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1. Základní identifikační a popisné údaje 

1.1. Vymezení území pro PR Nosislavský les 
Pro budoucí přírodní rezervaci je vymezeno území, které se nachází v Nosislavském lese. 
V současné době se zde nachází dva mokřadní biotopy – menší tůně a intenzivně 
obhospodařovaná zemědělská půda 

1.2. Typ stávající ochrany  
podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se k tomuto území v současné době 
vztahují tyto formy ochrany: 

Zvláštní ochrana přírody: Na vymezeném území v lokalitě Nosislavský les, se v současné 
době nevztahuje žádná forma zvláštní ochrany území. Na vymezeném území bylo v  současné 
době pozorováno výskyt skokana štíhlého a zeleného pro, které se vztahuje zvláštní ochrana 
druhů.  

Obecná ochrana přírody: Pro vymezenou oblast se v současné době nevztahuje žádná forma 
obecné ochrany území. Ve vymezené oblasti však platí obecná ochrana planě rostoucích 
druhů a volně žijících živočichů před, zničím a vyhynutím, stejně, jako na celém území ČR.  

1.3. Katastrální území 
Vymezené území společně s celým Nosislavkým lesem spadá pod katastrální území obce 
Nosislav 

1.4. Parcelní vymezení 

Parcelní číslo 
pozemku 

Druh pozemku 
Celková 

výměra (ha) 
Výměra v 

ZCHÚ 
Vlastník 

1485 Lesní pozemek 0,609  
ČR, Právo 

hospodařit má 
lesy ČR, s. p., 

1469 Lesní pozemek 0,1768  
ČR, Právo 

hospodařit má 
lesy ČR, s. p., 
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2. Odborné a věcné odůvodnění cílů a způsobů péče 

2.1. Současný předmět ochrany 
Současným předmětem ochrany jsou především mokřadní ekosystémy, menší tůně, které 
plní důležité funkce, jako jsou zadržování vody v krajině, podpora biodiverzity, podpora 
ekologické stability a plní funkci stanoviště a trdliště pro lokální druhy obojživelníků. 
Dohromady se v mokřadech nacházejí v současné době dva druhy obojživelníků. Skokan 
štíhlý a skokan zelený. Předmětem ochrany je také jejich ochrana a zachování rozmnožovací 
funkce jejich trdlišť.  

2.2. Možný budoucí předmět ochrany 
Budoucím předmětem ochrany může být rovněž ochrana vzácných mokřadních druhů rostlin 
a živočichů, které se zde mohou objevit po asanačním managementu př: tetlucha vznešená 
nebo ostřice pobřežní. V této lokalitě byla v minulosti pozorována rosnička zelená a není 
vyloučeno ani skokan ostronosý. V dřívější době mohl být předpokládán výskyt kuňky ohnivé, 
jenž se nachází v v PP knížecím lese. Kuňka je však vytlačována skokanem zeleným. 

2.3. Charakteristika přírodních podmínek 

Geologické podmínky 
Podloží lokality jsou v současnosti tvořené Holocenními nezpevněnými nivními sedimenty 
hlíny, štěrku a písku, které jsou nivními usazeninami řeky Svratky. V hloubce 3 km se nachází 
granitoidy a metabolity, které jsou převážně prekambrického stáří. V mezozoiku (druhohory) 
bylo podloží tvořené převážné Jurskými sedimenty pod flyšovými příkrovy, v období 
Spodního Miocénu třetihor bylo podloží tvořeno zachovalými sedimenty Západokarpatských 
pánví z části pod flyšovými sedimenty.  

Geomorfologické podmínky: 
Geomorfologické členění: 

Podcelek - Dyjsko-Svratecká niva spadá do Dyjsko-Svrateckého úvalu; akumulační roviny 
podél řeky Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje. Je tvořen kvartérními usazeninami písku, štěrku a 
hlíny. Obsahuje mrtvá ramena a ostrůvky vátých písků. Reliéf je rovinného typu. Samotný  

podcelek již nemá žádné okrsky. 

Celek - dyjsko-Svratecká niva 

Oblast – Západní Vněkarpatské sníženiny 

Subprovincie - Vněkarpatské sníženiny 

Provincie – Západní Karpaty 

Subsystém – Karpaty 

Systém – Alpsko-Himalajský  

Pedologeografické podmínky: 
Půdní typem je vývojově velmi mladá nivní fluvizem oglejená. Fluvizemě vznikaji z 
povodňových sedimentů. Půdní druh je středně těžký bez skeletu s optimálním procesem 
vsakování, což postačí k zadržování vody v jarních měsících a začátkem léta. 
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Hydrologické podmínky: 
Území leží v povodí řeky Svratky a spadá do úmoří Černého moře. V samotném území se 
v současné době nachází dvě menší tůně. Jihovýchodně od území asi cca 1 200 m se nachází 
řeka Svratka. Severozápadně od území se hned cca 100 metrů nachází říčka Šatava, která  
zásobuje mokřadního komplex tvořeného trvalými a sekundárními tůněmi, který se nachází  
v PP Knížecím lese asi cca 600 m na sever. Oba vodní toky, tedy jsou  velmi důležité pro 
existenci mnoha mokřadních, ale i lesních (lužní lesy) ekosystémů. Uprostřed léta v období 
Dále jsou po Němčickém lese roztroušeny další dvě menší tůně. 

Biogeografické podmínky: 
Biogeografické členění: 

Biom: Opadavý listnatý les 

Biogeografická provincie: Panonská provincie 

Biogeografická podprovincie: Severopanonská podprovincie 

Bioregion: Dyjsko-moravský 

Fytogeografie:  

Oblast se rozkládá v Panonském Termofytiku, ve fytogeografickém okrese Jihomoravský 
úval, který se nachází v planárním vegetačním stupni.  

Potencionální přirozená vegetace:  

Potencionální přirozená vegetace je jilmová doubrava 
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2.4. Historie Využívání území 
Středověk a počátek novověku – Území využíváno především k lesnímu hospodaření, které 
bylo šetrnější k prostředí. 

19. století – počátek 20 století – Území využívané převážně k zemědělskému hospodaření. 
Vyskytovala se zde malá políčka oddělené alejemi. 

20 století – Současnost – Využívané převážně k pěstování monokultur smrku, dubu… Dále 
k intenzivnímu zemědělství, orná půda se zde však vyskytuje v malé velikosti a menší míře. 

2.5. Současné škodlivé vlivy 
V současnosti je nejvíce škodlivým vlivem na vybraném území intenzivní forma zemědělství. 
Obě tůně se nachází uprostřed menší zemědělské půdy, která je intenzivně 
obhospodařovaná, a to zejména používáním anorganických hnojiv a pesticidů. Anorganická 
hnojiva mění strukturu půdy, která se vlivem eroze přenáší do tůní a tím je zanáší a 
negativně zvyšují trofii.  

Znečištění vytváří nevodné podmínky pro výskyt některých druhů obojživelníků, a to skokana 
ostronosého a rosničky zelené, která zde byla, také pozorována. Dále snižují reprodukční 
schopnost obojživelníků. Snůšky a pulci jsou mnohem citlivější na kvalitu vody, než dospělci. 
Znečištěná prostředí urychluje rozklad snůšek a snižuje pravděpodobnost na úspěšnou 
ontogenezi. 

2.6. Dlouhodobý cíl péče o území 

Cílem plánu péče je revitalizační zásah do území s menšími mokřady formou asanačního a 
regulačního managementu.  

Cílem asanačního zásahu je odbahnění dna obou tůní, zvětšení jejich šířky a jejich propojení 
v jeden mokřadní celek, avšak není vhodné propojit tůně úplně, ale spíše vytvořit mezi nimi 
přechodnou zónu pro makrofytní vegetaci (rákos, orobinec, ostřice), která bude málo 
ponořená. Velmi důležité je ponechat nebo vybudovat pozvolný břeh (litorál) a 
neprohlubovat tůň příliš (více než 1,5 m). Okolo tůně ponechat pásmo travních porostů. Dále 
je cíl přeměna zemědělské půdy na střední lužní les tvořený olší lepkavou, dubem letní a 
jilmem habrolistým, jenž zde má přirozený výskyt.  

Cílem regulačního managementu je pravidelné odbahňování tůně v intervalu 10 let (interval 
se však může později změnit vzhledem ke změně rychlosti zanášení), udržovat bezlesý pás 
pomocí křovinořezu, Vytvoření středního lužního lesa, výmladkovým hospodářstvím s 
ponecháním výstavků. 
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3. Plán zásahů a opatření 

3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů 

Číslo 
plochy 

Výměra 
plochy 
(ha 

Popis biotopu Asanační 
management 

Regulační 
management 

Cílový stav 

1 0,1 Eutrofní 
mokřad - tůně 

Odbahnění tůně 
a upravení 
břehu 

Pravidelné odbahňování 
v intervalu 10 let 

Odbahněná tůň 
s pozvolným břehem 

2 0,05 Intenzivně ob. 
Pole 

Vytvoření 
přechodné 
mokřadní zóny 

Pravidelné sečení Přechodné pásmo lehce 
ponořené makrofytní 
vegetace 

3 0,1 Intenzivně ob. 
Pole 

Úprava půdy, 
ponechání 
bezlesé plochy,  

Každoroční sečení 
travních porostů 

Bezlesá plocha travních 
porostů 

4 0,4 Intenzivně ob. 
Pole 

Výsadba olše 
lepkavé, dubu 
letního a jilmu 
habrolistého  

Kácení dřevin a 
ponechání výmladků, 
dále ponechat výstavky  

Střední lužní les Olše, 
dubu a jilmu 

 

3.2. Vyznačení území v terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Návrhy na průzkumy či výzkumy 
V průběhu let se můžou populace obojživelníků a rostlin setkat opět s některými 
nepříznivými vlivy, což bude mít za následek nižší stabilitu populací, proto je vhodné 
provádět v pravidelném intervalu pěti let zoologický a botanický průzkum pro případnou 
obnovu plánu péče. 

3.4. Návrhy na zpřístupnění nebo vzdělávací využití území 
Oblast je stejně jako PP Knížecí les vhodné zpřístupnit veřejnosti a nabídnout jim informační 
tabuli, kde se mohou dočíst obecné informace o chráněném území a organismech. Je 
zbytečné předávat turistům podrobné informace.  

Legenda: 

Hranice Přírodní 

Rezervace 

Plocha Přírodní 

rezervace 

Cedule „Přírodní 

rezervace“ 

Informační tabule 
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4. Realizace a kontrola 

4.1. Kompetentní správce území 
Kompetentní správce území zajišťující plán péče pro PR Nosislavský les je Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. 

4.2. Harmonogram a kalkulace prací 

Rok Plánované zásahy Předpokládané náklady (Kč) 

2016 Inventarizační průzkumy 5 000 

2016 Geodetické měření 20 000 

2016 
Celková úprava mokřadu (odbahnění, rozšíření, tvorba 
pozvolného břehu a přechodné plochy) 

80 000 

2016 Výsadba olše, dubu a jilmu 20 000 

2017 Výsadba travních porostů a makrofytní vegetace 2 000 

2017 
Instalace a případná obnova informačních tabulí a cedulí 
s „Přírodní rezervace“ 

10 000 

2018 Seč travních porostů a makrofytní vegetace 2 000 

2019 seč travních porostů a makrofytní vegetace 2 000 

2020 Seč trávních porostů a makrofytní vegetace 2 000 

2020 Zoologický a botanický průzkum 20 000 

2020 Redukce invazivní a popř. expanzivní vegetace 8 000 

2021 Pokácení Nejvyšších dřevin a ponechání výmladků  

 

Celkové náklady 171 000 Kč 
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5.2. Hodnocení práce 
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Příloha č. 1. Orientační mapa s vyznačeným územím 
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Příloha č. 2. Podrobná mapa s vyznačenými plochami pro management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda: 

Plocha č. 1 

Plocha č. 2 

Plocha č. 3 

Plocha č. 4 

Hranice ZCHÚ 
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Příloha č. 3. Fotodokumentace 

 


