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ČSOP Regionální sdružení v Brně (dále RS ČSOP v Brně) - seznamte
se s organizací

RS ČSOP v Brně je dobrovolné sdružení základních organizací ČSOP především v okresech Brno a
Brno-venkov. V současné době sdružuje 15 základních organizací. Sídlem RS ČSOP v Brně je Dům
ochránců přírody v  centru  města  Brna,  který je  majetkem RS ČSOP v Brně.  Dům je  památkově
chráněn a po opravě v letech 1991 až 1994 slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany
přírody a poskytování informací  o životním prostředí pro veřejnost.  V domě sídlí  redakce časopisu
ochránců přírody Veronica, Ekologická poradna, Unie pro řeku Moravu, Nadace Partnerství a Nadace
Veronica. Je zde rovněž upravená podkrovní místnost  pro besedy, přednášky, tiskové konference
a školení. Scházejí se zde rovněž základní organizace ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace.
Společně  tyto  organizace  zajišťují  provoz  a  činnosti  Ekocentra  ČSOP  s názvem  “Dům  ochránců
přírody”, jehož zřizovatelem je RS ČSOP v Brně.
RS ČSOP v Brně je členem BANNO (Brněnská asociace nestátních a neziskových organizací v Brně),
kde zastupuje všechny sdružené organizace ČSOP.

Organizační struktura RS ČSOP v Brně
Nejvyšším orgánem RS ČSOP v Brně  je sněm základních organizací, který se koná zpravidla 2x ročně.
Výkonným  orgánem  RS  ČSOP  v Brně  je  Rada  volená  sněmem  zástupců  sdružených  základních
organizací.
Rada RS ČSOP v Brně má sedm členů, v jejím čele je předseda RS ČSOP v Brně, který je statutárním
zástupcem organizace. Rada  se schází zpravidla jednou měsíčně a koordinuje činnost a hospodaření
RS ČSOP v Brně mezi sněmy.

První sněm RS ČSOP v Brně se konal 29.1 2000 v Domě ochránců přírody. 
Sněm se konal společně s okresní konferencí ČSOP, jejímž úkolem bylo zvolit delegáty na  Sněm ČSOP
v Benešově. Sněm  schválil zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a rovněž schválil programové
priority RS ČSOP v Brně na rok 2000. Po sněmu se konaly okresní konference ČSOP okresů Jihlava,
Žďár nad Sázavou, Brno-město, Brno-venkov, na jejich organizaci se RS ČSOP v Brně podílelo. Diskuse
směřovala především k přípravě nových stanov ČSOP, které  měly podpořit  rozvoj  členské základny
ČSOP a  reagovat na nové programy (Pozemkové spolky)

Druhý sněm RS ČSOP v Brně se konal  9. 12.2000 v Domě ochránců přírody.

Hlavním bodem programu byla nová územní působnost   RS ČSOP v Brně po ustavení  krajů.  Na
jednání sněmu byly pozvány Základní organizace ČSOP Brněnského kraje a byla diskutována činnost
RS ČSOP v Brně jako Regionálního centra ČSOP Brněnského kraje.  Sněm schválil  záměr rozšířit
postupně  činnosti  sdružení  na  území  jižní  Moravy,  nevytvářet  zatím  žádnou  formální  organizaci
(právnickou osobu), ale nabídnout členství v RS ČSOP i ostatním organizacím kraje. V souvislosti se
změnou působnosti  sněm schválil  záměr změnit  název sdružení.  Sněm uložil  předsedovi  RS, aby
oslovit organizace Brněnského kraje a seznámil je se záměrem rozšíření sdružení, oslovit představitele
Regionálních center moravských krajů s nabídkou  vzájemné spolupráce.  Radě RS ČSOP v brně
zajistit  projednání  různých  variant  nového  názvu  sdružení,  zajistit  pravidelné  informování  členů
sdružených základních  organizací  i předsedů  organizací  Brněnského  kraje  o  akcích  a  projektech
Domu ochránců přírody.  
Sněm odsouhlasil žádost o členství ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády v RS ČSOP v Brně.

Rada RS ČSOP v Brně v roce 2000:

 zabývala se především přípravou  na založení  Pozemkového spolku Hády
 řešila problematiku legálnosti kácení břehových porostů v Brně,
 udělila  cenu  Jana  Šmardy  za  rok  1999   manželům  Renátě  a  Josefovi  Ferencovým z Brna  za

mnoholetou soustavnou ochranu ropuchy obecné a dalších obojživelníků u PP Žebětínský rybník.
 Zabývala se odbornými programy RS ČSOP v Brně
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Činnost Ekocentra Dům ochránců přírody

RS ČSOP v Brně je zřizovatelem Ekocentra ČSOP, které přímo v centru Brna slouží široké i odborné
veřejnosti a neziskovým subjektům v ochraně přírody.  RS ČSOP jako vlastník domu se snaží vytvářet
pro činnost neziskových organizací co nejlepší podmínky, takže dům slouží jako inkubátor pro neziskové
organizace. Základní organizace ČSOP, které jsou členy RS ČSOP v Brně, mohou prostory domu pro
svou činnost využívat zdarma, ostatní NNO za režijní provozní náklady. Hlavním partnerem v činnosti
Ekocentra je Základní organizace ČSOP Veronica. Všechny aktivity a projekty  v Domě ochránců přírody
jsou zaměřeny na osvětu veřejnosti. Od roku 1998 se podařilo pro veřejnost zpřístupnit přízemí domu a
otevřít Ekologickou poradnu, kde ZO ČSOP Veronica společně s RS ČSOP v Brně nabízí komplexní
poradenské a informační služby pro veřejnost včetně provozování linky Zelený telefon města Brna.  Zde
jsou poskytovány komplexní informace o stavu  životního prostředí v Brně i ČR, informace o činnosti
nevládních organizací i státních orgánů, legislativě v ŽP, možnostech získání finančních prostředků na
ochranu  životního  prostředí,  informace  o  činnosti  Státního  fondu  životního  prostředí,  informace  o
regionálních a národních programech a strategiích. Poradenské služby zahrnují širokou oblast legislativy,
spotřebitelského chování,  občanské problémy i výchovné programy, účast ve správních řízení, EIA. Za
rok 2000 navštívilo Ekologickou poradnu více než 1500 občanů, na lince Zelený telefon bylo vyřízeno
přes  1500 dotazů.  Podrobně se o  činnosti  Ekologické  poradny dozvíte  z výroční  zprávy ZO ČSOP
Veronica. Součástí Ekocentra je také knihovna v podkroví Domu ochránců přírody, videotéka Ekofilmů
Ministerstva životního prostředí ČR,   databáze informací o životním prostředí. V Ekologické poradně je
rovněž prodejna Ekologické literatury. Velkou výhodou je napojení na širokou síť nezávislých odborníků a
spolupracovníků, kteří pomáhají udržet vysokou kvalitu služeb pro veřejnost. V roce 2000 poskytovalo
Ekocentrum Dům ochránců přírody informace o činnosti a programech SFŽP, a to především
osobně a  telefonicky.  Individuálně  bylo  v průběhu  roku  2000 a  do  května  2001  vyřízeno  29
konkrétních dotazů. Informace o SFŽP byly prezentovány na akcích pro veřejnost, kterých se
organizace zajišťující činnost ekocentra podílely. Akcí se zúčastnilo přes 4500 lidí, dotazů na
programy SFŽP na akcích bylo přes 600. Podrobná zpráva o těchto aktivitách je přílohou výroční
zprávy.    

Cena Jana Šmardy 
Cenu Jana Šmardy ustavil v roce 1995 sněm RS ČSOP v Brně, aby byly oceněny konkrétní projekty v
ochraně přírody a krajiny, ona dlouhodobá a nezištná činnost, přispívající k zachování přírodních hodnot.
Cena byla nazvána podle významného brněnského botanika a ochranáře doc. Jana Šmardy, autora
prvního uceleného návrhu sítě chráněných území v zemi Moravskoslezské, publikovaného již v roce
1947. S touto cenou je spojena odměna 10 000 Kč. Připomínáme, že cena za rok 1995 byla udělena
RNDr. Miroslavu Šebelovi, vedoucímu zoologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, za
vytvoření přírodní památky Betlém a patnáctiletou péči o druhovou rozmanitost tohoto území.Cenu Jana
Šmardy za rok 1996 získali Sylva a Zdeněk Kohoutovi ze základní organizace ČSOP v Pozořicích za
vybudování  Ekostřediska  Jelenice,  vybudování  a údržbu  studánek  v  Hostěnických  lesích  a  péči  o
mokřadní orchideovou louku, která je od roku 1994 v majetku základní organizace.
Za rok 1998 byla cena Jana Šmardy Radou RS ČSOP udělena Mgr. Libuši Šamánkové za zásluhy o
vybudování několika desítek biokoridorů a biocenter na Jižní Moravě, v krajině s naprostým nedostatkem
přírodních prvků.
Za rok 1998 Rada RS ČSOP udělila Cenu Jana Šmardy Mgr. Miroslavu Janíkovi z Valašských Klobouk
za vybudování střediska Kosenka, ochranu přírody a krajiny jižního Valašska péčí o karpatské louky a
rozvoj místního společenství. 

Cena Jana Šmardy za rok 1999 byla udělena Renátě a Josefovi Ferencovým z Brna za dlouholetou
úspěšnou  snahu  o  vyřešení  migrace  obojživelníků  u  PP  Žebětínský  rybník.   Manželé  Ferencovi
každoročně  v době  tahu  obojživelníků  dobrovolně  odpracují  stovky  hodin  při  zajištění  bezpečného
přechodu  obojživelníků  přes  frekventovanou  silnici,  důsledným  upozorňováním  na  problém  dosáhli
vybudování  podchodu  a  zábran  a  dlouhodobým  pozorováním  a  mapováním   tahu  obojživelníků
zpracovali velmi cenný komplexní materiál, podle kterého byla navržena opatření, která zabránila úhynu
stovek dospělých a tisíců mladých jedinců pod koly aut.     

Časopis Veronica

V roce 1991 se zakládající organizace   RS ČSOP v Brně  dohodly, že jedním z cílů, pro který se sdružují
je vydávání časopisu ochránců přírody Veronica. Zajištěním časopisu byla pověřena ZO ČSOP Veronica,
RS ČSOP v Brně  poskytuje prostory pro redakci a další činnosti v Domě ochránců přírody. Veronica je
v současné době jediným oficiálním časopisem ČSOP u nás a vychází 6 krát do roka. Podrobně se o
náplni  časopisu dozvíte z výroční zprávy ZO ČSOP Veronica, nejlepší je si ho rovnou předplatit. 
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Výstavy a vernisáže:

V galerii Domu ochránců přírody  jsou redakcí časopisu Veronica  pořádány výstavy fotografů i výtvarníků
spolupracujících s časopisem. V roce 2000 to byly výstavy: v únoru výstava fotografií Ivo Filipa Ztracený
Hamburk,  v  dubnu  následovala výstava fotografií  Tomáše  Grima  Podyjí,  výstava s  názvem Lidé a
povodeň 1997 připomněla cyklem fotografií přírodní katastrofu, která postihla území našeho státu, na
podzim pak byla  otevřena expozice kreseb Rostislava Pospíšila Obrázky, na které autor představil své
poslední práce. Vernisáže pořádané v Domě ochránců přírody tradičně doprovázela cimbálová muzika
Veronica. 

Projekty a programy RS ČSOP v Brně:

Projekt  "Studánky Brna a okolí"
V roce 2000 byla provedena aktualizace publikace “Studánky Brna a okolí”, která je jediným uceleným
souborem o více než 80ti studánkách Brna a okolí. Oblíbené exkurze pro veřejnost se konaly tentokrát
čtyři, dvě na jaře a dvě v podzimním termínu. Byly provedeny rozbory vody a biologické odběry u 12
studánek.  V roce 2000 byl projekt podpořen městem Brnem ve výši 16 000 Kč. Garsntem programu je
Ing. Jana Drápalová a Ing. Sylva Kohoutová ze ZO ČSOP Pozořice.

Program “Brněnské vyhlídky”
V roce 2000 se podařilo dojednat s majitelem hotelu Velká Klajdovka úpravu místa pro vyhlídku a na
konci roku 2000 byla vyhlídka dokončena. Vyhlídka na Velké Klajdovce je na jednom z nejatraktivnějších
míst a je hojně navštěvována. Radost z projektu  nám však pokazilo, že vyhlídka na Červeném kopci,
slavnostně otevřená v roce 1999 byla zcela poničena.  Tento vandalský čin,  kterým byla způsobena
škoda přes 30 000 kč, nás nutí přehodnotit projekt  a místo budování  informačních tabulí na místě
výhledu připravujeme vydání informační brožury. Tu si každý opravdový zájemce o požitek z výhledu
může přinést s sebou na všechna  známá vyhlídková místa v Brně. Garanty programu byla Ing. Jana
Drápalová a RNDr. Karel Hudec 

Pracovní skupiny pro ochranu brněnské přírody

V roce 1999 vznikly při RS ČSOP dvě pracovní skupiny  - Skupina pro chráněná území v městě Brně a
Skupina pro ochranu brněnské zeleně.

Chráněná území
V roce 2000 pracovní skupina dokončila materiál, ve kterém navrhuje priority územní ochrany cenných
částí přírody v Brně. materiál byl předán odboru ŽP Magistrátu města Brna. V roce 2000 byla vyhlášena
přírodní památka Kavky.  Naprostou prioritou skupiny je usilování o co nejrychlejší zajištění legislativní
ochrany dalším  vysoce  cenným přírodním  prvkům  na  území  města.  Skupina  se  usnesla  na  třech
kategoriích území, která by se měla vyhlašovat postupně podle svého významu. Do první, nejvýznačnější
kategorie spadají tyto lokality: Mahenova stráň, Hornek, Melatín,  Komora a Růženin lom. Garantem
projektu byla Mgr. Natálie Chrastilová.

Pracovní skupina pro brněnskou zeleň

Veřejnost v Brně velmi intenzivně vnímá nešetrné zásahy do městské zeleně a kácení vzrostlých stromů.
Na Ekologickou poradnu a RS ČSOP se obracejí občané prosbami o pomoc, jak zabránit kácení stromů.
V roce 1999 vytvořilo RS ČSOP pracovní skupinu pro zeleň, kterou tvoří jak odborní pracovníci ČSOP
tak především dobrovolní aktivisté – občané Brna, kteří  mají  snahu přispět k ochraně zeleně. Cílem
pracovní skupiny je: 
 monitoring situace na jednotlivých městských částech okruhem dobrovolných pozorovatelů 
 Zpracování metodiky postupu kácení zeleně ve městě Brně tak, aby byla dána jasná pravidla pro

rozhodování o kácení a upřednostněno ošetření stromů před skácením. Součástí metodiky také bude
včasné informování veřejnosti o záměru.

 Podílet se na zpracování koncepce zeleně v Brně
 Podporovat revitalizaci brněnských řek
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V roce 2000 pokračovala pracovní skupina pro zeleň již druhým rokem úspěšně v činnosti. V roce 2000
měla skupina 15 stálých členů a asi  20 nepravidelně spolupracujících dobrovolníků.  Hlavní  činností
skupiny v roce 2000 byla účast ve správním řízení o povolování zásahů do zeleně, účast na jednání
komise pro povolování zásahů do zeleně v jednotlivých městských částech a stanoviska ke koncepčním
materiálům města Brna. Pracovní skupina zpracovala a schválila zásady pro účast ČSOP v řízeních o
kácení dřevin. Tyto zásady stanovují priority a pravidla, podle kterých  se ČSOP k navrhovanému zásahu
vyjadřuje souhlasně nebo nesouhlasně.  Pracovní  skupina rovněž připomínkovala materiál  Koncepce
uličních stromořadí, zpracovaný  organizací Veřejná zeleň města Brna a koncepci péče o zeleň v Brně.
Celkem se RS ČSOP účastnilo 54 řízení o kácení dřevin, z toho v 17 případech nebylo kácení povoleno.
Ve třech případech se navrhovatel proti  rozhodnutí ÚMČ odvolal, odvolání bylo vždy zamítnuto.  RS
ČSOP je rovněž účastníkem  řízení o umístění  stavby bytového domu v Brně-Králově Poli, která je
navržena v těsné blízkosti  smrku Picea abies, který byl na začátku roku 2000 z iniciativy RS ČSOP
vyhlášen Památným stromem.  Nejvýznamnější akcí pracovní skupiny pro zeleň byla anketa Strom roku
2000.

Strom roku 2000

Proto, aby lidé v Brně měli možnost projevit svou lásku ke stromům a měli  pocit, že mohou svým
zájmem něčím pohnout, vznikla v pracovní skupině myšlenka vyhlásit ocenění stromu, který si Brňané
sami vyberou.  RS ČSOP v Brně vyhlásilo v červnu ocenění “Strom roku 2000”. Do hodnotící poroty
byly přizvány brněnské  osobnosti  veřejného života.  Porotu tvořili  Karel  Hudec,  biolog,  Petr  Oslzlý,
ředitel  divadla  Husa  na  provázku,  Jarmila  Kocourková,  fotografka,  Jan  Šimek,  sochař,  Luboš
Úradníček, dendrolog, Zdeněk Novák, náměstek ministra kultury, Petr Baran, fotograf, Věra Foretová,
socioložka. Anketa, kterou pomohly vyhlásit brněnské deníky i zpravodaje městských částí, se setkala
s velkým ohlasem veřejnosti. Svoje návrhy, které často obsahovaly velmi dojemné výpovědi o vztahu
člověka a stromu, zaslalo 90 jednotlivců a tři organizace. Fakultní nemocnice u Svaté Anny navrhla
platan  v  areálu  nemocnice,  který  pomáhá  pacientům  při  uzdravování,Veřejná  zeleň  města  Brna
zpracovala celý soubor návrhů stromů, o které pečují a  Ústav sociální péče o tělesně postiženou
mládež Kociánka navrhla platan a borovici ve svém areálu. 

Navrženo bylo celkem 55 stromů, 5 stromořadí, jeden park a jedna předzahrádka. Nejoblíbenějšími
brněnskými stromy jsou jednoznačně lípy a platany - lidé navrhli  9 různých lip a platanů. Následovaly
buky (5 jedinců), čtyři topoly, třikrát se vyskytly duby, smrky a borovice. Celkem bylo navrženo 19 rodů
stromů.

Porota  nakonec  rozhodovala  mezi  dvěma  stromy.  Asi  nejmajestátnější  brněnským  stromem  -
platanem v areálu nemocnice u sv. Anny a nejstarším brněnským stromem -  lípou v centru staré
Bystrce na náměstí před restaurací u Šťávů. Těsně zvítězila lípa, která je asi 400 let stará a její historie
je velmi pohnutá. Lípa je v současnosti vyhlášena památným stromem a její okolí je nově upraveno.

Výsledky ankety byly slavnostně  vyhlášeny a cena byla stromu předána 20. října na Den stromů. Na
náměstíčku před lípou se sešlo asi 50 lidí a na zdraví stromu připili přírodním jablečným moštem z
moštárny Tradice Bílých Karpat. 

Porota udělila ještě dvě ceny. Titul  “Strom hrdina” je poctou stromu,  který vydržel všechny nápory
civilizace v našem městě. Pro rok 2000 jím byl zvolen  platan na Benešově ulici. Tento nádherný strom
obehnaný z všech stran silnicemi byl třetím nejčastěji  navrhovaným stromem. In memoriam je třetí
cenou a porota ji letos udělila stromu, jehož pokácení na jaře citelně zasáhlo mnoho obyvatel Brna. Je
jím platan u Červeného kostela, nejkrásnější ze skupiny stromů, které tam rostly. 

Ocenění strom roku ukázalo, že lidem v Brně rozhodně není jejich okolí lhostejné. Lidé si stromů váží,
mají k nim hluboký vztah, milují je jako bytosti. Pro další roky se porota rozhodla rozšířit ocenění také
na skupiny stromů a stromořadí.  Rozruchu kolem kácení brněnských stromů i ocenění strom roku  si
nemohli nevšimnout ani brněnští volení zastupitelé, kteří rozhodují tom, kolik peněz z rozpočtu město
Brno na péči o zeleň věnuje. Primátor města Brna Petr Duchoň reagoval v tisku slovy, že v Brně se již
dva roky po sobě více stromů vysadilo, než pokácelo. Což o to, když v tom budeme pokračovat ještě
padesát let, zasloužíme si možná uznání našich pravnuků. Garantem programu v roce 2000 byli Mgr.
Natálie Chrastilová a Ing. Oldřich Bednář.  
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Pozemkový spolek Hády 

RS ČSOP v Brně bylo společně s Rezekvítkem, sdružením pro ekologickou výchovu,
iniciátorem založení ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. Cílem  Pozemkového spolku
Hády je dlouhodobá ochrana a přírodě šetrné využívání prostoru lomu Hády, který je
ve  vlastnictví  společnosti  Českomoravský  cement  a.s.  Tato  přírodně  velmi  cenná
lokalita  se  zachovanými  teplomilnými  společenstvy  na   výběžcích  devonských
vápenců Moravského krasu se nyní vzpamatovává po těžbě vápenců,  která trvala
desítky let.. Kulturní step na jižních svazích v těsné blízkosti města byla velmi známou
botanickou lokalitou již v minulém století.  Rezekvítek  společně s ČSOP dlouhodobě
spolupracují  s  cementárnou  na  ochraně  lokality  a  v  na  realizaci  rekultivačního
programu. V lomu a okolí jsou vyhlášeny dvě Přírodní Památky (Velká Klajdovka a
Kavky) a VKP Růženin lom. V těsné blízkosti leží Národní přírodní rezervace Hádecká
planinka.  V  roce 2000 jsme byli  znepokojeni  aktivitou města  Brna.  Útvar  hlavního
architekta  začal  připravovat  novou  územněplánovací  dokumentaci  v lokalitě  a
vzhledem  k  ukončení  těžby  v  lomu  vypsal  anketu  na  nové  využití  lomu  Hády.
Uspořádal rovněž seminář na téma Revitalizace brownfields, který se zabýval novým
využitím Maloměřické cementárny i lomu Hády. RS ČSOP se společně s Rezekvítkem
semináře zúčastnilo a obhájilo nezbytnost uchování přírodního charakteru lokality a
jejího využití  pro výchovné a vzdělávací aktivity.  Obě organizace Společně založily
Základní organizaci ČSOP Pozemkový spolek Hády, jako partnera pro současného
vlastníka pozemku a garanta budoucího využití lokality. V roce 2000 byla podpořena
příprava  pozemkového  spolku  Hády  z programu  “Místo  pro  přírodu”.  Garantem
programu je Ing. Jana Drápalová.

Podpora účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech

Zapojení veřejnosti do správních řízení a podpora účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech patří
tradičně k hlavnímu poslání a náplni činnosti RS ČSOP v Brně.

Program rozvoje Brněnského kraje

V roce 2000 byla na Regionální konferenci NNO NUTS 2 Ing. Jana Drápalová zvolena jako zástupce
NNO pro přípravu rozvojových dokumentů kraje pro oblast životního  prostředí. Během května až září
2000 se účastnila zasedání pracovní skupiny pro životní prostředí Programu rozvoje brněnského kraje.
V říjnu byly NNO jejím prostřednictvím, aby podaly návrhy projektových fiší pro program rozvoje kraje.
Činnost  byla   prostřednictvím  BANNO  (Brněnské  Asociace  nestátních  a  neziskových  organizací)
koordinována také se zástupci NNO v jiných pracovních skupinách. Kapitola životní prostředí Programu
Brněnského kraje je nyní podkladem pro rozvíjení činnosti nevládních organizací v Brněnském kraji a
naplňování poslání ČSOP. 

Strategie rozvoje  města Brna

RS ČSOP společně s BANNEM a Veronikou sledovalo v roce 2000 práce na přípravě Strategie rozvoje
města Brna. Protože se nepodařilo získat zastoupení v komisích Rady města Brna, byla činnost komisí
monitorována a  zastupitelé byli informování o názoru ochránců přírody na problematická rozhodnutí.
V roce 2000 to bylo především rozhodování o změnách územního plánu, o umístění mobilní ledové
plochy do parku na Moravském náměstí a rozhodování o rozpočtu města. Závěrem roku 2000 se RS
ČSOP v Brně vyjadřovalo k připravované stavbě mostu přes Brněnskou přehradu pod hradem Veveří.
Garantem aktivit je Ing. Jana Drápalová  

Koncepce životního prostředí města Brna

Na jaře roku 1999 vznikla na jedné z poradních schůzek brněnských ekologických organizací myšlenka
popostrčit město, aby přijalo koncepci životního prostředí města Brna. Vznikla ad hoc pracovní skupina,
kterou koordinovalo RS ČSOP, a která na několika setkáních vytvořila základní strukturu koncepce. Tuto
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práci  potom nabídla odboru životního prostředí  MMB jako pracovní  podklad pro přípravu koncepce
životního prostředí města. V první polovině roku 2000 proběhla série šesti mimořádných komisí ŽP Rady
města Brna, na kterých byly diskutovány jednotlivé kapitoly koncepce. RS ČSOP v Brně společně s ZO
ČSOP Veronica se podílelo  na sestavování  okruhu pozvaných,  informovanosti  NNO a veřejnosti  o
připravované koncepci, zajišťovaly zápisy  z jednání a podílely se na zpracování  konceptu materiálu,
který se stane podkladem pro zpracovávanou strategii města Brna. Účast RS ČSOP v Brně na přípravě
koncepce ŽP podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Garantem projektu je Ing. Jana Drápalová.

Doprava

RS ČSOP se v roce 2000 zapojilo do nevládní  iniciativy Brněnský dopravní kruh. Ten tvoří 7 nevládních
organizací,  které se společně  vyjadřují  ke koncepčním záležitostem brněnské dopravy a účastní se
správních řízení na jednotlivé dopravní stavby. Aktivity dopravního kruhu koordinuje Dopravní klub Děti
Země. V roce 2000 se RS ČSOP v Brně účastnilo procesu EIA na stavbu  rychlostní komunikace R 43,
Ing. Michal Franek je zástupcem ČSOP v Občanské poradní skupině, která  stanovuje obsah a rozsah
posuzování a posuzované varianty. Dále se RS ČSOP účastnilo procesu EIA na stavbu křižovatky u
Červeného mlýna a tunelu VMO Dobrovského, dále EIA na křižovatku VMO Hlinky-Bauerova. Hlavním
cílem je zmírnit dopady staveb na životní prostředí a najít takové řešení dopravních staveb, které bude
nejméně ohrožovat ostatní  urbánní  funkce.  Cílem dopravního kruhu je vypracování a  přijetí   trvale
udržitelného konceptu městské a regionální dopravy.
RS ČSOP se v roce 2000 účastnilo pravidelně  koordinačních schůzek a akcí brněnského dopravního
kruhu.    Garantem programu je Ing. Jana Drápalová a Ing. Michal Franek.

Další aktivity RS ČSOP v Brně:

RS ČSOP v Brně  se podílelo na akcích ke Dni Země v Brně, v Domě ochránců přírody se konal den
otevřených dveří a společně se ZO ČSOP jsme uspořádali kulatý stůl na téma “Občan a veřejná
prostranství”. RS ČSOP v Brně spolupracuje s Ekologickým institutem Veronica rovněž v publikační
činnosti, v roce 2000 byly připraveny do tisku publikace Rady pro aktivního Brňana, ve které jsou
shrnuty zkušenosti s účastí ve správních řízeních, ochraně zeleně, projednávání územního plánu a
přístupem k informacím o životním prostředí. 

Z činnosti sdružených  organizací: 

Základní  organizace Českého svazu ochránců  přírody v Brně a  Brně–venkově  se  zabývají  pestrou
škálou  aktivit  v praktické  ochraně  přírody,  pracují  s mládeží  a   vykonávají  osvětovou  a  informační
činnost.   ZO  ČSOP  Pozořice  pečuje  o  mokřadní  orchidejovou  louku   u  Ekostřediska  Jelenice  a
dlouhodobě se stará o studánky v okolí a Hostěnic.  Chata Jelenice u Hostěnic je místem setkávání
mladých i odrostlejších  přátel přírody. ZO ČSOP Veverka z Veverské Bítýšky chrání sovy a netopýry,
zabývá se také instalováním hnízdních podložek pro čápy. V obci je spoluzakladatelem okrašlovacího
spolku a přispívá tak k aktivnímu životu místních lidí.  Členové dalších ZO ČSOP vykonávají například
strážní službu v CHKO Moravský kras i  brněnských maloplošných CHÚ, odstraňují  černé skládky a
pečují o některá  CHÚ. Brněnská ZO ČSOP Atlantida se zabývá ochranou zvířat proti týrání a osvětou,
v Ekologické  poradně  v Domě ochránců přírody provozuje  pravidelnou specializovanou poradnu  pro
chovatele,  snaží se o umisťování  opuštěných zvířat a lobuje za vybudování městského  útulku pro
opuštěná zvířata.      ZO ČSOP  Andromeda s Útvarem mladých ochránců přírody Pisík  pečuje  o
studánku Čertík, spolupracuje s Rezekvítkem při péči o  PP Kamenný vrch a stará se o vlastnoručně
vysázený  biokoridor  u  Ivanovického  potoka.  ZO  ČSOP  Datel  pořádá  výpravy  do  přírody  u  nás  i
v zahraničí pro rodiny,   
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Finanční zpráva RS ČSOP v Brně
za rok 2000

Výnosy:

Magistrát města Brna refundace člena  ZMB               26 589,00 Kč 
Grant Partnerství  - Stromy                9 012,60 Kč 
Dotace Města Brna - Studánky               16 000,00 Kč 
Dotace MŽP ČR – Místní agenda 21               74 000,00 Kč 
Granty  ČSOP Místo pro přírodu, Biodiverzita               95 000,00 Kč 
Státní fond ŽP ČR             80 500,00 Kč 
Dotace Úřadu práce               59 250,00 Kč 
Služby a práce pro jiné organizace             306 195,00 Kč 
Pronájem místností               75 280,00 Kč 
Provozní služby pro jiné organizace             299 997,00 Kč 
Prodej publikací                3 210,00 Kč 
Dary od soukromníků               15 000,00 Kč 
Úroky               13 399,00 Kč 
Ostatní výnosy                52 833,00 Kč 

         1 125 765,60 Kč 

Náklady:

Mzdové náklady             442 707,00 Kč 
DPP                5 120,00 Kč 
Civilní služba                8 607,00 Kč 
Telefony,poštovné,předplatné             283 306,00 Kč 
El.energie, plyn, voda               64 576,00 Kč 
Materiálové a provozní náklady               31 540,00 Kč 
Práce a služby             147 936,00 Kč 
Cena Jana Šmardy               10 000,00 Kč 
Odpisy               70 000,00 Kč 
Dary, příspěvky                   500,00 Kč 
Bankovní poplatky                9 048,00 Kč 
Ostatní               21 194,00 Kč 

         1 094 534,00 Kč 

Hospodářský výsledek k 31.12.2000         31 231,60 Kč 

Údaje o členské základně
Základní organizace ČSOP (Stav k 31.12. 2000)

8



54/01 Rosnička Ing. Oldřich Bednář Zeleného 50, 616 00 Brno, tel. 748216

54/10 Bodlák Ing. Pavel Podsedník Rybkova 3, 602 00 Brno  tel.: 4221 0990 

54/15 Narcis Jiří Vašíček Myslivecká 14, 620 00 Brno - Tuřany  tel.: 4522 0740

54/17 Geobios Karel Gasnárek Foltýnova 1, 635 00 Brno 

54/26 Datel Ing. Jana Krutilová Tyršova 48, 612 00 Brno  tel.: 4121 6706

54/38 Andromeda Hana Drozdová, Ant. Slavíka 4, 612 00 Brno  tel.: 46224256

54/41 Atlantida Iva Krajíčková Presslova 39, 602 00 Brno  tel.: 43241407

54/44 Veronica p.p. 91, 601 91 Brno, tel. 42218351

54/45 Pozemkový spolek hády, Panská 9, 602 00 Brno, tel. 42218353

54/46 Kraví hora Libuše Haasová Havlíčkova 31, 602 00 Brno  tel.: 4324 2554

55/03 Brno Jaroslav Nesiba Gajdošova 80, 615 00 Brno tel.: 48212175

55/04 Brno RNDr. Antonín Tůma, Údolní 47, 602 00 Brno, tel. 42213757

55/07 Pozořice Zdeněk Kohout Pozořice 332, 664 07 Pozořice  tel.: 4422 6066

55/09 Brno Pavel Fila nám. Sv. Jana 35, 664 53 Újezd u Brna  tel.: 4422 4234

55/14 Ing. Zdeněk Tauš Nábřežní 475, 664 71 Veverská Bítýška  tel.: 0504/420 508

Předseda  RS ČSOP v Brně 

RNDr. Pavel Trnka, CSc., U Velké ceny 2, 623 00 Brno tel. zam. 4513 3094, 

trnka@mendelu.cz

 Členové Rady RS
Ing. Antonín Buček, CSc., Teyschlova 25, 635 00 Brno-Bystrc tel. zam. 4513 4044,   bucek@mendelu.cz

 RNDr. Karel Hudec, DrSc. Hluboká 5, 639 00 Brno tel.d. 43 24 22 97

Ing. Jana Drápalová, Oblá 69,  634 00 Brno tel. zam. 4221 8353 tel. 4722 3748, jana.drapalova@ecn.cz

RNDr. Mojmír Vlašín, Drozdí 7, 621 00 Brno tel. zam. 4221 8351, mojmir.vlasin@ecn.cz

RNDr. Yvonna Gaillyová, Lipová 19, 602 00 Brno tel. 4221 8351, yvonna.gailly@enc.cz

Ing. Ivan Mojžíš, 664 06 Viničné Šumice 345, vinicne.sumice@iol.cz  

Revizoři:
 Víteček Pavel, Slámova 55, 618 00 Brno

 Ing. Oldřich Bednář,  Horova 28, 616 00 Brno, robinia@volny.cz

Zaměstnanci: 
Ing. Jana Drápalová, tajemnice, koordinátor projektů
Alena Rokosová, účetní odešla v listopadu 1999 na mateřskou dovolenou, místo ní k nám přišla účetní
Radka Kolková.
Mgr. Natálka Chrastilová, zabývá se projekty ochrany přírody,  zeleně a vede anketu “Strom roku”. Od
listopadu 2000 spolupracuje externě.

Poděkování
RS ČSOP v Brně děkuje všem stálým příznivcům a spolupracovníkům za veškerou pomoc a podporu,
kterou sdružení v průběhu roku poskytli.
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