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PŘEDMLUVA

Občanské sdružení Fórum ochrany přírody vzniklo
koncem roku 2011 jako servisní organizace, umožňující existenci stejnojmenné svobodné diskusní
platformy pro ochranu přírody. Hlavním posláním
bylo a i nadále bude organizace pravidelných diskusních setkání (2x ročně) profesionálních i dobrovolných ochranářů a podporovat tak existenci
oborové diskuse, jejíž absence byla po dlouhá léta
pociťována jako jeden z nejvýznamnějších problémů ochrany přírody v ČR.
Tento původní záměr se daří naplňovat pravidelně a lze říci, že česká ochranářská veřejnost
již Fórum ochrany přírody vnímá jako samozřejmou součást oborové scény. FOP proto
v uplynulých letech přistoupilo i k dalším aktivitám, které by vhodnou formou podpořily původní
myšlenku rozvíjení oborové diskuse. Prvním krokem bylo zřízení profesionální webové stránky
(www.forumochranyprirody.cz), která po několika letech intenzivní práce nabízí impozantní
množství a kvalitu odborných informací v oboru ochrana přírody. Poprvé v historii vznikla
databáze ochranářských metodik, vědeckých a odborných článků s ochranářskou tématikou,
poznatků z praxe a právních názorů. Na webové stránce jsou také odkazy na archiv tzv.
webinářů, internetových seminářů, které FOP, organizoval v letech 2013–2016, stejně jako
odbornou veřejností oceňovaný e-learning – zřejmě nejúspěšnější z aktivit roku 2015.
V roce 2014 přistoupilo FOP k vydávání elektronického časopisu „Fórum ochrany přírody“. Ten
vychází čtyřikrát ročně a je vnímán jako zcela nový způsob prezentace ochranářské problematiky
především proto, že redigování časopisu podléhá stejným zásadám, jako fungování FOP –
svobodný, necenzurovaný pohled na nejrůznější ochranářské problémy v České republice.
Cílem FOP je i v dalších letech pokračovat v uvedených činnostech. Naším záměrem není
rozšiřovat významně nabídku, ale garantovat kvalitu informací a především udržovat platformu
pro oborovou diskusi.
Petr Roth, předseda rady sdružení
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Platforma Fórum ochrany přírody („Fórum“) poskytuje prostor k diskusi, k předávání poznatků
a k hledání řešení v problematice ochrany přírody. Zajišťuje svobodné vyjadřování názorů svých
členů bez politických či institucionálních vlivů. Systém práce je založen na aktivním přístupu,
vzájemné toleranci a schopnosti účastníků shodnout se na konsensuálních výstupech. Funguje
na základě permanentní názorové platformy v rámci on-line prostředí i během pravidelných
setkání. Výstupy z těchto diskusí jsou k dispozici všem zájemcům.
Nevládní organizace Fórum ochrany přírody slouží jako servisní organizace pro tuto diskusní
platformu. Zabývá se podporou diskuse a vzděláváním v oboru ochrany přírody.
Posláním sdružení je:
(a) zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti ochrany přírody;
(b) posílení sounáležitosti ochranářské obce;
(c) zajišťování oborové diskuse v oblasti ochrany přírody;
(d) poskytnutí opory pro využívání výstupů Fóra v ochraně přírody;
(e) podpora vzdělávání v oblasti ochrany přírody.
Cílem sdružení je vytvoření a správa:
(a) svobodného myšlenkového prostoru založeného na aktivním přístupu a vzájemné akceptaci
různých názorů;
(b) prostoru k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v aktivitách ochrany přírody;
(c) zázemí pro odbornou a morální kolektivní autoritu v oblasti ochrany přírody.
Orgány sdružení
statutární zástupce
RNDr. Petr Roth, CSc., předseda rady sdružení
Rada sdružení
RNDr. Petr Roth, CSc., předseda rady sdružení
Mgr. Jan Dušek
Ing. Tomáš Rothröckl
Kontrolní komise
Mgr. et Ing. Lenka Vokasová, předsedkyně kontrolní komise
Ing. Michael Hošek
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Zaměstnanci

Mgr. Jan Dušek
• koordinátor webové platformy www.forumochranyprirody.cz
• koordinátor setkání Fóra ochrany přírody

PhDr. Markéta Dušková
• šéfredaktorka časopisu Fórum ochrany přírody
• správa webu, propagace FOP, komunikace se širší odbornou veřejností

Ing. Michael Hošek
• koordinace zpracovávání legislativních rozborů
• moderátor webinářů a rozhovorů

RNDr. Simona Poláková
• koordinátorka on-line vzdělávání a workshopů
• koordinátorka webové platformy www.forumochranyprirody.cz
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Informační platforma

Webové stránky Fóra ochrany přírody slouží především k vyhledávání odborných informací a sdílení zkušeností. Ke dni 31. 12. 2015 zde nalezneme:

• 1 012 českých souhrnů vědeckých článků z recenzovaných časopisů. Důraz je kladen na výsledky,
které jsou použitelné v praxi. Záběr témat je velmi
široký, od hodnocení různých managementových
zásahů, výzkumu biologie jednotlivých druhů až po
hodnocení ekosystémových služeb.
• 91 příkladů dobré a špatné ochranářské praxe
z Česka. Příspěvky sepisují zkušení ochranáři.
• 39 právních názorů na otázky týkající se ochrany přírody. Názory zpracovali a oponovali
právníci zabývající se ochranou životního prostředí.
• 26 zahraničních inspirativních příruček či metodik využitelných i v české ochraně přírody.
• 60 českých metodik z oboru ochrany přírody.
Časopis Fórum ochrany přírody

Časopis Fórum ochrany přírody je propojen s původní
myšlenkou vzniku nezávislých setkání ochranářské
obce, která probíhají od jara 2012. Vznikl v roce 2014
z potřeby otevřeně hodnotit současný stav ochrany
přírody v České republice bez ideologických,
politických či osobních tlaků. Jeho hlavním cílem je
dát prostor otevřené veřejné diskusi včetně nastolení
kontroverzních témat a pohledů na ně.

Publikační plán a obsah jednotlivých čísel časopisu vzniká za spolupráce redaktorky, redakční
rady a autorů textů; nepodléhá žádným institucionálním zájmům ani politickým tlakům
a zadáním. Výsledné zaměření příspěvků reflektuje volnou diskusi a priority širokého okruhu
odborníků. Vyjádřit se je umožněno komukoliv s ohledem na tematické zaměření daného
čísla, ať už odborníkům na ochranu přírody, biologům nebo zaměstnancům státní správy,
soukromníkům či ochranářským nadšencům.
Časopis je elektronický. V roce 2015 vyšla čtyři čísla, celkový počet čtenářů časopisu se blíží
ke 3 tisícům s celkovou návštěvností 5 250, je tedy patrné, že se čtenáři k časopisu pravidelně
vracejí.
Zimní číslo přineslo konkrétnější vize ochrany přírody, polemizuje s dosavadním pojetím
druhové ochrany a přichází s jiným, hledá odpovědi, jak na to nově ve volné krajině i v územní
ochraně, a pokouší se také „dobít“ argumentační zásobník – nejen v oblasti pojmů, ale i jejich
obsahu.
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Jarní číslo se věnuje naturovým hodnocením a jejich úskalím, revizi směrnice o stanovištích
a směrnice o ptácích, plavebnímu kanálu D-O-L a revitalizacím drobným vodních toků.
Letní číslo se zabývá seznamy EVL, ekologií obnovy, problémy s invazními rostlinami v chráněných
územích a přináší na české poměry nevídaný koncept – dobrovolnou péči o revitalizaci krajiny
soukromou firmou.
Podzimní číslo bylo zaměřeno na širokou škálu možných pohledů na divočinu, a to jak
v národních parcích, tak mimo ně.
On-line vzdělávání v ochraně přírody
Vzdělávání poskytované Fórem ochrany přírody se skládá ze tří částí –
e-learningu, webinářů a rozhovorů.
V rámci e-learningu je nabízeno osm semestrálních tematických
kurzů – lesnictví, ochrana vod, zemědělství a ochrana přírody,
metody ochranářského managementu, ochrana přírody a legislativa,
vývoj české krajiny, kritické myšlení v ochraně přírody a globální
změna klimatu. Kurzy garantují přední čeští vědci a odborníci; na
jejich přípravě se podílelo 39 přednášejících. V roce 2015 se ke studiu
přihlásilo 330 studentů jednotlivých kurzů, do konce zkouškového
období v lednu 2016 úspěšně ukončilo studium 55 z nich.
On-line seminářů neboli webinářů bylo již uspořádáno celkem 34. Pokryly širokou škálu
témat, od vzdělávání v ochraně přírody a práce s veřejností přes praktický management až
po vědecké otázky. Webináře trvají 60–90 minut a je možné se do nich zapojit buď přímo
během přímého přenosu a pokládat dotazy on-line, nebo zhlédnout záznam kdykoliv později.
Nejpopulárnější seminář roku 2015, který má již 550 zhlédnutí, vedla Tereza Mináriková na
téma Ochrana velkých šelem v praxi: myslivci, lovci a rys.
Na stránkách Fóra je možné zhlédnout i záznamy 11 rozhovorů s českými vědci a praktiky.
Jedná se o kratší formát, cca 15–25 min. V roce 2015 bylo nejsledovanější zamyšlení Jana
Krajhanzla na téma Ochranáři – generálové bez vojska se 192 diváky.
Setkávání Fóra ochrany přírody

Setkávání Fóra je dominantní aktivitou sdružení.
Právě pravidelné setkávání a diskutování aktuálních
témat bylo vybráno jako cesta, která může ochranu
přírody posunout do výrazně silnější pozice.
Struktuře setkání byla věnována velká pozornost
s cílem umožnit zapojení skutečně všech účastníků
při zamezení dlouhých příspěvků dominantních
řečníků. Proto jsou setkání rozdělena na a) plenární
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část, kde vždy zazní zvané odborné úvodní prezentace, b) práci v menších skupinách, tzv.
kavárnách, kde pod vedením moderátora dostávají prostor všichni zúčastnění a c) následné
plenární shrnutí výstupů ze skupin. Klíčová jsou také pravidla diskuse, která byla naformulována
před prvním setkáním pro všechny aktivity Fóra a která zůstávají v platnosti dodnes:
• každý účastník Fóra představuje pouze svůj osobní názor, nikoliv pozici svého zaměstnavatele
nebo jakékoliv jiné skupiny;
• vyloučeny jsou osobní výpady;
• Fórum se nebude vymezovat vůči jiné skupině či institucím;
• Fórum je otevřené a nepředjímá závěry;
• obecná kritika „všechno je špatně“ na Fórum nepatří.
Setkání se koná dvakrát ročně, vždy v sobotu. Finální zhodnocení a doporučení z jednotlivých
kaváren jsou pak publikována na webu Fóra, kde jsou k dispozici všem zájemcům. Výstupy ze
setkání jsou také pravidelně zpracovávány a prezentovány v podrobném shrnutí na stránkách
časopisu FOP v sekci Setkání.
V pořadí sedmé setkání FOP bylo uspořádáno 11. 4. 2015 v prostorách Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. Věnovalo se využitelnosti a využívání ÚSES a Natuře 2000.
Zúčastnilo se ho 50 účastníků. Výstupy ze setkání jsou k dispozici zde.
Osmé setkání proběhlo 21. 11. 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Bylo zaměřeno na různé aspekty konceptu divočiny v ochraně přírody. Zúčastnilo se ho
73 účastníků.
Workshopy a kulaté stoly
Fórum ochrany přírody se dále podílí na organizování kulatých stolů a workshopů na různá
ochranářská témata. Dne 15. prosince 2015 byl spolupráci s nevládní organizací Juniperia
uspořádán workshop o faremním plánování v Česku, jeho současném stavu a možném vývoji.
Záznam z workshopu je k dispozici na našem kanálu YouTube.
Juniperia ve spolupráci
s Fórem ochrany přírody
Vás srdečně zve na workshop

FAREMNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ
PLÁNY Jak se do nich zapojit a jak je rozvíjet v ČR?

Faremní environmentální plán je efektivní přístup pro cílení zemědělských opatření na podporu
biodiverzity. Používá se s úspěchem v zahraničí pro optimalizaci dotačních titulů nebo pro certifikační
systémy. V ČR dospěl vývoj nástroje do fáze, kdy je na místě začít jej využívat v širším měřítku. Cílem
workshopu je faremní plánování představit a prodiskutovat možnosti, jak jej v ČR dále rozvíjet.

DATUM:

ČAS:
MÍSTO:

úterý 15. 12. 2015
9:30 – 13:00
Zelený kruh, Lublaňská 18, Praha (u metra I. P. Pavlova)

LEKTOŘI Martin Střelec, Jiří Koptík (www.juniperia.cz)
FACILITÁTOR Jan Dušek (www.forumochranyprirody.cz)
Přihlaste se do 11. 12. 2015 na mail polakova@forumochranyprirody.cz

Workshop je součástí projektu “Implementace systému faremního environmentálního plánování v ČR podpořeného grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz www.mzp.cz
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Mají-li být výše popsané aktivity FOP prováděno na profesionální úrovni, nejsou možné bez
finančního zajištění. Systematická činnost FOP také vylučuje závislost na náhodných darech.
Posláním FOP nejsou ekonomické činnosti přinášející zisk; proto jediná možná forma finančního
zabezpečení je aktivní vyhledávání a realizace specifických projektů. V roce 2015 proto FOP
získalo následující projekty:
Příroda, koho to zajímá?
Projekt EHP-CZ02-OV-1-037-2015 podpořený v rámci grantového schématu Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.
Doba trvání: 1/2015–11/2016
Částka: 2 515 523 Kč
Vedoucí projektu: RNDr. Simona Poláková
V rámci tohoto projektu je Fórum ochrany přírody zodpovědné za vzdělávací kampaň pro
odbornou veřejnost. Jedná se především o rozšiřování obsahu webové informační platformy,
vydávání časopisu a pořádání odborných seminářů (setkání Fóra ochrany přírody, webináře).
On-line vzdělávání v ochraně přírody
Projekt 77-FN-092 podpořený v rámci grantového schématu Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Doba trvání: 4/2015–4/2016
Částka: 1 039 470 Kč
Vedoucí projektu: RNDr. Simona Poláková
V rámci projektu bylo připraveno osm semestrálních kurzů, zaměřených na různé aspekty
znalostí potřebných v ochraně přírody. Úroveň předávaných znalostí je rovna úrovni
bakalářského studia na vysoké škole.. Časová náročnost každého kurzu je zhruba 30 hodin
studia. Součástí je jak samostudium z natočených přednášek a dalších doplňkových materiálů,
tak on-line konzultací. V rámci projektu proběhla dvě kola e-learningové výuky (každé kolo trvá
4 měsíce).
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FINANCE

Zhodnocení základních finančních údajů 2015
Za rok 2015 jsme dosáhli hospodářského výsledku			

283 444,20 Kč

Přehled o nákladech a výnosech roku 2015
Náklady celkem							
Výnosy celkem								

2 330 964,78 Kč
2 614 408,98 Kč

NÁKLADY
501

Spotřeba materiálu

504

Prodané zboží

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

549

Jiné ostatní náklady

164697,00
1166,44
12866,00
480,00
341211,34
1546657,00
261350,00
2537,00

Náklady celkem

2330964,78

VÝNOSY
602

Tržby z prodeje služeb

25000,00

682

Přijaté příspěvky (dary)

350000,00

691

Provozní dotace

2239408,98

Výnosy celkem

2614408,98
Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

Stav dlouhodobého majetku sdružení
		
Dlouhodobý hmotný majetek							
Dlouhodobý nehmotný majetek						

283444,20

0 Kč
0 Kč
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