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Společně realizované programy v roce 2006

1. program Ochrana biodiverzity
V rámci tohoto programu jsou každoročně realizovány projekty zaměřené především 
na terénní práce – mapování výskytu ohrožených druhů či biotopů a jednoduchá opatření 
na jejich ochranu. 

Ohrožené druhy dřevin v lesích
Cílem je podpora projektů, zaměřených na inventarizaci a ochranu ohrožených druhů 
dřevin v ČR.

Ohrožené druhy bylin v lesích
Cílem je podpora jednotlivých projektů, zaměřených na ochranu ohrožených druhů 
bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech apod.

Formica
Cílem je inventarizace a ochrana mravenišť mravenců rodu Formica, propagace ochrany 
mravenišť 

Ochrana vodních a mokřadních ekosystémů v lesích a reintrodukce raků
Program zahrnuje podchycování cenných toků a mokřadů v lesích, zpracování návrhů 
jejich ochrany a managementu, realizace drobných úprav k jejich ochraně, reintrodukci 
domácích druhů raků.

Sledování a ochrana netopýrů v lesích
Mapování výskytu všech druhů netopýrů a vrápenců žijících v ČR, ochrana jejich 
letních a zimních stanovišť.

Podpora dravců a sov v lesích
Mapování výskytu, vytváření hnízdních možností, reintrodukce vybraných druhů (např. 
orla skalního v Beskydech).

Ochrana velkých šelem
Získávání informací z terénu o výskytu rysa, vlka a medvěda a propagace jejich 
ochrany.

Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích, biologická ochrana, 
vyvěšování a čištění a údržba budek, ochrana doupných stromů

Budky pro pěvce (minimálně 3 typů) budou dodávány ČSOP od Lesů ČR. 

Od roku 2007 bude v rámci spolupráce aktuálně zařazen nový program:
Zajištění péče o území zařazená do evropsky významných lokalit 
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2. Program Národní síť stanic pro zraněné a handicapované 
živočichy

Obě strany spolupracují na realizaci tohoto programu především s vědomím jeho významu 
při propagaci myšlenek obecné ochrany přírody a pozitivního vztahu k přírodě. Program 
záchrany dočasně handicapovaných živočichů je blízký a lehce srozumitelný široké 
veřejnosti, kterou lze jeho prostřednictvím dobře upozorňovat na příčiny zraňování živočichů 
– a tak ji vychovávat.

3. Program Environmentální osvěta, výchova a vzdělávání
Prostřednictvím tohoto programu obě strany pozitivně působí především na ochranářskou 
veřejnost. K tomuto působení se využívá dlouhodobých, zavedených aktivit, jako jsou tradiční 
soutěže pro žáky a studenty (Zelená stezka – Zlatý list, Ekologická olympiáda) či fotosoutěž 
a všeobecně oblíbená péče o studánky. Aktivity jsou ve velké míře realizovány ve spolupráci 
s rozsáhlou sítí center ekologické výchovy ČSOP.

Program Studánky
Program si klade za cíl vytvořit osobní vztah účastníků, zejména dětí, ke „kousku 
přírody“ (v tomto případě studánce) do té míry, že se o něj budou dlouhodobě starat.

Program Pohledy do přírody
Fotosoutěž je otevřená všem dětem a obecně mladým lidem, je zaměřená především 
na problematiku přírody a vede ke kladnému emotivnímu působení na mladou generaci 
formou vnitřního prožitku. Výstupem Fotosoutěže je jednak výstava nejlepších prací 
(ve spolupráci s MŽP, regionálními muzei, složkami ČSOP případně dalšími 
institucemi), publikace výsledků + snímků v časopisech (Magazín Fotografie, Lesu zdar 
apod.). Propozice i výsledky jsou zveřejňovány na internetových stránkách.

Ekologická olympiáda (pro studenty středních škol ve věku 15 – 18 let)
Spolupráce v Ekologické olympiádě probíhá ve formě:
účasti odborníků Lesů ČR při tvorbě soutěžních úkolů, v hodnotitelských porotách 

a ve večerních přednáškách a besedách
věnování odměn pro soutěžící (celkem cca 400 soutěžících v 9 regionálních 

kolech, na Národním kole 1. místo: 3 soutěžící)

Zelená stezka – Zlatý list (pro děti ze základní školy ve věku 10 až 15 let)
Celostátní soutěž dětských kolektivů je zaměřena na poznávání přírody, její ochranu 
a obecné environmentální souvislosti na úrovni dětí do 15 let. Důraz je kladen 
především na pobyt v přírodním prostředí. Spolupráce na regionálních i finálovém kole 
je realizována především účastí pracovníků Lesů ČR jako odborníků na lesnickou 
problematiku a zajištěním odborných přednášek.
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Program Podpora působení na veřejnost, podpora zvyšování spotřeby českého dřeva 
jako obnovitelného zdroje

Vybraným subjektům ČSOP – především ekocentrům – budou podpořeny návrhy 
projektů systematického působení na děti, mládež i dospělou veřejnost, zaměřené 
na zvýšení spotřeby českého dřeva, s cílem tyto projekty následně aplikovat i v ostatních 
zařízeních ČSOP působících na veřejnost.

Tomáš Vyšohlíd Marcela Mikesková
tiskový mluvčí Lesů ČR mluvčí ČSOP
vysohlid@lesycr.cz csop@ecn.cz
tel. 724 525 132           tel. 737 172 840


