ČSOP SALAMANDR
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010
ČSOP Salamandr je nezávislá profesionální nezisková organizace, jejímž cílem je péče o
přírodní a kulturní dědictví Beskyd a jejich okolí.
Organizace vznikla v roce 2000, je jednou z více neţ 320 základních organizací Českého
svazu ochránců přírody a má samostatnou právní subjektivitu.
Aktivity naší organizace jsou soustředěny do 3 pilířů:
1. Praktická péče o přírodu a krajinu
Soustředíme se např. na výsadbu ohroţených dřevin a jejich ochranu před zvěří, šetrné kosení
pastvin a luk s výskytem ohroţených druhů, likvidaci invazních druhů, záchranu tisu
červeného, přemístění mravenišť, instalaci a opravy označníků CHÚ, pečujeme o vlastní
záchranný sad krajových odrůd ovoce.
2. Odborná činnost
- Provádíme průzkumy botanické, zoologické nebo lesnické. Koordinovat činnost mnoha
odborníků různých oborů a to i na rozsáhlých územích. Navrhujeme postupy péče
v chráněných územích.
3. Informovanost
- Informujeme a zapojujeme veřejnost do problematiky ochrany přírody a ţivotního prostředí
pomocí čtvrtletníku Zpravodaj CHKO Beskydy, webových stránek a prostřednictvím
informačních letáků, tabulí a publikací.
V roce 2010 jsme naše cíle naplňovali těmito aktivitami:

Významné projekty
- Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky
Proběhl poslední rok realizace čtyřletého projektu financovaného v rámci programu Evropské
unie LIFE III – Nature.
Příjemcem grantu byl Moravskoslezský kraj a na jeho realizaci se kromě naší organizace
podíleli tito partneři: Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, s.p., Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky (středisko Ostrava a Správa CHKO Beskydy) a Plzeňský
Prazdroj, a. s.
Hlavním cílem projektu byla záchrana luţních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky
a geomorfologicky cenného území, ohroţeného invazním druhem rostliny - křídlatkou
(Reynoutria spp.).
- Louky a křoviny Horního Vsacka
Byl dokončen tříletý projekt zaměřený na údrţbu lokalit vzácných rostlin a ţivočichů v oblasti
Horního Vsacka.
Hlavními druhy projektu byly hořeček ţlutavý, modrásek černoskvrnný, ťuhýk obecný a
pěnice vlašská. Jedná se o druhy ohroţené upouštěním od tradičního obhospodařování krajiny
na Valašsku či zalesňováním neobhospodařovaných lučních stanovišť.

Úkolem projektu bylo nejen zlepšení stavu cenných lučních a křovinných ekosystémů
s výskytem těchto druhů rostlin a ţivočichů, ale také zvýšení povědomí o přírodním dědictví
mezi hospodáři.
Projekt navazoval na výsledky výzkumu biodiverzity karpatských luk, který probíhal v letech
2006-2007 v rámci projektu UNDP – GEF "Zachování biologické rozmanitosti trvalých
travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného vyuţití nových
zdrojů financování Evropské unie".
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Ţivotní prostředí a Nadací Partnerství.
- Likvidace křídlatky v povodí Odry - I. etapa
Druhým rokem pokračoval projekt na likvidaci křídlatky v povodí Jičínky, Sedlnice, Lubiny,
Ondřejnice a dalších menších toků v území mezi nimi, které dohromady tvoří ucelené území o
celkové ploše přes 500 km2. Hlavním cílem projektu je zachování cenných ekosystémů v
Poodří, které ohroţuje invazní rostlina křídlatka. Jedná se o první část území povodí Odry nad
Ostravou. Potlačení křídlatky je prováděno metodou opakované šetrné chemické likvidace,
dalšími aktivitami jsou dosevy náhradních porostů původních travních směsí, monitoring
vody a půdy a informovanost vlastníků.
Projekt je financován z Operačního programu Ţivotní prostředí.
- Dokončení likvidace křídlatky v části povodí Odry
Tento projekt doplňoval projekt „Likvidace křídlatky v povodí Odry – I. etapa” a řešil
likvidaci na těch lokalitách, které nebylo moţné zahrnout do projektu podpořeného OPŢP
(pozdě udělené souhlasy ze strany vlastníků a nově domapované lokality). Oba projekty
dohromady tak zajišťují likvidace téměř 100 % známých lokalit křídlatky v části povodí Odry
Projekt podpořilo Ministerstvo ţivotního prostředí.
- Likvidace křídlatky v povodí Odry - II. etapa
Začal první rok projektu, který má za úkol řešit odstranění křídlatky na zbývajícím území
povodí Odry nad Ostravou. Plocha projektového území je asi 1 000 km2. Hlavní cíl je
obdobný jako u dvou předchozích projektů, tedy zachování cenných ekosystémů v Poodří
ohroţených invazní křídlatkou. Obdobné jsou také aktivity projektu. Realizace projektu bude
probíhat aţ do roku 2013.
Projekt je opět financován z Operačního programu Ţivotní prostředí.
- Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II
Moravskoslezsko
Proběhl první rok čtyřletého projektu, jehoţ příjemcem je Moravskoslezský kraj a na naše
organizace je zde jedním z partnerů. Cílem projektu je vytvořit účinného informačního
systému v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v této oblasti a
zpřístupňovat informace o stavu a vývoji odborné i laické veřejnosti.
Naše organizace díky němu vydává Zpravodaj CHKO Beskydy (v loňském roce 4 čísla) a
také další publikace (vloni např. průvodce NS Lysá hora). Za účelem omezení nelegálního
motorismu v přírodě fungují internetové stránky www.zakaz-vjezdu.cz.
- Zachování karpatského přírodního dědictví v Beskydech
Byl dokončen projekt zaměřený na karpatské přírodní dědictví Beskyd. Jeho cílem bylo
modelově vytvořit seznam dědictví, navrhnout zajištění dlouhodobě udrţitelné péče, a také
provést modelovou péči o vybrané lokality, které obsahovaly prvky karpatského dědictví.
Projekt informoval a zapojoval neziskové organizace a veřejnost do aktivit souvisejících s

ochranou kulturního a přírodního dědictví, které je předmětem mezinárodní Karpatská
úmluvy.
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti.
- Výsadba původních stromů v Beskydech
Pokračování dlouhodobého projektu organizace, který řeší pěstování, výsadbu a ochranu
původních dřevin v Beskydech a který uţ od roku 2006 podporuje Severomoravská
plynárenská a.s.
Za tu dobu bylo do beskydských lesů vysázeno přes 70 tisíc stromů vypěstovaných ze semen
nebo semenáčků původních stromů, které mají jedinečné genetické vlastnosti. Jednalo se
především o jedle, buky a javory, ale také například o chráněnou a v Beskydech velmi
vzácnou dřevinu tis červený.
Výsadby probíhají na vybraných stanovištích v nejcennějších částech CHKO Beskydy často
v extrémním a obtíţně přístupném terénu. Další činností je ochrana stromků proti zvěři.
V roce 2010 se pozornost soustředila na cenná území Lysé hory. Proběhla zde výsadba buků
především v těch částech, které byly v minulosti pozměněny lesním hospodařením a proto zde
některé druhy dřevin chybí. Dále byla provedena nezbytná ochrana vysazených stromků a
došlo také k opravám malých oplůtků, které chrání stromky vysazené uţ v minulosti.
ČSOP Salamandr při těchto aktivitách úzce spolupracuje se Správou CHKO Beskydy.

Ostatní aktivity
1. Praktická péče o přírodu a krajinu
- péče o lesní území – výsadba jedlí a buků a ochrana dřevin v maloplošných chráněných
územích a v 1. a 2. zónách CHKO Beskydy
- péče o nelesní území - kosení a úklid biomasy na několika lokalitách v CHKO Beskydy i
mimo CHKO (PP Domorazské louky, PR Svinec...)
- značení chráněných území
- záchranný sad krajových odrůd - pokračování ve výsadbě zapěstovaného školkařského
materiálu s druhovou a odrůdovou skladbou starých a krajových odrůd ovocných dřevin, které
se v minulosti pěstovaly na území Horního Vsacka
2. Odborná činnost
- plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Malý Javorník
- botanický a zoologický průzkum v okolí DEZA a.s.
3. Informovanost
- výroba a umístění 6 panelů o přírodních a kulturních hodnotách regionu, umístěných na
různých turisticky atraktivních místech (Pustevny, Javorník, Visalaje, Javorový…)
- www.valasskakrajina.cz - provozování stránek jako informačního portálu o přírodě Beskyd
- Ekologiáda v Rožnově p. R. – spolupráce na III. ročníku soutěţe pro 4. a 5. třídy ZŠ
- fotosoutěž Valašská krajina - kaţdoroční organizační spoluúčast na zajištění fotosoutěţe,
která má přiblíţit přírodní a krajinné hodnoty Beskyd

Přehled hospodaření:
údaje jsou v tisících Kč

Příjmy

Výdaje

Hlavní činnost

784

697

Hospodářská činnost

225

17

Dotace a dary

9 948

9 958

Celkem

10 957

10 672

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou přílohou této zprávy.
Za podporu a spolupráci děkujeme zejména těmto organizacím:
Správa CHKO Beskydy, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, AOPK ČR – střediska
Ostrava a Zlín, Nadace Partnerství, SFŢP – OPŢP, ČSOP, MŢP, Lesy ČR, Povodí Odry,
NROS, Město Nový Jičín, Město Kopřivnice, Město Frenštát pod Radhoštěm.

Lidé ČSOP Salamandr:
Ing. Vojtěch Bajer – předseda, koordinace projektů
Ing. Martin Konupka – místopředseda, managementové práce
Ing. Martin Krupa – hospodář, ekonomika
Ing. Štěpánka Kalousová – revizor, realizace projektů
Mgr. Roman Barták – realizace projektů
Ing. Petr Konupka – realizace projektů
Mgr. Barbora Krupová – realizace projektů
Ing. Petra Kutílková – ekologická výchova
Mgr. Lucie Šigutová, ekologická výchova, botanika
Mgr. Radoslav Vlk, PhD. – jednatel, krajové odrůdy ovocných dřevin
V roce 2010 měla organizace 6 stálých zaměstnanců, kteří měli na starosti získávání, řízení a
realizaci projektů a odbornou činnost organizace. Praktickou péči v cenných územích
provádělo 10 sezónních zaměstnanců.

Kontakt:
ČSOP Salamandr, Tvarůţkova 1805, 756 61 Roţnov p.R.
telefon: 571 656 456
mobil: 777 949 268 (Ing. V.Bajer), 777 949 800 (Ing. M.Konupka)
e-mail: salamandr@salamandr.info
www.salamandr.info

