
JAK PŘESVĚDČOVALI VEŘEJNOST, ÚŘADY  
A POLITIKY... 

Schopnost využívat média ve prospěch ochrany ptáků prokázali členové spolku i při kontroverznějších  
kampaních, které měly změnit některá rozhodnutí nebo přimět k činu, který by přispěl k ochraně ptactva.  
První akcí tohoto druhu byl otevřený dopis předsedy a místopředsedy MOS adresovaný ministrovi zahraničí 
ČSFR s výzvou k ratifikaci Mezinárodní konvence na ochranu mokřadů. Tato výzva zůstala bez odezvy  
a ČR přistoupila k této konvenci až v roce 1990. 

Další kampaň se týkala střílení havranů polních na hřbitově v Kroměříži. Několik občanů požádalo o prosaze-
ní zákazu lovu havranů na městském hřbitově. MOS zjistil, že Okresní úřad v Kroměříži vydal tamním mysliv-
cům výjimku ke střílení. Havrani totiž znečišťovali hřbitov trusem a odpadky, které tam nosili ze sousední 
skládky komunálního odpadu. MOS požádal přednostu okresního úřadu o zrušení vydané výjimky 
s vědomím, že ani přednosta nemůže již vydané rozhodnutí změnit nebo zrušit. Tři dny poté informoval MOS 
o svém dopisu přednostovi i místní média a po zveřejnění případu v tisku se již nenašel žádný myslivec, který 
by byl ochoten střílení havranů na hřbitově provádět. 
Několik měsíců se v celostátních médiích udržela kampaň MOS proti povolování výjimek k lovu tetřívků 
v Krušných horách. I přesto, že MOS  jako účastník řízení nesouhlasil s vydáním výjimek Ministerstvem  
životního prostředí ČR, úředníci výjimky k lovu ohrožených tetřívků vydali. Vedení MOS tedy nezbylo než  
medializovat celý problém a pokusit se vytvořit veřejný tlak proti střílení tetřívků. Kampaň byla úspěšná  
a v následujícím roce již MŽP ČR nevydalo výjimky k lovu. 

Podobná nátlaková kampaň byla vedena spolkem proti stavbě protihlukové stěny na mostě Legií v Přerově, 
o níž se zabíjeli ptáci. MOS prosazoval řadu opatření, která by zabránila úhynu ptáků, ale investor Krajský 
úřad Olomouckého kraje je nechtěl realizovat. Teprve když spolek požádal o zásah Českou inspekci životního 
prostředí, podařilo se prosadit realizaci pruhování průhledné protihlukové stěny. 

Informační článek, který vyšel v deníku Svoboda 14. ledna 1999. 

Město Přerov změnilo svůj záměr a rozhodlo, že bude stavět nový Tyršův most podle návrhu prof. Aleny Šrámkové, který skončil v architektonické soutěži na druhém místě.  

Velmi specifickou kampaň vedl MOS od roku 2004 proti stavbě vítězného návrhu nového Tyršova mostu v Přerově. Architektonickou soutěž vyhrál návrh mostu zavěšeného na lanech a spolek měl vážné obavy,  
že do lan budou narážet vodní ptáci. Medializace tohoto problému také přispěla k tomu, že představitelé města změnili názor a rozhodli, že se bude realizovat jiný projekt, bezpečný pro letící ptáky. 

Vítězstvím spolku skončila i kampaň prosazující realizaci 
opatření proti úhynu ptáků na protihlukové stěně  
na mostě Legií v Přerově. 


