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Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO 
za rok 2016

Adresa: Bezručova 10, 750 02 Přerov 1, e-mail: info@mos-cso.cz, tel.: 606 324 763, 
www.mos-cso.cz

IČO: 14617218
ID datové schránky: xb28qw7
Bankovní spojení: 32434831/0100
Územní působnost: Olomoucký kraj a okresy Kroměříž a Vsetín
Počet členů: 114 (včetně rodinných příslušníků v rámci rodinného členství)
Předseda: Josef Chytil; e-mail: jchytil@centrum.cz
Místopředseda: Jiří Šafránek, mosprerov@seznam.cz
Jednatel: Adolf Goebel, goebel@mos-cso.cz
Hospodář: Martin Vymazal, vymazal@prerovmuzeum.cz
Další členové výboru: Eva Kolářová, Jiří Šírek, Katka Ševčíková

Jsme členem MAS Partnerství Moštěnka, Občanského sdružení pro Tovačovská jezera, Oborové plat-
formy nevládních ekologických organizací Zeleného kruhu, Unie neziskových organizací Olomouckého 
kraje, Spojená Bečva a Unie pro řeku Moravu.

Výsledky činnosti v roce 2016
Hlavní činností v roce 2016 bylo pokračování mapo-
vání hnízdního rozšíření ptáků, a to především 
v málo známých nebo vůbec neznámých končinách 
na rozhraní Moravy a Čech (Boskovicko, Konicko). 
Pokračovalo naše aktivní zapojení ve správních 
řízeních kolem lokality „Hambálek“ a účast na řadě 
jednání ohledně plánované výstavby přehrady Ska-
lička. Zde MOS s dalšími členy sdružení „Spojená 
Bečva“ prosazuje alternativní řešení suchým pol-
drem – viz www.spojenabecva.cz. Členové se podí-
leli na kroužkování ptáků (významná spolupráce 
na akci Acrocephalus v CHKO Poodří) a aktivně se 
zapojovali do dalších celostátních programů (Jed-
notný program sčítání ptáků, monitoring vodních 
ptáků aj.) a významně přispívali do databáze ornito-
logických pozorování, včetně monitoringu ptačích 
oblastí a druhů Přílohy I Směrnice o ptácích. Nadále 
pokračoval monitoring hnízdních ostrůvky pro 
rybáky v Tovačově, Troubkách a Hulíně. Zabývali 
jsme se také řešením problematiky ochrany ptáků 
před nárazy do prosklených a reflexních ploch.

Výzkumný terénní víkend Odry 2016 měl 12 
účastníků, kteří mapovali v 18 „hodinovkách“ a našli 
celkem 89 druhů ptáků. 

Odborné články i krátká sdělení jsme publikovali 
v odborném časopise Zprávy MOS, jehož vydávání 
dlouhodobě podporujeme, kratší zprávy potom 
v časopise Moudivláček.

Uspořádali jsme celkem 18 exkurzí pro veřej-
nost (včetně účasti na celostátních ornitologic-
kých aktivitách jako Vítání ptačího zpěvu, Noc sla-
víků a Ptačí festival). Pokračovaly výrazné aktivity 
v poradenství veřejnosti, v publikační činnosti ve 
veřejných sdělovacích prostředcích, velmi úspěšný 
byl ptačí YouTube videokanál. 

Příjmy: 20 953,51 Kč
Výdaje: 30 365,14 Kč
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Zdroje financí:
Členské příspěvky a dary
Statutární město Přerov
Český svaz ochránců přírody

Poděkování:
Česká společnost ornitologická
Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
Banan .cz
Českomoravský štěrk
Český rozhlas.


