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Náplň činnosti 

1. Přímá fyzická ochrana mokřadů a jejich management 

Prořezávky dřevin Ruční hloubení tůní 

Strojní hloubení tůní Kosení 



Náplň činnosti 

  Budování tůní – stěžejní činnost 

- rychlé a velmi efektivní opatření pro podporu biodiverzity a 

biologické hodnoty lokality 
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  Budování tůní – stěžejní činnost 

- rychlé a velmi efektivní opatření pro podporu biodiverzity a 

biologické hodnoty lokality 

 



Náplň činnosti 

2.   Osvětová činnost pro veřejnost – přednášky a terénní exkurze 

Zapojení veřejnosti Terénní exkurze 

Informační tabule Osvěta 



Náplň činnosti 
3.   Poskytování informací (veřejné instituce, správci lesů, rybáři…)   



Náplň činnosti 

4.   Provádění nebo organizování biologických průzkumů  

 

 



Náplň činnosti 

5. Spolupráce s ostatními zájmovými skupinami i jednotlivci 

 

-     všechno sami nezvládneme 

- znalost místních poměrů 

- ochota provádět příslušná opatření (jednodušší proveditelnost) 

 

 

 



Důvody ochrany mokřadů 
1. Krajinotvorné změny („zarůstání“ krajiny, změny v zemědělské výrobě, intenzifikace chovu ryb…)  

 

2.  Nevyužitý potenciál stávajících opatření  
jedna tůň 

= dobré řešení 

komplex tůní 

= lepší řešení !!! 

Velká hlubší tůň 

Mělké trvalé tůně 

Dočasné tůně 

Obnažené plochy Úkrytové příležitosti 

3.  Šířit osvětu – změna přístupu, bourání mýtů  



    Rok 2003 – první aktivity a pokusy v ochraně mokřadů  

Historie 

Rok 2008 – současnost - systematický přístup pod hlavičkou 

ČSOP Jihlava a Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině 

 

Únor 2011 – založen informační web www.mokrady.wbs.cz 

 

1. prosince 2011 – založení samostatného sdružení  

http://www.mokrady.wbs.cz/


    1. rozvíjet dosavadní aktivity 

 

      - zajištění vlastních technických prostředků 

        - dlouhodobé pronájmy pozemků 

        - koupě pozemků 

        - publikování 

 

    2. propagovat myšlenku budování tůní u dalších    

        subjektů - budovat dlouhodobá partnerství  

 

  

Budoucnost 

příklad Anglie – plán obnovy a vybudování jednoho milionu tůní v průběhu příštích 50. let  



    Sídlo: Dobronín u Jihlavy 

 

    Oblast působení: Vysočina, postupně celá ČR  

 

Kdo jsme? 

                            Jan Dvořák       Jaromír Maštera    Aneta Mašterová 

  …a další 



     

 1. Praktické zkušenosti s přípravnou fází 

 
- pomoc se získáním potřebných povolení 

 

- pomoc se získáním dotačních titulů  

 

2. Praktické zkušenosti s vlastním budováním a 

obnovou drobných vodních ploch 

 
- výběr vhodné plochy (vlastník, typ pozemku, biologická hodnota… 

 

- návrh opatření a forma jeho provedení 

 

- vlastní provedení práce 

 

Co můžeme nabídnout? 



     

Hledáme… 

Partnery pro dlouhodobou spolupráci 

 



 
Prezentace našich aktivit 

www.mokrady.wbs.cz 

Google: mokřady jihlavska 



  Děkuji za pozornost 


