
Zpráva o činnosti ZO 01/68 ČSOP v roce 2014 
 

1.Terénní činnosti:              

 

1.1. Na území CHÚ Divoká Šárka se v důsledku dalekosáhlých personálních změn v 

 OOP MHMP neuskutečnil předpokládaný pravidelný bioindikační monitoring 

 životního prosředí Prahy, soustavně prováděný od roku 1984. 

 

1.2. V oblasti výskytu Zamenis longissimus v Poohří pokračovala činnost     

 směřující k jeho udržení. Těžištěm činnosti byl management Přechodně 

 chráněné genofondové  plochy, osvětová činnost byla obohacena 

 nově vydaným dotiskem barevné  informační skládačky. Bylo zjištěno nové 

 ohnisko výskytu uvnitř obce Damice. 

 

  2. Osvětová činnost : 

  

 2.1. uskutečnila se příležitostná přednášková činnost, zejména v sále ÚVR v 

 Michelské; 

  

 2.2. Na žádost orgánů Prahy 6 jsme ke Dni Země v Divoké Šárce zřídili a 

 provozovali stanoviště pro diagnostiku a terapii serpentofóbie 

 

 3.Mezinárodní spolupráce: 
 

3.1. Slovensko: vyhověli jsme žádosti pořadatelů 38.východoslovenského tábora 

 ochrancov prírody a krajiny o vedení herpetologické sekce, což bylo 

 oceněno děkovným dopisem ze dne 15.12.2014 a naše zpráva o výsledcích 

 byla uvedena na prvním místě "Zborníku výsledkov prác...".  

 

3.2. Chorvatsko: Udržují se kontakty a konzultace s chorvatskou organizací 

 Mladi čuvari prirode a NNO "Hyla", která převzala realizaci našeho 

 projektu, zaměřeného na udržení výskytu vodní želvy Mauremys rivulata v 

 Dalmácii. Během letošního zájezdu do Dalmácie byla revidována situace 

 posledních enkláv výskytu tohoto kriticky ohroženého druhu. 

  

3.3. Indonésie: Naše členka Mgr. Hanka Svobodová převzala vedení záchranných 

       líhní mořských želv na ostrůvcích na východním pobřeží Bornea. 

 

4. Činnost Ekocentra a oddílu MOP 

Rozsah činnosti s mládeží v rámci obnoveného sdružení MOP "Poznáním k ochraně" 

byl v průběhu roku 2014 rozšířen o vícedenní akce. V prvním pololetí měl 

klub 16 stálých členů ve věku 8-12 let. Po podzimním náboru se pak rozrostl 

na 18 členů. Útvar MOP má 2 lektory (J. Hloušek a A. Dvořák). 

Kromě zavedených pravidelných týdenních schůzek se začala úspěšně rozvíjet 

programově bohatší víkendová činnost. 

  

 Akce leden – červen 2014 

 

18.1. výlet do planetária 

16.3. návštěva Technického muzea 

23.3. výlet na Vinařickou horu 

26.4. "Den Země" v Šáreckém údolí 

26.4. Akce "Zlatý list" -krajské kolo 

5.6.  záchranný transfer pulců z vysýchající tůně 

13.6.-15.6. výprava do Stráže nad Ohří 

 

 Akce září – prosinec 2014 

 

10.10.-12.10. výprava do Divišova 

1.11. výlet do ZOO 

6.12. výlet do Velké Chuchle 

 

      



 

 

Plán činnosti pro rok 2015 

 

Dlouhodobé programy a projekty : 

- bioindikační monitoring pro databanku ŽP HMP: v souvislosti s personálními 

 změnami vedení OŽP pražského magisterátu pozastaven po třicetiletém  

 soustavném sledování vývoje pražské přírody; pokusíme se intervenovat za  

 obnovení. 

- sledování západočeské populace Zamenis longissimus a uskutečňování 

 managementu jejích stanovišť, líhní a zimovišť, zejména na naší "Přechodně 

 chráněné ploše", uskutečňování osvětové a instruktážní činnosti mezi o

 byvateli, chataři a chalupáři 
 

Ekocentrum a oddíl MOP : 

- bude rozvíjeno intenzivnější využití ekocetra "Poznáním k ochraně" zejména   

pro ekovýchovu mládeže 

- pokusíme se o rozvoj členské základny MOP a rozšíření počtu kvalifikovaných 

 lektorů 

– bude utužována a rozšiřována spolupráce na výchově s rodiči členů 

– bude zvýšen počet vícedenních výprav, jejichž program nebude limitován větší 

vzdaleností od sídelního města 

– podnikneme kroky k obohacení základny MOP o mládež z vyšších ročníků, u nichž 
 nebude věk omezujícím faktorem pro realizaci náročnějších akcí a projektů k 

 ochraně přírody                                                                     

- realizujeme vícedenní akci táborového typu v  průběhu letních 

prázdnin 

- pokusíme se získat prostředky pro zakoupení dataprojektoru 

 

Osvětová činnost :          

- pokračování činnosti videostudia: doplňování videosnímků pro aktualizaci, 

 stávajících videoprogramů", dokončení tématu "Národní parky a přírodní 

 zajímavosti Makedonie", pokus o dokončení rozpracovaného "Naturam laudamus" 

 a pořizování dalších příležitostných videostudií; 

-  bude pokračovat příležitostná přednášková činnost 

   - uskuteční se pokus proniknout opět do TV a vyhlásit na 24.4. den 

ochrany    plazů 

 

Mezinárodní spolupráce 

- spolupráce s partnerskými organizacemi na Slovensku: předpokládá se 

 uskutečnění společných terénních akcí s OS "Združenie priateľov herpetofauny" 

 a SZOPK, účast na jejich každoročních letních týdenních táborech ochrancov 

 prírody a krajiny;     

- pokračování spolupráce při ochraně herpetofauny Chorvatska a rozvíjení 

 kontaktů s organizacemi "Hyla" hrvatskog biološkog društva a "Mladi čuvari 

 prirode". 

 

 

Budou pohotově a operativně využity příležitosti, které se vytvoří během roku. 

 

      


