
Přehled členů ČSOP, kterým bylo uděleno vyznamenání „Svaz děkuje“ 
 
V roce 2010: 

� Mgr. Filip Jetmar (nar. 1973), ZO ČSOP Rybák Svitavy 

 Za dlouhodobý aktivní a výrazný podíl v ochraně lesních i nelesních ekosystémů na 
 území Svitavska v podobě monitoringu organizmů, managementu, správních řízení, 
 dalších jednání i realizaci praktické ochrany a informačních prvků. 

 

� Jaroslav Trakal (nar. 1917), ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 

 Za dlouhodobý přínos v oblasti entomologie, botaniky, ornitologie. Pan Trakal je 
 nejstarším kroužkovatelem ve Střední Evropě. Působil v Národním muzeu v Praze, na 
 přírodovědecké fakultě UK Praha, v ZOO Praha. Je autorem odborných článků 
 v časopise Živa a Vesmír.  
 
� Mgr. Hana Kleinová (nar. 1973), ZO ČSOP Hořepník 

 Za obětavou práci pro ČSOP, za přínos při zvyšování kvality odborné práce v ochraně 
 přírody v rámci Svazu i v rámci hnutí Pozemkové spolky ČR. 
 

� Jiří Bartl (nar. 1935), ZO ČSOP Rousínov 

 Za dlouholetou práci v ochraně přírody, zvláště při ochraně ptactva a její propagaci a 
 popularizaci. Pan Bartl se věnuje podpoře hnízdních možností ptactva, výrobě a 
 vyvěšování budek, jejich sledování. Informuje veřejnost o ptactvu prostřednictvím 
 besed, přednášek s promítáním fotografií a krátkých filmů z vlastní tvorby. Pro 
 veřejnost také organizuje vycházky do přírody. 
 

V roce 2011: 

� Mgr. Petra Orálková (nar. 1984), ZO ČSOP Oriolus, ČSOP – RS Iris 

 Za dlouhodobý výrazný podíl na rozvoji Ekocentra Iris, za tvůrčí přístup při přípravě a 
realizaci ekologických výukových programů, za organizaci osvětových akcí i 
praktických aktivit v terénu. 

 
V roce 2012: 
 

� Jana Černá (nar. 1954), ZO ČSOP Zlatá studánka 

Za dlouholetou práci v ČSOP, za dlouholeté vedení oddílu MOP Křečíci, za 
organizování přednáškové činnosti. Paní Jana Černá systematicky a vždy s úsměvem 
každodenně pracovala s obrovským pracovním nasazením, organizovala práci pro 
naši přírodu, životního prostředí a sdružovala naše členy s obdobným životním 
názorem a prioritami. 

 
� RNDr. Jitka Loubová (nar. 1939), ZO ČSOP Botič – Rokytka 

Za dlouholeté vedení ZO ČSOP Botič - Rokytka. Paní Dr. Loubová kolem sebe 
soustředila stabilní „partu“, která vede největší pražskou organizaci cílevědomě a 



úspěšně již řadu let. Také za dlouholeté řízení Ekocentra – její úloha je nezastupitelná 
při organizaci našich exkurzí i práce v terénu. 

 
� Petr Kunc (nar. 1942), ZO ČSOP Hloučela, ČSOP – RS Iris 

Za dlouholeté působení ve výboru ČSOP Hloučela, za obětavé zapojení do 
managementu chráněných území na Prostějovsku a aktivní podílení se na zajišťování 
prací na projektech v biokoridoru Hloučela. 

 
� Zdeněk Karlík (nar. 1950), ZO ČSOP 71/01 Olomouc 

Za dlouholeté působení v organizaci, za mimořádné organizační schopnosti a 
manuální zdatnost, kterou oceňujeme zejména v případech naší hlavní činnosti – 
ošetřování starých stromů. 
 

V roce 2014: 
 

� Mgr. Tereza Zajíčková (nar. 1965), ZO ČSOP Hloučela 

Za dlouholetou spolupráci s Regionálním sdružením Iris, za obětavé vedení 
hospodářské agendy a zkušené finanční poradenství ostatním základním organizacím. 
Též  za mnohé aktivity týkající se tvoření a výtvarných dílen, ekologických programů 
pro děti, školní mládež a veřejnost. 
 

� Petr Podhorný (nar. 1967), ZO ČSOP Bělozářka 

Je zkušeným ornitologem, v minulých letech se aktivně zapojil do programu 
vyvěšování budek pro dravce a sovy, vede řadu vycházek spojených s pozorováním 
ptactva, podílí se na tvořivých dílnách zaměřených na zhotovení ptačích budek a 
krmítek. Každoročně se aktivně zapojuje do managementových zásahů na lokalitách 
v péči Pozemkového spolku Prostějovsko.  
 

� Ing. Veronika Souralová (nar. 1968), ZO ČSOP Krkonoše 

Věnuje se systematickému pořizování fotografických celků ze životy hmyzu, vydala 
pohádkovou knihu o mravencích, motýlech a o životě včel, provozuje fotografickou 
galerii, pořádá přednášky o přírodě, hmyzu a cestování, popularizuje hmyz v rozhlase.  
 

 
 
 

 
 
  


