
JIŘÍ ŠAFRÁNEK - OCHRANA PTÁKŮ A MÉDIA 

Jiří Šafránek (vlevo) byl v roce 1987 členem Ornitologického kroužku, který vedl RNDr. Josef Chytil, současný vedoucí 
ornitologické stanice (druhý zleva). Členem kroužku byl i Jaroslav Svoboda (první zprava) a Pavel Džubera (třetí  
zprava). Oba se v roce 1991 aktivně podíleli na obnově činnosti MOSu. 

Ornitologa zastihnete při terénní práci v jakémkoliv ročním období i počasí…  

Jiří Šafránek (1964) pochází z Osenice (okr. Jičín). Většina jeho života je však úzce spjata 
s Přerovem. Jeho vztah k přírodě ho přivedl k široké angažovanosti v této oblasti.  
Aktivně působil v Českém svazu ochránců přírody i v Moravském ornitologickém sdruže-
ní. Spolu s několika kolegy se v roce 1990 rozhodl obnovit Moravský ornitologický  
spolek (MOS). To se podařilo a spolek vznikl oficiální registrací stanov Ministerstvem  
vnitra 18. 3. 1991. Jiří Šafránek se stal jeho prvním prezidentem. I přesto, že na konci 
roku 1991 měla tato organizace pouhých 32 členů, v roce 1999 sdružoval MOS již 1700  
členů z celé republiky, včetně Slovenska. MOS se stal nejdynamičtěji se rozvíjející ochra-
nářskou organizací po revoluci v roce 1989. 

V roce 1996 pod vedením Jiřího Šafránka, realizoval spolek projekt "Zlepšování vztahu 
veřejnosti k ochraně přírody" za podpory americké nadace The Foundation for a Civil  
Society. Za úspěšnou kampaň "Získávání veřejnosti pro ochranu přírody a ptactva" získal 
MOS v mezinárodní soutěži realizovaných projektů v roce 1997 od japonské nadace 

Sasakawa 3. cenu ve výši 3000 USD.  
Po katastrofálních povodních v roce 1997 byl Jiří Šafránek jedním z těch, kteří svým  
mimořádným osobním nasazením zachránili řadu cenných a téměř zničených exponátů 
Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově a společně s RNDr. Františkem  
Hanákem zajistil prostředky na jejich renovaci a záchranu. V mnoha případech  
se jednalo o jediné a unikátní doklady výskytu vzácných ptačích druhů na území ČR.  
Jiří Šafránek byl iniciátorem sloučení MOSu s Českou společností ornitologickou v roce 
2005. Tento krok se stal významným milníkem v dějinách české ornitologie, protože  
fakticky znamenal sjednocení ornitologického hnutí v České republice a zvýšení jeho 
prestiže v mezinárodním měřítku. Jiřímu Šafránkovi, který stál v čele MOSu třináct let, 
byl udělen titul Čestný prezident MOS.  
V současnosti pracuje jako místopředseda výboru MOS, pokračuje ve své odborné  
osvětové publikační činnosti a zapojuje se do mnoha dalších ochranářských aktivit. 

Jiří Šafránek nebyl nikdy "salónním 
ornitologem" a jeho vynikající  
orientace v terénu a znalosti chová-
ní ptáků ho dovedou neomylně  
i k hnízdům, které hned tak někdo 
nenajde. V tomto případě to byl 
bramborníček černohlavý.  

Fotografování sýkořice vousaté 
v Tovačově.  

Prestižní ocenění japonskou mírovou nadací Sasakawa bylo spojeno na tehdejší dobu  
i se značnou částkou peněz, určenou na další činnost spolku.  


