
NOVODOBÁ HISTORIE 1991 - 2012 
Počátkem roku 1991 připravovalo několik mladších členů Moravského ornitologického sdružení a Českého svazu ochránců přírody  
v Přerově obnovení činnosti Moravského ornitologického spolku. Členy přípravného výboru byli: Pavel Džubera, Václav Plšek, Jaroslav 

Svoboda, Jiří Šafránek a Marek Tomčala. Jejich snaha vyvrcholila 18. 3. 1991 registrací stanov Moravského ornitologického spolku 
Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-5962/91.  

V roce 1992 došlo ke sloučení Moravského ornitologického sdružení a Moravského ornitologického spolku. Do té doby bylo MOS-

sdružení zájmovou skupinou ornitologů bez právní subjektivity. Většina členů sdružení, kteří zaslali vyplněný dotazník, souhlasila  

se sloučením a se společným působením v registrovaném občanském sdružení Moravský ornitologický spolek. 
Vedení spolku se od jeho znovuzaložení věnovalo převážně ochraně ptactva a životního prostředí pomocí osvěty a práce s nejširší ve-

řejností. Spolek začal vydávat letáky s návody na výrobu ptačích budek, krmítek, napajedel i na propagaci ochrany jednotlivých  
druhů ptáků. K informování veřejnosti využívalo vedení spolku média a později i Internet. Do ochrany ptáků se zapojily stovky dobro-

volníků a někteří z nich se postupně stávali členy spolku. Zatímco na konci roku 1991 měl spolek pouhých 32 členů, již v roce 1999 

sdružoval MOS 1700 členů z celé republiky, včetně Slovenska. 
Pro své členy vydával spolek vlastní časopis „Moravský ornitolog“ (1992-1995), který byl později přejmenován na „Ptáci kolem 
nás“ (1996-2004). Od sloučení s ČSO dostávají členové časopis „Ptačí svět“. Odborné a vědecké články publikují ornitologové  
ve sborníku „Zprávy MOS“, který je distribuován do stovek odborných knihoven po celém světě. 
Moravský ornitologický spolek je jednou z nejvýznamnějších organizací na ochranu přírody a životního prostředí v České republice. 

První novodobé Stanovy Moravského  
ornitologického spolku s registrací Minis-
terstva vnitra ČR ze dne 18. 3. 1991  
pod č.j. VS/1-5962/91 a první výtisk  
stanov MOS z roku 1992.  

Osvědčení Federálního úřadu pro vynálezy 
o zápisu ochranné známky – loga Morav-

ského ornitologického spolku ze dne  
18. 12. 1992.  

V roce 1992 začal spolek vydávat vlastní 
časopis „Moravský ornitolog“, který byl 
později přejmenován na „Ptáci kolem nás“ 
a vycházel až do roku 2004, kdy se MOS 
stal pobočkou ČSO.  

Od roku 1993 pořádá MOS ornitologické exkurze  
pro veřejnost. Zpočátku je vedl Jiří Polčák, potom Pa-
vel Šálek a Adolf Goebel a nyní se do vedení exkurzí  
zapojili i Jaroslav Koleček, Jan Vidlař a Martin Vyma-
zal. V některých letech pořádá spolek i více než deset  
exkurzí ročně, kterých se účastní desítky zájemců  
o poznávání a pozorování ptactva.  

 Rorýs obecný je jedním z cílových druhů společného pro-
jektu MOS, České společnosti ornitologické a České  
společnosti pro ochranu netopýrů s názvem „Pod jednou 
střechou“. Cílem projektu, který probíhá od roku 2012  
je ochrana rorýsů, netopýrů a dalších druhů chráněných  
živočichů vázaných svým výskytem na lidská sídliště  
a budovy. 

Nedílnou součástí projektu „Pod jednou střechou“ 
je mapování hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů  
ve městech, za podpory krajských i městských úřa-
dů. MOS v Přerově úzce spolupracuje 
s magistrátem města např. při kontrolách vyvěše-
ných budek. Projekt je financován prostřednictvím 
Nadace partnerství z prostředků Programu švýcar-
sko-české spolupráce. 

V roce 1997 oslovilo vedení spolku všechny 
dosavadní zájemce o letáky MOS a nabídlo 
jim členství v Moravském ornitologickém spol-
ku. Během několika měsíců se přihlásilo  
několik set nových členů a MOS je stal jednou 
z největších organizací na ochranu přírody 
v České republice.  

V době, kdy vedl Ornitologickou stanici RNDr. 
František Hanák, se podařilo rozšířit společně 
vydávaný sborník Zprávy MOS do 340 knihoven 
43 zemí světa. Výměnou za něj dostávala kni-
hovna Ornitologické stanice řadu zahraničních 
ornitologických časopisů i sborníků.  

Moravský ornitologický spolek v letech 1995 - 2004 sponzo-

roval výrobu jmenovek v ZOO Olomouc, Ostrava, Brno, Zlín, 
Jihlava, Chomutov, Hodonín a Vyškov. Členové MOS za to zís-
kali bezplatný vstup do těchto zoologických zahrad. Na výro-
bě jmenovek zvířat se podílel Václav Plšek, který byl auto-
rem ilustrací zvířat i odborných textů.  


