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Prezidium MOS a členská základna 
 

Již dva roky působíme jako jedna ze sedmi poboček České společnosti 
ornitologické (ČSO). Naši členové se nadšeně zapojili do celostátních 
ornitologických, ochranářských a osvětových aktivit ČSO a přijali je za své. 

V průběhu roku 2006 pracovalo prezidium (výbor pobočky) ve složení: Mgr. 
Petr Rejzek (předseda prezidia), Jiří Šafránek (místopředseda), Ing. Adolf Goebel, 
Ph.D. (jednatel), Lubomír Doupal, Jiří Polčák, Pavel Šálek, Ing. Jiří Šírek, Ing. Josef 
Trubač, Michal Vinkler, Jaroslav Zámečník a Ing. Karel Zvářal.  

Na konci roku jsme měli 146 členů (do tohoto počtu je zahrnut vždy jeden člen 
ze skupiny rodinných příslušníků). Počet členů je uveden na základě vyúčtování 
členských příspěvků zaslaného ústředím ČSO v březnu 2007. Proběhly dvě členské 
schůze – jarní tradičně v Přerově a podzimní tentokrát v Záhlinicích (té předcházela 
exkurze pro veřejnost). 
 
Ekocentrum MOS 
 

V souvislosti s mateřskou dovolenou našeho jediného zaměstnance -  Alžběty 
Charamzové byl provoz Ekocentra MOS po celý rok značně omezen. Díky opětovné 
finanční podpoře ze strany Města Přerova jsme mohli Ekocentrum MOS udržet v 
omezeném provozu i v roce 2006. 
 
Ptáci a města 
 

Lidská sídla jsou místem, kde ke střetu mezi činností člověka a ptactvem 
dochází nejčastěji – v kladném i záporném smyslu. Pozornost byla věnována 
následujícím tématům: 

Prosklené stěny – ochranu ptactva před nárazem do skleněných stěn 
zajišťujeme prostřednictvím osvěty a výrobou samolepících siluet. S drobnou 
distribucí nám pomáhá ČSOP Veronica v Brně. 

Zateplení a strakapoudi – bylo zkoušeno několik postupů, jak chránit 
polystyrenem zateplené fasády domů před zobáky strakapoudů. Dostali jsme však 
zprávy o dalších napadených stěnách. 

Mosty – mostní konstrukce nad řekami tvoří překážku v letu vodních ptáků. 
Často tak dochází k jejich zraňování či usmrcování. Hrozba pro vodní ptáky v podobě 
vítězné varianty Tyršova mostu v Přerově byla zažehnána. 

Rorýsi – s programem regenerace sídlišť, zateplováním a jinými stavebními 
úpravami domů přichází alarmující úbytek hnízdišť ptáků vázaných na lidská sídla. 
Mnohdy jde o chráněné druhy jako jsou jiřičky či rorýsi. Soustavně jsme pracovali na 
informování samosprávy a medializaci celé problematiky. Proběhla cílená osvětová 
kampaň „Operace RORÝS!“, v rámci níž jsme také sledovali přílet rorýsů (38 zpráv 
od 21 pozorovatelů), vypsali soutěž o nejlepší fotografii rorýse (1. cenou byl atlas 
ptáků) a vydali 2 tiskové zprávy. Články se objevily v MF Dnes, ekologických 
časopisech Veronica, Zelení a doba, Sysifos, rovněž na několika internetových 
stránkách, v teletextu a téma zaznělo také v živém rozhovoru pro rádio Leonardo. 
Kvůli ochraně rorýsů a vlastním zkušenostem s nimi nás zkontaktovalo dalších 30 
příznivců. 

Přikrmování – v průběhu zimy bylo tradičně propagováno přikrmování ptáků. I 
když byla poslední zima velmi mírnou a ptáci nebyli tolik závislí na člověku. 

Nelegální obchod s ptáky - vybraní a proškolení členové MOS pomáhají ČIŽP 
a Státní celní správě při kontrolní činnosti. 
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Strážci státní ochrany přírody - několik členů MOS vykonává funkci 
dobrovolných strážců v působnosti Krajského úřadu Olomouckého a Zlínského kraje.  
 
Ornitologický vzájemně informační servis (OVIS) 

 
Novinky a zajímavosti z oblasti ornitologie a ochrany ptactva velmi praktickou 

formou (e-mailem) zajišťoval OVIS se svými 310 uživateli. Celkem bylo rozesláno 56 
hlášení s 568 zprávami. Kromě ornitologických pozorování, vč. fotografických příloh, 
byl využíván k poradenství v ochraně ptactva. Často se objevovaly dotazy od 
veřejnosti, ale i žádosti pracovníků ochrany přírody o odbornou pomoc. Také pro 
novináře mohl být OVIS vítanou pomocí, neboť se na něm objevovaly aktuální 
tiskové zprávy MOS. Moderátorem OVIS je Jaroslav Zámečník. 
 
Internetové stránky (www.mos-cso.cz) 
 

Tématické těžiště stránek bylo v propagaci ornitologie, ochrany ptactva a 
birdwatchingu (aktivní pozorování ptactva), spolu s děním v Moravském 
ornitologickém spolku. Redakční rada pracovala ve složení Petr Rejzek (šéfredaktor), 
Adolf Goebel (redaktor, autor anglické verze) a Jaroslav Zámečník (redaktor). 
Technický chod stránek zajišťoval Lukáš Randiak (webmaster). Zájemce o čerstvé 
informování o novinkách na webu (Informační systém), kterých bylo ke konci roku 56, 
jsme upozornili na 52 aktualizací. 
 
Pozemky pro ptáky 

 
Kromě lokality Beňov na Přerovsku, kde již vlastníme 2.568 m2 podmáčené 

louky od roku 2001, vedeme jednání ohledně výkupu a využití pozemků v oblasti 
mokřadu Bašňov u Kroměříže. Na Bašňov jsme také směřovali květnovou exkurzi, 
která veřejnost seznámila se stavem a přírodním potenciálem tohoto mokřadu. 
Aktuální je však nyní odkup pozemku (starého ovocného sadu) v Lázníkách na 
Přerovsku. V projektu Pozemky pro ptáky se angažoval Josef Trubač, Pavel Šálek a 
Jiří Šafránek. 
 
Ptačí oblasti (Special Protected Areas – SPA) 

 
V územní působnosti MOS se nachází tyto ptačí oblasti: Hostýnské vrchy, 

Libavá, Králický Sněžník, Litovelské Pomoraví a Jeseníky. Tato území propagujeme 
na internetových stránkách MOS. 

V Hostýnských vrších začala působit patronátní skupina ve složení: Zdeněk 
Vermouzek, Zdeněk Kratochvíl, Jiří Polčák, David Lučan, Jaroslav Zámečník, Radim 
Kočvara. V uplynulém roce se věnovali monitoringu čápa černého a včelojeda 
lesního. 
 
Exkurze a výstavy 

 
V roce 2006 jsme organizovali exkurze k Vítání ptačího zpěvu, Evropskému 

festivalu ptactva a další ornitologické vycházky na tyto lokality: Tovačovská jezera, 
Záhlinické rybníky, Chomoutovské jezero, Moravičanské jezero, mokřad Bašňov a 
Hostýnské vrchy. Celkem jsme zajišťovali 10 akcí. Organizátory byli Adolf Goebel, 
Jiří Polčák, Jaroslav Zámečník, Jiří Šafránek, Pavel Šálek, Karel Poprach a Zdeněk 
Vermouzek. 
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Adolf Goebel, jednatel MOS, se zúčastnil Britského veletrhu birdwatchingu, 
kde ve spolupráci s Městem Přerovem a Meoptou, s.r.o. propagoval birdwatching 
v regionu Přerovska. Z toho vzešly také 2 články. 
 

Pro ilustraci přikládáme fotografii z poslední exkurze pro veřejnost, která se 
konala v listopadu 2006 na Tovačovské rybníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propagace a medializace 
 
- Tiskové zprávy 

 
V průběhu roku jsme vydali celkem 19 tiskových zpráv, které novináři využili 

pro přípravu desítek článků. Další desítky článků vznikly z iniciativy novinářů při 
zpracování nejrůznějších aktuálních témat (ČTK - 19, MF Dnes - 32, Právo - 10, 
Lidové noviny - 2, Metro - 1, Olomoucký kraj - 1, Olomoucký den - 1, Nové Přerovsko 
- 37, Přerovský deník - 7, Hranický týden - 1, Kroměřížský týdeník - 1, Zlínské noviny 
-1, Týdeník Zlínska - 1, Přerovské listy - 9, Přerovský chemik - 2, Hranický týden - 1, 
Lipenské listy - 1, Kulturní přehled MIC - 2, Tovačovský kalendář - 1, Zelení a doba - 
9, Myslivost - 2, Sisyfos - 1, Fauna - 1, Bio - 1, Ptačí svět - 1, Spolkové zprávy ČSO - 
1, Veronica - 1, Odpady - 1, ZOO park Vyškov - 1, internetové stránky: iDNES - 32, 
E-kabel - 3, Přerovské noviny - 1, Econnect - 3, Regionalist - 1, ZO ČSOP via Hulín - 
1, Ekolist - 3, Ecomonitor - 2, Moravské Budějovice - 1), rozhlasovými (Český rozhlas 
- 1, Rádio Praha, zahraniční vysílání - 1) i televizními reportážemi (Přerovské 
aktuality - 23, ČT1 - 4, ČT2 - 4, Prima - 2, TV Morava - 1) a na teletextu (ČT1 - 1, 
KTv - 14). 

Propagací MOS, ornitologie, ochrany ptactva a přírody se věnuje pracovní 
skupina MOS pro propagaci a medializaci ve složení ing. Adolf Goebel, Ph.D. a Jiří 
Šafránek. Fotografie, videa, články a rozhovory poskytli Adolf Goebel, Jiří Polčák, 
Jaroslav Zámečník, Zdeněk Vermouzek, Pavel Šálek, Zdeněk Abrahámek, Jiří Šírek 
a Jiří Šafránek. 
 

Exkurze proběhla v rámci projektu Přírodě OK, který je podporována Evropským sociálním fondem 
- foto A.Goebel 
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Biologické průzkumy 
 
V roce 2006 realizoval MOS průzkumy pro statutární město Přerov (park 

Michalov) a Prechezu a.s. (pomoc při tvorbě Zelené zprávy a průzkum odkaliště a 
rekultivovaných skládek), které přinesly prostředky na provoz MOSu. Do práce na 
průzkumech se zapojili členové MOS: Jiří Šafránek, Adolf Goebel, Miroslav 
Neznámý, Pavel Šálek a Jiří Polčák. 
 
Správní řízení  

 
Jediným úřadem, u kterého jsme se pravidelně účastnili správních řízení je 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Přerova. K zastupování MOS je pověřen  
Jiří Šafránek, který je zároveň předsedou Komise pro životní prostředí a zemědělství 
Rady města Přerova a členem Komise pro životní prostředí Rady Olomoucké kraje. 

Do budoucna potřebujeme získat další členy pro zastupování MOS ve 
správních řízeních u úřadů v Olomouckém kraji a na Kroměřížsku. 
 
Spolupráce 

 
Na ochraně ptactva, projektech a akcích pro veřejnost jsme v roce 2005 

spolupracovali s Prechezou, a.s., Meoptou, s.r.o., Ornitologickou stanicí Muzea 
Komenského v Přerově, ZO ČSOP VIA Hulín, ČIŽP v Olomouci, Celní správou, 
Odborem ŽP Magistrátu města Přerova, Mykologickým klubem v Přerově, 
Zoologickou zahradou na Svatém Kopečku a CHKO Litovelské Pomoraví. Na naši 
činnost významně přispělo také Město Přerov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Zástupce MOS Ing. Adolf Goebel, Ph.D. v rámci spolupráce s firmou Meopta Přerov, s.r.o. při prezentaci ve 

Velké Británii – foto Miloš Slaný 
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Hospodaření  
 
Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo obsadit funkci hospodáře MOS 

má tuto oblast prozatím na starost místopředseda Jiří Šafránek. 
 

Náklady: 
Nájemné  
Spotřeba - energie      
Spotřeba - materiál 
Mzdy a odvody    
Poštovné a tel. poplatky    
Opravy a údržba        
Cestovné 
Služby ostatní (reklama atd.)   
Nákup zboží na prodej 
Odpisy majetku (dalekohled a stativ)  
Pojištění    
Bankovní poplatky   
Daň a poplatky            
Celkem 
 

11.568,- 
8.985,- 
7.742,- 
14.080,- 
12.525,- 
1.373,- 
22.185,- 
13.837,- 
4.284,- 
35.454,- 
5.061,- 
4.070,- 
525,- 

141.689,-

 
Příjmy: 

Tržby za prodej zboží 
Tržby za služby 
Granty Město Přerov 
Dary členů 
Úroky 
Celkem 

                            10.640,- 
                          114.694,- 
                            55.000,- 
                              6.025,- 

32,35 
186.391,35 

 
Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že není ještě účetnictví MOS uzavřeno a že nám dosud nebyl poskytnut podíl z 
členského příspěvku od sekretariátu ČSO, nejsou tato čísla konečná a doznají drobných změn. 


