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Typická tůň vzniklá pojezdy terénní techniky 



Typická tůň vzniklá pojezdy terénní techniky ve fázi „regenerace“ 



Tůň ve fázi zániku 



Listonoh letní – kriticky ohrožený druh žijící 

v mělkých nezarostlých kalužích 



… a v nich může žít další vzácný a zajímavý druh živočicha 

    - žábronožka letní 



… a v takových tůních rostou i ohrožené rostliny 

    - např. rdest alpský 



Kuňka je velmi ohrožená žába,  

která potřebuje tůně a nezarostlou půdu 



… pro čolky jsou 

mělké tůně k 

rozmnožování ideální 

čolek obecný 

čolek horský 



i rosnička má ráda mělké tůně a stržený drn po jízdách offroadů 



blatěnka vodní je ohrožená drobná rostlina, kterou můžeme 

najít právě na dně vyschlých tůní 



Rok 2006 

Rok 2012 

Bez pojezdů tůně 

zanikají 



Srovnávací fotografie dokládající  rychlost obnovy 

narušeného místa 



… pojezdy offroadových aut vytvářejí 

prohlubně v terénu, které se plní vodou 



Zapadnutím a vytažením auta vzniká hlubší tůň … 



Jízdami offroadových aut vznikají různé kaluže… 







Kromě tvorby tůní auta také narušují půdu a strhávají drn…  



I když to možná vypadá zvláštně, spousta ohrožených druhů se 

rozmnožuje v tůních vzniklých pojezdy vozidel … 



Aby offroady přírodě pomáhaly a ne škodily, musí jezdit ve 

vhodnou dobu a jen na určitých místech ! 



Kaluže vzniklé po průjezdu offroadových aut jsou zajímavé i 

když v létě úplně vyschnou … 



Offroady také narušují a strhávají travní drn, což je pro některé 

ohrožené druhy velmi významné … 



jízdy offroadových vozidel mohou ohroženým druhům pomáhat, 

je však potřeba dodržovat určitá pravidla … 



Rotační způsob výběru míst určených k pojezdům… 



Sezónní omezení pojezdů 



Rotační způsob výběru míst určených k pojezdům… 



Plánování míst s pojezdy pro obnovu nebo vytvoření tůní… 



Příklad tůně vhodné k obnově pojezdy offroadů 



Osvěta vyznavačů offroadů 



Osvěta veřejnosti například při offroad akcích 



Offroady a další pojezdová technika není hrozbou, ale 

příležitostí k udržení a podpoře nezvyklých biotopů a na 

ně existenčně vázaných organismů 



Děkuji  

         za pozornost 


