ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY JIHLAVA
- základní organizace č. 59/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Český svaz ochránců přírody Jihlava
Český svaz ochránců přírody Jihlava (základní organizace ČSOP č. 59/11) je dobrovolné zájmové
sdružení ochránců přírody, krajiny a životního prostředí na Vysočině. ČSOP Jihlava má velmi
rozmanitou činnost, počínaje péčí o přírodně cenná území, provádění přírodovědných průzkumů a
mapování, přes rozličné jiné programy zaměřené na ochranu biodiverzity, práci s dětmi a mládeží či
osvětu veřejnosti až po účast při rozhodování ve správních řízeních. ČSOP Jihlava pořádá akce pro své
členy i nejširší veřejnost. Činnost organizace byla v roce 2005 rozdělena do šesti zájmových sekcí:
Ochrana ptactva, Ochrana zeleně a krajinného rázu, Mapování přírody, Mladí ochránci přírody – oddíl
Veselý Ježek, Pozemkový spolek Gallinago, Fotoklub Rosnička. ČSOP Jihlava vykonává svoji činnost
prostřednictvím dobrovolníků.

Kontakt:
Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11)

Hamerníkova 12
586 01 Jihlava
e-mail: csop.jihlava@email.cz
web: www.csop-jihlava.euweb.cz
Klubovna: Mahenova 3, 586 01 Jihlava

Základní informace
IČO:

70956502

Založena:

2002

Členská základna:

32

Počet zaměstnanců: 0
Počet členů výboru:

13

Statutární zástupce - předseda:
Miloslav Bartoš, e-mail: miloslav.bartos@centrum.cz
Hospodář:
Pavel Hájek, e-mail: hajek.pavka@volny.cz

A) SEKCE: OCHRANA PTACTVA
Vedoucí sekce: Ing. Vojtěch Kodet
Celoroční, dlouhodobější náplň - 2005:
Zapojení do celorepublikových akcí: sčítání zimujících vodních ptáků, mapování hnízdišť Sýčka obecného,
mapování hnízd Čápa bílého, sčítání káňat, hlídání hnízd Sokolů stěhovavých
Shromažďování ornitologických a fenologických pozorování
Mapování Chřástala polního
Mapování dravců a sov
Mapování ornitologicky cenných lokalit
Značení doupných stromů ve veřejných lesích (LČR s.p., SML Jihlava)
Zprostředkovávání pomoci nalezeným zraněným ptákům
Výroba a vyvěšování budek, krmítek, čištění budek
Sponzorování Čápa bílého v ZOO Jihlava
Kontroly chráněných území na Jihlavsku
Upozorňování úřadů na porušování ochrany přírody
Účast ve správních řízeních
Osvětová činnost
Spolupráce s dalšími organizacemi i jednotlivci
Jednorázové akce v roce 2005 pro veřejnost:
01. 01. 2005 - Hledáme skorce I - vycházka podél vodních toků
07. 01. 2005 - Vypouštění Krahujce obecného
25. 02. 2005 - Soví slyšení - vycházka za sovím houkáním
26. 03. 2005 - Hledáme skorce II - vycházka podél vodních toků
09. 04. 2005 - Hledáme první pěvce - vycházka jarní přírodou (spolupráce s turisty Sokola Bedřichov)
14. 05. 2005 - Vítání ptačího zpěvu - tradiční vycházka (spolupráce s ČSO)
01. 10. 2005 - Evropský festival ptactva - tradiční vycházka (spolupráce s ČSO)
05. 11. 2005 - Setkání přátel sov a dravců (spolupráce se ZOO, KODAS a SCHKO Žďárské vrchy)
- beseda s ornitology pro veřejnost s promítáním a ukázkami živých sov a dravců.
Podrobnější informace z jednotlivých akcí si lze přečíst ve Zpravodaji ČSOP Jihlava
Publikování:
KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního
rozšíření v kraji Vysočina, 220 s. (podpořeno MŽP)
KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2005: Ornitologická pozorování na Jihlavsku v letech 2002 a 2003. Acta
Rerum Naturalium 1: 131 - 149 (Přírodovědný sborník Vysočiny - nástupce Vlastivědného sborníku
Vysočiny)

B) SEKCE: OCHRANA ZELENĚ A KRAJINNÉHO RÁZU
Vedoucí sekce: Ing. Jiří Moravec
Celoroční, dlouhodobější náplň - 2005:
Shromažďování dendrologických výskytů
Mapování Vrby rozmarýnolisté, Vrby plazivé a Zimozelenu okoličnatého
Mapování krajinářsky cenných lokalit
Výsadba mimolesních a lesních dřevin
Kontroly chráněných území
Upozorňování úřadů na porušování ochrany přírody
Účast ve správních řízeních
Osvětová činnost
Spolupráce s dalšími organizacemi i jednotlivci
Jednorázové akce v roce 2005 pro veřejnost:
duben 2005 - Výsadba buku - hlavní dřeviny přirozených lesů Vysočiny (700 sazenic)
červen 2005 - Význam a zajímavosti městské zeleně - vycházka "Keře na hradbách"
říjen 2005 - Zasaď si svůj strom - výsadba lipové aleje u Hybrálce
Podrobnější informace z jednotlivých akcí si lze přečíst ve Zpravodaji ČSOP Jihlava

C) SEKCE: MAPOVÁNÍ PŘÍRODY
Vedoucí sekce: Mgr. Jaromír Maštera
Celoroční, dlouhodobější náplň - 2005:
Shromažďování faunistických a floristických údajů
Mapování studánek
Mapování raků
Mapování obojživelníků
Záchranné transfery obojživelníků
Návrhy na vyhlašování přechodně chráněných ploch (vyhlášeno Rašeliniště pod Trojanem, Lesnovské
rybníky)
Péče o chráněná území (kosení PP Vílanecké rašeliniště, oprava oplocenek pro jedle v NPR Velký Špičák,
značení hranic NPR Velký Špičák a PR Velký pařezitý rybník)
Kontroly chráněných území
Upozorňování úřadů na porušování ochrany přírody
Účast ve správních řízeních
Osvětová činnost
Spolupráce s dalšími organizacemi i jednotlivci
Jednorázové akce v roce 2005 pro veřejnost:
18. 01. 2005 - Příroda na videokazetách - z našich vycházek a expedic
08. 02. 2005 - Mongolsko - příroda, život - beseda s cestovatelem Ing. Miroslavem Žáčkem
22. 02. 2005 - Evropsky významná území v soustavě Natura 2000 - beseda s Mgr. Jaromírem Švarcem
07. 05. 2005 - Pojďte s námi za žábami - vycházka pro veřejnost
09. 06. 2005 - Beseda o zapomenutých studánkách s Pavlem Koubkem
Podrobnější informace z jednotlivých akcí si lze přečíst ve Zpravodaji ČSOP Jihlava

D) SEKCE: POZEMKOVÝ SPOLEK GALLINAGO
Vedoucí sekce: Ing. Pavel Pokorný
V roce 2005 jsme získali do pronájmu několik pozemků v lužním lese kolem meandrujícího Smrčenského
potoka. Dále byl realizován projekt "Střípky krajiny - Jihlavsko," jehož smyslem je zajistit potřebnou péči o
ochranu vybraným a dosud opomíjeným územím ve volné krajině na Jihlavsku, a to formou sjednání
dobrovolných odhod s vlastníky. Cílem snažení v roce 2005 bylo především úspěšné navázání vztahů s
vlastníky nebo správci pozemků v zájmových územích (Vílanecké rašeliniště a střelnice, Na Dolňáku,
Rašeliniště pod Trojanem, Hajnice). Na lokalitách byl proveden faunistický a floristický průzkum,
fotodokumentace, zpracován návrh vhodných opatření a zásad péče a začali jsme s kosením.

E) SEKCE: MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY - ODDÍL VESELÝ JEŽEK
Vedoucí mladších MOPíků: Daniel Stejskal
Vedoucí starších MOPíků: Petr Touš
Celoroční, dlouhodobější náplň - 2005:
Poznávání přírody - vycházky a výlety, schůzky v klubovně
Mapování a údržba studánek
Výroba, vyvěšování a údržba ptačích krmítek a budek
Tématické besedy a kvízy - např. o minerálech, rostlinách, ptactvu apod.
Soutěže (zapojení do celostátní soutěžní hry "Les ve škole - škola v lese", pořádání soutěže "Jihlavský
lístek", spolupořádání a účast na přírodovědné soutěži žáků ZŠ okresu Jihlava, účast na regionální soutěži
"Zelená stezka - zlatý list" na Chaloupkách)
Účast na akcích ČSOP Jihlava

F) SEKCE: FOTOKLUB ROSNIČKA
Vedoucí sekce: Vladimíř Jirků, DiS
Celoroční, dlouhodobější náplň - 2005:
Fotografické vycházky a výlety do přírody
Pořádání fotografických soutěží a výstav
Pořádání přednášek s fotografickou tematikou

G) ZPRAVODAJ ZO ČSOP JIHLAVA
Šéfredaktor: Mgr. Jaromír Maštera
V roce 2005 byla vydána 2 čísla (březen, září). Jarní číslo mělo 24 stran a podzimní 28. Vedle přehledu
pořádaných přednášek, besed, výstav, soutěží, vycházek, výletů či expedic zde najdete podrobnější
informace z proběhlých akcí a také z naší účasti ve správních řízeních. Zpravodaj je doplněn zajímavostmi
o přírodě Jihlavska. Za finanční podporu v letošním roce děkujeme Magistrátu města Jihlavy. Zpravodaj je
ke stažení též na našich webových stránkách na adrese http://csop-jihlava.euweb.cz/Zpravodaj.htm

H) EKOINFOCENTRUM
Vedoucí: Ing. Jana Kotoučková
Osvěta, vzdělávání a výchova v ochraně životního prostředí
Přednášky, besedy, exkurze
Poskytování informací
Pořádání Ozvěn Ekofilmu (7.-9.2.2005)

I) PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ ČSOP JIHLAVA ZA ROK 2005
Příjmy:
Granty, dotace……………………….………………………189 576,50 Kč
Granty pro Ekoinfocentrum…………………………………200 590,60 Kč
Peníze za pracovní činnosti, brigády…………………………58 162,00 Kč
Ostatní příjmy, členské příspěvky, dary, poplatky, úroky…..150 294,09 Kč
Celkem………………………………………………………598 623,19 Kč

Výdaje:
Výdaje naší organizace včetně grantů………………………325 250,00 Kč
Výdaje Ekoinfocentra……………………………………….238 864,00 Kč
Výdaje na brigádní činnost…………………………………...15 330,50 Kč
Celkem………………………………………………………579 444,50 Kč

Rozdíl…………………………………………………………19 178,69 Kč

Spolupráce
Muzeum Vysočiny (Jihlava), Agentura ochrany přírody a krajiny (Havlíčkův Brod), Krajský úřad Kraje
Vysočina (Jihlava), Magistrát města Jihlavy, Lesy České republiky, Správa městských lesů (Jihlava), Lesní
společnost Jihlava, Fakulta lesnická a environmentální ČZU (Praha), Česká společnost ornitologická (Praha),
Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické (Brno), Klub ochrany dravců a sov při Dětech Země
(Česká Třebová, Mladé Bříště), Stanice ochrany fauny (Pavlov), ZOO Jihlava, Zelené srdce

Poděkování
I v tomto roce bychom jménem výboru Českého svazu ochránců přírody Jihlava rádi poděkovali všem
členům za nezištnou a obětavou práci. Děkujeme také všem institucím a sponzorům, kteří činnost ČSOP
Jihlava v roce 2005 finančně podpořili.

