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ORNIS - ornitologická stanice 



ZÁMEK 

HRAD HELFŠTÝN 

Týn nad Bečvou 



budova ORNIS 

jezírko, zahrada a lužní les  

ORNIS  

Bezručova 10, Přerov 



stálá expozice Ptáci ČR 

sezónní výstavy 



PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, KONFERENCE 

odborné 

- spolupráce s ČSO, MOS, ČESON, ČZS … 

pro veřejnost 

cestovatelské, přírodovědné,… 

EXKURZE 

Tovačov  Záhlinice NPR Žebračka 



DALŠÍ AKCE 

Vánoční strom pro ptactvo 

Soví noc 

Zahradní slavnost 

Evropská noc pro netopýry 



EKOPORADNA, MYKOLOGICKÁ PORADNA 

 

ZÁCHRANNÁ STANICE 

 

VÝZKUM A JEHO APLIKACE 

 

KNIHOVNA 

 

Další aktivity: 

Aktivní spolupráce s jinými subjekty (Krajská konference EVVO, poradní sbor - KÚ OK, 

Oslavy lesa – Lesy ČR, Den Země – SVČ Atlas a BIOS a MMP, ČSO a MOS, ČZS, Sluňákov, studenti 

UP Olomouc, MŽP (Ramsar), ČSOP, ...  

Putovní výstavy 

Pomoc a účast při realizaci školních projektů, zapůjčení prostor k prezentaci 

Vedení prací SOČ 

Výtvarné soutěže, rukodělné dílny, VP „na klíč“ 

Odborné přednášky a lektorování, vydávání publikací,…  

 

 



Zaměstnanci 

pedagog volného času a ekoporadce 

lektor VP a pracovník záchranné stanice  

       

3 odborní pracovníci – vedoucí, ornitolog, parazitolog 

1 preparátor 

1 knihovník 

1 technický personál 

 

1- 2 dobrovolníci , 3-5 praktikantů odborných SŠ   

externí pracovníci – lektoři, veterinární lékař,… 

 

Financování 



Zkušenosti, klady a zápory,… 

- příspěvková organizace - finance jen na provoz !?! ,nemožnost být příjemci různých 

  druhů podpory (jen partnerské projekty), problémy s kofinancováním… 

- odborní pracovníci jsou nuceni zastávat funkce projektových manažerů … a nejen těch… 

- muzejní pedagogika – vzdělávání 

- letitost expozice a stav celé budovy, ohrožení záplavami 

 

- účastníci programů a akcí spíše 1. stupeň, u 2. stupně a SŠ nutná větší investice učitelů 

 do organizace, nedostatek financí nebo až zákaz ředitele ve školách, velká konkurence subjektů  

(nezapočitatelnost MŠ v indikátorech grantů) 

- rodiny s dětmi, senioři, ženy na mateřské – potenciál v akcích pro speciální skupiny, ale spíše všeobecná 

témata (nezájem ze strany škol o úzce specializované programy) 

  

-nutná elektronická i „papírová“ forma propagace – zahlcenost a výmaz informací, vyšší náklady pro nás 

-„pěstování“ osobních vztahů  

 

- zvyšující se „odtržení“ (nejen) dětí od reality a přirozenosti, strach ze „živého“ a odpor k němu vyplývající z 

nedostatku zkušeností a vědomostí 

- posun hodnot a priorit společnosti 

 



- kladná zpětná vazba – příjmy zvířat do ZS na základě znalostí účastníků akcí a programů, 

  opětovné návštěvy  

 

- podpora EVVO vedením organizace a spolupráce ORNIS s Odborem ŽP MM Přerova, KÚ OK –  

 mít co nabídnout, neuzavírat se 

 

 

Chuť pracovat, invence … 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMY  ORNIS  
 návštěvnost 
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2010      12 programů     2981 účastníků          (celkem 6352 návštěvníků) 



2014 

Atlas ptáků neobyčejných 



2013 

Ve městě to žije! 



2012 

Poslouchej jak netopýr 



2011 

Ptáci, 

máte mokro v práci? 



2011 

Dary lesa 



2010 

Jak se nosí peří 



 

 

Zimní 



Ježkův rok Jarní 



Stromy 

Putování k jesličkám 



Sovy do škol 

Ejhle, žába! 



Ptáci 

Atlas ptáků neobyčejných 

 

Pod kloboukem  

Bylinková zahrádka 

Zvířecí školka 

Na návštěvě v záchranné stanici 

 

 



www.ornis.

cz 
 

Hezký den! 

http://www.ornis.cz/
http://www.ornis.cz/

