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Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 
 

5. května 15, 586 01 Jihlava; IČO 75107988 
www.cso.cz/vysocina.html 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                             V Jihlavě  14.2.2009 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině 
v roce 2008 na pronajatých pozemcích p. č. 485/1 a 485/3 v  katastrálním území 
Pístov u Jihlavy 
 
 
 
ÚVOD 
 
Dne 26.6.2008 byly Statutárním městem Jihlava bezúplatně poskytnuty Pobočce České 
společnosti ornitologické na Vysočině pozemky o celkové výměře 75.207 m2 za účelem ochrany 
přírody. Tato zpráva si klade za cíl stručně informovat pronajímatele o způsobu a průběhu 
nakládání s pronajatými pozemky v roce 2008 a současně nastínit plánovanou činnost pro rok 
2009.  
 
 
PŘEHLED ČINNOSTÍ ZA ROK 2008 
 
 
1.  Podrobnější biologický průzkum území 
 
Za jeden z nejhodnotnějších nálezů biologického průzkumu a mapování dotyčného území 
považujeme nález početné populace orchideje vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) 
náležející mezi ohrožené druhy rostlin ČR (C3). Výskyt tohoto druhu byl podrobně zmapován a 
stanoven plán ochrany spočívající zejména v prořezávkách náletových dřevin a kosení míst jeho 
výskytu. 
 
 
2.  Prořezávka náletových dřevin 
 
Započalo se s prováděním prořezávky a odstraněním náletových dřevin z nejhodnotnějších partií 
území a jejich deponace na degradovaná a méně hodnotná místa, a to za pomocí rámových pil a 
seker. Odstraňovanými dřevinami byly vrba popelavá (většina), vrba jíva a bříza bělokorá. 
Celkem byla prořezávka uskutečněna na ploše cca 300 m2, a to převážně v období mimo 
hnízdění ptactva (tj. srpen-říjen). Prořezávka byla částečně financována z Programu péče o 
krajinu MŽP (110,-). 

Oznamující:  

Mgr. Jan Dvořák  
tel. 605 070 438 
e-mail: dvorak.jenda@centrum.cz 
 

 

Mgr. Jaromír Maštera  
tel. 732 877 955 
e-mail: jaromir.mastera@gmail.com 
 

http://www.cso.cz/vysocina.html
mailto:dvorak.jenda@centrum.cz
mailto:jaromir.mastera@gmail.com


 2 

 
 
3.  Kosení  
 
Započalo se s kosením luk křovinořezem, vyhrabáváním stařiny hráběmi a jejím odstraňováním 
z nejhodnotnějších částí území. Provedeny byly dvě seče, první na potlačení expanze třtiny 
křovištní v červenci, a druhá na cenných plochách v září. Pokosená travní hmota byla 
deponována na degradovaná místa, z ekologického pohledu bez významu. Pokosená a pokácená 
hmota byla ukládána na společná místa (hromady) a měla by v budoucnu fungovat např. jako 
zimoviště pro drobné živočichy (obojživelníci, plazi, savci, hmyz). Celkem kosení realizováno 
na 1.200 m2 území. Kosení bylo financováno z Programu péče o krajinu MŽP (2.610,-). 
 
 
4.  Obnova zazemněných tůní 
 
Celkem byly ručně obnoveny tři tůně o plochách cca 20, 20 a 5 m2 a vybudovány mikrotůně pro 
bezobratlé živočichy na ploše dalších cca 5 m2. Tůně mají průměrnou hloubku kolem 30 cm, 
maximální pak 60 cm. Vytěžená zemina byla deponována do bezprostřední blízkosti tůní a 
rozhrnuta do plochy na místa s expanzí třtiny křovištní. Obnova tůní byly opět financována z 
Programu péče o krajinu MŽP (16.950,-). 
 
 
5.  Likvidace černých skládek 
 
Za podpory Ekologického fondu Magistrátu byla SMJ odstraněna většina z rozsáhlých černých 
skládek komunálního a jiného odpadu v různých částech území. 
 
 
Celkem bylo za rok 2008 na pronajatých pozemcích odpracováno nejméně 77 hodin. 
 
 
 
PLÁNOVANÁ ČINNOST NA ROK 2009 
 
 
1)  Osazení uzamykatelných závor a doprovodného oplocení na okraje pozemků 

Účelem tohoto opatření bude zabránění dalšího nezákonného ukládání komunálního odpadu na 
dotčených pozemích a zabránění tím ohrožení biotopů s výskytem chráněných druhů. 
 
2)  Pokračovat v odstraňování a prořezávkách náletových dřevin a kosení hodnotných částí luk 

Likvidace náletových dřevin a kosení luk bude stěžejní činností, dojde k podstatnému rozšíření 
plochy managementu oproti roku 2008.  
 
3)  Ručně obnovit několik dalších tůní pro vodní živočichy 
 
4)  Provést na dotčeném území detailní průzkum fauny motýlů 
 
5)  Zasypání bývalé vojenské šachty (bunkru) momentálně fungující jako past pro drobné 
živočichy 
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PŘÍLOHA: 
 

Fotodokumentace prací v roce 2008 
 

 
 

 

Kosení louky 

Obnova tůně 
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Část lokality před zásahem 

Část lokality po zásahu 


