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Jaromír Maštera
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Činnost spolku „Mokřady – ochrana a management“ byla v roce 2017 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), od Kraje Vysočina a
od dalších dárců (Mgr. P. Brož, Ing. J. Dokulil, účastníci akce Zoofanatika). Děkujeme!
Děkujeme též všem vlastníkům pozemků, kteří nám umožnili realizaci opatření na svých pozemcích v roce
2017 – jmenovitě jde o města Jihlava, Stříbro a Rokycany, městyse Kamenice u Jihlavy a Křižanov, obce
Lavičky, Hodice, Kostelní Myslová a Pavlov (u Stonařova), Státní pozemkový úřad, Český svaz ochránců
přírody, pana Ing. J. Karbuse, pana M. Blažku, pana F. Mitisku, pana M. Drbala, pana P. Myslíka, pana
Ing. R. Plhala, pana Mgr. M. Misaře, pana J. Eliáše a spolek Eu Vicus Graliae.
Za dobrou spolupráci děkujeme zejména Pobočce ČSO na Vysočině, ZOO Jihlava, Gymnáziu AdFontes, ZŠ
Otokara Březiny v Jihlavě, skupině go-offroad, ČSOP Jihlava, městu Jihlava, obci Kostelní Myslová, obci
Pavlov, obci Lavičky, obci Hodice, spolku Jihlava-Pístov, ZŠ a MŠ Dušejov, ZŠ a MŠ Kamenice, spolku Naše
příroda, Save the Frogs! a Muzeu na demarkační linii Rokycany.
Viz též: http://mokrady.wbs.cz/Spolupracujeme.html
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Závěrečná zpráva spolku Mokřady – ochrana a management 2017
Mgr. Jaromír Maštera
Jihlava, prosinec 2017
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1. ÚVOD
Spolek Mokřady – ochrana management z.s. (dále jen „Mokřady“) pokračoval i v šestém roce své
existence v bohaté činnosti. Spolek Mokřady organizoval a prováděl záchranné transfery obojživelníků,
prováděl a organizoval průzkumy a kontroly svých lokalit, jednal s vlastníky, úřady a odborníky,
zpracovával dva manipulační řády rybníků pro lokality ve své péči, realizoval řadu přednášek a akcí pro
veřejnost, aktivně se účastnil akcí pro veřejnost, provozoval internetové stránky s osvětovou funkcí,
umístil nový informační panel a staral se o ty z předchozích let, zpřístupnil lokality pro veřejnost a
prováděl péči o řadu mokřadních lokalit, prostřednictvím svého pozemkové spolku. Celkem bylo na 28
zájmových lokalitách v roce 2017 odpracováno nejméně 1 600 hodin a na realizaci se podílelo
minimálně 100 osob (členové, spolupracující organizace, školy a osoby, veřejnost).
Spolek Mokřady měl na konci roku 2017 devatenáct členů.

2. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2017
2.1 Záchranné transfery obojživelníků
V roce 2017 jsme organizovali a realizovali záchranné transfery obojživelníků u Jarošovského
Kacíře u Myslibořic a u rybníka Sviták.
Záchranné transfery u Jarošovského Kacíře
Záchranné transfery obojživelníků v lokalitě Jarošovský Kacíř u Myslibořic proběhly v roce 2017
podruhé a byly finančně podpořeny Krajem Vysočina.
Instalaci dočasných zábran s odchytovými nádobami prováděli členové Mokřadů a několik
dobrovolníků, vlastní záchranné transfery pak prováděli členové Mokřadů. V roce 2017 bylo v této
velmi významné lokalitě záchrannými přenosy zachráněno celkem 2259 jedinců obojživelníků –
ropuchy obecné, čolci velcí, čolci obecní, skokani ostronosí, blatnice skvrnité, „zelení“ skokani,
skokani štíhlí a rosničky.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 1: Instalace dočasných zábran u Jarošovského Kacíře (březen 2017)
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Foto: Richard Kabelka

Obr. 2: Rosničky zelené na zábranách u Jarošovského Kacíře (duben 2017)

Záchranné transfery u Svitáku
Záchranné transfery obojživelníků u rybníka Sviták u Dušejova probíhaly v roce 2017 opět za
spolupráce z.s. Mokřady, ZŠ a MŠ Dušejov, ČSOP Jihlava a místních dobrovolníků. Transfery byly
finančně podpořeny ČSOP a MŽP v rámci programu Ochrana biodiverzity.
Instalaci dočasných zábran s odchytovými nádobami prováděli členové Mokřadů, ČSOP Jihlava a
několik místních dobrovolníků, vlastní záchranné transfery pak prováděli členové Mokřadů a
zejména děti a učitelé ze ZŠ a MŠ Dušejov. V roce 2017 zde bylo přeneseno 795 jedinců
obojživelníků – zejména ropuchy obecné, ale také blatnice skvrnité, skokani hnědí, skokani
krátkonozí a čolci obecní.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 3: Instalace zábran u Svitáku proběhla tentokrát za velmi nepříznivého počasí (březen 2017)
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2.2 Průzkumy a kontroly 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 a kontroly 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
nebo po 5 a více letech od realizace. V roce 2017 byly prováděny průzkumy na třech lokalitách,
konkrétně šlo o průzkumy rostlin (Tomáš Berka), obojživelníků a plazů (Jaromír Maštera, Richard
Kabelka a spol.) a ptáků (Tibor Neskromník). Podrobeny průzkumům byly lokality Pístovské
mokřady, Popický rybník a VVP Rokycany.
Biologické průzkumy byly finančně podpořeny ČSOP a MŽP v rámci programu Ochrana
biodiverzity, všechny prvotní a průběžné průzkumy jsou prováděny bez dotačních příspěvků.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 4: Orientační průzkum obojživelníků a kontrola lokality u Hřešic (duben 2017)

2.3 Jednání s vlastníky, úřady a odborníky
Tak jako v předchozích letech jsme jednali v průběhu roku 2017 s různými vlastníky, úřady a
odborníky. Jednání probíhala písemnou formou, osobními kontakty a společnými jednáními
v terénu. S žádostmi o souhlasy s realizací opatření a dlouhodobějšími dohodami o užívání
(výpůjčky, nájmy atd.) oslovujeme obce, města, stát i soukromé vlastníky. Tato významná činnost
je prováděna členy Mokřadů téměř vždy zdarma, na vlastní náklady. Jen menší část aktivit byla
podpořena v rámci programu ČSOP na podporu rozvoje pozemkových spolků.
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 5: Obhlídka mokřadní lokality s vlastníkem a plánování zásahů (prosinec 2017)

2.4 Zpracování manipulačních řádů rybníků
Aktuálně se náš spolek stará o tři rybníky – Kulatinu a Luční na Lesnově a V Seči dolní u Jersína.
V roce 2017 jsme na Luční rybník a rybník V Seči dolní zpracovávali manipulačně provozní řády,
které jsou a budou dále projednávány se správci toků a úřadem.
Tvorbu manipulačního řádu pro rybník V Seči dolní finančně podpořilo ČSOP v rámci programu na
podporu rozvoje pozemkových spolků. Manipulační řád pro Luční rybník jsme realizovali na
vlastní náklady a stejně tak bude pravděpodobně i probíhat projednávání.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 6: Luční rybník je významný pro řadu ohrožených živočichů (květen 2017)
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2.5 Akce pro veřejnost a přednášky
V roce 2017 jsme pořádali opět několik akcí pro veřejnost a také jsme zajišťovali několik
přednášek. Mezi nejvýznamnější patřily již tradiční akce „Pojďte s námi za žábami“, exkurze
k Mezinárodnímu Dni ochrany žab a bagrování pro veřejnost. Aktivně se též účastníme různých
jiných akcí, které sami nepořádáme (zajišťujeme zde část programu).
Následuje přehled všech akcí, kterých bylo celkem 18:
březen 2017
•
•
•

přednáška Richarda Kabelky o provádění transferů obojživelníků pro ZŠ Dušejov
přednáška Jaromíra Maštery o péči o lokality ropuchy krátkonohé na závěrečném semináři
k záchrannému programu pro tento druh v Praze
přednášky na tradičním semináři k ochraně přírody v Telči – Richarda Kabelky o studii
migrace u Jarošovského Kacíře a Jaromíra Maštery o pozvolné revitalizaci mokřadů nad
Rančířovským Okrouhlíkem

duben 2017
•
•
•
•

přednáška Richarda Kabelky o obojživelnících Vysočiny v ŠŠ Světlá n.S.
přednáška Jaromíra Maštery o mokřadech na akci Zoofanatika v ZOO Jihlava
Mokřadní hry na Dni Země v ZOO Jihlava – stanoviště o mokřadech s přírodovědnými hrami
pro děti a postery o mokřadech; spolupráce se ZOO Jihlava (desítky návštěvníků stanoviště)
Žabí den v Nadějovských nivách - terénní exkurze pro veřejnost k „Save the Frogs Day“
(Mezinárodní den ochrany žab) u Nadějova, s ukázkou obojživelníků a hrou pro děti,
zakončená občerstvením u ohně (35 účastníků)

květen 2017
•
•
•
•

stanoviště na Dni osvobození v Rokycanech – ukázky obojživelníků a plazů, hra pro děti;
spolupráce s Muzeem na demarkační linii (min. 200 návštěvníků stanoviště Mokřadů)
exkurze s ukázkami obojživelníků a kopáním tůní nad Rančířovským Okrouhlíkem,
s jihlavským Gymnáziem Ad Fontes (16 účastníků)
exkurze s ukázkami obojživelníků na mokřadech pod Ochozem, spolupráce s Chaloupky
o.p.s. (15 účastníků)
Pojďte s námi za žábami! – exkurze s ukázkami živých obojživelníků a s možností zapojení
veřejnosti do budování nové tůně, a žabí hrou, na mokřadech u Popického rybníka,
s opékáním buřtů na závěr (45 účastníků)

červen 2017
•

přednáška Richarda Kabelky v anglickém jazyce o budování drobných vodních ploch na
mezinárodním semináři pro Heidelberg cement v Mokré u Brna

srpen 2017
•

přednáška Jaromíra Maštery o životu v mokřadech pro děti v ZOO Jihlava

září 2017
•
•

Mokřadní hry na Pístovské pouti – přírodovědné hry pro děti, postery o mokřadech, ukázky
obojživelníků a plazů; spolupráce se spolkem Jihlava-Pístov (min. 100 účastníků stanoviště)
bagrování pro veřejnost na offroad akci na Pístovských mokřadech; spolupráce s go-offroad
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říjen 2017
•
•
•

hrabání a úklid trávy v lokalitě Železná Dolina – spolu se ZŠ Kamenice u Ji. (20 účastníků)
obnova a hloubení tůní v lokalitě Pastouška - Žleby – s jihlavským Gymnáziem Ad Fontes
(20 účastníků)
Společné bagrování tůní 5t bagrem nad Rančířovským Okrouhlíkem (15 účastníků)

Pouze šest z uvedených akcí pro veřejnost bylo částečně nebo úplně finančně podpořeno. Většina
akcí byla realizována členy spolku Mokřady zdarma v jejich volném čase a na jejich náklady,
odměnami přispěl spolek Naše příroda svými časopisy.
Děkujeme všem co nám pomáhali se zajištěním aktivit na akcích pro veřejnost!
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 7: Přednáška o transferech obojživelníků v ZŠ Dušejov (březen 2017)

Foto: Aneta Mašterová

Obr. 8: Přednáška o mokřadech na akci Zoofanatika 2017 v Jihlavě (duben 2017)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 9: Část mokřadních her na Dni Země v ZOO Jihlava (duben 2017)

Foto: Albín Zedník
Obr. 10: Hra pro děti na Žabím dni v Nadějovských nivách – lov „komárů“ (duben 2017)
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Foto: Jaromír Maštera
Obr. 11: Stanoviště na Dni osvobození v Rokycanech s hrou a ukázkami obojživelníků (květen 2017)

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 12: Exkurze za obojživelníky na mokřadech pod Ochozem (květen 2017)
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Foto: Albín Zedník

Obr. 13: Akce Pojďte s námi za žábami! proběhla na mokřadech u Popického rybníka (květen 2017)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 14: Lov vodních živočichů na akci Pojďte s námi za žábami! u Popic (květen 2017)
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Foto: Albín Zedník
Obr. 15: Ukázky živočichů a mokřadní hry na Pístovské pouti (září 2017)

Foto: spolek Jihlava-Pístov
Obr. 16: Mokřadní hry letos zajišťovali obojživelníci pod vedením vodníka (září 2017)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 17: Obnova a hloubení tůní s Gymnáziem AdFontes v lokalitě Pastouška (říjen 2017)

Foto: Jan Dvořák
Obr. 18: Společné bagrování tůní nad Rančířovským Okrouhlíkem (říjen 2017)
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2.6 Informační panely a zpřístupnění lokalit
V roce 2017 jsme vytvořili a osadili informační panel na mokřadní lokalitu Ochoz. Infopanel byl
finančně podpořen ČSOP v rámci podpory rozvoje pozemkových spolků.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 19: Nový infopanel o mokřadech a péči o mokřady pod rybníkem Ochoz (listopad 2017)

V roce 2017 jsme se také starali o údržbu stezky k Rančířovskému Okrouhlíku a přístupu v lokalitě
Kalvárie (kosení) – v obou lokalitách byly instalovány informační panely loni. Do lokality
Pístovské mokřady jsme nechali vyrobit nový informační panel, ale prozatím byl umístěn pouze
provizorně vytištěný na odolném papíře na závoru na okraj lokality (Pozn.: informační panel
v lokalitě Pístovské mokřady zničili v roce 2016 vandalové).
Kromě klasických informačních panelů dále umisťujeme na téměř všech lokalitách jednoduché
informační cedule pro veřejnost formátu A4. Zveme tímto všechny k návštěvě lokalit v naší péči!

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 20: Informační cedule o lokalitě a o péči o ni, zde v lokalitě Hulišťata (září 2017)
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2.7 Vydání pexesa o mokřadech
V roce 2017 jsme na vlastní náklady připravili a vydali pexeso o mokřadech v počtu 500 ks. V pexesu
jsou mokřadní živočichové a rostliny z lokalit v naší péči a pro nás typické činnosti na mokřadech.

Obr. 21 a 22: Pexeso o mokřadech
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2.8 Internetové stránky
Členové Výboru spolku Mokřady provozují internetové stránky www.mokrady.wbs.cz a
www.obojzivelnici.wbs.cz. Stránky spolku obsahují kromě přehledu našich aktivit i různé
informace o mokřadech, tůních, jsou zde k dispozici různé prezentace a literatura týkající se
mokřadů, ochrany a péče o ně. Stránky obojživelníci ČR se snaží informovat o všem důležitém
ohledně této velmi ohrožené skupiny živočichů.

Obr. 23: Úvodní stránka webu z.s. Mokřady – ochrana a management na konci roku 2017

Obr. 24: Úvodní stránka webu Obojživelníci ČR na konci roku 2017
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2.9 Praktická péče o mokřady
Spolek Mokřady – ochrana a management se ve své činnosti zaměřuje zejména na podporu
populací nejohroženějších druhů obojživelníků, zejména pak kuňky ohnivé, kuňky žlutobřiché,
čolka velkého, skokana ostronosého a ropuchy krátkonohé.
V roce 2017 členové Mokřadů prováděli opatření na 28 lokalitách – Rančířovský Okrouhlík,
Pístovské mokřady, Lesnovské mokřady, Vílanecká střelnice, Hliniště, Popický rybník, Brejlovský
rybník, Na Hádkách, Smrčkovské rybníky, VVP Rokycany, Ochoz, Železná Dolina, Ústrašínské
mokřady, Nad Ovčírnou, Mukařka, Mokřady u Bakovského potoka, Kalvárie, V Seči, Pod Vsí,
Hulišťata, Fidryšky, Dolní Bradlo, Horní Jilmík, Zoulinky, Obůrka, Červený Hrádek, Hosovské
rybníčky a Pastouška.
Na deseti lokalitách bylo prováděno pouze kosení, na ostatních šlo o více různých opatření nebo o
jiná opatření než kosení. Péče o lokality (management) je zaštítěna akreditovaným pozemkovým
spolkem Mokřady. Celkem bylo na lokalitách v péči spolku odpracováno v roce 2017 nejméně
1 600 hodin.
Činnost pozemkového spolku Mokřady (péči o mokřady) v roce 2017 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 a Ochrany biodiverzity, Kraj Vysočina, a péči o dvě lokality podpořili
také soukromí dárci. Děkujeme! Část prací na lokalitách v roce 2017 byla tak jako v minulých
letech prováděna členy spolku Mokřady zdarma.
Opatření na jednotlivých zájmových lokalitách prováděli členové a spolupracovníci našeho spolku,
na některých lokalitách i ve spolupráci s veřejností. Všem tímto děkujeme! Děkujeme též majitelům
pozemků, kteří nám umožnili realizaci našich opatření!

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 25: Jedna z tůní v lokalitě Zoulinky, 2 roky po vybudování (listopad 2017)
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2.9.1 Rančířovský Okrouhlík (Rančířov)
Na mokřadech nad Rančířovský Okrouhlíkem jsou prováděny zásahy na podporu ohrožených druhů
od roku 2009. V roce 2017 zde bylo za podpory Programu péče o krajinu provedeno ruční
mozaikovité kosení na celkové ploše 3 200 m2, strojní obnova tůní (40 a 25 m2), strojní i ruční
vyhloubení nových tůní (50, 40, 25 a 20 m2) a stržení drnu na dvou plochách – cca 100 a 60 m2. Za
spolupráci děkujeme Gymnáziu AdFontes a ČSOP Jihlava.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 26: Mozaikovité kosení luk nad R. Okrouhlíkem (srpen 2017)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 27: Hloubení nové tůně nad Rančířovským Okrouhlíkem (říjen 2017)
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2.9.2 Pístovské mokřady (Pístov u Jihlavy)
Na Pístovských mokřadech je prováděna péče na podporu ohrožených druhů již od roku 2008. Za
podpory Programu péče o krajinu zde v roce 2017 proběhlo mozaikovité ruční kosení na celkové
ploše 4 000 m2. Dále byly skupinou go-offroad prováděny řízené jízdy offroadů a proběhly menší
prořezávky dřevin. Strojně jsme také obnovili části tůní o velikostech 50, 30, 25, 25, 20 a 10 m2,
vyhloubili novou tůň 100 m2 a strojně jsme strhli drn na více ploškách o celkové výměře cca
1 000 m2. Lokalita je v užívání Pobočky ČSO na Vysočině, spolek Mokřady je kolektivním členem
ČSO a o lokalitu se stará.

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 28: Úklid sena z louky v západní části Pístovských mokřadů (červenec 2017)

Foto: Richard Kabelka

Obr. 29: Ruční kosení mokřadů v centrální části Pístovských mokřadů (srpen 2017)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 30: Částečná obnova jedné z tůní na Pístovských mokřadech (září 2017)

Foto: Albín Zedník
Obr. 31: Stržení drnu na malé ploše lokality, na podporu vemeníku dvoulistého (září 2017)
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2.9.3 Lesnovské mokřady (Bedřichov u Jihlavy)
Na Lesnovských mokřadech byla zahájena péče u rybníka Kulatina v roce 2013 (u rybníka
Kulatina), resp. 2016 (plus Luční rybník a mokřady). V roce 2017 jsme zde za podpory programu
Ochrana biodiverzity (ČSOP) ručně mozaikovitě pokosili louky na více místech lokality o celkové
výměře 4 800 m2, zdarma pak byla provedena menší prořezávka. Proveden byl výlov a drobná
oprava hráze rybníka Kulatina. Nejzásadnějším opatřením byla revitalizace mokřadu nad Kulatinou,
která zahrnovala zrušení zatrubnění potoka, přerušení některých dalších meliorací, vyhloubení tůní
o velikostech 550, 130 a 120 m2, vytvoření nového koryta Stříbrného potoka o délce nejméně
330 m, opevnění koryta kameny, vytvoření „památníku meliorace“ a nutné související práce (menší
ořezání dřevin, stržení drnu, vytvoření čela nového koryta ze stávajícího zatrubnění, odvoz
betonových rour atd.). Tato rozsáhlejší revitalizační opatření podpořilo Ministerstvo životního
prostředí v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 32: Úklid travní hmoty nad Lučním rybníkem na Lesnově (říjen 2017)

Foto: Aneta Mašterová

Obr. 33: Výlov rybníka Kulatina na Lesnovských mokřadech (říjen 2017)
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Foto: Aneta Mašterová
Obr. 34: Strhávání drnu v ploše terénních úprav nad Kulatinou (říjen 2017)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 35: Odstraňování zatrubnění potoka na Lesnovských mokřadech (listopad 2017)
- 23 -

Foto: Jan Dvořák
Obr. 36: Hloubení největší tůně nad Kulatinou – 550 m2 (listopad 2017)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 37: Tvorba nového zákrutovitého koryta potoka na Lesnově (listopad 2017)
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2.9.4 Vílanecká střelnice (Vílanec)
V části bývalé tankové střelnice Vílanec jsme zahájili péči v roce 2014. Tato lokalita je odlišná
oproti jiným v naší péči, nejsou to totiž typické mokřady. Mokřadů je tam sice dost, ale většina
plochy v naší péči jsou suchomilná stanoviště. V roce 2017 proběhlo mozaikovité kosení na ploše
7 200 m2, menší prořezávka dřevin, strojní oprava tůně z roku 2015 (narušená hrázka) a vyhloubení
nové tůně o ploše 295 m2. Realizace většiny opatření byla podpořena z Programu péče o krajinu. Za
spolupráci děkujeme ČSOP Jihlava.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 38: Hrabání sena na suchomilné louce na Vílanecké střelnici (červenec 2017)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 39: Bagrování nové větší tůně na střelnici – do tůně je vložena bříza jako kryt pro pulce (říjen 2017)
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2.9.5 Hliniště (Pavlov u Stonařova)
O mokřady v ploše bývalého těžebního prostoru na okraji obce Pavlov u Stonařova pečujeme od
roku 2015. Za podpory Programu péče o krajinu a za pomoci obce Pavlov jsme zde v roce 2017
provedli na jaře sběr odpadu z lokality, v létě pak ruční mozaikovité kosení na celkové ploše
1900 m2, a na podzim strojní obnovu dvou menších tůní (150 a 30 m2), částečnou obnovu velké
centrální tůně na ploše 60 m2 a menší prořezávku dřevin. Bagrem byl též mírně upraven terén, aby
bylo možné z některých míst na plachtě tahat seno a odvážet pokácenou dřevní hmotu.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 40: Ruční hrabání sena na Hliništi (srpen 2017)

Foto: Albín Zedník
Obr. 41: Částečná obnova velké tůně na Hliništi (říjen 2017)
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2.9.6 Popický rybník (Popice u Jihlavy)
Na mokřadech nad Popickým rybníkem probíhá naše péče již od roku 2010, od roku 2016 pak i na
mokřadech pod Popickým rybníkem. Nad Popickým rybníkem zde bylo v roce 2017 za podpory
Programu péče o krajinu provedeno ruční mozaikovité kosení na ploše 4000 m2, a dále zdarma
menší prořezávky dřevin. V rámci akce Pojďte s námi za žábami vyhloubili účastníci drobnou tůň.
Lokalita je v užívání Pobočky ČSO na Vysočině, spolek Mokřady je kolektivním členem ČSO a
o lokalitu se stará.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 42: Hloubení tůně účastníky jarní akce pro veřejnost nad Popickým rybníkem (květen 2017)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 43: Ruční kosení u tůní pod prameništěm u Popického rybníka (červenec 2017)
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2.9.7 Brejlovský rybník (Křižanov)
V mokřadu pod Brejlovským rybníkem u Křižanova jsme zahájili péči v roce 2013. V roce 2017
jsme za podpory Programu péče o krajinu provedli ruční mozaikovité kosení na ploše 1400 m2.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 44: Mozaikovité kosení louky pod Brejlovským rybníkem (červenec 2017)

2.9.8 Na Hádkách (Záborná)
O mokřad Na Hádkách pečujeme již od roku 2011. V roce 2017 jsme zde za podpory programu
Ochrana biodiverzity (ČSOP) ručně mozaikovitě pokosili louky na ploše 1900 m2.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 45: Ruční kosení u tůní v lokalitě Na Hádkách (říjen 2017)
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2.9.9 Smrčkovské rybníky (Hodice)
O mokřady u Smrčkovských rybníků jsme zahájili péči v letošním roce. Na ploše pod spodním
rybníkem jsme provedli kácení a prořezávku dřevin na ploše cca 300 m2 a bagrem jsme zde na
podporu kuňky ohnivé vyhloubili tůně o velikostech 150, 50, 25 a 10 m2, a mezi tůněmi strhli drn
chrastice. Z pokácených dřevin a drnu bylo vytvořeno zimoviště pro obojživelníky. Realizace
opatření byla podpořena soukromými dárci - účastníky akce Zoofanatika 2017.
Foto: Albín Zedník

Obr. 46: Kácení náletů v ploše budoucích menších tůní pod Smrčkovskými rybníky (září 2017)

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 47: Hloubení největší z tůní pod spodním Smrčkovským rybníkem (říjen 2017)
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2.9.10 VVP Rokycany (Rokycany)
V částech bývalého vojenského prostoru u Rokycan jsme zahájili péči na podporu ohrožených
druhů v roce 2016. Za podpory Programu péče o krajinu zde bylo v roce 2017 provedeno ruční
mozaikovité kosení na celkové ploše 2600 m2, strojní stržení dnu s vyhloubením terénních
prohlubní na třech plochách o celkové velikosti 2000 m2 a v malé části též řízené pojezdy vojenské
techniky ve spolupráci s Muzeem na demarkační linii.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 48: Mozaikovité kosení dlouhodobě neudržovaných luk ve VVP Rokycany (červenec 2017)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 49: Plocha se strženým drnem a kalužemi – vhodný biotop kuňky žlutobřiché (září 2017)
- 30 -

2.9.11 Ochoz (Olší nad Oslavou)
Na mokřadech pod rybníkem Ochoz u Netína jsme zahájili péči v roce 2012. V letošním roce jsme
zde za podpory Programu péče o krajinu provedli ruční pokosení luk na ploše 3500 m2 a
pokračovali jsme v mechanické likvidaci (vyrývání) invazního bolševníku velkolepého. Na vlastní
náklady jsme pak ručně opravili tůň provrtanou od hlodavců (ondatra/ hryzec), která nedržela vodu.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 50: Mozaikovité kosení mokřadních luk pod Ochozem (srpen 2017)

2.9.12 Železná Dolina (Kamenice Jihlavy)
V Želené Dolině jsme zahájili péči v roce 2014. Za podpory programu Ochrana biodiverzity
(ČSOP) a ve spolupráci se ZŠ v Kamenici jsme zde v roce 2017 pokosili mokřadní louky na ploše
cca 900 m2.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 51: Úklid pokosené travní hmoty v Železné Dolině (říjen 2017)
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2.9.13 Ústrašínské mokřady (Ústrašín)
Péče o mokřady u Ústrašínského rybníka byla zahájena v roce 2016. V roce 2017 jsme za podpory
programu Ochrana biodiverzity (ČSOP) pokosili cca 1000 m2 louky u tůní nad Ústrašínským
rybníkem, které byly vyhloubené v loňském roce.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 52: V části Ústrašínských mokřadů proběhlo ruční kosení (září 2017)

2.9.14 Nad Ovčírnou (Uhřínovice)
V mokřadech nad Ovčírnou jsme v letošním roce zahájili realizaci opatření na podporu biodiverzity
a zadržení vody v krajině. Za podpory programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny jsme
zde strojně vyhloubili tůně o velikostech 200, 70 a 25 m2, a dále jsme částečně obnovili dvě menší
zazemněné tůně a zčásti zrevitalizovali hluboké upravené koryto občasného potoka.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 53: Bagrování největší z tůní v mokřadu Nad Ovčírnou (říjen 2017)
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2.9.15 Mukařka (Batelov)
V lokalitě Mukařka jsme zahájili péči v roce 2014. V roce 2017 jsme zde za podpory programu
Ochrana biodiverzity (ČSOP) provedli mozaikovité ruční pokosení na ploše 2400 m2 a dále na
vlastní náklady opravu studánky a pročištění potůčku pod studánkou.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 54: Kosení a úklid travní hmoty v okolí tůní na Mukařce (listopad 2017)

2.9.16 Mokřady u Bakovského potoka (Hřešice)
Na mokřadech u Hřešic jsme zahájili péči na podporu zdejších populací obojživelníků v roce 2015.
V letošním roce jsme zde za podpory programu Ochrana biodiverzity prováděli ruční kosení v okolí
tůní vybudovaných v předchozích letech na celkové ploše cca 1900 m2.

Foto: Jan Karbus
Obr. 55: Pokosená rákosina u tůní nad Babincem u Hřešic (říjen 2017)
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2.9.17 Kalvárie (Jihlava)
U rybníka Kalvárie na Březinkách v Jihlavě jsme v roce 2016 vybudovali tzv. mokřadní učebnu.
V roce 2017 jsme zde na vlastní náklady prováděli údržbu této „učebny“, která spočívala v kosení
části travnatých ploch u tůní a u poválkového chodníku.
Foto: Aneta Mašterová

Obr. 56: Mokřadní učebna Kalvárie v Jihlavě (květen 2017)

2.9.18 V Seči (Jersín)
Péči o lokalitu V Seči jsme zahájili v roce 2015. V roce 2017 jsme zde na vlastní náklady provedli
opravu poškozeného loviště a také menší opravu požeráku. Vyrobili jsme též nová prkénka (dluže)
do požeráku. Dolní rybník jsme v letošním roce letnili kvůli přísunu bahna do rybníka z horních
rybníků v předchozích letech. Za podpory programu péče o krajinu jsme provedli pokosení téměř
celého dna rybníka (6000 m2) a odvoz travní hmoty. Rybník byl poté napuštěn.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 57: Oprava pobořeného loviště rybníka V Seči dolní (březen 2017)
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Foto: Aneta Mašterová
Obr. 58: ruční kosení dna letněného rybníka V Seči dolní (srpen 2017)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 59: Úklid travní hmoty ze dna pokoseného rybníka u Jersína (září 2017)
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2.9.19 Pod Vsí (Řehořov)
V Řehořově se již od roku 2006 staráme o obojživelníky, rozmnožující se v místní požární nádrži.
V roce 2017 jsme realizovali opatření na podporu ropuchy zelené u rybníka Pod Vsí. Za podpory
Programu péče o krajinu jsme zde provedli opakované ruční kosení na ploše 230 m2 a strojně jsme
zde částečně strhli drn a vyhloubili mělké tůně o velikostech 30, 20, 15 a 10 m2.
Foto: Richard Kabelka

Obr. 60: Stržení drnu v ploše budoucích tůní pro ropuchy zelené a jiné obojživelníky (červenec 2017)

Foto: Aneta Mašterová
Obr. 61: Ruční kosení v okolí nových tůní u Řehořova (srpen 2017)
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2.9.20 Hulišťata (Kostelní Myslová)
V bývalé pískovně Hulišťata a jejím okolí jsme zahájili realizaci opatření na podporu ohrožených
druhů již v roce 2009. V roce 2017 jsme zde za podpory programu Ochrana biodiverzity (ČSOP) a
také zdarma prováděli mozaikovité kosení na ploše 2 200 m2, strojně jsme strhli drn na ploše
minimálně 300 m2 a opravili jsme dvě starší tůně, které ztrácely vodu kvůli melioracím. Děkujeme
za spolupráci při péči o lokalitu obci Kostelní Myslová, která zajišťuje kosení části lokality.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 62: Mozaikovité kosení u tůní na mokřadní louce u pískovny Hulišťata (září 2017)

Foto: Albín Zedník
Obr. 63: Stržení drnu v části pískovny Hulišťata (září 2017)
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2.9.21 Fidryšky (Lhota u Vyškova)
V lokalitě Fidryšky jsme v roce 2017 za podpory Programu péče o krajinu zajistili realizaci tůně o
velikosti 180 m2. V návaznosti na tůň byl také stržen drn.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 64: Bagrování tůně na Fidryškách (srpen 2017)

2.9.22 Dolní Bradlo (Hosov)
O mokřady u rybníka Dolní Bradlo pečujeme od roku 2013. Za podpory Kraje Vysočina jsme zde
v roce 2017 provedli ruční mozaikovité pokosení mokřadu na ploše cca 1100 m2.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 65: Mozaikovité kosení u tůní nad Dolním Bradlem (listopad 2017)
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2.9.23 Horní Jilmík (Hodice)
U Horního Jilmíku jsme zahájili péči na podporu ohrožených obojživelníků v roce 2013. Za
podpory Kraje Vysočina jsme zde v roce 2017 provedli ruční kosení na ploše 870 m2. Bagrem jsme
pak provedli opravu tůní provrtaných ondatrami a částečné odbahnění největší tůně.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 66: Kosení rákosiny u tůní u Horního Jilmíku (listopad 2017)

Foto: Albín Zedník
Obr. 67: Oprava tůně poškozené aktivitou ondater u Horního Jilmíku (listopad 2017)
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2.9.24 Zoulinky (Mysliboř)
O mokřad na Zoulinkách jsme začali pečovat v roce 2015. V letošním roce jsme zde za podpory
Kraje Vysočina provedli mozaikovité kosení na celkové ploše 1900 m2.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 68: Úklid pokosené hmoty u tůní na Zoulinkách (podzim 2017)

2.9.25 Obůrka (Hrutov)
U rybníka Obůrka jsme zahájili péči ve prospěch kuňky a dalších obojživelníků v roce 2013.
Za podpory Kraje Vysočina zde bylo v roce 2017 provedeno mozaikovité ruční kosení na ploše
500 m2.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 69: Mozaikovitě pokosené okolí tůní pod Obůrkou (listopad 2017)
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2.9.26 Červený Hrádek
V malém podmáčeném údolíčku nedaleko Červeného Hrádku jsme v roce 2017 strojně vyhloubili
tři nové tůně o velikostech 40, 30 a 25 m2 a obnovili a rozšířili tůň na ploše 50 m2. Realizace
opatření byla podpořena z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
Foto: Jaromír Maštera

Obr. 70: Hloubení jedné z tůní u Červeného Hrádku (říjen 2017)

2.9.27 Hosovské rybníčky (Hosov)
Na Hosovských rybníčcích jsme již v minulosti prováděli menší opatření na podporu ohrožených
obojživelníků, např. ruční obnovu drobných tůní a prořezávku dřevin. V roce 2017 jsme zahájili
soustavnou péči o tuto kaskádu rybníčků, a to kompletním výlovem všech rybníčků a vyčerpáním
tůně z důvodu početného výskytu invazní střevličky východní. Rybníky byly následně ponechány
přes zimu prázdné, k vymrznutí.
Foto: Albín Zedník

Obr. 71: Vyčerpávání zbytkové vody z prostředního Hosovského rybníčku (listopad 2017)
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2.9.28 Pastouška - Žleby (Pístov u Jihlavy)
V lokalitě Pastouška jsme zahájili realizaci opatření na podporu ohrožených druhů v roce 2012.
V roce 2017 zde proběhla probírka dřevin u tůní vybudovaných v roce 2015, dále ruční obnova
dvou drobných tůní a vyhloubení jedné nové drobné tůně. Za spolupráci děkujeme Gymnáziu
AdFontes a spolku Jihlava – Pístov a zejména jejich hasičům. Veškerá opatření v roce 2017 byla v této
lokalitě prováděna bez dotačních příspěvků.

Foto: Albín Zedník
Obr. 72: Hloubení nové tůně v lokalitě Pastouška (říjen 2017)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 73: Tůň ve Žlebech, u které byla provedena probírka stínících dřevin (březen 2017)
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3. VÝSLEDKY PRÁCE 2017
Na následujících fotografiích jsou prezentovány vybrané záběry z některých lokalit, kde byla v roce
2017 prováděna managementová opatření.

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 74: Jedna z tůní u Hurtovy Lhoty, vybudovaných v roce 2016 (březen 2017)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 75: Tolije bahenní, velmi vzácná rostlina, takto letos kvetla pod Ochozem (srpen 2017)
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Foto: Jaromír Maštera
Obr. 76: Jedna z čerstvých tůní u Olšinského rybníka u Rudolce (duben 2017)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 77: V napuštěném Lučním rybníku na Lesnově se hromadně páří skokani ostronosí (duben 2017)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 78: Nová tůň nad Rančířovským Okrouhlíkem se pomalu plní vodou (říjen 2017)

Foto: Jaromír Maštera

Obr. 79: Nové tůně u Řehořova se po bouřkách ihned naplnily (červenec 2017)
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Foto: Jaromír Maštera

Obr. 80: Částečně naplněná nová tůň na Píst. mokřadech, s osikou jako krytem pro pulce (září 2017)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 81: Stržený drn a obnažené písčiny na Hulišťatech, s pokosenou částí a částí bez zásahu (září 2017)
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Foto: Jaromír Maštera
Obr. 82: Tůň obnovená v roce 2015 na mokřadu Hliniště (duben 2017)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 83: Nová velká tůň u Smrčk. rybníků, s vloženou olší jako krytem pro obojživelníky (listopad 2017)
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Foto: Jaromír Maštera
Obr. 82: Největší z tůní nad Ovčírnou u Uhřínovic (leden 2018)

Foto: Jaromír Maštera
Obr. 84: Revitalizovaný Stříbrný potok na Lesnovských mokřadech (leden 2018)
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4. VÝHLED NA DALŠÍ ROKY
Spolek Mokřady – ochrana a management chce i v dalších letech navazovat 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 každý rok nejméně tři akce v terénu, i se
zapojením veřejnosti do prací („Pojďte s námi za žábami“, „Společné bagrování“ a „Žabí den - Save the
Frogs Day“) a nejméně dvě přednášky či besedy.
Nadále chceme spravovat a rozvíjet naše obě internetové stránky tak, aby obsahovaly co nejvíce
kvalitních informací o obojživelnících, mokřadech, tůních a dostatek praktických informací o vytváření
a péči o tyto významné biotopy v krajině.
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