Výroční zpráva 2013
V roce 2013 se scházel výbor přibližně každých čtrnáct dní ve složení Eva Bartošová
(předseda), Kristýna Pavlíková (hospodář), Ondřej Bartoš a Tomáš Koliba. Organizace měla
19 více či méně aktivních členů. Uspořádali jsme 13 akcí a zasadili 120 stromů. Velkým
úspěchem spolku je podání několika žádostí o grant včetně projektu Ekocentrum Poodří.
Jednotlivé akce spolku:
Běžky Veřovické vrchy (19.1. Koli)
Již téměř tradiční zimní akce, kde se zkušení běžkaři kochají krásami přírody, zatímco ti méně
zkušení proklínají sníh, že a) hodně klouže nebo b) málo klouže. Letos jsme si vybrali trasu
přes Veřovické vrchy. Začali jsme pod Javorníkem a přes Dlouhou, Krátkou, Huštýn,
Trojačku a Jehličnou úspěšně dorazili do Hostašovic. Snad netřeba popisovat množství
dramatických situací, během nichž se nejeden z nás zapřísahal, že už nikdy na běžky
nestoupne, krkolomných pádů doprovázených praskáním lámaných kostí nebo cestu místy,
kudy by se člověk neodvážil ani pěšky. Přesto všichni (včetně psů) trasu zvládli a už mažou
běžky na další cestu.

Rumunsko Fagaraš (8.7. Urbík)
Do Rumunska na hory jsme vyrazit chtěli, stačilo už jen vybrat kam a to jsme rozhodli na
Silvestra 2012/13. Vybrali jsme Fagaraš, nejtěžší z kudrnovského putování po Karpatech. V
červenci se na brněnském ÚANu nakonec sešla skupina ve složení Evča, Urbík, Adam, Veňa,
Danek, Magda a Koudy a dalších asi třináct neznámých lidí patřících do skupiny Fagaraš.
Výše zmíněná náročnost Fagaraše spočívá v jeho strmosti a věčně špatném počasí. Mnohokrát
jsme také na stezce narazili na křížek či kovovou destičku upomínající konec putování
některého dobrodruha. Další nástrahou byla jízda tam a zase zpátky v autobuse s druhou
horskou skupinou pod vedením slavného brouka Pytlíka Oziho.
Samotné hory jsou překrásné tak, že z nich běhá mráz po zádech. Strmé hřebeny se zdají až
neskutečné a nejvyšší vrcholy se ztrácejí v mracích. Během naší cesty jsme zdolali nejvyšší

horu Rumunska Moldaveanu, viděli medvěda, smáli se pražákům s high-tech vybavením,
potkali baču nekuřáka, nechali si vytopit stany, koupali se v bystřinách, viděli sviště, pili
místní pivo, nechali se vyhodit z fleku neúplatnými policisty, procházeli kolem bizarního
Ceausescuova tunelu, viděli stáda ovcí a jednu samotnou v mlze, snášeli zpěv a troubení
francouzských skautů, nechali se mnohokrát mystifikovat naším průvodcem, skamarádili se se
stádem oslů, najali si psa za trochu salámu. Jak se naše batohy vyprazdňovaly a byly čím dál
lehčí, i naše putování se chýlilo ke konci. Poslední zastávkou byla zahradní hospůdka, kde
jsme půl dne nabírali síly k návratu. Než jsme se nadáli, byli jsme opět v Brně a baštili
pekingskou kachnu, na kterou jsme se celou dobu pojídání instantních potravin a salámů
těšili.

Vyžínání (červenec, Evča )
Výžínání buřiny ve výsadbě u Hladkých Životic byl další menší projekt, který nám zadala
Správa CHKO Poodří. Této práce se ujal Renda a vše proběhlo v nejlepším pořádku.

Jmelí (srpen Evča)
I v roce 2013 jsme se zasadili o záchranu jabloňových alejí v regionu likvidací jmelí bílého.
Jmelí jsme odstraňovali z nejkrásnější aleje Poodří mezi Hůrkou a Jeseníkem nad Odrou.
Novými přírůstky do naší výbavy jsou dva sedáky, které často k ořezávání využíváme.
Práce to byla jako vždy poměrně nebezpečná, ale díky našim dlouholetým zkušenostem s
prací ve výškách a s ostrými předměty se téměř nikomu nic nestalo. Abychom do práce mohli
nastoupit co nejdřív a skončit co nejpozději, strávili jsme jednu noc v nedalekém lesíku, kde
jsme večer ještě vesele rokovali.
Za několik posledních let ČSOP Studénka a jeho brigádníci zbavili jmelí nespočet stromů v
alejích mezi Albrechtičkami a Novou Horkou, Novou Horkou a Bartošovicemi,
Bartošovicemi a Hukovicemi, Hůrkou a Jeseníkem. Za svou práci neseme zodpovědnost a
ručíme za její dokonalé provedení. Proto se letos na podzim vypravil tým řezačů a stříhačů na

odstranění opomenutých keříčků. Za jeden den jsme prošli tři aleje, bohužel poslední jsme z
důvodu časného setmění nestihli dodělat. To však napravíme na jaře.

Likvidace křídlatky (srpen, Evča)
Křídlatka je nepůvodní invazní druh, s kterým už ČSOP bojuje několik let. Letos jsme dostali
od správy CHKO zakázku na její odstranění na březích Odry a některých přítocích. Společně
s křídlatkou jsme odstraňovali topinambur a jasan javorolistý. Tento druh brigády skýtá
mnohá nebezpečí, můžete se polít Roundupem, spadnout do Odry nebo nějaké díry, které je v
Poodří nespočet, neustále Vás ohrožují komáři, mravenci a kopřivy. Tato práce chce opravdu
vytrvalé jedince, kteří se zvládnout celý den prodírat nepropustnou džunglí kolem Odry s
velice nepohodlným postřikovačem na zádech. Vřele doporučujeme jako odtučňovací kůru.
Za hromadou těchto negativ se ale skrývají i pozitiva. Máte jedinečnou možnost prozkoumat
Odru, trávíte čas s přáteli, někdy i prší a vy nemusíte do práce, našli jsme mrtvého bobra a
několik jeho nor a hradů, výsledky vaší práce jdou vidět na uschlých rostlinách.
Shrnutí: udělali jsme kus práce, minimálně jsme zpomalili postup invazních druhů Poodřím.
Vypotřebovali jsme asi 30 litru Roundupu a vytvořili jsme orientační mapku výskytu
nepůvodních druhů v Poodří. Ale hlavně se nikomu nic nestalo!

Hory Slovensko (28.9. Koli)
Jako každý rok, i letos na podzim jsme se vydali poznávat krásu československých hor.
Tentokrát jsme navštívili Malou Fatru. Vyrazili jsme v pátek ráno ze Studénky a během
dopoledních hodin jsme již stoupali do kopců nad Višňovcem. Počasí nám po celé tři dny
přálo, byť byla větší zima, než bychom si přáli, a ráno jsme museli ze stanů oklepávat
námrazu. Pohodový víkend jsme ukončili sestupem do Rajce, nechávaje Kľak, náš původní
cíl, daleko před sebou. Přesto šlo o krásné tři dny plné nádherných panoramat a chutných (byť
přemrzlých) borůvek a brusinek.

Brigáda skauti (12.10. Evča)
Letos na jaře nás kontaktoval skautský oddíl Bílí hadi ze Studénky, že by rádi na den Země
udělali něco prospěšného pro Poodří. Práce je pořád dost, tak jsme se dohodli, že společnými
silami opravíme výsadbu na rybníku Velký Vaček. Některé námi loni vysazené stromky tam
vlivem špatného počasí a jílovité půdy nevzešly podle našich představ. Díky tomu, že skautů
bylo požehnaně a měli se čile do práce, mohli jsme si dovolit ke stromkům nanosit i úrodnější
nivní půdu. Počasí nám přálo, pes Lupin měl u skautů velký úspěch a těšil se z mnohých
lahodných kousků skautských svačinek. Doufáme, že se skauty budeme i v příštích letech
nadále spolupracovat.
Skládka Jistebník (říjen, Ondera)
Na podzim roku 2013 jsme dostali zadání na obnovu mokřadní tůně nedaleko Jistebníku. Tůň
byla zanesena zeminou a velkým množstvím odpadů, které zde nanosili místní nepřizpůsobiví
občané. Z prostoru realizace obnovy tůně byl nejprve odvezen odpad o objemu 4 přívěsných
vozíků a jednoho nákladního kontejneru o objemu 7m3 . Následně byla pomocí těžké
mechanizace obnovena tůň.

Výsadba Kateřinice (říjen, Ondera)
Součástí realizace výsadeb ve dvou katastrálních územích byla i výsadba kolem Kateřinic.
Zde bylo vysazeno 20 ovocných stromů starých odrůd. Všechny byly opatřeny individuálními
ochrannými prvky. Díky jednomu z posledních hezkých podzimních dnů proběhly výsadby
během jednoho dne.

Výsadba Bartošovice (23.10. Ondera)
V říjnu proběhla brigáda v jednom z bartošovických sadů, kde jsme opět vysazovali ovocné
stromy. Brigádu dosti znepříjemnilo počasí a velmi špatně dostupný terén, kam bychom se
bez použití traktoru takřka nedostali. Dalším zpestřením byl hon, který přes naše pracoviště
v klidu prošel. I tak bylo vše vysazeno bez zranění či umrznutí.

Výsadba Podél kovářské cesty (24.10. Ondera)
Den po výsadbě v Bartošovicích jsme zvládli i výsadbu v katastru Velkých Albrechtic. Akce
prověřila odhodlání brigádníků až na dno, počasí bylo velmi nevlídné a na otevřeném prostoru
nebyla možnost úkrytu před větrem a deštěm. Bylo zde vysazeno 55 ovocných stromů jako
druhá část projektu výsadby starých odrůd ve dvou katastrech.

Brigáda Bartošovice (2.11. Adam)
Šlo o obvyklou brigádu - cílem bylo zasadit naše výpěstky - potomky památného topolu
černého na pozemek ČSOP v přírodní rezervaci Bartošovický luh. Na místo se brigádníci
dostali většinou na kolech.
Jelikož jde o oblast, kde často stojí voda, stromky jsme vysazovali trochu netradičním
způsobem - nejdříve jsme vykopali díru, zatloukli do ní kůl, pak díru jsme zase zakopali.
Nahoru na kopeček jsme umístili stromek a zahrnuli kořeny hlínou.
Důležitou části brigády bylo opékání špekáčků a koštování speciálního rakytníkového moštu.
Srandu jsme si užili se starými dírami skrytými pod vysokou travou. Do několika spadl i
Lupin. Výsadbou jsme vytvořili základní předpoklad pro budoucí hnízdění orlů mořských
v lokalitě.

Věnování exponátu do Domu přírody (13.12. Ivan)
V nově budovaném Domě přírody v Bartošovicích chyběl v dioramatu Lužní les hodně starý a
prohnilý dub. Takové stromy se těžko shání. Proto jsem se obrátil na fyzicky zdatné členy
spolku, aby mně mimořádně malebný, ale taky notně trouchnivý a těžký dub pomohli z
Poodří vyexpedovat a umístit do expozice. Strom bylo z porostu třeba vynést ručně, abychom
nepoškodili okolní dřeviny. Troufli jsme si na to ve čtyřech lidech a dubisko vynesli, naložili
na přívěsný vozík a odvezli do stanice, kde si ho zanedlouho budete moci prohlédnout.
Poznáte ho lehce, větší strom tam není.

Vánoční večírek (20.12. Adam)
Tradiční akce, po delší době pořádána hned po zálesácké Vánoční schůzce v klubovně na
zámku. Společně jsme si užili vánoční náladu, probrali pár projektů a v pozdních hodinách
došlo i na tanec.

Podané projekty (Ondera):
Ekocentrum Poodří:
Po letech se objevily grantové zdroje využitelné k financování Ekocentra Poodří. K první
snaze podat tento projekt došlo v březnu. Bohužel před závěrem bylo zjištěno, že aktuální
výzva byla pouze pro ekocentra přidružená k záchranným stanicím a zoo. Projekt byl téměř
připraven, ale nebyl podán.

Realizace prvků ÚSES v katastrální území Butovice
Komplexní pozemková úprava určila v k.ú. Butovice pozemky k realizaci prvků ÚSES
(územní systém ekologické stability – biokoridory, biocentra…). O tyto pozemky jsme
zažádali město, které nám nakonec několik pozemků dalo do pronájmu. Na jednom pozemku
byl navrhnut interakční prvek a dva jsou navrženy jako biokoridory. Celkem by v tomto
projektu mělo být vysazeno 22 tisíc stromů a realizováno přes 2,3 km oplocenek.
Projekt byl Státním fondem životního prostředí akceptován.

Ekocentrum přelom roku
Na přelomu roku byla opět vydána výzva z operačního programu životního prostředí na
prioritní osu 7, kde spadá výstavba ekocentra. Teď se hodilo, že žádost byla už do značné
míry připravena.

I tak vyplulo napovrch několik problémů, které se však za vydatné spolupráce s krajskou
metodičkou OPŽP podařilo odstranit. Projekt doznal oproti prvotní vizi z roku 2007 dosti
změn.
Projekt byl SFŽP převzat k posouzení

Naučná stezka Krajinou povodní
Ústřední výkonná rada ČSOP spolu se svým generálním partnerem Net4gas pracuje na
grantovém programu Blíž přírodě, kde je prostor na tvorbu naučných stezek. Projekt naučné
stezky Krajinou povodní navrhuje trasu stezky mezi Jeseníkem, Bernarticemi a Suchdolem, je
zde plánováno 9 zastavení a délka trasy je 4,5 km.
Projekt byl přijat k posouzení.

