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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
o činnosti neziskové organizace

„Mokřady – ochrana a management“

za rok 2015

Jaromír Maštera
prosinec 2015

Činnost spolku „Mokřady – ochrana a management“ byla v roce 2015 finančně podpořena z dotačních
programů Program péče o krajinu (MŽP), Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (MŽP), Ochrana
biodiverzity (ČSOP, MŽP a Lesy ČR s.p.), Rozvoj pozemkových spolků (ČSOP, MŽP), z Fondu pro NNO
(přes projekt Sdružení Krajina) a od Kraje Vysočina, Města Jihlavy, Jihočeského Kraje, AOPK ČR a od
dvou dalších dárců (P.Brož, J. Dokulil). Děkujeme.
Děkujeme též všem vlastníkům pozemků, kteří nám umožnili realizaci opatření na svých pozemcích v roce
2015 – jmenovitě městům Jihlava a Stříbro, obcím Lavičky, Hodice a Pavlov (u Stonařova), městysu
Křižanov, Pozemkovému úřadu ČR, škole Farmeko, AOPK ČR, paní Z. Klenkové, panu M. Blažkovi, panu
P. Myslíkovi, panu J. Eliášovi, panu M. Misařovi, panu J. Karbusovi a panu F. Machovi. Za dobrou
spolupráci děkujeme skupině go-offroad, ČSOP Jihlava a ZOO Jihlava.
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Závěrečná zpráva neziskové organizace Mokřady – ochrana a management 2015
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1. ÚVOD
Nezisková organizace Mokřady – ochrana management (dále jen „Mokřady“) ve čtvrtém roce své
existence navázala na bohatou činnost z předchozích let a množství aktivit bylo v roce 2015 opět
navýšeno. Spolek Mokřady organizoval záchranné transfery obojživelníků, prováděl a organizoval
průzkumy lokalit, jednal s vlastníky a úřady, zpracovával plán péče, realizoval řadu akcí pro veřejnost,
účastnil se akcí pro veřejnost, provozoval internetové stránky s osvětovou funkcí a prováděl péči o
celkem jednadvacet mokřadních lokalit, prostřednictvím svého pozemkové spolku. Celkem bylo na 21
zájmových lokalitách v roce 2015 odpracováno nejméně 1 212 hodin a na realizaci se podílelo více než
70 osob (členové, příznivci, spolupracující organizace a osoby, veřejnost).
Spolek Mokřady měl na konci roku 2015 šestnáct členů.

2. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2015
2.1 Záchranné transfery obojživelníků
V roce 2015 jsme organizovali záchranné transfery obojživelníků u rybníka Sviták a u Panského
rybníka u Kamenice pomáhali s kontrolou funkčnosti trvalých zábran.
Kontrola tahu u Kamenice
Za spolupráce Mokřadů a ZŠ Kamenice proběhla v roce 2015 kontrola funkčnosti trvalých zábran u
Panského rybníka u Kamenice. Na konci zábran na obou stranách silnice byly postaveny kousky
dočasných zábran s kbelíky. Z nich pak po celé jaro chodili žáci ZŠ vybírat odchycené obojživelníky a
přenášeli je na stejnou stranu silnice (před zábrany) blíže k propustkům, aby mohli silnici překonat.
Podle prvních výsledků se zdá, že trvalé zábrany fungují poměrně dobře a navádějí téměř veškeré
putující obojživelníky správným směrem a do propustků pod silnicí. Na koncích zábran bylo totiž
odchyceno jen cca 200 jedinců. Pro srovnání dříve bylo odchytáváno i přes tisíc jedinců.
Kontrolní transfery byly finančně podpořeny krajem Vysočina, nositelem projektu byla ZŠ v Kamenici.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 1: Instalace jedné z části dočasných zábran s kbelíky u Kamenice (březen 2015)
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Záchranné transfery u Svitáku
Záchranné transfery obojživelníků u rybníka Sviták u Dušejova probíhaly v roce 2015 za spolupráce
Mokřadů, ZŠ Dušejov a místních dobrovolníků.
Instalaci dočasných zábran s odchytovými nádobami prováděli členové Mokřadů a několik místních
dobrovolníků, vlastní záchranné transfery pak prováděli členové Mokřadů a zejména děti a učitelé ze ZŠ
Dušejov. V roce 2015 zde bylo přeneseno celkem 1 185 jedinců obojživelníků, z čehož 1074 bylo
ropuch obecných, 100 blatnic skvrnitých, 8 skokanů hnědých a tři čolci obecní.
Transfery byly finančně podpořeny ČSOP a MŽP v rámci programu Ochrana biodiverzity.
Foto: Tibor Neskromník

Obr. 2: Jedna z přenesených blatnic, jejich letošní počet na zábranách byl velmi vysoký (duben 2015)

2.2 Průzkumy lokalit
Členové spolku Mokřady provádějí a organizují průzkumy lokalit každoročně ve třech úrovních.
Jde o prvotní průzkumy lokalit, kde lokalitu hodnotí s ohledem na její význam a lokalizaci opatření,
provádějí fotodokumentaci a zkušební výkopy rýčem v případě plánování tůní. Dále jde o
průzkumy lokalit, kde provádějí namátkově v průběhu roku na starších i nových lokalitách
sledování různých skupin organismů a pak také o průzkumy, které provádějí v průběhu vlastních
managementových opatření.
Nejdůležitějšími průzkumy jsou pak botanické a zooologické před zahájením péče na lokalitách.
V roce 2015 byly prováděny průzkumy na čtyřech lokalitách, konkrétně šlo o průzkumy rostlin
(Tomáš Berka), obojživelníků a plazů (Jaromír Maštera) a hmyzu (Ivo Dvořák, Klára a Pavel
Bezděčkovi, Václav Křivan). Sledovány byly lokality Rybník Březina, Rančířovský Okrouhlík,
Hliniště a Zoulinky.
Biologické průzkumy byly finančně podpořeny ČSOP a MŽP v rámci programu Ochrana
biodiverzity a Krajem Vysočina, všechny prvotní a průběžné průzkumy jsou prováděny bez
dotačních příspěvků.
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Foto: Jan Dvořák

Obr. 3: Orientační průzkum obojživelníků v lokalitě Pod Ochozem (květen 2015)

2.3 Jednání s vlastníky, úřady a odborníky
Stejně jako v předchozích letech jsme jednali v průběhu roku s různými vlastníky, úřady a
odborníky. Jednání probíhala částečně písemnou formou, zejména však osobními kontakty a
společnými jednáními v terénu. S žádostmi o souhlasy s realizací opatření a dlouhodobějšími
dohodami o užívání (výpůjčky, nájmy) oslovujeme obce, města, stát i soukromé vlastníky. Tato
významná činnost je prováděna členy Mokřadů vesměs zdarma.
Foto: Jan Dvořák

Obr. 4: Jednání ohledně managementových zásahů v Pískovně na Cvičišti v J.Hradci (duben 2015)
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2.4 Zpracování plánu péče
V roce 2015 jsme pro Kraj Vysočina zpracovávali plán péče
o přírodní rezervaci Rybník Březina. V rámci shromažďování
podkladů byly provedeny průzkumy rostlin, obojživelníků,
plazů, vodních brouků a vážek.
Za spolupráci děkujeme V. Křivanovi.

2.5 Akce pro veřejnost
V roce 2015 jsme pořádali opět řadu akcí pro veřejnost. Mezi nejvýznamnější patřily již tradiční
akce „Pojďte s námi za žábami“ a exkurze k Mezinárodnímu Dni ochrany žab, a také prezentace na
dvou offroad akcích pro veřejnost. Členové spolku se též účastní různých setkání a jiných akcí,
které sami nepořádají. Následuje přehled všech akcí:
leden 2015
•
Přednáška Jana Dvořáka o možnostech využití offroadových vozidel v péči o přírodu na
semináři o ochraně přírody nejen na Vysočině v Telči
únor 2015
•
•

účast na Setkání neziskových organizací v ochraně přírody v ZOO Jihlava, přednášky Jana
Dvořáka o činnosti spolku Mokřady v roce 2014 a využití offroadu k péči o přírodu
Přednáška Jaromíra Maštery o možnostech péče o biotopy ropuchy krátkonohé, na semináři
k zahájení prací na záchranné programu pro tento druh v Praze

duben 2015
•
•

účast na Dni ptactva v ZOO Jihlava – stanoviště o mokřadech s hrami pro děti a postery o
mokřadech (skládačky, vymalovánky, křížovky atd.)
Terénní exkurze pro veřejnost k „Save the Frogs Day“ (Mezinárodní den ochrany žab) na
Lesnovských mokřadech, zakončená křestem opraveného rybníka Kulatina a občerstvením u
ohně (účast cca 60 osob)

květen 2015
•
Pojďte s námi za žábami – exkurze s ukázkami živých obojživelníků a s možností zapojení
veřejnosti do budování nové tůně, na Pístovských mokřadech, s opékáním buřtů na závěr
(účast 30 osob)
červen 2015
•
Přednáška Jaromíra Maštery o budování a obnově tůní na semináři k zadržení vody v krajině
v Říčanech
červenec 2015
•
Terénní exkurze na obojživelníky Holáseckých jezer v Holáskách v Brně, spolupráce s NNO
Čisté Tuřany
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srpen 2015
•
stanoviště Mokřadů na Offroad akci na pomoc přírodě v bývalém VVP Stříbro (akce pro
veřejnost) – ukázky živočichů, informace formou plakátů a bannerů, přírodovědné hry a
soutěže pro děti – min. 200 návštěvníků stanoviště Mokřadů
září 2015
•
terénní exkurze do lokality Pastouška (Žleby) v rámci Pístovské pouti
•
stanoviště Mokřadů na velké Offroad akci na pomoc přírodě „Pístovské mokřady 2015“ (akce
pro veřejnost) – ukázky živočichů, informace formou plakátů a bannerů, přírodovědné hry a
soutěže pro děti a bagrování pro veřejnost – vyšší stovky návštěvníků stanovišť Mokřadů
listopad 2015
•
Přednáška Jaromíra Maštery o kuňce ohnivé a vlivu offroadu na přírodu na semináři AOPK
k ochraně obojživelníků a plazů v Nasavrkách
•
Péče o mokřad v Železné dolině u Kamenice u Jihlavy – kosení, hrabání a prořezávka dřevin
v okolí loni vybudovaných tůní, ve spolupráci se ZŠ Kamenice (účast 20 osob)
•
exkurze po Pístovských mokřadech pro účastníky Ekologické olympiády
prosinec 2015
•
Přednáška Jana Dvořáka o možnostech využití offroadových vozidel v péči o přírodu na
konferenci o bývalých VVP v Olomouci
Pořádání některých akcí pro veřejnost bylo finančně podpořeno, a to akce Pojďte s námi za žábami,
prezentace na offroad akci Pístov a péče o mokřad v Železné Dolině - podpořeno Fondem pro NNO
prostřednictvím projektu Sdružení Krajina. Náklady na cestovné byly uhrazeny pořadateli u
přednášek v Říčanech, Holáskách a v Olomouci. V rámci projektu rozvoje pozemkového spolku od
ČSOP byl zakoupen pártystan 6x3m, aby bylo možné dělat akce za jakéhokoli počasí. Většina akcí
pro veřejnost v roce 2015 byla prováděna zdarma členy Mokřadů v jejich volném čase. Děkujeme
také všem co nám pomáhali se zajištěním aktivit na akcích pro veřejnost!

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 5: Přednáška o možnostech využití offroadu v péči o přírodu na semináři v Telči (leden 2015)
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Foto: Aneta Mašterová
Obr. 6: Přednáška o péči o biotopy ropuchy krátkonohé na semináři v Praze (únor 2015)

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 7: Stanoviště o mokřadech na Dni ptactva v ZOO Jihlava (duben 2015)
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Foto: Aneta Mašterová
Obr. 8: Exkurze za obojživelníky Lesnovských mokřadů - Save the Frogs day (duben 2015)

Foto: Aneta Mašterová

Obr. 9: Pojďte s námi za žábami – exkurze po Pístovských mokřadech (květen 2015)
10

Foto: Aneta Mašterová

Obr. 10: Pojďte s námi za žábami – budování nové tůně na Pístovských mokřadech (květen 2015)

Foto: Hana Kašpaříková

Obr. 11: Exkurze za obojživelníky Holáseckých jezer (červenec 2015)
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Foto: Jan Dvořák
Obr. 12: Hry pro děti a ukázky živočichů na offroad akci pro veřejnost ve VVP Stříbro (srpen 2015)

Foto: Albín Zedník
Obr. 13: Exkurze po lokalitě Pastouška během Pístovské pouti (září 2015)
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Foto: Jaromír Maštera
Obr. 14: Hlavní stan Mokřadů na offroad akci pro veřejnost na Pístovských mokřadech (září 2015)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 15: Bagrování pro veřejnost na offroad akci na Pístovských mokřadech (září 2015)
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Foto: Jaromír Maštera
Obr. 16: Péče o mokřad v Železné Dolině se ZŠ Kamenice (listopad 2015)

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 17: Exkurze pro účastníky ekologické olympiády po Pístovských mokřadech (listopad 2015)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 18: Přednáška o offroadu jako nástroje v péči o přírodu na konferenci v Olomouci (listopad 2015)

2.6 Internetové stránky
Mokřady provozují internetové stránky na adrese www.mokrady.wbs.cz. Stránky obsahují kromě
přehledu aktivit spolku i různé informace o mokřadech, tůních, jsou zde k dispozici různé
prezentace a literatura týkající se mokřadů, ochrany a péče o ně.

Obr. 19: Úvodní stránka webu z.s. Mokřady – ochrana a management na konci roku 2015
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2.7 Praktická péče o mokřady
Nezisková organizace Mokřady – ochrana a management se ve své činnosti zaměřuje zejména na
podporu populací nejohroženějších druhů obojživelníků, zejména pak kuňky ohnivé, kuňky
žlutobřiché, čolka velkého a ropuchy krátkonohé. V roce 2015 členové Mokřadů prováděli opatření
na jednadvaceti lokalitách – Popický rybník, Hliniště, Pískovna na Cvičišti, Obůrka, Vílanecká
střelnice, Zoulinky, Mokřady Hřešice, Pístovské mokřady, Pod Ochozem, Železná Dolina,
Šilhánky, VVP Stříbro, Lesnovské mokřady, Pod Brejlovským rybníkem, Dolní Bradlo, Horní
Ilmik, Na Hádkách, U Měšína, Rančířovský Okrouhlík, Rychtářský rybník a U Mukařky. Na osmi
lokalitách bylo prováděno pouze kosení, na ostatních šlo vesměs o více různých aktivit.
Management lokalit je zaštítěn akreditovaným pozemkovým spolkem Mokřady. Celkem bylo na
lokalitách v péči spolku odpracováno v roce 2015 nejméně 1 212 hodin.
Činnost pozemkového spolku Mokřady (péči o mokřady) v roce 2015 finančně podpořilo zejména
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím dotačních programů „Program péče o krajinu“
(PPK) a „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ (POPFK), dále ČSOP v rámci podpory
rozvoje pozemkových spolků, Magistrát města Jihlavy, AOPK ČR, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.
Děkujeme.
Opatření na jednotlivých zájmových lokalitách prováděli členové spolku, na některých lokalitách i
ve spolupráci s veřejností. Některá opatření prováděly spolupracující organizace a lidé. Všem tímto
děkujeme! Děkujeme též majitelům pozemků, kteří nám umožnili realizaci našich opatření!

Obr. 20: Velká, mělká tůň u Dolního Bradla z roku 2013 je využívána kuňkami ohnivými
a dalšími druhy k rozmnožování (květen 2015)
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2.7.1 Popický rybník
Lokalita Popický rybník se nachází cca 1 km severovýchodně od Popic u Jihlavy. V roce 2015 zde
za podpory z Programu péče o krajinu proběhlo ruční pokosení mokřadů (křovinořez a ručně
vedená sekačka) na celkové ploše 3560 m2, dále byla odstraněna kdysi nelegálně vysazená smrčina
(plus 2 vrbové keře a pár osik) na ploše minimálně 570 m2, a strojně byla na místě smrčiny
vyhloubena tůň o velikosti 290 m2. Lokalita je v užívání Pobočky ČSO na Vysočině, sdružení
Mokřady je kolektivním členem ČSO a o lokalitu se stará.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Popicky-rybnik.html .

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 21: Kácení nad Popickým rybníkem v ploše budoucí tůně (březen 2015)

Foto: Jan Dvořák
Obr. 22: Bagrování velké tůně pomocí bagru 3,5 t (říjen 2015)
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2.7.2 Hliniště
Zájmové mokřady v ploše bývalého těžebního prostoru (písek, jíl) se nacházejí na SV okraji obce
Pavlov u Stonařova. V roce 2015 zde byla zahájena soustavná péče za podpory z Programu péče o
krajinu. Bylo provedeno mozaikovité kosení na celkové ploše 2200 m2, prořezávky dřevin na ploše
minimálně 1520 m2 a strojně byly částečně obnoveny dvě tůně na plochách 110 a 110 m2.

Foto: Albín Zedník
Obr. 23: Začátek kosení mokřadních ploch na Hliništi (srpen 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 24: Prořezávky dřevin a obnova okrajové části tůně v „lesní“ části lokality“ (říjen 2015)
18

2.7.3 Pískovna na Cvičišti
Bývalá pískovna leží na JV okraji Jindřichova Hradce u vojenského prostoru, většina je v přírodní
památce. Za spolupráce s go-offoad a z.s. Hamerský potok jsme zde v roce 2015 na podporu
ropuchy krátkonohé provedli kácení náletových dřevin na ploše cca 2600 m2, strojně strhli drn na
ploše 2940 m2, strojně částečně obnovili tůň na ploše 295 m2 a proběhly zde řízené pojezdy
offroadů (mimo období rozmnožování a hnízdění). Také byla upravena stěna pro hnízdění břehulí.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Jindrichuv-Hradec---Piskovna-na-cvicisti.html .
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 25: Strojní stržení drnu za pomoci minibagru na okraji pískovny (říjen 2015)

Foto: go-offroad
Obr. 26: Pojezdy offroadových aut v pískovně = narušení drnu a zhutnění zeminy (listopad 2015)
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2.7.4 Obůrka
Zájmové mokřady se nacházejí nad a pod rybníkem Obůrka nedaleko Hrutova. V lokalitě bylo
v roce 2015 za podpory Magistrátu města Jihlavy provedeno strojní stržení drnu na mokřadu u tůní
na ploše cca 600 m2 a mozaikovité ruční pokosení luk na celkové ploše min. 700 m2.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 27: Po mnoha letech bez péče byla pokosena část mokřadů nad Obůrkou (říjen 2015)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 28: V okolí tůní vybudovaných v roce 2013 byl stržen drn (září 2015)
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2.7.5 Vílanecká střelnice
Bývalá Vílanecká střelnice se nachází mezi obcemi Vílanec a Popice. V letošním roce jsme zde
navázali na zásahy z roku 2014. Za podpory programu POPFK (MŽP) zde proběhlo kosení
dlouhodobě neudržovaných ploch ručně vedenou sekačkou a křovinořezem na celkové ploše 1,1 ha.
Dále byla částečně strojně obnovena tůň na ploše 250 m2, včetně vykácení stínících náletových
dřevin na ploše 270 m2. Více o lokalitě na www.mokrady.wbs.cz/Vilanecka-strelnice.html .

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 29: Dokosení malé části plochy na střelnici křovinořezem (listopad 2015)

Foto: Jan Dvořák
Obr. 30: Strojně byla obnovena část zazemněné tůně (prosinec 2015)
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2.7.6 Zoulinky
Lokalita se nachází v nivě drobného potoka severně od Mysliboře. V roce 2015 jsme zde za
podpory programu POPFK (MŽP) provedli první zásahy po letech bez péče. Ručně byly
mozaikovitě pokoseny louky na ploše cca 1770 m2 a strojně byly vyhloubeny čtyři tůně o
velikostech 180, 75, 25 a 15 m2. Provedena byla též drobná prořezávky křovin na ploše 90 m2.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 31: Hrabání pokosené travní hmoty nad novými tůněmi (říjen 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 32: Hloubení největší z tůní na podporu kuňky ohnivé (září 2015)
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2.7.7 Mokřady Hřešice
Lokalita se nachází na okraji obce Hřešice, nedaleko Slaného. Zejména na podporu zdejších
populací kuňky ohnivé a čolka velkého zde byla provedena opatření za podpory programu POPFK
(MŽP). Ručně byla pokosena rákosina na ploše cca 1700 m2 a bagrem byly vyhloubeny tři mělké
tůně o velikostech 260, 25 a 10 m2. Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Hresice.html .

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 33: Hrabání a odklízení pokosené rákosiny vedle nových tůní (listopad 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 34: Za pomoci 5 t bagru byly vyhloubeny nové tůně pro obojživelníky (listopad 2015)
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2.7.8 Pístovské mokřady
Pístovské mokřady leží nedaleko Pístova u Jihlavy, jde o okraj bývalého VVP. V roce 2015 zde za
podpory Programu péče o krajinu proběhlo mozaikovité ruční kosení na celkové ploše 5800 m2.
Dále byla upravena místa na trvalé ukládání trávy, za podpory Sdružení Krajina byly během akce
pro veřejnost zbudovány dvě tůně o velikostech 5 a 15 m2 a proveden řízený pojezd BVP po části
mokřadů. V lokalitě též probíhaly řízené pojezdy offroadů (go-offroad), mimo období
rozmnožování a hnízdění. Lokalita je v užívání Pobočky ČSO na Vysočině, sdružení Mokřady je
kolektivním členem ČSO a o lokalitu se stará. Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Pistovskemokrady.html .

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 35: Ruční mozaikovité kosení probíhá v lokalitě již od roku 2008 (červenec 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 36: Řízenými pojezdy offroadů se udržují a vznikají zde biotopy pro ohrožené druhy (září 2015)
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2.7.9 Pod Ochozem
Zájmové mokřady se nachází nedaleko Netína. V roce 2015 jsme zde za podpory Programu péče o
krajinu provedli mozaikovité kosení luk na celkové ploše cca 2 900 m2. Dále byla realizována
drobná prořezávka keřů z důvodu úpravy místa pro dočasné uložení sena před odvozem. Více o
lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Ochoz.html .
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 37: Hrabání trávy u tůně vybudované v roce 2012, tůň měla vodu i v době sucha (září 2015)

Foto: Aneta Mašterová

Obr. 38: Mokřadní louky pod Ochozem kosíme od roku 2012, i na podporu obojživelníků (září 2015)
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2.7.10 Železná Dolina
Lokalita se nachází nedaleko Kamenice u Jihlavy, u velké protržené hráze historického rybníka.
V roce 2015 zde pokračovala péče zahájená v předchozím roce, opět ve spolupráci se ZŠ Kamenice.
Za podpory projektu od Sdružení krajina zde proběhly menší prořezávky křovin v okolí tůní a
mozaikovitě byla pokosena mokřadní louka u tůní na ploše cca 500 m2.

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 39: Žáci ZŠ velkou měrou přispěli ke zdárné realizaci managementu v lokalitě (listopad 2015)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 40: Z větví z prořezávek žáci vybudovali jednoduché zimoviště pro obojživelníky (listopad 2015)
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2.7.11 Šilhánky
Evropsky významná lokalita se nachází pod hradem Roštejn u obce Doupě, v současné oboře. Na
podzim roku 2015 jsme zde u rybníka Kokšovka (Šilhánek) na podporu kuňky ohnivé ručně
vybudovali tůň o velikosti 30 m2 a ručně obnovili tůň o velikosti 50 m2. Toto opatření bylo
podpořeno krajem Vysočina.
Foto: Aneta Mašterová

Obr. 41: Hloubení tůně ve velmi podmáčené ploše, bylo nutné často vyhazovat vodu (prosinec 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 42: Částečná obnova větší tůně na okraji rybníka Kokšovka (prosinec 2015)
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2.7.12 VVP Stříbro
Zájmové pozemky se nachází v části bývalého tankodromu Šibeník v části bývalého VVP. V roce 2015
zde pokračovaly zásahy zejména na podporu populací kuňky žlutobřiché, a to ve spolupráci se skupinou
go-offroad. Bez dotačního příspěvku zde proběhla prořezávka dřevin v zarostlejší části prostoru na ploše
cca 1000 m2 (výběrově) a dále řízené pojezdy offroadů. Na méně významných plochách probíhají jízdy
celoročně, v cenných plochách jen mimo období rozmnožování a hnízdění. Více o lokalitě na
http://www.mokrady.wbs.cz/Stribro.html .

Foto: Jan Dvořák
Obr. 43: Pojezdy offroadů jsou na bývalých tankodromech významným nástrojem ochrany přírody, musí se
však dodržovat pravidla a omezení (srpen 2015)

2.7.13 Lesnovské mokřady
Zájmové mokřady u rybníka Kulatina leží na SZ okraji Jihlavy. Za podpory Magistrátu města Jihlavy a
zčásti též zdarma zde v roce 2015 proběhly prořezávky náletových dřevin na ploše 300 m2 a ruční
mozaikovité kosení na ploše cca 4500 m2. Také byl proveden ruční zkušební výkop meliorační roury
z důvodu příprav projektu na revitalizaci zatrubněného potoka a na podzim také výlov rybníka Kulatina.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Lesnov.html .
Foto: Aneta Mašterová
Maštera

Obr. 44: Dřevní hmota je na Lesnovských mokřadech ukládána na kompaktní hromady za účelem podpory
ohrožených živočichů (zimování, úkryt), tak jako na jiných lokalitách (leden 2015)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 45: Louka nad Kulatinou je kosena jednou za 2 roky, s vynechávkami a po částech, s časovými
odstupy – a ohledem na obojživelníky, plazy a další ohrožené živočichy (červenec 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 46: Travní hmota z kosení je podobně jako na dalších lokalitách ponechávána v lokalitě za účelem
podpory drobných živočichů, samozřejmě jen na degradovaných místech (říjen 2015)
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2.7.14 Pod Brejlovským rybníkem
Zájmový mokřad se nachází nedaleko Křižanova. V roce 2015 jsme zde zlikvidovali následky
námraz a vichřice (rozlámané stromy) a provedli ruční pokosení části louky na ploše cca 300 m2.
Opatření byla provedena bez dotačního příspěvku.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Brejlovsky-rybnik.html .

Foto: Jan Dvořák

Obr. 47: Na mokřadech obvykle necháváme popadané stromy, zde ale negativně ovlivňuje tůň.

2.7.15 Dolní Bradlo
Lokalita leží mezi Hosovem a Rantířovem. Na podporu kuňky ohnivé jsme zde vybudovali v roce
2013 několik tůní a letos jsme provedli ruční pokosení cca 1420 m2 plochy mokřadu, za podpory
Kraje Vysočina. Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Bradelsky-rybnik.html .

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 48: Pokosení rákosiny i pozdě na podzim má význam pro obojživelníky, např. kvůli prostupnosti
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2.7.16 Horní Ilmik
Zájmový mokřad se nachází u rybníka Horní Ilmik nedaleko Hodic. V roce 2015 zde bylo za
podpory Kraje Vysočina provedeno ruční pokosení rákosiny v okolí tůní na celkové ploše cca
620 m2. Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Horni-Ilmik.html .
2.7.17 Na Hádkách
Lokalita Na Hádkách leží JV od obce Záborná. Za podpory Kraje Vysočina jsme zde v roce 2015
provedli mozaikovité ruční kosení podmáčených luk na celkové ploše 1900 m2.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Zaborna.html .
Foto: Aneta Mašterová

Obr. 49: Seno je tak jako u jiných lokalit nakládáno na plachty ukládáno na degradované místo (srpen 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 50: Hrabání sena u tůní vybudovaných v roce 2014 (srpen 2015)
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2.7.18 U Měšína
Zájmové mokřady leží blízko Měšína, v nivě drobného potoka. Zejména na podporu čolka velkého
zde byly v minulých letech vybudovány tůně a provedeny prořezávky dřevin, v roce 2015 byl
pokosen mokřad u tůní na ploše cca 830 m2, za podpory Kraje Vysočina.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Mesin.html .

2.7.19 Rančířovský Okrouhlík
Na mokřadech nad Rančířovský Okrouhlíkem u Rančířova jsou prováděny zásahy na podporu
ohrožených druhů již od roku 2009. Za podpory Programu péče o krajinu a za spolupráce s ČSOP
Jihlava bylo v roce 2015 provedeno ruční mozaikovité kosení na celkové ploše 3 200 m2.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Rancirovsky-Okrouhlik.html .

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 51: Mozaikovité kosení louky s výskytem mravenců rašelinných (srpen 2015)

2.7.20 Rychtářský rybník
Rychtářský rybník leží nedaleko Arnolce, území je přírodní památkou a Evropsky významnou
lokalitou. Ve zhlaví rybníka byly v letech 2012 a 2014 provedeny rozsáhlé prořezávky a strojně zde
bylo zbudoványněkolik mělkých tůní zejména na podporu kuňky ohnivé. V roce 2015 jsme zde za
podpory Kraje Vysočina provedli kosení rákosin na celkové ploše 680 m2.
Více o lokalitě na http://www.mokrady.wbs.cz/Rychtarsky-rybnik.html .
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2.7.21 U Mukařky
Mokřad s pramenem v horní části se nachází JV od Batelova v lesním komplexu Mukařka.
Managementová opatření v lokalitě jsou zaměřena zejména na podporu místní populace čolka
velkého. V roce 2015 zde bylo s podporou Kraje Vysočina provedeno mozaikovité ruční kosení na
ploše cca 1 800 m2.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 52: Mozaikovité kosení louky u Mukařky (říjen 2015)
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3. VÝSLEDKY PRÁCE 2015
Na následujících fotografiích jsou prezentovány vybrané záběry z některých lokalit, kde byla v roce
2015 prováděna managementová opatření.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 53: Mokřady nad Popickým rybníkem, mozaikově pokosená louka s tůněmi (září 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 54: Jedna částečně obnovených tůní na Hliništi a stržený drn v návaznosti na tůň (říjen 2015)
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Foto: Jaromír Maštera
Obr. 55: Částečně obnovená tůň na Vílanecké střelnici, na plné vodě (únor 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 56: Nové tůně a pokosená louka na Zoulinkách, tůně zatím jen s málo vodou (listopad 2015)
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Foto: Jan Karbus
Obr. 57: Nové tůně a pokosený mokřad u Hřešic (leden 2015)

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 58: Mozaikovitě pokosené luční plochy u tůní na Pístovských mokřadech (listopad 2015)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 59: Mozaikově pokosené louky pod Ochozem, s částečně vykosenou tůní (v létě vyschla) a hromadou
dřevní hmoty v pozadí – stav „mírného nepořádku“ je pro obojživelníky a plazy důležitý (prosinec 2015)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 60: Nová tůň u rybníka Kokšovka v EVL Šilhánky (únor 2015)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 60: Plocha se strženým drnem v bývalém VVP Stříbro nabízí vhodné podmínky
pro rozmnožování i výskyt kuňky žlutobřiché (květen 2015)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 60: Porosty rdestu alpského (letos stovky plodných rostlin) v opraveném rybníku Kulatina na
Lesnovských mokřadech (červenec 2015)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 60: Tůně u Dolního Bradla s mozaikově pokoseným mokřadem (listopad 2015)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 60: Mokřad Na Hádkách – tůně, padlé kmeny a hromady větví poskytují vhodné podmínky pro
výskyt obojživelníků (listopad 2015)
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4. VÝHLED NA DALŠÍ ROKY
Nezisková organizace Mokřady – ochrana a management chce i v dalších letech navázat na dosavadní
úspěšnou práci. Chceme nadále pokračovat v péči o všechny stávající lokality.
Chceme se ale také pokusit vyjednávat s vlastníky a úřady možnosti realizací opatření na dalších
lokalitách v kraji Vysočina i jinde v ČR. Chceme se i nadále ve své práci zaměřovat zejména na
podporu populací nejohroženějších druhů obojživelníků – mj. čolka velkého, kuňky ohnivé, ropuchy
krátkonohé, kuňky žlutobřiché a skokana ostronosého. Minimálně tyto druhy si podle nás zvýšenou
pozornost zasluhují.
Chceme také pokračovat v pořádání akcí pro veřejnost, a to vždy nejméně tří akcí v terénu se zapojením
veřejnosti do prací („Pojďte s námi za žábami“, „Bagrování s veřejností“ a „Save the Frogs Day“), akcí
pro veřejnost ve spojitosti s offroadovými akcemi a nejméně dvě přednášky či besedy.
Nadále chceme spravovat a rozvíjet naše internetové stránky tak, aby obsahovaly co nejvíce kvalitních
informací o mokřadech, tůních a dostatek praktických informací o vytváření a péči o tyto významné
biotopy v krajině.
Pozn: Kromě webových stránek spolku provozujeme též stránky o obojživelnících České republiky –
viz www.obojzivelnici.wbs.cz . Zveme tímto všechny k jejich návštěvě.
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