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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. Úkoly může SMOP dostávat i od 
Sněmu a Ústřední výkonné rady ČSOP, které je současně 
poradním orgánem. 

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 2019 se dočtete v jeho 
výroční zprávě, kterou je 
možné získat v elektronické 
podobě na webu ČSOP (www.csop.cz) nebo v tištěné podobě 
v Domě ochránců přírody ČSOP v Praze. 

http://www.csop.cz/
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Členové Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP v roce 2019 

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 mohouZO 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. 2019byly 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 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), 
11. ZO ČSOP Oriolus, Prostějov (MOP Rejsci), 
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12. ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory (Junior Ranger  
Jizerské hory a MOP Zbojníci), 

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 Draci), 
20. ZO ČSOP 16/01 Třeboň (oddíl Volavky), 
21. ZO ČSOP 01/30 TROJA (oddíl Pterodactylus), 
22. ZO ČSOP 68/12 Lubno (oddíl Markazíni), 
23. ZO ČSOP 37/02 Ophidia (oddíl Ophidia Junior Ranger), 
24. ZO ČSOP 13/19 Včelaříci (oddíl RAKOVČELAŘÍCI),  
25. ZO ČSOP Šípek, České Budějovice (Hirundo). 
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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 se v roce 2019 sešla jednou a to 17. prosince. 

Hlavním bodem bylo hospodaření v roce 2019 a rozpočet na rok 
2020 a seznámení s aktivitami SMOP chystanými na rok 2020 a 
přijetí ZO ČSOP Šípek (oddíl Hirundo) do Rady SMOP ČSOP. 

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. 

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 2019 pětičlenný tým 
ve složení Lenka Žaitliková, Eliška Zemanová, Irena Drástalová, 
Renáta Kazdová a Anna Kučerová. Řada aktivit organizovaných 
kanceláří SMOP ČSOP pak probíhala ve spolupráci s externisty a 
dobrovolníky. 
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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. 
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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. Podpora práce s oddíly dětí má v ČSOP více než 25letou 
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, 



Výroční zpráva SMOP ČSOP 2019 
 

 

 
8 

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 2019 bylo při ČSOP registrováno 65 oddílů mladých 
ochránců přírody s celkovým počtem 1576 dětí do 18 let (z toho 
118 ve věku 15-18 let), o které se staralo 272 dospělých, celkem 
tedy 1848 lidí zapojených do oddílové činnosti. (Další dětské 
členy do 18 let má ČSOP mimo oddíly v rodinném a 
individuálním členství.) I když naše oddíly jsou velmi různorodé, 
z pohledu statistiky se dá říci, že v roce 2019 měl průměrný 
oddíl ČSOP 24 členů a 4 vedoucí. 

V roce 2019 proběhlo celkem 51 oddílových táborů, z toho 27 
jich žádalo o podporu. Tábory trvaly dohromady 570 dní a 
zúčastnilo se jich více jak 1024 mopíků. 

Dále oddíly mopíků uspořádaly 552 akcí v délce 1 – 6 dnů. 



Výroční zpráva SMOP ČSOP 2019 

 

 

 
9 

 

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 2019 především 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v rámci Programů 
státní podpory práce s dětmi a mládeží a partner ČSOP, státní 
podnik Lesy ČR a na krajské úrovni také Magistrát Hlavního 
města Prahy a Krajský úřad Libereckého kraje. 
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Finanční podpora 

Podpora pravidelné celoroční činnosti 

V roce 2019 proběhla podpora oddílů ve čtyřech tradičních 
oblastech: podpora kluboven, letních táborů, akcí 
a metodického vybavení. 

Hlavním kritériem podpory pravidelné činnosti byl počet 
dětských členů oddílů a aktivita oddílu (počet uspořádaných 
akcí). 

O podporu požádalo 48 oddílů. Nájemné kluboven mopíků bylo 
podpořeno částkou 117.497 Kč, jednalo se celkem o 18 
kluboven. Největší zájem byl o podporu na materiální vybavení 
pro oddílovou činnost. Celkem pro své oddíly pořídily vybavení 
za 248.698 Kč. Dále bylo částkou 56.449 Kč podpořeno 
pořádání oddílových akcí. 
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Podpora letních táborů 

SMOP ČSOP v roce 2019 podporovalo letní tábory oddílů ČSOP 
částkou 35 Kč na každý den strávený mopíkem na táboře. 
O tuto podporu požádalo 27 táborů. Doputoval k nim příspěvek 
v celkové výši 270.944 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 
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653.000 Kč na základě jejich projektů. 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. 

 
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, 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. 

Školení, kvalifikace a výměna zkušeností 

V průběhu roku 2019 jsme pokračovali ve vzdělávacích 

aktivitách jako v roce předchozím. Vedoucím jsme nabídli opět 

příležitost k vzdělávání v oblasti vedení táborů (akreditace 

Hlavní vedoucí tábora) - kurz se však z důvodu nízkého počtu 

přihlášených vedoucích nekonal, kurz první pomoci a 

pokračovali jsme v rozvíjení přírodovědných znalostí vedoucích 

http://www.mopici.cz/
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prostřednictvím kurzu Vítr do plachet, který proběhl ve 

Volduchách u Rokycan. Všichni vedoucí byli pozváni ke sdílení 

zkušeností na podzimním Setkání vedoucích, které se 

uskutečnilo v Rakovníku. 

 

Kurz pro hlavní vedoucí tábora 

Kurz pro hlavní vedoucí tábora byl v roce 2019 zrušen z důvodu 

nízkého počtu účastníků. 

 

Zdravotnický seminář 

K proškolení našich vedoucích v oblasti táborového zdravotníka 
využíváme již řadu let profesionální organizaci ZDrSEM. Jejich 
kurzem s akreditací Zdravotník zotavovacích akcí pro děti a 
mládež v roce 2019 úspěšně prošli 2 vedoucí. 
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Vítr do plachet 

Tento kurz je každoročně zaměřen na vybrané téma 
(pedagogika a psychologie, vodácký výcvik, nocování v 
přírodě,...). V roce 2019 byl kurz orientovaný na výuku dětí v 
přírodě, proběhl ve Volduchách u Rokycan a absolvovalo jej 9 
vedoucích. 

VOYAGE - Základní kurz pro začínající vedoucí 

Kurz Voyage bohužel v roce 2019 neproběhl z důvodu nízkého 
počtu účastníků.  
 
Setkání vedoucích 
 
V roce 2019 se setkání vedoucích uskutečnilo v Rakovníku, kam 
všechny pozval oddíl RAKOVčelaříci při ZO ČSOP Včelaříci. 
Během setkání vedoucí změřili jsme své síly v bowlingovém 
turnaji, osvěžili si znalosti zdravovědy, dozvěděli se zajímavosti 
o včelách samotářkách, navštívili Skryjská jezírka, muzeum 
Joachima Barranda, zkusili si najít vlastního trilobita a zbyl čas i 
na výměnu zkušeností. Celkem se zúčastnilo 23 vedoucích. 

Materiální a metodická podpora 

Koncem roku jsme všem oddílům nabídli v rámci tzv. zimního 
balíčku tři sady samolepek vážek, jarních rostlin a motýlů, které 
jsme vydali k tomuto účelu, karetní hru kvarteto - členovci, 
nové metodické návody pro pozorování přírody (v pdf), 
oblíbené KPZ pro vedoucího (obsahovala drobné pomůcky a 
návody na hry), atlasy do kapsy k určování léčivých rostlin, hub 
či ptáků, kalendář ČSOP, desková hra Strážce přírody, publikace 
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Krajina nápadů, určovací kláče vodních bezobratlých, půdních 
bezobratlých a lučních bezobratlých a pexeso s netopýry. I 
tentokrát si vedoucí sami zvolili, jaká kombinace materiálů se 
jim pro práci s oddílem hodí a ta jim byla zdarma poskytnuta. 
Materiální podporu využilo 44 oddílů. 

Soutěže ČSOP 

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

 

Zlatý list 

Zlatý list je soutěž kolektivů určena dětem ve věku do 15 let 
(žákům základních škol). V přírodovědných znalostech mezi 
sebou soutěží šestičlenná družstva z oddílů, kroužků i škol. 
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Na jaře 2019 proběhlo 22 základních kol a 13 krajských kol (v 
Karlovarském kraji kolo neproběhlo z důvodu nízkého počtu 
účastníků). Národní kolo se uskutečnilo 17. - 22. 6. 2019 ve 
Vanově u Telče. Celkem se Zlatého listu zúčastnilo 3 798 
soutěžících. 
 
Další informace o 
Zlatém listu jsou k 
dispozici na webu 
soutěže 
www.zlatylist.cz 
 

Ekologická olympiáda 

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

Během jara 2019 se uskutečnila druhá část krajských kol 23. 
ročníku Ekologické olympiády ve školním roce 2018/19. Ten byl 
již tradičně tematicky propojený. Tématem celého ročníku byl 
„Management v ochraně přírody“. Krajská kola proběhla ve 
všech krajích ČR. 

24. ročníku Ekologické olympiády se zúčastnilo 443 studentů 
v krajských kolech a dalších 44 v kole národním. Vzhledem 
k tomu, že soutěží tříčlenné týmy, připadá na krajské kolo 
průměrně 10 soutěžních týmů. Průměrné krajské kolo trvalo 
2,5 dne. 

Národní kolo EO proběhlo 18. – 21. 6. 2019 v Blansku v 
Jihomoravském kraji. Nejdříve studenti poměřili své síly při 
poznávání přírodnin a znalostním testu. Následoval praktický 

http://www.zlatylist.cz/
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úkol, který proběhl na Hádech u Brna. Studenti při něm 
hodnotili a navrhovali management tohoto území. Své zjištění a 
názory poté obhajovaly v prezentaci před porotou. Ta hodnotila 
nejen odbornou část, ale také úroveň prezentace (vč. projevu). 
Porota ocenila nejen znalosti, ale i vynikající projev týmů na 
prvních místech.  

Vítězem 24. ročníku EO se stal tým z Gymnázia Brno, před 
druhým Gymnáziem Budějovická z Prahy a třetím Sdružením 
Arachne.  

Odborná porota NK EO:  
Martin Záruba - Lipka, Brno 
Antonín Krása - CHKO Moravský kras 
Michal Juříček - OKRAS z. s. 
Lubomír Tichy - Ústav Botaniky a zoologie, PřF, MU 
Jan Sychra - Ústav Botaniky a zoologie, PřF, MU 
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Odborní partneři národního kola: 
Agentura ochrany přírody a krajiny 
Přírodovědecká fakulta Masarykovi Univerzity  
OKRAS z. s. 
CHKO Moravský kras 
 

 
 
Národní kolo organizačně zajistilo Sdružení mladých ochránců 
přírody ČSOP společně se školským zařízením Lipka z Brna. Na 
odborné spolupráci se podílela řada dalších organizací, institucí 
a firem.  

V září se s novým školním rokem rozběhl 25. ročník Ekologické 
olympiády. Po dobré zkušenosti z předchozích let bylo opět 
určeno základní téma celého ročníku, tentokrát „Kvalita vody, 
půdy a ovzduší v lidských sídlech“. Pořadatelé do konce 
kalendářního roku uspořádali celkem 11 krajských kol v těchto 
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krajích: Královéhradeckém, Středočeském, Olomouckém, 
Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském, Jihomoravském, 
Pardubickém, Praze, Vysočině a Zlínském. (Ročník bude 
pokračovat jarními koly v roce 2020.) 

SMOP ČSOP uspořádal 7. – 8. 11.2019 pražské krajské kolo 
Ekologické olympiády ve spolupráci s Domem ochránců přírody 
a Domovem SueRyder na Praze 4. Teoretické testy a obhajoby 
proběhly přímo v zázemí výše jmenovaných institucí. Praktický 
úkol, jehož zadáním bylo zhodnocení vlivu rekultivace okolí 
potoka Rokytka na kvalitu vody, půdy a ovzduší.  

Kola se zúčastnilo 9 soutěžních týmů, přesvědčivě zvítězil tým 
z Gymnázia Budějovická se ziskem 131 bodů ze 160 možných. 
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 
NET4GAS, s. r. o. a od září 2019 i Státní fond životního prostředí 
ČR, podpora se týkala i základních a 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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Zpráva o hospodaření Sdružení mladých ochránců přírody 
v roce 2019 

Rozvaha 
  

   AKTIVA 1. 1. 2019 31.12.2019 

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 11 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 25 39 

IV. Opravy k dlouhodobému 
majetku celkem -25 -28 

B. Krátkodobý majetek celkem 583 553 

II. Pohledávky celkem 29 369 

III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 552 182 

IV. Jiná aktiva celkem 2 2 

AKTIVA CELKEM 583 564 

PASIVA     

A. Vlastní zdroje -650 -688 

II. Výsledek hospodaření celkem -650 -688 

B. Cizí zdroje celkem 1233 1252 

II. Dlouhodobé závazky celkem 860 860 

III. Krátkodobé závazky celkem 146 145 

IV. Jiná pasiva celkem 247 227 

PASIVA CELKEM 583 564 
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Výkaz zisku a ztráty v roce 2019 
 

2019 
 

A. NÁKLADY   

I. Spotřebované nákupy celkem 1498 

II. Služby celkem   

III. Osobní náklady celkem 1686 

V. Ostatní náklady celkem 1423 

VI. Odpisy, prod. majetku, tvorba a použití 
rezerv 4 

VIII. Daň z příjmů   

NÁKLADY CELKEM 4611 

B. VÝNOSY   

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1074 

IV. Ostatní výnosy 31 

VI. Přijaté příspěvky celkem 317 

VII. Provozní dotace celkem 3151 

VÝNOSY CELKEM 4573 

Výsledek hospodaření před zdaněním -38 

Výsledek hospodaření po zdanění -38 

 

 

V roce 2019 měla kancelář SMOP ČSOP k dispozici finanční 
prostředky ve výši 4.573.000 Kč. Náklady na provoz kanceláře a 

vyplacená podpora pro oddíly i soutěže byly 4.611.000Kč. 

Ztráta za rok 2019 tedy činí 38.000 Kč. 
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Poděkování 

Poděkování za spolupráci a pomoc v roce 2019 patří zejména 
těmto organizacím a osobám: 

Česká rada dětí a mládeže 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Státní fond životního prostředí ČR 

NET4GAS, s. r. o. 

Hlavní město Praha 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

ZO ČSOP Strom 

Luděk Hrnčíř 

Jaroslav Síbrt 

Milan Maršálek 

Kateřina Landová 

Lucei Buchbauerová 

Tomáš Kozel 

Anna Kučerová 

Ondřej Kolouch 

Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy 
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Ústřední výkonná rada ČSOP 

o. s. ZdrSem – první pomoc zážitkem 

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

Děkujeme!  

 

 

 

 

 


