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Kdo jsme 

Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců 
přírody (zkráceně SMOP ČSOP) sdružuje základní organizace 
Svazu systematicky pracující s dětmi a mládeží v oddílech 
mladých ochránců přírody. Jeho posláním je podpora 
a koordinace svazové činnosti s dětmi a mládeží. Zjednodušeně 
je možné říci, že jde o „servisní organizaci“ pro práci s dětmi 
a mládeží v ČSOP. Ta je organizačně a ekonomicky oddělená 
a má vlastní právní subjektivitu. 

Zvláštní postavení SMOP ČSOP je zakotveno ve Stanovách 
ČSOP, kde se o něm mj. říká, že „je zájmovou složkou Svazu 
s právní subjektivitou, která má celostátní působnost pro oblast 
práce s dětmi a mládeží v rámci Svazu.“ Organizaci a úkoly 
SMOP ČSOP určuje Souhrnná směrnice Práce s dětmi a mládeží 
v ČSOP a úkoly Sdružení MOP.  SMOP ČSOP je současně 
poradním orgánem Ústřední výkonné rady ČSOP. 

Výroční zpráva SMOP ČSOP proto stručně shrnuje pouze 
aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží v celém Českém svazu 
ochránců přírody. O dalších aktivitách Svazu v roce 2014 se 
dočtete v jeho výroční zprávě, kterou je možné získat 
v elektronické podobě na webu ČSOP (www.csop.cz). 
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Členové Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP v roce 2014 

Členem SMOP ČSOP se může stát jakákoli řádně registrovaná 
základní organizace ČSOP, která má při ČSOP zaregistrován 
oddíl mladých ochránců přírody (MOP). Podmínky přijetí určuje 
Smlouva o sdružení ZO do SMOP. Prostřednictvím svého 
zástupce v Radě SMOP ČSOP mohou ZO aktivně ovlivňovat 
směr, priority, způsob a pravidla práce s dětmi a mládeží 
v ČSOP. 

Členství ve SMOP ČSOP pro základní organizace s oddíly však 
není povinné. ZO, které pracují s dětmi a mládeží v ČSOP mají 
pro svou činnost stejnou podporu a servis, bez ohledu 
na členství ve SMOP ČSOP. 

K 31. 12. 2014 byly členem SMOP ČSOP tyto ZO ČSOP 
(abecedně podle názvu ZO): 

1. ZO ČSOP Dinosaurus, Praha (MOP Dinosaurus), 

2. ZO ČSOP Hostivice (MOP Kajky), 

3. ZO ČSOP Javorníček, Valašské Meziříčí (MOP Falco), 

4. ZO ČSOP Jilm, Zbiroh (MOP Šneci), 

5. ZO ČSOP Kalopanax, Nová Bystřice, (MOP Liščata), 

6. ZO ČSOP Kulíšek, Rokycany (MOP Brontosaurus a MOP 
Ledňáček), 

7. ZO ČSOP Lacerta, Praha (MOP Lacerta), 

8. ZO ČSOP „Natura, quo vadis“, Praha (MOP Ginkgo), 

9. ZO ČSOP Nové Hrady (MOP Mladí myslivci a ochránci 
přírody Nové Hrady), 

10. ZO ČSOP Origanon, Praha (MOP Origanon), 
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11. ZO ČSOP Oriolus, Prostějov (MOP Rejsci), 

12. ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory (MOP Mladí ochránci 
Jizerských hor Liberec a MOP Zbojníci Osečná), 

13. ZO ČSOP Puštíci, Jaroměř (MOP Puštíci), 

14. ZO ČSOP Spálené Poříčí (MOP Mechovci), 

15. ZO ČSOP Strom, Praha (MOP Sportík), 

16. ZO ČSOP Vlašim (MOP Včelojedi), 

17. ZO ČSOP Vyšší Brod (MOP Vlci), 

18. ZO ČSOP Zásmuky (MOP Šestka), 

19. ZO ČSOP Zvoneček, Vrané nad Vltavou (MOP Nezmaři 
a MOP Draci). 
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Rada SMOP ČSOP 

Rada SMOP ČSOP je nejvyšším orgánem SMOP ČSOP. Každá ZO 
sdružená ve SMOP ČSOP je v Radě zastoupena jedním 
zástupcem. 

Rada SMOP ČSOP v roce 2014 jednala celkem dvakrát: 
15. dubna v Praze, schůze 1/2014 
14. října v Praze, schůze 2/2014 

Výbor  SMOP 

Výbor SMOP ČSOP volí Rada SMOP ČSOP a podle jejího 
usnesení zejména řídí činnost a hospodaření SMOP ČSOP 
v období mezi jednotlivými jejími jednáními. Je nejméně 
pětičlenný, jeho členy jsou předseda, hospodář a další členové 
zvolení Radou. 

Výbor SMOP ČSOP fungoval v roce 2014 v následujícím složení: 

předseda SMOP ČSOP Jiří Kučera (ZO ČSOP Hostivice), 

místopředseda SMOP ČSOP Daniel Šatra (ZO ČSOP Kulíšek), 

hospodář SMOP ČSOP Erik Geuss (ZO ČSOP Dinosaurus), 

členové Výboru SMOP ČSOP Anna Stárková (ZO ČSOP 
Origanon), Hynek Bílý (ZO ČSOP Jilm) do 15. 4. 2014 a Jan 
Kirschner (ZO ČSOP Strom) od 15. 4. 2015. 

Revizorem SMOP ČSOP byl Pavel Fuchs (ZO ČSOP Origanon). 
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Kancelář SMOP ČSOP 

SMOP ČSOP má pro zajištění své činnosti zřízenu vlastní 
kancelář, která sídlí v pronajatých prostorách Domu ochránců 
přírody v Praze, v Michelské ulici č. 5, Praze 4, společně 
s kanceláří Ústřední výkonné rady ČSOP. 

Agendu kanceláře zajišťoval v roce 2014 tříčlenným tým 
ve složení Jaroslav Síbrt, Luděk Hrnčíř a Lenka Žaitliková. Řada 
aktivit organizovaných kanceláří SMOP ČSOP pak probíhala 
ve spolupráci a s externisty a dobrovolníky. 

Činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží v ČSOP 

Aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží podporované 
a koordinované SMOP ČSOP se dají v jednoduchosti rozdělit 
na dvě základní oblasti. Jednou je pravidelná činnost s dětmi 
v oddílech mladých ochránců přírody, která probíhá na úrovni 
základních organizací. Druhou je pak organizace celostátních 
soutěží ČSOP, kterou koordinuje přímo SMOP ČSOP (na jejich 
zajištění spolupracuje s řadou dalších subjektů mimo ČSOP) 
a organizačně zajišťuje především finálová národní kola 
a všechny další související aktivity a akce. 

Práce s dětmi a mládeží v ČSOP v roce 2014 probíhala po 
předchozích letech již ve stabilizovaném prostředí. Během roku 
2014 se podařilo obnovit další činnosti, které byly v předchozích 
dvou letech pozastaveny, a to zejména kvalifikaci vedoucích 
a také materiální, metodickou podporu oddílů. K dalšímu 
viditelnému posunu došlo u obou soutěží ČSOP. 
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Oddíly mladých ochránců přírody „mopíci“ 

Hlavní část práce s dětmi a mládeží v ČSOP spočívá 
v organizované činnosti mopíků, tedy oddílů mladých ochránců 
přírody, pracujících při jednotlivých základních organizacích 
ČSOP. Práce s oddíly dětí má v ČSOP více než 20letou tradici. 
Působnost oddílů pokrývá v podstatě celou ČR. I když má každý 
oddíl svůj výchovný systém, všechny oddíly se snaží posilovat 
kladný vztah dětí k přírodě a ohleduplné chování vůči svému 
okolí, které zahrnuje přírodu, životní prostředí i vztahy 
s ostatními lidmi. Důraz je kladen na aktivity a pobyt v přírodě, 
který má na děti a mládež zásadní formující vliv. 

Oddíly pořádají v rámci své systematické činnosti pravidelné 
schůzky, jednodenní i vícedenní výpravy do přírody, letní tábory 
a další přírodovědné, ochranářské a osvětové akce (účasti 
na brigádách ZO ČSOP, Den Země apod.). Účastní se též 
přírodovědných soutěží a dalších aktivit jak v rámci našeho 
Svazu, tak i mimo něj. 

V roce 2014 bylo při ČSOP registrováno 63 oddílů mladých 
ochránců přírody s celkovým počtem 1 343 dětí do 18 let, 
o které se staralo 243 dospělých vedoucích, celkem tedy 1 586 
členů zapojených do oddílové činnosti. (Další dětské členy do 18 
let má ČSOP mimo oddíly v rodinném a individuálním členství.) 
Od minulé registrace jsme zaznamenali 20% nárůst počtu členů 
v oddílech mopíků. I když naše oddíly jsou velmi různorodé, 
z pohledu statistiky se dá říci, že v roce 2014 měl průměrný 
oddíl ČSOP 21–22 členů a 3–4 vedoucí. 

„Průměrný mopík“ navštívil 39 oddílových schůzek, což 
odpovídá zhruba počtu 2 100 schůzek uspořádaných všemi 
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oddíly. Ve skutečnosti však oddílových schůzek bylo výrazně 
více, protože mnohé oddíly pořádají několik schůzek týdně pro 
jednotlivé části svých kolektivů (družiny, věkové kategorie 
apod.). 

V roce 2014 proběhlo celkem 34 oddílových táborů, z toho 
2 oddíly uspořádaly tábory dva. Tábory trvaly celkem 451 dní 
a 734 mopíků na nich strávilo 9 737 „děťodní“. 

Dále oddíly mopíků uspořádaly 354 krátkodobých akcí (do pěti 
hodin) a 467 dlouhodobých akcí (1–6 dní), na které mopíci 
strávily 10 189 „děťodní“. 
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Podpora činnosti oddílů mladých ochránců přírody 

Podpora oddílů v ČSOP probíhá na dvou úrovních. V první řadě 
je to přímá finanční podpora k zajištění základních oddílových 
potřeb a činností (klubovny, materiál pro činnost), v druhé 
rovině jde o nefinanční podporu od poradenství, přes pojištění, 
až po organizaci a nabídku školení a dalších akcí pro vedoucí 
a členy. 

Činnost oddílů ČSOP podpořilo v roce 2014 především 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v rámci Programů 
státní podpory práce s dětmi a mládeží a partner ČSOP, státní 
podnik Lesy ČR. 

Finanční podpora 

Podpora pravidelné celoroční činnosti 

V roce 2014 proběhla podpora oddílů ve čtyřech tradičních 
oblastech: podpora kluboven, letních táborů, akcí 
a materiálního vybavení. Hlavním kritériem podpory pravidelné 
činnosti byl počet dětských členů oddílů a aktivita oddílu (počet 
uspořádaných akcí). 

Nájemné kluboven mopíků bylo podpořeno částkou 135 718 Kč, 
jednalo se celkem o 17 kluboven. 

40 oddílů využilo nabízenou částku na materiální vybavení 
pro oddílovou činnost. Celkem pro své oddíly pořídily vybavení 
za 168 994 Kč. 
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Dále bylo částkou 18 136 Kč podpořeno pořádání oddílových 
akcí. 

Podpora letních táborů 

SMOP ČSOP v roce 2013 podporovalo letní tábory oddílů ČSOP 
částkou 30 Kč na každý den strávený mopíkem na táboře. 
O tuto podporu požádalo 22 táborů.  Doputoval k nim 
příspěvek v celkové výši 165 401 Kč. 

Podpora pražský oddílů 

SMOP ČSOP převzal správu financí z dotace Magistrátu hl. m. 
Prahy (podmínka donátora), v rámci které bylo rozděleno sedmi 
pražským ZO „Natura, quo vadis?“, Strom, Troja, Origanon, 
Lacerta, Dinosaurus a Ochrana Herpetofauny) celkem 
368 550 Kč na základě jejich projektů. (Pozn. Po vyúčtování 
v lednu 2015 byla celková čerpaná částka 344 292 Kč). 
Jednotlivé projekty základních organizací byly zaměřeny na 
podporu oddílů, konkrétně na nájem a drobnou údržbu 
kluboven, letní tábory i kratší akce. Finance byly odeslány 
jednotlivým realizátorům projektů (ZO). SMOP ČSOP 
koordinoval rozdělení a finální vyúčtování dotace a pomáhal 
jednotlivým ZO s přípravou a kontrolou projektů podle zadání 
výběrového řízení. 
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Nefinanční podpora 

ČSOP je členem České rady dětí a mládeže a využívá členských 
výhod, kterými je zejména hromadné úrazové pojištění dětí 
a vedoucích a pojištění odpovědnosti vedoucích za škodu. 

Kancelář SMOP ČSOP tradičně poskytuje všem vedoucím 
mopíků, ale i dalším členům ČSOP nebo zájemcům o práci 
s dětmi a poradenský servis, který se týká např. legislativy pro 
práci s dětmi a mládeží, administrativy NNO, finančních zdrojů 
apod. Ten probíhá emailem, telefonicky nebo osobně. Dále 
vedoucí oddílů ČSOP, činovníky ZO i veřejnost informuje 
prostřednictvím webu www.mopici.cz. 
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Školení, kvalifikace a výměna zkušeností 

Zdravotnické semináře 

V únoru a v březnu jsme uspořádali dvě školení zdravotníků. 
Oba kurzy se odehrály v příjemném prostředí Ekocentra ZO 
Zvoneček ve Vraném nad Vltavou a odbornou náplň těchto 
kurzů zajišťovali lektoři organizace ZDrSEM. Únorový běh měl 
16, březnový 14 účastníků z celkem 15 různých ZO. Zastoupeni 
byli vedoucí z 16 oddílů. Závěrečnou zkouškou prošli všichni 
a s výjimkou nezletilých (17letých) účastníků všichni obdrželi 
akreditace k vykonávání zdravotníka zotavovacích akcí pro děti 
a mládež. V anketě po školeních vyjádřili účastníci vysokou 
spokojenost s náplní kurzu i prací jednotlivých lektorů. 

Základní kurz pro začínající vedoucí 

V termínu 8.–12. 11. proběhl první běh vstupní kvalifikace 
s názvem VOYAGE. Na kurz se vypravilo 16 účastníků ze šesti 
různých oddílů ČSOP. Věkové rozpětí začínajících vedoucích 
bylo 14–18 let.  

Cílem kurzu bylo především motivovat k další práci v oddílech 
a zároveň nabídnout možnost srovnání práce s dětmi v rámci 
různých ZO. Mimo povzbuzení do další práci byl připraven 
i intenzivní zážitkový program zaměřený na různorodé 
dovednosti využitelné při oddílové práci. V průběhu čtyř dnů 
jsme postihli témata: příprava a vedení schůzek/výprav, 
uvádění her a dalších aktivit, pedagogika (práce s různými 
věkovými skupinami, děti se specifickými potřebami), 
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psychologie (motivace), propagace oddílu, bezpečnost, základy 
první pomoci, ekonomie oddílu. 

Kurz připravila Kancelář SMOP ČSOP ve spolupráci se třemi 
zkušenými vedoucími z různých organizací Annou Stárkovou, 
Tomášem Kozlem a Veronikou Niederlovou. 
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Setkání vedoucích 

Koncem listopadu proběhlo Setkání vedoucích mopíků, které se 
konalo v Hradci na Havlíčkobrodsku, v lese na zapůjčené 
základně Morgana. Sešlo se na něm 15 účastníků z 11 oddílů 
mopíků, tým kanceláře SMOP a jeden host. Kromě výměny 
zkušeností a názorů na mnohá témata týkající se mopíků zažili 
přítomní např. ochutnávku projektu Dojdu dál, nebo navštívili 

 

 geografický střed České republiky. Povídalo se, hrálo i zpívalo. 
Vydařená akce obnovuje tradici pravidelného setkávání 
vedoucích oddílů ČSOP. 

Materiální metodická podpora 

Po okolnostmi vynucené pauze se podařilo obnovit metodickou 
podporu oddílů. Koncem roku jsme všem oddílům nabídli 
publikaci od Václava Bartušky Vzhůru do bažin, dva naučné 
plakáty o životě a ochraně čápů od stejného autora, odkazy na 
zajímavé metodické materiály ke volnému stažení (Dojdu dál od 
Jasny Simonové, Jaro ožívá od ČSO a brožuru rozumíme 
financím vydanou Junákem), dále ukázky materiálů vydávaných 
ČSO a NP České Švýcarsko. Vedoucí si sami zvolili, jaká 
kombinace materiálů se jim pro práci s oddílem hodí. 

Soutěže ČSOP 

Výraznými a tradičními aktivitami Svazu jsou celostátní soutěže 
pro děti a mládež Zlatý list a Ekologická olympiáda. Jednotlivé 
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ročníky soutěží sice probíhají v rámci školního roku, 
v kalendářním roce však vyvrcholí každý ročník soutěží 
finálovými národními koly.  

Zlatý list 

Zlatý list je soutěž kolektivů určená dětem ve věku do 15 let 
(žákům základních škol). V přírodovědných znalostech mezi 
sebou soutěží šestičlenná družstva z oddílů, kroužků i škol. 

Vyhlášení a přípravy 42. ročníku Zlatého listu sice spadají 
hluboko do roku 2013, všechna soutěžní kola však proběhla 
na jaře roku 2014. Krajská kola proběhla poprvé ve všech 14 
krajích a předcházelo jim 23 okresních/místních kol. Celkem se 
42. ročníku Zlatého listu zúčastnilo 3.608 soutěžících, což je 
o 1.133 více než předchozím ročníků a znamená to více než 40% 
nárůst oproti loňskému roku.  

SMOP ČSOP byl přímým pořadatelem pražského krajského kola 
Zlatého listu, které proběhlo 26.–27. 4. 2014 v areálu pražské 
Botanické zahrady v Troji a okolí. Dvoudenní akce se zúčastnilo 
123 soutěžících, 19 vedoucích kolektivů nebo pedagogů, 
20 odborníků, 6 organizátorů vlastní terénní stezky 
a 9 organizátorů doprovodného programu. Letos prvně 
proběhlo také kolo pro kategorii nejmladších, kterého se 
účastnila pouze tříčlenná družstva s doprovodem. Stezka pro 
tuto kategorii byla kratší a celkem se na ní vystřídalo 24 dětí. 
Kolo proběhlo skvěle díky spolupráci s Botanickou zahradou hl. 
m. Prahy a podpoře kolegů ze ZO ČSOP Strom. 

Národní kolo Zlatého listu proběhlo 16.–22. 6. ve Starém Hobzí 
- Janově nedaleko Dačic v moravské části Jihočeského kraje. 
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Pořadatelem byla ZO ČSOP Třeboň společně se SMOP ČSOP. 
Národního kola se zúčastnilo 30 šestičlenných soutěžních 
družstev, každé s doprovodem svého vedoucího nebo 
pedagoga. Pro bezmála 180 dětských účastníků (a dalších 30 
dospělých) byl připraven bohatý a intenzivní týdenní program. 
Začínal již během pondělního večera slavnostním zahájením 
a pokračoval až do vyhlášení výsledků v sobotu večer. Program 
zajišťovalo 17 odborníků (exkurze, odborné programy, náplň 
soutěžní stezky) a 19 organizátorů (servis, herní a sportovní 
program, stravování, úklid, administrativa). Týdenní program 
nabídl účastníkům přes 80 odborných exkurzí a aktivit a další 
herní a relaxační činnosti. Vítězem v obou věkových kategoriích 
se stalo Gymnázium Jírovcova z Českých Budějovic. 

V září se s novým školním rokem se rozběhl 43. ročník Zlatého 
listu a praktické přípravy všech jeho soutěžních kol, včetně 
národního. 

Další informace o Zlatém listu jsou k dispozici na webu soutěže 
www.zlatylist.cz 
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Ekologická olympiáda 

Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. 
V drtivé většině soutěží kolektivy reprezentující střední školy. 

Během jara 2014 se uskutečnila druhá část krajských kol 19. 
ročníku Ekologické olympiády ve školním roce 2013/14. Ten byl 
poprvé tematicky propojený. Tématem celého ročníku byla 
Rekultivace a obnova. Krajská kola proběhla v 12 z 14 krajů ČR 
(kola se nekonala v Karlovarském a Moravskoslezském kraji).  

19. ročníku Ekologické olympiády se zúčastnilo 379 studentů 
v krajských kolech a dalších 39 v kole národním. Vzhledem 
k tomu, že soutěží tříčlenné týmy, připadá na krajské kolo 
průměrně 11 soutěžních týmů. Průměrné krajské kolo trvalo 
2,3 dne. 

Národní kolo EO proběhlo 12.–14. června 2014 v Hradcích, 
nedaleko Českých Budějovic. Studenti prošli nejen teoretickým 
testem a terénní stezkou, na které se prověřovalo poznávání 
přírodnin v souvislostech a vztazích, ale museli v rámci 
letošního tématu zmapovat starý lom a navrhnout optimální 
řešení jeho dalšího ekologického využití a údržby. Svůj projekt 
pak obhajovali před odbornou porotou. Porota ocenila nejen 
znalosti, ale i vynikající projev týmů na prvních místech. Svou 
prezentaci měli studenti tak brilantní, že by jim ji mohli závidět 
mnozí vysokoškoláci. Podle přítomných odborníků by také 
znalosti většiny středoškolských soutěžících vystačily na některé 
základní zkoušky na přírodovědných vysokých školách. Zvítězil 
tým sdružení Arachne soutěžící za Prahu. 

Na zajištění odborné části (příprava testových otázek a úkolů, 
prověřování znalostí v terénu, porota při obhajobě prací ad.) se 
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podílelo 16 odborníků z Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity, Akademie věd a Jihočeského muzea v Českých 
Budějovicích, dále Gymnázia Soběslav, Gymnázia Jírovcova 
České Budějovice a Ministerstva životního prostředí. Celých 
průběh národního kola od jeho počátečních příprav do 
vyvrcholení zajišťovalo 9 organizátorů, a to včetně vaření. 
Ředitelem národního kola byl Ing. Leoš Lippl. Organizačně 
národní kolo zajistily ve vzájemné spolupráci tyto organizace: 
SMOP ČSOP, 15/06 ZO ČSOP Šípek, Přírodovědecká fakulta JČU 
a Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8. 

V září se s novým školním rokem rozběhl 20. ročník Ekologické 
olympiády. Po dobré zkušenosti z předchozího roku bylo opět 
určeno základní téma celého ročníku, tentokrát „Geologické 
dědictví ČR“. Pořadatelé do konce kalendářního roku uspořádali 
celkem sedm krajských kol v těchto krajích: Olomouckém, 
Středočeském, Ústeckém, Plzeňském, Praze, Vysočině 
a Zlínském. (Ročník bude pokračovat jarními koly v roce 2015.) 

SMOP ČSOP uspořádal 13. a 14. 11. 2014 pražské krajské kolo 
Ekologické olympiády ve spolupráci s Domem ochránců přírody 
a Domovem Sue Ryder na Praze 4. Teoretická část kola 
proběhla přímo v prostorách Ekocentra DOP a v divadelním sále 
DSR, praktický úkol zaměřený na výběr místa pro stavbu fiktivní 
papírny se uskutečnil v Kunraticích a jeho obhajoba se konala 
opět v divadelním sále DSR. Kola se zúčastnilo 17 soutěžních 
týmů, přesvědčivě zvítězil tým Sdružení Arachne, o. s. Vzhledem 
k tomu, že tým tohoto zřizovatele vyhrál loňské národní kolo, 
do letošního NK EO spolu s ním postupují druzí tedy tým 
Gymnázia Budějovická. Podrobnosti jsou k nalezení na webu 
krajského kola na adrese praha.ekolympiada.cz.  
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Finanční podpora soutěží 

Obě soutěže na celostátní úrovni významně finančně podpořily 
Lesy ČR a NET4GAS, s. r. o., podpora se týkala i krajských kol. 
Pražská kola ZL i EO byla podpořena také Magistrátem hl. m. 
Prahy. Národní kola obou soutěží by jistě neproběhla bez 
dotace MŠMT. 
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Mediální podpora 

O průběhu a výsledcích soutěží informovali např. 
 

název media název zveřejněno zdroj

ČRo

Ekoforum - Ekologická olympiáda českých 

středoškoláků na téma Obnova a 

rekultivace důzaz se klade na znalost 27.7.2014 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3173399

Přírodovědci.cz 4/2014 Mladí ekologové mají svou olympiádu 28.11.2014

https://www.prirodovedci.cz/templates/mod

ules/magazin/pc/index.php?uuid=baede6e6-

7713-11e4-b9a6-0025900e353a

Krása našeho domova

Ekologická olympiáda přidává do kroku 

vstříc 20. 20. ročníku

jaro/léto 

2014

http://www.ekolympiada.cz/wp-

content/uploads/2014/06/EO-knd-jaro-

2014.pdf

Ekolist.cz

Ekologická olympiáda zahajuje 20. ročník, 

výjimečná je týmovostí 13.9.2014

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekol

ogicka-olympiada-zahajuje-20-rocnik-

vyjimecna-je-tymovosti

Ekolist.cz

Ekologická olympiáda a Zlatý list jsou 

soutěže, které vytáhnou děti do přírody 5.9.2014

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-

ekolympiada-a-zlaty-klic-jsou-souteze-ktere-

vytahnou-deti-do-prirody

Envi Web

V jižních Čechách proběhlo celostátní kolo 

ekologické olympiády 22.6.2014

http://www.enviweb.cz/clanek/skoly/99881/

v-jiznich-cechach-probehlo-celostatni-kolo-

ekologicke-olympiady

Envi Web Ekologická olympiáda a Zlatý list 4.10.2014

http://www.enviweb.cz/clanek/skoly/100814

/ekologicka-olympiada-a-zlaty-list

jihočeské novinky.cz

Na jihu Čech proběhlo celostátní 

koloekologické olympiády 16.6.2014

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regi

ony/na-jihu-cech-probehlo-celostatni-kolo-

ekologicke-olympiady/

Parlamentní listy.cz

NET4GAS generálním partnerem nového 

ročníku soutěží Ekologická olympiáda a 

Zlatý list 5.9.2014

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tisko

vezpravy/NET4GAS-generalnim-partnerem-

noveho-rocniku-soutezi-Ekologicka-

olympiada-a-Zlaty-list-333649

Noviny Dobrá média

Jak obnovit poničenou krajinu aneb 

Ekologická olympiáda jde do finále 13.6.2014

http://noviny.dobramedia.cz/jak-obnovit-

ponicenou-krajinu-aneb-ekologicka-

olympiada-jde-do-finale/

ORLICKÝ deník.cz

Gymnázium v České Třebovébylo úspěšné 

v soutěži Ekologická olympiáda 18.5.2014

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/gymnaz

ium-v-ceske-trebove-bylo-uspesne-v-soutezi-

ekologicka-olympiada-20140518.html

JIČÍNSKÝ deník.cz

Ekologická olympiáda: Účastnili se též 

studenti z Hořic 11.5.2014

http://jicinsky.denik.cz/z-regionu/ekologicka-

olympiada-z-triumfu-se-radovali-hradecti-

gymnaziste-20140511-ub6u.html

Príma receptář Ekologická olympiáda ve 3. desetiletí 17.9.2014

http://prima-receptar.cz/ekologicka-

olympiada-ve-3-desetileti/

Prostějovské novinky Na Hloučele se soutěžilo o Zlatý list 5.8.2014

http://pvnovinky.cz/ekocentrum/20459-na-

hloucele-se-soutezilo-o-zlaty-list

deník.cz

Startuje další ročníkpřírodovědných soutěží 

Zlatý list a Ekologická olympiáda 22.9.2014

http://www.denik.cz/ekonomika/startuje-

dalsi-rocnik-prirodovednych-soutezi-zlaty-list-

a-ekologicka-olympiada-2.html  
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Zpráva o hospodaření Sdružení mladých ochránců přírody 
v roce 2014 

V roce 2014 měla kancelář SMOP ČSOP k dispozici finanční prostředky 
ve výši 2 268 583 Kč. Náklady na provoz kanceláře a vyplacená 
podpora pro oddíly i soutěže byly 2 895 510 Kč. Detailnější strukturu 
nákladů obsahuje tabulka níže.  (Všechny částky jsou zaokrouhleny na 
celé koruny.) 

Ztráta za rok 2014 tedy činí 626 928 Kč. Ztráta (na jednání bylo 
rozhodnuto, že ztráta) bude pokryta takto:  

Půjčka ÚVR ČSOP  400 000 Kč  
Zůstatek z minulých let  226 928 Kč 
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Podpora oddílů Rok 2014

Letní tábory (22 táborů) 165 401 Kč

Krátkodobé akce 18 136 Kč

Nájemné kluboven (17 kluboven) 135 718 Kč

Materiální podpora oddílů (40 oddílů) 168 994 Kč

Podpora pražských oddílů z dotace Magistrátu hl.m.Prahy 347 858 Kč

Celkem na podporu oddílů 836 107 Kč

EO národní kolo (včetně mzdových nákladů) 109 500 Kč

EO krajská kola (8 krajských kol) 70 602 Kč

ZL národní kolo (včetně mzdových nákladů) 479 110 Kč

ZL krajská kola (10 krajských kol) 55 004 Kč

ZL OMK (10 místních kol) 22 468 Kč

Praha KK EO a ZL (včetně mzdových nákladů) 110 000 Kč

Celkem na podporu soutěží 846 684 Kč

Komise pro práci s dětmi a mládeží 20 000 Kč

Mdové náklady 686 692 Kč

DPP - externisti 18 400 Kč

Mzdové náklady celkem 705 092 Kč

Nájemné kanceláře 48 000 Kč

Kancelářský materiál 10 570 Kč

Elektrická energie 8 698 Kč

Plyn 19 000 Kč

Vodné, stočné 6 000 Kč

Opravy a udržování 10 000 Kč

Poštovné 4 333 Kč

Mobil 9 526 Kč

Internet 9 450 Kč

Služby - účetní 19 900 Kč

Bankovní poplatky 2 895 Kč

Drobný hmotný majetek 26 268 Kč

Drobný nehmotný majetek 584 Kč

Cestovné 20 975 Kč

Ostatní náklady 1 045 Kč

Provozní náklady kanceláře celkem 197 244 Kč

Zdravotní seminář (2 termíny) 99 275 Kč

Kurz pro začínající vedoucí VOYAGE (lektorné zahrnuto v DPP) 37 287 Kč

Kurzy celkem 136 562 Kč

Biodiverzita (bez DPP) - plakát čápi 24 650 Kč

Trička pro ČSOP 129 171 Kč

Náklady celkem 2 895 510 Kč

Náklady SMOP ČSOP v roce 2014

Podpora soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list

Mzdové náklady

Provozní náklady kanceláře

Kurzy

 



Výroční zpráva SMOP ČSOP 2014 
 

 

 
24 

Dar Lesy ČR 300 000 Kč

Dotace MŠMT (mzdy a podpora oddílů) 754 000 Kč

Dotace MŠMT (soutěže) 160 000 Kč

Účastnické poplatky - kurzy 73 550 Kč

Členské příspěvky za MOP v ČSOP 134 200 Kč

Účastnické poplatky NK ZL 213 000 Kč

Účastnické poplatky EO Praha 2 500 Kč

Účastnické poplatky ZL Praha 1 090 Kč

Magistrát Hl.m.Prahy - ZL 57 000 Kč

Magistrát Hl.m.Prahy - EO 53 000 Kč

Magistrát Hl.m.Prahy 368 550 Kč

Biodiverzita 29 050 Kč

Dar Net4Gas 100 000 Kč

Komise pro práci s dětmi a mládeží 20 000 Kč

Členské příspěvky SMOP 2 200 Kč

Úroky 293 Kč

Jiné zdroje 150 Kč

Celkem 2 268 583 Kč

Výnosy SMOP ČSOP 

 
 

 

 



Výroční zpráva SMOP ČSOP 2014 

 

 

 
25 

Náklady a výnosy 2014 rozdělené podle jednotlivých 

projektů/zakázek

zkkod zaka_nazev castka_md castka_dal  -ztráta/+zisk

1 Jiné zdroje (členské příspěvky, ZL, EO, podpora odd.) 145 466 Kč

11 Jiné zdroje - kancelář 826 336 Kč 927 Kč

13 Jiné zdroje - ZL 144 030 Kč 207 090 Kč

14 Jiné zdroje - EO 10 137 Kč

15 Jiné zdroje - vzdělávání 73 408 Kč 73 550 Kč

1 053 911 Kč 427 033 Kč -626 878 Kč

2 Lesy ČR 300 000 Kč

22 Lesy ČR - podpora oddílů 52 496 Kč

23 Lesy ČR - ZL 172 317 Kč

24 Lesy ČR - EO 75 187 Kč

300 000 Kč 300 000 Kč

3 Net4Gas 100 000 Kč

33 Net4Gas - ZL 99 698 Kč

34 Net4Gas - EO 302 Kč

100 000 Kč 100 000 Kč

42 MŠMT - podpora oddílů 754 000 Kč 754 000 Kč

43 MŠMT - ZL 60 000 Kč 60 000 Kč

44 MŠMT - EO 100 000 Kč 100 000 Kč

5 Komise pro práci s dětmi a mládeží (KDM) 20 000 Kč

51 KDM - kancelář 461 Kč

52 KDM - podpora oddílů 1 245 Kč

53 KDM - ZL 16 825 Kč

54 KDM - EO 1 071 Kč

55 KDM - vzdělávání 398 Kč

20 000 Kč 20 000 Kč

7 Magistrát Hl.m.Prahy - ZL 57 000 Kč 57 000 Kč

8 Magistrát Hl.m.Prahy - EO 53 000 Kč 53 000 Kč

9 Magistrát Hl.m.Prahy 368 550 Kč 368 550 Kč

100 Biodiverzita 29 050 Kč 29 000 Kč -50 Kč

-626 928 Kč  
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Poděkování 

Poděkování za spolupráci a pomoc v roce 2014 patří zejména 
těmto organizacím a osobám: 

Česká rada dětí a mládeže 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Lesy ČR, s. p. 

NET4GAS, s. r. o. 

Hlavní město Praha 

Václav Bartuška a ZO ČSOP Třeboň 

Martin Kříž  

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

ZO ČSOP Strom 

Emilie Pecharová 

Kateřina Adamcová - Petr Kujan 

Nikola Bělousová 

Jan (Albert) Šturma 

Dan Opatrný 

Anna Elexhauserová 

Karolína Nová 

Lenka Tejčková 
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Celie Korittová 

Lukáš Pál 

Mario Gerö 

Jana Vadasová 

Lucie Studená 

Tereza Rádsetoulalová 

Hana Šafářová 

Kristýna Hotová 

Martim Deworetzký 

Jana Hrnčířová 

Milan Maršálek  

Jakub Trubač 

Jeroným Lešner 

Jiří Zahradník 

Kateřina Landová 

Olga Vindušková 

Petr Stýblo 

Jiří Bruthans 

Ladislav Strnad 
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Veronika Niederlová 

Tomáš Kozel 

Anna Stárková 

Tomáš Klimovič 

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity 

Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy 

Ústřední výkonná rada ČSOP 

o. s. ZdrSem – první pomoc zážitkem 

…a všem dalším, kteří se podíleli na organizaci akcí našich akcí 
a nezištně nám poskytovali podporu a informace. 

Děkujeme! 
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