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Výroční zpráva za rok 2015 

 

V uplynulém roce jsme své zaměření na malé vodní plochy zastřešili obsáhlejším úsilím o 

zadržování vody v krajině, tedy o zachování základní podmínky života.  

V rámci této ochranářské disciplíny jsme zprostředkovali spolupráci mezi obcí Česká Ves a 

vodohospodářem Ing. M. Kravčíkem. Vznikl návrh protipovodňové prevence pro povodí bystřiny 

Žlebník, která po vydatnějším dešti vyplavuje zastavenou část obce.  

Pro úřad vlády (Agenturu pro sociální začleňování) jsme v polovině roku vypracovali studii o 

potenciálu výstavby drobných retenčních objektů pro zapojení méně kvalifikovaných lidí na trh 

práce.  

Studii jsme kromě jiných zaslali i generálnímu řediteli s. p. Lesy ČR, panu Ing. D. Szórádovi. 

Koncem roku jsme se potkali s pracovníky státního podniku z Odboru vodního hospodářství.   

Ve druhé polovině roku jsme se starosty a starostkami 8 obcí mikroregionu Žulovska precizovali/y 

zadání studie protipovodňové prevence a prevence proti suchu v povodí říčky Vidnavky (v ČR cca 

180 km2). 

Díky historickému suchu v roce 2015 začalo téma vody rezonovat i ve veřejném prostoru. Přispěli 

jsme proto drobným textem v místním periodiku, či osvětovým večerním programem v Café Kavka 

v Javorníku.  

Během roku probíhaly přípravy k jednoduchým pozemkovým úpravám v k. ú. Supíkovice, které 

byly nakonec i zahájeny. Pro rozvoj naši činnosti je důležité zejména zvýšení výměry disponibilní 

zemědělské půdy v řádu několika hektarů.  

 

Spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Jeseníku se v uplynulém roce příliš nedařilo. 

Spolupráce s pracoviště ÚP v Jeseníku je pro sociální zaměstnavatele se závazky vůči odběratelům 

významným rizikem, uvítaly bychom proto i další zdroje podpory. Práce na údržbě vodotečí pro 

státní podnik Povodí Odry jsme realizovali pouze v utlumeném režimu.  

 

Koncem května jsme na zahradách pořádali akci k podpoře místní směny produktů a služeb. 

Vzhledem k probíhajícím pozemkovým úpravám jsme využili příležitost vyložit přítomným 

význam tohoto nástroje pro zadržování vody v krajině.  

 

Svépomocné množení místního genofondu ovocných dřevin bylo vážně ohroženo invazí hryzce. 

Tento živočich téměř zcela zlikvidoval školku o cca 200 ks špičáků 11 odrůd jabloní a hrušní ze 

zahrad Sileziky. Kontejnerování pěstování komplikuje, v další sezoně zkusíme kolem záhonu 

zakopat pletivo.  

 

Koncem roku 2015 jsme vyhotovili nebo obnovili 7 tůní. Značný pokles LPPY omlouváme 

nárůstem osvětové činnosti v problematice.  

 

Asi nejdůležitější akci jsme provedli v pískovně s utlumenou těžbou v Supíkovicích. V důsledku 

utlumení pohybu těžké mechanizace lokalita zarůstá a periodické tůně vysychají velmi rychle. 

V létě 2013 jsme, zde po dohodě s vlastníkem, stavební společností Kareta s.r.o. z Bruntálu, 

vyhotovili pilotní tůň. O dva roky později jsme získali prostředky z Programu obnovy přirozených 

funkcí krajiny na vytvoření 4 tůní se zábranami proti pojezdu motorek. 3 jámy byly vyztuženy 

rybniční fólií. Čtvrtá se nachází na nejnižší etáži těžební jámy a je zde vyšší pravděpodobnost 

zanesení dna výkopu jílovitými částicemi.  
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V ohrazeném prostoru dvou menších tůní je v případě potřeby možné vyhotovit ještě jedno malé 

jezírko.  

 Největší tůň.  
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Tůň bez fólie (foceno na jaře 2016). 

 

Za vstřícnost při realizaci a materiální podporu děkujeme společnosti Kareta s.r.o. a CHKO 

Jeseníky.  

 

Za podpory programu Péče o krajinu (PPK) pro území CHKO Jeseníky jsme vyhotovili tůně na 

okraji zemědělského pozemku na pravém úbočí údolí České Vsi. V lokalitě se vyskytuje čolek 

horský. Realizace je zajímavá tím, že jámy leží na okraji zemědělské půdy malého soukromého 

zemědělce a jsou dotované odtokem z louky.   
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Vrchní tůň má výraznější val pro zvětšení retenčního 

prostoru. Pokud by vyústění každé trubkové drenáže 

končilo sběrnou jámou, dosáhli bychom zachycení 

části odtoku ze zemědělských ploch v jejich blízkosti 

a zásadní opatření pro podporu biodiverzity.  

 

 

Za vstřícnosti při realizaci děkujeme panu Liboru Růžičkovi.  

 

 

Za podpory stejného programu jako u supíkovické pískovny (POPFK) jsme na druhé straně údolí 

České Vsi vyhloubili dvě tůně na lesním pozemku ve vlastnictví obce. V důsledku snižování 

podzemních zásob vody v posledních letech pravidelně vysychá opuštěná těžební jáma, ve které 

množil zejména čolek horský. Cílem opatření bylo kompenzovat úbytek stanoviště vyhloubení dvou 

tůní pod lomem.  

 

Horní tůň je opatřena valem. Voda z lesní cesty protéká nejdříve menší sedimentační jámou, až 

potom se dostává do hlavního výkopu.  Spodní tůň se nachází ve svahu s mírnějším sklonem, val je 

nevýrazný.   
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Na podzim nás požádal jiný malý zemědělec v České Vsi o založení liniového společenství na 

okraji pastviny. Vyčlenil pás půdy pro dvě řady stromů v délce přes 200 m ve směru východ-západ. 

Spíš než o větrolam se jedná o průvodní vegetaci technicky upravené vodoteče mezi železniční tratí 

a zastavěnou částí obce. Jako kostru linie jsme zvolili dub letní (17 ks), javor klen (5ks) a třešeň 

ptačí (3ks).  Na ořez byla vysázena vrba, olše, bříza a topol, pro zpestření jsme přidali několik kusů 

borovice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Supíkovicích, 30. 6. 2016. 


