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Spolek Fórum ochrany přírody technicky zajišťuje provoz 
diskuzní platformy stejného jména; tomuto úkolu dostál se 
ctí i v roce 2016. Věnovali jsme se jak rozvíjení celostátní 
diskuze na setkáváních a v časopise, tak sdílení a výměně 
informací prostřednictvím webové platformy a různých 
školení. Ráda bych zde poděkovala všem, kteří se na 
platformě podílejí, od členů řídící skupiny přes účastníky 
setkání, frekventanty našich kurzů a workshopů až po 
čtenáře časopisu a našeho webu.
 

FOP se v tomto roce podílelo na dvou projektech. V rámci jednoho byly vytvořeny a již mnohými 
studenty otestovány e-learningové kurzy o různých tématech ochrany přírody. I bez grantové 
podpory jsou přednášky nadále nabízeny a jejich nabídku se budeme snažit rozšířit. V druhém 
projektu jsme rozvíjeli nástroje, které nabízíme dlouhodobě – databázi informací na webu, 
časopis a celostátní setkávání diskuzní platformy. Věnovali jsme se ale i pořádání workshopů  
a dokonce mezinárodní konference, akcí, které nebyly podpořené žádnou dotací, považujeme 
však za velmi důležité, aby se uskutečňovaly. 
 
V úkolu podporovat debatu v rámci české ochrany přírody budeme pokračovat i nadále. 
Budeme se snažit oslovovat ochranáře různými způsoby, abychom povzbudili setkávání  
a prolínání myšlenek mezi lidmi jak on-line, tak tváří v tvář.

Simona Poláková, výkonná ředitelka

PŘEDMLUVA
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Platforma Fórum ochrany přírody poskytuje prostor k diskusi, předávání poznatků a hledání 
řešení v aktivitách 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 diskuzí jsou k dispozici všem zájemcům. 

Zapsaný spolek Fórum ochrany přírody slouží jako servisní organizace pro tuto diskuzní 
platformu. Zabývá se podporou diskuze a vzděláváním v oboru ochrany přírody. 

Posláním spolku je:
(a) zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti ochrany přírody;
(b) posílení sounáležitosti ochranářské obce;
(c) zajišťování oborové diskuse v oblasti ochrany přírody;
(d) poskytování opory pro využívání výstupů fóra v ochraně přírody;
(e) podpora vzdělávání v oblasti ochrany přírody.

Cílem spolku je vytvoření a správa:
(a) svobodného myšlenkového prostoru založeného na aktivním přístupu a vzájemné akceptaci;
(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 spolku
statutární zástupce
RNDr. Petr Roth, CSc., předseda rady spolku
RNDr. Simona Poláková, výkonná ředitelka

Rada spolku
RNDr. Petr Roth, CSc., předseda rady spolku
Mgr. Jan Dušek
Ing. Tomáš Rothröckl

Kontrolní komise
Mgr. et Ing. Lenka Vokasová, předsedkyně kontrolní komise
Ing. Michael Hošek



VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY  
za rok 2016

4

Zaměstnanci
Mgr. Jan Dušek (do dubna 2016)
• 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

RNDr. Simona Poláková (do listopadu 2016)
• koordinátorka on-line vzdělávání a workshopů
• koordinátorka webové platformy www.forumochranyprirody.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY FÓRA OCHRANY PŘÍRODY

Informační platforma 
Webové stránky Fóra ochrany přírody slouží především  
k vyhledávání odborných informací a sdílení zkušeností. Nalez-
neme zde ke dni 31. 12. 2016:

• 1 038 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.

• 97 příkladů dobré i špatné ochranářské praxe z Česka. 
Příspěvky sepisují zkušení ochranáři.

• 44 právních názorů na zapeklité 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.
• 102 českých metodik z oboru ochrany přírody

Časopis Fórum ochrany přírody 
Online časopis Fórum ochrany přírody má za úkol 
otevřeně hodnotit současný stav ochrany přírody bez 
ideologických, politických či osobních tlaků. Jeho hlavním 
cílem je dát prostor veřejné otevřené diskuzi, nastolení 
kontroverzních témat a pohledů na ně.

Publikační plán a obsah jednotlivých čísel časopisu 
vzniká ze spolupráce redaktorky, redakční rady a autorů 
textů; nepodléhá žádným institucionálním zájmům ani 
politickým tlakům a zadáním. Výsledné zaměření příspěvků 
reflektuje volnou diskuzi 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.

V roce 2016 vyšla čtyři čísla časopisu, celkový počet 
unikátních přístupů čtenářů časopisu byl za rok přes 7 000, s celkovou návštěvností 12 470, 
celkem od doby zahájení vydávání časopisu bylo přes 10 000 unikátních čtenářů časopisu.
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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 8 semestrálních tematických 
kurzů – lesnictví, ochrana vod, zemědělství a ochrana přírody, 
metody ochranářských managementů, 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 2016 na jaře běžely kurzy ještě 
bezplatně v rámci projektu 77-FN-092: On-line vzdělávání 
v ochraně přírody, na podzim už byly kurzy spuštěny 
bez finanční podpory donorů a byly tedy zpoplatněny –  
500 Kč/kurz. Vzdělávání úspěšně ukončilo 68 studentů. 

 
On-line seminářů neboli webinářů bylo již uspořádáno celkem 38; v roce 2016 to bylo  
5 z nich. Jan Pergl mluvil o nepůvodních druzích, Jaromír Bláha o divočině v Česku, Kateřina 
Kočí o ochraně NPR Praděd, Břeněk Michálek o ochraně ptáků na Josefovských loukách  
a Roman Rozínek o ochraně obojživelníků při jarní migraci. Přednášky mají délku 60–90 min  
a jsou on-line dostupné na stránkách FOP i na YouTube kanálu Fóra. 

Na stránkách Fóra je možné zhlédnout i 19 rozhovorů s českými vědci a praktiky, z nichž  
8 vzniklo v roce 2016. Jedná se o kratší formát, cca 10–25 min. Spektrum témat interview je 
široké, od zhodnocení kampaně Nature Alert Janem Duškem až po úvahu na téma ochrana 
přírody a společnost od Ivana Ryndy. 

Setkávání Fóra ochrany přírody
Setkávání Fóra patří mezi dominantní aktivity spolku. 
Právě pravidelná setkávání a diskutování aktuálních 
témat byla vybrána jako cesta, která může ochranu 
přírody posunout do výrazně silnější pozice. Struktuře 
setkání byla věnována velká pozornost s cílem umožnit 
zapojení do diskuse skutečně všech účastníků při 
zamezení dlouhých příspěvků dominantních řečníků. 
Proto jsou setkání rozdělena na a) plenární část, kde 

vždy zazní nutné odborné úvodní prezentace, b) práci v menších skupinách, 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;

PRAVIDELNÉ AKTIVITY FÓRA OCHRANY PŘÍRODY
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• 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 jednotlivých 
skupin 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. Podrobnější zápisy jsou k dispozici na stránkách Fóra.

V pořadí deváté setkání FOP bylo uspořádáno 2. 4. 2016 v prostorách Magistrátu města 
Olomouce. Věnovalo se invazním druhům a propojení zemědělství a ochrany přírody. Zúčastnilo 
se ho 43 účastníků. 

Desáté setkání proběhlo 22. 10. 2016 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bylo 
zaměřeno na alternativní managementy v ochraně přírody a propojení územního plánování  
a ochrany přírody. Zúčastnilo se ho 58 účastníků. 

Workshopy a kulaté stoly
Fórum ochrany přírody ve spolupráci s European 
Forest Institute a Midsweden University 
uspořádalo mezinárodní Workshop on active 
management of forest in protected areas, který 
proběhl 1.–5. 8. 2016 v Mikulově. Zúčastnilo se 
ho 44 lidí z 10 evropských zemí.
 
Konference České národní parky 2016 byla 
organizována Ministerstvem životního prostředí 
a Fórum ochrany přírody bylo jedním z partnerů. 
Proběhla 21. a 22. 9. 2016 v areálu ČZU v Praze. 

Konference Ochrana přírody: věda a praxe přibližovala praktické dopady současného vědecké 
poznání v oborech populační genetika, alternativní managementy nelesních stanovišť, 
dlouhodobé trendy v početnosti organismů a management lesů v chráněných územích. 
Akce byla uspořádána 23. 9. 2016 ve spolupráci s Českou společností pro ekologii a Fakultou 
životního prostředí ČZU v Praze. Zúčastnilo se jí 59 lidí; záznamy z přednášek jsou na YouTube 
kanálu Fóra.
 
Seminář Ochrana hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo mimo les se uskutečnil 28. 
11. 2016 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy. Věnoval se ochraně druhů a 
biotopů, managementu starých stromů a mrtvého dřeva a příkladům ochrany stromů v praxi. 
Zúčastnilo se ho 102 lidí. Záznamy z přednášek jsou rovněž na YouTube kanálu.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY FÓRA OCHRANY PŘÍRODY
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PROJEKTY 2016

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 bylo Fórum ochrany přírody zodpovědné za vzdělávací kampaň pro 
odbornou veřejnost. Jednalo 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 8 semestrálních kurzů, zaměřených na různé aspekty znalostí, 
potřebných v ochraně přírody. Úroveň předávaných znalostí je cca bakalářské studium vysoké 
školy. Časová náročnost každého kurzu je zhruba 30 hodin studia. Součástí je jak samostudium 
z natočených přednášek a dalších doplňkových materiálů, tak z on-line konzultací. V rámci 
projektu proběhla dvě kola e-learningové výuky (každé kolo trvá 4 měsíce).
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FINANCE

Hospodářský výsledek za rok 2016
Za rok 2016 jsme dosáhli hospodářského výsledku      244 653,60 Kč

Přehled o nákladech a výnosech roku 2016 
Náklady celkem       1 342 720,51 Kč
Výnosy celkem        1 587 374,11 Kč

Stav dlouhodobého majetku organizace
  
Dlouhodobý hmotný majetek              0 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek             0 Kč 

NÁKLADY
501 Spotřeba materiálu 15 318,00
512 Náklady na cestovné 84 251,00
513 Náklady na reprezentaci 67 398,00
518 Ostatní služby 242 385,65
521 Mzdové náklady 776 471,34
524 Zákonné sociální pojištění 1 100,00
538 Ostatní daně a poplatky 261 350,00
542 Ostatní pokuty a penále 118,00
545 Kurzové ztráty 2 563,86
549 Jiné ostatní náklady 2 886,00

Náklady celkem 1 342 720,51

VÝNOSY
602 Tržby z prodeje služeb 226 560,50
649 Jiné ostatní výnosy 14 135,00
682 Přijaté příspěvky (dary) 144 050,00
691 Provozní dotace 1 200 628,61

Výnosy celkem 1 587 374,11
                                                                          Hospodářský zisk za období 
                                                                          Hospodářský zisk celkem

244 653,60
244 653,60


