
Výroční zpráva za rok 2013 
 

Biodiverzita 
 

 V roce 2013 jsme významně rozšířili portfolio reprodukčních stanovišť určených 

organizmům vázaným na vodní prostředí. V průběhu roku jsme vyhloubili nebo odbahnili kolem 30 

tůní.  

 Nejvíce z nich se nachází v evropsky významné lokalitě Písečná-mokřad (dále EVL 

Písečná). Vycházejíce ze schváleného plánu péče o lokalitu jsme se s Krajským úřadem 

Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany přírody a 

Agenturou ochrany přírody a krajiny v Olomouci domluvili na odstranění stínící vegetace, 

postupném odbahnění stávajících tůní a vyhloubení nových. V létě jsme lokalitu jednou 

mozaikovitě pokosili a posečenou masu vyvezli mimo areál (do mramorového záhonu na zahradě č. 

1 v Supíkovicích). Kácení a čištění jsme rozložili na předjaří a zimu.  

 

 Opatření bylo součástí záměru revitalizovat migrační pásmo obojživelníků mezi EVL v 

Písečné a pískovnou s utlumenou těžbou v Supíkovicích, ve vlastnictví společnosti Kareta s.r.o. z 

Bruntálu. Tento záměr byl vytvořen s využitím monitoringových dat spolku Lacerta z Písečné, 

jemuž tímto děkujeme za konzultaci akcí a přímou výpomoc. 

 

 
Za jedním z potůčků v mokřadu v Písečné byly odstraněny 3 vzrostlé topoly. Při odtahování 

mohutných kmenů vznikly koleje. Ideální stanoviště pro kuňku – předmětu ochrany EVL. Jejich 

domodelováním  vznikla tůňka, hodná ochrany před zvýšenou predací. Domníváme se, že ochránění 

larev před pobytem nesrovnatelně větších a hbitějších uměle množených „divokých“ kachen je nutným 

předpokladem k tomu, aby lokalita plnila funkci biotopu, ne krmní stanice hospodářského zvířectva.  

V roce 2014 otestujeme natažená sítě proti ptákům nad některou tůn v Supíkovicích 2 a spolu s AOPK   

vyhodnotíme efekt.  



                            Podzimní zásahy v EVL Písečná-mokřad. Z první tůně byl odbagrován porost orobince. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 Rychlost osídlení biotopů na zahradách Sileziky (Supíkovice 2) velmi pravděpodobně 

souvisí s tím, že se pozemky nachází v „migračním pásmu“, asi 800m od pískovny směrem na 

Písečnou.  

 V rámci revitalizace tohoto pásma jsme pochopitelně vyčistili i tůně na našich 

zahradách. Ověřili jsme tak kromě jiného domněnku z roku 2011, že vyztužená tůň je sice pracná co 

do založení, ale počáteční pracnost se rychle vrátí při její údržbě.  

Odstranění vegetace a nánosu z vyztužené tůně vyžadovalo 2 hodiny práce ve dvou osobách.  

 

  
Tůňky zbavené vegetace bude v příští sezoně podle všeho využívat zejména kuňka žlutobřichá. V zájmu ochrany před 

uměle množenými „divokými“ kachnami bude nad nimi natažena síť proti ptákům. Opatření vyhodnotíme i vzhledem 
k uplatnění v EVL Písečná mokřad. 

 

Posledním reprodukčním stanovištěm vyznačeného území je pískovna s utlumenou 

těžbou v Supíkovicích. Dobývací prostor patří společnosti Kareta s.r.o., které tímto děkujeme za 

vstřícný přístup k biologické pestrosti naši lokality. Kareta souhlasila s tím, že několik drobných 

terénních depresí, kde se v době intenzivní těžby zdržovala voda, vyložíme rybniční fólií, abychom 

zabránili propouštění vody štěrkopískovým podložím. Dešťová voda se po útlumu těžby ztrácí 

rychleji zřejmě proto, že dno jezírek není utužováno pojezdy těžké mechanizace, z kol které jsou 

póry dna zanášeny jílem. V perspektivě roku až dvou let je klíčové, že časté pojezdy mnoha 

tunových zařízení tlumí růst dřevité vegetace na dně tůňky.  

V roce 2013 se nám pomocí fólie podařilo ošetřit prozatím jednu prohlubeň, v budoucnu se 

chystáme na další dvě. Práci nám komplikuje nejen finanční náročnost fólie, ale zejména špatná 



komunikace s místními příznivci motokrosu, kteří 

areál pískovny využívají. Stalo se, že nájezdům 

silných strojů námi instalovaná bariéra neodolala a 

díky pojezdům došlo k přetržení fólie v místě 

poměrně blízkému dna tůňky. Za přispění Karety 

jsme tedy místo ohradili znovu a lépe a instalovali zde 

tabulku s vysvětlením účelu zařízení. Přetrženou fólii 

se pokusíme zalepit, svařit ji v terénu nedokážeme.   

 Na nákup fólie významně přispěla obec 

Supíkovice, která poskytla i mechanizaci na uložení 

balvanů – zátaras kolem louží.   

 

 

 

 

 

Místem zcela na okraji vyznačeného zájmového území, bezprostředně u hranic s 

Polskem má Silezika dlouhodobě pronajatou vlhčí loučku u nově založeného genofondového sadu 

ve Velkých Kuněticích. Ani tato lokalita nebyla ušetřena doteku rypadla. Voda se zde prozatím 

zdržuje ve sloupci kolem 40 cm. V lokalitě byl pozorován skokan hnědý, ještě v nedávné minulosti 

zde byla těžební jáma s dostatečným vodním sloupcem, kterou místní obyvatelstvo využilo jako 

vhodné místo pro neřízenou skládku odpadu všeho druhu. Výkop má tedy kompenzovat tuto 

zaniklou vodní plochu.  

 

  



V rámci vytváření dalších perspektiv podpory obojživelníků v regionu jsme navázali spolupráci s 

Lesy ČR, s.p. Lesní správou v Javorníku. Jako pilotní realizaci jsme vyhloubili 7 tůněk na 

pozemcích ve správě státního podniku. Kolem kopce zvaného Křemen, na kterém se nachází 

opuštěná a zarůstající těžební jáma, jsme vyhloubili 6 menších tůněk (4 bagrem, 2 ručně). Jedna 

větší, o ploše kolem 50m
2 

vznikla v jiné lokalitě, na nejnižším místě vypuštěného rybníka. Jedná se 

o lokalitu, kde v minulosti vyhloubila dvě tůně partnerská Lacerta. Voda zde však v suchých letech 

vyschne dříve, než larvy stihnout dokončit metamorfózu v dospělce s plícemi. Bylo proto zapotřebí 

vyhloubit stanoviště v nejnižším místě bývalého rybníka, kde byly při jarním terénním šetření 

nalezeny desítky snůšek žab, takže opodstatnění pro realizaci opatření existuje.  

Polovinou nákladů na akci přispěl Program péče o krajinu, administrovaný Agenturou 

ochrany přírody a krajiny. Druhou polovinu jsme doplatili z vlastních zdrojů.  

Věříme, že tento model spolupráce s největším obhospodařovatelem půdy, tedy s Lesy ČR s.p. bude 

pokračovat i v dalších letech. Zvláštní dík za jesenické obojživelníky patří toho času revírníkovi 

lesní správy Javorník Ing. Filipu Benešovi a vedoucímu Lesní správy v Javorníku Ing. Jaroslavu 

Komárkovi.  
 

Tůň v nejnižším místě vypuštěného rybníka, k.ú. Dolní Červená Voda 

 

 Velmi zajímavou byla práce pro CHKO Jeseníky, pro kterou jsme vyhloubili 3 tůně v 

prameništi v Ondřejovicích u Zlatých Hor. Oblast je na hranici výskytu čolka karpatského a 

velkého, bude proto zajímavé sledovat osídlení tůněk.  

V rámci spolupráce s CHKO Jeseníky jsme na podzim rovněž vyřezali vegetaci kolem rozlehlé tůně 

(o ploše přes 300m
2
) s masivním výskytem čolka velkého v EVL Suchá Rudná u Bruntálu. 

 

  Práce na území CHKO Jeseníky v Ondřejovicích, podzim 2013 

  



 
 

 V rámci zvyšování kvalifikace našich členů a členek jsme vyslali mužskou složku 

vedení organizace na kurz programu celoživotního vzdělávání Mendlovy univerzity, Zahradnické 

fakulty v Lednici. Kurz Ovocný strom v krajině byl zaměřen zejména na pěstování starších odrůd.  

Od hlavního lektora kurzu, Stanislava Bočka, PhD. jsme získali kvalitní podnože 

jabloní a hrušní pro množení jesenického ovocného genofondu.  

Na jaře jsme za výpomoci partnerské Ester z Javorníku a obce Velká Kraš dosadili 

druhou půlku rybízové plantáže na pronajatých pozemcích ve Velké Kraši.  

 Rybíz jsme konečně sázeli i v Supíkovicích. Jednalo se o jednostrannou alej keřů 

černého (2x) a červeného (1x) u hojně užívané polní cesty o délce cca 450 metrů. S výsadbou 

významně pomohla obec Supíkovice, my jsme poskytli rostlinný materiál, původně darovaný 

podnikem Sempra Praha a.s.  

K rozšíření našeho pěstebního arzenálu významně přispěl šlechtitel Jan Kola, který toho 

času žije v Jeseníku. Pan Kola vyšlechtil uznanou odrůdu kolomikty čili drobnoplodého kiwi. Liána 

je vysoce odolná k mrazu a vyžaduje vlhko. Na zahradě jsme ze starého lešení svařili treláž, ke 

které bylo nasazeno 6 plodících keříků odlišných odrůd argut. Budeme je tvarovat po vzoru vinné 

révy. Opylovač, byl podsazen pod strom staré hrušně, po kterém může šplhat dle libovůle. Panu 

Kolovi děkujeme za poučení a poskytnutí sazenic.  

 Od organizace Permakultura CS jsme obdrželi osvědčení o tom, že Supíkovice 2 byly 

vyhodnoceny jako ukázkový permakulturní projekt. Naleznete jej na mapě: 

http://www.veronica.cz/ekomapa#k=ostatni_permakultur&r=cr 

 

 Koncem roku jsme se stále častěji potkávali s pracovníky Ekocentra Rychleby a 

připravovali programy pro potřeby environmentálního vzdělávání. Vypracovali jsme program o 

problematice obojživelníků, odpadů a globálních problémů. Časem chceme dětem a mládeži 

nabídnout i exkurz do sadařské teorie a praxe. V míře, v jaké počasí dovolí, obsahují všechny 

programy výjezdy na ukázkové lokality (mokřady, sady, jiná stanoviště).  

 

Práce na podporu biodiverzity v roce 2013 se ze všeho nejvíc vyznačovaly nedostatkem 

pracovních sil. Přiměřené kapacity jsou klíčové zejména pro zdárné zabezpečení výsadeb. Sazenice 

kulturních dřevin vyžadují pro dostačující růst počáteční péči. Několik prvních let je zapotřebí 

pravidelné odplevelení okolí sazenice, případně zálivku ve stále častějších suchých letech. 

Zanedbání péče v kritickém období má často za následek stagnaci růstu a zakrnění, tedy 

znehodnocení několikaleté práce. Nezůstává nám než věřit, že snaha uplatnit místní nezaměstnané 

při revitalizačních opatřeních bude pochopena jako práce hodna veřejné podpory.  

 

Tak jako v minulých letech, i ve 2013 jsme bez úspěchu podali žádost o zafinancování 

environmentální projektu. Po poradě členů Sileziky jsme se shodli na tom, že žádosti na příští 

zajímavé grantové výzvy budeme konzultovat s profesionálními pisateli/kami grantových žádostí.  

 



 

 

 

 

Tato hrušeň na jedné z našich zahrad 

by podle pomologa S. Bočka s velkou 

pravděpodobností mohla být odrůda Esperenovy 

bergamotky. Chuťově výjimečná dlouho 

skladovatelná hruška připomíná tropické ovoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociodiverzita 

 

 Poskytování nouzového bydlení obnáší mnoho nesnází. Pokud neprovozujeme tzv. 

byznys s chudobou, ani nemáme registrovanou sociální službu, často si klademe otázku, zda má 

takováto činnost nějaký smysl. Od ubytovaných požadujeme aktivitu, práci venku, nebo vevnitř, 

podle osobních preferencí a dispozic. Takové požadavky jsou ale interpretovány jako zneužívání, 

hraní role blba, apod. Zdá se, že předpoklad, že lidé bez domova rádi využijí příležitost bydlet za 

práci, nebyl zcela opodstatněný. 

Přes nemalé peripetie vytvořil posledně ubytovaný heterosexuální pár rekord co do 

délky pobytu. Zařízení využíval po dobu roku a půl, po mnoha neshodách jsme dosáhli určitého 

konsenzu ohledně adekvátních protislužeb za ubytování, výpomoc při hledání zaměstnání, asistenci 

při jednání s úřady, apod. V čem ale nedošlo shody, bylo násilnické jednání ubytovaného muže. 

Navzdory varování v agresivním jednání pokračoval, až byl za asistence policie ČR ze Supíkovic č. 

2 vykázán. Zvláštní bylo jednání partnerky násilníka, která jej po dvou dnech následovala.  

 S problémem domácího násilí páchaného na ženách jsme se potkali i u několika našich 

zaměstnankyň a zaměstnanců. Tyto sporadické epizody nás přivedli na myšlenku zabývat se 

fenoménem v našem regionu systematičtěji…  

 

 Negativní zkušenosti jsme v roce 2013 prodělali i s osobami, které u nás pracovali na 

tzv. podpořených pracovních místech. Jejich očekávání mzdového ohodnocení bez adekvátního 

pracovního výkonu tvrdě narazili na mohutné hradby pracovních úkolů, které na nás čekají všude 

kolem. Neshody s těmito zájemci o lehce obdrženou mzdu vyústili do jejich stížnosti na místním 

úřadu práce. Následné události nabízí poněkud nedůstojný obraz lidské existence a veřejné správy 

zvláště. Protože nejsou uzavřeny, vyjádříme se k nim v příští zprávě o činnosti.  

 

V rámci spolupráce s významným regionálním poskytovatelem sociálních služeb Ester 

v Javorníku jsme drobným dílem přispěli k realizaci projektů zaměřených na podporu 

zaměstnanosti v oblasti, které Ester realizuje.  

 

 Žel, naše žádost o zafinacování projektové dokumentace ke stavbě většího skleníku s 

bytovou jednotkou na jedné z našich zahrad se nesetkala s úspěchem a nebyla Nadací Vinci 

podpořena. Záměr pořídit pro organizace nejefektivnější regulátor mikroklimatu tedy musí počkat 

na vhodnější příležitost nebo je realizovat po malých, finančně zvládnutelných krocích.   

 

 

Vedlejší výdělečná činnost 
 

 V roce 2013 jsme plně otevřeli pro Sileziku zcela novou kapitolou tzv. vedlejší 

ekonomické činnosti. Na podnět revírníka Lesní správy v Javorníku Filipa Beneše jsme si koncem 

roku 2012 zřídili živnostenské oprávnění na provoz služeb v lesnictví, zahradnictví, rybníkářství a 

zemědělství a vyzkoušeli, co obnáší práce v lese. Možnost přivýdělku v průběhu roku využilo 17 

osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, matek, nebo studujících.  

Jedinečnou byla příležitost likvidovat v lesích černé skládky. Naplňovali jsme klíčovou agendu naši 

organizace a dostávali přitom zaplaceno.  

 

  

 

V Supíkovicích 18.3.214 

 


