
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České 

republice (cca 8.500 členů, z toho 3.300 dětí) zaměřenou na konstruktivní a aktivní 

práci v přírodě a pro přírodu vyvíjenou ve třech hlavních směrech: ochrana přírody, 

péče o životní prostředí a ekologická výchova. Snaží se působit na občany v duchu 
odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu 

živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně 

člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné 

právo mezi člověkem a přírodou. Své poslání vykonává prostřednictvím základních organizací (ZO). 

Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) a jeho Centrum pro děti a mládež jsou ústředním článkem 

ČSOP v oblasti "práce s dětmi a mládeží" a stará se o všechny mladé lidi s kladným vztahem k přírodě v celé 

České republice.  

1. ZO ČSOP Polička 
Adresa sídla:   Parkány 40, 572 01 POLIČKA 

Kontaktní adresa:  Ing. Martina Vopařilová – předseda organizace,  

Erbenova 508, 572 01 POLIČKA 

Tel.: 776 305 985 

E-mail: csop.policka@unet.cz 

Počet stálých členů: 26        Počet spolupracovníků: velmi mnoho 

Vznik: 23.3.1993 

Okruhy činnosti:  

 údržba ekologicky významných území – dlouhodobě ošetřujeme významné krajinné prvky na 

Poličsku za podpory dotačních titulů z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, a to za 

účelem zachování přírodě blízkého charakteru mokřadních společenstev zejména na těchto lokalitách: 

Přírodní rezervace Damašek - mokřadní louka s mnoha vzácnými druhy rostlin (ostřice, rosnatka, 

vstavače….),VKP Pod nádražím a VKP Pod kravínem v Borové u Poličky a VKP Suchopýrek v obci 

Nedvězí. Celková výměra  udržovaných ploch je 8 ha. Spolupracujeme v tomto s AOPK Pardubice a 
Správou CHKO Žďárské vrchy. 

 mapování biotopů -  průběžně kontrolujeme vytipované lokality s výskytem ohrožených druhů 

rostlin i živočichů. Ve spolupráci s AOPK Pardubice jsme shromažďovali podklady pro čerpání dotací 

na péči o nové lokality. 

 účast ve správních řízení – naši členové se účastní řízení o povolování kácení dřevin ve městě, 

udělování náhradních výsadeb a řízení o zásazích, jimiž mohou být dotčeny zájmy přírody v Poličce a 

blízkém okolí. Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních máme pro obce 

Polička, Pomezí a Nedvězí. 

 výsadba zeleně – každoročně ku příležitosti Dne země vysadíme alej stromků ve volné krajině a 

během roku o ně pečujeme 

 systematická práce s kolektivem dětí a mládeže – pod záštitou ZO funguje oddíl Mladých 

ochránců přírody Brontíci  v Pomezí (kontakt: Broněk Králíček, ZŠ Pomezí). Cílem oddílu je umožnit 

dětem smysluplně využít volný čas. Vychovává děti pro práci v kolektivu, kde všichni spolupracují a 

pomáhají si. Formou her jsou děti vedeny k poznávání a ochraně přírody, učí se různým znalostem a 

dovednostem jak z přírodovědy, tak z tábornictví, turistiky, sportu apod. Základem činnosti MOPíků  je 
pravidelná celoroční činnost zaměřená na poznávání a aktivní pomoc přírodě a těsná spolupráce s 

dospělými v ČSOP. Naším cílem není vychovat "nadupané přírodovědce" či "fanatické ekology", ale 

každému přiblížit svět okolo nás (tedy i přírodu) tak, aby s filosofií rovnoprávného vztahu ke svému 

okolí vydržel celý život. Činnost poličského oddílu Triturus je v současné době pozastavena z důvodů 

zaneprázdnění vedoucích oddílu vlastními čerstvě narozenými potomky. S jeho obnovou se v budoucnu 

počítá. 

 setkání přátel přírody - naši členové opět zajišťují pravidelná víkendová setkání se zábavným i 

odborným programem, kterého se účastní okolo  80 lidí z celé republiky . 
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