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Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO 
za rok 2014

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: 205 (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: Václav John, Eva Kolářová, Jiří Šírek, Evžen Tošenovský, Jan Vidlař

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

Výsledky činnosti v roce 2015
Pokračovali jsme v  dlouhodobém mapování hníz-
dišť rorýsů v  Olomouckém a  Zlínském kraji jako 
partneři projektu „Pod jednou střechou“. Členové 
se podíleli na  kroužkování ptáků (významná spo-
lupráce na  akci Acrocephalus v  CHKO Poodří) 
a aktivně se zapojovali do dalších celostátních pro-
gramů (faunistická databáze ČSO, JPSP, sčítání vod-
ních ptáků aj.) včetně monitoringu ptačích oblastí 
a  druhů Přílohy I  Směrnice o  ptácích. Výzkumný 
terénní víkend se konal v prostředí neprávem opo-
míjeného valašského Horního Vsacka, zaměřený 
byl především na strakapouda bělohřbetého a lejska 
malého. Nadále se podílíme na biologických hodno-
ceních různých lokalit, aktuálně především přerov-
ský park Michalov. Odborné články i krátká sdělení 
jsme publikovali v odborném časopise Zprávy MOS, 
jehož vydávání dlouhodobě podporujeme.

Udržovali a  sledovali jsme úspěšně fungující 
hnízdních ostrůvky pro rybáky. V  roce 2014 pro-

běhlo metodicky náročné sledování chování rybáků 
na hnízdištích v Troubkách a Hulíně. Smyslem bylo 
zjistit příčiny nízké hnízdní úspěšnosti. Spolek se 
angažoval v  desítkách správních řízení a  v  jedná-
ních o  ochraně hnízdišť rorýse obecného i  dalších 
druhů ptáků. Zabývali jsme se řešením problematiky 
ochrany ptáků před nárazy do prosklených a reflex-
ních ploch.

Uspořádali jsme celkem 19 exkurzí pro veřej-
nost (včetně účasti na celostátních ornitologických 
aktivitách jako Vítání ptačího zpěvu, Noc slavíků 
a Ptačí festival) a několik akcí pro děti. Poskytovali 
jsme poradenství veřejnosti, provozovali webové 
stránky, facebookový profil a  úspěšný ptačí You-
Tube videokanál. Zveřejnili jsme desítky novino-
vých článků a tiskových zpráv. Další příspěvky byly 
publikovány na internetu či v televizním zpravodaj-
ství. Dvakrát ročně rozesíláme členský informační 
zpravodaj Moudivláček a pravidelně komunikujeme 
s desítkami našich příznivců.
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Příjmy:  41 525,79 Kč 
Výdaje:  46 850,87 Kč 
Ztráta:  -5 325,08 Kč

Zdroje financí: 
Členské příspěvky a dary 
Statutární město Přerov 
Český svaz ochránců přírody 
Ministerstvo životního prostředí 
Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

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

Dary: 
Jaroslav Koubek a Dagmar Vinklerová


