokončila 
pobočka mapování ptáků města Brna a započalo zpracování výsledků. Členové 
pobočky se věnovali také různým mapovacím projektům, jako je monitoring ptačích 
oblastí a druhů Přílohy I Směrnice o ptácích nebo sčítání vodních ptáků. Pobočka 
uspořádala řadu akcí pro veřejnost (například Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival 
nebo různé exkurze). Členové pobočky se dále zabývali zoologickými průzkumy 
na budovách určených k zateplení nebo rekonstrukci. Členové také v roce 2016 
působili v pracovních skupinách při ČSO nebo patronátních skupinách a věnovali se 
vlastním projektům zaměřeným na ochranu a výzkum ptáků. Pobočka vydala sborník 
odborných příspěvků Crex 35.

 | jmpcso.cz

19



VÝNOSY 

celkem 14,5 mil. Kč (100 %)

celkem 12,5 mil. Kč (100 %)

granty

3,0 mil. Kč (20,8 %)

dotace

4,2 mil. Kč (28,9 %)

členské příspěvky

0,9 mil. Kč (6,1 %)

reklama

1,0 mil. Kč (6,8 %)

posudky

0,9 mil. Kč (6,1 %)

ostatní služby

1,3 mil. Kč (9,3 %)

ostatní výnosy

0,1 mil. Kč (1,0 %)

dary

1,8 mil. Kč (12,7 %)

e-shop

1,2 mil. Kč (8,3 %)

ochrana

3,3 mil. Kč (26 %)

e-shop

0,6 mil. Kč (5 %)

výzkum
mezinárodní

2,9 mil. Kč (23 %)

režie

1,8 mil. Kč (14 %)

výzkum tuzemský

1,9 mil. Kč (15 %)

osvěta

2,1 mil. Kč (17 %)

NÁKLADY

JAK HOSPODAŘÍME
ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ
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VÝNOSY 

celkem 14,5 mil. Kč (100 %)

celkem 12,5 mil. Kč (100 %)

granty

3,0 mil. Kč (20,8 %)

dotace

4,2 mil. Kč (28,9 %)

členské příspěvky

0,9 mil. Kč (6,1 %)
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1,0 mil. Kč (6,8 %)

posudky

0,9 mil. Kč (6,1 %)
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1,3 mil. Kč (9,3 %)

ostatní výnosy

0,1 mil. Kč (1,0 %)

dary

1,8 mil. Kč (12,7 %)

e-shop

1,2 mil. Kč (8,3 %)

ochrana

3,3 mil. Kč (26 %)

e-shop

0,6 mil. Kč (5 %)

výzkum
mezinárodní

2,9 mil. Kč (23 %)

režie

1,8 mil. Kč (14 %)

výzkum tuzemský

1,9 mil. Kč (15 %)

osvěta

2,1 mil. Kč (17 %)

NÁKLADY

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2016
POSKYTOVATEL NÁZEV PROJEKTU ČERPÁNÍ 2016 V KČ

Ministerstvo životního prostředí
Zpracování odborných podkladů pro 
rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy sýček obecný 
a strnad zahradní

753 539,00

Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR

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

586 445,00

Královéhradecký kraj Vytváření prostředí pro vodouše rudonohé 
na Josefovských loukách 61 290,00

Magistrát Hlavního města Prahy Skla - neviditelný zabiják ptáků 168 900,00

Magistrát Hlavního města Prahy S rorýsy pod jednou střechou 144 695,00

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Do přírody na ptáky 210 774,00

NÁLADY KČ %

spotřeba materiálu 176 890,67 1,4

prodané zboží 335 851,47 2,7

opravy a udržování 68 795,00 0,5

cestovné 417 445,21 3,3

náklady na reprezentaci 13 937,00 0,1

ostatní služby 3 084 017,60 24,5

mzdové náklady 5 162 358,00 41,1

zákonné pojištění 1 588 417,50 12,6

daně 18 311,00 0,1

ostatní náklady 1 087 750,89 8,7

odpisy 515 893,00 4,1

poskytnuté příspěvky 94 315,00 0,8

CELKEM 12 563 982,34 100

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
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POSKYTOVATEL NÁZEV PROJEKTU ČERPÁNÍ 2016 V KČ

Ministerstvo životního prostředí Ptačí sousedé - výukové programy pro žáky 
základních a středních odborných škol 200 000,00

Rada vědeckých společností Sylvia 2016 45 000,00

Ministerstvo životního prostředí Rozvoj turistického potenciálu Josefovských luk 200 000,00

Česká společnost pro ochranu 
netopýrů

Metodika monitoringu a sběru dat k určení 
významných migračních koridorů ptáků 
a létajících savců na úrovni ČR

476 750,00

Magistrát města Zlín Zajištění organizce akcí pro mládež a veřejnost 
ve Zlíně 30 000,00

Královéhradecký kraj Naučná stezka na Josefovských loukách - I. Část 27 516,00

Magistrát Hlavního města Prahy Pražskými mokřady krok za krokem 30 000,00

Magistrát Hlavního města Prahy Bezpečné zastávky 1 500,00

Beleco Chceme dropy zpět 103 317,00

3 039 726,00
 

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROSTŘEDKŮ 2016
POSKYTOVATEL NÁZEV PROJEKTU ČERPÁNÍ 2016 V KČ

Ministerstvo životního prostředí Ochrana a udržitelné využívání mokřadů 
ČR

680 465,00

RSPB (partner BirdLife International 
UK) /DEWBI

Paneuropean Common Birds Monitoring 
Scheme 2013–16

879 056,00

European Bird Census Council Koordinace European Breeding Bird 
Atlas 2

558 285,00

MAVA foundation  European Breeding Bird Atlas 2 1 028 714,00

Institute for European Environmental 
Policy

Support on Biodiversity Strategy - 
agriculture

195 611,00

OTOP (partner BirdLife Int. v Polsku) Spring Alive 2016 44 187,00

Nadační fond Tesco Josefovské louky 30 000,00

Nadace Český literární fond Sylvia 2016 25 000,00

3 441 318,00
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DARY
 |  Za podporu v roce 2016 srdečně děkujeme všem dárcům, kteří dohromady podpořili 

činnost ČSO částkou 1 101 461,45 Kč. Využití darů dle jejich účelu ukazuje následující 
přehled. Dary jsou využívány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty.   
 
Josefovské louky (816 638 Kč), činnost ČSO (173 981 Kč), přikrmování supů 
v Makedonii (2 800 Kč), údržba terénních stanic (29 350,6 Kč), faunistická databáze 
(15 000 Kč), malé členské granty (2 700 Kč), opravy čapích hnízd (3 900 Kč), 
záchrana sýčků v ČR (7 550 Kč), dar na evropský atlas EBBA2 (49 541,85 Kč).  
 
Zvláštní dík patří paní Eugenii Venzarové, která věnovala ČSO rekreační objekt 
(chalupu) v obci Radíč ve středních Čechách, která bude sloužit jako terénní 
stanice pro členy ČSO.

Přehled dárců v roce 2016
 | 10 000 Kč a více:

 c  Eugenie Venzarová, Nadační fond Anima, Vojtěch Stejskal, Josef Baraňák, Václav 
Černohorský, Olga Drábová, Tomáš Grim, Jana Polívková, Jan Kořista, Aleš Adamíra, 
Rudolf Beneš, Veronika Korittová, Marie Müllerová, Fabio Cenedese, Martin Bouda, 
Jitka Václavíková, Jitka Václavíková, Martin Jodas, Jan Svěcený, Slavomír Večeřa, Pavel 
Benda, Pavel Ondra, Dušan Velart, Jaroslav Zítko

 | 1 000 Kč a více:
 c  Zdeněk Abrahámek, ZO ČSOP Alces, Alena Bajerová, Jiří Banszel, Richard Barč, Barbora 

Barchánková, Lenka Bartošová, Jiří Bednář, Pavel Bednařík, Václav Beran, Hana 
Beritová, Linda Berná, Johanka Bláhová, Jaroslav Bosák, Evžen Bubeník, František 
Bumba, Ondřej Bureš, Pavel Caisl, Jaroslav Coufal, Aleš Čech, Jan Čech, Jakub Čejka, 
Barbora Čepelová, Jiří Česák, Kamil Čihák, Daniel Čížek, Ilja David, Eva Davidová, 
Hana Davidová, Miluše Dědič Sýkorová, Vlastimil Dobeš, Lubomír Dolanský, Lucie 
Doležalová, Václav Dvořáček, Dagmar Dvořáčková, Jiří Dvořák, Radek Dyntar, Eva 
Ellingerová, Jiří Esterka, Iva Farová, ROS FÉNIX s.r.o., Martina Fialová, Žaneta Filipová, 
Jan Fišer, Josef Florián, Jiří Flousek, Jiří Franc, Jan Frolík, Vladimír Gahura, Lenka 
Gajdošíková, Petr Gibas, Šárka Grundy, Jana Haasová, Ladislav Hajný, Věra Hanušová, 
Vladimír Havel, Tomáš Heller, Dalibor Herda, František Hladil, Jaroslava Hlaváčová, 
Pavel Hlavín, Marie Holíčková, Miloslav Homolka, Jan Hora, Jan Horák, Hana 
Horáková, Jan Horázný, David Hořák, Michal Hořejší, Lucie Hošková, Vilém Hrdlička, 
Eva Hrončeková, Karel Hurt, Dagmar Hyková, Martin Chmátal, Tomáš Chvojka, Dětmar 
Jäger, Hana Jančaříková, Julius Janeba, Tom Jankovec, Zbyněk Janoška, Václav Jansta, 
Petr Jech, Rudolf Juřík, Dalibor Káda, Zdeněk Káda, Petr Kalhous, Michal Karásek, 
Eva Kepková, Roelof Keus, Radek Klimeš, Zdeněk Knoll, Martina Kobyláková, Jaroslav 
Koleček, Marta Kotecká Misíková, Ivo Koudelka, Miluše Kousalová, Hana Kovalčuková, 
Alois Kozubík, Ludmila Kožená, Josef Krejz, Edita Kremláčková, David Krkoška, Soňa 
Kryštofová, Jan Křivský, Helena Křížová, Michal Kubelík, Jaroslav Kubíček, Zdeněk 
Kubík, Jana Kubová, Jan Kučera, František Kučera, Radomír Kůla, Pavel Kvapil, Eva 
Landsbergerová, Miloš Lapka, Pavel Levit, Věra Lívancová, Jana Lukášová, Tomáš 
Macků, Karel Málek, Miroslav Malý, Stanislav Malý, Karel Malý, Jan Martinek, 
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Danuše Martinová, Petr Máslo, David Mašek, Jana Matějíčková, Jana Matrková, Petr 
Meca, Monika Melichárková, Lukáš Michálek, Břeněk Michálek, Martin Miškovský, 
Miroslav Mitan, Luboš Mráz, Jaroslav Mrkáček, Pavel Munclinger, Michal Navara, Eva 
Navrátilová, Běla Nekolová, Marta Němcová, Marek Neťuka, Lukáš Novák, Dagmar 
Nováková, Václav Nový, Karolína Obermajerová, Anna Ogrocká, David Oškera, Martin 
Paclík, Zdeněk Páleníček, Jiří Paštika, Josef Pavelka, Věra Pernicová, Zuzana Pernicová, 
Tereza Petrusková, Petr Pištík, Karel Plachta, Martina Pojarová, František Polanský, 
Martin Poštulka, Rudolf Požár, Vojtěch Procházka, Jiří Pykal, Jaromíra Radiová, Jiří 
Reif, Petra Remundová, Ludmila  Richterová, Jiří Růžička, Jan Rychlý, Pavel Řepka, Leoš 
Řičánek, Lamag s.r.o., Mojmír Sedláček, Ondřej Sedláček, Groundwater Consulting 
Services s.r.o., Daniela Schmidová, Petr Schwarz, Václav Sklenář, Jiří Sladký, Miloš 
Sláma, Václav Slavík, Jan Smola, Michal Sobotka, Pavel Soldán, Veronika Součková, 
Vít Sova, Miroslav Stárek, Václav Stejskal, Václav Stejskal, David Storch, Radek Strnad, 
Petr Suk, Jana Svobodová, Jan M. Swart, Oldřich Sýkora, Jana Sýkorová, Miroslav Šálek, 
Hana Šejnohová, Štěpán Šembera, Libor Ševčík, Kateřina Ševčíková, Vladimír Šimek, 
Václav Šípek, Svatava Škantová, Jana Škorpilová, Ludmila Šmídová, Petr Šrámek, Libor 
Šrámek, Vít Šroller, Jana Štantejská, Ondrej Štefanec, Iva Šteklová, Martina Štěpánková, 
Jiří Šubr, Libor Švec, Marta Tichá, ARNIKA TRAVEL s.r.o., Zuzana Trávníčková, Miloš 
Truhlář, Tomáš Turecki, Kristina Uhelská, Anna Urbancová, Lucie Váhalová, Ladislav 
Vachout, Ivan Vavruch, Zdeněk Vermouzek, Jan Vermouzek, Pavel Vermouzek, Martin 
Veselý, Jaromír Veselý, Richard Viduna, Michal Vinkler, Helena Voborníková, Jan 
Vodička, Barbora Vojáčková, Petr Vopalka, Petr Voráček, Petr Voříšek, Jiří Vostrovský, 
Hana Vymazalová, Jarmila Wachtlová, Adolf Werner, Janet Wingate, Jiří Zajíc, Martin 
Zákoucký, Radek Zapletal, Petr Zasadil, Michal Zavadil, Jiří Zdražil, Jiří Zeman, Ivan Zídek

 | do 999 Kč: 
 c  Tereza Andrtová, Pavel Augsten, Ema Bajerová, Vladimír Balcar, Jiří Barták, Miroslav 

Bártl, Lenka Bartóková, Miroslav Bažant, Natálie Bechtinová, Jaroslava Bělková, 
Milan Beneš, Eva Bernadová, Marcel Bezděk, Jiří Bílý, Milada Bláhová, Eva Blahutová, 
Monika Blažová, David Bohuslav, Václav Bošek, Miroslav Brandejský, Milan Bronclík, 
Karel Broulík, Jiří Bureš, Irena Cejpová, František Coufal, Jarmila Čermáková, Jaroslav 
Černý, Dušan Demko, Tibor Derka, Tomáš Diviš, Václav Doležal, Miroslav Doležal, 
Ondřej Dušek, Miroslav Dvořák, Eva Dygrynová, František Eidelpes, Vladimír 
Faltejsek, Tomáš Fidrmuc, Hana Fifernová, Jiří Filípek, Rudolf Fojtík, Milan Frencl, 
František Fučík, Anna Fuchsová, Václav Gadlina, Lucie Galčanová, Ludvík Glíž, Libuše 
Greplová, Milada Haasová, Jan Hagara, Vladislav Hájek, Jan Hájek, Marek Haluzík, Jan 
Hanzák, Hana Harsa, Jiří Hausner, Radek Havelka, Lenka Hejnová, Lenka Hodačová, 
Vladimír Hofman, Elena Hokynková, Jaroslav Holeček, Miroslav Honců, Jiří Horák, 
Miroslav Horák, Milan Hrabovský, Václav Hrdoušek, Josef Hrouda, Jiří Hrouzek, 
Hana Hubáčková, Ivan Hudec, Miloš Chaloupka, Josef Chytil, Pavel Jakeš, Miroslav 
Janeček Tereza Ježková, Jaroslava Ježková, Radomír Jirsák, Karel Kadlec, Antonín 
Kaduch, Adéla Kamenská, Ludvík Katona, Jindřich Káža, Josef Kejík, Josef Kmetík, 
Karel Kněžínek, Pavel Koblížek, Miroslav Kollert, Antonín König, Vlastislav Kopáček, 
Petra Korencová, Štěpánka Kosová, Renata Košťálová, Jaromír Kotous, Tomáš Kouba, 
Vladimír Koudelka, Petr Kovář, Ctirad Kovařík, František Kozel, Jiří Kratochvíl, Lucie 
Krčková, Jan Krejčík, Roel Kreus, Lukáš Kroča, Jan Kroupa, Ludvík Křenek, Bohdana 
Křiváková, Jaroslav Křižka, Petr Kubec, Vojtěch Kubelka, Eva Kubíčová, Jan Kučera, 
Tomáš Kuchta, Jaroslav Kurc, Hugo Kuzník, Oldřich Kužílek, Jan Lakomý, Milan Latka, 
Jaroslava Lázníčková-Velebová, Otakar Lebedík, Jakub Legát, Jiří Lehký, Lutz Lengwinat, 
Marie Lipoldová, Petr Liška, Iva Loudová, Terezie Lvová, Ondřej Málek, Tomáš Mandys, 
Stanislav Marek, Aleš Marek, Petra Martínková, Miloslav Marvan, Veronika Matějičná, 
Pavel Matoušek, Václav Matuška, Radek Matyáš, Marta Mecnerová, Jan Mikoláš, 
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Dagmar Mikulášková, Vojtěch Milata, Lukáš Morávek, Jindra Mourková, Martin Vlk 
Mrňous, Ludvík Mühlstein, Libuše Mullerová, Jan Myslivec, Adéla Navrátilová, Eva 
Nedbalová, Hana Neumanová, Miroslav Noháč, Tomáš Nosek, Pavel Novák, Blanka 
Nováková, Jana Novotná, Bořivoj Okurka, Pavel Olbert, Ivo Otáhal, Alena Ovsenáková, 
Miroslava Pangrácová, Zuzana Panovská, Josef Pašta, Blanka Patrová, Jiří Pavelka, 
Roman Pechník, Karel Pelikán, Jiří Pěnička, Jaromír Pešek, Jaroslav Pešťák, Bohuslav 
Petřík, Martin Peza, Michaela Pichlová, Eva Píchová, Kateřina Pilnáčková, Miroslav 
Pirkl, Luděk Podešva, Šárka Pochová, Pavel Poláček, Václav Ponikelský, Stanislava 
Pošíková, Iva Procházková, Josef Příhoda, Václav Radovan, Aleš Rajchl, Pavel Révay, 
Josef Riant, Dušan Rossi, Zdeněk Rumler, Pavel Růžek, Jiří Ryba, Ladislav Říha, Kristýna 
Sedláčková, Yveta Scharnaglová, Pavel Sinecký, Jiří Sitta, Patrik Slánský, Václav Souček, 
Václav Souček, Michal Staněk, Michal Starý, Marie Stejskalová, Štěpánka Stonová, 
Martin Strnad, Simona Stropnická, Jan Stříteský, Josef Suchý, Jaroslav Suk, Jaroslav 
Sup, Hana Svobodová, Marie Sýkorová, Libuše Šafránková, Pavel Šálek, Jaroslava 
Ševelová, Dušan Šilhán, Radek Šimice, Dana Šindelková, Marie Šindlerová, Jan Šinko, 
Dagmar Šípková, Jiří Šírek, Božena Široká, Jaroslava Škarková, Vlasta Škorpíková, 
Oldřich Šlapanský, Svatava Šmudlová, Radka Šošková, Václav Špalek, Libor Šrámek, 
Daniel Štěpán, Václav Šutera, Jaroslava Švarcová, Pavla Tájková, František Talpa, 
Jiří Tesařík, Marcela Tesařová, Kamila Tesařová, Václav Tikalský, Ivan Tláskal, Věra 
Tomanová, Zdeněk Tůma, Dana Tvrdá, František Vaněk, Karel Vašíček, Dan Vávra, 
Eliška Vávrová, Eduard Večeřa, Božena Veitová, Stanislav Veleman, Jiří Veselý, Jiří 
Vodehnal, Jaroslav Vojna, Zdeněk Volf, Zdeněk Vondráček, Jiří Votava, Lumír Vozábal, 
Felicie Wojnarová, Radek Zapletal, Otakar Závalský, Vít Zdražil, Jan Zima, Kateřina 
Zímová, Jaroslava Zittová, František Zouhar, Josef Zvonek, Vladimír Zvoníček

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

 c  Donorům a partnerům děkujeme za finanční pomoc nebo spolupráci v roce 2016: 
AGC, Flat Glass Czech a.s.;  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Alkion Service s.r.o., 
Atelier Fontes, s.r.o.; Beleco; BirdLife Europe;  Birdsong Cofee;  Catalan Ornithological 
Institute Barcelona; CEMEX Czech Republic, s.r.o.; CK Primaroute; Česká inspekce 
životního prostředí; Českomoravský štěrk, a.s.; Česká zemědělská univerzita; Česká 
společnost pro ochranu netopýrů; Ekofond Zlín; E.ON, Česká republika, s.r.o.; Evropská 
rada pro sčítání ptáků (EBCC); Evropská komise; Hnutí Duha; Institut for European 
Environmental Policy; Jobs.cz; Juniperia; Klub českých turistů; Klub ekologické 
výchovy; britská Královská společnost pro ochranu ptáků (RSPB); Královehradecký 
kraj; Lafarge Cement, a.s.; Lesy ČR;  LZ Židlochovice; Magistrát Hlavního města Prahy; 
Magnetky.cz; Meopta Optika s.r.o.; Město Zlín; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; 
Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Mitranet; 
Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa; Nadace Český literární fond; 
Nadace Mava Foundation; Nadace Partnerství; Nadační fond Veolia; nakladatelství 
Ševčík; nizozemský Statistický úřad (CBS); ORNIS Muzea Komenského; OTOP, partner 
BirdLife International v Polsku; Penzion Wunsch; Pevnost poznání Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého; PRO-BIO, s.r.o.; Plastia, s.r.o.; Profimarket a Jídelna 
U berňáku; Program švýcarsko-české spolupráce; programátor Přemysl Černý; 
Přírodovědecká fakulta UK – katedra hydrobiologie; Rada vědeckých společností; 
RWE Gas Storage, s.r.o.; Regionální muzeum Mikulov; 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; Toyota Peugeot Citroën 
Automobile Czech s.r.o.; Turistické informační centrum Mikulov; University of East 
Anglia Norwich; Ústav biologie obratlovců AV ČR; Ústav zemědělské ekonomiky 
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a informací; 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 2016 a hlavnímu partneru 
konference k 90 letům ČSO „Každý pták se počítá“ společnosti E.ON, 
Česká republika, s.r.o.

Hlavnímu partneru konference k 90 letům ČSO „Každý pták se 
počítá“ společnosti Meopta - Optika, s.r.o.

Spolupořadateli konference k 90 letům ČSO „Každý pták se počítá“, 
Regionálnímu muzeu Mikulov

Spolupořadateli konference k 90 letům ČSO „Každý pták se počítá“, 
Turistickému informačnímu centru Mikulov

Generálnímu reklamnímu partneru programu Rorýsí školy, 
společnosti Lafarge Cement, a.s.

Partneru kampaně Bezpečné zastávky, AGC Flat Glass Czech 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.

TIC
MIKULOV
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Příloha 1 – Výkaz zisku a ztrát

27



é  e  r  t  z  u  i  r  t  z  p ú a s  d

28



H  G  D  S  A Y  X  C V B  N M  Ě  Č

29



H  G  D  S  A Y  X  C V B  N M  Ě  Č

30



H  G  D  S  A Y  X  C V B  N M  Ě  Č

31



é  e  r  t  z  u  i  r  t  z  p ú a s  d

32



Příloha 2 – Auditorská zpráva
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kaleidoskop aktivit České společnosti ornitologické
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Výroční zpráva ČSO 2016. Text sestavila Zuzana Karlíková a Lucie Hošková. Fotografie archiv ČSO. Grafická úprava Jiří Kaláček.


