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ČSOP Regionální sdružení v Brně (dále ČSOP, RS v Brně) - seznamte
se s organizací
ČSOP RS 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 ČSOP RS v Brně. Dům je památkově chráněn a po opravě v
letech 1991 až 1994 slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany přírody,
ekologické výchově a osvětě veřejnosti. 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. Tyto organizace
společně zajišťují provoz a činnosti Ekocentra ČSOP s názvem „Dům ochránců
přírody“, jehož zřizovatelem je ČSOP RS 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
Nejvyšším orgánem je sněm základních organizací, který se koná zpravidla 2x
ročně.
Výkonným orgánem je Rada volená sněmem zástupců sdružených základních
organizací.
Rada má devět členů, v jejím čele je předseda, který je statutárním zástupcem
organizace. Rada se schází zpravidla jednou měsíčně a koordinuje činnost a
hospodaření RS ČSOP v Brně mezi sněmy.
Sněm ČSOP RS v Brně se konal 9. května a zabýval se především přípravou
ustanovení Regionálního centra ČSOP pro Jihomoravský kraj, jehož nositelem bude
ČSOP RS v Brně. Sněm konstatoval, že RS v Brně splnilo podmínky dané směrnicí
pro Regionální centra ČSOP a uložil radě požádat ÚVR ČSOP o registraci
Regionálního centra.
Na sněmu byla slavnostně předána Cena Jana Šmardy Janu Lukáškovi ze Základní
organizace ČSOP Apollo a následovala beseda o ochraně lokality Kotouč ve
Štramberku.
Druhý sněm ČSOP RS v Brně se konal 8.prosince. Hlavními body sněmu bylo
schválení aktualizované verze Smlouvy o sdružení ČSOP RS v Brně, ve které by byly
zohledněny všechny dříve přijaté dodatky a upraveny zastaralé pojmy. Prosincový
sněm rovněž zvolil nového předsedu, kterým se stal Ing. Oldřich Bednář ze ZO ČSOP
Rosnička a novou radu sdružení ve složení: Ing. Antonín Buček (ZO ČSOP
Veronica), Ing. Jana Drápalová (ZO ČSOP Andromeda), RNDr. Pavel Trnka (3.ZO
ČSOP v Brně), Ing. Ivan Mojžíš (ZO ČSOP Pozořice), Jiří Vašíček (ZO ČSOP Narcis),
RNDr. Mojmír Vlašín (ZO ČSOP Veronica), RNDr. Yvonna Gaillyová (ZO ČSOP
Veronica), RNDr. Zdenka Balcarová (ZO ČSOP Kraví hora)
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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 nebo na
internetových stránkách obou organizací.Součástí Ekocentra je také knihovna
v podkroví Domu ochránců přírody, videotéka Ekofilmů Ministerstva životního prostředí
ČR a 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 2001 bylo vyřízeno 1852. dotazů. Informace o
SFŽP byly prezentovány na akcích pro veřejnost, kterých se organizace
zajišťující činnost Ekocentra podílely a kterých se zúčastnilo přes 6000 lidí.
Podrobná zpráva o těchto aktivitách je přílohou výroční zprávy a na
internetových stránkách naší organizace.
Cena Jana Šmardy
Cenu Jana Šmardy ustavil v roce 1995 sněm Regionálního sdružení 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. Od roku 1995 byla cena
udělena 7krát, podrobné informace o ceně a oceněných osobnostech získáte na
internetových stránkách naší organizace.
Cena za rok 2000 byla udělena Janu Lukáškovi ze základní organizace ČSOP Apollo
za navrácení populace jasoně červenookého na původní lokalitu, vrch Kotouč u
Štramberka.
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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
vydávání časopisu byla pověřena ZO ČSOP Veronica, RS ČSOP v Brně poskytuje
prostory pro redakci a další činnosti v Domě ochránců přírody. Podrobně se o náplni
časopisu dozvíte z výroční zprávy ZO ČSOP Veronica, nejlepší je si ho rovnou v
Domě ochránců přírody předplatit.

Odborné programy a projekty:

Projekt "Studánky Brna a okolí"
V roce 2001 pokračoval program studánky Brna a okolí. Informace získané
z dlouholeté spolupráce mnoha organizací při mapování a rozborech vody ve
studánkách a dalších zdrojích vody se podařilo zpřístupnit široké veřejnosti. S finační
podporou Ministerstva životního prostředí a města Brna byla koncem roku 2001
vydána prvních 6 mapek seriálu „Průvodce po studánkách Brna a okolí“. Mapky
nabízejí pěší výlety (délka tras 12-20 km) na kterých navštívíte celkem 34 studánek v
okolí Adamova, v Masarykově lese, okolí Líšně, Pozořic, studánky v Podkomorských
lesích a v přírodním parku Baba. Kromě informací o kvalitě vody ve studánkách
obsahuje průvodce také popis přírodních zajímavostí na trase. Vydání průvodce
v roce 2001 finačně podpořilo Ministerstvo životního prostředí a město Brno.
Exkurze pro veřejnost byly v roce 2001 zaměřeny na méně známe oblasti. Exkurze
jsou tradičně pořádány ve spolupráci s RNDr. Olgou Skácelovou z Hydrobiologické
laboratoře Moravského zemského muzea, účastníci exkurzí tedy kromě informací o
kvalitě vody ve studánkách mají možnost uvidět mnoho zajímavých živočichů a
rostlin, které čisté prameny provázejí. V roce 2001 se ke spolupráci podařilo získat
také Rudolfa Pecháčka, který je jedním z našich největších amatérských znalců
pramenů a vod vůbec. Pořádání exkurzí finačně podpořilo Ministerstvo životního
prostředí v rámci otevřeného programu SSEV Pavučina a ČSOP.
Dále pokračovala spolupráce s organizacemi i jednotlivci, kteří o studánky v okolí
Brna pečují. Je to především Základní organizace ČSOP v Pozořicích a Školní lesní
podnik MZLU ve Křtinách.

Rudolf Pecháček
vysvětluje účastníkům
exkurze souvislost mezi
kvalitou vody a lidskou
činností u studánky
Pod
kostelem
ve
Vranově u Brna
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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.
Ochrana přírody
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 2001 se pracovní skupina zabývala problematikou připravované
výstavby mostu přes Brněnskou přehradu pod hradem Veveří. Od počátku stavby
ČSOP požadovalo důkladné zhodnocení vlivu stavby a následného provozu mostu na
cenné a chráněné části přírody. Navrhovaná stavba leží v přírodním parku
Podkomorské lesy v lokalitě, která je součástí územního systému ekologické stability
nadregionálního významu, v těsné blízkosti se nachází 5 zvláště chráněných území.
Samotné místo stavby je navrhováno k vyhlášení za významný krajinný prvek Skalky u
mostu. Požadavek ČSOP, aby před zahájením stavby bylo zpracováno biologické
hodnocení, které stanoví podmínky provádění stavby však nebylo v průběhu správních
řízení akceptováno. ČSOP, RS v Brně nechalo zpracovat studii výskytu ohrožených
druhů živočichů, která prokázala, že na dané lokalitě se vyskytují 4 druhy ohrožených
živočichů. Přes to, že účastí ve správním řízení dosáhlo ČSOP odstranění závažných
formálních nedostatků v průběhu řízení, nebylo ze strany dotčených orgánů státní
správy reagováno na požadavek zhodnotit řádně vlivy stavby na chráněné části
přírody a zabývat se situací po výstavbě mostu, kdy se dá očekávat mnohonásobné
zvýšení počtu návštěvníků. Za nedořešenou považuje ČSOP také dopravní situaci
v okolí navrhované stavby a především problém neupravené pěšiny mezi zastávkou
parníku na Zouvalce a navrhovaným mostem. Pokud bude na stavbu mostu vydáno
stavební povolení, bude se ČSOP snažit dosáhnout alespoň toho, aby se stavební
práce nekonaly v období rozmnožování obojživelníků a hnízdění ledňáčka (do
července), jehož hnízdo se nachází ve vzdálenosti do 200 m od stavby, na které se
předpokládají mimo jiné i trhací práce při odstraňování pilířů starého mostu.
Na zpracování studie podmínek ochrany ledňáčka na území města Brna jsme získali
příspěvek 12000 Kč ze záchranného programu ČSOP.
Ochrana zeleně
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
V roce 2001 pokračovala pracovní skupina pro zeleň již třetím rokem úspěšně
v činnosti. V roce 2000 měla skupina 15 stálých členů a asi 20 nepravidelně
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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.
V roce 2001 proběhl cyklus seminářů pro členy a zájemce o činnost v pracovní
skupině pro zeleň. Seminářů na téma Právo na informace, Účast ve správních
řízeních, Správa zeleně ve městě Brně, Legislativní ochrana zeleně, Komunikace se
samosprávou se zúčastnilo průměrně 20 účastníků. Sborník seminářů včetně kapitoly
„Jak zachránit strom“ se stal základem pro stejnojmennou příručku, kterou RS ČSOP
vydalo koncem roku 2001, zatím pouze v elektronické podobě.
V roce 2001 se pracovní skupina rovněž věnovala zpracování návrhu na rekonstrukci
parku Slovanské náměstí, který vycházel z průzkumu potřeb a představ návštěvníků
parku. Tento návrh spočíval v zachování všech funkčních prvků parku a postupným
nepříliš nákladným úpravám směřujícím k cílovému stavu parku. Návrh byl vystaven
na erbovních slavnostech v městské části Královo Pole v září 2001 a předán Radě
městské části.
Pracovní skupina spolupracovala s občanským sdružením Smrk v Králově poli při
zpracování projektu Park-občanské zahrady, který byl předložen jako návrh
k alternativnímu využití plochy, na které městská část chtěla stavět bytový dům.
Strom roku 2001
V roce 2001 byl vyhlášen již druhý ročník ankety „Strom roku“. Anketa vznikla proto,
aby lidé v Brně měli možnost projevit svou lásku ke stromům a aby na pozitivně
naladěné akci měla veřejnost možnost ukázat, jaký význam pro ni zeleň ve městě
má.
2. ročník ankety se vydařil podobně jako ten loňský. Své návrhy nám poslalo 33
jednotlivců, stejně jako loni i dvě instituce - Veřejná zeleň města Brna a Fakultní
nemocnice u Sv. Anny. Letošní rok zareagoval i odbor životního prostředí úřadu
městské části Bosonohy. Jako jediný kompetentní úřad zaslal svůj návrh jak na strom,
tak na stromořadí.
Celkem bylo navrženo více než 33 stromů a více než 11 stromořadí.
Ročník 2001 byl nový tím, že odborná porota vybrala pouze finalisty a konečný výběr
oceněného stromu byl výsledkem hlasování veřejnosti, která měla několik možností,
jak dát svému favoritovi hlasy.
Celkovým vítězem se stal Platan javorolistý v areálu nemocnice U svaté Anny, strom,
který svou monumentálností a krásou těší pacienty i pracovníky nemocnice.
Slavnostního vyhlášení Stromu roku se zúčastnilo přes 50 lidí včetně paní ředitelky
nemocnice. Brněnský strom roku se stal inspirací pro další města a obce, v roce 2002
připravuje Nadace Partnerství vyhlášení ankety Strom roku ČR, do kterého mohou
navrhnout své kandidáty obce, regiony ale i jednotlivci.
V roce 2001 podpořily aktivity pracovní skupiny pro zeleň Nadace Partnerství a
Nadace OSF. S podporou města Brna byl vydán katalog Strom roku 2000 a Strom
roku 2001.
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Pozemkový spolek Hády
V roce 2001 ČSOP RS v Brně pokračovalo ve spolupráci se ZO ČSOP Pozemkový
spolek Hády a podporovalo jeho rozvoj. RS ČSOP v Brně bylo v roce 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 2001 dosáhla ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády postupného cíle – získal do
pronájmu PP Kavky a byla akreditována jako Pozemkový spolek. S podporou
vlastníka Českomoravské cement a.s. byla v lokalitě Kavky, která není veřejně
přístupná, vybudována naučná stezka, na které ve spolupráci s Domem ekologické
výchovy Lipka a rezekvítkem byla pro školy provozována výuková trasa. Zároveň bylo
pečlivě sledováno, jak cenné ekosystémy lokality reagují na řízenou návštěvnost, aby
bylo možno do budoucna nalézt citlivou rovnováhu mezi možností využití lokality pro
vzdělávací a výchovné účely a ochranou přírody.

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.
V roce 2001 ČSOP RS v Brně pokračovalo ve sledování přípravy rozvojových strategií
a koncepcí na úrovni města Brna a také Jihomoravského kraje. Zapojení nevládních
organizací do přípravy koncepcí a programových dokumentů jihomoravského kraje
probíhá již druhým rokem na platformě Regionální konference nestátních a
neziskových organizací, kterou pořádá společně s Oblastní Charitou v Brně a
Brněnskou asociací nestátních a neziskových organizací. V roce 2001 pracovali
zvolení zástupci NNO především v pracovních skupinách pro přípravu Programu
rozvoje kraje. Tento program byl znovu aktualizován po volbách do krajského
zastupitelstva a zástupci NNO byli vyzváni k účasti v pracovních skupinách. ČSOP RS
v Brně pracovalo především ve skupině životní prostředí. Zástupci NNO požádali kraj
o možnost účasti na práci komisí kraje. Přes několik jednání a příslibů se to dodnes
nepodařilo.
Vzhledem k tomu, že ČSOP RS v Brně nyní vykonává funkci
Regionálního centra ČSOP pro Jihomoravský kraj, bude se dále snažit o dobrou
spolupráci se samosprávou Jihomoravského kraje a zprostředkovat organizacím
ČSOP i dalším nevládním organizacím v Jihomoravském kraji aktuální informace.
K naplňování tohoto cíle podalo ČSOP Regionální sdružení projekt do programu
ACCESS 99 s názvem Prosazování principů trvale udržitelného rozvoje a zapojení
veřejnosti do rozvojových strategií na úrovni Jihomoravského kraje. Projekt byl
podpořen a v roce 2002 bude jednou z hlavních priorit ČSOP RS v Brně.
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Plán zdraví – Zdravé město
Na úrovni města Brna ČSOP spolupracovalo se svým tradičním partnerem, kanceláří
Brno-Zdravé město při prosazování principů trvale udržitelného rozvoje v rozhodování
na úrovni města Brna. V roce 2001 to byla především spolupráce při přípravě Plánu
zdraví a programu NEHAP
Doprava
RS ČSOP se i v roce 2001 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. 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.

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. Nejbližším partnerem je ZO ČSOP
Veronica, o jejích aktivitách se podrobně informujte na www.veronica.cz. 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, s dětmi. Základní organizace ČSOP
Narcis vykonává strážní službu v PP Černovický hájek, spolupracují s místními
myslivci při vysazování stromů a připravují s obcí rekonstrukci parků v Tuřanech.
Velmi aktivní je základní organizace Pozemkový spolek Hády, jejímž hlavním cílem je
chránit jedno z nejcennějších a nejkrásnějších území Brna-bývalý lom na Hádech. O
aktivitách této organizace se dozvíte více na stránkách www.ecn.cz/hady.
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Údaje o členské základně
Základní organizace ČSOP (Stav k 31.12. 2001)
54/01 Rosnička Ing. Oldřich Bednář Zeleného 50, 616 00 Brno, tel. 748216
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
Do 9.12. 2001
RNDr. Pavel Trnka, CSc., telefon do zaměstnání 4513 3094, e-mail:
trnka@mendelu.cz
Od 9.12. 2001
Ing Oldřich Bednář, telefon e-mail: robinia@volny.cz
Členové Rady RS (do 9.12.2001)
Ing. Antonín Buček, CSc., telefon do zaměstnání 4513 4044, e-mail:
bucek@mendelu.cz
RNDr. Karel Hudec, telefon 43 24 22 97
Ing. Jana Drápalová, telefon do zaměstnání 4221 8353, e-mail:
jana.drapalova@ecn.cz
RNDr. Mojmír Vlašín, telefon do zaměstnání 4221 8351, e-mail:
mojmir.vlasin@ecn.cz
RNDr. Yvonna Gaillyová, telefon do zaměstnání 4221 8351, e-mail:
yvonna.gailly@enc.cz
Ing. Ivan Mojžíš, e-mail: vinicne.sumice@iol.cz
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Členové rady od 9.12.2001
Ing. Antonín Buček, tel.. 4513 4044, bucek@mendelu.cz
Ing. Jana Drápalová, tel. 4221 8353, jana.drapalova@ecn.cz
RNDr. Mojmír Vlašín, tel. 4221 8351, mojmir.vlasin@ecn.cz
RNDr. Yvonna Gaillyová, tel. 4221 8351, yvonna.gailly@enc.cz
Ing. Ivan Mojžíš, vinicne.sumice@iol.cz
Jiří Vašíček, tel.: 4522 0740
RNDr. Zdeňka Balcarová, Csc., tel. 4925 4515, balcarova@strec-brno.cz
RNDr. Pavel Trnka, 4513 3094, trnka@mendelu.cz
Revizoři:
Víteček Pavel
Ing. Oldřich Bednář, robinia@volny.cz (do 9.12.2001)
Zaměstnanci:
Ing. Jana Drápalová, tajemnice, koordinátor projektů
Alena Rokosová, účetní, v současnosti na mateřské dovolené
Radka Kolková, účetní
Externí spolupracovníci:
Mgr. Natálka Chrastilová, zabývá se projekty ochrany přírody, zeleně a vede anketu
„Strom roku“. Od listopadu 2000 spolupracuje externě.
Rudolf Pecháček – chemik, expert na kvalitu vod, studánky a prameny v celé ČR,
pracuje na programu Studánky Brna a okolí, spoluautor Průvodce po studánkách
Brna a okolí
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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Strom roku 2001
Fotografie ze slavnostního vyhlašování
„Stromu roku 2001“, kterým se stal Platan
javorolistý v areálu nemocnice u svaté
Anny. Strom, který dostal 281 hlasů od
veřejnosti, má velký význam pro pacienty
nemocnice, jeho monumentální zelená
koruna uklidňuje a léčí i nervy zdravotníků
a návštěvníků nemocnice. O ocenění jsme
usilovali již od prvního ročníku v roce 2000,
kdy nad naším platanem zvítězila prastará
lípa v Bystrci, řekla ředitelka nemocnice
MUDr. Alena Štětková, CSc.

Strom roku 2001 Platan javorolistý (Platanus acerifolia). Na ocenění „Strom roku“ jej
navrhla nemocnice u svaté Anny i další občané. K návrhu připojili příběh, podle
kterého v nemocnici existoval obraz, na kterém byl zpodobněn císař Franz Josef,
sedící na lavičce u čerstvě zasazeného platanu. Obraz se později ztratil, takže stáří
stromu lze pouze odhadovat na asi
130 let. .Výška stromu je 34 metrů,
obvod kmene 520 cm. Koruna se
rozkládá nad pěkně upraveným
parčíkem a poskytuje především
v horkých letních dnech příjemný
stín. O strom se stará hospodářskotechnický úsek FN u svaté Anny.
Zejména během výstavby nového
stravovacího provozu v letech 19951997 byl platan pečlivě chráněn
bedněním.
Platan je vyhlášen a chráněn jako
Památný strom.
Slavnostního vyhlášení výsledků
ankety se zúčastnilo přes 100 hostů,
zástupci nemocnice, Veřejné zeleně
města Brna p.o., Nadace Partnerství,
Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna a veřejnost. O dobrou
pohodu se postarala cimbálová
kapela dětského folklorního souboru.
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