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Výroční zpráva občanského sdružení - spolku
VIADUA – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a
krajiny za rok 2013

Kdo je Viadua a co dělá
Viadua byla 30.5. 2012 zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako neziskové nevládní občanské
sdružení ve smyslu Zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů. Od 1. 1. 2014 na základě nabytí
účinnosti zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník), bylo „sdružení“ dle § 3045 automaticky
převedeno na „spolek“. Zakladateli spolku jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi na poli
ochrany přírody, kteří se v rámci působení v neziskových organizacích a akademických
institucích podíleli a 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 ochranu
přírody. Hlavní motivací pro založení spolku Viadua pak byla snaha pokusit se o větší propojení
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těchto oborů prostřednictvím realizace projektů určených k řešení konkrétních problémů
s využitím aktuálních vědeckých poznatků na dané téma.
Hlavní náplní činnosti spolku Viadua je aktivní činnost při ochraně přírody a krajiny.
Zejména provádění managementových opatření, či optimalizace využívání krajiny na podporu
vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich stanovišť. Významným
tématem je ochrana přírody v aktivních i bývalých vojenských prostorech, které v rámci ČR
představují ojedinělá území, ve kterých se díky specifické historii a způsobu využívání vyskytují
společenstva, která v soudobé běžné krajině již 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, či specifického využívání dané
lokality, jejíž/jehož 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 spolek Viadua zabývá také posuzováním vlivů na
živou přírodu, osvětou v ochraně přírody a monitoringem významných druhů a společenstev.
V rámci aktivit na poli ekologické výchovy je Viadua autorem úspěšného cyklu
přírodovědných vycházek pro děti a rodiče. Jedná se o pilotní projekt v rámci Olomouckého
kraje ukazující směr našeho spolku v rámci ekovýchovných aktivit.
Statutárními orgány jsou:
Mgr. Jan Losík Ph.D. – předseda
Mgr. Slavomír Dostálík – jednatel
Mgr. Marta Špičáková – hospodář

Činnost sdružení
V roce 2013 jsme realizovali dva granty a intenzivně pracovali na projektu podpory populace
tetřívka obecného ve Vojenském újezdu Libavá.
Projekt ČSOP: „Mapování výskytu modráska černoskvrnného na území VÚ Libavá“
podávaný v rámci výběrového řízení OCHRANA BIODIVERZITY pro rok 2013 na Český svaz
ochránců přírody.
Stručná anotace projektu - Cílem projektu bylo systematicky zmapovat výskyt populací
modráska černoskvrnného na území Vojenského újezdu Libavá. Přítomnost modráska
černoskvrnného byla na území VÚ Libavá v posledních 5 letech potvrzena náhodnými nálezy na
8 lokalitách. Chybí však podrobnější informace o jeho výskytu na celém území VÚ, kde se
nachází několik desítek potenciálně vhodných lokalit. V rámci projektu bylo provedeno
systematické zmapování vybraných potenciálně vhodných lokalit, jejichž identifikace proběhla
na základě znalostí o biotopových nárocích mapovaného druhu. Získané údaje byly uloženy
v NDOP AOPK ČR a budou využita při plánovaní managementových opatření na podporu m.
černoskvrnného.
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Projekt MMOL: „Vycházky do přírody pro rodiče a děti“ podávaný v rámci grantové
podpory Magistrátu města Olomouce pro rok 2013.
Stručná anotace projektu - Cílem předkládaného projektu byla realizace půldenních vycházek
pro rodiče s dětmi do zajímavých míst v Olomouci a okolí. Většinou se jednalo o zvláště
chráněná území, která jsou vzdálena do 20 km od Olomouce. Formou aktivního zapojení dětí a
jejich rodičů (odchyt organismů, sběr přírodnin), her a kvízů byli účastníci seznámeni s
odlišnými ekosystémy charakteristickými pro okolí Olomouce.
Projekt SFŽP: „Podpora populace tetřívka obecného v Ptačí oblasti Libavá“ (akceptační
číslo 13145896, č. projektu CZ.1.02/6.2.00/12.16772, ID projektu 20322288)
spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Operačního
programu životní prostředí.
V roce 2013 jsme intenzivně pracovali na administrativní přípravě projektu a zahájení jeho
financování. Předpoklad podepsání rozhodnutí o poskytnutí dotace je polovina roku 2014.
V roce 2013 jsme uskutečnili výběr dodavatele požadovaných služeb a připravili téměř veškeré
administrativní podklady pro Státní fond životního prostředí (SFŽP). Ukončení realizace
projektu je plánována do podzimu roku 2015.

Hospodaření
V roce 2013 získala Viadua na svou činnost v rámci grantů od Magistrátu města Olomouce
12000,-Kč a od Českého svazu ochránců přírody 15000,-Kč na realizaci výše popsaných grantů.
Příjmy celkem 27000,- Kč
Výdaje celkem 27920,10,- Kč
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