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Výroční zpráva občanského sdružení VIADUA –
sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny, za

rok 2012

Kdo je Viadua a co dělá

Viadua je neziskové nevládní občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů.

Zakladateli  občanského sdružení  jsou odborníci  s dlouholetými  zkušenostmi  na poli  ochrany přírody,

kteří  se  v  rámci  působení  v neziskových  organizacích  a  akademických  institucích  podílejí  na  řadě

projektů zaměřených na základní biologický výzkum i aplikovanou ochranu biodiverzity. Při této práci

byli zakladatelé konfrontováni s nedostatečným využíváním výsledků základního výzkumu při plánování

praktických opatření na ochranou přírody. Hlavní motivací pro založení občanského sdružení Viadua pak

byla snaha pokusit se o větší propojení těchto oborů prostřednictvím realizace projektů určených k  řešení

konkrétních problémů s využitím aktuálních vědeckých poznatků na dané téma.

Hlavní  náplní  činnosti  občanského  sdružení  Viadua  je  aktivní  činnost  při  ochraně  přírody a

krajiny. Zejména provádění managementových opatření na podporu vzácných a zvláště chráněných druhů
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rostli  a  živočichů  a  jejich  stanovišť.  Významným  tématem  občanského  sdružení  je  ochrana  přírody

v aktivních i bývalých vojenských prostorech, které v rámci ČR představují ojedinělá území, ve kterých

se díky specifické historii a způsobu užívání vyskytují společenstva, která v běžné krajině nenalezneme.

V řadě případů se jedná o ubývající  biotopy s výskytem ohrožených druhů vázaných na určitou míru

disturbance. Tato společenstva a druhy se proto neobejdou bez aktivní péče, jejíž úspěch je závislý na

správné volbě typu opatření, intenzity, načasování a distribuce v území. Pokud jsou opatření navržena bez

dostatečných znalostí o nárocích jednotlivých druhů a ekologických souvislostech v daném území, může

být konečný výsledek nedostatečný nebo i kontraproduktivní. Veškeré zásahy v těchto lokalitách je proto

nezbytné  provádět  s využitím  všech  dostupných  informací,  tak,  aby  vynaložené  úsilí  a  finanční

prostředky byly maximálně efektivní.

Kromě ochranářského managementu se občanské sdružení Viadua zabývá také posuzování vlivů

na živou přírodu, osvětou v ochraně přírody a monitoringem významných druhů a společenstev.

Vznik sdružení
Občanské sdružení Viadua vzniklo 30.5.2012. Statutárními orgány jsou.:
Mgr. Jan Losík Ph.D. – předseda
Mgr. Slavomír Dostálík – jednatel
Mgr. Marta Špičáková – hospodář

Činnost sdružení
V roce 2012 se veškerá pozornost sdružení soustředila na rozjezd činnosti organizace, stanovení
priorit a plánování směřování organizace. Za stěžejní aktivitu považujeme přípravu žádosti do
operačního  programu  ŽP  na  podporu  a  ochranu  populace  tetřívka  obecného  ve  Vojenském
újezdu Libavá. 
Hospodaření
V roce 2012 sdružení nevyvíjelo žádnou ekonomickou činnost.
Příjmy celkem 0,- Kč
Výdaje celkem 0,- Kč
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