ZO ČSOP ZACHRAŇ ORCHIDEJ
Vyškovec 62, 687 74, okr. Uherské Hradiště
Tel.: (+420) 776 268397
E-mail: lenka.sejnohova@zachranorchidej.cz
Web: www.zachranorchidej.cz

Zápis ze schůze „Základní organizace ČSOP Zachraň orchidej“
leden 2010
Datum a místo konání schůze:
16. 1. 2010, Vyškovec 62
Přítomni:
Dušan Chovanec, Ludmila Jurigová, Zita Jurigová, Anička Kubíková, Bohumír Kubík, RNDr.
Lubomír Pospěch, Lenka Sasínová, Milan Sasín, RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.
Účel konání schůze:
interní personální rozdělení, rozvaha financování ZO ČSOP ZO na rok 2010, akce v roce 2010,
stav záchrany bělokarpatské louky parcely 9054 před zastavěním
Vlastní zápis:
1) „ZO ČSOP Zachraň orchidej“ (dále ZO ČSOP ZO) vznikla za účelem praktické
ochrany přírody, práce s dětmi a mládeží, účasti ve správních řízení a provádění
biologického výzkumu v oblasti obce Vyškovec, Moravské Kopanice, Bílé Karpaty dne
26.10.2009.
2) Zakládajícími členy jsou: RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. (předseda), RNDr. Lubomír
Pospěch (místopředseda), Bohumír Kubík (člen výboru), Ludmila Jurigová (člen výboru),
Doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (člen)
3) Webová prezentace a veškeré aktuality jsou na: www.zachranorchidej.cz
4) ZO ČSOP ZO má: právní subjektivitu, IČO: 72050438, bankovní účet: 436273810217/0100
5) Oznámení o založení ZO ČSOP ZO bylo společně s PF 2010 zasláno poštou a
osobně rozdáno celkem 120 subjektům: univerzitním profesorům, docentům,
doktorům, magistrům z UK, MU, UP, JČU, Městským a krajským úřadům, MŽP,
AOPK, starostům, Správě CHKO Bílé Karpaty, Správě CHKO Biele Karpaty, sousedícím
ČSOP, Euroregionu Bílé-Biele Karpaty, České společnosti ornitologické, Nadaci
Partnerství, Ekologickému právnímu servisu, MaS Bojkovsko, Informační středisko pro
rozvoj Moravských kopanic, Ústřední komisi Biologické olympiády aj.
6) ZO ČSOP ZO se vnitřně člení na 4 sekce:
- Vzdělávání a tradice (vedoucí Ing. Martin Pavelka),
- Biologie (vedoucí RNDr. Lenka Šejnohová),
- Management luk a chov hospodářských zvířat (vedoucí:? Bohumír Kubík, Dušan
Chovanec),
- Propagace a popularizace (vedoucí RNDr. Lubomír Pospěch).
7) Financování na rok 2010
a) RWE - odevzdány dva projekty prostřednictvím Propagační sekce ZO ČSOP ZO
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- projekt: Putovní výstava velkoformátových fotografií Krajinou Bílých Karpat
- projekt: Film Vlčí Bílé Karpaty
b) EVVO - sepisujeme dva projekty
- projekt: Řemeslné víkendovky na Konicách (Sekce vzdělávání a tradic ZO ČSOP ZO)
- projekt: Pořádání exkurzí a přednášek o Bílých Karpatech (Propagační sekce ZO ČSOP
ZO)
c) POPFK - sepisujeme jeden projekt
- projekt: Obnova luk na Vyškovcu letní sečí kosou na vybraných lokalitách (pokrytí nákladů
na kosy, naklepávadla, brousky, hrábě, polní kuchyň, jídlo, smlouvy o dílo pro cca 3
vedoucí, sepisuje Biologická sekce ZO ČSOP ZO).
8) Akce pořádané v roce 2010
a) Exkurze za orchidejema a stavba ohradníků pro ovečky: duben - 1/2 května
Kdy: víkendovka v období duben - 1/2 května (dle vykvetení orchidejí bude datum
upřesněn na www.zachranorchidej.cz, členům ZO ČSOP ZO posíláme pozvánky na
mail)
Určeno: pro všechny příznivce, přednostně však pro účastníky letního sečení (co se
účastnili 2009 nebo se letos 2010 chystají), holky, kluci, věk 0-99
Účel: ukázka výsledků práce sečení na orchidejových loukách, které pokvetou, jarní
výpomoc v krajině
Program: pátek večer příjezd, táborák; sobota - pomůžeme, večer za odměnu budeme mít
čuníka na grilování; neděle exkurze po orchidejích na místa, kde jsme v létě sékly
Ubytování: ve spacáku pod širákem, ve stanu, při hustém počasí příp. budova (pro
pomocníky zdarma), účastníci pouze exkurze 100kč/noc
Jídlo: vlastní, kromě čuníka v sobotu večer
Poznámka pro místní: kdo chce v obci s něčím pomoct nebo ví o někom, kdo potřebuje
výpomoc, ať dá vědět na mail lenka.sejnohova@zachranorchidej.cz nebo se staví na 62
b) 2. Letní sečení na Vyškovcu: posledních 14dní v červenci
Po úspěšném 1. sečením 2009 ve Vlčích pramenech, kde jsme v 10ti lidech udělali kus
práce, zavádíme tradiční sečení na Vyškovcu s ČSOP.
Kdy: 16. - 30. 7. 2010, každý rok bude datum plynule navazovat na konec sečení na
Javorůvkách na Valašsku (www.kosenka.cz)
Určeno: pro všechny příznivce co milují krajinu Kopanic, co umí i neumí séknout ručně
kosou (naučíme), holky i kluky, vč. rodin, věk 0-99, kdo zvládne bydlet celou dobu
pod širákem a ve stanu a spolupracovat s kamarády, vaříme v polní kuchyni
Účel: zachování původních jednosečných luk, vytvoření fajn party lidí, výpomoc místním
v krajině
Program: sečení a sušení sena, stavění kopanicarskych kop sena, pro zájemce ve Starém
Hrozenku Tradiční kopaničářské slavnosti (přehlídka folklórních souborů 2.víkend v
červenci), táboráky, exkurze Lopeník, dosečná s muzikou.
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Novinky! - vytvoříme biologickou poznávačku, aby účastníci měli přehled, co nám na
Kopanicách roste
Ubytování: ve spacáku pod širákem, ve stanu, místo táboření se vybírá na Vyškovcu dle
vzdálenosti lokalit na práci, konkrétně vše cca v květnu bude na
www.zachranorchidej.cz (členům ZO ČSOP ZO posíláme pozvánky na mail, členem
se můžete stát vyplněním pdf přihlášky http://www.zachranorchidej.cz/zpravy.htm).
Poznámka pro místní: během února budou vybrány lokality ve Vlčí, na kterých se bude
pracovat. Zatím máme na jisto sečení na lokalitách z minulého roku Vlčí prameny,
dále parcely 9054/3 a 9054/4 hned u budovy ČSOP. Další výběr uděláme společně dle
dvou měřítek: význam plochy z hlediska biologického - kde pomůže nejvíce ruční
práce (konzultace s CHKO) + kdo chce v obci s něčím pomoct nebo ví o někom,
kdo potřebuje výpomoc, ať dá vědět na mail lenka.sejnohova@zachranorchidej.cz
nebo se staví na 62.
c) Obnova sušárny ovoce pro využití obyvatelům obce Vyškovec - v průběhu roku 2010
nákup pozemku, převoz staré rozpadající se sušárny, počátek stavby, zajištění grantu
na celkovou obnovu na rok 2011
d) Řemeslné víkendovky
Běží pro místní již nyní pod vedením Ing. Martina Pavelky, Vyškovec 58 za pokrytí
nákladů. V rámci EVVO budeme žádat o grant, aby byly kurzy přístupné zdarma.
Proběhl již kurz plstění, plánovány jsou další košíkařství, dřevostavby/tesařství, lidové
tance, práce se slámou aj.
9) Nabídka od Ekologického institutu Veronica na spolupráci při mapování výskytu
úžovky stromové. Mapování v extravilánech katastru obcí Vyškovec, Starý Hrozenkov,
Vápenice, Lopeník, Březová, Strání, smlouva o dílo 10tis. bez zdanění, nutno projít
v období březen-říjen 2010 cca 300 nemovitostí (dle přesné dohody), zájemci hlaste se
na lenka.sejnohova@zachranorchidej.cz nebo se stavte na 62.
10) Vypisovaná témata prací Bc., Mgr., Ph.D., dle stupně studia lze téma přizpůsobit:
Zoologie:
- Aspekty výskytu a šíření jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v obci Vyškovec,
Bílé Karpaty (oslovení Katedra zoologie UK, UP, JU)
- Vagilita páskovců (Odonata. Cordulegaster) na různých geografických škálách
školitel: Doc. RNDr. Martin Černý, Ph.D., Katedra ekologie, PřF, UK
- Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa) - oslovení Mgr. Petr Janšta, Katedra
zoologie, PřF UK
- Význam heterogenity prostředí v biodiverzitě nočních motýlů v Bílých Karpatech
(oslovení Katedra zoologie UK, UP, JU)
Mykologie:
- Biodiverzita a ekologie saprotrofních askomycétů v CHKO Bílé Karpaty - oslovení
Mgr. Karel Prášil, CSc., Katedra botaniky, PřF UK
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Botanika:
- Vliv znovuzavedení sečení kosou na diverzitu vegetace mokřadu v PR Vlčí, CHKO Bílé
Karpaty (nejlépe počátek Bc. práce a pokračování až Ph.D.) - oslovení Doc. RNDr.
Zuzana Munzbergová, Ph.D., Katedra botaniky, PřF UK
- Vliv různých způsobů obhospodařování na populační dynamiku vybraných druhů
rostlin bělokarpatské louky v CHKO Bílé Karpaty (nejlépe počátek Bc. práce a
pokračování až Ph.D.) - oslovení Doc. RNDr. Tomáš Herben, Ph.D., Katedra botaniky
PřF UK
Vítáme další nápady a spolupráce také na jiných tématech diplomových a disertačních prací,
příp. SOČ, které navrhnete jako školitelé, studenti. Kontaktujte nás pro informace o
biotopech a možnostech vypracování výzkumu na lenka.sejnohova@zachranorchidej.cz
11) Kauza zastavění bělokarpatské louky v obci Vyškovec dříve parcela 9054, nyní
9054/5, 9054/6, 9054/7
a) CHKO Bílé Karpaty vydalo vyjádření k plánovaným stavbám na louce 9054
s doporučením biologického výzkumu v sezóně 2010 se zaměřením na výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů
b) ZO ČSOP ZO sestavila dopis s nabídkou odkupu louky pro její zachování, nyní
probíhá podpisová akce místními, dopisy budou odeslány ke konci ledna 2010 všem
třem majitelům
c) ZO ČSOP ZO provede ve spolupráci s BU AVČR a Katedrou botaniky PřF UK
kompletní studii vegetace louky formou transektu ve vegetační sezóně 2010 (kontrola
transektu cca 5-6 v sezóně) a hmyzu (Katedra zoologie, PřF UK). Výsledky budou sloužit
jako komplexní srovnávací materiál v budoucím výzkumu - ať to bude varianta sukcese
a) po zastavění stavbami nebo to lepší a vysněné b) po zavedení ručního kosení.
d) kompletní popis kauzy 9054 a novinky na www.zachranorchidej.cz/louka_9054.htm
12) Spolupráce s CHKO
a) Společný výběr lokalit pro akci 2. Letní sečení na Vyškovcu (viz. výše bod 8b) dle
výsledků historických biologických průzkumů, příp. dle úprava managementu dle
majitele.
b) Aby aktivity byly v souladu s CHKO Bílé Karpaty, od CHKO nutno požádat o
platný plán péče: PR Vlčí, PP Hribovnou, PP Chmelinec.
13) Členské příspěvky jsou dány centrálou ČSOP (www.csop.cz) a centrále je
odvádíme, zvýšení v roce 2010 na:
300 Kč/rok (výdělečně činný)
100 Kč/rok (nevýdělečně činný - nezaměstnaní, děti, studenti, důchodci)
50 Kč/rok (důchodce nad 70 let)
350 Kč/rok (rodinné členství) - doporučujeme !!!
STAŇTE SE ČLENY ZO ČSOP ZO, ZÍSKÁTE MNOHO VÝHOD !!!
4

ZO ČSOP ZACHRAŇ ORCHIDEJ
Vyškovec 62, 687 74, okr. Uherské Hradiště
Tel.: (+420) 776 268397
E-mail: lenka.sejnohova@zachranorchidej.cz
Web: www.zachranorchidej.cz

Přihlášku pro členství lze stáhnout v pdf na www.zachranorchidej.cz/zpravy.htm, předat
osobně nebo poslat poštou ZO ČSOP ZO, Vyškovec 62, 687 74, příp. oskenované mailem,
členský příspěvek zašlete na bankovní účet ZO ČSOP ZO: 43-6273810217/0100
Členské výhody:
Od naší ZO ČSOP ZO na Vyškovcu:
- 1x měsíčně zasílání zpráv o činnosti ZO ČSOP ZO a pozvánek na akce na mail
- přednostní obsazení na přednášky, kurzy a exkurze pořádané organizací
- v případě přidělení grantu vstup na akce zdarma
- ubytování v Bílých Karpatech za náklady v místě ZO ČSOP ZO (doporučujeme
studentům DP)
- možnost účastnit se přípravy letního sečení vč. výběru lokalit, členům přednostně
při sečení vypomůžeme
Od centrály ČSOP v Praze:
- 2x ročně časopis Krása našeho domova
14) Celostátní (ústřední) kolo biologické olympiády (www.biologickaolympida.cz) - na
rok 2014 sjednáno s předsednictvem Ústřední komise Biologické olympiády konání v
Bílých Karpatech. Koná se vždy na začátku května. Výběr místa konání bude následně
určen dle spolupráce s dalšími subjekty. Nabízíme spolupráci CHKO Bílé Karpaty,
ČSOP Bílé Karpaty, ČSOP KOSENKA, Informačnímu středisku pro rozvoj Moravských
Kopanic a Vzdělávacímu a informačnímu středisku Bílé Karpaty. Požadavky pro místo
konání jsou: 45-50 ubytovacích míst s plnou penzí, 4 místnosti pro zázemí konání
soutěže.
15) Frekvence konání schůzí a publikování zpráv o činnosti ZO ČSOP ZO
a) schůze - 2x ročně: leden, říjen, příp. dle aktuální potřeby
b) pokud není zápis ze schůze, je publikována 1x měsíčně zpráva o činnosti, která je
vystavena na http://www.zachranorchidej.cz/zpravy.htm

Vyškovec 16. 1. 2010
RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.
Předseda ZO ČSOP ZO
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