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1 Kdo jsme 

Český svaz ochránců přírody v Hluku (ČSOP Hluk) je spolek, jehož členy spojuje aktivní 

zájem o přírodu a životní prostředí v našem regionu. Naším posláním je ochrana a obnova 

přírody a krajiny, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Vznikli jsme 

v lednu roku 2019. 

Naše činnost je rozmanitá, jedno má však společné – odehrává se především v terénu. 

Pečujeme o přírodně zajímavá území a představujeme je veřejnosti, provádíme přírodovědné 

průzkumy a mapování, snažíme se o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na 

území našeho katastru. Nedílnou součástí našeho života je výchovná práce s dětmi a mládeží. 

Vzděláváme ale i dospělou veřejnost. Účinně chráníme přírodu tím, že se aktivně účastníme 

rozhodování ve správních řízeních. Od většiny obdobně zaměřených organizací se odlišujeme 

tím, že těžištěm naší činnosti je práce dobrovolníků v naší základní organizaci, která má 

vlastní právní osobnost.  

Tato výroční zpráva popisuje aktivity, které ČSOP Hluk v roce 2020 provedla.  

2 Členové, základní organizace a jejich aktivity 

Nejsme jenom nadšenci, kteří se snaží udělat něco dobrého pro přírodu, ale máme mezi sebou 

také profesionální odborníky a zkušené dobrovolníky. Zatím máme pouze 11 členů, sídlo 

máme na nám. Komenského 158 (Infocentrum). Vlastní prostory bohužel nemáme.  

3 Vedení ČSOP Hluk    

Statutární zástupce (předseda): Krejčiřík Stanislav 

Člen výboru (hospodář):  Beníčková Michaela 

Člen výboru:    Křiváková Marie 

Revizní pracovník:   Krejčiříková Marie 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Ochrana biodiversity 

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených 

druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání naší organizace. Naše prvořadé úkoly 

jsou: 

1. Revitalizace potoka Okluky na území města.  

První jednání s městem o úpravě potoka Okluky v intravilánu spadá do roku 2016, 

tedy v době, kdy naše základní organizace ještě neexistovala. Oficiálně jsme začali 

jednat až v roce 2020. Prvotní návrh byl, aby si město převzalo část potoka na území 

města do svého vlastnictví, což se nesetkalo s pochopením.  

2. Obnova druhově bohatých trávníků na březích potoka Okluky a na Kaštanci. 

3. Obnova starých mokřadů a tůní. 

5 Naše činnost v roce 2020 

Tak jako každého i naší organizace se citelně dotkla epidemie corona viru. Přesto jsme splnili 

úkoly, které jsme si vytyčili. 

1. Provedli jsme čištění potoka na území města.  

2. Požádali jsme město i Povodí Moravy o pokusné plochy. Od města i od Povodí 

Moravy jsme dostali povolení pokusně vyzkoušet výsev kokrhele, a metodu zeleného 

sena, včetně odstraňování posečené biomasy.   

3. Na pokusných plachá na Kaštanci jsme se pokusili o zvýšení biodiverzity krajiny 

regionální směsí semen. Na jedné pokusné ploše na Kaštanci jsme vyseli semena 

pocházející z luk na Žítkové (zde zjistíme, zda nebude na obtíž genetická odlišnost 

lokálních typů), na druhé ploše jsme použili metodu zeleného sena. Seno jsme přivezli 

z PP Kobylica. 

4. Dvě vybrané plochy na Kaštanci a jednu plochu na břehu potoka jsme oseli kokrhelem 

a budeme sledovat výsledky. 

5. Na dvou plochách (jedna na Kaštanci a druhá na břehu potoka) jsme po kosení trávy 

provedli vyhrabání posečené biomasy a zjistíme, zda se změnila biodiverzita těchto 

ploch.  



6. V rámci osvěty jsme i pro širokou veřejnost uspořádali tematický výlet na 

přírodovědně zajímavá místa v okolí Hluku, který se setkal s velkým ohlasem. Další 

akce na základní škole a Domu mládeže byly kvůli pandemii zrušeny. 

 

6 Úkoly pro rok 2021 

Prvořadým úkolem je přilákat více členů do naší organizace. K tomu jsme zřídili internetové 

stránky a facebook, který má zajímavou sledovanost. Navázali spolupráci s místní základní 

školou a Domem mládeže. 

Pro rok 2021 jsme navrhli městu: 

1. Propojení Přírodní rezervace Kobylí hlava,  

(evidenční kód ÚSOP: 1939, kategorie IUCN: řízená rezervace, celková výměra: 3 

4934 ha, výměra ochranného pásma 5 6821 ha) s přírodní památkou Miliovy louky 

(kód lokality CZ0622166). V minulosti nebyly tyto dvě plochy od sebe odděleny, ale 

celá Kobylí hlava byla jednou významnou lokalitou rozsáhlého komplexu stepních luk 

s kavyly v Hlucké pahorkatině o ploše cca: 614 841 m². Na obou lokalitách rostou 

evropsky významné druhy rostlin. Propojením se získá alespoň část bývalého 

komplexu původních kavylových luk a teplomilné doubravy zpět. 

2. Vybudování mokřada na katastru města,  

parcelní číslo 3741/40 (48°57'53.01"N, 17°30'42.52"E). Mokřad by byl pouze na 

území města prakticky v té části jako se nacházel před lety. Mokřady mají v krajině 

především velký význam ekologický, neboť jsou velmi bohatě a rozmanitě oživeny a 

mají velkou produkci biomasy. Jejich význam vodohospodářský a klimatický je dán 

především tím, že zadržují významná množství povrchové a mělké podzemní vody. 

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách by tůň dle § 55 neměla být vodním dílem, 

pokud nemá hráz, ani technické objekty - výpust, bezpečnostní přeliv apod. Zákon č. 

183/2006 Sb., stavební zákon stanoví, že tůně do velikosti 300 m2 a max. hloubky do 

1,5 m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a ani stavební 

povolení či ohlášení. 

3. Zpracování podkladů pro případnou revitalizaci potoka Okluky, 

 jedná se o zjištění skutečného stavu vypouštění odpadků a splašků do potoka. 

Všechny tyto návrhy byly oficiálně zaslány k projednání radě města. 



7 Hospodaření ČSOP Hluk 

Příloha A, B 

Transparentní účet na www.csophluk.cz 

 

http://www.csophluk.cz/



