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Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Poslání a cíle
Občanské sdružení Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední
Moravy bylo založeno 6.2.1991 jako Sdružení pro duchovní a hmotnou
obnovu a rozvoj CHKO Litovelské Pomoraví a v roce 1996
přejmenováno na současný název. Sagittaria je nevládní, neziskové
občanské sdružení působící v regionu střední Moravy. Jejím posláním je
aktivně vystupovat při ochraně přírody a krajiny a podporovat a
iniciovat aktivity vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji života v
regionu.
Naše hlavní aktivity lze shrnout do několika následujících bodů:
 inventarizační průzkumy a mapování cenných částí krajiny
 plány péče o chráněná území a návrhy na vyhlášení nových
chráněných území
 péče o cenná přírodní území a Pozemkový spolek
 podpora dutinově hnízdících dravců a sov





ochrana ohrozených mokřadních druhu rostlin
osvěta a výchova veřejnosti v ochraně přírody
spolupráce s místními samosprávami při ochraně přírody
pronájmy a výkupy cenných přírodních území a péče o ně

Slovo předsedy
Ohlédnutí za prvním rokem nového tisíciletí je pro Sagittarii
mnohobarvé, naplněné množstvím drobné téměř neviditelné práce i
výrazných úspěchů, sem tam i neúspěchů. Myslím si, že je to tak
v pořádku, pestrost do života patří a nezdary jsou důležitým motorem a
zdrojem poučení. Osobně je pro mne důležité, že naše organizace se
zase o nějaký kus posunula svou činností k naplnění hlavní vize, kterou
je dlouhodobé zajištění bohaté a rozmanité přírody na střední Moravě,
aniž by to nutně znamenalo vyhánění člověka z tohoto prostoru. Ovšem
rádi bychom v této krajině viděli a potkávali člověka moudrého, který
ví, jak je závislý na krajině svého života a přírodě která ho obklopuje.
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Člověka, který krajinu využívá uvážlivě a hospodárně pro své skutečné
potřeby a ne rozmar či výhradně osobní prospěch bez ohledu na zájmy
ostatních.
V minulém roce se mi nějak silněji začalo zdát, že tito moudří lidé jsou
v menšině a naše činnost zakopává o neochotu a nezájem. Ale současně
s tím se objevil i kladný protiproud v samotné Sagittarii a členská
základna se rozrostla o několik nadšených lidí, kteří naše snahy výrazně
obohacují. To je pro mne osobně největší klad loňského roku, protože
čím více lidí získáme na svou stranu, tím méně jich zůstane na straně
opačné.
Už vcelku tradičně se nám daří péče o mnohá chráněná území a
rozvíjení činnosti Pozemkového spolku, což jsem vždy považoval za
jeden z nejdůležitějších směrů našich aktivit. Za důležitý bod činnosti
také považuji osvětu, v loňském roce jsme připravili naučnou stezku pro
Terezské údolí vydali leták o ochraně jasoně dymnivkového, a několik
dalších tiskovin, o kterých se dozvíte uvnitř.
Právě jasoň dymnivkový může být vlajkovým druhem loňské činnosti a
moc si cením snahy všech, kteří tento projekt rozvíjejí, protože jej
považuji za nádherný model, jak přistupovat k druhům s poměrně
složitými stanovištními požadavky a jsem moc rád, že jsme snad už
definitivně překročili výhradně botanické zaměření a pracujeme s širším
okruhem organismů..Ovšem nejtěžší práce na ochraně jasoně nás ještě
stále čeká.
Naopak nejtrnitější kus cesty nás čekal (a stále čeká) při prosazování
metodiky záchranných programů pro ohrožené druhy rostlin a bohužel
také při získávání výjimek pro manipulaci s kriticky ohroženými druhy,
která je mnohdy pro úspěšnou ochranu nezbytná. Liknavost MŽP je
v tomto směru přímo děsivá. Stejně velkou nepříjemností pak byla
kontrola Finančního úřadu, která nám neuznala práci dobrovolníků jako
oprávněně vykázané náklady a připravila nás odnětím části dotace a
udělením penále o nemalé prostředky, které nám scházejí. Opět je to
ukázka jak spolu různé složky státu neumějí komunikovat a to, co jsme
bez problémů v dobré víře předávali a vykazovali se nakonec ukázalo
jako nedostatečné. Stali jsme se tak úplně zbytečně obětí špatného
fungování státního aparátu.
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Bez spolupráce se státní ochranou přírody a dalšími složkami státu se
pochopitelně neobejdeme ani v budoucnosti, je však dobře, že naše
působení míří k širšímu rozvětvení občanské společnosti, ze které jsou
někteří politici tolik traumatizováni. Budu moc rád, pokud jejich vliv
bude umlkat a občanská společnost bude sílit, a spolu s ní i naše bohatě
rozrostlá Sagittaria.
Na loňský rok však padl ještě jeden stín, který se bohužel ani v proudu
času nestane banální. Tragická smrt Petra Albrechta, našeho člena, nás
všechny zaskočila a stále bolí. Ač byl především duší prostějovského
ČSOP, pomáhal vydatně i Sagittarii. Petra postrádá mnoho lidí, ale i
středomoravská příroda, která v něm měla velkého zastánce. Nemám
rád velká slova, přesto mohu s klidným svědomím napsat, že na Petra
nikdy nezapomeneme, neboť to je čirá, frázemi nezkalená pravda..
Vlastik Rybka

Ochrana fytogenofondu
V roce 2001 opět pokračovaly dva rozsáhlé projekty řešící ochranu
kriticky ohrožených rostlinných druhů. První z nich, probíhající od roku
1996 řeší 5 mokřadních rostlinných druhů a druhý se zabývá kriticky
ohroženým vstavačem trojzubým. Oba projekty jsou podporovány
Ministerstvem životního prostředí. Řešeny jsou následující druhy:
 Matizna bahenní (Ostericum palustre)
Pokračujeme s výsadbami do Hrdibořic a na Černovír a
vyhodnocováním úspěšnosti těchto výsadeb. V záchranné kultivaci
jsme napěstovali další rostliny pro výsadby a sklidili nažky pro další
kultivační výsevy a pro uložení do semenné banky. Informace o
druhu jsme publikovali v článku ve sborníku Příroda, který vyjde
v prvních měsících roku 2002 a je připraven i popularizační článek
do časopisu Živa.
 Cídivka peřestá (Hippochaete variegata)
Provedli jsme monitoring výskytu druhu na všech lokalitách v ČR a
moravských lokalitách jsme zajistili také management.
Zpracováváme záchranný program. Ze všech lokalit v ČR druh
kultivujeme.
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 Starček bažinný (Senecio paludosus)
Navštívili jsme všechny lokality, kde se tento starček vyskytuje, a
objevili jsme výskyt druhu na třech nových lokalitách. Druh
podklady pro
vypracování
kultivujeme,
shromažďujeme
záchranného programu, semena jsme uložili v semenné bance. Na
lokalitě Mokřiny u Krahulčí jsme zajistili management ve spolupráci
s AOPK střediskem Ostrava z PPK.
 Sítina tmavá (Juncus atratus)
Kromě monitoringu na Planých loučkách a kultivací druhu, jsme
provedli monitoring lokalit druhu na jižní Moravě vyjma oblasti
Soutoku.
 Plavín štítnatý (Nymphoides peltata)
Pokračovali jsme ve shromažďování literárních údajů o druhu a
návštěvách herbářů. Během vegetační sezóny jsme provedli tři
návštěvy recentních lokalit mimo poslední ve VVP Dědice. Na
těchto lokalitách jsme provedli monitoring stavu populací,
vyhodnocení faktorů prostředí a pro některé lokality jsme navrhli
úpravy hospodaření na rybníce. Doplnili jsme kolekci rostlin
z recentních lokalit pro záchranu genofondu rostlin pro případ
vymizení druhu. Z plodících populací byly sebrány vzorky semen
pro experimenty a výsevy v kultivaci. Potvrdili jsme obnovu druhu
na ze semenné banky na dvou lokalitách (PR Písečný rybník a
rybník Motovidlo) a v PR Skučák jsme objevili několik
skomírajících rostlin. Vydali jsme informační leták popisující
ekobiologii druhu, příčiny ústupu a návrhy vhodného hospodaření na
plavínových rybnících.
 Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)
Dalším projektem je ochrana vstavače trojzubého. Také tento
projekt je stejně jako předchozí podporován z grantu MŽP ČR. Na
lokalitách s výskytem druhu jsme provedli pravidelný monitoring a
biometriku, druh experimentálně kultivujeme ze semen. Pro větší
propagaci jsme vydali informační leták, výsledky monitoringu
populací jsme publikovali ve sborníku Příroda.
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 Vstavač kukačka (Orchis morio)
V roce 2001 jsme provedli mapování populací vstavače kukačky na
střední Moravě. V PR Malý Kosíř jsme pokračovali v podrobném
sledování fluktuací výskytu jednotlivých rostlin. Pro ostatní lokality
jsme doporučili managementové zásahy pro zlepšení stavu populací.
Projekt byl financován z grantu ČSOP – Ochrana biodiverzity.
 Jabloň lesní (Malus sylvestris) a jeřáb břek (Sorbus torminalis):
Pokračovali jsme v péči o stromky ve školce a na podzim proběhli
výsadby do CHKO Litovelské Pomoraví. Ve školce zůstaly ještě
sazenice pro výsadby na jaře v roce 2002.
Vedle těchto hlavních úkolů jsme dílčí pozornost věnovali i některým
dalším druhům rostlin, které jsou v regionu ohroženy (kosatec sibiřský,
hvozdík pyšný, hrachor bahenní, vstavač kukačka, lýkovec vonný, rdest
ostrolistý, upolín nejvyšší, violka slatinná, vrba rozmarýnolistá, rozpuk
jízlivý, pryskyřník velký, zevar nejmenší, česnek hranatý, bazanovec
kytkokvětý a mečík střecholistý). Spolupodíleli jsme se na vypracování
metodiky zpracování záchranných programů kriticky ohrožených druhů
rostlin pro MŽP ČR.

Ochrana zoogenofondu
V návaznosti na loňský rok, probíhaly i v tomto roce některé projekty
řešící ochranu a podporu vybraných zvláště chráněných druhů
živočichů:
 Sova pálená (Tyto alba)
Byl zpracován záchranný program druhu na období let 2001-2010.
Dílčí realizační záchranné aktivity pro sovu pálenou byly
rozpracovány do jednotlivých okresů ČR, zhodnoceny byly získané
poznatky z biologie druhu ve vztahu k dříve provedeným
realizačním opatřením.
Dále jsme provedli inventarizaci kostelních věží v okrese Hodonín
a instalaci dalších 8 budek pro sovu pálenou a jednáno s majiteli
věží o zachování hnízd. Na realizaci jsme spolupracovali
s občanským sdružením Tyto. Projekt byl financován z prostředků
MŽP.
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 Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
Předmětem tohoto projektu bylo zpracování vývoje a strategie
ochrany racka černohlavého na severní Moravě. Na jednotlivých
lokalitách byl sledován počet hnízdících párů, nidobiologická data
(počet vajec, vylíhlých a vyvedených mláďat), bylo prováděno
kroužkování mláďat kroužky NM Praha a barevnými kroužky
(evropský program monitoringu). Pro větší informovanost jsme
vydali informační brožuru o problematice ochrany druhu. Projekt
byl financován z prostředků MŽP.
 Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
V roce 2001 pokračoval projekt řešící ochranu kriticky
ohroženého jasoně dymnivkového. Pokračovali jsme v
inventarizaci lokalit, podařilo se objevit endemický poddruh
v CHKO Jeseníky, uspořádali jsme seminář pro pracovníky
ochrany přírody a lesáky, vydali jsme informační brožuru
popisující problematiku ochrany druhu a vhodné postupy
hospodaření v lesích s výskytem jasoně dymnivkového.
Zpracováváme záchranný program druhu. Projekt byl podporován
z grantu MŽP.

Péče o významné lokality a
Pozemkový spolek Sagittaria
Hlavním úkolem bylo zajištění péče o některé významné lokality, o
které Sagittaria dlouhodobě pečuje.
 PR Plané loučky - provedli jsme dvě seče a prořezávky dřevin v
jarním a podzimním termínu, úklid odpadků a plavenin a likvidaci
cizorodých rostlin; většinu pozemků v území má Sagittaria
dlouhodobě pronajatou od Fondu CHÚ - výskyt celé řady
ohrožených druhů rostlin. Práce v roce 2001 budou financovány ze
Výroční zpráva za rok 2001
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Státního fondu životního prostředí. V PR jsme zahájili projekt
sledování vlivu hospodaření na biotu financovaný z grantu AOPK.
NPR Strabišov-Oulehla - provedli jsme dvě seče v časně letním
termínu na problematických místech Přední Oulehly pro eliminaci
některých agresivních druhů rostlin a v srpnovém termínu pak jsme
posekli celou Zadní Oulehlu a část Přední Oulehly - výskyt celé řady
ohrožených druhů rostlin. Financováno Agenturou ochrany přírody a
krajiny.
PR Malý Kosíř - provedli jsme sečení a likvidaci křovin dle plánu
péče. Financováno Okresním úřadem v Olomouci
Přírodní park Terezské údolí - provedli jsme dvě seče všech luk v
údolí, zaznamenali jsme druhové obohacení zanedbaných luk výskyt některých vzácných druhů rostlin (kosatec sibiřský, ladoňka
karpatská), cenná luční společenstva, krajinný ráz.
PP Za mlýnem - provedli jsme monitoring vývoje nově
vytvořených tůní.
PP Bázlerova pískovna a okolní biocentrum - provedli jsme
likvidaci cizorodých rostlin, obsečení výsadeb dřevin v biocentru a
dosadby topolů černých
Náplavy v PR Moravičanské jezero - v letošním roce jsme
provedli pouze monitoring cídivky peřesté a sledování hladiny
podpovrchové vody. Péči o náplav zajistila Správa CHKO LP
smluvně s ČSOP Kroměříž. Sagittaria provedla sečení louky
sousedícího s náplavem.
Další lokality v CHKO Litovelské Pomoraví - posekli jsme
některé menší plošky s výskytem ohrožených druhů rostlin - např.
jižně od Kačení louky - výskyt zvonečníku hlavatého
PP U Strejčkova lomu - posekli jsme místa s výskytem vstavače
trojzubého
Mokřina u Nemilan - pozemek města Olomouce s výskytem
cídivky peřesté, jako každoročně jsme provedli posečení celé plochy
s odstraněním všech dřevin. Financováno z PPK
Mokřiny u Krahulčí - provedli jsme dvě seče celé nově vyhlášené
PR a světliny v ochranném pásmu PR, - výskyt několika ohrožených
a kriticky ohrožených druhů rostlin. Financováno z PPK
Výroční zpráva za rok 2001
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 Černovírské slatiniště - provedli jsme posečení nejcenější části luk
a vysadily hvozdík pyšný z původních rostlin této lokality, získali
Velký pokrok zaznamenal Pozemkový spolek Sagittaria. V roce 2001
nám byla prodloužena akreditace, náš zástupce byl zvolen do rady
Národního pozemkového spolku, získali jsem do nájmu další hodnotné
pozemky v PR Plané loučky. V současné době má Sagittaria pronajato a
pečuje okolo 75 ha pozemků a patří mezi největší pozemkové spolky v
ČR. Jedná se především o pozemky ve výše jmenovaných lokalitách.
Projekt pro rozvoj pozemkového spolku Sagittaria podpořila ÚVR
ČSOP v rámci projektu „Místo pro přírodu“.

Osvěta a ediční činnost
V průběhu roku jsme připravili novou naučnou stezku Terezským
údolím o délce 6 km jdoucí z Náměště na Hané do Laškova. Stezka
prochází lučními částmi Terezského údolí a popisuje kulturní tradice a
přírodovědné zajímavosti oblasti. K naučné stezce jsme vydali barevný
informační leták. Práce byly financovány z grantu MŽP.
V roce 2001 jsme připravili informační systému na lokalitě NPP
Hrdibořické rybníky.
• Černovírské slatiniště
Tato významná lokalita se stala po povodni 1997 velmi významným
mokřadem, kde dlouhodobě stagnovala voda, což se projevilo
početným a leckdy hnízdním výskytem řady ohrožených druhů
ptáků a zlepšenými podmínkami pro výskyt řady mokřadních druhů
rostlin včetně úspěšného uchycení matizny bahenní (blíže viz.
výše). Bohužel trvale existují snahy o odvodnění této lokality z
důvodu zájmu o
⇒ čerpání pitné vody (nyní kontaminované z povrchových zdrojů)
⇒ pěstování lesa, který na řadě míst vlivem dlouhodobého
zatopení odumřel
⇒ odstranění výskytu komárů v blízkosti města Olomouce
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Z REC jsme získali grant na řešení problematiky černovírského
slatiniště. Kromě posílení populací hvozdíku pyšného a inventarizace
slatiniště jsme instalovali informační panely a vydali informační leták.
Sagittaria předložila koncept možného využívání černovírského
slatiniště, iniciovala jednání k úpravě vodního režimu a stanovila
respektované limity. Jedná se ale o dlouhodobý proces.
Pro větší informovanost široké veřejnosti spravujeme
webové stránky, které budou podrobněji informovat o jednotlivých
projektech Sagittarie na internetové adrese www.sagittaria.ecn.cz.
Dalším větším projektem bylo vybudování naučné stezky
Terezským údolím vedoucí z Náměště na Hané stejnojmenným
přírodním parkem do Laškova. Stezka kromě přírodních zajímavostí
návštěvníky informuje o historii obou obcí a okolí. Stezka je dlouhá
6,5 km a má 10 zastavení.

Další aktivity
Velkým novým projektem bylo mapování deseti vybraných cizorodých
invazních druhů rostlin ve správním území města Olomouce. V roce
2001 byla vymapována polovina území, z části se pomocí přístroje GPS
podařilo digitalizovat polohu do gisové vrstvy informačního systému
pro snadnější identifikaci vlastníků parcel v katastrálních mapách.
Projekt byl financován z grantu města Olomouce.
Dalšími významnými aktivitami Sagittarie bylo aktivní zapojení do řady
významnějších záležitostí týkajících se mokřadů v blízkosti Olomouce a
sice zpracování biologického hodnocení revitalizace rybníku v Polici,
biologické zhodnocení Nemilanské cihelny, návrh plánu péče na
přehlášení Planých louček do národní kategorie, monitoring litorální
vegetace Žehuňského rybníku a úpravy zeleně okolo Skautského domu a
kanceláře Sagittarie.
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Spolupráce
•
•
•
•
•

•

•
•

Unie pro řeku Moravu
Podíleli jsme se na některých alternativních protipovodňových
návrzích Unie a účast na jednáních s protipovodňovou tématikou.
Tyto
Spolupráce při realizaci programů ochrany dravců a sov.
OKNO (Olomoucká koalice neziskových organizací)
Dosud poměrně pasivní účast na činnosti OKNO, účast na
schůzích zástupců NNO
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Spolupráce při péči o lokality v CHKO a sestavování plánů péče.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Spolupráce při péči o pozemky pod dohledem olomouckého
střediska v NPP Hrdibořické rybníky,. Přírodním parku Terezské
údolí, Černovírském slatiništi a Nemilanské cihelně. Spolupráce
při péči o NPR Strabišov-Oulehla se střediskem Brno. Spolupráce
se střediskem Ostrava při péči o PR Mokřiny u Krahulčí a ochraně
plavínu štítnatého na Ostravsku. S ústředním AOPK jsme
spolupracovali při vytváření monitoringu rostlinných druhů
zařazených do soustavy Natura 2000.
Okresní úřad Olomouc
Spolupráce při realizaci opatření na Grygovských kopcích, v PR
Malý Kosíř, značení PR Hrubovodské sutě a Kamenných proudů u
Domašova.
Okresní úřad Bruntál
Spolupráce při vyhlášení a péči o PR Mokřiny u Krahulčí.
Katedra botaniky Univerzity Palackého Olomouc
Spolupráce při řešení projektu ochrany vstavače trojzubého a
dalších ohrožených mokřadních druhů rostlin
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Vnitřní činnost Sagittarie
V roce 2001 jsme přijali do pracovního poměru po absolvování civilní
služby Michala Krátkého, který významně a dobře koordinuje činnost
Sagittarie. V říjnu dokončil civilní službu Jan Roleček, který byl
významnou posilou při realizaci grantů. Na jaře jsme podepsali
leasingovou smlouvu na auto, které nám velice pomohlo při realizace
prací v terénu a bez kterého by jsme nemohli vše zdárně absolvovat.
Tito nový pracovníci přinesli další sílu do realizací projektů.
Na podzim nás zasáhla tragická smrt Petra Albrechta, který významně
podporoval činnost Sagittarie a bude nám velice chybět.
Děkujeme všem našim členům, příznivcům, spolupracovníkům a
institucím. V roce 2001 to byli:
Petr Albrecht, Jiří Beneš, Andrea Krátká, Pavel Bezděčka, Stanislav
Bureš, Alois Čelechovský, Martin Dančák, Slavomír Dostalík, Martin
Duchoslav, Tomáš Dvorský, Pavel Havránek, Lubomír Kincl, Martin
Konvička, Petr Kovařík, Michal Krejčí, Květa Krejčí, p. Kroutil, Martin
Kubis, Tomáš Kuras, Jiří Lehký, Pavel Lustyk, Ivo Machar, Honza
Novák, Václav Polášek, Karel Poprach, Lukáš Merta, Klára Ryšavá,
Václav Stodůlka, Jiří Šafář, Vlastimil Tlusták, Libor Vařeka, Michal a
Martin Veselovský, Honza Vrbický, grafik Komár - Jurečka,
AOPaK ČR a její střediska, Ateliér Fontes, Jaromír Konečný - Mystery,
Magistrát města Olomouce, Obecní úřad Hrdibořice, Dětřichov nad
Bystřicí, Laškov, Police, Okresní úřad v Olomouci , Přerově a Bruntále,
Pozemkový fond ČR, Správa CHKO ČR, Správa CHKO LP, skauti 3.
olomouckého střediska,
Pokud jsme na někoho zapomněli tak se za to omlouváme.
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Hospodaření
V roce 2001 jsme ještě zvýšili příjmy organizace a tak udrželi
rozsah aktivit Sagittarie. Podařilo se rozšířit zdroje financování aktivit
o další nestátní kapacity, a využili jsme dotace Úřadu práce na
absolventské místo a pro osoby zdravotně postižené. Dále nám byla
přidělena dotace ze SFŽP na managementové práce v PR Plané
loučky, která však ještě nebyla ke konci roku zúčtována a bude
v příjmech v roce 2002.
Výdaje

Příjmy
-

Dotace PPK
Dotace MŽP
Granty m. Olomouce
Granty ČSOP
Grant REC
Dotace ÚP
Příjmy z činnosti
Členské příspěvky
Prodej publikací
Úroky
Vklad

Celkem

218 216,-Kč
384 200,-Kč
117 000,-Kč
90 000,-Kč
19 833,-Kč
72 742,-Kč
613 669,-Kč
1 200,-Kč
8 440,-Kč
573,-Kč
115 000,-Kč

1 640 873,-Kč

-

Mzdy
Civil. služba
HIM
Nájmy
PHM
Kancel. potř.
Odbor. lit.
Poštovné
Cestovné
Opravy
Telefonní poplatky
pojištění
Doprava
DHM
DSM
Daně
ostatní výdaje
vrácená dotace
penále
odpisy
výběr vkladu

Celkem
Hospodářský výsledek
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439 161,-Kč
45 854,-Kč
91 725,- Kč
75 626,-Kč
117 862,-Kč
21 589,-Kč
15 543,-Kč
2 029,-Kč
16 189,-Kč
58 945,-Kč
25 351,-Kč
2 695,-Kč
3 556,-Kč
69 368,-Kč
40 664,-Kč
5 008,-Kč
553 368,-Kč
33 931,-Kč
30 243,-Kč
82 425,-Kč
115 000,-Kč

1 846 132,-Kč

-205 259,-Kč
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Majetek
Pozemky
Ostatní HIM
DHIM
Pokladní hotovost
Bankovní účet

356 360,-Kč
128 769,-Kč
668 853,-Kč
28 650,-Kč
23 347,-Kč
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Závazky
Pohledávky

Celkem

83 000,-Kč
150 000,-Kč

1 438 979,-Kč
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