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1 Úvod  

 1.1 Základní údaje o národním parku a jeho ochranném pásmu  

 
evidenční číslo: kód Ústředního seznamu ochrany přírody 78 
 
název: Národní park Podyjí 
 
kategorie ochrany: národní park 
 
údaje o vyhlášení:  
Národní park Podyjí byl vyhlášen nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. ze dne 20. 3. 1991 účinným od 
10. 5. 1991 vydaným dle zákona č. 40/1956 Sb. S účinností od 1. 6. 2017 bylo jeho vyhlášení nově 
potvrzeno zákonem č. 123/2017 Sb., kterým byl změněn zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 
 
překryv s územně-správními jednotkami  
NP 
kraj: Jihomoravský 
obec s rozšířenou působností: Znojmo 
obce: Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov 
na Moravě, Podmolí, Podmyče, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí 
OP 
kraj: Jihomoravský 
obec s rozšířenou působností: Znojmo 
obce: Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov 
na Moravě, Podmolí, Podmyče, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí 
 
překryv s jinými chráněnými územími  
zvláště chráněná území: Přírodní památka Horecký kopec kód 2179, Přírodní památka Fládnitzské 
vřesoviště kód 2180, Přírodní památka Horáčkův kopeček kód 2181 
 
překryv se soustavou Natura 2000  
ptačí oblast: Podyjí kód 2279 
evropsky významná lokalita: Podyjí kód 3129, Mašovická střelnice kód 5570, Fládnitzské vřesoviště 
kód 3392, Vranov nad Dyjí – základní škola kód 3189, Podmolí – strouha kód 3128, Popice fara kód 
3131 
 
poloha národního parku a jeho ochranného pásma a jejich výměra   
NP Podyjí a jeho ochranné pásmo leží v Jihomoravském kraji, na území okresu Znojmo, rozprostírá se 
mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem při státní hranici s Rakouskem. Rozkládá se na 16 katastrálních 
územích, která náleží ke 12 správním obcím.  
katastrální území v NP: Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma, Lesná u Znojma, 
Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, 
Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště, Znojmo-město. 
katastrální území v OP: Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma, Lesná u Znojma, 
Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, 
Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště, Znojmo-město. 
Plocha NP Podyjí je 6 279 ha a plocha jeho OP je 2 864 ha. 
 
Kategorie IUCN 
II – národní park 
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Předmět ochrany národního parku 

Předmětem ochrany NP Podyjí ve smyslu Přílohy č. 3 odst. A. ZOPK je komplex přirozených, částečně 

a významně pozměněných lesních a nelesních ekosystémů průlomového říčního údolí i vrcholového 

plató, pro něž platí, že v Podyjí leží významný podíl jejich celkového výskytu v ČR nebo v Evropě nebo 

jde o biogeograficky významný výskyt (např. na okraji celkového areálu). Dále patří k předmětům 

ochrany přírodní stanoviště, která jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit ležících na 

území NP. Ekosystémy, které jsou předmětem ochrany NP, jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 4.2.2. 

Dále jsou předmětem ochrany jednotlivé složky přirozených a polopřirozených ekosystémů, tedy 

vzácné druhy rostlin a živočichů, pro něž je území NP jediným nebo významným refugiem v ČR nebo 

v širším regionu a které vyžadují speciální péči nad rámec péče o ekosystémy, jejichž jsou součástí, 

nebo které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit ležících na území NP. Ty jsou 

uvedené v tabulce. č. 2 přílohy č. 4.2.2. Předmětem ochrany jsou i unikátní geomorfologické útvary, 

jako jsou zaklesnuté meandry, zaříznutá údolí, suťová pole, skalní věže a sruby apod.  

Dlouhodobý cíl ochrany národního parku 
ZOPK formuluje v § 15 odst. 3 obecné dlouhodobé cíle ochrany národních parků jako kategorie: 

1. Zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného 

průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území 

národních parků (zkráceně: cíl „procesy“). 

2. Zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna 

činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území 

národních parků (zkráceně: cíl „trvalá péče“). 

Dalším dlouhodobým cílem ochrany NP Podyjí je  

3. zachování či zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany EVL Podyjí (přírodních 

stanovišť i druhů) a zachování či zlepšení stavu populací druhů, které jsou předmětem 

ochrany PO Podyjí.  

 

Strategické cíle ochrany jednotlivých zón 
 

Pro většinu ploch zóny přírodní je strategickým cílem ochrany umožnění samovolných procesů a 

přirozené dynamiky přírodních dějů v přirozených a přírodě blízkých společenstvech. Lokálně budou 

prováděny i zásahy ve prospěch ZCHD (viz § 18a odst. 1 ZOPK) včetně předmětů ochrany EVL, které 

budou v rozporu s tímto cílem, jejich provádění ale nenaruší dosažení strategického cíle na většině 

plochy zóny. Zásahy ve prospěch těchto druhů budou prováděny v rozsahu pouze minimálně 

nezbytném pro zachování populace druhu. Navíc musí být splněna podmínka, že na lokalitách v zóně 

přírodní a přírodě blízké leží zásadní část jejich populace v Podyjí. 

V zóně přírodě blízké je strategickým cílem ochrany nastolení přirozené dynamiky a zvyšování stupně 

přirozenosti porostů. Lokálně budou prováděny i zásahy ve prospěch ZCHD (viz § 18a odst. 1 ZOPK) 

včetně předmětů ochrany EVL, které budou v rozporu s tímto cílem, jejich provádění ale nenaruší 

dosažení strategického cíle na většině plochy zóny. Zásahy ve prospěch těchto druhů budou prováděny 

v rozsahu pouze minimálně nezbytném pro zachování populace druhu. Navíc musí být splněna 

podmínka, že na lokalitách v zóně přírodní a přírodě blízké leží zásadní část jejich populace v Podyjí. 

Dlouhodobým cílem pro segment řeky je dosažení dobrého ekologického stavu toku dle Rámcové 

směrnice o vodách, případně dosažení stavu vhodného pro existenci předmětů ochrany EVL (vranka), 
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zachování neintervenčního režimu části toku v rámci hranic NP a provozně a bezpečnostně přijatelná 

minimalizace negativních vlivů Vranovské přehrady.  

Plocha zóny soustředěné péče o přírodu se dělí podle dlouhodobých cílů na dvě části. V jedné části 

této zóny je dlouhodobým cílem podpora přirozených procesů. V této části zóny soustředěné péče o 

přírodu je přednostním cílem ochrany nastolení přirozené dynamiky a zvyšování stupně přirozenosti 

porostů. Tato část zóny soustředěné péče o přírodu směřuje k cíli „procesy“. I zde zůstává zachována 

možnost lokálního provádění zásahů ve prospěch ZCHD nebo předmětů ochrany EVL, a to za stejných 

podmínek, jako v zóně přírodní a přírodě blízké. 

V druhé části zóny soustředěné péče o přírodu je dlouhodobým cílem trvalá péče (viz dlouhodobé cíle 

ochrany NP na str. 7). V této části je tedy strategickým cílem ochrany zachování nebo zlepšení stavu 

ekosystémů významných z hlediska biologické rozmanitosti, které jsou předmětem ochrany NP (včetně 

předmětů ochrany EVL) a jsou vázány na trvalou péči člověka, a vytváření nebo udržení vhodných 

stanovištních podmínek pro druhy, které jsou předmětem ochrany NP (včetně předmětů ochrany EVL 

a PO) (viz níže) a jsou vázány na biotopy vyžadující trvalou péči člověka. Při péči o ekosystémy budou 

zohledňovány i potřeby ekosystémů a jejich složek, které nejsou předmětem ochrany NP ani EVL, a to 

v následujících případech: (1) jde o ekosystémy, jejichž výskyt v Podyjí tvoří významný podíl jejich 

výskytu v ČR, nebo je zásadní z krajinářského nebo kulturně historického hlediska (viz tab. č. 4 v kap. 

4.2.2), (2) jde o ochranářsky významné druhy, pro něž je Podyjí významným refugiem (příklady viz tab. 

č. 5 v kap. 4.2.2). Motivací je zachování přírodních ekosystémů v maximální šíři pestrosti.   

V zóně kulturní krajiny není dlouhodobý cíl ochrany přírody stanoven. Veškerá činnost v této zóně však 

musí být v souladu s § 15 odst. 2 a § 18a odst. 4 ZOPK. 

Pozn.: Pro celé území národního parku platí dlouhodobý cíl ve vazbě na lokality soustavy Natura 2000. 

 

Mezinárodní statut ochrany 

 

NP Podyjí splnil kritéria zařazení do kategorie II IUCN („národní park“), což bylo potvrzeno v r. 1993 

zápisem v seznamu světových chráněných území IUCN (ANONYMUS 1994). Z toho vychází filosofie 

ochrany přírody i dlouhodobá vize péče o území, jak vyplývá ze všech předchozích strategických 

dokumentů (ŠKORPÍK 1994, ANONYMUS 2009, REITEROVÁ et ŠKORPÍK 2012, ČEŘOVSKÝ et al. 2009) i 

z dvoustranných smluv o spolupráci se sousedním NP Thayatal. Úzká bilaterální spolupráce s přímým 

přeshraničním partnerem je trvale základem mezinárodních aktivit Správy NP.  

Podyjí je též držitelem Evropského diplomu Rady Evropy pro chráněná území (od roku 2000), 

Certifikace kvality přeshraniční spolupráce v rámci programu „Transboundary Parks – Following 

Nature’s Design“ federace EUROPARC (od roku 2008) a diplomů Wilderness Diploma The European 

Wilderness Society (2018), které na části území certifikují suchozemskou, resp. říční divočinu (Podyjí 

Wilderness 254 ha, Podyjí Wildriver 2 řkm). Všechny tyto certifikáty jsou pravidelně ověřovány 

v časovém sponu 5–10 let. 

Pro vysokou druhovou pestrost cévnatých i bezcévných rostlin a hub včetně výskytu endemických 

druhů bylo Podyjí v roce 2004 zařazeno do seznamu botanicky významných území světa 

(http://www.plantlifeipa.org/site/factsheet).  

Správa NP Podyjí je členem Federace EUROPARC (1997) a zakládajícím členem iniciativy 

TransParcNet – sítě přeshraničních chráněných území sdružených ve federaci EUROPARC (2007). 

 

http://www.plantlifeipa.org/site/factsheet
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1.2 Určení období platnosti zásad péče 

Platnost zásad péče o NP Podyjí a jeho OP je stanovena na 19 let, tj. na období 2022–2040. 

Z dosavadních zkušeností s řízením péče o území národního parku (ŠKORPÍK 1994, REITEROVÁ et 

ŠKORPÍK 2012) vyplývá, že rychlost změn přírodních podmínek, stavu biotopů ani legislativních či 

sociálních podmínek si u strategického dokumentu v této míře obecnosti nevyžaduje revizi dříve než 

po dvou desítkách let. Platnost posledního Plánu péče o NP Podyjí a jeho OP končí rokem 2020. 

Nastavením výše uvedené platnosti zásad péče o NP Podyjí a jeho OP došlo ke sjednocení periodicity 

základních plánovacích dokumentů české a rakouské strany území. Tato synchronicita je velmi 

přínosná pro koordinaci ochrany přírody v obou částech území, které je z hlediska přírodních hodnot 

vnímáno jako jednotný celek. Proto je žádoucí i nadále zachovat jednotnou periodicitu dokumentů. 

Základní plánovací dokument pro rakouský NP Thayatal je obnovován s desetiletou periodou, při 

aktuálně nastavené platnosti zásad péče tedy nedojde k fázovému posunu. 

 

1.3 Charakteristika národního parku a jeho ochranného pásma zaměřená na 

jejich přírodní poměry 

Pro přírodu NP je zásadní mísení různých vlivů. Územím prochází hranice mezi Českým masivem 

(reprezentovaným zde převážně ortorulami) a karpatskou soustavou (s převahou granodioritů), na 

jejichž kontaktu leží velmi pestrá Lukovská jednotka s vysokým zastoupením jinde minoritních 

bazických hornin (erlány, krystalické vápence) a ostrými přechody k extrémně kyselým horninám 

(svory). V okrajových částech parku jsou významná ložiska spraší a sprašových hlín. Ve východní části 

území místy vystupují vzácné polohy třetihorních usazenin pobřežních písků a štěrků (BATÍK 1992).  

Geomorfologicky je území parku tvořeno dvěma kontrastními typy krajin – hluboce zaříznutým údolím 

Dyje s četnými zaklesnutými meandry a zaříznutými údolími přítoků a velmi mírně zvlněné vrcholové 

plató, jehož charakter trvá i v OP. Celkově je území NP ukloněno ve směru severozápad-jihovýchod, 

což se projevuje na klimatických charakteristikách a následně i na vegetaci (srv. též REITER 2008). 

Východní část území začíná 1. lesním vegetačním stupněm (dubovým), západ dosahuje ke 4. LVS 

(bukovému).  

Vegetaci na svazích údolí řeky a potoků tvoří převážně lesy ve vysokém stupni přirozenosti. 

S lesnatostí přesahující 85 % je Podyjí ojedinělým rozsáhlým lesním komplexem v matrici převážně 

agrárních biotopů širšího regionu. Typickým nelesním prvkem jsou skalní výchozy a stěny a pohyblivá 

suťová pole. Na strmých svazích je vysoké zastoupení lesů se sníženým zápojem, které jsou centrem 

výskytu řady vzácných druhů rostlin i živočichů (třemdava bílá, vstavač nachový, přástevník kostivalový, 

jasoň dymnivkový, ještěrka zelená a další) včetně endemických druhů jeřábů j. kornoutolistého a j. 

dyjského. 

Významný je výskyt údolních druhově bohatých mezofilních luk, vlhké louky najdeme spíše v nivách 

potoků či v prameništích. Těžištěm rozšíření nelesních společenstev je rovinaté plató. K zásadním 

společenstvům zde patří vřesoviště a stepní lada vázaná na pastevní management, ale i společenstva 

narušovaných půd (pole a úhory) s výskytem vzácných plevelů a na ně vázaných bezobratlých 

(hlaváček letní a plamenný, vrabečnice pestrá, rmen rakouský, myší ocásek nejmenší, ostrožka 

stračka, lnička drobnoplodá, chrpa modrák, nosatčík Omphalapion pseudodispar, krytonosec 

Ranunculiphilus faeculentus, nosatec Cosmobaris scolopacea aj.). 
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Rybníky (zejména ty, které nejsou rybářsky využívány) a tůně jsou významným refugiem vodních 

makrofyt, bezobratlých a obojživelníků (bublinatka jižní, šípatka střelolistá, vodomil černý, křepčík 

obroubený, šidélko huňaté, čolek dravý, blatnice obecná, skokan ostronosý atd.).  

Koryto řeky Dyje má téměř přírodní charakter s množstvím mrtvého dřeva, přítomností ostrůvků a 

neregulovaných břehů po většině délky toku. Kvalita prostředí je doložena výskytem řady citlivých 

indikátorů (např. ruducha Hildebrandia rivularis, lakušník vzplývavý, číhalka pospolitá, vranka obecná 

aj.), a to i přes značné ovlivnění vodního režimu existencí Vranovské přehrady. 

Biogeograficky leží území na hranici hercynské a panonské podprovincie, což má značný vliv na složení 

flóry a fauny. Teplomilné prvky z panonské části území, z nichž řada dosahuje v Podyjí hranice svého 

areálu, pronikají po výslunných horních hranách údolí do chladnější západní části, zastíněné dno a 

severní svahy údolí pak napomáhají šíření podhorských prvků ze západu na teplejší východ.  

OP NP leží na mírně ukloněné parovině vrcholového plató. Charakter krajiny se od převážně 

zalesněného území NP téměř bez zástavby značně liší. Jde o převážně intenzivně konvenčně 

obhospodařovanou zemědělskou krajinu s roztroušenými architektonicky zachovalými sídly 

s kompaktním charakterem zástavby a typickou strukturou s odstředivě uspořádanými prvky bydlení, 

hospodářských budov a zahrad s vysokým zastoupením dřevinné vegetace. Vzhledem k minimálnímu 

zastoupení dřevin ve volné zemědělské krajině je kromě zahrad významná též liniová dřevinná zeleň 

podél silnic a polních cest či na hranicích polních tratí. Důležitým faktorem je reliéf celého území, tedy 

fakt, že krajina je (s výjimkou východního okraje NP) ukloněná ve směru od OP do NP, takže veškerá 

voda z OP stéká do území NP.   
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2 Analytická část 

2.1 Vyhodnocení stavu a vývoje předmětů ochrany národního parku z hlediska 

naplňování cílů ochrany národního parku 

Tato kapitola obsahuje vyhodnocení práce Správy NP v období platnosti dosavadního plánu péče. 

Výsledky tohoto vyhodnocení jsou podkladem pro plánování do dalšího období, které shrnuje kapitola 3.  

2.1.1 Ekosystémy přirozené 

Přirozené ekosystémy zaujímají 37 % území NP. Níže jsou uvedeny ty z nich, které jsou předmětem 

ochrany NP. 

Přirozené lesní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

L3.1 (9170) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

L4 (9180*) Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 

L6.5A 
(91I0*) 

Eurosibiřské stepní doubravy 

 Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

L5.4 (9110) Acidofilní bučiny 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 

 

Plocha přirozených lesních ekosystémů činí 35 % z celkové rozlohy NP. Podle Metodiky stanovení 

stupňů přirozenosti lesů v ČR (VRŠKA et al. 2018) sem byly zařazeny lesy přírodní, lesy přírodě blízké, 

které jsou aktuálně ponechané samovolnému vývoji, a lesy nově ponechané samovolnému vývoji, které 

byly v okamžiku vymezení nové zonace NP ponechány samovolnému vývoji déle než 5 let. Jedná se 

převážně o tato lesní společenstva: bučiny, suťové lesy, reliktní bory, prameništní olšiny a smíšené lesy 

potočních údolí, doubravy a dubohabřiny. Jako lesy nově ponechané samovolnému vývoji jsou 

klasifikovány fragmenty uměle založených monokultur smrku a borovice a dále porosty stanovištně 

původních dřevin, ve kterých bylo v minulosti provádění opatření obnovního managementu ukončeno. 

Vzhledem k lokalizaci těchto lesů je předpoklad obnovy jejich původních funkcí a ekosystémových 

vazeb jejich ponecháním samovolnému vývoji. Postupně zde dochází k nastartování přirozených 

procesů, dochází ke spontánním výskytům disturbančních jevů jako např. narušení části lesních 

ekosystémů ledovkou v roce 2014, včetně následné sukcese na těchto plochách (viz výsledky výzkumu 

Výzkumného ústavu krajiny a okrasného zahradnictví Silva-Taroucy, UNAR et al. 2017). V těchto lesích 

se nachází nejvyšší podíl mrtvého dřeva (viz data z provozní inventarizace – BRZOBOHATÝ et al. 2014). 

Přirozené lesní ekosystémy jsou charakterizovány funkčními ekologickými vztahy s dochovanou 

přirozenou biodiverzitou. Trofické vazby v ekosystému jsou však ovlivněny absencí vrcholových 

predátorů. Rizikem je i možné spontánní šíření invazních druhů, především ve vazbě na disturbované 

části přirozených ekosystémů. Negativní tendence ke zvyšování zápoje dřevin v porostech zejména 

středoevropských bazifilních teplomilných doubrav, eurosibiřských stepních doubrav (L6.5, 91I0*) a 

suchých acidofilních doubrav (L7.1) (MIKLÍN et al. 2016) by mohly v budoucnu ohrozit naplnění jednoho 

z cílů ochrany NP (konkrétně cíl zachování či zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany EVL 

(přírodních stanovišť i druhů)). Prozatím nebylo ohrožení cíle prokázáno, tento trend bude nutno 
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monitorovat a v případě ohrožení cílů ochrany NP přijmout potřebná opatření. Dle aktuálních poznatků 

současný stav a dosavadní vývoj přirozených lesních ekosystémů prokazatelně vede k naplnění cílů 

ochrany NP. 

Přirozené suchozemské nelesní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

S2 (8150) Středoevropské silikátové sutě 

S1.2 (8220)  
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

T6.1B (8230) 
Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion 
dillenii) 

S3 (8310) Jeskyně nepřístupné veřejnosti 

K4A (40A0*) Kontinentální opadavé křoviny 

 Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

M7 (6430) Bylinné lemy nížinných řek 

T4.2 Mezofilní bylinné lemy 

 

Mezi přirozené suchozemské nelesní ekosystémy NP řadíme vegetaci skal, sutí a části teplomilných 

lesních lemů, pobřežní porosty Dyje a jeskyně. Fragmenty těchto ekosystémů jsou částečně zahrnuty 

(mapovány) jako součást lesních ekosystémů, a zaujímají do 1,5 % území NP. Stav jeskyní a 

pobřežních porostů je setrvale dobrý a nevyžaduje žádnou intervenci. Na části ploch s výskytem 

vegetace skalních stepí a lemů je patrná tendence k zarůstání dřevinami, zřejmě způsobenému 

převážně dotací dusíku atmosférickou depozicí. Prozatím nebyl tento trend vyhodnocen jako zásadní 

riziko z hlediska zachování tohoto typu vegetace v území, je ovšem třeba trend dále monitorovat. 

Nárůst intenzity by mohl ohrozit dosažení cíle péče o tyto biotopy. Zatím není známo funkční řešení 

tohoto problému, není však prokázán ani jeho zásadní negativní vliv na stav předmětů ochrany. Jejich 

stav a předešlý vývoj není v rozporu s naplňováním cílů ochrany. 

Přirozené vodní ekosystémy 

Přirozené vodní ekosystémy jsou v NP zastoupeny minimálně, jde pouze o drobné přítoky řeky Dyje a 

jejich prameniště. V drtivé většině jsou zahrnuty do ploch lesních ekosystémů. Stav vody v některých 

z nich je negativně ovlivňován aktivitami mimo vlastní území NP (zemědělství v OP apod.). Zásahy 

motivované zlepšením stavu krajiny a zvýšením pufrační schopnosti OP (viz kap. 2.5) vedou i ke 

zlepšování kvality vody v tocích v NP. Klimatická změna v poslední době vede k periodickému až 

trvalému vysychání většiny toků i některých pramenišť. Tato situace zatím nebyla řešena, je připraven 

záměr výzkumu v krajině OP, jehož výstupem by měl být i návrh zásahů pro dlouhodobé zlepšení 

vodního režimu mikrooblasti. Stav biotopů je uspokojivý, dosavadní vývoj vede k naplnění cílů ochrany, 

je však třeba situaci monitorovat a přijímat další opatření k prevenci zhoršení stavu. 
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2.1.2 Ekosystémy částečně pozměněné  

Částečně pozměněné ekosystémy zaujímají 15 % území NP. Níže jsou uvedeny ty z nich, které jsou 

předmětem ochrany NP. 

Částečně pozměněné lesní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

L3.1 (9170) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

 Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

L5.4 (9110) Acidofilní bučiny 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 

 

Plocha částečně pozměněných lesních ekosystémů činí 13,5 % z celkové rozlohy NP. Dle metodiky 

zahrnují lesy přírodě blízké, ve kterých dočasně probíhají účelové zásahy nižší intenzity, které 

významně neovlivňují převažující působení přírodních sil, směřující k ponechání porostů samovolnému 

vývoji. Jedná se převážně o tato lesní společenstva: bučiny, doubravy a dubohabřiny. Tato 

společenstva byla v nedávné minulosti pozměněna hospodařením, což má za následek absenci 

některých druhů dřevin vázaných na daná stanoviště, a naopak zastoupení druhů stanovištně 

nevhodných. Patrné jsou také změny ve struktuře lesa. Trofické vazby v částečně pozměněných 

ekosystémech jsou ovlivněny absencí vrcholových predátorů. Rizikem je možné spontánní šíření 

invazních druhů, především ve vazbě na disturbance, popř. na dočasně prováděná opatření obnovního 

managementu. 

Plánovanými účelovými zásahy dochází ke změně druhové (a prostorové) skladby těchto lesních 

ekosystémů směrem k přírodě blízkému stavu, což umožňuje jejich následné přeřazení do kategorie 

přirozených ekosystémů a jejich ponechání přírodním procesům. V těchto lesích se zvyšuje podíl 

stojícího i ležícího mrtvého dřeva. Současný stav a dosavadní vývoj částečně pozměněných lesních 

ekosystémů prokazatelně vede k naplnění cílů ochrany NP (cíl „procesy“ a cíl zachování či zlepšení 

dochovaného stavu předmětů ochrany EVL (přírodních stanovišť i druhů). 

 

Částečně pozměněné suchozemské nelesní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

T3.5B (6210) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-
Brometalia) 

T3.5A 

(6210*) 
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-
Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých 

T8.1A (5130) 
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých 
trávnících 

K4A (40A0*) Kontinentální opadavé křoviny 

 Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

T4.2 Mezofilní bylinné lemy 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=21
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Mezi částečně pozměněné suchozemské nelesní ekosystémy lze zahrnout křovinaté skalní stepi na 

vápnitém podloží, vyskytující se zejména ve střední části NP. Původně byly považovány za přirozené, 

ovšem dosavadní vývoj ke zrychlujícímu zarůstání dřevinami naznačuje, že zřejmě v minulosti bývaly 

využívány člověkem (např. občasné přepásání). Dále byly zřejmě alespoň na části své současné 

rozlohy historicky využívány kyselé i bazické jalovcové trávníky, porosty teplomilných křovin na svazích 

říčního údolí i bohaté teplomilné lesní lemy. Jejich rozlohu je obtížné určit, protože nelze s jistotou 

rozlišit plochy zcela přirozené od ploch ovlivněných v minulosti lidskými zásahy. Netvoří ale více než 

0,1 % území. Stav těchto ekosystémů je prozatím uspokojivý, na většině ploch však vykazují rostoucí 

tendenci k zarůstání, což bude zřejmě nutno řešit. 

 

Částečně pozměněné vodní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

V4 (3260) 
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-

Batrachion  

 

Částečně pozměněné vodní ekosystémy zaujímají 1,5 % rozlohy NP a jedná se o tok řeky Dyje, který 

je předmětem ochrany NP. Jeho fyzikální a chemické vlastnosti jsou pozměněny vlivem Vranovské 

přehrady, jejíž zátopa ovšem leží mimo území NP i jeho OP. Koryto řeky v NP je přirozené a není nijak 

uměle upravováno, není ovlivňována jeho poloha v krajině ani jeho břehy, v toku i příbřežním pásu je 

(až na zanedbatelnou část toku bezprostředně nad Znojemskou přehradou) ponecháváno mrtvé dřevo 

a rybí obsádka je tvořena pouze autochtonními druhy ryb, byť je populační dynamika značně ovlivněna 

zarybňováním. Kromě zarybňování pstruhem obecným, případně lipanem podhorním neprobíhají 

v úseku NP žádné záměrné lidské intervence. V Plánu dílčího povodí Dyje 2016–2021 (ANONYMUS 

2016) byl úsek řeky v NP zařazen mezi přirozené vodní útvary.  

Od zřízení NP došlo k závaznému zvýšení minimálního zůstatkového průtoku a po dohodě Správy NP 

s provozovatelem vodní elektrárny byl deklarací (viz příloha č. 4.2.3) upraven i režim špičkování tak, 

aby maximální průtoky, které vedou k nepřirozenému pohybu sedimentů v toku, byly využívány jen ve 

výjimečných situacích. Takový režim je prvním krokem k ekologicky únosnému režimu průtoků a je 

v souladu s požadavky ochrany přírody. Proto a vzhledem k tomu, že režim neživých složek prostředí 

je převážně přirozený (absence záměrných úprav břehů a dna, přirozený režim mrtvého dřeva na 

většině délky toku), byla řeka klasifikována jako ekosystém částečně pozměněný. Úplné odstranění 

vlivu vodního díla Vranov není za současného stavu poznání možné. Stav ekosystému i trend jeho 

vývoje ovšem směřuje k naplnění cílů ochrany NP (cíl „procesy“ a cíl zachování či zlepšení 

dochovaného stavu předmětů ochrany EVL (přírodních stanovišť i druhů).  
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2.1.3 Ekosystémy významně pozměněné 

Významně pozměněné ekosystémy zaujímají 48 % rozlohy NP. Níže jsou uvedeny ty z nich, které jsou 

předmětem ochrany NP. 

Významně pozměněné lesní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

L3.1 (9170) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

 Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

L5.4 (9110) Acidofilní bučiny 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 

 

Plocha významně pozměněných lesních ekosystémů činí 2169 ha, tj. 34,5 % z celkové rozlohy NP a 

zahrnuje dle metodiky lesy účelové – významné pro biodiverzitu, lesy nepůvodní a lesy přírodě blízké, 

ve kterých trvale probíhají účelové zásahy nižší intenzity, které významně neovlivňují převažující 

působení přírodních sil a vedou k naplnění některých cílů ochrany NP (cíl „trvalá péče“ a cíl zachování 

či zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany EVL (přírodních stanovišť i druhů). Jedná se 

převážně o tato lesní společenstva: bučiny, doubravy a dubohabřiny (převážně výmladkového původu) 

s vysokým potenciálem biodiverzity. Dále se jedná o porosty s vyšším zastoupením smrku ztepilého, 

borovice lesní a modřínu opadavého (často zakládané jako monokultury na nevhodných stanovištích) 

a porosty trnovníku akátu, popř. jiných geograficky nepůvodních druhů dřevin (např. dubu červeného), 

které vznikaly uměle i spontánně, a to často na dříve zemědělsky využívaných plochách. Tato 

společenstva byla v nedávné minulosti významně pozměněna hospodařením, což má za následek 

absenci některých druhů dřevin vázaných na daná stanoviště a naopak zastoupení druhů stanovištně 

nevhodných. Patrné jsou také negativní změny ve struktuře lesa. Trofické vazby v částečně 

pozměněných ekosystémech jsou ovlivněny absencí vrcholových predátorů. Rizikem je další možné 

spontánní šíření invazních druhů, především ve vazbě na prováděná opatření speciálního či obnovního 

managementu. 

V části významně pozměněných lesních ekosystémů, u nichž je cílem zajištění nerušeného průběhu 

přírodních dějů, dochází realizací opatření obnovního managementu ke změně druhové (a prostorové) 

skladby těchto lesních ekosystémů a k jejich postupnému přeřazování do kategorie částečně 

pozměněných nebo přirozených ekosystémů.  

V části významně pozměněných lesních ekosystémů, u nichž je cílem zachování nebo postupné 

zlepšování stavu ekosystémů významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je 

podmíněna trvalou činností člověka, jsou realizována opatření speciálního managementu zaměřená na 

dosažení výše uvedeného cíle. Výmladkové lesy (les nízký, resp. střední), rozvolněné lesní okraje a 

další světlé lesy jsou významným centrem biodiverzity NP. Poznávání významu těchto biotopů je 

záležitostí teprve posledních desetiletí, proto je rozloha, jíž byla v minulosti věnována péče, dosud 

nedostatečná. V současné době jsou vyčleněny nové plochy určené k rekonstrukci těchto biotopů a 

péči o ně (okraje údolních luk, polopřirozené lesní světliny a široké průseky cest, plochy k obnově 

výmladkového hospodaření v lesích, plochy pro lesní pastvu zvířat). Funkčnost tohoto vymezení je 

nutno intenzivně monitorovat s cílem nastavit optimální režim péče o tyto biotopy. 

Současný stav a dosavadní vývoj významně pozměněných lesních ekosystémů prokazatelně vede 

k dosažení cílů ochrany NP. 
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Významně pozměněné nelesní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

T1.1 (6510) 
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis) 

T8.1B (4030) Evropská suchá vřesoviště 

T8.1A (5130) 
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých 
trávnících 

K4A (40A0*) Kontinentální opadavé křoviny 

 Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

T1.5 Vlhké pcháčové louky 

X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla 

 

K významně pozměněným nelesním ekosystémům, které jsou předmětem ochrany, patří zejména 

druhově bohaté louky, vřesoviště a stepní lada a společenstva narušovaných půd s významným 

výskytem efemérních bylin, a také staré ovocné sady. Zaujímají 13,4 % území NP, tj. 844 ha. Většina 

druhově bohatých luk je v dobrém a stabilním stavu, je třeba monitorovat a trvale potlačovat invazní a 

expanzivní druhy (americké celíky, třtina křovištní, vlčí bob mnoholistý, ovsík vyvýšený a další). 

Problematické je vysychání mokřadních luk, které může vést k nežádoucí změně společenstev. 

Nepodařilo se dosáhnout dostatečného podílu částečně či výhradně pasených luk (např. pastva na 

otavách). Vřesoviště a stepní lada jsou v uspokojivém stavu (pomineme-li obtížná ohniska invazních 

dřevin zmíněná v úvodu kap. 2.1), hrozí však zarůstání dřevinami a expanze vysokostébelných trav 

(ovsík vyvýšený). V poslední době byla péče žádoucím způsobem zintenzivněna v rámci projektu 

pastvy exmoorských koní. Rozsah pasených ploch i pestrost druhů spásačů však je stále suboptimální. 

Z nelesních stromových výsadeb mimo sídla jsou mezi předměty ochrany NP zahrnuty pouze staré 

extenzivní ovocné sady. Již se podařilo uvolnit většinu perspektivních ploch sadů, které byly zarostlé 

náletem neovocných dřevin.  

 

Významně pozměněné vodní ekosystémy 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

V1 (3150) Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 

 

Předmětem ochrany jsou i některé ekosystémy a jejich složky vyskytující se výhradně v umělých 

vodních plochách. Proto je sledován i stav těchto významně pozměněných ekosystémů. Jejich výměra 

je necelých 5 ha, tj. 0,1 % rozlohy NP. Několik rybníků bylo v minulých letech revitalizováno, byl upraven 

režim pravidelných výlovů a vybudováno několik nových tůní. Rozloha biotopů v dobrém stavu je nyní 

dostatečná, nicméně stále zůstávají některé rybníky v nestátním vlastnictví ve stavu neuspokojivém 

(Jejkal aj.), jejž je žádoucí zlepšit.    

 

 

Další významné ekosystémy 

Z hlediska ochrany přírody jsou významné i další ekosystémy v NP. Přestože nepatří k předmětům 

ochrany, byly jejich nároky vždy při péči o biotopy zohledňovány ve snaze zachovat maximální 

biodiverzitu přirozených a polopřirozených ekosystémů NP. Seznam těchto ekosystémů je v tab. 4 

v kap. 4.2.2 a jejich stav i vývojové trendy lze z velké části hodnotit jako uspokojivé. K výjimkám, jejichž 



17 
 

stav se v posledních letech zhoršil, patří boreokontinentální bory, které jsou významně decimovány 

vlivem sucha. Tento stav ale patří k přirozené dynamice společenstev a nebude nijak řešen. Jiná je 

situace v případě společenstev narušovaných půd (pole, úhory apod.), která stále nejsou 

v uspokojivém stavu. Nežádoucí používání pesticidů na lokalitách v NP bylo sice vyloučeno, to ale 

vedlo k zatravnění velké části z nich, což je významné odchýlení od žádoucího stavu. Stále však 

zůstávají některé plochy v NP evidované jako druh pozemku orná půda, které jsou rozorány alespoň 

1x za 5 let, výjimečně i častěji, což by pro většinu druhů narušovaných půd mělo alespoň dočasně 

postačovat. Významný je také fakt, že v rámci regionu leží těžiště výskytu těchto společenstev v OP 

NP. Úprava pravidel hospodaření i přímá péče o nejvýznamnější plochy v OP NP spolu s podporou 

migrační prostupnosti krajiny umožní zachovat lokálně dostatečnou celkovou rozlohu společenstev i 

zázemí pro saturaci populací v NP. Cenné poznatky přináší výzkum úhorů, které zároveň slouží jako 

vhodná refugia konkurenčně slabých druhů narušovaných půd. 

 

2.1.4 Složky ekosystémů 

Podstatná většina populací druhů, které jsou předmětem ochrany NP, je v dobrém stavu. Vyžadují 

pouze zachování dosavadní péče a stálý monitoring, aby bylo případné zhoršení stavu populací včas 

odhaleno a provedeny potřebné zásahy či změny systému péče. Ohroženy nebo s klesající tendencí 

jsou pouze populace některých druhů, které jsou vázány na biotopy světlých lesů, křovinatých biotopů 

a suchých trávníků nebo starých ovocných sadů. Pro tyto druhy byla v poslední době přijata nová 

opatření a metody péče, jejichž přínos bude teprve nutno vyhodnotit. 

 

Předměty ochrany EVL Podyjí 

Čolek dravý (Triturus carnifex): Předmětem ochrany EVL Podyjí a EVL Podmolí-strouha je dle 

zřizovací dokumentace čolek velký. Z posledních výzkumů (MIKULÍČEK et al. 2012, MAČÁT et al. 2019) 

z oblasti druhového zastoupení skupiny čolka velkého (Triturus cristatus spp.) však vyplynulo, že v NP 

a jeho OP žije druh čolek dravý (Triturus carnifex). Předmětem ochrany EVL Podmolí-strouha je čolek 

dravý (Triturus carnifex). Podyjí a jeho nejbližší okolí je tak jediným místem v ČR, kde žije tento vzácný 

druh ocasatého obojživelníka. Na základě dlouhodobého sledování populace obojživelníků v NP je 

vidět narůstající trend početnosti jednotlivých populací čolků a osidlování nových lokalit (jak nově 

vybudovaných, tak obnovených). Populace na území NP vázaná na rybníky a tůně, je stabilní a 

prosperující.  

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis): Značně rozšířený druh. Populace na vřesovištích a stepních 

trávnících v celém území NP je počítána v tisících jedinců a prozatím není ohrožena. Pravidelný 

monitoring však zaznamenal klesající tendenci populací. Zejména na některých mikrolokalitách (např. 

lesní světliny, izolované stepní enklávy) s málo početnými populacemi byl zaznamenán úbytek jedinců 

až postupný zánik. Největším rizikem je degradace vhodných biotopů omezením péče a postupným 

zarůstáním, ale i na biotopech s intenzivní (nárokům druhu přizpůsobenou) péčí je patrný mírný úbytek. 

Je tedy třeba hledat do budoucna možnosti zlepšení managementu.  

Kovařík fialový (Limoniscus violaceus): Tento kriticky ohrožený druh byl zjištěn v průběhu 

devadesátých let 20. stol. na několika místech v polesí Braitava (ŠKORPÍK 2000). Vzhledem k extrémní 

citlivosti jeho biotopů (stromové dutiny určitého typu), invazivní metodě ověření jeho výskytu a malé 

početnosti populací, bylo zatím upuštěno od jeho monitoringu. V území NP však roste zastoupení 

vhodných biotopů a lze tedy předpokládat, že populace tohoto druhu úspěšně přežívá. Druh se též 

vyskytuje na dalších lokalitách v údolním komplexu Dyje – PR Bílý Kříž, PR U Doutné skály a PR 

Růžový vrch, jeho potenciál v regionu je tedy relativně vysoký.  
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Netopýr černý (Barbastella barbastellus): Jeden z nejběžnějších lesních druhů netopýrů na území NP 

Podyjí. Jedinci jsou na území NP zaznamenáváni v průběhu celé sezóny. Populace vykazuje stabilní a 

setrvalý stav, dostatek vhodných prostor pro zimování a letní výskyt je dán mozaikovitostí území NP. 

Prognóza vývoje populace je dobrá. 

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii): V širším regionu relativně vzácný druh netopýra vázaný na 

zachovalé a strukturované lesní porosty blízké přírodnímu stavu. Populace v NP je zřejmě stabilní, 

cílený monitoring však skončil v roce 2015 (odchyty na Ledových slujích). Při zachování stavu a vývoje 

lesních společenstev v NP je prognóza dobrá. 

Přástevník kostivalový* (Callimorpha quadripunctaria): V Podyjí druh prosperuje ve světlých lesích, 

ekotonových biotopech i na lesních pasekách. Patří k typickým druhům, které se objevují na záměrně 

prosvětlených místech v lesních porostech nebo po prosvětlení lesních okrajů. Vhodné biotopy nachází 

i v okrajových částech vřesovišť, kde dochází k pravidelné probírce náletových dřevin. Druh je v NP 

Podyjí velmi hojný. 

Roháč obecný (Lucanus cervus): Ohrožený druh, v NP Podyjí vázaný na řídké, teplomilné doubravy. 

V přírodě blízkých lesích NP v podstatě jen na lesostepních formacích na horních hranách údolí a 

v prosvětlených doubravách východní části NP. Ke stabilizaci a posílení jeho populací je zásadní 

obnova pařezin. Populace v lesostepních biotopech a teplomilných doubravách je stabilní, ale nijak početná.  

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus): Druh vyhledává světlé humózní lesy na vápnitém 

podkladě. V Podyjí jsou známy tři lokality, z toho jedna s populací původně čítající velké desítky 

jedinců, která ale v posledních letech vykazuje setrvalý razantní pokles. Na dalších dvou lokalitách 

rostou jednotlivé rostliny, ale stav se zdá přesto být stabilní. Na nejpočetnější lokalitě je nutno hledat a 

urychleně realizovat vhodná opatření ke zlepšení podmínek. 

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis): Druh vázaný na vlhké tlející dřevo převážně jehličnatých dřevin, 

zejm. jedlí. Recentně jsou známy ojedinělé nálezy v plochách suťových lesů. Druh je obtížně 

detekovatelný, ovšem vzhledem k růstu ploch vhodných biotopů (přírodě blízké lesy chladnějších typů) 

lze předpokládat dobré podmínky pro zachování populace. 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo): Silně ohrožený druh, Znojemsko je jedním z pouhých pěti míst 

jeho lokálního výskytu v ČR. V NP Podyjí žije poměrně početná, ale značně roztroušená metapopulace, 

vázaná na jednotlivé osluněné duby, často na jižně exponovaných údolních svazích, především 

v teplomilných doubravách východní části NP. Využívá po delší dobu jednotlivé vhodné stromy a 

opomíjí mnoho dalších, které poskytují zdánlivě rovnocenný biotop. Populace je poměrně stabilní, 

ohrožená je houstnutím lesa. 

Vranka obecná (Cottus gobio): Výskyt druhu je vázán na tok řeky Dyje. Vranka byla v minulosti 

hodnocena jako hojný druh říčního toku. V aktuálním hodnocení rybího společenstva je dle 

předběžných výsledků pozorován klesající trend velikosti populace v dolní části řeky. Tento trend je 

pravděpodobně zapříčiněn ustálením stabilního minimálního průtoku, při němž je voda v dolní části 

toku Dyje relativně teplejší a méně provzdušněná, než tomu bylo doposud. Stabilitu populace druhu to 

však zásadně neovlivní, jelikož horní a střední úsek řeky Dyje zůstává dále pod vlivy vranovské nádrže. 

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros): Druh je na území NP relativně běžný. Vyskytuje se zde 

v letním i zimním období, a to prakticky na celém území. Na řadě míst tvoří letní kolonie, jejichž centrum 

se nachází na jihovýchodě území. Populace vykazuje stabilní a setrvalý stav. Území NP Podyjí 

poskytuje dostatek přirozených, polopřirozených i čistě umělých úkrytů jak pro zimování, tak pro tvorbu 

letních kolonií. V OP výskyt v EVL Popice-fara. 
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Další předměty ochrany NP 

Dudek chocholatý (Upupa epops): Patří k typickým druhům východní části území NP. Je ptákem 

otevřené krajiny s vtroušenými stromy, obývá také okolí lidských sídel, hlavně zahrady, sady a parky 

nebo menší listnaté lesíky v nižších polohách. Celkově je aktuální velikost lokální populace odhadována 

na 8–12 párů. Hnízdění bylo v posledních letech prokázáno na tradičních lokalitách – na Havranickém 

vřesovišti, v okolí Popic, Konic a na Mašovické střelnici. Populace vykazuje stabilní a mírně narůstající 

stav, během posledních desetiletí došlo zřejmě i díky změně péče o vhodné biotopy k nepatrnému 

nárůstu početnosti druhu.  

Hnědásek podunajský (Melitaea britomartis): Kriticky ohrožený (dle červeného seznamu), vymírající 

druh lesostepí, pařezin a světlých lesů, ohrožený zarůstáním xerotermních lokalit a degradací bylinné 

vegetace. Populace v NP Podyjí je nejlépe prosperující populací v ČR. Po zavedení pastvy 

poloferálních koní vykazuje populace tohoto druhu vzestupný trend. Je velmi početný i na jediné lokalitě 

v OP NP (Mašovická střelnice), tento výskyt je třeba považovat za nedílnou součást podyjské populace.  

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne): Mizející druh primárně závislý na ekotonálních 

biotopech lesních okrajů. Jeho populace v NP Podyjí patří k nejsilnějším zbývajícím populacím v ČR a 

má víceméně stabilní charakter. Jde o jedinou metapopulaci vázanou na louky kolem Dyje a lesostepi 

na svazích údolí. Příznivě reaguje na cílené prosvětlování lesních okrajů a zásahy v pařezinách. 

Jeřáb kornoutolistý (Sorbus cuculifera): Druh byl popsán teprve v r. 2015 (LEPŠÍ et al. 2015), proto 

nelze hodnotit dlouhodobý trend vývoje populace. Jde o endemit Podyjí (české i rakouské části), je 

známo kolem 500 jedinců. Obývá výslunné skalnaté křovinaté stráně dyjského údolí, případně okraje 

teplomilných doubrav. Výskyt je soustředěn do širšího okolí obce Hardegg. Prozatím není považován 

za bezprostředně ohrožený. 

Krasec (Dicerca furcata): Dle Červeného seznamu jde o kriticky ohrožený druh. Zmizel téměř ze všech 

lokalit výskytu v ČR a momentálně je znám jen ze dvou funkčních populací. Obývá staré březové 

porosty, v nichž funguje jako deštníkový druh pro několik dalších, extrémně ohrožených druhů 

saproxylofágních brouků. Populace je zatím stabilní, ale závislá na důsledné ochraně poškozovaných 

a pomalu rostoucích jedinců břízy bělokoré. 

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus): Teplomilný druh netopýra s výraznou vazbou na tradiční 

synantropní úkryty. Úkryty jsou známy především v OP NP (letní kolonie v EVL Vranov nad Dyjí – 

základní škola, zimoviště v málo využívaných sklepních lokalitách na východě OP), během lovecké 

aktivity využívá zejména řídké lesní porosty a biotopy s množstvím rozptýlené zeleně. V přeletovém 

období je významně vázán na lokalitu Ledové sluje. Populace je stabilní až mírně vzrůstající 

(nadregionální trend), klíčové je zachování a ochrana tradičních úkrytů, lovecké a další biotopy 

nevyžadují speciální management. 

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria): Předmět ochrany PO Podyjí. Druh pěvce, jehož hnízdění je 

soustředěno do východní části území NP, kde využívá především keřových porostů na vřesovištích, 

mezích a v lemech kolem cest. V západnější části území pravidelně hnízdí na Mašovické střelnici a 

vyskytuje se také v okolí Čížova. Populace pěnice vlašské v posledních letech vykazují pokles 

početnosti a je nezbytné sledovat další vývoj, případně včas přijmout potřebná opatření. 

Polokrovečník (Necydalis ulmi): Skrytě žijící druh, jehož přítomnost v území dokládá kontinuitu přírodě 

blízkých listnatých porostů s výskytem vhodných odumírajících starých stromů. V Červeném seznamu 

je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů a v NP Podyjí byl zjištěn teprve nedávno (KOZEL et 

al. 2020). Dnes je potvrzen ze dvou lokalit NP, ovšem jeho unikátní bionomie (viz SLÁMA 1998) velmi 

komplikuje jeho potvrzení na lokalitách. Populace je omezena na vhodné velmi specifické mikrobiotopy. 
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Je velmi pravděpodobné, že druh se vyskytuje velmi vzácně ale stabilně v celém území na vhodných 

stromech. Slouží jako deštníkový druh pro celou řadu ohrožených druhů vázaných na stromy 

s otevřenými osluněnými dutinami a pomalu odumírajícími a odumřelými částmi kmene. 

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus): Předmět ochrany PO Podyjí. Obyvatel východního okraje 

NP a jeho OP, jehož hnízdní výskyt je soustředěn převážně v katastru obcí Konice, Popice, Havraníky 

a Hnanice. Dále je uváděn z Kraví hory a Hradiště ve Znojmě. Je ptákem otevřené krajiny s vtroušenými 

stromy, často obývá okolí lidských sídel, hlavně zahrady, sady a parky nebo menší listnaté lesíky 

v nižších polohách. Hnízdí především ve starých ovocných stromech. Odhad velikosti populace 

zaznamenal v posledních letech mírný pokles, z území je aktuálně uváděno 5–10 hnízdících párů. Lze 

však předpokládat zlepšení podmínek díky nedávno zahájeným změnám v krajině. 

Užovka stromová (Zamenis longissimus): Podyjská populace druhu je jedna ze tří původních populací 

na území státu. Z hlediska početnosti jde o největší populaci u nás vůbec. Had obývá prosluněné suché 

biotopy, většinou jde o lesostepní formace s roztroušenými křovinami a kamenitými stráněmi, 

vinohrady, sady a řídké listnaté lesy. Druh v území využívá přirozené úkryty a místa pro rozmnožování, 

proto bylo ustoupeno od stavby umělých líhnišť, která jsou nedílnou součástí záchranného programu 

druhu a jeho stanovišť ve zbývajících populacích. Trend vývoje populace je stabilní a rostoucí. 

V posledních letech byla zjištěna expanze druhu na východním okraji NP a jeho OP dále na východ 

(např. v centru města Znojma).  

 

Ekosystémy tvořící předmět ochrany NP, ale i další biotopy NP jsou sídlem i dalších ochranářsky 

významných druhů. Jde o druhy, pro něž je Podyjí zásadní z hlediska zachování druhu jako takového 

(vč. endemitů), jeho metapopulační struktury, případně je podyjská populace významná z hlediska 

biogeografického. Jsou to především druhy narušovaných půd (plevele), druhy světlých lesů a 

lesostepních strání a druhy vodní a mokřadní. Většina těchto druhů je uvedena v tab. č. 5 v kap. 4.2.2. 

Stavu populací těchto druhů byla v poslední době věnována stoupající pozornost. Ze sledování plyne, 

že řada populací těchto druhů vykazuje klesající tendenci, případně jsou stabilní, ale velmi slabé. 

S výjimkou mokřadních druhů vázaných na podmáčené trávníky však pro všechny tyto druhy byla 

zahájena opatření, která si kladou za cíl zvýšit plochu vhodných biotopů a zlepšit jejich stav. U druhů 

mokřadních luk však zatím nebylo nalezeno uspokojivé řešení a je třeba jeho hledání věnovat 

pozornost. Nelze však vyloučit, že ústup vhodných mokřadních biotopů je důsledkem rozsáhlejších 

změn v krajině způsobených globálními změnami v krajině a že tedy nebude možné nalézt řešení 

v rámci NP. Vzhledem k významu Podyjí pro zachování dobrého stavu populací těchto druhů je žádoucí 

stav všech těchto druhů dále sledovat, případně přijmout potřebná opatření (viz kap. 2.4.4 a 3.3.4). 

Změna využívání sídel či jednotlivých objektů, případně péče o ně je pro některé druhy rizikem, které 

se v minulosti nepodařilo zcela eliminovat (zánik hnízdních možností rorýsů při opravách staveb, 

likvidace tradičních netopýřích úkrytů změnou využívání sklepů apod.). Proto je nadále nutné věnovat 

pozornost z hlediska potřeb předmětů ochrany NP i dalších významných druhů i lidským stavbám a 

dalším technickým prvkům. 

Geomorfologickými objekty, které jsou předmětem ochrany NP, jsou skalní stěny a věže, suťová pole 

a podzemní prostory a také unikátní tvar meandrujícího údolí řeky. Až na výjimky jsou všechny tyto 

objekty v historickém čase stabilní a bez ohrožení. Pohyblivé sutě jsou přirozenou součástí ekosystémů 

NP a jejich pohyb nezakládá riziko pro návštěvníky parku. Pravidelný monitoring (a v případě nutnosti 

sanace) probíhá pouze na skalní stěně Hamerských vrás u Vranova nad Dyjí a na skalní stěně nad 

hrází Znojemské přehrady a riziko je zde dostatečně eliminováno, aniž dochází k závažným škodám 

na přírodním prostředí. V OP NP je pak podobně řešena skalní stěna ve Vranově nad Dyjí pod ulicí 

Zámecká v místě budovy zámecké kočárovny. 
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2.2 Výčet a popis významných disturbančních činitelů působících na území 

národního parku a vyhodnocení jejich vlivu na předměty ochrany a na 

naplňování cílů ochrany národního parku 

Disturbance jako časově ohraničené události, které narušují (razantně mění) ekosystém, společenstvo 

nebo strukturu populace, případně dostupnost zdrojů nebo fyzikálně chemické podmínky prostředí, jsou 

pro biotopy národního parku významnou silou, která přispívá k různorodosti stanovišť i bioty. Jsou 

nezastupitelnou součástí přirozené dynamiky ekosystémů a přispívají tak k naplňování obou 

základních dlouhodobých cílů ochrany národního parku („procesy“ i „trvalá péče“). I drtivá většina 

záměrných činností směřujících k zachování stavu ekosystémů podmíněných činností člověka (tzv. 

„ochranářský management“), je snahou nahradit přirozené disturbance chybějící z důvodu změněné 

situace v krajině, která vedla k vymizení přirozených disturbančních činitelů – např. absence velkých 

herbivorů a velkých predátorů, malá celková rozloha společenstev, uměle snížená frekvence požárů, 

povodní či půdních sesuvů v osídlené krajině apod. Proto ani dopady na stav předmětu ochrany nejsou 

posuzovány optikou rozsahu okamžité změny vzhledu, ale podle míry vlivu na zachovalost a 

reprezentativnost společenstva v jeho přirozené dynamice. (Jinými slovy les zůstává lesem i ve stadiu 

polomové holiny či požářiště, louka je loukou i po přerytí nadpoloviční většiny plochy divočákem.)  

Z tohoto hlediska je posuzován i vliv disturbančních činitelů na naplňování cílů ochrany. Disturbance 

v zóně přírodní jsou až na ojedinělé výjimky (např. šíření invazních druhů či intenzivní tlak přemnožené 

spárkaté zvěře) součástí přirozené dynamiky společenstev, cíl „procesy“ tedy zůstává zachován. Stejně 

je tomu v zóně přírodě blízké a v části zóny soustředěné péče o přírodu určené k ponechání 

samovolnému vývoji, navíc zde mohou disturbance zásadně přispět ke zvýšení přirozené biodiverzity 

společenstev a urychlit dosažení vysokého stupně přirozenosti v nich. V části zóny soustředěné péče 

o přírodu určené k plnění cíle „trvalá péče“ mohou disturbance částečně či zcela nahradit umělé zásahy 

směřující k zachování či zlepšení stavu biotopů, jejichž existence je podle dosavadních poznatků 

podmíněna činností člověka. 

V následujících tabulkách je přehledně uvedeno, jakým způsobem a do jaké míry mohou jednotliví 

abiotičtí a biotičtí disturbanční činitelé ovlivnit dosažení cílů ochrany přírody v NP. Pokud některá 

položka v tabulce vyžaduje podrobnější komentář, je opatřena hvězdičkou a číslem poznámky a 

vysvětlena ve společných poznámkách v závěru kap. 2.2.2.  
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2.2.1 Abiotičtí činitelé  

činitel dopady na stav předmětu ochrany vyhodnocení vlivu na naplňování cílů 

 lesní ekosystémy nelesní 
ekosystémy 

vodní 
ekosystémy 

lesní 
ekosystémy 

nelesní 
ekosystémy 

vodní 
ekosystémy 

vítr polomy, vývraty, 
zvýšení biodiverzity 

0 0 + 0 0 

námraza polomy, vývraty, 
zvýšení biodiverzity 

0 0 + 0 0 

sníh polomy, vývraty, 
zvýšení biodiverzity 

0 0 + 0 0 

sucho oslabení imunity, 
odumírání stromů 

změny druhového 
složení společenstev 

vysychání – 
zánik ekosystému 

0 - -! 

oheň odumírání stromů 

podpora populací 
některých druhů 
rostlin a živočichů  

riziko usnadnění 
invazí  

podpora zachování 
příznivého stavu 
(vřesoviště) 

- riziko usnadnění 
invazí 

0 +/- (invaze) 
*1 

+!/- (invaze) 
*1 

0 

povodně eroze, poškození 
břehových porostů 

podpora dynamiky, 
přínos živin 

mechanické 
narušení toku, 
zpestření 
struktury koryta 

0 0/+ *2 - /+ *2 

svahové 
sesuvy 

vývraty, eroze udržování bezlesí 
na sutích a skalách 

0 0 + 0 

Tab. 2.2.2.a: Vliv disturbance na dosažení cílů ochrany přírody v NP: +! – významný pozitivní vliv, 
+ – pozitivní vliv, 0 – nemá závažný vliv, - – negativní vliv, -! – významný negativní vliv 
⃰ viz poznámky v závěru kap. 2.2.2 
 

2.2.2 Biotičtí činitelé 

činitel dopady na stav předmětu ochrany vyhodnocení vlivu na naplňování cílů 
 lesní 

ekosystémy 
nelesní 
ekosystémy 

vodní 
ekosystémy 

lesní 
ekosystémy 

nelesní 
ekosystémy 

vodní 
ekosystémy 

podkorní 
hmyz 

hynutí stromů 0 0 + 0 0 

listožravý 
hmyz 

poškození 
asimilačních 
orgánů 

0 0 + 0 0 

houbové 
patogeny 

lokální hynutí 
stromů, změna 
dřevinné skladby 

0 0 0 0 0 

zvěř poškození/ 
zničení zmlazení 
a bylinného 
patra, sešlap, 
nitrifikace 

poškození povrchu 
půdy (usnadnění 
eroze), 
obohacování 
dusíkem, změny 
druhového složení 

0 -! *3 +/- (při 
přemnožení) 
*3 

0 

predátoři 
(kormorán, 
vydra, šelmy) 

regulace vztahů 
v populacích*3  

0 0 + *3  0 0 *3  

Bobr *4 likvidace stromů, 
stavby hrází 

zaplavování změny hladiny + 0 0 

invazní a 
nepůvodní 
druhy 
rostlin a 
živočichů ⃰1 

kompetice 
s domácími 
druhy, změny 
společenstev a 
potravních 
vazeb, změny 
chemismu půdy 

 kompetice 
s domácími druhy, 
změny 
společenstev a 
potravních vazeb, 
změny chemismu 
půdy 

kompetice 
s domácími 
druhy, změny 
společenstev a 
potravních vazeb, 
změna kvality 
vody 

-/-! *1 -/-! *1 -/-! *1 

Tab. 2.2.2.b: Vliv disturbance na dosažení cílů ochrany přírody v NP: +! – významný pozitivní vliv, 
+ – pozitivní vliv, 0 – nemá závažný vliv, - – negativní vliv, -! – významný negativní vliv 
⃰ viz poznámky v závěru kap. 2.2.2 
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*1   

Invazní druhy rostlin i živočichů jsou stále významným činitelem ohrožujícím předměty ochrany NP 

Podyjí. Jedná se zejména o trnovník akát, pajasan žláznatý, javor jasanolistý, šeřík obecný, netýkavku 

žlaznatou, křídlatku českou, celík obrovský a kanadský, vlčí bob mnoholistý, karase stříbřitého a 

střevličku východní. Vliv invazních druhů spočívá v různě silné konkurenci pro domácí druhy, která se 

v některých případech projevuje v částečném až kompletním vytlačování domácí flóry i fauny. Invazní 

rostliny jsou také schopné produkovat chemické látky, které zcela zásadně mění půdní prostředí a brání 

tak uchycení ostatních druhů. Dle třídy nebezpečnosti lze invazní rostliny i živočichy rozdělit do dvou 

skupin – 1 = druhy vysoce invazní a 2 = druhy méně nebezpečné (viz tab. 2.2.2.c a 2.2.2.d). K hlavním 

faktorům jejich šíření patří disturbance (zejména antropické, ale i přirozené), nevhodně zvolené metody 

likvidace (např. rozšiřování pajasanu podél železniční trati, rozrůstání akátových výstřelků po kácení 

apod.). Šíření pyrofytních invazních druhů (trnovník akát, celík kanadský a obrovský aj.) může způsobit, 

že pozitivní vliv ohně na naplňování cílů ochrany přírody v některých biotopech se změní na vliv 

negativní. Velký podíl na šíření mají i nelegální skládky rostlinného či stavebního odpadu. Ojedinělé 

jsou úniky ze zahrad a dalších kultur a v menší míře dochází i k záměrnému vysazování (akát, šeřík). 

Zvýšené riziko vzniku nových ohnisek, včetně ploch přirozených ekosystémů, je v místech odtoku 

povrchové vody, poblíž cest a v místech zvýšeného pohybu lidí nebo techniky. Riziko se zvyšuje 

s dostupností přirozených vektorů šíření, např. v pobřežních porostech tekoucích vod nebo v místech 

s malou drsností povrchu, kde hrozí rychlé a daleké šíření diaspor větrem. Vliv na naplňování cílů 

ochrany je negativní, v některých typech biotopů a pro některé invazní druhy platí až vliv významně 

negativní. To platí např. pro ohniska trnovníku akátu v teplomilných lesních společenstvech, šíření 

netýkavky žlaznaté či křídlatky české v pobřežních biotopech nebo celík obrovský a kanadský 

v biotopech narušovaných půd. 

Z vyhodnocení vývoje vyplývá, že dosavadní přístup k potlačování invazních dřevin není dostatečně 

efektivní a bude potřeba jej upravit. Největší dlouhodobé problémy způsobují zvláště invazní dřeviny, 

zejména trnovník akát. V lesních porostech vlastního NP zaujímá akát plochu asi 160 hektarů a krom 

toho je na celém území včetně OP registrováno přes 500 menších, izolovaných ohnisek v lesích i na 

bezlesí. Znepokojující je fakt, že více než polovina ohnisek je tvořena mladými jedinci, k jejichž 

uchycení došlo v průběhu existence NP. Podobně problematický je pajasan žláznatý: počet jeho lokalit 

i frekvence výskytu narůstá. Na některých místech ve Znojmě-Hradišti a u Vranova nad Dyjí se také 

nekontrolovaně šíří šeřík obecný.  

Z invazních bylin se podařilo výrazně potlačit populaci netýkavky žláznaté na únosnou úroveň několika 

stovek až tisíců jedinců. Ojedinělé trsy křídlatek vykazují prozatím stabilitu. Téměř bez povšimnutí 

dosud zůstaly porosty zlatobýlů (Solidago spp.), rozšiřující se na údolní louky. Významný nárůst 

početnosti je lokálně zaznamenán také u vlčího bobu. Celkově lze potlačování invazních bylin hodnotit 

jako úspěšné, avšak s nutností revize přístupu k dosud přehlíženým druhům. 

Z invazních druhů živočichů přichází významný negativní vliv v úvahu zatím pouze u vodních biotopů, 

konkrétně šířením střevličky východní a karase stříbřitého ve stojatých vodách, následkem něhož 

ustupují přirozené populace vzácnějších druhů ryb (např. karas obecný), obojživelníků či vodních 

bezobratlých (např. i změnou kvality vody v přerybněných nádržích). Potenciálně (při přemnožení nebo 

nástupu invazního chování) mohou být rizikové i další nepůvodní druhy, jejichž příklady jsou uvedeny 

v tab. 2.2.2.e.  
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Druh Rozšíření v NP 
Třída nebez-
pečnosti 

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) v současnosti nezjištěn 1 

javor jasanolistý (Acer negundo) vzácný výskyt 1 

křídlatky (Reynoutria spp.) vzácný výskyt 1 

kustovnice cizí (Lycium barbarum) lokální výskyt 1 

vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) lokální výskyt 1 

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) lokální výskyt 1 

pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) lokální výskyt 1 

slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) vzácný výskyt 1 

šeřík obecný (Syringa vulgaris) lokální výskyt 1 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia) hojný výskyt 1 

třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata) vzácný výskyt 1 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) lokální výskyt 1 

zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) hojný výskyt 1 

astřička kopinatá (Symphytotrichum lanceolatum) lokální výskyt 2 

borovice černá (Pinus nigra) lokální výskyt 2 

douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) lokální výskyt 2 

dub červený (Quercus rubra) hojný výskyt 2 

jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica) vzácný výskyt 2 

mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) lokální výskyt 2 

netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) hojný výskyt 2 

ořešák černý (Juglans nigra) vzácný výskyt 2 

přísavník popínavý (Parthenocissus inserta) lokální výskyt 2 

opletka čínská (Fallopia aubertii) vzácný výskyt 2 

střemcha pozdní (Prunus serotina) vzácný výskyt 2 

žanovec měchýřník (Colutea arborescens) vzácný výskyt 2 

Tab. 2.2.2.c: Seznam invazních a zplanělých druhů rostlin NP Podyjí 
Třída nebezpečnosti (dle zkušeností s projevy v zájmovém území či blízkém regionu) 1 = Druhy 
vysoce invazní s nutností bezodkladných managementových opatření; 2 = Druhy méně nebezpečné, 
prozatím zjištěné ojediněle nebo bez výrazného šíření v NP Podyjí, u nichž postačí monitoring a příp. 
průběžná kontrola; 0 = dosud neznámo, nutno sledovat. 
 
 

Druh Rozšíření v NP 
Třída nebez-
pečnosti 

karas stříbřitý (Carassius auratus) lokální výskyt 1 

mýval severní (Procyon lotor) vzácný druh 2 

norek americký (Neovison vison) vzácný druh 2 

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) v přírodních biotopech již déle nezjištěn 0 

psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) vzácný druh 2 

střevlička východní (Pseudorasbora parva) lokální výskyt 1 

želva nádherná (Trachemys scripta) lokální výskyt 0 

Tab. 2.2.2.d: Seznam invazních druhů živočichů NP Podyjí 
Třída nebezpečnosti (dle zkušeností s projevy v zájmovém území či blízkém regionu) 1 = Druhy 
vysoce invazní s nutností bezodkladných managementových opatření; 2 = Druhy méně nebezpečné, 
prozatím zjištěné ojediněle nebo bez výrazného šíření v NP Podyjí, u nichž postačí monitoring a příp. 
průběžná kontrola; 0 = dosud neznámo, nutno sledovat. 
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Druh Rozšíření v NP 
Třída nebez-
pečnosti 

muflon (Ovis aries musimon) lokální výskyt 2 

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) lokální výskyt 0 

siven americký (Salvelinus fontinalis) v přírodních biotopech již 
déle nezjištěn 

0 

nutrie (Myocaster coypus) v přírodních biotopech zatím 
nezjištěn 

0 

slunéčko východní (Harmonia axyridis) hojný výskyt 2 

blánatka lipová (Oxycarenus lavaterae) hojný výskyt 2 

vroubenka americká (Leptoglossus 
occidentalis) 

hojný výskyt 2 

plzák španělský (Arion vulgaris) lokální výskyt 0 

Tab. 2.2.2.e: Nepůvodní druhy živočichů na území NP Podyjí 
Třída nebezpečnosti (dle zkušeností s projevy v zájmovém území či blízkém regionu) 1 = Druhy 
vysoce invazní s nutností bezodkladných managementových opatření; 2 = Druhy méně nebezpečné, 
prozatím zjištěné ojediněle nebo bez výrazného šíření v NP Podyjí, u nichž postačí monitoring a příp. 
průběžná kontrola; 0 = dosud neznámo, nutno sledovat. 

*2  

Vliv povodní na vodní ekosystémy může být dvojího typu. Při povodni dochází sice k významným 

disturbancím s následkem poškození stability břehů, mechanických změn v korytě i oslabení až 

destrukci populací některých druhů. Občasné narušení půdního povrchu v břehové zóně však udržuje 

dynamiku pobřežního ekosystému a umožňuje přežít konkurenčně slabým druhům rostlin nebo druhům 

živočichů vázaných na občasně obnažované substráty. Povodně navíc mění pohyb sedimentů i 

mrtvého dřeva, což může vést ke zvýšení diverzity podmínek v toku, a přinášejí do pobřežních biotopů 

nové organické látky, které se stávají vítaným zdrojem živin pro ekosystém nivy.  

*3 

Působení zvěře na ekosystémy je značně závislé na jejích početnostech i behaviorálním režimu, což 

do velké míry souvisí s vlivem predátorů. Přítomnost predátorů navozuje přirozený průběh koloběhu 

živin a fungování potravní pyramidy a ovlivněním např. denního režimu býložravců či preference 

v místech jejich shromažďování může vést k regulaci nežádoucího tlaku na ekosystémy. V přirozených 

(i některých polopřirozených) nelesních ekosystémech může mít aktivita zvěře pozitivní efekt díky 

redukci dřevin, to však platí pouze do určité síly populací. Nepřítomnost specifických predátorů (velké 

šelmy) představuje pro přirozené a polopřirozené ekosystémy stav zcela nepřirozený. Při přemnožení 

způsobuje spárkatá zvěř zejména v citlivých biotopech typu skalních stepí razantní mechanické 

narušení, které otvírá cestu invazím či šíření jiných nežádoucích druhů. Přemnožená spárkatá zvěř 

dlouhodobě blokuje obnovu lesa (především okusem vzácněji zastoupených druhů dřevin, přemnožení 

zvěře může vést i k razantnímu snížení až vymizení přirozeného zmlazení) a je tak silným faktorem 

ovlivňujícím dynamiku vývoje společenstev. Zároveň dochází k přezásobení ekosystémů živinami, 

zejména dusíkem, což negativně ovlivňuje především flóru biotopů chudých kyselých půd (vřesoviště, 

skalní stepi). Redukce přirozených populací predátorů není v přirozeně fungujících systémech 

potřebná, početnost predátorů závisí na dostupnosti kořisti a je tedy přirozeně regulována. Vzhledem 

k absenci velkých predátorů v území, a v kombinaci s neustálou saturací území NP populací zvěře 

(především spárkaté) z okolí, není tato rovnováha dosažitelná přirozeně (bez vlivu člověka). Bez 

přítomnosti predátorů jsou společenstva obecně ohrožena narušením přirozených vztahů mezi 

populacemi jednotlivých druhů i nežádoucími změnami v koloběhu látek, je tedy nutno jejich funkci 

v biotopu uměle nahrazovat. Z těchto důvodů je žádoucí provádět aktivní management zvěře s cílem 

dosažení rovnovážného stavu regulací tak, aby nedocházelo k zásadnímu ovlivňování ekosystémů. 
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Toto řešení je ale vždy pouze částečné a nemůže postihnout veškeré vztahy v ekosystému. Pokud jde 

o vliv predátorů na vodní ekosystémy, empirická zkušenost nasvědčuje tomu, že v současné době 

nemají predátoři (vydra, kormorán, volavka apod.) na vodní ekosystém žádný sledovatelný vliv. 

Rovnováha systému je však pozměněna pravidelným zarybňováním (které může mj. vést 

k nepřirozenému zvyšování početnosti predátorů), nelze tedy s dostatečnou přesností empiricky 

odhadovat možný vývoj. Veškerými vlivy působícími na rybí společenstva v řece Dyji prověří aktuálně 

zpracovávaná studie dynamiky rybích populací. 

*4 

Působení bobra v břehových porostech dřevin může být destrukční. V podmínkách přirozené přírodní 

dynamiky, která je alespoň do určité míry podporována na území NP v biotopech všech stupňů 

přirozenosti, však nepůsobí negativně. Poškození či odumření jednotlivých stromů vede zejména ke 

zvýšení pestrosti podmínek (např. větší nabídka mrtvého dřeva), podobně stavba hrází a zaplavování 

břehů zvyšuje variabilitu říčního a břehového prostoru.  

 

2.3 Popis a zhodnocení významných vlivů člověka působících na předměty 

ochrany národního parku v současnosti i v minulosti  

Lidské vlivy působící v území mají často zásadně rozdílné dopady na ekosystémy lesní, nelesní a 

vodní. Kvalita (pozitivní/negativní) a intenzita významných vlivů je shrnuta v tabulce 2.3.a, působení 

vlivů podrobněji komentováno níže v textu. 

 

činitel dopady na stav předmětu ochrany vliv na naplňování cílů 

 lesní ekosys. nelesní ekosys. vodní ekosys. lesní 
ekosys. 

nelesní 
ekosys. 

vodní 
ekosys. 

hospodářské 
využití 

změny struktury a 
druhového složení, 
narušení přirozené 
dynamiky 

vznik a zachování, 
narušení a 
degradace 

změny 
struktury a 
druhového 
složení, 
eutrofizace 

-!/+ *1 +!/-! *2 -! *3 

nakládání 
s vodou *4 

změna vodního režimu (+ i -), narušení přirozené dynamiky 0 -/-! -!/+ 

změny využití 
krajiny *5 

zvyšování zápoje zarůstání * 
intenzifikace 
využití, migrační 
bariéry, světelné 
znečištění 

vysušování, 
zánik, 
znečištění 

0/- -/-! -! 

odpady 
a rezidua *6 

latentní znečištění krajiny, růst obsahu dusíku, mizení 
citlivých druhů  

0/- -! -! 

návštěvnost *7 rušení nebo 
poškození citlivých 
druhů, narušení 
povrchu (i mimo 
cesty), riziko invazí, 
odpadky 

poškození 
citlivých druhů, 
narušení povrchu 
(i mimo cesty), 
riziko invazí, 
odpadky 

rušení citlivých 
druhů, 
odpadky, riziko 
invazí 

-! - -! 

létání *8 rušení citlivých druhů  -! - - 

stavby *9 Intenzifikace využití krajiny, snížení migrační prostupnosti, 
podpora invazí, nabídka biotopů 

0/- -/+ -/+ 

Tab. 2.3.a vyhodnocení významných vlivů člověka: +! – významný pozitivní vliv, + – pozitivní vliv, 0 – 
nemá závažný vliv, - – negativní vliv, -! – významný negativní vliv 
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*1 

Před vznikem NP došlo v lesních ekosystémech k zásadní změně druhového složení stromového patra 

(vytváření monokultur stanovištně nevhodných či nepůvodních dřevin – akát, smrk, modřín, dub 

červený), která vedla k razantním změnám chemismu půdy, a tedy směně druhů jak v dalších patrech 

vegetace (zejména bylinném podrostu), tak v půdní flóře a fauně. V monokulturách byla zásadně 

narušena (ochuzena) prostorová struktura i textura porostů i dynamika jejich vývoje. Tyto vlivy byly 

značně redukovány po vzniku NP aktivním přibližováním lesů přirozenému stavu prostřednictvím 

obnovního managementu. Částečně pozitivní vliv mělo hospodářské využívání v lesích, v nichž je 

dlouhodobým cílem „trvalá péče“, jde však výhradně o specifické způsoby využívání, jako je pařezení, 

lesní pastva, hrabání steliva a další tradiční způsoby hospodaření v lesích. Tyto postupy vedly 

k zachování sníženého zápoje dřevin a periodickému narušování půdního povrchu, což umožnilo 

přežití konkurenčně slabých druhů světlých lesů. 

*2 

Nelesní ekosystémy byly a jsou na jedné straně na hospodářské činnosti závislé svým vznikem a 

zachováním (vřesoviště, pastviny, louky, úhory apod.), na straně druhé došlo ke značné degradaci a 

ochuzení u intenzivně využívaných biotopů (vinice, pole, intenzivní trávníky). Žádoucí hospodářské 

postupy, které umožnily zachování biodiverzity, dnes pokračují nebo jsou nahrazovány cílenými zásahy 

speciálního managementu, negativní vliv intenzivního hospodaření je postupně redukován stanovením 

přísnějších pravidel. 

 

*3 

Tekoucí vody nejsou přímo k hospodářským účelům využívány (pomineme-li odběry vody z důvodu 

hospodaření, které jsou zmíněny níže). Z vodních biotopů jsou tedy hospodařením nejvíce ovlivněny 

stojaté vody. V rybnících využívaných k chovu ryb dochází k totální změně chemismu vody a obsahu i 

koloběhu živin, což vede ke zhroucení přirozených ekosystémů, vymizení vodních makrofyt i dalších 

druhů a značnému omezení průhlednosti vody. Funkce nádrže jako biotopu rostlin, bezobratlých či 

obojživelníků je významně narušena. Proto Správa NP zachovává alespoň rybníky pod vlastní správou 

v mimoprodukčních funkcích, rybí obsádka je v nich plánována a udržována nikoli k hospodářským 

účelům, ale výhradně pro udržení vhodné dynamiky látek i populací, která zajistí čistotu vody a kvalitu 

biotopu pro ostatní volně žijící a planě rostoucí druhy. 

 

*4 

Nakládání s vodou je významné zejména pro tok řeky Dyje, v poslední době narůstá jeho význam pro 

režim podzemních vod. Vodní režim Dyje je významně ovlivněn zejména režimem Vranovské přehrady. 

Došlo ke změně původně parmového pásma toku na druhotné pstruhové (resp. lipanové) pásmo a tím 

totální změně druhového složení. Nové podmínky pozitivně působí na populaci vranky obecné, původní 

druhy ryb zde však postupně mizí. Díky tomu, že nedochází k záměrnému ovlivňování stavu či tvaru 

břehů a dna a bez zásahu je i mrtvé dřevo v toku, mohla být řeky zařazena k ekosystémům částečně 

pozměněným. Přispělo k tomu i snížení extrémů vodního režimu (zvýšení minimálního zůstatkového 

průtoku a snížení frekvence špičkování s maximálními průtoky), který nyní lépe odpovídá přirozenému 

stavu vody v krajině. Stále ovšem nejsou nahrazeny přirozené povodně a významně je změněn teplotní 

režim vody – v letním období je nedostatečně prohřátá, v zimním je naopak velmi omezena možnost 

zamrzání a tvorby ker. 

Na vodní režim v Dyji má vliv i odběr závlahové vody na čerpací stanici Devět mlýnů. Dosud se sice 

významně neprojevuje na stavu toku, v současném trendu rostoucího sucha v krajině může však jeho 

vliv stoupat. 
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V poslední době narůstá frekvence budování nových vrtů pro odběr podzemní vody. Jsou sice 

budovány zatím pouze v OP NP a každý jednotlivě nezpůsobí významný odběr vody, vybudování 

velkého počtu (např. desítek) nových vrtů v jedné zvodni by mohlo významně ovlivnit vodní režim 

v rozsáhlém segmentu krajiny. Prozatím nebyl konkrétní vliv pozorován, jde však o potenciální riziko 

do budoucna. 

 

*5 

V posledních 150 letech došlo k významné změně přístupu ke krajině a jejího využívání. Řádově se 

změnilo zrno krajinné mozaiky (scelováním ploch došlo k homogenizaci krajiny), zvýšila se extremita 

využití (značně ubylo občasně nebo extenzivně využitých ploch, přibylo ploch zcela nevyužitých i 

intenzivně využívaných, jako jsou pole nebo zastavěné plochy), významně se zhoršila migrační 

prostupnost. Ubylo plochy prosvětlovaných lesů jako biotopu vzácných druhů. Mimo les zmizely biotopy 

řady skupin druhů – polní plevele, druhy remízků, mezí i mokřadů. Drtivá většina vodních a mokřadních 

biotopů z krajiny zcela zmizela. Stouplo erozní ohrožení krajiny, klesla její retenční schopnost. 

Razantně se změnilo fungování noční krajiny, vinou světelného znečištění dochází ke změnám 

v chování nočních živočichů i k úbytku jejich populací. Výsledkem je pokles biodiverzity a ochuzení 

struktury vztahů v krajině, které vede k její nižší odolnosti proti nepříznivým vlivům. V období platnosti 

posledního plánu péče byla realizována lokální opatření ke zpestření krajinné mozaiky (výsadba dřevin, 

obnova cest vč. mezí, vybudování drobných tůní apod.) a zahájeny kroky k ochraně noční tmy 

(Podyjská oblast tmavé oblohy). 

 

*6  

Rostoucí ekonomika a zvyšování životní úrovně s sebou nese i růst tlaku na využití přírodních zdrojů a 

produkce odpadů, což se projevuje i v území NP. Významný je např. vliv atmosférické depozice dusíku 

vznikajícího spalováním fosilních paliv na biotopy živinami chudých půd (vřesoviště apod.). Stále 

intenzivnější využívání pesticidů nejen ve velkoplošném zemědělství, ale i při péči o veřejnou, a 

dokonce soukromou zeleň, a také rostoucí užívání léčiv v medicíně humánní i veterinární se projevuje 

zvyšováním obsahu reziduí chemických látek v půdě a zejména ve vodě. Vzhledem k reliéfu území 

téměř veškerá voda v regionu stéká do území NP a tyto škodlivé látky nese s sebou. Vzniká tím 

závažné riziko ovlivnění přirozených procesů v území zranitelném pro svou malou rozlohu. V minulosti 

vzniklé rozsáhlé skládky odpadů na území NP byly odstraněny jen z malé části a stále zde zůstává 

latentní riziko uvolňování nebezpečných látek, neboť u některých skládek není ani přibližně známo 

složení ukládaných odpadů. 

 

*7 

Podobně vzrůstá i tlak na přírodu ze strany návštěvníků, což platí pro pěší i cyklisty. S klesající 

frekvencí každodenního kontaktu populace s přírodou klesá i schopnost přirozeně chápat její 

zákonitosti, což vede ke zvyšujícímu se riziku poškození přírody z neznalosti. Zároveň však roste 

společenský tlak na navštěvování turisticky atraktivních míst – vizuálně či historicky zajímavých, ale 

také opatřených jistou „nálepkou kvality“, k nimž patří i chráněná území. Monitoring návštěvnosti, který 

probíhá od r. 2010, ukázal rostoucí tendenci počtu návštěvníků i v území NP Podyjí. Na atraktivních 

místech již dosahuje nejen limitu únosnosti pro přírodu, ale i limitu z hlediska návštěvnického komfortu 

(přeplnění cest a další infrastruktury). Dochází k narušení půdního povrchu a poškození vegetace 

v citlivých biotopech (skalní stepi, suché trávníky, sutě, podmáčené plochy), plaché druhy (čáp černý, 

sokol stěhovavý aj.) se uchylují do míst s nízkou frekvencí turistických stezek. Razantně též roste riziko 

vnosu diaspor nežádoucích nepůvodních (např. invazních) druhů. 
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*8 

Změna životního stylu přináší i nová rizika pro přírodu. V posledních cca 5–10 letech významně vzrostl 

vliv rekreačního využívání vzdušných dopravních prostředků (malých letadel, vrtulníků, motorových 

závěsných kluzáků apod.). Tyto stroje létají v nízkých letových hladinách, což vede k významnému 

ovlivnění bioty. Je prokázáno, že plaší živočichové jsou přelety nízko letících strojů stresováni, draví 

ptáci je často považují za predátory, což se projevuje např. únikovým chováním a nižší úspěšností lovu. 

Kromě negativního vlivu na předměty ochrany NP, má vysoká frekvence přeletů negativní dopad též 

na turistické využívání území (plnění poslání NP). Komfort návštěvníků je rušen neustálým hlukem, 

často velmi intenzivním a u pomalejších či kroužících strojů dlouhotrvajícím. Regulací Úřadu pro civilní 

letectví v r. 2017 sice došlo ke zvětšení minimální povolené výšky letů ze 150 na 300 m, i tak se však 

létání projevuje na chování živočichů. Navíc je limit často porušován a jeho dodržování není 

kontrolovatelné, neboť v těchto výškách nemá pilot povinnost elektronicky zaznamenávat průběh letu. 

Nedodržení limitu je tedy sice přestupkem, ten však nelze přestupci nikterak dokázat. 

 

*9 

V území NP není dovoleno zakládat nové stavby. Určitý vliv zde však má řada staveb z minulosti. 

Nejčastěji jde o liniové stavby různých druhů. Migrační překážku v podobě nefunkčního ženijně 

technického zabezpečení („železné opony“) se již podařilo odstranit, v krajině však zůstávají stavby 

cest a inženýrských sítí (především elektrická vedení), které jsou většinou dodnes potřebné a jejich 

odstranění není možné. Riziko existence cest (pomineme-li zatím nevýznamné umožnění nežádoucího 

vstupu návštěvníků do klidových území) spočívá především v potřebě pravidelných oprav, při nichž 

může dojít k rušení či přímému poškození volně žijících nebo planě rostoucích druhů, ale zejména ke 

vnosu diaspor invazních aj. nepůvodních druhů. Toto riziko lze eliminovat či alespoň snížit 

zodpovědným přístupem k realizaci (např. vhodným načasováním staveb či průběžnou kontrolou 

výskytu invazních druhů). U elektrických vedení existuje ovšem kromě toho i riziko trvalé – možnost 

střetu ptáků s ním. Toto riziko je postupně snižováno výměnou nevhodných typů sloupů za typy 

bezpečnější, zůstává však i poté nenulové. Navíc trvá negativní vliv vedení na krajinný ráz v přírodní 

krajině NP, proto je nejlepším řešením jeho kabelizace. U dosud existujících liniových staveb (cesty a 

el. vedení) je však nutno citlivě porovnat přínosy jejich odstranění a jejich zachování. Jak některé cesty, 

tak některé části elektrického vedení (i průseky v místech nefunkčního nebo již odstraněného vedení) 

jsou důležitými nehomogenitami zejména v zónách přírodní a přírodě blízké, jejichž existence umožňují 

zachování populací některých předmětů ochrany závislých na péči (světlinové druhy).   

Pro úplnost je třeba dodat, že zejména historické bodové stavby mohou být obohacením pestrosti 

krajiny, neboť vytváří nové typy biotopů. To se týká např. historických staveb hradů či mlýnů, které 

nabízejí jinak minoritní biotop skalní stěny s vysokým obsahem vápníku, ale také např. historických 

jezů v řece Dyji. Částečný efekt migrační bariéry je v jejich případě vyvážen jednak existencí tišin 

v nadjezí, v nichž dochází k účinnějšímu vyrovnávání nepřirozené teploty vody, jednak vytvořením 

umělých peřejí, které umožní rychlejší provzdušnění vody a nabídnou pestřejší škálu mikrobiotopů.  
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2.4 Zhodnocení dosavadní péče o předměty ochrany národního parku včetně 

jejich vyhodnocení z hlediska naplňování cílů ochrany národního parku za 

předcházející plánovací období.  

2.4.1 Přirozené ekosystémy 

Lesní ekosystémy 

Přirozené lesní ekosystémy (vč. předmětů ochrany EVL – viz tabulka v kap. 2.1.1) byly ponechány bez 

intervence s výjimkou aktivní likvidace invazních druhů a regulace spárkaté zvěře jako náhrada funkce 

velkých predátorů, kteří v území chybí. Dosavadní neintervenční režim pozitivně ovlivňuje naplňování 

cílů ochrany NP, postupně dochází k nastartování přírodních procesů (disturbance, sukcese), dochází 

ke kvalitativnímu posunu přirozených lesních ekosystémů – např. zvyšuje se podíl stojícího i ležícího 

mrtvého dřeva a podíl minoritních cílových druhů, zvyšuje se druhová i strukturální pestrost porostů. 

Celkový podíl přirozených ekosystémů vzrostl na úkor ekosystémů částečně i významně pozměněných. 

Přesné číslo nelze z doposud sbíraných dat stanovit, jistou vypovídací hodnotu však má alespoň nárůst 

podílu porostů ponechaných samovolnému vývoji z 2 500 ha, tj. 47 % rozlohy lesů v NP v r. 2012 na 

2 870 ha, tj. 54 % v r. 2019. Většina ploch ponechaných samovolnému vývoji je totiž tvořena přirozenými 

ekosystémy. 

Suchozemské nelesní ekosystémy 

Na nelesních biotopech přirozeného charakteru, jako jsou skály, sutě, jeskyně a podobné extrémní 

biotopy v kaňonu Dyje (přírodní zóna) v minulém období neprobíhaly žádné zásahy s výjimkou aktivní 

likvidace invazních druhů a regulace spárkaté zvěře. Téměř u všech lokalit jde o špatně dostupné, nebo 

zcela nedostupné lokality, kde je pravidelný management nereálný a v zásadě neprobíhá již velmi 

dlouho (minimálně od Druhé světové války). 

Dosavadní neintervenční režim vede k naplňování cílů ochrany přírody. U některých ploch je zřejmý 

trend zarůstání, jehož vliv ještě nelze jednoznačně vyhodnotit. Zatím ale nebyl negativní vliv na 

celkovou kvalitu biotopů v NP (vč. předmětů ochrany EVL – viz tabulka) prokázán (blíže kap. 3.3). 

 

Vodní ekosystémy 

V přirozených vodních ekosystémech nedocházelo k žádným intervencím s výjimkou aktivní likvidace 

invazních druhů. Dosud nedostatečně je řešena dotace nežádoucích látek do toků z území mimo NP 

(živiny, pesticidy, splaveniny apod.). Aktuálně zavedená omezení pro zemědělské hospodaření by měla 

přinést zlepšení stavu, na vyhodnocení je však ještě brzy. Negativní trend přeměny trvalých toků na 

toky periodické a jejich vysychání souvisí s celkovou změnou klimatu a prozatím neexistuje systémové 

řešení. Byly realizovány změny ve struktuře zejména zemědělské krajiny, které by měly vést ke 

zlepšení stavu. Jejich účinnost prověří plánovaný výzkum jejich vlivu na měřitelné mikroklimatické 

parametry, na jehož základě bude možné plánovat další změny v krajině tak, aby přinesly maximální 

efekt. 

 

2.4.2 Částečně pozměněné ekosystémy 

Lesní ekosystémy 

Pro částečně pozměněné lesní ekosystémy platí, že dosavadní péče pozitivně ovlivňuje naplňování 

cílů ochrany NP. Prostřednictvím tzv. obnovního managementu (zejm. odstraňování stanovištně 

nepůvodních druhů dřevin, podpora cílových dřevin, doplňování chybějících cílových dřevin, podpora 

strukturální diferenciace aj.), včetně redukce stavů spárkaté zvěře a likvidace invazních druhů, dochází 

k postupné přeměně částečně pozměněných lesních ekosystémů směrem k ekosystémům přirozeným, 
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zvyšuje se podíl stojícího i ležícího odumřelého dřeva. Podíl částečně pozměněných lesních 

ekosystémů klesal převážně ve prospěch ekosystémů přirozených (viz kap. 2.4.1). 

Suchozemské nelesní ekosystémy 

Ač je jejich zastoupení minimální, mají zásadní funkci ve zpestření nabídky biotopů v rámci celé plochy 

území NP. Na nejvýznamnějších plochách s výskytem těchto biotopů bylo prováděno občasné mírné 

prosvětlení a redukce přirozeného zmlazení dřevin. Péče doposud vedla k dosažení cíle. Tendence 

k zarůstání však roste a na vymapovaných cílových plochách bude zřejmě třeba intenzitu péče zvýšit. 

Vodní ekosystémy 

Tok řeky Dyje v NP byl zařazen k biotopu 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů 

Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, který je předmětem ochrany EVL Podyjí. Přijatá opatření 

respektují potřeby tohoto biotopu. Na základě intenzivních výzkumů od vzniku NP byly formulovány 

nutné limity pro využívání vody řeky Dyje, které se podařilo zakotvit do základních správních aktů 

(povolení k nakládání s vodami, manipulační řády vodních děl). Minimální zůstatkový průtok se zvýšil 

z 1 na 2,8 m3/s, byla významně omezena frekvence provozu všech tří turbín vranovské elektrárny. Tím 

došlo ke snížení rozsahu kolísání hladiny, k redukci stavů s rozsáhlou plochou suchého dna toku, ke 

zlepšení režimu splavenin, ke zvýšení šance na zamrzání rozsáhlejších ploch. 

Problematika managementu mrtvého dřeva v toku byla zatím vyřešena tak, že redukci mrtvého dřeva 

provádí správce toku z důvodu prevence rizik na VD Znojmo pouze v části toku mezi hrází znojemské 

přehrady a Lipinskou lávkou. Zásahy jsou vždy předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. 

Nadále probíhají výzkumy, které se zabývají významem mrtvého dřeva pro biotu a řeší také 

pravděpodobnost pohybu mrtvého dřeva po toku.  

Rozsah postižení pobřežních porostů invazními druhy se dařilo aktivními zásahy stabilizovat, nikoli však 

snížit – hlavní příčina však je zřejmě v nedůslednosti při dodržování metodiky. V břehových porostech 

dominují ekosystémy přirozeného druhového složení, zůstávají zde však latentní ohniska výskytu 

invazních druhů. 

Ve spolupráci s rakouskou stranou bylo vytvořeno další umělé trdliště, které zlepší nabídku ploch 

vhodných pro přirozenou obnovu populace ryb, zejména pstruha potočního. Regulace rybí obsádky též 

podléhá souhlasu orgánu ochrany přírody. 

Ovlivnění bioty řeky a přilehlých suchozemských biotopů sportovním rybolovem je předmětem právě 

probíhajícího výzkumu, který poskytne podklady pro nastavení pravidel, která budou z hlediska vztahu 

ochrany přírody a rybářského využívání toku optimální.   

Zároveň probíhají výzkumy, jejichž úkolem je stanovení cílové obsádky ryb v řece Dyji. Všechna 

realizovaná opatření vedla k naplnění cílů ochrany NP. 

 

2.4.3 Významně pozměněné ekosystémy 

Lesní ekosystémy 

Pro významně pozměněné lesní ekosystémy platí, že dosavadní péče pozitivně ovlivňuje naplňování 

cílů ochrany NP. V plochách významně pozměněných lesních ekosystémů s cílem ponechání 

samovolnému vývoji dochází prostřednictvím tzv. obnovního managementu (zejm. odstraňování 

stanovištně nepůvodních dřevin, podpora cílových dřevin, doplňování chybějících cílových dřevin, 

podpora strukturální diferenciace aj.), včetně redukce stavů spárkaté zvěře a likvidace invazních druhů, 

k postupné přeměně významně pozměněných lesních ekosystémů směrem k ekosystémům částečně 
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pozměněným, příp. přirozeným, zvyšuje se podíl stojícího i ležícího odumřelého dřeva. Zastoupení 

významně pozměněných lesních ekosystémů trvale klesá. Nelze však uvést konkrétní čísla, neboť mezi 

jednotlivými evidenčními obdobími došlo ke změnám klasifikace stupňů přirozenosti, takže mezi 

významně pozměněné lesní ekosystémy byly zařazeny v každé evidenci jiné plochy. 

V plochách významně pozměněných lesních ekosystémů, ve kterých je cílem „trvalá péče“, byly 

realizovány speciální zásahy pro zachování nebo zvýšení pestrosti biotopové nabídky s cílem zajistit 

ochranu a podporu vybraných biotopů a druhů rostlin a živočichů.  Konkrétní opatření zahrnovala např. 

obnovu tradičních způsobů hospodaření v lesích (les střední a nízký, lesní pastva), péči o biotopové 

stromy, vytváření a údržbu světlin a rozvolněných lesních okrajů, tvorbu deponií mrtvého dřeva i dalšího 

organického materiálu. Dlouhodobý monitoring populací cílových druhů svědčí o tom, že dosavadní 

péče vede k naplnění cílů ochrany přírody – populace cílových druhů vykazují vesměs stabilní nebo 

stoupající trend (jeřáb kornoutolistý, volovec vrbolistý, jasoň dymnivkový, kobylka révová, krasec 

Dicerca furcata). Bylo zaznamenáno potenciální riziko šíření invazních druhů na zásahové plochy 

v souvislosti s prosvětlením porostů. 

Suchozemské nelesní ekosystémy 

Tato stanoviště (s výjimkou biotopu 6510) se zpravidla vyskytují společně v podobě biotopové mozaiky. 

Vzhledem k jejich vysoké druhové bohatosti je jim dlouhodobě věnována zvýšená pozornost. Jsou 

pravidelně udržovány pomocí pastvy, sečení, regulace náletových dřevin (včetně invazních druhů) a 

některých speciálních opatření (narušování terénu apod.). 

Luční stanoviště (6510) mají velký význam pro druhovou rozmanitost Podyjí (zejména druhově bohaté 

údolní louky). Základním nástrojem péče bylo pravidelné sečení (1–2 seče, zpravidla s ponecháváním 

pásů). Na mnohých lokalitách proběhla opatření k obnově zarůstajících okrajů a rozšíření sečené 

plochy. 

Převážná plocha nelesních ekosystémů byla udržována v různé míře intenzity po celou dobu existence 

NP. Na většině lokalit proběhl/probíhá asanační nebo regulační management, menší plocha je 

využívána k hospodářským účelům (orná půda, vinice a některé louky). Nelesní ekosystémy jsou 

udržovány dvěma základními nástroji, a sice sečí trávy a pastvou.  

Pro biodiverzitu území mají zásadní význam i některé biotopy vytvořené člověkem. Staré ovocné sady 

jsou důležitou součástí struktury krajiny, která má významný vliv na její migrační prostupnost, 

mikroklimatické funkce i estetickou hodnotu. Také jsou zásadním refugiem mnoha druhů, které patří 

k předmětům ochrany NP (viz tab. 2 v kap. 4.2.2) a PO nebo k dalším významným druhům (tab. 5 

v kap. 4.2.2). V posledních 10 letech byl stav řady zarostlých a odumírajících starých sadů zlepšen díky 

cílené péči. V těchto plochách nyní úspěšně probíhá postupná náhrada odumírajících ovocných stromů 

novou výsadbou a jejich stav se postupně lepší. K ní se používají výhradně tradiční ovocné druhy a 

staré odrůdy, a jsou vychovávány zásadně do vysokokmenných forem, výjimečně jako polokmeny. 

Obměna probíhá s prodlevou tak, aby velké procento odumřelých stromů zůstalo ještě několik let na 

místě ve formě torz, která jsou významným biotopem řady cílových druhů organismů. Péče byla 

prováděna se speciálním zaměřením na mimoprodukční biologické funkce sadů (zachování doupných 

a trouchnivějících stromů alespoň ve formě torz, ponechání částí křovinatého podrostu apod.).  

Sečení probíhalo s preferencí lehké techniky a s ohledem na výskyt cílových druhů (volba termínu a 

počtu sečí, ponechávání nesečených částí apod.). Vyloučeno bylo přihnojování, stejně jako aplikace 

pesticidů. Speciální pozornost byla věnována lučním okrajům, zejména v lokalitách obklopených lesem. 

K pastvě byly na některých lokalitách využívány ovce, někdy ve smíšeném stádu s kozami, od r. 2018 

se na dvou lokalitách (Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště) využívají i skupinky exmoorských poníků. 



33 
 

Z ostatních nástrojů péče má velký význam odstraňování náletových dřevin, včetně invazních druhů. 

V průběhu let se vzhledem k rychlému zarůstání stále zvyšovala plocha nutných zásahů. Na druhé 

straně probíhaly výsadby dřevin k doplnění tzv. rozptýlené zeleně např. na nově zatravňovaných 

plochách. K obnově minoritních typů biotopů a vytvoření podmínek pro vzácné druhy probíhalo lokální 

narušování nebo strhávání drnu, obnova a tvorba tůní, vytváření kamenných snosů nebo deponií 

rostlinného materiálu apod. 

Celkové zhodnocení: Nastavené způsoby péče lze hodnotit na většině lokalit jako efektivní vzhledem 

k prosperitě řady indikačních druhů a nesnižování stupně zachovalosti a reprezentativnosti 

společenstev. Péče vede k udržení, příp. zlepšení stavu biotopů a druhové rozmanitosti (vč. předmětů 

ochrany EVL – viz tabulka). U lučních porostů se daří lépe udržovat nebo zlepšovat stav zejména u 

suchých typů, zatímco mezofilní a zejména vlhké louky mají větší sklony k degradaci. Na pasených 

vřesovištích a suchých trávnících došlo v posledních letech k markantnímu úbytku nežádoucí třtiny 

křovištní a na řadě míst se vytvořil typický pastevní drn připomínající starobylé pastviny. Problémem 

nadále zůstává rychlé šíření náletových dřevin, především znovu obrážejících keřů růže šípkové, 

lokálně i janovce metlatého. Ten je navíc problematický i z toho důvodu, že zvyšuje nežádoucí 

obohacování půdy dusíkem. Místy se dosud vyskytují také poměrně velká ohniska trnovníku akátu, 

která se nedaří potlačit pastvou. I přes lokální úspěchy v obnově vřesu pomocí strhávání drnu se nedaří 

zastavit chřadnutí vřesových porostů. Synantropní biotopy se výrazně začleňují do cyklů přírodní 

dynamiky a stávají se významným obohacením nabídky v krajině, což je v zájmu zachování 

biodiverzity. 

Vodní ekosystémy 

Rybníky, které má v užívání Správa NP, nesloužily k hospodářským účelům. Jejich rybí obsádka byla 

stanovena s ohledem na naplňování cílů ochrany přírody, tedy k ochraně biodiverzity. Pravidelné výlovy 

slouží výhradně ke kontrole vývoje společenstva a případnému odstraňování nežádoucích druhů ryb 

(např. invazních). Z hlediska naplňování cílů NP je problematický režim v některých rybnících 

využívaných jinými subjekty. Využívání k hospodářskému chovu ryb nebo ke sportovnímu rybolovu 

vedlo k přerybňování a k nevhodnému složení rybí obsádky. Výsledkem je nežádoucí snížení 

průhlednosti vody, mizení porostů vodních makrofyt a narušení koloběhu živin, což vede k ohrožení 

populací předmětů ochrany. Nejproblematičtější je hospodaření na rybnících Jejkal, jímž je ohrožena 

mj. jediná recentní populace skokana ostronosého v regionu NP. V letech 2014/2015 realizoval vlastník 

na horním rybníce úpravu zátopy včetně odvezení zemních valů kolem břehů s podporou projektu 

OPŽP. Podmínky požadované v rámci poskytnutí dotace měly zajistit vhodnější rybářské hospodaření 

alespoň po dobu udržitelnosti projektu. (Pozn.: v roce 2021 Správa NP zprostředkovala výkup rybníků do majetku 

státu, další péče o nádrže bude tedy nastavena výhradně s ohledem na zájmy ochrany přírody.) Správa NP zajistila též 

obnovu dolní onšovské tůně, byla vybudována nová tůň na Braitavě, proběhlo odbahnění a 

rekonstrukce Čížovského malého rybníka a v blízkosti vznikla nová tůň. 

Všechna realizovaná opatření vedla k naplnění cílů ochrany NP. 

 

Další významné ekosystémy 

Z dalších ekosystémů významných z hlediska ochrany přírody (viz tab. 4 v kap. 4.2.2) jsou na trvalé 

péči závislé jen některé. Pro zachování jejich dostatečné rozlohy i dobrého stavu byla prováděna 

potřebná managementová opatření, obvykle v nevelkém rozsahu co do rozlohy i intenzity (např. 

vytváření maloplošných úhorů, narušování drnu, ponechávání malých ploch k regeneraci pionýrských 

dřevin apod.). Tato opatření nemají vzhledem k minimálnímu rozsahu vliv na dosahování cílů 

stanovených pro předměty ochrany NP, pro zachování stavu zmíněných ekosystémů jsou však 

významná a dle dosavadního sledování dostatečná. Extenzivně obhospodařovaná pole, ale i okraje 
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intenzivních zemědělských kultur jsou často osidlována různými druhy vzácných plevelů a bezobratlých 

(nosatcovití brouci aj.). I tyto plochy jsou monitorovány, případně je jim věnována potřebná péče. 

Problematická zůstává péče o tyto plochy, pokud nejsou ve správě orgánu ochrany přírody. Podařilo 

se sice vyloučit nežádoucí používání pesticidů na lokalitách v NP, velká část jich však byla následně 

zatravněna pouze s víceletou periodou orby a tento stav, který není dlouhodobě vhodným způsobem 

údržby, trvá. Je žádoucí dosáhnout vhodných agrotechnických postupů (ekologické zemědělství 

s vhodným osevním postupem) na polích v NP a převést dosud konvenčně obhospodařovaná pole na 

významných lokalitách v OP do režimu ekologického zemědělství. Experimentálně byly pro druhy 

vázané na narušené půdy vytvořeny malé plošky úhorů. Intenzivní výzkum na nich pomůže nastavení 

optimální péče, která vybalancuje ideální potřeby druhů s pracností a ekonomickou náročností péče. 

 

2.4.4 Složky ekosystémů tvořících předmět ochrany NP 

Většina dosavadních zásahů byla prováděna s cílem zachování daného biotopu a co nejširší pestrostí 

podmínek, ale současně s ohledem na druhy, které by mohly být „obecným“ způsobem ohroženy. 

V případě aktivní podpory jednotlivých složek jsou realizovány typy opatření dle kap. 2.4.3. Úspěšnost 

prováděných opatření je prokázána monitoringem, který dokládá stabilní nebo stoupající trend 

početnosti předmětů ochrany i dalších cílových druhů (mochna skalní, okrotice bílá, volovec vrbolistý, 

jasoň dymnivkový, čolek dravý). 

Předměty ochrany EVL 

Čolek velký (Triturus cristatus): Na základě posledních výzkumů (MIKULÍČEK et al. 2012, MAČÁT et al. 

2019) z oblasti druhového zastoupení skupiny čolka velkého je známo, že v NP Podyjí a jeho OP žije 

druh čolek dravý (Triturus carnifex). Na tradičních lokalitách typu rybník spočívala péče v regulaci rybí 

obsádky, a to pomocí pravidelných výlovů tak, aby přemnožená obsádka nekonkurovala populaci čolka, 

zároveň se snížilo riziko predačního tlaku, který vytváří invazní druhy ryb (zejména střevlička východní 

a karas stříbřitý). Bylo vytvořeno a obnoveno několik tůní, které čolek úspěšně nově nebo opět osídlil. 

Současný management lokalit (tůně a rybníky) je velmi dobrý. Druh expanduje na nové lokality, kde je 

úspěšně upravován management lokalit pro potřeby čolka. Správa dlouhodobě usiluje o výkup dalších 

vodních ploch na území NP a upravení režimu hospodaření. Stejně tak usiluje o možnost budovat nové 

tůně nebo rekonstruovat stávající, které již vlivem sukcese čolkům nevyhovují. 

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis): Na některých mikrolokalitách (např. lesní světliny, izolované 

stepní enklávy) s málo početnými populacemi management současnými metodami nelze zajistit. Při 

výrazném úbytku početnosti by bylo vhodné hledat vhodnou metodu zásahu. Na početnějších lokalitách 

byla postupně rozšiřována pastva, zpočátku jen ovcí, případně koz, později přibyla pastva domácích 

koní, v r. 2017 byla na ploše cca 50 ha nově zavedena i pastva polodivokých exmoorských pony. Na 

nepasených lokalitách probíhá pravidelně kosení trávníků a periodické odstraňování náletových dřevin. 

Tato opatření vedou k zachování vhodných podmínek pro druh, je ovšem žádoucí zvýšit jejich intenzitu 

i plošný rozsah. 

Kovařík fialový (Limoniscus violaceus): Vzhledem k extrémně skrytému způsobu života aktivní 

podpora tohoto druhu v lokalitách výskytu neprobíhala. Samovolný vývoj lesních porostů by měl 

přirozeně zlepšovat podmínky pro výskytu druhu. Brouci dutinu opouštějí neochotně a žijí krátce 

(ŠKORPÍK 2000). Spolehlivý monitoring druhu tedy není možný bez destrukce jeho životního prostředí, 

proto od něj bylo v NP prozatím upuštěno. Zlepšováním podmínek pro výskyt druhu je třeba se dále 

zabývat. 
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Netopýr černý (Barbastella barbastellus): Jeden z nejběžnějších lesních druhů netopýrů na území NP 

Podyjí. Při zachování stavu a vývoje lesních společenstev v NP není další management nutný. 

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii): V širším regionu relativně vzácný druh netopýra vázaný na 

zachovalé a strukturované lesní porosty blízké přírodnímu stavu. Při zachování stavu a vývoje lesních 

společenstev v NP není jiný speciální management nutný. 

Přástevník kostivalový* (Callimorpha quadripunctaria): Péče spočívala především ve snaze o 

zachování dostatečné rozlohy vhodných biotopů: světlých lesů, ekotonových biotopů a lesních pasek. 

Významnými metodami je zachovávání širokých průseků lesních cest a aktivní nezalesňování 

existujících vhodných světlin. Péče se jeví jako dostatečná.  

Roháč obecný (Lucanus cervus): Vzhledem k velké nabídce vhodných mikrobiotopů (intenzivně 

osluněných jedinců přestárlých a odumřelých dubů v přírodě blízkých porostech na výhřevných stráních 

a v zakrslých doubravách, pařezy a vývraty mohutných osluněných dubů) druh zatím nevyžadoval 

aktivní podporu. Larvy jsou vázáné především na odumřelé a odumírající partie kořenového systému 

dubů v prosvětlených částech lesa. Na lokalitách s obnovou výmladkového hospodaření dokáže 

populace poměrně rychle a příznivě reagovat na prosvětlení porostu, když využívá staré dubové 

pařezy. Pasečné zásahy obnovené v pařezinách postupně zvětšují plochu vhodnou pro jeho populaci 

a zvyšují početnost i distribuci populace druhu. Příznivý vliv na stabilitu populace má i prosvětlování 

okrajů lesních porostů podél údolních luk a péče o okraje turistických cest. Dosavadní péče je z hlediska 

zajištění biotopové nabídky vyhovující, rozšiřování pařezin možnosti pro druh ještě zlepší. 

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus): Lokality s jednotlivými kusy se zdají být stabilní, proto 

zůstávaly bez péče. Na nejpočetnější lokalitě proběhla několikrát mírná redukce přirozené obnovy 

dřevin. Protože se zdá být nedostatečnou, bylo provedeno razantní prosvětlení sousedního prostu 

ležícího jihozápadním směrem, které by mělo zásadně zlepšit světelné poměry lokality. Vyhodnocení 

účinnosti tohoto opatření k podpoře druhu je nutno provést v následujících letech.   

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis): Předpokladem zachování jeho populace je dostatek vhodného 

substrátu. Tedy zachování nebo rozšíření plochy suťových lesů a vlhkých bučin s jedlí ponechaných 

samovolnému vývoji. Může mu prospět i zvyšování zastoupení jedle ve vlhkých lesích chladnějších 

poloh. Oba tyto procesy byly podporovány, lze tedy předpokládat postupné zlepšování podmínek pro druh. 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo): Četnost jeho populace je posilována obnoveným hospodařením 

v pařezinách, ponecháváním osluněných výstavků pokud možno větších dimenzí a skupin stromů 

v holosečných prvcích. Při zásazích v okolí turistických cest z důvodů zajištění bezpečnosti návštěvníků 

byla preferována arboristická úprava rizikových stromů před kácením celých stromů. Důležitým 

opatřením je rovněž uvolňování silnějších stromů v lesních okrajích podél údolních luk. V lesních 

porostech jsou také uvolňovány silné solitéry nebo okrajové stromy, aby nedocházelo k jejich 

nadměrnému zastínění. Dosavadní péče je dostatečná. 

Vranka obecná (Cottus gobio): Druh dosud nevyžadoval speciální péči, dostatek vhodných biotopů je 

zajištěn stavem biotopu v řece Dyji. Mírné zhoršení podmínek v dolní části toku nemá významný 

negativní vliv na populaci (horní a střední úsek řeky je stále vhodný), a není tedy vzhledem k přínosům 

pro jiné části bioty považováno za nežádoucí. 

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros): Druh je na území NP relativně běžný. Ochrana spočívá 

v péči o zachování přirozených, polopřirozených i čistě umělých úkrytů jak pro zimování, tak pro tvorbu 

letních kolonií. Prosperitě druhu do budoucna přispěla i realizace zabezpečení některých úkrytů před 

nežádoucím vstupem osob. Žádoucí je péče o stavby sloužící jako významné úkryty kolonií, to se týká 

zejména chátrajících staveb, které se staly útočištěm letních kolonií. 
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Další předměty ochrany NP 

Dudek chocholatý (Upupa epops): Péče o druh byla zaměřena především na ochranu vhodných 

biotopů (starých sadů aj. ovocných výsadeb, ale také rozvolněných „lesostepních“ doubrav ve 

výhřevných polohách). Staré sady ve volné krajině postupně intenzivně zarůstají a odumírají, proto se 

možnosti pro druh zhoršovaly. V posledních 10 letech jsou staré sady postupně obnovovány (výřez 

náletových křovin, náhrada odumírajících stromů novými dosadbami při zachování doupných stromů i 

ve formě torz). Také rozvolňování výslunných lesních okrajů ve východní části území a obnova pařezin 

může mít pozitivní vliv. Důležitou roli hraje i zlepšování stavu a rozšiřování plochy pastvin, které jsou 

pro dudky zásadním biotopem. To se zřejmě pozitivně odrazilo v opětovném rozšíření hnízdní nabídky. 

Je důvodný předpoklad, že tento trend bude pokračovat. 

Hnědásek podunajský (Melitaea britomartis): Nepříznivý trend vymírání tohoto druhu v ČR lze zvrátit 

zavedením vhodné pastvy. To se podařilo na Mašovické střelnici, kde dnes existuje stabilní prosperující 

populace. Ta má tendenci šířit se na další vhodné biotopy, což dokládají nové nálezy na Havranickém 

vřesovišti. Kromě pastvy velkých kopytníků, pomáhá tomuto druhu prosvětlování řídkých teplomilných 

porostů, lesních okrajů a vytváření koridorů mezi lokalitami, které probíhá v posledních 5–10 letech. 

Trend výskytu tohoto vymírajícího druhu lesostepí a řídkých lesů je vzestupný.   

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne): Klíčem k zachování a prosperitě populace druhu bylo 

udržování prosvětlených disperzních ekotonových přechodů na hranici louka – les a step – les. Dalším 

opatřením ve prospěch tohoto druhu je obnova hospodaření v pařezinách ve východní části národního 

parku, což posiluje i metapopulační vazby. Opatření na podporu tohoto druhu jsou v NP uskutečňována 

cíleně a populace na ně reaguje příznivě. 

Jeřáb kornoutolistý (Sorbus cuculifera): Druh vyžaduje výhřevné lokality na skalnatém podkladě 

s vysokým světelným požitkem. Dosud na něj nebyla cílena speciální péče, pouze na některých 

lokalitách byly prováděny zásahy za účelem zachování či zvýšení reprezentativnosti stanovišť 

lesostepních strání s roztroušenými dřevinami (5130, 6210, 6210*, T4.2 aj.). Vývoj populace je třeba 

trvale sledovat a bude-li zaznamenán dlouhodobější pokles, hledat vhodné metody její podpory. 

Krasec (Dicerca furcata): Ochrana tohoto druhu spočívá v zachování rozvolněných a osluněných 

porostů pomalu rostoucích porostů bříz v xerotermních biotopech znojemských vřesovišť. Cílený 

management dosud téměř nebyl prováděn, kromě ponechávání vhodných stromů při redukci 

náletových dřevin na lokalitách výskytu. Současná populace je sice stabilní, ale vykazuje nízkou 

denzitu, proto je větší důraz na cílená opatření žádoucí. 

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus): Pro druh je klíčové zachování a ochrana tradičních úkrytů. Proto 

je věnována pozornost zachování staveb, v nichž jsou významné úkryty kolonií (staré vinné sklepy ve 

východní části území), v některých bylo v dohodě s vlastníky provedeno zabezpečení proti vstupu 

veřejnosti, aby v době zimování nebyly netopýři rušeni z hibernace. V těchto opatřeních je vhodné 

pokračovat. Lovecké a další biotopy druhu nevyžadují speciální management. 

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria): Dosavadní péče spočívala zejména ve snaze o zachování a obnovu 

vhodných křovinatých biotopů. K tomu patří i občasné omlazení přehoustlých křovin, které již pro pěnici 

vhodné nejsou. Přesto je v posledních letech patrný pokles početnosti, je tedy vhodné hledat možnosti 

zlepšení péče. 

Polokrovečník (Necydalis ulmi): Slabá, ale stabilní populace druhu v území přežívá přesto, že dosud 

nebyla ve významnější míře přijata cílená opatření na její podporu. Prospěšné bylo ponechávání 

samovolně disturbovaných porostů bez zásahu. Je žádoucí věnovat se alespoň lokálně i zásahům 

speciálně cíleným na podporu druhu. 
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Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus): Péče spočívala především v ochraně vhodných biotopů 

(starých sadů aj. ovocných výsadeb). V soukromých zahradách dochází často k nežádoucím změnám 

vegetace, protože zákonné nástroje k její ochraně jsou slabé a zachování biotopů závisí zejména na 

akceptaci potřeb ochrany vlastníky pozemků. Staré sady ve volné krajině intenzivně zarůstaly a 

odumíraly, proto se možnosti pro druh zhoršovaly. V posledních 10 letech jsou staré sady postupně 

obnovovány (výřez náletových křovin, náhrada odumírajících stromů novými dosadbami při zachování 

doupných stromů i ve formě torz). Lze tedy předpokládat opětovné rozšíření hnízdní nabídky pro druh.  

Užovka stromová (Zamenis longissimus): Péče o druh je zakotvena v záchranném programu (ZP), 

který je pro užovku stromovou vypracován. V souladu se ZP bylo v minulosti do území NP instalováno 

několik umělých líhnišť. Následným monitoringem bylo zjištěno, že druh líhniště nevyužívá a dává 

přednost přirozeným úkrytům a místům pro rozmnožování. Z tohoto důvodu již nebude realizovaná 

oprava jednotlivých líhnišť. V rámci managementu území byla vyčištěna od náletových dřevin místa 

s výskytem užovky stromové, a to např. na Šobesu, u Papírny, na Papírenských skalách či 

Havranickém vřesovišti nebo Hardecké vyhlídce. Byly vybudovány či opraveny suché zídky, které hadi 

pravidelně využívají pro slunění a jako letní úkryty, při vyjadřování k podobné stavební činnosti v NP je 

brán zřetel na nároky užovky. V rámci prevence kolizí mezi hady a cykloturisty byly instalovány nové 

značky upozorňující na zvýšený pohyb hadů v daných úsecích a snížení rychlosti jezdců. Zároveň bylo 

obnoveno vodorovné značení na komunikacích, tak aby byli turisté na výskyt hadů upozorněni. 

Pokračuje hledání dalších řešení jak eliminovat mortalitu hadů na cyklostezkách skrz území národního 

parku. 

 

Ekosystémy tvořící předmět ochrany NP, ale i další biotopy NP jsou sídlem i dalších ochranářsky 

významných druhů (viz tab. č. 5 v kap. 4.2.2). K podpoře jejich populací byla prováděna speciální 

managementová opatření, případně speciální úpravy běžné péče. Tato opatření nemají vliv na 

dosahování cílů stanovených pro předměty ochrany NP a většinou jde o drobné zvýšení variability 

zásahů nebo úzce lokalizované (bodové) speciální zásahy (např. narušování drnu, soustřeďování 

dřeva po zásazích do deponií apod.). Dosavadní sledování nasvědčuje tomu, že u některých druhů 

došlo díky této péči k zpomalení či zastavení početního úbytku či dokonce k nárůstu početnosti 

populace nebo počtu lokalit jejich výskytu. Vyhodnotit, zda jde o okamžitý výkyv, nebo výsledek 

dostatečně intenzivní péče, která vede k účinné podpoře daných druhů, bude však nutné teprve 

v dalším období. 

 

2.5 Zhodnocení dosavadního naplňování funkcí ochranného pásma národního 

parku z předcházejícího plánovacího období 

2.5.1 Ochrana národního parku před rušivými vlivy z okolí 

V minulém období bylo dosaženo některých dílčích cílů pro udržení a dotvoření struktury zemědělské 

krajiny tak, aby mohla zemědělská krajina OP plnit všechny krajinné funkce (biotopovou, vodo- a 

půdoochrannou nebo rekreační). Zemědělsky využívané plochy zaujímají drtivou většinu rozlohy 

ochranného pásma a zemědělství má nejrazantnější vliv na změny struktury krajiny a stavu biotopů. 

Dosah těchto vlivů je doložen i hluboko v území NP (druhové složení vegetace, obsah chemických látek 

a erodovaných částic ve vodě apod.). Proto zemědělství tvoří nejrizikovější element v OP, zejména 

vzhledem k reliéfu území – uklonění většiny svahů v okolí NP směrem do jeho území. Veškeré splachy 

vč. reziduí hnojiv a biocidů a erozních sedimentů proto stékají do území NP a mohou ovlivnit předměty 

ochrany. Existence rozsáhlých homogenních ploch lánů polí a vinic snižuje též migrační prostupnost 

krajiny a zvyšuje izolovanost populací předmětů ochrany v NP. Proto aktivity Správy NP směřovaly 
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k eliminaci jeho rušivých vlivů. Byla realizována nápravná opatření, mezi něž patří např. zatravnění 

některých pozemků s původním druhem pozemku orná půda, přestoupení některých zemědělských 

subjektů z konvenční zemědělské produkce do systémů ekologického zemědělství (iniciované zčásti 

Správou NP, zčásti samotnými zemědělci) nebo také výsadba plošných i liniových prvků krajinné zeleně 

a péče o ně. Pokračovala obnova starých extenzivních sadů v pěti katastrálních územích. V posledních 

letech Správa NP postupně vydala rozhodnutí o souhlasu k použití chemických prostředků v OP 

s různými omezujícími podmínkami tak, aby byl vyloučen negativní vliv na území NP, případně i na 

cenné biotopy vlastního OP (např. EVL nebo PP), a posílena pufrační schopnost OP. Funkčnost těchto 

opatření bude nutno dále monitorovat. Zlepšení krajinné struktury (viz 2.5.2) povede mj. ke zpomalení 

odtoků povrchové vody do vnitřního území NP. Sníží se tak pronikání erodovaných částic i škodlivých 

reziduí ze zemědělství i jiné lidské činnosti do území NP. 

K výraznému zlepšení stavu vodních toků v NP by přispěla revitalizace pramenišť a zatrubněných částí 

toků v OP. Jedinou možností, jak dosáhnout zlepšení stavu lokalit, je však jednání s vlastníky a nájemci 

okolních pozemků. Taková jednání byla však dosud neúspěšná. 

Došlo k zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod ve všech sídlech OP. Obec Podmolí realizovala 

opravu obecního rybníka, část břehů je v mírném sklonu, který je vhodný pro existenci pobřežní 

vegetace. 

 

2.5.2 Zajištění komunikace území národního parku s okolní krajinou 

Rovněž na úseku migrační prostupnosti bylo dosaženo některých cílů pro udržení a zlepšení struktury 

zemědělské krajiny tak, aby mohla být zlepšena migrační prostupnost pro různé typy bioty. Zcela 

zásadním opatřením je realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Lukov nad Dyjí (12,2 ha) a Znojmo-

Hradiště (0,2 ha) a také realizace některých interakčních prvků v rámci ÚSES. Prvky ÚSES ovšem 

prospějí též struktuře krajiny a jejímu vodnímu režimu. V rámci zlepšování krajinné struktury byly nově 

realizovány nebo obnoveny stromořadí, aleje nebo i jednotlivé solitérní dřeviny v krajině. Celkem bylo 

vytvořeno 17 nových alejí či stromořadí, převážně na státních pozemcích, ve třech případech na 

základě zájmu vlastníků a ve spolupráci s nimi na pozemcích obecních či soukromých, ve dvou dalších 

případech prostřednictvím uložení náhradní výsadby za provedené kácení. Velká pozornost byla 

věnována zachování významného strukturního prvku silničních alejí, jejichž zachování je zajištěno 

prostřednictvím striktního ukládání náhradní výsadby. Funkce takových prvků je vždy kombinovaná – 

prvky přispějí nejen ke zvýšení migrační prostupnosti krajiny, ale též ke zvýšení její retenční kapacity, 

a poskytnou vhodné biotopy pro druhy otevřené krajiny. Pro realizaci výše uvedených opatření je však 

nezbytná dostatečná rozloha státních pozemků na místech, kde mohou nové prvky nejlépe plnit svoji 

funkci. 

Z hlediska migrační prostupnosti je významná též regulace vzniku nových migračních překážek (liniové 

stavby a zejména oplocení). Princip nepovolování trvalého oplocení mimo kompaktní zástavbu sídel 

byl vyhodnocen jako žádoucí. I dočasné oplocování je připouštěno v omezené míře, zejména pokud 

slouží k ochraně nově vznikajících krajinných prvků, případně zabrání extrémním škodám na nově 

zakládaných kulturách. 

 

2.5.3 Zajištění vlastní hodnoty ochranného pásma 

Účelem OP NP je dle § 16c odst. 3 též ochrana jeho krajinářských a přírodních hodnot a zvýšená péče 

o sídla na jeho území. Podařilo se zachovat významné strukturní prvky krajiny (remízky, pásy dřevin, 

meze) a dosáhnout drobného zlepšení krajinné mozaiky a migrační prostupností krajiny pro biotu. 
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Významný byl podíl Správy NP na udržení hodnotného obrazu sídel v krajině. Důležitým bodem pro 

udržení krajinářských hodnot je i ochrana volné nezastavitelné krajiny a zvýšená péče o sídla v OP. Při 

ochraně krajinářských a přírodních hodnot Správa NP spolupracuje s orgány územního plánování při 

projednávání územních plánů, které jsou základním koncepčním dokumentem pro další vývoj v území. 

Byl aktualizován základní koncepční dokument pro výkon státní správy „Vyhodnocení krajinného rázu 

území NP a jeho ochranného pásma – aktualizace 2016“ (BÍNOVÁ 2016).   

Sídla OP se významně podílejí na pozitivním obrazu krajiny. Většina se vyznačuje i pozoruhodnou 

urbanistickou hodnotou s množstvím staveb s dochovanými prvky lidové architektury. Ochranu 

uvedených hodnot zajišťuje Správa NP při jednotlivých územních a stavebních řízeních. Důležitým 

podkladem pro rozhodování jsou „Architektonický řád“ (KOCOURKOVÁ et al. 1994) a výše uvedená 

aktualizace vyhodnocení krajinného rázu (BÍNOVÁ 2016), které jsou volně přístupné veřejnosti na 

stránkách organizace. Ve spolupráci obcí a Správy NP byla založena a pracuje „Komise Správy NP pro 

architekturu a územní plánování“, v níž jsou projednávány případy možných významných stavebních 

zásahů do krajinného rázu a estetických hodnot sídel. Stavby v sídlech plní občas i funkci sídel zvláště 

chráněných druhů živočichů (i předmětů ochrany NP). Pravidelně je monitorován výskyt netopýrů ve 

stavbách. S majiteli budov s významnými koloniemi je Správa NP v kontaktu a v případě potřeby 

dohodne či podpoří realizaci potřebných podpůrných opatření. V posledních letech se Správa NP 

zaměřila též na sběr dat o hnízdění rorýsů a sov a dalších ptáků a tyto informace zohledňuje při svém 

vyjadřování ke stavebním záměrům.  

Mezi významné přírodní hodnoty OP patří některé reliktní agrocenózy s výskytem zvláště chráněných 

druhů (vřesoviště, stepní lada, nízkostébelné trávníky), které by bez postupné péče zanikly. Byla 

vytvořena a je průběžně doplňována evidence těchto ploch a v rámci možností je zajišťována péče o 

ně tak, aby byly stabilizovány nebo se jejich stav postupně zlepšoval. Důležitými refugii biodiverzity 

jsou polní mokřady a citlivě obhospodařovaná orná půda. V posledních letech došlo zejména ve 

východní části OP ke značným ztrátám plochy orné půdy ve prospěch vinic, což omezilo možnosti pro 

vzácné druhy narušovaných půd (zejména polní plevele a bezobratlé). Tato ztráta je částečně 

kompenzována nárůstem podílu orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství.  

Zásadní (někdy i převážná) část populací některých předmětů ochrany EVL Podyjí a zejména PO 

Podyjí leží na území OP (stanoviště 4030, 40A0*, 6210, koniklec velkokvětý, pěnice vlašská, 

strakapoud jižní). Na území OP se vyskytuje i převážná část populace některých dalších významných 

druhů (např. hnědásek podunajský). V OP leží i část vlastního území PO Podyjí. Proto byla pozornost 

zaměřena i na zachování stavu biotopů vhodných pro tyto předměty ochrany (sady, zahrady, křovinaté 

porosty, stepní trávníky). Nejvýznamnější je péče o biotopy hnědáska podunajského v ochranném 

pásmu (Mašovická střelnice), protože v něm byl zjištěn výskyt převážné části populace (velké tisíce 

jedinců), navíc jde o jedinou známou funkční populaci v ČR. Stav biotopů i populací uvedených druhů 

je uspokojivý. Jedinou výjimkou je klesající tendence populace pěnice vlašské. Důvod bude třeba dále 

zkoumat, aby bylo možné nalézt vhodná protiopatření.  

K vlastním hodnotám OP patří též drobná chráněná území, která v něm leží, tedy maloplošné EVL a 

MZCHÚ. Péče o ně probíhala v souladu s příslušnými strategickými dokumenty (plány péče, souhrny 

doporučených opatření) a podle požadavků předmětů ochrany. Stav je uspokojivý. 

Plochy, které jsou nejvýznamnějšími centry biodiverzity v OP, jsou připravovány k vyhlášení MZCHÚ. 

Byla zpracována dokumentace pro vyhlášení MZCHÚ, v jednom případě kompletně (PP Step 

Sebastiana Zimmerhakela), v pěti případech částečně (PP Pod Hraběcí horou, PP Na trávnicích, PP 

Na skále, PP Podmolí – strouha a PP Mašovická střelnice). Dokončení dokumentace a její kompletní 

zpracování pro navržené PP U trati a Staré vinice je úkolem pro další období. Vyhlášení MZCHÚ musí 

být předem koordinováno s MŽP, neboť Správa NP nemá kompetenci ve vydávání vyhlášek. 



40 
 

Evidovány jsou průběžně také významné dřeviny na území OP. Byla vytvořena GIS vrstva 

významných stromů, kde jsou evidovány řádově stovky jedinců. K registraci žádného památného 

stromu dosud nedošlo. 

Správa NP se věnovala i osvětě v ochraně hodnot OP – byly vydány instruktážní letáky pro veřejnost 

na téma staveb a krajinné a sídelní a krajinné zeleně. 

Přestože se struktura OP v minulém období zlepšila, jeho základní funkce jsou stále plněny 

nedostatečně a v započatých opatřeních je nutné pokračovat. 

 

2.6 Zhodnocení dosavadního naplňování dlouhodobých i střednědobých cílů 

ochrany národního parku za období platnosti předchozích zásad péče 

Tyto zásady péče jsou pro dané území první. Proto je v této kapitole vyhodnoceno plnění strategických 

cílů stanovených posledním plánem péče (REITEROVÁ et ŠKORPÍK 2012). Východiskem pro tyto 

strategie je Vize pro Národní park Podyjí (ANONYMUS 2009) schválená Radou NP, která zůstává trvale 

v platnosti a ze strategií jí stanovených vychází i tyto zásady péče. Členění kapitoly ovšem respektuje 

požadovanou strukturu zásad péče pouze částečně, protože původní členění použité v plánu péče není 

se strukturou zásad plně kompatibilní. Také pojetí předmětů ochrany NP bylo v minulém plánu péče 

poněkud odlišné, proto cíle a principy péče formulované v kap. 3 těchto zásad péče nevycházejí přímo 

z tohoto vyhodnocení. Vzhledem ke shodnému východisku (Vize pro NP Podyjí) se ale opírají o tytéž 

strategie a dlouhodobé cíle, z jakých vyplýval minulý plán péče. Proto je v této kapitole vyhodnoceno 

plnění pouze těch dlouhodobých a střednědobých cílů, které jsou relevantní ve vztahu k platným 

předmětům ochrany NP a zákonem stanoveným dlouhodobým cílům ochrany NP.  

I. Členění území 

Dlouhodobé cíle 

1. Umožnit samovolný vývoj přírody bez přímých lidských zásahů na 75 % plochy 

bilaterálního území národních parků Podyjí a Thayatal 

Zhodnocení: Podíl plochy bez přímé lidské intervence postupně narůstá. Její podíl byl původně cca 

35 % území, dnes (zóna přírodní) je to cca 37 % území. Na dalších cca 15 % území byl výrazně zvýšen 

stupeň přirozenosti porostů. Plán pro období platnosti těchto zásad péče (tedy současná zóna přírodní 

+ přírodě blízká) je 60 %. Cíl je průběžně naplňován.  

 

2. Udržet celistvost jednotlivých zón ochrany přírody 

Zhodnocení: Členění území do tří zón ochrany přírody (I., II. a III.) bylo zčásti v souladu s dlouhodobou 

strategií péče o NP. Kde by byla s ohledem na strategické cíle ochrany přírody změna žádoucí, tam 

nebyla dle tehdy platné zákonem podporované metodiky možná. Ke změně zonace došlo až na základě 

novely ZOPK z r. 2017. Nová zonace (účinná od 1. 1. 2020) plně respektuje strategické cíle sledované 

původním členěním do tří zón ochrany přírody a lépe odpovídá požadavkům předmětů ochrany NP. 

Segmenty jednotlivých zón jsou i po změně tvořeny rozsáhlými souvislými plochami, nedošlo tedy 

k nežádoucí fragmentaci území z hlediska strategie další péče. Cíl je průběžně naplňován. 

 



41 
 

3. Vhodným rozdělením území do jednotlivých kategorií zajistit dostatečný prostor pro 

fungování přírodních procesů, ochranu druhů, pro využití území k účelům vzdělávacím a 

rekreačním i pro hospodářské využívání území s ohledem na zájmy ochrany přírody.  

Zhodnocení: Upřesňovat vnitřní členění území tak, aby optimálně odpovídalo naplňování cílů i plnění 

poslání NP je úkol průběžný. V minulém období byl získán značný objem odborných dat, podle nichž 

bylo upraveno rozdělení území na ÚCS a ÚTP (viz příloha 4.2.5), což respektuje nová zonace. Na ÚCS 

a ÚTP byla v minulém plánu péče rozdělena pouze zalesněná část území (tedy jen něco přes 80 % 

celkové rozlohy). Po připočítání nelesních ploch se sice zastoupení území aktuálně ponechaného 

samovolnému vývoji zdánlivě zmenšilo, jeho celkový rozsah podle nové zonace výrazně přesahuje 

hranice původní první zóny. Nová zonace (účinná od 1. 1. 2020) tedy potvrzuje, že vývoj v období 

platnosti posledního plánu péče směřoval k naplnění dlouhodobé vize ponechání 75 % území 

samovolnému vývoji. Plochy pro hospodářské využívání jsou součástí zóny soustředěné péče o přírodu 

a dalšími opatřeními (výjimky, souhlasy, stanoviska) jsou průběžně upřesňovány podmínky tak, aby 

hospodaření bylo umožněno. Místní zemědělci jsou motivováni k péči o krajinu prostřednictvím nabídek 

pachtu vhodných pozemků ve státním vlastnictví. Vstup za účelem šetrné turistiky (tedy k účelům 

vzdělávacím a rekreačním ve smyslu minulého plánu péče) je možný celoplošně na více než ½ rozlohy 

NP (tedy mimo klidové území), a také na dostatečném množství vyhrazených tras uvnitř klidového 

území. V mezích, které nenaruší zájmy ochrany přírody, je území NP využíváno i pro speciální 

vzdělávací aktivity (odborné praxe, specializované vysokoškolské exkurze apod.). Je však možné 

realizovat pouze takové aktivity, které neohrozí zachování předmětu ochrany NP. V detailech je členění 

území i pravidla jeho využívání nutno průběžně upravovat podle nejnovějších poznatků. Cíl je 

průběžně naplňován. 

 

4. Eliminovat známé střety různých zájmů ochrany přírody 

Zhodnocení: Primárním krokem k eliminaci střetů byla snaha využít členění území NP k oddělení 

ploch, na nichž se vyskytují druhy vyžadující zásadně odlišné způsoby péče o biotopy. Jak vyplývá 

z kap. 3.3 těchto zásad péče (řešení střetů), dle současné úrovně poznání byla většina možných střetů 

odstraněna buďto přímo v rámci územního členění nebo díky možnosti využití zákonných výjimek 

z režimu zón ve smyslu § 18a ZOPK. Monitoring předmětů ochrany, u nichž nebylo vyloučeno, že by 

v budoucnu mohl střet nastat, trvale probíhá. Pokud by tedy byl v budoucnu zjištěn vznik střetu různých 

zájmů ochrany přírody, může být v souladu s těmito zásadami péče řešen. Cíl je průběžně naplňován. 

 

Střednědobé cíle 

Střednědobé cíle byly v dosavadním plánu péče stanoveny jako postupné kroky k dosažení 

jednotlivých dlouhodobých cílů. Proto jsou pro přehlednost dále označeny vždy jako podbody 

bezprostředně výše uvedených číslovaných dlouhodobých cílů. 

2.1. Neměnit současné rozdělení území na I., II. a III. zónu ochrany přírody a ochranné pásmo 
3.1. Provést definitivní rozdělení území dle způsobu péče o pozemky na: ÚCS a ÚTP 
4.1. Stanovit definitivní lokalizaci ÚCS a ÚTP 

 

Zhodnocení: Všechny tyto cíle byly překonány novou zonací na základě novely ZOPK z r. 2017. Tato 

nová zonace vychází z původního dělení území na tři zóny ochrany přírody (I., II., a III.) a respektuje 

také rozdělení dle způsobů péče na ÚCS a ÚTP. Odchylky jsou pouze v drobných detailech, kde byla 

hranice segmentů jednotlivých zón upřesněna podle nových poznatků tak, aby bylo členění území 

maximálně v souladu s habitatovou tradicí jednotlivých částí porostů. Vymezením segmentů zóny 

soustředěné péče o přírodu nejen v okrajových částech NP, ale i v místech říčního kaňonu významných 

z hlediska biodiverzity vázané na péči byla eliminována většina možných střetů různých zájmů ochrany 
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přírody (zejména střety požadavku na preferování samovolného vývoje a požadavků některých 

předmětů ochrany soustavy Natura 2000). Cíle byly splněny. Toto členění území je třeba i nadále 

respektovat, což nevylučuje možnost drobných úprav hranic segmentů na základě nových výsledků 

výzkumu a monitoringu.  

 

4.2. Eliminovat známé střety ochrany druhů s různými nároky 
 

Zhodnocení: Zásadní střety byly eliminovány prostřednictvím členění území v rámci nové zonace NP. 

Jednotlivé předměty ochrany (ekosystémy i jejich jednotlivé složky) však mají někdy vzájemně 

protichůdné nároky na charakter prostředí. Proto byla péče o biotopy prováděna v maximální variabilitě 

tak, aby jednotlivé lokality stejného ekosystému, případně i různé části jedné lokality vzájemně svým 

charakterem odlišovaly a poskytly tak vhodné podmínky nejen všem předmětům ochrany (viz tab. 1 a 

2 v kap. 4.2.2), ale i dalším významným ekosystémům i druhům (viz tab. 4 a 5 v kap. 4.2.2). Např. na 

rozsáhlé plochy luk jsou koseny po částech v různých termínech, zůstávají na nich nekosené pásy, 

případně se otvírají malé plochy narušené půdy (úhory), na pasekách (např. v pařezinách) jsou 

ponechávány výstavky, doupné stromy, vývraty či torza, naopak v lesích ponechaných samovolnému 

vývoji jsou bodově prováděny zásahy k podpoře zvláště chráněných druhů (prosvětlování v lokalitách 

výskytu orchidejí apod.), jsou udržovány existující široké osluněné průseky lesních cest atd. Cíl je 

průběžně plněn.    

 
 

 

II. Lesní ekosystémy 

Dlouhodobé cíle 

5. Zajistit péči o území zařazená do soustavy Natura 2000 tak, aby stav předmětů ochrany i 

dalších evropsky významných druhů a společenstev zůstal setrvalý, nebo se zlepšoval 

Zhodnocení: Stav lesních ekosystémů, které jsou předmětem ochrany soustavy Natura 2000 je 

setrvalý, případně se zlepšuje (viz kap. 2.1). Případná budoucí rizika pro některé lesní ekosystémy jsou 

popsána v kap. 3.3 (vyhodnocení střetů), z níž ovšem vyplývá, že pro lesní ekosystémy nejsou žádné 

významné střety momentálně detekovány. Tento cíl je tedy průběžně naplňován. 

6. V území cílově ponechaném samovolnému vývoji (ÚCS) umožnit samovolné vývojové 

procesy v lesních společenstvech 

Zhodnocení: V ÚCS nebyl samovolný vývoj nijak záměrně ovlivňován s výjimkou aktivit, které dovoluje 

§ 18a ZOPK (zejména likvidace invazních druhů, regulace spárkaté zvěře, zajišťování bezpečnosti na 

turistických trasách a ve výjimečných případech lokální zásahy na podporu zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů). Plocha ÚCS se následně stala součástí zóny přírodní a zóny přírodě blízké, 

případně té části zóny soustředěné péče o přírodu, v níž je dlouhodobým cílem ponechání 

samovolnému vývoji. Samovolné procesy spolu s aktivními zásahy obnovního managementu vedou ke 

zvyšování stupně přirozenosti lesních porostů (viz tab. 2.6.a a 2.6.b). Cíl je splněn. 
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Typ porostu 1-cílový / z toho 
ponecháno 
samovolnému 
vývoji v ÚCS [ha] 

2-přechodný [ha] 3-jehličnatý [ha] 4-akátový [ha] 

Rok 

1995 1028/850 835 3232 225 

2003 2316/2000 1681 1115 208 

2014 3413/2800 843 900 164 

Tab. 2.6.a – změny zastoupení typů porostů  

Pozn.: Lesní porosty jsou v rámci periodických obnov LHP klasifikovány dle typů porostů, které vyjadřují jejich 
aktuální stav a vzdálenost od přírodního (cílového) stavu dle definovaných kritérií (dřevinná skladba, struktura a 
textura). Z tabulky je patrný trend nárůstu ploch cílového typu porostu v čase.   

 

 

  Stojící souše Ležící mrtvé dřevo 

NP 2003 5,3 4,6 

NP 2014 6,2 6,8 

I. zóna 2003 9,1 7,3 

I. zóna 2014 10,1 11,3 

Tab. 2.6.b – vývoj objemu mrtvého dřeva [m3/ha] – z dat statistické inventarizace  

Pozn.: Údaje jsou uvedeny bez intervalu spolehlivosti počítaného pro hladinu α = 0,1. Interval spolehlivosti udává, 
že sledovaná veličina leží s 90% pravděpodobností v uvedeném intervalu. Všechny uvedené hodnoty je tedy 
nutno chápat jako středy různě velkých intervalů, a ne jako absolutní hodnoty. Podrobné tabelární výstupy 
statistické provozní inventarizace včetně důsledně uváděných intervalů spolehlivosti jsou publikovány v příloze 
textové části LHP „Vyhodnocení provozní inventarizace“. 

 

 

7. V území s trvalou péčí (ÚTP) podporovat druhovou rozmanitost, postupně aktivně přibližovat 

ekosystémy přirozeným a polopřirozeným společenstvům a umožnit přiměřené lesnické 

využití v rámci lokálních potřeb 

Zhodnocení: Cílené zásahy, které probíhaly v lesních porostech v ÚTP, vedly k zachování dobrého 

stavu předmětů ochrany závislých na trvalé péči (viz hodnocení v kap. 2.1) i dalších významných 

biotopů a druhů (viz např. MATĚJŮ et VĚTROVCOVÁ 2018, MIKÁTOVÁ 2014–2019, POLEDNÍK 2015, REITER 

2010–2019, REITER 2012–2029 a další). Porosty byly prostřednictvím opatření obnovního 

managementu aktivně přeměňovány s cílem zvýšit zastoupení geograficky původních a stanovištně 

vhodných druhů dřevin (viz tab. 2.6.c). K plnění tohoto cíle bylo nutno v lesích ÚTP provádět i speciální 

zásahy. Přehled nejvýznamnějších opatření uvádí tab. 2.6.d. Plochy v přírodě blízkém stavu, kde 

k dosažení cíle nebylo nutné aktivně zasahovat (viz úvod kap. 3.3), byly ponechávány bez zásahu a 

samovolně směřovaly k vyššímu stupni přirozenosti. Hospodářské využívání lesů (jiných vlastníků) bylo 

umožněno pouze do té míry a takovým způsobem, aby nenarušilo dosahování cílů ochrany přírody. 

Tento cíl je průběžně naplňován. 
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Skupina dřevin Rok 2003 Rok 2014  

BK 2,1 2,6 

BO 13,7 9,4 

DB 30,4 33,4 

HB 25,8 28,4 

LP 6,8 7,7 

LTX (ost. listnaté) 7,4 8,7 

MD 5,5 4,0 

SM 6,5 4,1 

Tab. 2.6.c – změna druhové skladby dřevin – vybrané druhy (% počtu jedinců) 

Pozn. Údaje jsou zjištěny statistickou inventarizací v rámci periodických obnov LHP. Z tabulky je patrný trend 
poklesu stanovištně nepůvodních druhů dřevin v čase. Údaje jsou uvedeny bez intervalu spolehlivosti počítaného 
pro hladinu α = 0,1. Interval spolehlivosti udává, že sledovaná veličina leží s 90% pravděpodobností v uvedeném 
intervalu. Všechny uvedené hodnoty je tedy nutno chápat jako středy různě velkých intervalů, a ne jako absolutní 
hodnoty. Podrobné tabelární výstupy statistické provozní inventarizace včetně důsledně uváděných intervalů 
spolehlivosti jsou publikovány v příloze textové části LHP „Vyhodnocení provozní inventarizace“.  

 

 plocha 2012 plocha 2019 frekvence 

lesní pastva 3,34 ha 7,2 ha (povoleno 
22,3 ha) *1 

každoročně 

tvorba a udržování 
sníženého zakmenění 

dle LHP (výjimka 
z L.Z.) – 29,17 ha  

43 ha primárně pouze 
nezalesňování, 
v případě potřeby 
každoročně 
prosvětlení 

výmladkové lesy (les 
nízký, resp. střední) 

0 ha – fáze 
metodické přípravy 

dle LHP vymezeno 
48,30 ha (dosud 
realizováno 8 sečí 
po cca 0,2 ha) *2 

každoročně min. 2 
seče – dle modelu 
(LHP) 

rozvolňování porostních 
okrajů 

2006–2012 
ošetřeny okraje 
v délce asi 2 500 m 
(celkem 32 prvků) 

2013–2019 ošetřeny 
okraje v délce 
10 800 m (celkem 
47 prvků) 

každoročně 

Tab. 2.6.d – speciální zásahy v lesích k podpoře druhové rozmanitosti  

Pozn.: *1 – výjimky byly zčásti využity pro jednorázovou nebo toulavou pastvu (nárazové vypasení na lokalitě, 
kde je následně pastva opět ukončena, nebo přehánění stáda mezi lokalitami, přičemž na každé se pase pouze 
krátkou dobu), částečně je připravena pro budoucí rozšíření pastvy exmoorských pony. 

*2 – výjimky byly povoleny pro plochy, které mají být káceny postupně v rámci celého 40letého obmýtí 
tak, aby každý rok byla vykácena malá část. Vzhledem k tomu, že od počátku zásahu uplynuly teprve 4 roky, byl 
zatím zásah proveden na malé části vymezené plochy.  

 

8. Při obnově LHP zajistit, aby zásady jím stanovené umožnily plnění strategického cíle 

v jednotlivých kategoriích území (ÚCS a ÚTP) a odpovídaly potřebám ochrany přírody 

Zhodnocení: Obnova LHP (2014) proběhla metodou statistické inventarizace. Tato metoda je 

optimální pro vyhodnocení trendů vývoje lesních společenstev, při jejím použití lze tedy nejlépe 

posoudit, zda péče o les vede k dosahování cílů ochrany přírody NP. V novém LHP byly stanoveny 

postupy a dílčí cíle péče o les, které vyplývají jak z platného plánu péče, tak z dalších poznatků o vývoji 

ekosystémů v NP. Přímo jím byla stanovena řada odchylných opatření a výjimek dle zákona 

č. 289/1995 Sb. o lesích, které přímo umožňují dosažení jednoho, druhého či třetího dlouhodobého cíle 

ochrany NP („procesy“, „trvalá péče“ nebo stav předmětů ochrany EVL viz kap. 1.1). Cíl byl splněn. 
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9. Zbavit území národního parku a ochranného pásma invazních nepůvodních druhů rostlin a 

živočichů a zabránit jejich šíření 

Zhodnocení: Monitoring výskytu a aktivní regulace invazních druhů rostlin i živočichů probíhá na celém 

území (v lesních, nelesních i vodních biotopech) trvale, v okolí státní hranice též (na základě 

dvoustranných smluv) v úzké spolupráci s rakouským partnerem. V lesních porostech ale regulace 

invazních druhů neprobíhá s žádoucím výsledkem. Velmi problematická je eradikace trnovníku akátu, 

která probíhá oproti původním předpokladům výrazně pomaleji (viz bod 6.2 níže) a druh se na řadě 

lokalit dále šíří. Monitoring také odhalil vyšší zastoupení druhů dříve považovaných za nepočetné, jako 

je např. pajasan žláznatý, dub červený, jasan pensylvánský, javor jasanolistý aj. V ochranném pásmu 

regulace invazních druhů prakticky neprobíhá, spíše je zaznamenáno další šíření (např. v okolí 

železniční trati Znojmo-Šatov, na okrajích obcí a zahrádkářských kolonií). V lesních ekosystémech 

tedy tento cíl splněn nebyl. 

 

 Zdůvodnění: První úspěchy při převádění akátových porostů na porosty původních stanovištně 

vhodných druhů v 90. letech minulého vedly k chybnému vyhodnocení potenciálu tohoto invazního 

druhu. Nikdo nepředpokládal jeho opětovné rozšíření nejen na původní lokality výskytu (a to i mnoho 

let po zdánlivě úspěšné eradikaci), ale i na lokality nové (např. porosty sousedící s bývalými akátinami 

nebo plochy po rozpadu borových porostů uhynulých vlivem sucha a působení podkorního hmyzu). 

Také mapování dalších invazních dřevin bylo prováděno s malou podrobností, takže řada lokálních 

výskytů nebyla odhalena. Intenzita šíření některých druhů (pajasan žláznatý) zřejmě v posledních 

letech stoupá. V posledních letech byly v terénu testovány nové metody regulace, které se jeví jako 

účinné. Je ovšem nutné zaměřit na regulaci invazních dřevin vyšší úsilí než doposud a maximálně 

využívat moderní, co nejefektivnější metody regulace. 

 

10. Vytvoření přírodní rovnováhy ve všech ekosystémech NP Podyjí, jejichž součástí je zvěř 

Zhodnocení: Péče o zvěř probíhá zejména v lesních biotopech NP. Stavy spárkaté zvěře, které je 

nezbytné regulovat kvůli absenci velkých predátorů v území, zůstávají na takové úrovni, že je možná 

přirozená obnova lesních společenstev a nejsou zaznamenány výrazné škody na většině nelesních 

biotopů (skalní terásky a suché trávníky). Narušení půdního povrchu na údolních loukách rytím prasat 

je každoročně upravováno na počátku vegetační sezóny a nemá významné následky pro stav biotopu. 

Klidové oblasti pro zvěř i zřízení klidového území NP poskytují dostatečné podmínky pro přirozenou 

migraci zvěře, i když dosavadní indicie o výskytu významných druhů (vlk, rys apod.) jsou ojedinělé, 

případně nebyly zcela průkazné. Obsazení celého údolí populací bobra evropského (KOSTKAN 2019) 

však svědčí o jeho vhodném potenciálu pro přirozenou migraci. Úkol je průběžně naplňován. 

 

 

Střednědobé cíle 

5.1. Nalézt na základě analýzy střetů mezi cíli ochrany přírody vhodný kompromis v oblasti 
péče o pozemky 

 
Zhodnocení: Členěním území v rámci ÚCS a ÚTP, které bylo respektováno novou zonací, byla 

vyřešena většina střetů. Další rozdílné nároky předmětů ochrany byly pokryty snahou o maximální 

variabilitu péče o pozemky. Bližší vysvětlení výše u bodů 4.1. a 4.2. Cíl je splněn. Vývoj je třeba trvale 

sledovat a případně úpravou péče změnit nežádoucí trendy. 
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6.1. Ponechání samovolnému vývoji 

6.2. V ÚCS postupná přeměna porostů prostřednictvím tzv. obnovního managementu 

směrem k přírodě blízkému stavu tak, aby mohly být následně ponechány samovolnému 

vývoji 

 

Zhodnocení: Podpora samovolných procesů je jedním z hlavních dlouhodobých cílů ochrany přírody 

v NP. Základní podmínkou jeho naplňování je maximální ústup od záměrných zásahů v krajině. 

V porostech významně pozměněných lidskou činností je však žádoucí nejdříve cílenými postupy 

obnovního managementu jejich stav přiblížit přirozenému, teprve poté v nich péči ukončit. V lesích 

přírodních a většině lesů přírodě blízkých byla již péče ukončena, v lesích kulturních a nepůvodních 

jsou ponechávány bez péče alespoň plochy do 0,5 ha, kde složení porostů odpovídá stanovištním 

podmínkám. Díky obnovnímu managementu je v současné době ponecháno samovolnému vývoji 37 % 

území NP (zóna přírodní), dalších 23 % je již v přírodě blízkém stavu a je v nich plánován poslední 

jeden či několik málo zásahů, takže do 15–20 let by měly být též ponechány samovolnému vývoji (zóna 

přírodě blízká). V dalších cca 7 % území bude proces ukončování péče ještě dlouhodobý (část zóny 

soustředěné péče o přírodu s cílem umožnění přírodních dějů). Původně plánované cíle jsou 

z převážné většiny splněny. Jedinou výjimkou jsou porosty s významným zastoupením trnovníku akátu. 

Pro ně byl prvním plánem péče stanoven cíl dosažení přeměny v r. 2035, dosavadním plánem péče 

pak 2045. Přestože práce na redukci akátu pokračují s rostoucí intenzitou, ukazuje se, že jeho přežívání 

významně překonává původní předpoklady a není zcela jisté, že cíle bude dosaženo již v roce 2045. 

Ovšem vzhledem k tomu, že novela ZOPK z r. 2017 umožňuje likvidaci invazních nepůvodních druhů i 

v zóně přírodní a přírodě blízké, nebude přetrvávající výskyt trnovníku akátu na překážku postupnému 

převodu ploch do těchto zón. Cíle jsou průběžně plněny.   

   

 
7.1. Ochrana a podpora významných biotopů a druhů 
7.2. V ÚTP postupná přeměna porostů prostřednictvím tzv. obnovního managementu 

směrem k přirozeným a polopřirozeným společenstvům, v nichž budou probíhat trvalé 

zásahy k ochraně druhové rozmanitosti 

 

Zhodnocení: Těžištěm zásahů směřujících k těmto cílům bylo ÚTP, následně zóna soustředěné péče 

o přírodu (její část určená k podpoře biodiverzity závislé na trvalé péči). Ve vybraných lesních porostech 

(nebo jejich částech) byly realizovány speciální zásahy ve prospěch ekosystémů a jejich složek 

závislých na péči (např. rozvolňování porostních okrajů, tvorba a udržování sníženého zakmenění, lesní 

pastva). I zde však hrají při dosahování cílového stavu ekosystémů významnou roli samovolné procesy: 

zásahem jsou porosty pouze navraceny do předchozích stádií svého přirozeného vývoje na časové ose 

sukcese a jejich konečný stav vzniká za přispění vysokého podílu samovolných dějů (přirozená obnova 

či výmladkování dřevin, samovolné šíření světlomilných druhů rostlin i živočichů z okolních biotopů, 

rozklad mrtvého dřeva ponechaného po kácení apod.). Zásahy ve prospěch významných druhů 

probíhaly i v ÚCS (následně zóna přírodní nebo přírodě blízká), ovšem pouze velmi lokálně až bodově 

a s výrazně nižší intenzitou (viz příklady v bodě 4.2). Výše popsanou péčí se daří podporovat 

reprezentativnost ekosystémů a dobrý stav populací jejich složek, které jsou předmětem ochrany NP 

(viz např. ČÍŽEK et al. 2015b a 2015c, KONVIČKA 2002, BENEŠ et KONVIČKA 2002, MIKÁTOVÁ 2014–

2019).   
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9.1. Zamezit ničení původních společenstev geograficky nepůvodními druhy, zcela 

zlikvidovat populace invazních druhů I. a II. třídy nebezpečnosti 

 

Zhodnocení: Viz bod 9. výše. Cíl není v lesních porostech naplňován.  

Zdůvodnění: Viz bod 9. výše. 

 

 

10.1. Vytváření vhodných podmínek pro původní druhy zvěře migrující přirozenou 

cestou, které v území v současné době chybí 

 

Zhodnocení: Klidové území NP, kde se veřejnost může pohybovat pouze po vyhrazených trasách a je 

zde tedy ve volných porostech zajištěn klid pro plaché druhy živočichů, zaujímá téměř polovinu jeho 

rozlohy. V jeho rámci jsou navíc zřízeny klidové oblasti pro zvěř, kde je omezen i lov a další aktivity 

vázané na vstup osob (např. za účelem péče o biotopy). Zklidnění pobřežních oblastí Dyje bylo jedním 

z hlavních předpokladů rozšíření populace bobra evropského (KOSTKAN 2019) a lze předpokládat i 

šíření další druhů (např. na obou stranách řeky byla již doložena přirozená migrace vlka evropského). 

Cíl je splněn. 

 

 

10.2. Cílevědomá řízená regulace početních stavů vybraných druhů zvěře, (tj. takových, 

které nemají svého přirozeného nepřítele a v důsledku vysokých stavů působí neúměrné 

škody na přírodním prostředí) 

 

Zhodnocení: Stavy spárkaté zvěře jsou udržovány na přijatelné úrovni, místy je problematická vysoká 

početnost zvěře černé, její negativní vliv se však prozatím daří eliminovat následnou úpravou biotopů 

(bránování či frézování luk). Cíl je průběžně naplňován.  

 

 

10.3. Minimalizace stavů druhů zavlečených, a to současných (např. muflon obecný, daněk 

skvrnitý) i nově migrujících (např. jelen sika, psík mývalovitý)  

 

Zhodnocení: Stavy geograficky nepůvodních druhů zvěře setrvale klesají, populace většiny druhů jsou 

pod hranicí pozorovatelnosti. Cíl je průběžně naplňován.  

 
 

 

III. Nelesní ekosystémy 

Dlouhodobé cíle 

11. Zajistit péči o území zařazená do soustavy Natura 2000 tak, aby stav předmětů ochrany i 

dalších evropsky významných druhů a společenstev zůstal setrvalý, nebo se zlepšoval 

Zhodnocení: Dle vyhodnocení v kap. 2.1 je stav většiny předmětů ochrany setrvalý, případně se 

zlepšuje. Suboptimální je péče o suché trávníky a vřesoviště závislé na trvalé pastvě. Nedostatečnost 

péče však zatím nezpůsobuje fatální degradaci biotopů a rozsah pasených ploch se stále zvyšuje, 

výsledek bude třeba vyhodnotit v následujících letech. Je ovšem žádoucí hledat i nové metody péče 

(v případě suchých trávníků např. požárový management). Cíl je průběžně naplňován.  
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12. Zachovat diverzitu přírodního prostředí a udržet, případně dotvořit funkční strukturu krajiny, 

zajistit dostatečnou rozlohu biotopů vhodných pro ty druhy rostlin a živočichů, které jsou 

předmětem ochrany NP 

Zhodnocení: Rozloha a prostorové uspořádání ÚCS (následně zahrnutého do zón s cílem ponechání 

samovolnému vývoji) podle současných poznatků dostatečně zajišťuje zachování těch předmětů 

ochrany, které jsou vázány na existenci samovolných přírodních procesů. V ÚTP, následně v zóně 

soustředěné péče o přírodu byly pak zahrnuty plochy vyžadující trvalé speciální zásahy, které zajistí 

zachování či zlepšení stavu cílových ekosystémů a populací jejich složek. Realizace zásahů vedla ke 

stanoveným cílům pro jednotlivé ekosystémy nebo jejich složky. Zjištěné odchylky od žádoucího vývoje 

(výskyt invazních či jiných nežádoucích druhů, směřování ekosystémů k degradaci, např. zarůstání luk 

apod.) byly průběžně řešeny nárazovým zásahem nebo úpravou dlouhodobé péče podle nových 

poznatků. V případě některých biotopů není při dosavadní úrovni poznání možno s jistotou určit, že 

rozloha ploch je dostatečná, řešení tohoto problému spočívá ve výzkumných aktivitách, které byly 

s tímto cílem prováděny a jsou i nadále plánovány (blíže viz Střety soustavy Natura 2000 

s managementovou zonací v kap. 3.3). Diverzita přírodního prostředí se v minulém období zvýšila při 

zachování dobrého stavu cílových ekosystémů i populací jejich složek. V rozsáhlejších zemědělsky 

využívaných částech území NP byly provedeny krajinné úpravy s cílem zpestřit strukturu krajiny a 

dosáhnout drobnějšího měřítka krajinné mozaiky. V okrajích území byly provedeny změny, které 

usnadní funkční navázání NRBC Údolí Dyje na skladebné prvky ÚSES vně území. S plněním cíle 

souvisí i snaha získat do státního vlastnictví s příslušností Správy NP k hospodaření všechny 

ochranářsky významné pozemky a prostřednictvím nájmů pozemků zajistit vhodnou péči o vybrané 

lokality. Cíl tedy byl průběžně plněn.  

 

13. Zbavit území národního parku a ochranného pásma invazních nepůvodních druhů rostlin a 

živočichů a zabránit jejich šíření 

Zhodnocení: Tento cíl je totožný s cílem č. 9. (platí analogicky pro lesní, nelesní i vodní ekosystémy). 

V nelesních ekosystémech se na rozdíl od ekosystémů lesních daří regulovat většinu invazních druhů 

bylin. I v nelesních biotopech zůstávají problémem některé invazní dřeviny (viz zhodnocení a 

zdůvodnění viz výše u cíle č. 9). V posledních letech také narůstá číření některých druhů invazních 

bylin (americké celíky, vlčí bob). V rámci výzkumných projektů jsou testovány vhodné metody jejich 

likvidace. Podrobněji viz bod 13.1. níže. Cíl je průběžně naplňován. 

 

 

Střednědobé cíle 

11.1. Nalézt na základě analýzy střetů mezi cíli ochrany přírody vhodný kompromis 
v oblasti péče o pozemky 

 
Zhodnocení: I u nelesních biotopů byla možnost aplikace žádoucí péče (nebo ponechání 

samovolnému vývoji) generálně umožněna vhodným členěním území. K vyvážení péče o předměty 

ochrany s rozdílnými nároky na charakter prostředí slouží i snaha o maximální variabilitu péče o biotopy 

vázané na péči (viz body 5.1, 4.1 a 4.2). Zde stále zůstávají rezervy v aplikaci nestandardních postupů, 

jako je narušování půdního povrchu, požárový management, využití poloparazitických rostlin při 

regulaci nežádoucích druhů apod. Přesto lze říci, že cíl je naplňován.  
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12.1. Zajistit ochranu biotopů, které patří k přirozenému bezlesí a jejich ochrana spočívá 
zejména v omezení vlivu člověka (skal a sutí, podzemních prostor, svahových skalních 
stepí apod.) 

 
Zhodnocení: Lokality výskytu přirozeného bezlesí ohrožené sešlapem a dalšími vlivy nadměrné 

návštěvnosti byly většinově zahrnuty do klidového území NP a nevedou na ně vyhrazené turistické 

trasy. Pokud je na některých z nich umožněna návštěvnost (např. vyhlídka Devět mlýnů), byla 

provedena technická opatření, která negativní vlivy minimalizují (omezení plochy, kam je možno 

vstupovat tak, aby většina lokality nebyla vstupem dotčena). Cíl je splněn.  

 
 

12.2. Zajistit ochranu lesních pramenišť i v rámci nového LHP  

 

Zhodnocení: Známé lokality významných lesních pramenišť byly v novém LHP evidovány, a pokud 

v daném místě probíhají zásahy, jsou vedeny s ohledem na zachování dobrého stavu pramenišť. Cíl 

je splněn. 

 

12.3. Formálně zajistit dlouhodobou kontinuitu péče o cenné pozemky (dohody, 

výkupy, převody) 

 

Zhodnocení: Na základě jednání s vlastníky pozemků bylo uzavřeno několik desítek dohod o péči o 

pozemky na základě § 68 ZOPK. Vlastníkům pozemků s nejcennějšími nebo nejohroženějšími biotopy 

byly nabízeny výkupy, v letech 2012–2020 bylo na území NP vykoupeno do vlastnictví státu 57 ha 

pozemků. Zároveň bylo v uvedeném období převedeno do příslušnosti hospodaření Správy NP Podyjí 

176 ha pozemků z jiných státních organizací. Cíl je průběžně naplňován.  

 

12.4. Zajistit vhodnou péči o luční biotopy, pastviny a prvky nelesní dřevinné zeleně 

 

Zhodnocení: Péče o louky byla zajišťována pravidelně kosením s preferencí šetrnějších postupů 

(lištové sekačky, lehká mechanizace, případně ruční práce), na některých druhově chudých trávnících 

(zatravnění orné půdy) byly dosévány vybrané druhy pro zvýšení pestrosti. Ne všechny louky jsou 

v ideálním stavu. Místy dochází lokálně nebo periodicky k šíření agresivních plevelů (třtina křovištní, 

vratič obecný apod.) nebo invazních nepůvodních druhů (americké celíky, vlčí bob). Většinou se ovšem 

úpravou postupů péče podařilo stav takových ploch následně zlepšit. Průběžně jsou v rámci 

výzkumných aktivit testovány nové metody k řešení takových situací (využití poloparazitických rostlin 

k tlumení expanzivních rostlin). Na některých loukách byla využívána pastva na otavách, což ovšem 

vedlo často k rozvoji nežádoucích křovin (růže, hloh). Od této praxe je tedy nutno ustoupit nebo změnit 

metodiku. Snaha o zavedení pastvy na všech plochách historických pastvin se daří jen částečně. 

Pastva byla zahájena na minimálně 6 nových lokalitách, ovšem např. Havranické vřesoviště není dosud 

paseno celoplošně s dostatečnou intenzitou – zbývající plochy jsou udržovány náhradním způsobem, 

obvykle kosením. Největším úspěchem bylo nové zavedení pastvy exmoorských pony na cca 25 ha 

dosud nepasených ploch v NP. Z prvků dřevinné zeleně v nelesní krajině byly nově zakládány zejména 

aleje a stromořadí podél cest a doplňovány solitérní stromy do rozsáhlých bezlesých ploch. Plošně 

rozsáhlejší křoviny byly chráněny zejména v rámci rozhodovacích procesů (povolování kácení). Jejich 

celková rozloha je zřejmě na většině území NP dostatečná, problematická je však kvalita porostů. 

Jednou z možných příčin úbytku populace pěnice vlašské může být právě homogenizace a přestárnutí 

křovin. Tomuto problému bude třeba se věnovat zejména v rámci výzkumných aktivit. Cíl je plněn 

částečně. 
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Zdůvodnění: Nastavení vhodné péče o křovinaté biotopy je velmi obtížné a neexistuje dostatek 

podkladových dat. Rizikové je zejména rozhodování o tom, který porost ponechat bez zásahu a který 

omladit, případně s jakou razancí. Tyto otázky bude nutné dále zkoumat, případně testovat v terénu.   

 

 

12.5. Zajistit ozdravění a další existenci nalezených starých sadů a udržet, v lepším 

případě i rozšířit do krajiny Podyjí odrůdy, které byly dříve tradičně pěstovány, dnes 

však mizí a přežívají často poslední přestárlí jedinci 

 

Zhodnocení: V období platnosti dosavadního plánu péče bylo revitalizováno 16 lokalit starých 

ovocných sadů v NP (a několik dalších skupinových výskytů ovocných dřevin), které byly v různém 

stadiu degradace. Odstranění náletových křovin pomohlo obnovit charakter sadů, přežívající, obvykle 

zanedbané a přehoustlé pěstované dřeviny byly ošetřeny zdravotním, prosvětlovacím a zmlazovacím 

řezem tak, aby znovu poskytly genetický materiál k odběru roubů. Noví jedinci starých odrůd jsou 

pěstovány jednak ve vlastní školce, jednak u smluvních partnerů a vysazovány zpět do krajiny (do 

původních lokalit sadů i do nových prvků). Cíl je průběžně naplňován.  

 

 

12.6. Zachovat funkci umělých podzemních prostor jako úkrytu různých druhů 

živočichů (savců, zejm. netopýrů, obojživelníků, bezobratlých apod.) 

 

Zhodnocení: Bylo provedeno několik technických opatření k záchraně či ochraně těchto prostor: 

statická stabilizace kleneb sklepů, obnova dveří (významných pro zachování mikroklimatu v úkrytu), 

instalace mříží k zabránění rušivých vstupů veřejnosti, vyčištění a odvodnění historických důlních děl 

apod. Úkryty jsou trvale monitorovány, nutná nová opatření budou provedena. Cíl je průběžně 

naplňován. 

 

13.1. Zamezit ničení původních společenstev geograficky nepůvodními druhy, zcela 
zlikvidovat populace invazních druhů I. a II. třídy nebezpečnosti 

 
Zhodnocení: Monitoring výskytu a aktivní regulace invazních druhů rostlin i živočichů probíhá na celém 

území (v lesních, nelesních i vodních biotopech) trvale, v okolí státní hranice též (na základě 

dvoustranných smluv) v úzké spolupráci s rakouským partnerem. Výskyt většiny z nich díky přijatým 

opatřením průběžně klesá. V nelesních biotopech jsou problematické některé druhy bylin (americké 

celíky, vlčí bob mnoholistý), pro něž jsou v rámci plánovaného výzkumu v posledních dvou letech 

testovány nové metody regulace. Zatím však jejich výskyt nezpůsobuje závažnou degradaci cílových 

ekosystémů. Tento cíl je naplňován pouze částečně. 

Zdůvodnění: Pro druhy, jejichž šíření významně narůstá v posledních 10 letech, dosud neexistuje 

spolehlivá metodika likvidace. Proto byly zahájeny výzkumné projekty, které mají potenciálně vhodné 

metody testovat v praxi. Pokud budou aplikovány ve větší míře, bude jejich výsledek nutno teprve 

v budoucnu vyhodnotit. 
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IV. Vodní ekosystémy 

Dlouhodobé cíle 

14. Dosáhnout co nejpřirozenějšího stavu všech vodních toků v území 

Zhodnocení: Řeka v NP je trvale ovlivněna lidskou činností. V plánu péče byl stanoven úkol 

minimalizovat vliv Vranovské přehrady a režimu elektrárny na biotu řeky Dyje. Po dobu platnosti 

předchozího plánu péče se podařilo do správních povinností provozovatele vodní elektrárny zakotvit 

povinnost zajišťovat ekologicky únosný minimální průtok a v rámci dohod s provozovatelem dosáhnout 

omezení používání tří turbín současně pouze na výjimečné případy. Dosažení výraznějšího přiblížení 

přirozenému režimu bránily technické možnosti a dosavadní stav poznání, ovšem trvá zájem na 

omezení kolísání průtoků, způsobeného provozem elektrárny v energetických špičkách, na zajištění 

simulace sezónní křivky průtoků a povodňování. Nebylo nalezeno technické řešení úpravy teplotního 

režimu a obohacení vody o jemnější frakce plavenin. V nejdelším časovém horizontu je žádoucí 

postupná úprava režimu vranovské vodní elektrárny – nevyužívat v režimu energetických špiček, ale 

jako průtočnou. Požadavek na zajištění odpovídající likvidace odpadních vod sídel OP byl splněn. V NP 

nebyla umístěna žádná nová vodní díla (MVE, čerpací zařízení, vzdouvací objekty), na existujících 

nebyly prováděny žádné opravy ani údržba. Na plnění cíle má vliv i činnost v OP NP Podyjí. V zájmu 

zlepšení stavu drobných toků byla měněna struktura krajiny (doplnění dřevin, zatravnění apod.) a 

stanovena omezení pro použití biocidů a hnojiv v částech OP, z nichž odtoková voda ovlivňuje stav 

toků v NP. I přes jen částečné zvýšení přirozenosti režimu řeky Dyje však platí, že stanovený cíl byl 

splněn. V dalším přibližování režimu řeky přirozenému stavu je však žádoucí pokračovat. Může k němu 

přispět i aktuálně prováděný výzkum rakouského partnera zaměřený na omezení splachů 

jemnozrnných sedimentů ze zemědělské půdy do toků v NP. 

 

15. Dosáhnout vyváženého a přirozeného vodního režimu v krajině 

Zhodnocení: Již při tvorbě posledního plánu péče byl však formulován jako dlouhodobý, který nelze 

splnit v období platnosti jediného plánu péče. Tento cíl byl postupně naplňován prostřednictvím úpravy 

krajinné struktury (realizace prvků ÚSES a další doplňování nelesních dřevin, zatravňování orné půdy 

v erozně ohrožených lokalitách, budování nových tůní a obnova biologických funkcí neudržovaných 

vodních nádrží apod.). K plnění cíle vedou ovšem zejména aktivity realizované v OP NP Podyjí. V něm 

jsou ale nástroje ochrany přírody k vymáhání změn poměrně slabé a změn tak lze většinou dosáhnout 

zejména intenzivní osvětou mezi vlastníky pozemků, případně činností na státních pozemcích 

s příslušností Správy NP hospodařit, proto je postup velmi pomalý. Tento cíl tedy splněn nebyl. 

V započatých krocích jak v NP, tak v OP bude nutné nadále pokračovat.  

Zdůvodnění: Již při tvorbě posledního plánu péče byl tento cíl formulován jako dlouhodobý, který nelze 

splnit v období platnosti jediného plánu péče. Správa NP pozvolna, ale systematicky pracuje nejen 

s vlastníky a nájemci pozemků, ale také s obcemi a spolky, které se stále více podílejí na úpravách a 

obohacování krajiny. Dosud ovšem citelně chybí exaktní data, která by ukázala přínos krajinných změn 

i z jiných hledisek, než je ochrana přírody (ekonomika zemědělství, pohoda bydlení apod.).  

 

16. Udržet diverzitu typů vodních ploch a v maximální míře podpořit jejich přirozený nebo 

polopřirozený charakter, zajistit ekologickou stabilitu a ochranu biodiverzity společenstev 

stojatých vod  

Zhodnocení: I tyto cíle jsou dlouhodobé a je nutno je plnit trvale. K plnění cílů v minulém období 

přispělo vybudování nových tůní i revitalizace Čížovského malého rybníka, z průběžných akcí pak 
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pravidelné výlovy za účelem udržení přírodě blízké rybí obsádky. Změny v hospodaření na vodních 

nádržích jiných vlastníků jsou i přes opakovaně proběhnuvší jednání stále nedostatečné. Cíl je tedy 

naplňován pouze částečně. 

Zdůvodnění: Nevhodný stav některých vodních nádrží ve vlastnictví třetích osob je většinou již 

dlouhodobý a nelze zde přímo prokázat aktuálně působící nežádoucí vliv na předměty ochrany NP. 

Změna hospodaření podle doporučení Správy NP by sice předmětům ochrany pravděpodobně 

prospěla, vzhledem k dlouhotrvajícímu nevhodnému stavu biotopů ji však nelze jednoduše vymáhat. 

Nevhodné využívání navíc často neslouží primárně k tvorbě zisku (který by bylo možné kompenzovat 

v rámci náhrady újmy), ale k zájmovým aktivitám, jež nijak kompenzovat nelze.  

 

17. Zachovat co možná nejpřirozenější režim fungování rybích společenstev v drobných 

vodních tocích  

Zhodnocení: Drobné vodní toky značně trpí změnou vodního režimu krajiny vinou dlouhodobé suché 

periody. Všechny přítoky Dyje v posledních letech pravidelně vysychají, trvalá rybí společenstva v nich 

tedy nelze udržet. Tento cíl se tedy stává bezpředmětným a bude možné o něm uvažovat teprve, 

podaří-li se obnovit trvalé zavodnění toků. 

 

18. Zbavit území národního parku a ochranného pásma invazních nepůvodních druhů rostlin a 

živočichů a zabránit jejich šíření 

Zhodnocení: Tento cíl je totožný s cílem č. 9. (platí analogicky pro lesní, nelesní i vodní ekosystémy). 

Zhodnocení a zdůvodnění viz výše u cíle č. 9., a také níže bod 18.1. 

 

Střednědobé cíle 

14.1. Dosáhnout žádoucích změn v režimu využívání vody z Vranovské přehrady 
 
Zhodnocení: Podařilo se prosadit závazného zvýšení minimálního zůstatkového průtoku v Dyji v NP 

z 1 m3/s na úroveň (podle fáze sezóny) kolem 3 m3/s, což odpovídá požadavkům na ekologicky únosný 

režim průtoků. Dále bylo na podkladě deklarace uzavřené mezi provozovatelem elektrárny a Správou 

NP následně dohodnuto, že současné použití všech tří turbín, které způsobuje nepřirozený povodňový 

stav v toku, bude omezeno pouze na výjimečné (např. havarijní) případy. V současné době je v drtivé 

většině případů při špičkování používána současně pouze jedna turbína (změna cca ze 3 na 15 m3/s 

oproti původní změně z 1 na 45 m3/s). Za současné technické úpravy by pravděpodobně bylo možné 

najít ještě další opatření, která by režim průtoků přiblížila přirozenému stavu (např. občasné suplování 

přirozených, např. jarních, povodní), celkově však bylo dosaženo významného pokroku, lze tedy říci, 

že cíl je průběžně naplňován. 

  

14.2. Zajistit vhodné podmínky pro udržení a samoobnovu rybího společenstva zejména 

přizpůsobením rybářského hospodaření a umožněním migrace 

 

Zhodnocení: Základním předpokladem pro co nejpřirozenější fungování rybího společenstva v Dyji je 

přirozený režim průtoků, který se podařilo zajistit (viz bod 14.1 výše). Pozitivní změny rybích populací 

jsou patrné a přirozené rozmnožování některých druhů bylo prokázáno i v rámci výzkumů v řece. Stejně 

tak byla prokázána existence migrace u cílových druhů ryb. Míra závažnosti umělých migračních 

překážek v toku je stále předmětem šetření. Případná opatření na zmírnění bariérového efektu budou 
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zvažována teprve podle výsledků tohoto šetření. Ve spolupráci s rakouským partnerem bylo vytvořeno 

nové umělé trdliště pro rozmnožování pstruha obecného. K navrhovaným změnám rybářského 

hospodaření, které přinášely riziko zvýšení tlaku na rybí společenstvo, vydala Správa NP negativní 

stanovisko a ke změnám nedošlo. Úprava rybářského hospodaření, kterou si vynutilo přijetí novely 

ZOPK z r. 2017, je připravena k projednání s uživatelem rybářského revíru. Cíl je průběžně 

naplňován. 

 

14.3. V maximální míře dosáhnout přírodě blízké podoby drobných vodních toků  

 

Zhodnocení: Drobné vodní toky byly z drtivé většiny již při zřízení NP v přirozeném nebo přírodě 

blízkém stavu. Od té doby podléhají na většině délky působení samovolných přírodních procesů a 

dochází tedy k jejich přirozené renaturalizaci. Cíl je splněn. 

 

 

15.1. Na území národního parku dosáhnout kompletního přechodu k šetrným způsobům 

zemědělského hospodaření 

 

Zhodnocení: K zachování či obnově přirozeného vodního režimu v krajině výrazně přispívá šetrné 

zemědělské hospodaření. Po novele ZOPK v r. 2017 se prostřednictvím dohod s vlastníky a nájemci 

pozemků a správních rozhodnutí podařilo dosáhnout toho, že na zemědělských plochách v NP se 

hospodaří výhradně způsobem, který odpovídá režimu ekologického zemědělství. Cíl byl splněn.  

 
 

16.1. Na stojatých vodách zajistit hospodaření v souladu s požadavky ochrany přírody 
 
Zhodnocení: Stav ekosystémů stojatých vod i jejich složek na pozemcích ve vlastnictví státu 

s příslušností Správy NP hospodařit je uspokojivý. Problém invazních druhů ryb je vyhodnocen níže 

(bod 18.1.). Rybí obsádka v těchto nádržích je udržována buďto nulová nebo v takovém složení, které 

udržuje vysokou kvalitu vody a nepůsobí nadměrný predační tlak. Jiná situace je u vodních nádrží ve 

vlastnictví či spoluvlastnictví jiných vlastníků. Zde dochází často k přerybňování nebo nevhodnému 

druhovému složení rybí obsádky, což vede k výraznému zhoršení kvality vody, likvidaci žádoucích 

porostů vodních makrofyt a nežádoucímu konkurenčnímu tlaku na cílové druhy živočichů (obojživelníci, 

bezobratlí). Tyto nádrže jsou však na území NP ojedinělé a stále probíhají jednání o úpravě 

hospodaření a manipulace, případně o možném výkupu nádrží do státního vlastnictví. Cíl je tedy 

průběžně naplňován. 

 

16.2. Zachovat stav a diverzitu vodních ploch  

 

Zhodnocení: Veškeré vodní plochy byly zachovány, probíhaly pravidelné výlovy rybníků k udržení 

žádoucího stavu rybí obsádky a v nutných případech jejich odbahnění a opravy hrází. Pro zvýšení 

nabídky konkurenčně slabým druhům a citlivým mokřadním ekosystémům byly vytvořeny dvě nové 

tůně bez rybí obsádky. Podklady pro vybudování další tůně jsou připraveny. Byly zmapovány periodické 

polní mokřady a prameniště, aby mohly být v následujícím období zahrnuty do podkladů v rámci LPIS, 

čímž bude formálně zajištěna jejich ochrana. V souvislosti s ochranou polních mokřadů a pramenišť 

Správa NP trvala na požadavku nebudovat nové a neobnovovat existující odvodnění zemědělských 

pozemků (meliorace). Cíl byl splněn. 

 

 

 



54 
 

18.1. Provádět cílenou redukci populací střevličky východní a karase stříbřitého   
 
Zhodnocení: Zmíněné invazní druhy ryb jsou ze všech vodních nádrží pravidelně odstraňovány, 

ovšem jejich populace viditelně neklesají. Pravidelné zásahy jsou tedy nutné trvale. Prozatím se daří 

alespoň zachovat některé nádrže bez jejich výskytu. Tento cíl je naplňován pouze částečně. 

 

Zdůvodnění: Pro eliminaci či alespoň výraznou redukci populací invazních druhů ryb prozatím chybí 

dostupná metodika. Jejich šíření je problémem vodních nádrží nejen v ČR. Jedinou spolehlivou 

metodou likvidace je ponechávání nádrží bez vody v dlouhých periodách (letnění či zimnění rybníků), 

což ovšem v NP nelze používat často a u některých nádrží vůbec z důvodu ochrany dalších přírodních 

fenoménů (jiné druhy živočichů, vodní makrofyta). Nádrže, které jsou touto metodou invazních druhů 

zbaveny, navíc tyto druhy obvykle rychle opět invadují. Maximum, které lze dostupnými metodami 

dosáhnout, je tedy co největší redukce při výlovech a občasné letnění či zimnění těch nádrží, u nichž 

je to z hlediska OP možné. 

 

 
 
V. Složky ekosystémů 
 
Dlouhodobé cíle 

19. Zajistit péči o území zařazená do soustavy Natura 2000 tak, aby stav předmětů ochrany i 

dalších evropsky významných druhů a společenstev zůstal setrvalý, nebo se zlepšoval 

 
Zhodnocení: Dle vyhodnocení v kap. 2.1 je stav většiny předmětů ochrany setrvalý, případně se 

zlepšuje. Pokud jde o složky biotopů, které jsou předmětem ochrany EVL, nedaří se zastavit klesající 

trend populace koniklece velkokvětého a střevíčníku pantoflíčku. Aktuální rozšíření pastvy, resp. 

prosvětlení lesních porostů by jednomu, resp. druhému mohlo prospět, výsledek bude třeba vyhodnotit 

v následujících letech. Podobně je tomu v případě dosud mírně klesající populace strakapouda jižního, 

jíž by mohly prospět aktivity při obnově ovocných sadů aj. výsadeb v krajině. Důvody poklesu populace 

pěnice vlašské zatím nejsou zcela zřejmé. Cíl je naplňován pouze částečně.  

Zdůvodnění: U biotopů a druhů, v jejichž prospěch byla přijata významná opatření teprve v posledních 

letech, se péče zatím neprojevila zlepšením stavu, lze je ale do budoucna předpokládat. V případě 

pěnice vlašské může být příčinou razantní změna stavu vhodných biotopů: křoviny byly zčásti z krajiny 

odstraněny při změně využívání pozemků, zčásti degradovaly vinou přirozeného odrůstání a 

zahušťování (takové křoviny již pěnice ke hnízdění nevyhledává). Bude důležité význam těchto změn 

odborně posoudit a následně přijmout doporučená opatření (zvýšit ochranu vhodných křovinatých 

biotopů před klučením, případně zvýšit rozsah péče při zmlazování existujících křovin).  

 
20. Znát aktuální údaje o výskytu a nárocích zvláště chráněných a vzácných taxonů a zachovat 

populace těchto taxonů v území 

Zhodnocení: S výjimkou dvou druhů, jejichž detekce v terénu je velmi obtížná, případně bez destrukce 

biotopu nemožná (šikoušek zelený a kovařík fialový), podrobné informace o populacích předmětů 

ochrany, jejich bionomii a trendech jejich vývoje existují, jsou průběžně doplňovány a jsou Správě NP 

k dispozici. Ta je využívá pro plánování péče o biotopy. Trend většiny populací je stabilní nebo rostoucí. 

Výjimky tvoří klesající populace některých složek biotopů, které jsou předmětem ochrany EVL a PO 

(koniklec velkokvětý, střevíčník pantoflíček, pěnice vlašská a strakapoud jižní – viz vysvětlení u cíle 

č. 11. a 19.). Cíl je naplňován. 
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21. Zachování fragmentů místních populací lesních dřevin včetně keřů, ochrana, podpora a 
aktivní reprodukce genofondu lesních dřevin a keřů 

 
Zhodnocení: V porostech jsou vytipovány semenné stromy z místních populací, z nichž je pravidelně 

prováděn sběr semen a následné pěstování vlastního reprodukčního materiálu ve vlastních školkách. 

Ten je následně používán k výsadbě do porostů v NP. Podpora místních populací se provádí i přímou 

síjí in situ. Cíl je naplňován. 

 
Střednědobé cíle 

20.1. Udržet či zvýšit stav populací a vytvořit podmínky pro trvalý výskyt nalezených 
zvláště chráněných, ohrožených a vzácných taxonů   

20.2. Zajistit existenci a prosperitu „světlinových“ druhů, zejména populace jasoně 
dymnivkového 

20.3. Zajistit existenci a prosperitu populací saproxylického hmyzu (např. tesaříka 
obrovského a druhů s podobnými nároky) 

20.4. Upřednostnit ochranu biotopů obojživelníků a v případě potřeby pro ně vytvořit 
vhodné podmínky 

20.5. Využít závěry výzkumu užovky stromové v NP Podyjí/Thayatal (dokončení v r. 
2011) ke zlepšení ochrany tohoto druhu 

20.6. Zajistit ochranu strakapouda jižního, pěnice vlašské a dudka chocholatého 

 

Zhodnocení: Tyto střednědobé cíle vedou k naplnění dlouhodobých cílů jak pro předměty ochrany 

soustavy Natura 2000 (bod 19.), tak další předměty ochrany NP (bod 20.). Členění území na ÚCS a 

ÚTP, které je respektováno novou zonací, byl vymezen dostatečný prostor jak pro zachování biotopů 

vhodný pro složky ekosystémů vázaných na samovolný vývoj přírody, tak pro péči o složky ekosystémů 

vázané na trvalou péči. Snaha o maximální pestrost typů péče, a tedy pestrost variant jednotlivých 

ekosystémů i jejich sukcesních stádií vedla k zachování dobrého stavu populací většiny předmětů 

ochrany NP. Výjimky jsou popsány a zdůvodněny v kap. 2.1.4 a 2.4.4. Vyhodnocení úbytku populace 

koniklece velkokvětého, střevíčníku pantoflíčku, strakapouda jižního a pěnice vlašské viz bod 19. (pro 

pěnici též bod 12.4). Cíle jsou z větší části naplňovány. 

 

Zdůvodnění: Pro podporu koniklece velkokvětého byly významně rozšířeny plochy pastvin (zejména 

ovcí, ale také exmoorských pony), k podpoře střevíčníku pantoflíčku proběhlo v r. 2020 razantní 

prosvětlení sousedního lesního porostu, které by mělo vést k zastavení úbytku populace. Výskyt 

strakapouda jižního by měly podpořit nedávné revitalizace starých sadů a dalších dřevinných výsadeb 

v nelesní krajině. U pěnice vlašské bližší vysvětlení viz bod 12.4. 

 

20.7. Zaměřit se na ochranu důležitých letních i zimních úkrytů netopýrů 

 

Zhodnocení: Všechny známé významné úkryty netopýrů jsou každoročně monitorovány a až na 

výjimky jsou v dobrém stavu. Nezodpovědným konáním bývalého vlastníka došlo k postupnému zániku 

jednoho významného zimního úkrytu, většina kolonie z něj však naštěstí zřejmě využila jiných možností 

v okolí. Další úkryt (jedné z nejvýznamnějších letních kolonií netopýra brvitého na jižní Moravě) se 

podařilo v dohodě s vlastníkem zabezpečit proti rušení a probíhají jednání o možnosti jeho výkupu do 

státního vlastnictví. Jsou připraveny podklady pro statické zajištění úkrytu významné letní kolonie 

vrápence malého, bohužel se již řadu let nedaří získat na realizaci finanční prostředky. Přes zmíněné 

drobné komplikace lze říci, že cíl je průběžně naplňován.  
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3 Návrhová část 

3.1 Postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany národního parku a 

předpokládaný termín jejich dosažení 

Dlouhodobé cíle ochrany přírody NP jsou uvedeny v kap. 1.1. Plánovaný postup naplňování 

dlouhodobých cílů ochrany NP dle § 15 odst. 3 ZOPK je uveden v tabulce níže. Naplňování třetího cíle 

ochrany spočívá v nezhoršování, popř. zlepšování dochovaného stavu přírodních stanovišť a populací 

druhů, které jsou předmětem ochrany EVL a PO v NP, tak, jak to vyplývá z mezinárodních závazků. 

NP Podyjí tvoří územně jeden biologicky kontinuální celek s přiléhajícím rakouským NP Thayatal, a 

jako jediný a nedělitelný přírodní prvek propojující regiony na obou stranách hranice musí být vnímáno 

i do budoucna. Proto budou veškeré aktivity směřující k naplňování cílů ochrany NP koordinovány a 

slaďovány se správou území na rakouské straně tak, aby si režim přiléhajících území odpovídal a 

nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivňování stavu předmětů ochrany přes státní hranici. 

Dále jsou uvedeny rámcové zásady, které budou respektovány v jednotlivých zónách ochrany přírody 

při všech zásazích směřujících k naplňování cílů. 

Postup naplňování dlouhodobého cíle zón ochrany přírody 

Předpokládaná změna zonace v roce 2020 2040 2060 

Zóna – dlouhodobý cíl ochrany přírody Zastoupení zón na území NP [%] 

a – přírodní – procesy 37,0 58,5 71,0 (69,7) 

b – přírodě blízká – procesy 23,0 7,4 0 (1,3) 

c – soustředěné péče o přírodu cíl a) – procesy  6,9 6,0 1 

c – soustředěné péče o přírodu cíl b) – trvalá péče 33,0 28,0 28,0 

d – kulturní krajiny – není stanoven 0,1 0,1 0,1 

 

Naplňování dlouhodobých cílů NP dle § 15 odst. 3 ZOPK je v souladu s dlouhodobým cílem ochrany 

NP ve vazbě na lokality soustavy Natura 2000. Centrum výskytu přírodních stanovišť a biotopů druhů 

závislých na trvalé péči se nachází mimo zónu přírodní, přírodě blízkou a část zóny soustředěné péče 

o přírodu s cílem „procesy“ a předpokládá se zajištění odpovídajícího managementu za účelem 

zachování či obnovy jejich příznivého stavu. Ostatní fenomény budou ponechány bez managementu či 

bude realizován management, který je v souladu s jejich ekologickými nároky. 

 

Způsob naplňování dlouhodobých cílů: rámcové zásady, které je nutno dodržet při činnosti 

v krajině a harmonogram základních kroků směřujících k naplňování dlouhodobých cílů 

ochrany NP 

Zóna přírodní 

Rámcové zásady: 

• umožnit nerušený průběh přírodních dějů v jejich přirozené dynamice, 

• výjimečné zásahy (§ 18a, odst. 1 ZOKP) provádět v minimálním rozsahu a takovým způsobem, aby 

byla co nejméně narušena kontinuita přírodní dynamiky. 

• na celé rozloze zóny provádět lokální (bodová) opatření k eliminaci invazních druhů, obnově 

narušeného vodního režimu, regulaci spárkaté zvěře a odstraňování starých zátěží a také (za splnění 
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podmínky zásadní části populace v neintervenčních zónách – viz Strategické cíle ochrany 

jednotlivých zón v kap. 1) za účelem ochrany populací zvláště chráněných druhů. Vždy předem 

provést porovnání přínosů a rizik zásahu pro ekosystémy v celém území a opatření provést pouze 

v případě výrazné převahy přínosů, a to v technicky nejšetrnější variantě. 

• kontinuálně sledovat a vyhodnocovat stav a vývoj předmětů ochrany. 

• průběžně zvyšovat rozlohu ekosystémů, ve kterých mohou nerušeně probíhat přírodní procesy, tak, 

aby bylo do roku 2060 dosaženo jejich plošného podílu v území NP Podyjí/Thayatal min. 75 %, dle 

současné strategie NP Thayatal tedy min. 71 % území NP Podyjí. 

 

Zóna přírodní zaujímá v současnosti 2328 ha, tj. 37 % rozlohy NP Podyjí, a dlouhodobý cíl „procesy“, 

tzn. zachování a umožnění nerušeného průběhu přírodních procesů, je zde naplněn. Do průběhu 

přírodních procesů nebude zasahováno s výjimkou opatření dle § 18a odst. 1 ZOPK, zejm. zásahy proti 

šíření geograficky nepůvodních druhů, regulace početních stavů spárkaté zvěře, lokálních zásahů za 

účelem ochrany populací zvláště chráněných druhů a zajištění bezpečnosti turistických cest. 

Dlouhodobý cíl se zde opírá o naplnění kritérií IUCN pro kategorii II chráněných území, tedy minimálně 

75 % rozlohy ponechat samovolnému vývoji. Vzhledem k tomu, že považujeme území NP 

Podyjí/Thayatal za jediný přírodně nedělitelný celek, vztahujeme též tento dlouhodobý cíl k celému 

přeshraničnímu území. NP Thayatal samostatně má stanoven cílový podíl plochy ponechané 

samovolnému vývoji větší než 90 % (1230 ha z celkových 1358) a dle aktuální strategie se má tento 

podíl ještě nepatrně zvýšit. K naplnění kritéria IUCN pak postačí ponechat samovolnému vývoji něco 

málo přes 71 % území NP Podyjí. Podle toho je nastaven dlouhodobý cíl. Pro období platnosti těchto 

zásad péče předpokládáme dosažení samovolného vývoje na 58,5 % území. Hlavním důvodem, proč 

ponecháváme podíl území ponechaného samovolnému vývoji na minimální hranici naplnění kritérií 

IUCN, je vysoká a nenahraditelná přírodní hodnota biotopů bezlesí a světlých lesů, které se alespoň 

prozatím neobejdou bez lidské péče. Ve velmi dlouhodobém horizontu nelze vyloučit, že nástupem 

přirozeného rozpadu přírodě blízkých lesů na rozsáhlých plochách bude část biotopů pod trvalou péčí 

nahrazena přirozeně vznikajícími světlinami. Pak by bylo možné zvýšit procento ploch v samovolnosti 

i v české části území. Do roku 2060 však tuto změnu nelze očekávat.  

Převody ploch ze zóny přírodní do zón s vyšším stupněm možné intervence se nepředpokládají.  

 

Zóna přírodě blízká 

• směřovat k dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům, 

• postupně rozšiřovat území s nerušeným průběhem přírodních dějů, 

• jednorázovým zásahem upravit částečně, popř. významně pozměněné ekosystémy směrem 

k přirozenému stavu a ponechat je samovolnému vývoji, 

• i v částečně popř. významně pozměněných ekosystémech připouštět spontánní sukcesi, 

• nezhoršovat současný stav předmětů ochrany, nesnižovat zachovalost přírodních stanovišť a 

stanovišť druhů, 

• zachovávat habitatovou tradici a biologické dědictví ekosystémů, 

• podporovat heterogenitu, diverzitu a stabilitu ekosystémů, 

• podporovat přirozenou obnovu, 

• umělou obnovu striktně využívat pouze pro doplnění jednotlivých kusů chybějících cílových druhů 

dřevin, 

• výjimečné zásahy (§ 18a, odst. 1 ZOKP) provádět v minimálním rozsahu a takovým způsobem, aby 

byla co nejméně narušena kontinuita přírodní dynamiky, 
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•  na celé rozloze zóny provádět lokální (bodová) opatření k eliminaci invazních druhů, obnově 

narušeného vodního režimu, regulaci spárkaté zvěře a odstraňování starých zátěží a také (za splnění 

podmínky zásadní části populace v neintervenčních zónách – viz Strategické cíle ochrany 

jednotlivých zón v kap. 1) za účelem ochrany populací zvláště chráněných druhů. Vždy předem 

provést porovnání přínosů a rizik zásahu pro ekosystémy v celém území a opatření provést pouze 

v případě výrazné převahy přínosů, a to v technicky nejšetrnější variantě, 

• kontinuálně sledovat a vyhodnocovat stav a vývoj předmětů ochrany. 

Převody ploch ze zóny přírodě blízké do zón s vyšším stupněm možné intervence (zóna soustředěné 

péče o přírodu) se nepředpokládají. V případě řeky Dyje se předpokládá setrvání v zóně přírodě blízké, 

zásadní zvyšování stupně přirozenosti biotopu je za současné úrovně poznání nereálné. Pravidla pro 

vodní režim budou však taková, aby docházelo v rámci současných technických možností k co 

nejmenší intervenci do samovolných procesů. Pravidla tedy budou v souladu s Deklarací o společném 

postupu při zajištění ekologicky únosného režimu průtoků v řece Dyji (viz příloha č. 4.2.3), případně 

aktuálním manipulačním řádem, nebo přísnější.  

 

Zóna soustředěné péče o přírodu 

V části, kde jsou dlouhodobým cílem „procesy“: 

• směřovat k dosažení stavu odpovídajícího přirozeným nebo částečně pozměněným 

ekosystémům, 

• postupně rozšiřovat území s nerušeným průběhem přírodních dějů, 

• rekonstruovat postupnými zásahy významně pozměněné ekosystémy směrem k přirozenému stavu 

a následně je ponechat samovolnému vývoji, 

• jednorázovým zásahem upravit částečně, popř. významně pozměněné ekosystémy směrem 

k přirozenému stavu a ponechat je samovolnému vývoji, 

• i v částečně popř. významně pozměněných ekosystémech připouštět spontánní sukcesi, 

• snižovat rozlohu lesa nepůvodního aktivním přiblížením ekosystémů přírodě blízkému stavu (vč. 

umělé obnovy v místech s nedostatečným zdrojem diaspor pro obnovu přirozenou) až k jeho úplnému 

vymizení, 

• mimo plochy lesa nepůvodního striktně využívat umělou obnovu pouze pro doplnění jednotlivých 

kusů chybějících cílových druhů dřevin, 

• nezhoršovat současný stav předmětů ochrany, nesnižovat zachovalost přírodních stanovišť a 

stanovišť druhů, 

• zachovávat habitatovou tradici a biologické dědictví ekosystémů, 

• podporovat heterogenitu, diverzitu a stabilitu ekosystémů, 

• podporovat přirozenou obnovu a sukcesi, 

• výjimečné zásahy (§ 18a, odst. 1 ZOKP) provádět v minimálním rozsahu a takovým způsobem, aby 

byla co nejméně narušena kontinuita přírodní dynamiky, 

• při péči o biotopy preferovat přírodě blízké postupy a šetrné technologie respektující požadavky 

ochrany předmětů ochrany, 

•  na celé rozloze zóny provádět lokální (bodová) opatření k eliminaci invazních druhů, obnově 

narušeného vodního režimu, regulaci spárkaté zvěře a odstraňování starých zátěží a také (za splnění 

podmínky zásadní části populace v neintervenčních zónách – viz Strategické cíle ochrany 

jednotlivých zón v kap. 1) za účelem ochrany populací zvláště chráněných druhů. Vždy předem 

provést porovnání přínosů a rizik zásahu pro ekosystémy v celém území a opatření provést pouze 

v případě výrazné převahy přínosů, a to v technicky nejšetrnější variantě, 

• kontinuálně sledovat a vyhodnocovat stav a vývoj předmětů ochrany. 
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V části, kde je dlouhodobým cílem „trvalá péče“: 

• aktivním managementem zachovat cenné člověkem pozměněné lesní, nelesní i vodní ekosystémy 

včetně jejich složek, které pro svou existenci vyžadují trvalé aktivní zásahy člověka, 

• nezhoršovat současný stav a zachovalost ekosystémů, zachovat dostatečnou rozlohu nelesních a 

vodních ekosystémů (alespoň současných 723 ha), 

• zachovávat habitatovou tradici a biologické dědictví ekosystémů, 

• podporovat heterogenitu, diverzitu a stabilitu ekosystémů, 

• zachovat současnou rozlohu lesů významných pro biodiverzitu (asi 1359 ha), 

• při obnově lesních společenstev podporovat a upřednostňovat přirozenou obnovu a sukcesi, 

• umělou obnovu využívat jen v nezbytných případech jako doplněk přirozené obnovy, 

• snižovat rozlohu lesa nepůvodního aktivním přiblížením ekosystémů přírodě blízkému stavu až 

k jeho úplnému vymizení, 

• umožnit šetrné hospodářské využívání pozemků, pokud není v rozporu s cílem ochrany, 

• při péči o biotopy i hospodářském využívání pozemků preferovat přírodě blízké postupy a šetrné 

technologie respektující požadavky péče o předměty ochrany, 

•  na celé rozloze zóny provádět opatření k eliminaci invazních druhů, obnově narušeného vodního 

režimu, regulaci spárkaté zvěře a odstraňování starých zátěží. Vždy předem provést porovnání 

přínosů a rizik zásahu pro ekosystémy v celém území a opatření provést pouze v případě výrazné 

převahy přínosů, a to v technicky nejšetrnější variantě, 

• kontinuálně sledovat a vyhodnocovat stav a vývoj předmětů ochrany. 

Současná zóna soustředěné péče má rozlohu 2517 ha, tj. 39,9 % rozlohy NP Podyjí.  

 

Zóna kulturní krajiny 

V zóně kulturní krajiny není dlouhodobý cíl ochrany NP stanoven. Veškerá činnost v této zóně však 

musí být v souladu s § 15 odst. 2 a § 18a odst. 4 ZOPK a nesmí být narušeno zachování dobrého stavu 

předmětů ochrany EVL a PO. 

 

3.2 Stanovení střednědobých cílů pro jednotlivé předměty ochrany 

 

Některé činnosti budou probíhat stejnými postupy ve všech typech biotopů a bez rozdílu stupňů 

přirozenosti. Pro tyto činnosti jsou střednědobé cíle obecně formulovány zde, rámcové postupy pak 

v kap. 3.3.  

 

► I v zóně soustředěné péče o přírodu (resp. v její části, kde je dlouhodobým cílem „trvalá 

péče“) ponechat vybrané plochy samovolnému vývoji, pokud to nenaruší dosažení cíle zóny.  

► Redukovat výskyt invazních druhů.  

► Vytvořit a ověřit systém pravidelné celoplošné kontroly výskytu invazních druhů v území. 

► Regulovat spárkatou zvěř. 

► Provádět obnovu vodního režimu. 

► Odstraňovat staré zátěže. 

► Dbát na zachování rozlohy a zachování/zlepšení stavu přírodních stanovišť. 
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Jednotlivá rámcová opatření budou rozpracována v navazujících krátkodobých dokumentech do 

podrobných pracovních postupů. Výskyt invazních druhů je třeba snížit na takovou úroveň, aby 

neohrožovaly zachování dobrého stavu cílových ekosystémů ani populací cílových druhů. Stejně tak 

početnost spárkaté zvěře musí být taková, aby byla umožněna přirozená dynamika ekosystémů i 

populací (přirozená obnova lesa, dobrý stav stepních trávníků apod.) a nedocházelo k nežádoucím 

změnám v ekosystémech (poškození vegetace sešlapem, změny způsobené vysokou dotací živin do 

půdy). 

Odstraňování nefunkčních technických zařízení, staveb aj. starých zátěží bude probíhat již pouze 

v případech, kdy bude vyhodnoceno jako účelné. Pokud se nefunkční zařízení již samovolně rozpadá 

a plocha se přirozeně začleňuje do okolních biotopů, jeho vliv na ekosystémy je zanedbatelný a zároveň 

neexistuje latentní riziko např. uvolňování nebezpečných látek, mělo by razantní odstranění významně 

větší negativní vliv na biotopy než ponechání nefunkčního zařízení postupnému rozpadu.  

Opatření směřují k dosažení jednoho, či druhého dlouhodobého cíle (viz kap. 1.1) v závislosti na tom, 

v které zóně konkrétní plocha leží. 

 

3.2.1 Přirozené ekosystémy 

 

Lesní a nelesní ekosystémy 

► Zachování rozlohy, stavu a lokalizace (s možností výjimečného zásahu dle § 18 a odst. 1 ZOPK).  

Výchozí stav viz mapa stavu ekosystémů v příloze č. 4.1.7. Cílem pro většinu rozlohy přirozených 

ekosystémů v NP je umožnění přirozené dynamiky, a to i na většině plochy přirozených ekosystémů 

v zóně soustředěné péče o přírodu (výjimka je popsána v následujícím odstavci). Proto nejsou 

v těchto ekosystémech plánována žádná opatření s výjimkou opatření prováděných plošně bez 

závislosti na stupni přirozenosti ekosystémů (viz 3.2, úvod). I v přirozených ekosystémech budou 

probíhat v přísně omezeném režimu a při respektování habitatové kontinuity zásahy k podpoře 

ZCHD v rámci výjimek povolených v § 18a odst. 1 ZOPK, případně k zachování stavu předmětů 

ochrany EVL, ty však nepovedou ke změně stupně přirozenosti lesních ekosystémů. Opatřením je 

plněn hlavní cíl „procesy“. 

 

► Dosažení cílového stavu na min. 10 ha přirozených biotopů v plochách určených k trvalé péči  

 

Minoritní část přirozených lesních ekosystémů leží i v plochách zóny soustředěné péče o přírodu 

s cílem „trvalá péče“, kde jsou plánovány rozsáhlé zásahy ve prospěch ekosystémů a jejich složek 

závislých na trvalé péči (např. v plochách určených pro obnovu výmladkového hospodaření). Jde o 

1,2 % z celkové rozlohy přirozených ekosystémů, v nichž dojde ke změně stupně přirozenosti ovšem 

přísně specifikovaným způsobem, který povede ke zlepšení podmínek cílových ekosystémů a jejich 

složek závislých na trvalé péči. Opatřením je plněn hlavní cíl „trvalá péče“. 

 

Vodní ekosystémy 

► Snížení obsahu nežádoucích látek v tocích úpravou režimu užívání chemických prostředků 

především při zemědělském hospodaření v NP, ale zejména v OP. 

► Snížení pravděpodobnosti nebo zkrácení period vysychání toků úpravou struktury krajiny 

v OP. Nové krajinné prvky (remízky, zatravnění apod.) budou založeny na min. 5 ha orné půdy.  
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3.2.2 Částečně pozměněné ekosystémy 

 

Těžiště výskytu částečně pozměněných ekosystémů leží v zóně přírodě blízké. Stav biotopů v ploše 

současné zóny přírodě blízké by se měl změnit směrem k vyššímu stupni přirozenosti tak, aby mohla 

být celá plocha této zóny přesunuta do zóny přírodní (aktivním přiblížením ekosystémů přírodě 

blízkému stavu nebo konsensuálním rozhodnutím o aktuálním ponechání ekosystému samovolnému 

vývoji). Rozloha zóny přírodní tedy má narůst o dalších 1430 ha, tj. 23 % rozlohy NP Podyjí. Výjimku 

může tvořit řeka Dyje, kde sice není plánována aktivní intervence, ale stav řeky je natolik pozměněn 

existencí Vranovské přehrady, že nebude možné ji zařadit do zóny přírodní. Jde o 82 ha (tedy 1,3 % 

území NP). Zvýšit stupeň přirozenosti toku řeky však zůstává dlouhodobým cílem péče. 

Lesní ekosystémy 

► Aktivní přiblížení 1348 ha (1430 ha zóny přírodě blízké bez 82 ha plochy řeky Dyje) částečně 

pozměněných ekosystémů k přírodě blízkému stavu s následným ponecháním přírodním 

procesům.  

 

Tato opatření směřují k cíli „procesy“.  

 

 

Nelesní ekosystémy  

► Udržení stavu i rozlohy (dle záznamů z monitoringu biotopů Natura 2000).  

 

Jde zejména o biotopy křovinatých lesostepních strání na vápnitém podloží, které byly původně 

považovány za přirozené, v poslední době však vykazují tendenci k zarůstání dřevinami. Bude nutná 

občasná redukce dřevin. Nejpodrobnější data o výskytu těchto ekosystémů lze najít v záznamech 

z monitoringu biotopů Natura 2000, proto byl tento podklad vybrán jako indikátor.  

 

Tato opatření směřují k cíli „trvalá péče“.  

 

 

Vodní ekosystémy 

 

► Biotop řeky Dyje ponechat v režimu maximálně blízkém přirozeným podmínkám a docílit 

existenci samostatně se udržujícího společenstva v přirozené populační struktuře za 

změněných podmínek. Bude-li to možné dále ji přirozenému stavu aktivně přibližovat.   

 

3.2.3 Významně pozměněné ekosystémy 

 

Stav biotopů v části plochy současné zóny soustředěné péče o přírodu, v níž jsou dlouhodobým cílem 

„procesy“, by se měl změnit směrem k vyššímu stupni přirozenosti tak, aby mohlo být 437 ha částečně 

zrekonstruovaných ekosystémů přesunuto do zóny přírodě blízké, případně přímo do zóny přírodní 

(aktivním přiblížením ekosystémů přírodě blízkému stavu nebo konsensuálním rozhodnutím o 

aktuálním ponechání ekosystému samovolnému vývoji).  
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Lesní ekosystémy 

► Aktivní přiblížení 437 ha významně pozměněných ekosystémů směrem k přírodě blízkému 

stavu s následným ponecháním samovolným procesům, prostřednictvím tzv. obnovního 

managementu.  

 

Splněním výše uvedených cílů dojde na 437 ha ke změně stavu ekosystémů z významně pozměněných 

na částečně pozměněné. 

 

Tato opatření směřují k cíli „procesy“. 

► Zachování nebo zlepšování stavu porostů, v nichž budou probíhat trvalé zásahy k podpoře 

biodiverzity, jejíž zachování je podmíněno činností člověka, dle rámcových zásad dle kap. 3.1 

a prostřednictvím opatření uvedených v kap. 3.3. 

 

Výsledkem výše uvedených opatření bude setrvalý nebo stoupající trend populací předmětů ochrany 

(viz tab. 1 a 2 v kap. 4.2.2), ale i dalších významných biotopů a druhů (viz tab. 4 a 5 v kap. 4.2.2). 

 

Tato opatření směřují k cíli „trvalá péče“. 

 

Suchozemské nelesní ekosystémy  

► Prostřednictvím aktivních zásahů zachovat stav nelesních ekosystémů a zabránit úbytku 

jejich rozlohy, zlepšit stav degradovaných nelesních biotopů. 

 

 

Výsledkem výše uvedených opatření bude setrvalý nebo stoupající trend populací předmětů ochrany 

(viz tab. 1 a 2 v kap. 4.2.2), ale i dalších významných biotopů a druhů (viz tab. 4 a 5 v kap. 4.2.2) a 

nesnížení reprezentativnosti na min. 200 ha evidovaných nelesních biotopů. 

 

Výše uvedená opatření směřují k cíli „trvalá péče“. 

 

 

Vodní ekosystémy 

► Ekosystémy určené k podpoře přirozené dynamiky aktivně přiblížit přirozenému stavu. 

 

Tato opatření směřují k cíli „procesy“. 

 

► Zajistit příznivý stav a dostatečné zastoupení ekosystémů určených k podpoře biodiverzity 

aktivními zásahy.  

 

Tato opatření směřují k cíli „trvalá péče“. 
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3.2.4 Složky ekosystémů tvořících předmět ochrany NP 

 

Předměty ochrany EVL 

 

Čolek dravý (Triturus carnifex):  

► Průběžnou péčí o lokality s výskytem druhu a zvýšením počtu vhodných lokalit v NP a OP 

o 5–10 % udržet, případně zvýšit početnost a vitalitu populace.   

 

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis):  

► Vhodnou péčí dosáhnout stabilizace početnosti druhu na všech lokalitách.    

 

Kovařík fialový (Limoniscus violaceus):  

► Zajistit dostatek vhodných biotopů a udržet výskyt druhu v území.   

► Získat ucelené údaje o existujících biotopech. 

 

Netopýr černý (Barbastella barbastellus):  

► Zachovat dostatek vhodných biotopů (doupné stromy a jiné štěrbinovité prostory v přírodě 

blízkých lesích). 

► Zachovat funkčnost vhodných zimních úkrytů (sklepy v údolí) a jejich přístupnost pro 

netopýry. 

► Zabránit vzniku významných migračních překážek i mimo území NP a OP. 

 

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii):  

► Zachovat dostatek vhodných biotopů (doupné stromy a jiné štěrbinovité prostory v přírodě 

blízkých lesích).  

► Zajistit dostatek informací o trendu vývoje populace. 

► Důsledně zabezpečit klidový režim na významné lokalitě Ledových slují. 

► Zabránit vzniku významných migračních překážek i mimo území NP a OP. 

 

Přástevník kostivalový* (Callimorpha quadripunctaria) 

► Zajistit dostatek vhodných biotopů a udržet výskyt druhu v území.   

 

Roháč obecný (Lucanus cervus):  

► Aplikací speciálních variant standardních metod péče o biotopy trvale udržet nebo rozšířit 

nabídku vhodných mikrobiotopů pro druh.   

 

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus):  

► Zachovat všechny mikrolokality a zachovat, nebo lépe zvýšit početnosti populace. 
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Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis):  

► Zachovat vhodné biotopy a podporovat růst jejich plošného podílu v území.  

 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo):  

► Aplikací speciálních variant standardních metod péče o biotopy trvale udržet nebo rozšířit 

nabídku vhodných mikrobiotopů pro druh.   

 

Vranka obecná (Cottus gobio):  

► Zachovat, případně dále zvýšit stupeň přirozenosti ekosystému řeky.    

 

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros):  

► Zachovat, příp. obnovit dobrý stav všech významných letních i zimních úkrytů druhu.   

 

Další předměty ochrany NP 

 

Dudek chocholatý (Upupa epops):  

► Vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění. Doložit hnízdění ideálně 15 párů na území NP 

a OP. 

 

Hnědásek podunajský (Melitaea britomartis):  

► Zajistit dostatek vhodných biotopů v NP i OP a dosáhnout rozšíření populace druhu.   

 

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne):  

► Zachovat, příp. rozšířit nabídku vhodných biotopů. 

 

Jeřáb kornoutolistý (Sorbus cuculifera):  

► Zachovat, případně zlepšit stav biotopů vhodných pro druh v oblasti jeho výskytu alespoň 

v současné rozloze.   

 

Krasec (Dicerca furcata): 

► Zachovat a postupně rozšiřovat nabídku vhodných biotopů druhu.    

 

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus):  

► Eliminovat působení negativních vlivů na již známých zimovištích. 

► Získat nejvýznamnější známé zimoviště v regionu do majetku státu.  
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► Důsledně zabezpečit klidový režim na významné lokalitě Ledových slují.  

► Zabránit vzniku významných migračních překážek i mimo území NP a OP. 

 

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria):  

► Vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění. Dosáhnout stavu populace optimálně 

v rozmezí 20–50 hnízdících párů na území NP a OP.  

 

Polokrovečník (Necydalis ulmi):  

► Zachovat maximální nabídku vhodných biotopů jak v lesních porostech, tak na 

jednotlivých stromech na bezlesí.  

► Podrobně zmapovat lokality potenciálního výskytu druhu. 

 

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus):  

► Vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění. Dosáhnout stavu populace optimálně 

v rozmezí 20–30 hnízdících párů na území NP a OP. 

   

Užovka stromová (Zamenis longissimus):  

► Snížit riziko kolizí jedinců s cykloturisty. 

► Rozšířit monitoring populace i mimo dnes známá místa včetně okrajových částí NP a OP. 

 

Všechna opatření v kap. 3.2.4 směřují k cíli „trvalá péče“. 

 

 

3.3 Základní principy péče o předměty ochrany národních parků, členěné podle 

zón ochrany přírody národního parku, včetně řešení střetů plynoucích 

z odlišných nároků jednotlivých složek ekosystémů na potřebnou péči 

z hlediska priorit a cílů ochrany národního parku 

Rozsah možné intervence v jednotlivých částech území je obecně stanoven jejich zařazením do 

jednotlivých zón ochrany přírody, proto jsou i základní principy péče stanoveny pro jednotlivé zóny. 

Existují však obecné zásady, které budou uplatňovány na celém území NP nezávisle na zařazení do 

zón. Tyto zásady jsou proto uvedeny souhrnně zde. 

Některé předměty ochrany (viz tab. 1 a 2 v kap. 4.2.2), ale zejména další významné ekosystémy a 

druhy (viz tab. č. 5 v kap. 4.2.2) vyžadují pro zachování dobrého stavu speciální varianty péče. Může 

jít o speciální zásahy (narušování půdního povrchu, vytváření kamenných snosů, deponií dřeva či 

jiného biologického materiálu, veteranizace či speciální řez stromů aj.), nebo naopak o bodové 

vynechání či oddálení některých zásahů (ponechání nekosených plošek v loukách, časová prodleva při 

odstraňování torz dřevin z ovocných sadů, neodvodňování polních kaluží a mokřadů apod.). Tyto 

varianty péče o ekosystémy budou podle potřeby aplikovány v celém území tak, aby byla vytvořena co 

nejširší variabilita podmínek, která poskytne vhodné prostředí maximu cílových druhů. V zónách 



66 
 

přírodní a přírodě blízké budou speciální opatření, která jsou v rozporu s cílem zóny, prováděna 

výhradně v souladu s § 18a odst. 1 ZOPK.  

Péče o předměty ochrany, které jsou zároveň předměty ochrany EVL, je stanovena v souladu s SDO 

pro EVL. 

I v zóně přírodě blízké a zóně soustředěné péče o přírodu jsou zahrnuty části, na nichž dle dosavadních 

poznatků není realizace zásahů nezbytná pro dosažení cíle zóny, tj. ekosystémy v těchto lokalitách 

jsou již v cílovém stavu (např. skupina borovic, která je součástí krajinné struktury vřesoviště). Taková 

místa budou i v těchto zónách ponechávána samovolnému vývoji. Vzhledem k jejich obvykle malé 

jednotkové rozloze však není plocha těch z nich, které leží v zóně soustředěné péče o přírodu, 

započtena do podílu území ponechaného samovolnému vývoji (viz tab. v kap. 3.1).  

Ve všech zónách ochrany přírody mohou být prováděny zásahy ve smyslu § 18a ZOPK na regulaci 

spárkaté zvěře, k redukci výskytu invazních druhů (speciální opatření k regulaci s důrazem na prevenci 

a včasné podchycení problémových druhů) a k podpoře populací zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů. Ve všech zónách ochrany přírody mohou být také udržovány vyhrazené turistické cesty, 

základní cestní síť a provozní cesty, které jsou nezbytné pro splnění cílů, a realizována další opatření 

dle § 18a odst. 1 ZOPK. Dále budou též zachovávány (a v nezbytném rozsahu udržovány) existující 

technické prvky významné pro předměty ochrany (např. stavby jako hnízdiště či úkryty zimujících zvířat 

apod.). Tyto výjimečné zásahy ovšem musí být pouze takového rozsahu a intenzity, aby jejich realizací 

nebyla narušena možnost dosažení cíle zóny na většině plochy dotčeného segmentu zóny. Pro zásahy 

k podpoře populací zvláště chráněných druhů v zóně přírodní a přírodě blízké dále musí být splněna 

podmínka, že v těchto dvou zónách leží významná část populace druhu v Podyjí (a nelze tedy její dobrý 

stav udržet péčí v „zásahových“ zónách).  

LHP bude zpracováván metodou provozní inventarizace s využitím již existující dlouhodobé řady 

opakovaných měření na podkladu stabilizované sítě inventarizačních ploch. Podrobně formulované 

základní principy péče o lesní ekosystémy jsou zakotveny v rámcových směrnicích LHP a LHO, které 

nesmí být v rozporu s cílem zóny. 

Prioritou dosažení sledovaných cílů ochrany jednotlivých ekosystémů a jejich složek, které jsou 

předmětem ochrany NP, je zachování, případně vytvoření podmínek pro dobrý stav příslušného 

ekosystému prostřednictvím zachování či obnovy funkční krajinné dynamiky.  

Dobrý stav (stabilní nebo rostoucí tendence) populací jednotlivých složek ekosystémů, které jsou 

předmětem ochrany, bude primárně zajišťován existencí vhodných biotopů v dobrém stavu, teprve 

následně případnou přímou podporou či posilováním populací jednotlivých druhů. 

 

► I v zóně soustředěné péče o přírodu ponechat vybrané plochy samovolnému vývoji, pokud 

to nenaruší dosažení cíle zóny. 

- Při plánování zásahů vždy posoudit, zda není žádoucí část plochy ze zásahu vynechat. 

- Maximálně využívat přirozenou sukcesi jako součást řízeného vývoje ploch v trvalé péči. 

 

 

► Redukce výskytu invazních druhů  

- Určení prioritních míst. 

- Stanovení cílového stavu pro aktuální periodu. 
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- Likvidace v pořadí ploch dle priorit (redukce plochy zasažené invazními druhy o min. 10 % a 

odstranění všech lokálních ohnisek trnovníku akátu a pajasanu žláznatého z biotopů vřesovišť a 

suchých trávníků do konce r. 2025). 

- Vytvoření a aplikace metodiky likvidace optimalizované z hlediska poměru šetrnosti k prostředí 

a účinnosti. 

- Neodstraňovat mrtvé dřevo invazních nepůvodních dřevin. 

 

► Vytvoření a ověření systému pravidelné celoplošné kontroly výskytu invazních druhů v území 

(metodický postup) 

- Zpřesnění způsobu měření výskytu na konkrétní lokalitě. 

- Vytvoření systému periodických kontrol jednotlivých lokalit (kontrolní cyklus). 

- Vytvoření mapovací databáze. 

 

► Regulace spárkaté zvěře 

- Realizace systému lovu a péče o zvěř, který nevychází z chovatelského přístupu, hlavním cílem 

je regulovat početnost spárkaté zvěře, případně geograficky nepůvodních druhů zvěře a zajistit 

tak úspěšné odrůstání cílových druhů dřevin.  

- Úspěšné odrůstání přirozené obnovy cílových druhů dřevin – bude kontrolováno pravidelným 

monitoringem stavu ekosystémů (včetně tzv. zón bez lovu) ve vztahu k nežádoucímu vlivu 

spárkaté zvěře na předměty ochrany. 

- Zajištění pravidelného monitoringu zvěře.  

- Stanovení způsobů regulace zvěře nejvhodnějších z hlediska dosažení cíle. 

 

► Obnova vodního režimu  

- Vytvoření mapy míst s pozměněným vodním režimem. 

- Určení prioritních míst pro obnovu přirozeného stavu toků a pramenišť. 

- Realizace revitalizačních zásahů dle priorit.  

 

► Odstraňování starých zátěží 

- Vytvoření systému evidence nefunkčních technických zařízení, staveb aj. starých zátěží. 

- Vyhodnocení jejich aktuálního vlivu a jeho porovnání s riziky vznikajícími při jejich odstraňování. 

- Odstranění min. 3 z aktuálně známých rozsáhlých zátěží (skládky, nefunkční liniové stavby, příp. 

funkční stavby, jejichž negativní vliv je možné přestavbou minimalizovat). 

 

 

3.3.1 Zóna přírodní 

Lesní, nelesní a vodní ekosystémy  

U lesních ekosystémů v přírodní zóně již byl dosažen cíl ochrany přírody, ekosystémy jsou ponechány 

samovolným procesům. Činnosti, které by měnily či narušovaly samovolný vývoj, jsou možné pouze ve 

výjimečných a odůvodněných případech (§ 18a odst. 1 ZOPK) a při zachování základního principu 

platného pro zónu přírodní. Tím je podmínka, že při realizaci opatření a zásahů nesmí dojít ke 

snížení stupně přirozenosti dotčeného lesního porostu a snížení zachovalosti (degradaci) 

přírodního stanoviště nebo stanoviště druhu. Péče o předměty ochrany zde probíhá primárně 

neintervenčním způsobem, nejsou zde tedy stanoveny další principy péče. Samovolné procesy 
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nebudou korigovány ani v případě, že reálný vývoj se liší od předpokládaného (tedy např. směrem 

k mapované potenciálně přirozené vegetaci). Jedinou výjimkou je regulace invazních druhů a spárkaté 

zvěře. Invazní druhy budou průběžně likvidovány okamžitě po jejich zjištění standardní metodikou (viz 

kap. 3.2). Regulace spárkaté zvěře probíhá výhradně mimo vymezená území bez lovu. Intenzita a 

parametry lovu budou stanovovány podle výsledků monitoringu stavu ekosystémů. Ekosystémy budou 

sledovány i z hlediska předmětů ochrany EVL a jejich reakce na ponechání samovolnému vývoji.  

Vývoj přírodních lesních i nelesních ekosystémů a vodních toků bude pouze monitorován a jedinými 

přípustnými činnostmi, které lze v zóně přírodní aplikovat pouze za určitých podmínek, jsou opatření 

dle § 18a odst. 1 ZOPK (viz výše). Vodní plochy (v zóně přírodní leží Žlebský rybník) budou spravovány 

v režimu s minimální intervencí, která bude směřovat pouze k zajištění základní technické bezpečnosti, 

případně v nezbytných zásazích v režimu výjimek dle § 18a odst. 1 ZOPK (viz výše). Následky 

přírodních disturbancí nebudou nijak řešeny, následky antropogenních disturbancí pouze v případě, že 

by ohrozily předmět ochrany nebo plnění poslání NP.  

Významná část populací některých druhů, které vyžadují, nebo by mohly vyžadovat pravidelné zásahy, 

ať už patří, nebo nepatří mezi předměty ochrany (viz tab. 2 a 5 v kap. 4.2.2), leží v zóně přírodní či 

přírodě blízké. Jde však o bodové výskyty a až na jedinou výjimku o druhy zvláště chráněné, proto je 

provedení občasného zásahu k jejich podpoře možné při dodržení základní zásady uvedené v úvodu 

této kapitoly. Výjimkou je přástevník kostivalový. Pro zachování dobrého stavu jeho populace budou 

ovšem dostatečné zásahy prováděné ve prospěch jiných ZCHD s obdobnými nároky. 

 Některé druhy obratlovců (ptáci, netopýři aj.), které jsou předmětem ochrany NP a jsou vázány na 

biotopy zóny přírodní, jsou alespoň v části svého životního cyklu obligátně synantropní (hnízda či úkryty 

v lidských sídlech apod.). Pro zachování dobrého stavu jejich populací tedy nepostačí podpora 

samovolných procesů v zóně přírodní (případně přírodě blízké), ale je nutno dbát i o ochranu a vhodný 

stav synantropních stanovišť. 

 

► Zachování rozlohy, stavu a lokalizace zóny (možné jsou výjimky v rámci § 18a odst. 1 ZOPK 

dle následujících zásad, které však nesmí narušit plnění této zásady na většině plochy segmentu 

zóny).  

- Zdržet se záměrných zásahů do vývoje ekosystémů, výjimečné zásahy dle § 18a odst. 1 ZOPK 

provádět v minimální možné míře. 

- Neprovádět odvodnění lesních cest v místech významných periodických kaluží. 

- Provádění plošně i frekvencí omezených cílených zásahů k podpoře populací zvláště 

chráněných druhů (např. vytváření a udržování drobných světlin) nesmí ovlivnit celkový stupeň 

přirozenosti porostů). Musí být splněna podmínka výskytu významné části populace druhu 

v zóně přírodní nebo přírodě blízké. 

 

3.3.2 Zóna přírodě blízká  

Vzhledem k cíli ochrany přírody v této zóně je základním principem péče stejně jako v zóně přírodní 

podmínka, že při realizaci opatření a zásahů nesmí dojít ke snížení stupně přirozenosti 

dotčeného lesního porostu a snížení zachovalosti (degradaci) přírodního stanoviště nebo 

stanoviště druhu. Intervence je možná pouze za účelem podpory samovolného vývoje či přiblížení 

biotopů přirozenému stavu, případně při výjimečných zásazích dle § 18a ZOPK, a to včetně přístupu 

k následkům přírodních i antropogenních disturbancí. Nesmí však dojít k narušení základního principu 

péče. Tomu odpovídají i postupy, které budou používány při péči o ekosystémy. 
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Lesní ekosystémy  

Pro lesní ekosystémy v zóně přírodě blízké jsou základními postupy: 

► Podpora samovolných procesů, zejména:  

- Podpora a preference přirozené obnovy cílových dřevin.  

- Ponechávání mrtvého dřeva k zetlení. 

- Zdržet se záměrných zásahů do vývoje ekosystémů, kromě zásahů ke zvyšování stupně 

přirozenosti a výjimečných zásahů dle § 18a odst. 1 ZOPK.  

- provádění plošně i frekvencí omezených cílených zásahů k podpoře populací zvláště 

chráněných druhů (např. vytváření a udržování drobných světlin) nesmí ovlivnit celkový stupeň 

přirozenosti porostů). Musí být splněna podmínka těžiště výskytu druhu v zóně přírodní nebo 

přírodě blízké. 

► Umožnění zásahů k zvyšování stupně přirozenosti (primárně úprava druhové, prostorové 

a věkové struktury lesních ekosystémů), zejména: 

- Odstraňování stanovištně nepůvodních druhů dřevin s výjimkou jednotlivých kusů či malých 

skupin nepůvodních jehličnanů vhodných jako hnízdiště ptáků (dravci, čáp černý). 

- Důsledná likvidace geograficky nepůvodních druhů dřevin a následná kontrola provedených 

opatření. 

- Doplňování jednotlivých kusů chybějících cílových druhů dřevin domácí provenience (pouze 

v případě, že nelze počítat s přirozenou obnovou). 

- Používání k přírodě šetrných prostředků a technologií. 

- Regulace početních stavů spárkaté zvěře. 

 

 

Nelesní ekosystémy 

Výskyt nelesních ekosystémů v zóně přírodě blízké je minimální. Jde vesměs o přirozené ekosystémy, 

proto nevyžadují zásah do přirozeného životního cyklu ani sukcese. Výjimkou jsou některé biotopy 

křovinatých lesostepních strání na vápnitém podloží, které byly původně považovány za přirozené, 

v poslední době však vykazují tendenci k zarůstání dřevinami.  

Základními postupy jsou: 

► Podpora samovolných procesů, zejména:  

- Ponechávání mrtvého dřeva i další přirozeně nahromaděné biomasy k zetlení. 

- Provádění plošně i frekvencí omezených cílených zásahů k podpoře populací zvláště 

chráněných druhů (např. prosvětlování lesostepních strání) nesmí ovlivnit celkový stupeň 

přirozenosti porostů). Musí být splněna podmínka výskytu významné části populace druhu 

v zóně přírodní nebo přírodě blízké. 

 

► Umožnění zásahů k zvyšování stupně přirozenosti, zejména: 

- Odstraňování stanovištně nepůvodních druhů dřevin. 

- Důsledná likvidace geograficky nepůvodních druhů dřevin i bylin a následná kontrola 

provedených opatření. 

- Používání k přírodě šetrných prostředků a technologií. 

- Regulace početních stavů spárkaté zvěře. 
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Vodní ekosystémy 

► Přirozené vodní toky budou ponechány samovolnému vývoji. 

- Případná opatření mohou směřovat pouze k zachování či zlepšení stavu jejich pramenných 

oblastí.  

 

► U částečně pozměněných vodních toků umožnit revitalizaci, ekosystémy určené k podpoře 

přirozené dynamiky aktivně přiblížit přirozenému stavu.  

- Případná opatření mohou směřovat pouze k aktivnímu přiblížení přirozenému stavu, 

v odůvodněných případech lze provádět údržbu prvků významných pro zachování předmětů 

ochrany (Pustý rybník). 

 

► Biotop řeky Dyje ponechat v režimu maximálně blízkém přirozeným podmínkám a docílit 

existenci samostatně se udržujícího společenstva v přirozené populační struktuře za 

změněných podmínek. Bude-li to možné dále ji přirozenému stavu aktivně přibližovat.    

- Ve spolupráci se správcem toku a držitelem povolení k nakládání s vodami na vodním díle 

Vranov hledat možná technická a organizační opatření pro dosažení tohoto cíle, a to na základě 

výsledků specializovaných výzkumů. 

- Zajistit vědecký výzkum, na jehož základě bude možné stanovit návrh opatření pro eliminaci 

negativního vlivu denních energetických špičkových průtoků, možnost simulace sezónní křivky 

průtoků (umělé povodňování apod.), úpravy teplotního režimu, možnost obohacení vody o jemné 

frakce plavenin a navodit prostřednictvím technických a organizačních opatření takové podmínky 

v řece, které se budou co nejvíce blížit podmínkám přirozeným. 

- Zajistit pokračování výzkumů zaměřených na biotu řeky s cílem vytvořit návrh cílové rybí 

obsádky, který odpovídá reálným možnostem přirozené populační dynamiky v pozměněných 

podmínkách toku, a podle této cílové obsádky posuzovat negativní technické vlivy (režim 

průtoků, migrační bariéry atd.). 

- Docílit samostatně se udržujícího společenstva v přirozené populační struktuře za změněných 

podmínek. 

- Režim podmínek pro sportovní rybolov na Dyji upravit tak, aby bylo klidové území NP ochráněno 

před negativními rušivými vlivy souvisejícími s rybolovem a aby rybolov nebyl v rozporu s cílem 

udržet samostatně se obnovující společenstvo cílové rybí obsádky stanovené v zájmu ochrany 

přírody. 

- Využít dostupných odborných podkladů jako argumentace pro legislativní změnu spočívající 

v převedení výkonu rybářského práva na Správu NP. 

- Využívání řeky pro sportovní rybolov umožnit pouze takovým způsobem, který nebude v rozporu 

s tímto cílem (např. prostřednictvím stanovení zákonné míry pro přisvojení ryby umožnit přežití 

generačních ryb, nezavádět rybolov v hájených úsecích apod.). 

 

► Vodní plochy (v zóně přírodě blízké leží Pustý rybník) spravovat v režimu s minimální 

intervencí. 

- Zajišťovat pouze základní technickou bezpečnost.  

- V nezbytných případech zasahovat v režimu výjimek dle § 18a odst. 1 ZOPK (viz výše) – např. 

pravidelné výlovy s cílem odstranění invazních druhů a zlepšení podmínek pro ZCHD.   

- Neprovádět odvodnění lesních cest v místech významných periodických kaluží. 
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3.3.3 Zóna soustředěné péče o přírodu 

Základní principy péče o lesní ekosystémy v zóně soustředěné péče o přírodu jsou stanoveny 

diferencovaně podle hlavního cíle zóny, který je v daném segmentu zóny sledován. Následky 

přírodních disturbancí budou řešeny pouze v případě, že jimi bude ohrožen předmět ochrany nebo 

plnění poslání NP (např. zajištění bezpečnosti návštěvníků na vybraných místech), nad tento rámec 

mohou být realizována pouze dočasná opatření proti šíření podkorního hmyzu nezhoršující stav 

ekosystému. Následky antropogenních disturbancí řešit pouze v případě, že by ohrozily předmět 

ochrany nebo plnění poslání NP.  

 

1) Cíl: „procesy“ 

Základním principem péče je podmínka, že opatření směřují ke zvýšení stupně přirozenosti 

dotčeného lesního porostu nebo ke zvýšení zachovalosti přírodního stanoviště nebo stanoviště 

druhu. Druhým základním principem je podmínka, že výjimečné zásahy (viz § 18a ZOPK) nesmí 

vést ke snížení stupně přirozenosti dotčeného lesního porostu a snížení zachovalosti 

(degradaci) přírodního stanoviště nebo stanoviště druhu. 

 

2) Cíl: „trvalá péče“ 

Základním principem péče je podmínka, že opatření směřují k udržení nebo zvýšení zachovalosti 

polopřirozených biotopů, které jsou předmětem ochrany, nebo k zachování či zlepšení stavu 

populací druhů (složek ekosystémů) závislých na trvalé péči člověka, které jsou předmětem 

ochrany. Druhým základním principem je podmínka, že výjimečné zásahy (viz § 18a ZOPK) nesmí 

vést ke snížení zachovalosti (degradaci) cílového přírodního stanoviště nebo stanoviště druhu. 

Třetím základním principem je maximální zachování habitatové tradice a biologického dědictví. 

Polopřirozené biotopy budou tedy obnovovány a udržovány přednostně na plochách, kde je doložen 

jejich historický výskyt a kde je tedy dobrý potenciál jejich existence v budoucnu. 

 

Lesní ekosystémy  

Základní postupy péče o lesní i nelesní ekosystémy (včetně vodních) v zóně soustředěné péče o 

přírodu se též liší podle hlavního cíle zóny, který je v daném segmentu zóny sledován. 

 

1) Cíl: „procesy“ 

► Podpora nebo umožnění vývoje ekosystémů směrem ke zvyšování stupně přirozenosti tak, 

aby mohly v nejbližším možném termínu být ponechány samovolnému vývoji. Jakákoli 

činnost bude směřovat k úpravě druhové, prostorové a věkové struktury lesních ekosystémů 

a bude prováděna za dodržení následujících pravidel: 

- Používání k přírodě šetrných prostředků, technologií a postupů (lehká mechanizace, ruční práce, 

vhodné termíny realizace v rámci sezóny apod.). 

- Pravidelný monitoring a důsledná likvidace geograficky nepůvodních druhů dřevin včetně 

následné opakované kontroly účinnosti provedených opatření. 

- Podpora a preference přirozené obnovy cílových dřevin. 

- Doplňování chybějících cílových dřevin domácí provenience (pouze v případě, že nelze počítat 

s přirozenou obnovou). 

- Ponechávání mrtvého dřeva k zetlení. 
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- odstraňování stanovištně nepůvodních druhů dřevin s výjimkou jednotlivých kusů či malých 

skupin nepůvodních jehličnanů vhodných jako hnízdiště ptáků (dravci, čáp černý). 

- Provádění plošně i frekvencí omezených cílených zásahů k podpoře populací zvláště 

chráněných druhů (např. vytváření a udržování drobných světlin) nesmí snížit celkový stupeň 

přirozenosti porostů). Musí být splněna podmínka výskytu významné části populace druhu 

v zóně přírodní nebo přírodě blízké. 

 

 

2) Cíl: „trvalá péče“ 

► Umožnění trvalé péče, která nevede ke zhoršení stavu cílových ekosystémů nebo jejich 

složek. Jakákoli činnost bude prováděna šetrným postupy, zejména: 

- Používání k přírodě šetrných prostředků a technologií (lehká mechanizace, ruční práce, vhodné 

termíny realizace v rámci sezóny apod.). 

- Pravidelný monitoring a důsledná likvidace geograficky nepůvodních druhů dřevin a následně 

opakovaná kontrola provedených opatření. 

- Přiměřené lesnické využívání s uplatněním přírodě blízkých způsobů pěstování lesa (např. 

metoda cílových stromů), pokud nenaruší dosažení cíle ochrany přírody. 

- Obnova tradičních hospodářských způsobů (např. výmladkové hospodaření – vymezit plochy 

pro hospodaření na min. 75 ha, plochy pro pastvu v lese na min. 25 ha). 

- Provádění speciálních zásahů na podporu druhové rozmanitosti (např. prosvětlování lesa, 

speciální ořez dřevin, management lesních průseků a světlin, řízené vypalování podrostu).  

- Periodické rozvolňování lesních okrajů na kontaktu s druhově bohatými ekosystémy. 

- Ponechávání vybraných lesních porostů, resp. jejich částí trvale nebo dočasně spontánním 

sukcesním procesům. 

 

► Péče o porosty bude prováděna pouze do té míry, aby nebyl překročen cílový zápoj 

porostů (tedy vhodný pro předměty ochrany podporované v konkrétní lokalitě), a to 

následujícími postupy: 

- Podpora a preference přirozené obnovy cílových dřevin. 

- Doplňování chybějících cílových dřevin domácí provenience (pouze v případě, že nelze počítat 

s přirozenou obnovou). 

- Ponechávání mrtvého dřeva k zetlení v případě, že to neohrozí lokálně podporovaný předmět 

ochrany. 

- Ponechání vybraných porostů, resp. jejich částí trvalým nebo dočasným spontánním sukcesním 

procesům. 

 

► Dosažení cílového stavu (změna přirozených ekosystémů na ekosystémy významně 

pozměněné) na 1/3 celkové rozlohy přirozených biotopů v plochách určených k trvalé péči.  

- I plošně rozsáhlejší cílené zásahy k podpoře ekosystémů a jejich složek závislých na trvalé péči 

člověka (výrazné snížení zakmenění, tvorba pařezin s ponecháním výstavků apod.). 

 

 

Nelesní ekosystémy 

Většina nelesních ekosystémů v zóně soustředěné péče o přírodu patří ke společenstvům závislým na 

trvalé péči. Základním cílem této péče bude zlepšení stavu předmětů ochrany. Je možné i šetrné 

hospodářské využívání, které není v rozporu s tímto cílem. Speciální péče bude preferována na 

plochách, které jsou významnými refugii biodiverzity (druhově bohaté louky, vřesoviště a stepní lada, 
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úhory, mokřady apod.). Péče o předměty ochrany, které jsou zároveň předměty ochrany EVL, je 

stanovena v souladu s SDO pro EVL. 

 

► Prostřednictvím aktivních zásahů zachovat stav cílových nelesních ekosystémů a zabránit 

úbytku jejich rozlohy, zlepšit stav degradovaných nelesních biotopů. 

- Provádět speciální zásahy k podpoře cílových druhů nebo biotopů (uvedeny v tab. 1–5 v kap. 

4.2.2 – např. speciální pastva, narušování drnu, redukce nebo periodické odstraňování dřevin, 

válcování nebo vypalování porostů apod.). 

- Při údržbě luk preferovat použití ruční práce nebo lehkých mechanizmů a biologicky vhodných 

termínů agrotechnických zásahů s cílem zachování stavu druhově bohatých porostů nebo 

zlepšení stavu degradovaných lokalit. Hnojení či vápnění trávníků je přípustné pouze výjimečně 

v případech odůvodněných rozborem půdy. 

- Zavést ekologické hospodaření na zorněných plochách s podmínkou pravidelné orby. Perioda 

orby nemusí být roční, postačí v řádu jednotek let. Preferováno bude zařazení hluboce 

kořenujících plodin (např. vojtěška) do hospodářského cyklu. 

- Obnovit zarostlé či jinak degradované části nelesních biotopů zmapovaných a evidovaných 

Správou NP. 

- Rozšířit plochy pastvin a zvýšit pestrosti typů pastvy (např. rozšíření ploch pastvy exmoorských 

pony, obnova pastvy drobných stepních lokalit, zavedení pastvy skotu či dalších druhů). Kosení 

nedopasků pouze při jejich významném výskytu. 

- Vytvořit regionální travní směs a metodiku pro zatravnění orné půdy. 

- Zavést řízené vypalování jako managementový nástroj. 

- V případě potřeby doplňovat prvky dřevin do plošně rozsáhlých bylinných ekosystémů a 

chybějící druhy bylin do ochuzených travinobylinných společenstev. 

- Umožnění přiměřeného hospodářského využívání při dodržení šetrných postupů (lehká 

mechanizace, ruční práce, vhodné termíny realizace v rámci sezóny apod.), pokud tím nevznikne 

riziko zhoršení stavu předmětů ochrany. 

 

► Nelesní ekosystémy, které nejsou závislé na trvalé péči člověka, budou ponechány 

samovolnému vývoji. 

 

Vodní ekosystémy 

Záměrné zásahy budou realizovány zejména na umělých (významně pozměněných) vodních 

ekosystémech, kterými jsou rybníky a umělé tůně. Hlavním cílem bude zajistit zachování a nutnou 

údržbu, případně i realizaci nových drobných vodních ploch v celé škále typů (polní mokřady, lesní 

tůně, protržené rybníky atd.) jako biotopu cílových druhů (např. údržbou vegetace, odstraňováním 

sedimentů apod.). Přirozené vodní toky budou ponechány samovolnému vývoji, případná opatření 

mohou směřovat pouze k zachování či zlepšení stavu jejich pramenných oblastí. Na částečně nebo 

významně pozměněných vodních tocích bude možné provádět pouze zásahy směřující k jejich 

revitalizaci a přiblížení přirozenému stavu. Budou dodržovány zejména následující postupy péče: 

► Péče o vodní a mokřadní plochy i jejich využívání budou podřízeny požadavkům předmětů 

ochrany, tzn.: 

- Společenstvo v tůních udržovat bez rybí obsádky. 

- Na rybnících preferovat šetrné rybníkářské hospodaření, rybí obsádka (co do druhového složení 

i množství) bude stanovena s ohledem na potřeby předmětů ochrany a bude taková, aby byla 

zachována dostatečná průhlednost vody i možnost výskytu vodních makrofyt.  
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- Zajistit zákonnou a další potřebnou péči o rybníky, s nimiž je příslušná hospodařit Správa NP 

(např. údržba hrází, likvidace nežádoucích druhů ryb, letnění, odstraňování sedimentů apod.). 

- Prostřednictvím manipulačních řádů a dalších nástrojů státní správy ovlivňovat využívání rybníků 

ostatních vlastníků (např. vyloučením chovu býložravých ryb, stanovením maximální obsádky 

apod.). 

- Podporovat vznik i existenci mokřadů, na vhodných místech (např. Podmolí-strouha) budovat 

nové tůně, provádět údržbu existujících tůní (např. čištění sedimentů) i jejich okolí (např. redukce 

dřevin, pokud bude docházet k nežádoucímu stínění hladiny). 

- Neprovádět odvodnění lesních cest v místech významných periodických kaluží. 

 

► Na vodních tocích bude preferována přirozená dynamika a spontánní obnova přirozeného 

stavu: 

- Revitalizace pozměněných úseků (zatrubněné či jinak regulované části vodních toků, např. části 

Klaperova potoka, Havranického potoka a Popického potoka) bude prováděna pouze v případě, 

že k dosažení žádoucího stavu toku nepostačí samovolný vývoj. 

- Zásahy do přirozené dynamiky toků (mrtvé dřevo, změny trasy toku, erozní jevy na toku apod.) 

budou prováděny pouze v případě akutního ohrožení života, zdraví či majetku. 

- Na pozemcích v prameništích (především prameniště Klaperova potoka, jeho pravostranného 

přítoku v k.ú. Čížov, Žlebského potoka, Havranického potoka), jimiž disponuje Správa NP, budou 

provedena opatření ke zvýšení retenční kapacity a snížení ztrát vody (odpar, odtok), k ostatním 

vlastníkům takových pozemků bude směrována metodická, případně finanční podpora 

k realizaci takových opatření. 

- Přístup k úsekům řeky Dyje zařazeným do zóny soustředěné péče o přírodu bude shodný 

s režimem na zbytku toku. Důvodem je zachování kontinuity stavu společenstva, neboť v zóně 

soustředěné péče o přírodu je zařazena pouze zanedbatelná část (cca 5 %) délky toku v NP. 

Specifický režim má údolní nádrž Znojmo, která je vodárenskou nádrží. Zde není umožněn 

sportovní rybolov a případné ovlivňování rybí obsádky (odlov či zarybňování) mimo cíle ochrany 

přírody je možné pouze za účelem managementu kvality vody v nádrži. 

 

3.3.4 Složky ekosystémů tvořících předmět ochrany NP 

 

Předměty ochrany EVL 

 

Čolek dravý (Triturus carnifex):  

► Speciální péčí zachovat stav lokalit výskytu.   

- Pravidelnými výlovy vodních nádrží ve vlastnictví státu udržet nulovou nebo vhodně 

regulovanou rybí obsádku. 

- Získat do státního vlastnictví další vodní nádrže vhodné pro výskyt druhu. 

- Udržovat dobrý stav obsazených tůní (např. pravidelným čištěním či redukcí nadměrně 

vyvinuté vegetace) a jejich okolí (redukce vegetace sečením a výřezy pro zachování 

potřebné velikosti osluněné části hladiny a migrační prostupnosti).  

 

► Na příhodných místech vytvářet nové vhodné biotopy.   

- Vyhledávat v mokřadních biotopech vhodná místa pro tvorbu nových tůní a tůně zde budovat. 
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Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis):  

► Provádět potřebné zásahy na všech lokalitách výskytu.    

- Na početných lokalitách (o minimálně velkých desítkách jedinců) zintenzivnit údržbu trávníků 

(maximální preference pastvy, včasné kosení, případně lokální narušení drnu) a průběžně 

zvětšovat plochu i počet pasených částí, v případě potřeby provádět výřezy dřevin.  

- Na vhodných místech otestovat efekt řízeného vypalování a narušování drnu, případně je 

zavést jako pravidelnou péči. 

- Na nejméně početných lokalitách (jednotky kusů) provádět alespoň občasnou péči 

(vyhrabání stařiny, vypalování apod.), pokusit se o alespoň dočasné zavedení pastvy.  

 

Kovařík fialový (Limoniscus violaceus):  

► Při péči o biotopy brát zřetel na požadavky druhu a zajistit tak dostatek vhodných biotopů.   

- Při ponechávání výstavků v sečích preferovat stromy potenciálně vhodné pro druh 

(s přízemními dutinami či tendencí k jejich vytvoření). 

- Pokračovat v obnově pařezení a v prosvětlování okolí potenciálně sídelních stromů.  

- V okolí evidovaných potenciálně vhodných stromů provést na každé lokalitě veteranizaci 

několika vytipovaných stromů tvorbou základů přízemních dutin (ČÍŽEK et al. 2015a). Celkem 

přibližně 20 ks stromů v celém území. 

  

► Vytvořit podrobnou mapu s vyznačením polohy dřevin vhodných pro vývoj druhu. 

- Podklad opakovaně aktualizovat, a pokud vhodných lokalit bude ubývat, provést opatření pro 

podporu jejich vzniku. 

 

Netopýr černý (Barbastella barbastellus): 

► Při péči o biotopy brát zřetel na požadavky druhu a zajistit tak dostatek vhodných biotopů.   

- Zachovat současnou rozlohu a lokalizaci lesních porostů ponechaných samovolnému vývoji. 

- Managementové zásahy provádět s důrazem na ochranu a zachování doupných stromů.  

 

► Zajistit vhodný stav a dostupnost úkrytů a zachovat průchodnost migračních cest.   

- Aktivní ochrana migračních cest nejen na území NP, přispět k jejich ochraně i mimo území 

NP až v okruhu 15–30 km od území NP. 

- Sledovat stav zimovišť z hlediska stavebního i stav zabezpečení proti vstupu veřejnosti a 

průběžně zajišťovat potřebné opravy. 

 

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii):  

► Při péči o biotopy brát zřetel na požadavky druhu a zajistit tak dostatek vhodných biotopů.   

- Zachování současnou rozlohu a lokalizaci lesních porostů ponechaných samovolnému 

vývoji. 

- Managementové zásahy provádět s důrazem na ochranu a zachování doupných stromů.  

 

► Znovu zavést pravidelný monitoring populace.  

- Vytvořit vhodný vzorec monitorovacího cyklu pro lokalitu Ledové sluje a zahájit sledování. 
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► Zajistit vhodný stav a dostupnost úkrytů a zachovat průchodnost migračních cest.   

- Aktivní ochrana migračních cest nejen na území NP, přispět k jejich ochraně i mimo území 

NP v okruhu 15–30 km od území NP. 

- Důslednou a pravidelnou kontrolou zajistit klidový režim v lokalitě Ledových slují zejména 

v období hibernace. 

 

Přástevník kostivalový* (Callimorpha quadripunctaria) 

► Při péči o biotopy i technické údržbě pozemků brát zřetel na požadavky druhu a zajistit tak 

dostatek vhodných biotopů.   

- Existující široké průseky lesních cest nadále udržovat otevřené.  

- Při údržbě příkopů kosit části s výskytem živné rostliny (sadec konopáč Eupatorium 

cannabinum) teprve po odkvětu.  

- Vhodné světliny s výskytem živné rostliny uměle nezalesňovat, případně jednorázovým 

zásahem uměle prodloužit jejich existenci.  

 

► Speciální péčí v zóně soustředěné péče o přírodu rozšiřovat nabídku pro druh.   

- Pokračovat v obnově pařezin a udržování sníženého zápoje na vybraných lokalitách.  

 

Roháč obecný (Lucanus cervus):  

► Zásahy v terénu provádět s ohledem na potřeby druhu.  

- Pokračovat v hospodaření v pařezinách, přitom zachovávat mohutné dubové vývraty, při 

ponechávání výstavků preferovat přestárlé duby velkých dimenzí a odumírající partie jejich 

kořenových systémů.  

- Při jakýchkoli zásazích směřujících k prosvětlení lesních porostů s výskytem dubů 

ponechávat i pahýly, vysoké pařezy a souše (ČÍŽEK et al. 2015c).  

 

► Speciálními zásahy vytvářet nové vhodné mikrobiotopy.  

- Pokračovat v prosvětlování okrajů údolních luk při ponechávání starých odumírajících dubů 

nebo jejich torz. 

- Při zajišťování bezpečnosti na turistických cestách zejména v osluněných úsecích 

maximálně zachovávat hmotu stojících starých odumírajících dubů (tj. preferovat arboristické 

úpravy před kácením). 

- Vysekáváním a jednocením pařezových výmladků v pařezinových sečích bránit zastínění 

pařezových trsů. 

 

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus):  

► V lokalitách výskytu provádět zásahy k zachování, nebo lépe zvýšení početnosti populace.    

- Llokálními zásahy dále udržovat vyšší prosvětlení nejpočetnější lokality, případně aplikovat 

další zásahy podle výsledků monitoringu. 

- Lokality s jednotlivými kusy sledovat, případně provést pokusné bodové zásahy (prosvětlení, 

úprava půdního povrchu) v těsném sousedství k ověření možnosti přirozeného růstu 

populace.  

- Při údržbě cestního příkopu v místě výskytu druhu striktně dbát na dodržení metodiky (při 

kosení se střevíčníkům vyhnout, zásahy do půdního povrchu provádět jen povrchově a 

zásadně mimo vegetační sezónu). 
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Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis):  

► Péče o druh spočívá zejména v ochraně jeho biotopu před nežádoucí změnou.  

- Nezasahovat v přírodě blízkých porostech suťových lesů a vlhkých bučin s výskytem jedle, 

zejména ponechávat maximální množství mrtvého dřeva vhodných parametrů.  

- Na místech s nedostatečným zastoupením jedle provádět jednorázově umělou podporu 

jejího šíření (lokální dočasná ochrana proti zvěři, dosazování jednotlivých sazenic z místních 

zdrojů).  

 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo):  

► Při plánování a realizaci zásahy dbát na potřeby druhu.    

- Při obnově výmladkových lesů zachovávat obsazené a potenciálně vhodné stromy či jejich 

skupiny jako výstavky. 

- Cíleně uvolňovat silné solitéry nebo okrajové stromy, aby nedocházelo k jejich nadměrnému 

zastínění.  

- Od mládí podporovat potenciálně vhodné stromy (zajištění prostoru, potlačování 

konkurenčně zdatnějších dřevin apod.). 

- Při zajišťování bezpečnosti na turistických cestách zejména v osluněných úsecích 

maximálně zachovávat hmotu stojících starých odumírajících dubů (tj. preferovat arboristické 

úpravy před kácením).  

 

Vranka obecná (Cottus gobio):  

► Zachovat, případně dále zvyšovat stupeň přirozenosti ekosystému řeky.    

- Režim průtoků maximálně přiblížit přirozenému stavu (alespoň v intencích deklarace 

uvedené v příloze 4.2.3). 

- Pokud to bude z technického a bezpečnostního hlediska možné, zavést alespoň občasné 

umělé povodňování v těch částech sezóny, kdy jsou povodně na přirozených tocích běžné 

(jarní tání apod.).   

- Dbát na vhodnou regulaci umělého zarybňování, případně (na základě poznatků z výzkumu) 

od zarybňování zcela ustoupit. 

- Zachovat rozsah hájených rybářských úseků minimálně v současném rozsahu, aby 

nedocházelo ke změnám v substrátu dna a škodám na populaci vinou mechanického 

narušení. 

- Přispět k dosažení nebo udržení čistoty vody v řece Dyji odpovídající nárokům druhu. 

 

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros):  

► Zajistit vhodný stav a dostupnost úkrytů a zachovat průchodnost migračních cest.   

- Aktivní ochrana migračních cest v NP přispět k jejich ochraně i mimo území NP v okruhu 15–

30 km od území NP. 

- Sledování, případně stavební obnova stability objektů s výskytem druhu, kterou jsou ve 

vlastnictví státu. Zásadní je renovace Fládnické chaty a srubu u Podmolí a ochrana objektů 

před zřícením. 
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Další předměty ochrany NP 

 

Dudek chocholatý (Upupa epops):  

► Pokračovat v nastaveném managementu ovocných dřevin a dřevin s doupným 

potenciálem, včetně doplňkové výsadby vhodných druhů dřevin jako podpory hnízdních 

možností.    

- Při péči o staré ovocné sady i další prvky rozvolněných dřevin mimo les dbát na zachování a 

ochranu doupných stromů. 

- Odumírající dřevinné prvky průběžně doplňovat novou výsadbou. 

 

Hnědásek podunajský (Melitaea britomartis):  

► Speciálním managementem zajistit nezhoršení stavu současných lokalit výskytu a vytvořit 

vhodné biotopy na dalších plochách zóny soustředěné péče o přírodu.   

- Pokračovat v pastvě poloferálních koní na bezlesí a rozšířit ji na další lokality.  

- Provádět zásahy v dalších plochách pařezin v rámci plánovaného celkového rozsahu. 

- Věnovat se též údržbě vhodných biotopů v refugiích druhu v OP NP. 

 

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne):  

► Na známých lokalitách výskytu i dalších, potenciálně vhodných místech realizovat 

opatření k tvorbě a údržbě různých forem světlých lesů.  

- Obnovovat prosvětlené okraje lesa, především v blízkosti údolních luk a pečovat o ně. 

- Pokračovat v obnově výmladkových lesů – soustředit se na živinami bohatá stanoviště 

s výskytem živných rostlin. 

- Při prosvětlovacích zásazích usměrnit následnou sukcesi regulací konkurenčně silných 

druhů (invazní druhy, habr, babyka, ostružiník, třtina aj.). 

- Seč údolních luk alespoň na významné části plochy načasovat do období po výskytu 

dospělců – obvykle lze sekat nejdříve začátkem června, v letech s pozdním nástupem jara 

ještě později.  

- Při jarní seči údolních luk vždy nechávat nesečené části.  

- Údolní louky udržovat v dobrém stavu (regulace stavů černé zvěře, regulace plevelných a 

invazních bylin, dosev narušených částí místní směsí apod.). 

- Zajistit existenci vhodných koridorů k propojení údolí s přilehlou plošinou (údržba existujících 

širokých okrajů vybraných lesních cest, zachování průseků pod (zaniklými) elektrovody, 

zachování řídkých svahových porostů na vybraných místech). 

- Rozšířit opatření na co nejširší škálu stanovišť k podpoře metapopulačních vazeb. 

 

Jeřáb kornoutolistý (Sorbus cuculifera):  

► Udržet populaci, případně umožnit její šíření prostřednictvím péče o vhodné biotopy.   

- V příslušných biotopech (skalnaté lesostepní stráně) ve známé oblasti výskytu (údolí Dyje a 

přítoků v širším okolí Hardeggu) občasným prosvětlením trvale udržovat velmi nízký zápoj 

dřevin; při prosvětlování ochránit jedince cílového druhu. 
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Krasec (Dicerca furcata):  

► Vhodně navazujícími zásahy zajistit kontinuitu dostatečného zastoupení vhodných 

biotopů.   

- Při péči o vřesoviště chránit potenciálně vhodné jedince břízy bělokoré zejména na 

skalnatém podkladu a v extrémně xerotermních částech lokalit. 

- Uvolňováním jednotlivých vhodných bříz zajistit jejich oslunění. 

- Ořezáváním a vytvářením pahýlů vytvářet vhodné nové mikrobiotopy druhu, které převezmou 

funkci těch, již zaniknou přirozeným rozpadem současných vhodných stromů. 

 

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus):  

► Při péči o biotopy brát zřetel na požadavky druhu a zajistit tak dostatek vhodných biotopů.   

- Zachovat současnou rozlohu a lokalizaci lesních porostů ponechaných samovolnému vývoji. 

- Managementové zásahy provádět s důrazem na ochranu a zachování doupných stromů. 

 

► Zajistit vhodný stav a dostupnost úkrytů a zachovat průchodnost migračních cest.   

- Aktivní ochrana migračních cest nejen na území NP, přispět k jejich ochraně i mimo území, 

a to až v okruhu 15–30 km od území NP. 

- Holubíkův sklep v k.ú. Konice jako významné zimoviště v OP vykoupit do majetku státu, 

vyřešit nevhodný stav sklepa na Papírně, zabezpečit vhodným způsobem vstup do sklepa 

Judexova mlýna proti přístupu veřejnosti. 

- U všech druhů netopýrů zajistit ochranu letních úkrytů, pokud se vyskytují na území NP či 

jeho OP.  

- Důslednou a pravidelnou kontrolou zajistit klidový režim v lokalitě Ledových slují zejména 

v období hibernace. 

 

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria):  

► Zlepšit stav hnízdních biotopů a na vhodných místech ochránit jejich dochovaný rozsah.   

- Omlazení přestárlých keřových porostů probírkou přehuštěných odumírajících shluků. 

- Ochrana křovin před likvidací při zakládání a obnově polí a vinic.  

- Cílená podpora přirozeného rozvoje křovin na vhodných hnízdních biotopech, skloubení 

péče o stepní nelesní lokality a o biotop druhu. 

- Zjištění příčiny úbytku populací pomocí sledování a monitoringu populace na území NP a 

OP. 

 

Polokrovečník (Necydalis ulmi):  

► Při managementových zásazích brát zřetel na požadavky druhu a zajistit tak dostatek 

vhodných biotopů, cílenými zásahy vytvářet novou nabídku.   

- Bodově prosvětlovat porost v okolí potenciálně vhodných sídelních jedinců dřevin. 

- U několika takto vytipovaných a uvolněných jedinců na každé lokalitě provést veteranizaci 

stržením kůry, či vytvořením základu osluněné dutiny. 

- Při prosvětlování okrajů údolních luk důsledně ponechávat stojící odumřelé a odumírající stromy. 
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► Vytvořit podrobnou mapu s vyznačením polohy dřevin vhodných pro vývoj druhu. 

- Podklad opakovaně aktualizovat, a pokud vhodných lokalit bude ubývat, provést opatření pro 

podporu jejich vzniku. 

 

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus):  

► Pokračovat v nastaveném managementu ovocných dřevin a dřevin s doupným 

potenciálem, včetně doplňkové výsadby vhodných druhů dřevin jako podpory hnízdních 

možností.    

- V hnízdních lokalitách i dalších biotopech tvořících potravní základnu druhu (stepní trávníky, 

podrost sadů apod.) udržovat krátkostébelné trávníky a zabránit plošnému užívání pesticidů   

- Při péči o staré ovocné sady i další prvky rozvolněných dřevin mimo les dbát na zachování a 

ochranu doupných stromů. 

- Odumírající dřevinné prvky průběžně doplňovat novou výsadbou. 

- V případě potřeby dočasně podpořit vznik nových hnízdních možností např. veteranizací 

mladých dřevin (tvorba základů dutin). 

 

Užovka stromová (Zamenis longissimus):  

► Zachovat dosavadní management vhodných biotopů.   

- Zajistit ochranu a pravidelnou údržbu nasucho skládaných kamenných zídek a snosů.  

- Zachovat způsoby péče o údolní louky, prosvětlené lesní okraje, lesostepní stráně a další 

vhodné biotopy. 

 

► Přijmout opatření ke snížení rizika kolizí jedinců s cykloturisty. 

- Pomocí studia literatury a testování opatření v terénu najít vhodný způsob, jak omezit a 

minimalizovat časté kolize cyklistů s migrujícími jedinci užovky, zejména na cyklostezkách. 

- Důsledně dbát na dodržování zákazu jízdy cyklistů mimo cyklostezky. 

 

 

Území NP Podyjí je nenahraditelné i pro další ochranářsky významné druhy. Jde o druhy, pro něž je 

Podyjí zásadní z hlediska zachování druhu jako takového (vč. endemitů), jeho metapopulační struktury, 

případně je podyjská populace významná z hlediska biogeografického (viz tab. 5 v kap. 4.2.2). 

Vzhledem k významu Podyjí pro zachování dobrého stavu populací těchto druhů je žádoucí při péči o 

biotopy brát ohled i na jejich potřeby. Vzhledem k tomu, že pro vytvoření biotopů vhodných pro tyto 

druhy obvykle postačí drobná odchylka od péče o předměty ochrany NP, případně maloplošný speciální 

zásah, je možné naplnit potřeby těchto druhů, aniž budou omezovány předměty ochrany NP. Hlavní 

zásady a postupy, které budou používány, jsou uvedeny níže. Jde buďto o doplnění speciálního zásahu 

do systému péče o biotopy, nebo naopak o vynechání péče na části plochy biotopu či její provedení 

s nižší intenzitou.  

► Na lokalitách, které jsou zásadní pro zachování populací jednotlivých významných druhů, 

jež nejsou předměty ochrany NP, cíleně provádět speciální zásahy v jejich prospěch 

s přihlédnutím k cíli zóny (pro ZCHD je možné výjimečně a za dodržení podmínky těžiště 

výskytu druhu v zóně přírodní nebo přírodě blízké provádět zásahy i v zóně přírodní a přírodě 

blízké): 

- Frézování povrchů nebo vláčení s narušením povrchu. 

- Strhávání drnu.  
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- Periodické prosvětlování porostů stromů a keřů. 

- Posilování populací dosevem. 

- Lokální vypalování. 

- Lokální speciální zásahy do dřevin, např. veteranizace, pollarding (řez na hlavu), tvorba základů 

umělých dutin apod.  

- Obnova, příp. tvorba nových tůní a mokřadů. 

- Vytváření kamenných snosů a nasucho skládaných zídek. 

- Na vhodných místech vytvářet deponie mrtvého dřeva, případně jiného biologického materiálu 

pocházejícího z managementových zásahů (vždy předem důkladně posoudit rizika kontaminace 

okolí deponie např. živinami či výluhy a plochu trvale monitorovat).  

- Udržování již existujících širokých průseků lesních cest v místech, kde jsou mimořádně 

významnými refugii biodiverzity. 

 

 

► Bodově či maloplošně vynechat při péči o biotop plochy, které umožní zachování či 

rozmnožování populace cílových druhů, případně provést zásah s nižší intenzitou nebo 

upravit metodiku ve prospěch cílových druhů:  

- Ponechávat nesečené pásy či plošky na loukách. 

- Vynechávat při sečení nebo pastvě živné rostliny cílových druhů živočichů nebo významné 

skupiny cílových druhů rostlin. 

- Posunout termín sečí některých travních porostů. 

- Neprovádět výřez jednotlivých nepůvodních jehličnanů v lesních porostech. 

- Způsob sanace rizikových stromů podřídit potřebám cílových druhů (maximálně zachovat dutiny 

či rozpadající se dřevo). 

- Neprovádět odvodnění lesních cest v místech vzniku periodických kaluží významných pro 

zachování druhů. 

 

 

 

Řešení střetů plynoucích z odlišných nároků jednotlivých složek 

ekosystémů na potřebnou péči  

Střety zájmů předmětů ochrany soustavy Natura 2000 se zájmy chráněnými režimem zón 

Některá přírodní stanoviště, která jsou předmětem ochrany EVL Podyjí, mohou dle současné úrovně 

poznání vyžadovat různou formu nebo intenzitu aktivních managementových zásahů, a přitom byly 

jejich segmenty začleněny do zóny přírodní (A) nebo přírodě blízké (B), ve kterých je nebo v blízké 

budoucnosti bude nastolen přirozený vývoj bez zásahu člověka (tabulka 3.3.a). Rozlohy jednotlivých 

stanovišť vycházejí z aktuálního mapování stavu biotopů Natura 2000. V zóně soustředěné péče o 

přírodu s cílem umožnění přírodních dějů neleží žádné z přírodních stanovišť uvedených v tabulce 

3.3.a s výjimkou zcela zanedbatelné části stanoviště 9170 (<1 %), proto není tato část zóny v tabulce 

zahrnuta. Níže je uvedena analýza možného střetu, zda ponechání přirozenému vývoji nepovede 

k ohrožení dosažení, resp. udržení příznivého stavu přírodních stanovišť v EVL.  
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Kód Stanoviště 
Celková čistá 
plocha (ha) * 

% čisté rozlohy 
v A a B  

% čisté rozlohy 
v C 

3260 
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis 
a Callitricho-Batrachion 

62,95 100 0 

4030 Evropská suchá vřesoviště 28,25 2,00 98,00 

40A0* Kontinentální opadavé křoviny 4,51 95,20 4,80 

5130 
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích 
nebo vápnitých trávnících 

5,23 27,50 72,50 

6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 2,82 69,10 30,90 

6210 
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 
(Festuco-Brometalia) 

67,23 8,80 91,20 

6510 
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 
Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

127,52 2,10 97,90 

8150 Středoevropské silikátové sutě 0,23 100,00 0 

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 33,03 94,90 5,10 

8230 
Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-
Veronicion dillenii) 

2,36 41,20 58,80 

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,06 100,00 0 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2369,30 74,80 25,20 

9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 176,94 95,10 4,90 

91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 132,24 89,60 10,40 

Tabulka 3.3.a: Přehled stanovišť, která tvoří předmět ochrany EVL Podyjí, a procentický podíl jejich 

plochy v návrhu nové zonace v zónách přírodní a přírodě blízké (v tabulce označeno „A a B“) a zóně 

soustředěné péče o přírodu (v tabulce označeno „C“. Šedé řádky označují stanoviště, která mohou 

vyžadovat aktivní zásahy. *Čistá plocha znamená redukovanou plochu stanoviště v rámci segmentů po 

odečtení ostatních členů mozaiky 

 

Analýza střetu u vybraných stanovišť 

Analýza se věnuje pouze předmětům ochrany EVL Podyjí. Ostatní EVL v kompetenci Správy NP leží 

v OP, proto je zde péče o ně jasnou prioritou ochrany přírody a střet s jinými zájmy ochrany přírody 

nastat nemůže. 

 

4030 Evropská suchá vřesoviště: Z celkové plochy tohoto stanoviště je v zóně A a B zařazen jen 

plošně nepatrný podíl (2 %). Prakticky ve všech segmentech se toto stanoviště vyskytuje pouze 

v mozaice s dalšími stanovišti. Za dobu existence NP se v těchto segmentech nijak nezasahovalo. Zdá 

se, že dostatečná „údržba“ stanoviště je zajištěna stanovištními podmínkami (vysýchavý substrát na 

svahu) a činností lesní zvěře. 

Závěr: Zařazením výše uvedených 2 % tohoto stanoviště do zóny přírodní a přírodě blízké nedojde 

k ohrožení dosažení, resp. udržení jeho příznivého stavu v EVL Podyjí. 

5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých 

trávnících: Z celkové plochy tohoto stanoviště je v zóně A a B zařazena necelá třetina (27,5 %). Jde o 

lokality výrazně mozaikovitého charakteru na nepřístupných údolních svazích jihovýchodní orientace, 

které byly přinejmenším od druhé světové války prakticky bez zásahu. Lze předpokládat, že pozitivní 

trend vhodného stavu stanoviště potrvá i v následujících desetiletích.  

Závěr: Zařazením části tohoto stanoviště do zóny přírodní a přírodě blízké pravděpodobně nedojde 

k ohrožení dosažení, resp. udržení jeho příznivého stavu v EVL Podyjí. Přesto bude vývoji stavu tohoto 

ekosystému věnována v dalších letech zvýšená pozornost se zaměřením na jejich stabilitu, resp. 

zarůstání. Výsledky budou vyhodnoceny a zohledněny při přípravě příštích zásad péče. 
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6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia): 

Z celkové plochy tohoto stanoviště je v zónách přírodní a přírodě blízké zařazena jen asi desetina. Jde 

o výskyt na údolních svazích na lesních světlinách, zpravidla v mozaikách, kde má toto stanoviště nižší 

zastoupení (zpravidla do 10 %, výjimečně do 25 %). Segmenty s nejvyšší zachovalostí byly zahrnuty 

do zóny C, zatímco v „bezzásahovém“ území byly ponechány plošně velmi omezené a méně zachovalé 

segmenty. Jde o lokality bez jakéhokoli managementu prakticky od druhé světové války. 

Závěr: Zařazením části tohoto stanoviště do zóny přírodní a přírodě blízké nedojde k ohrožení 

dosažení, resp. udržení jeho příznivého stavu v EVL Podyjí. 

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis): Z celkové plochy tohoto stanoviště jsou v zónách přírodní a přírodě blízké zařazena 

přibližně 2 %. Téměř ve všech případech je přiřazení k zónám přírodní nebo přírodě blízké výsledkem 

nedokonalého lícování linií polygonů obou vrstev – vrstvy zonace a vrstvy mapování stavu biotopů 

v rámci soustavy Natura 2000. Dále jde o případ polygonů s mozaikou více stanovišť, přičemž ve 

skutečnosti se stanoviště sečených luk nenachází v polygonech zón přírodní či přírodě blízké. U 

několika lokalit jde o menší sečené louky arondované uvnitř zóny přírodní, kde se nadále počítá 

s managementem z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů (§ 18a odst. 1 ZOPK). Tyto lokální 

zásahy v periodě několika let dle dosavadních zkušeností postačí i k udržení dobrého stavu 

ekosystémů, které jsou předmětem ochrany EVL. 

Závěr: Zařazením části tohoto stanoviště do zóny přírodní a přírodě blízké nedojde k ohrožení 

dosažení, resp. udržení jeho příznivého stavu v EVL Podyjí. 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum: Přibližně tři čtvrtiny tohoto stanoviště se nachází 

v zónách přírodní nebo přírodě blízké. Tyto porosty se jeví, z hlediska zastoupení hlavních druhů dřevin 

a bylinného podrostu, jako značně stabilní a jejich pravidelný management zde není zcela nezbytný. 

Pravidelný management v nich navíc dosud neprobíhal, minimálně po dobu existence NP. Šlo spíše 

jen o ojedinělé lokální zásahy, např. k podpoře zvláště chráněných druhů (např. střevíčník pantoflíček). 

S prováděním takových zásahů v rámci výjimek dle § 18a ZOPK se počítá i nadále a dle dosavadních 

zkušeností to postačí i k zachování stavu biotopu. 

Závěr: Zařazením části tohoto stanoviště do zóny přírodní a přírodě blízké nedojde k ohrožení 

dosažení, resp. udržení jeho příznivého stavu v EVL Podyjí. 

91I0 Eurosibiřské stepní doubravy: Z celkové plochy tohoto stanoviště leží v zóně A a B téměř 90 % 

čisté rozlohy (po odečtení ostatních členů mozaik). Výskyt v Podyjí je mapován přibližně v celé 

východní polovině území mezi Lukovem a Znojmem. Stanoviště je vázáno na strmé údolní svahy 

převážně jižní a jihozápadní orientace. Některé lokality vzhledem k extrémnímu stanovišti dlouho 

působily tak, že mají primární charakter. Dle moderních poznatků je ale zřejmé, že k jejich formování a 

údržbě nepochybně přispívalo i dlouhodobé působení člověka v území (pastva, výmladkové 

hospodaření apod.). 

Většina porostů má z hlediska lesnického charakter ochranných lesů, a proto lze předpokládat absenci 

hospodaření minimálně od druhé světové války. Lokality na nejextrémnějších stanovištích jeví také 

jistou stabilitu, jak je možné vidět na leteckých snímcích příkladných lokalit Hradiště nebo Zlámaná 

skála. Na lokalitě Železné schody i dalších místech je zřejmý určitý posun od nápadně proředěných 

porostů do zapojenějších porostů. U části segmentů je tedy zřejmý trend zarůstání, ale lze říci, že i 

dnes, po téměř 70 letech absence péče, si tyto porosty zachovávají ve srovnání s okolím otevřenější 

charakter. 

Téměř u všech lokalit jde o špatně dostupné nebo zcela nedostupné porosty, kde je pravidelný 

management nereálný. V dostupných zachovalých segmentech s výskytem zvláště chráněných druhů 

se počítá s případnými zásahy (spíše lokálního a nárazového charakteru), které by kromě podpory 
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cílových druhů měly rovněž přispět k zachování kvality stanoviště. Ve prospěch samovolného 

prořeďování porostů také hrají periody suchých let, které vedou na mnoha místech k odumírání řady 

dřevin, včetně dubů. 

Závěr: Zařazením části tohoto stanoviště do zóny přírodní a přírodě blízké nedojde v době platnosti 

těchto zásad péče k ohrožení dosažení, resp. udržení jeho příznivého stavu v EVL Podyjí. Přesto 

vzhledem k vysoké hodnotě stanovišť (jde patrně o nejvýznamnější lesní společenstva Podyjí) a přece 

jen určitému riziku dalšího zarůstání, příp. posunu ke stanovištím dubohabřin, bude eurosibiřským 

stepním doubravám věnována v dalších letech zvýšená pozornost se zaměřením na jejich stabilitu, 

resp. zarůstání. Výsledky budou vyhodnoceny a zohledněny při přípravě příštích zásad péče. 

V zónách přírodní a přírodě blízké je lokalizována i velká část populací některých složek ekosystémů, 

které jsou předmětem ochrany EVL a zároveň zachování jejich populací může vyžadovat trvalou péči 

(jde o střevíčník pantoflíček a všechny bezobratlé, menší část populace zde má i koniklec velkokvětý). 

Až na jedinou výjimku jde však zároveň o druhy zvláště chráněné a pro zachování vhodného biotopu 

jim postačí bodové zásahy v souladu s § 18a odst. 1 ZOPK, střet zájmů zde tedy nenastává. Výjimkou, 

která nepatří k ZCHD, je přástevník kostivalový. Ani v jeho případě však střet nenastává hned ze dvou 

důvodů. Jednak jsou jeho nároky analogické, jako nároky některých jiných ZCHD vyskytujících se 

v Podyjí (hvozdík pyšný, jasoň dymnivkový, okáč medyňkový aj.), takže i v zóně přírodní a přírodě 

blízké lze provádět zásahy v jejich prospěch (a tedy i ve prospěch přástevníka kostivalového). A za 

druhé, vhodné biotopy pro přástevníka vznikají též jako vedlejší produkt technické údržby ploch, např. 

skládek dřeva či lesních cest, které budou v území vždy zůstávat jako součást základní cestní sítě nebo 

cest potřebných pro zajištění péče o pozemky. Lze tedy předpokládat, že dostatek biotopů vhodných 

pro přástevníka bude zachován.  

 

Rizika spojená s ponecháváním dřevní hmoty necílových druhů vs. metodika likvidace invazních 

dřevin  

Při obnovním managementu porostů nepůvodních dřevin byla dosud snaha většinu dřevní hmoty 

zpracovat a vyklidit. Cílem tohoto opatření bylo eliminovat cizorodé prvky v ekosystému a zabránit 

eutrofizaci stanovišť uvolněním živin, které vznikají při rozkladu dřevní hmoty. Ukazuje se ale, že 

zejména v přírodní zóně je tato obava na řadě stanovišť zbytečná, a navíc v případě agresivních 

invazních druhů, jako je např. akát, je tento přístup zásadně kontraproduktivní. Ponecháním mrtvých 

akátů nastojato, např. po kroužkování nebo cílené aplikaci herbicidu do kambia, na místech, kde to lze 

připustit z bezpečnostních důvodů, velmi účinně brání uchycení nových jedinců ze semenné banky, 

což bývá častý problém čerstvých pasek narušených vyklizováním dřevní hmoty. Schnoucí akáty jsou 

mikrobiotopem mrtvého dřeva nejen pro dřevní brouky (včetně např. lesáka rumělkového), ale i pro 

šplhavce a netopýry. Střet zájmů ochrany přírody zde tedy neplatí. 
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3.4 Základní principy péče o ekosystémy v ochranném pásmu, nezbytné pro 

zabezpečení NP před nepříznivými vlivy z okolí a pro ochranu hodnot vlastního 

ochranného pásma 

Mezi základní úkoly pro nové plánovací období patří další eliminace rušivých vlivů v OP, zlepšení 

migrační prostupnosti krajiny i jejího harmonického měřítka, zvýšení pufrační schopnosti území a 

zlepšení jejího vodního režimu a ochrana volné nezastavitelné krajiny. Péče o krajinu a biotopy OP 

bude vedena také s ohledem na potřeby předmětů ochrany PO a EVL. Při změnách způsobu využití 

pozemků ve prospěch ochrany přírody budou preferovány pozemky ve vlastnictví státu, případně 

využívány možnosti dotační podpory vlastníků a nájemců pozemků.  

 

3.4.1 Ochrana před rušivými vlivy z okolí 

► Regulace užívání biocidů. 

Významný rušivý vliv na území NP i na cenné biotopy vlastního OP (např. EVL nebo PP) má nadměrná 

chemizace při intenzivním zemědělském využívání území. Na základě výsledků monitoringu budou 

tedy pro používání chemických prostředků postupně nastavena taková pravidla, která vyloučí vliv jejich 

reziduí na vlastní území NP, čímž dojde i ke snížení jejich negativního působení na biotopy v OP. S tím 

by mohlo být spojeno rovněž zvýšení podílů zemědělců hospodařících v systémech ekologického 

zemědělství na území OP a snížení podílu konvenční zemědělské produkce v území  

 

► Zvýšení pufrační a retenční kapacity krajiny. 

Bude pokračovat obnova pestré krajinné struktury v plochách s převahou polních kultur, zejména 

úpravou hospodaření a zvýšením zastoupení tzv. rozptýlené zeleně. Prioritní je zatravnění erozně 

ohrožených ploch a nejbližšího okolí drobných vodních toků jako významného vektoru splachů do řeky 

Dyje. Cílem je zvýšení pufrační kapacity krajiny a zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Opatření 

povede i ke zlepšení mikroklimatu a klimatických cyklů v krajině.  

 

► Obnova vodního režimu a zlepšení stavu pramenišť.  

Na základě mapy míst s pozměněným vodním režimem (viz kap. 3.3) budou určena prioritní místa pro 

obnovu přirozeného stavu toků a pramenišť v ochranném pásmu. Na pozemcích s příslušností Správy 

NP k hospodaření budou provedena opatření k revitalizaci pramenišť (zatravnění orné půdy, případně 

podpora regenerace dřevin). Na ostatních pozemcích budou podniknuty administrativní kroky 

k dosažení žádoucích změn (jednání s vlastníky, uzavření dohod apod.). Budou realizována opatření 

pro zlepšení vodního režimu OP (např. údržba stávajících a budování nových tůní, případně jiných 

vodních ploch atd.).  

 

3.4.2 Migrační prostupnost 

Důležitou funkcí OP je vytváření mostu pro komunikaci populací rostlin a živočichů mezi územím NP a 

volnou krajinou. Značně ochuzená struktura OP i způsoby jeho využívání však plnění této funkce 

významně omezují. V péči o krajinu OP je proto nutno respektovat následující zásady. 

 

► Zachování či vytvoření migračních cest v maximální pestrosti charakteristik.  

Mezi nápravná opatření bude patřit naplňování Plánu ÚSES (ANONYMUS 2013), tedy péče o stávající 

skladebné části a interakční prvky v rámci ÚSES i realizace prvků nových. Bude též vyhodnocována 

funkčnost ÚSES a s ohledem na ni prováděno jeho doplnění nebo upřesnění. Rovněž budou 

nadále obnovovány stávající i realizovány nové formace plošných i liniových prvků krajinné zeleně 

v OP, a to v maximální biotopové pestrosti (nejen dřevinné formace, ale též suché či vlhké trávníky, 
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vodní prvky apod.). Správa NP bude nadále hledat možnosti ochrany a vytváření krajinných prvků. 

Aktivita Správy NP na státních pozemcích i podpora hospodařících zemědělců a vlastníků pozemků 

musí směřovat ke zpestření struktury krajiny a doplňování chybějících biotopů a migračních cest. 

 

► Podpora napojení prvků v OP na krajinné struktury ve volné krajině. 

Při vyhodnocování funkčnosti ÚSES a případných revizích Plánu ÚSES je nezbytné monitorovat vývoj 

krajiny na plochách vně přiléhajících k hranici OP, aby bylo zachováno napojení a dálková kontinuita 

krajinných struktur a migračních cest. 

 

► Zachování či vytváření ekologických „nášlapných kamenů“. 

Správa území bude zaměřena i na ochranu či nové vytváření krajinných prvků v rozsáhlých 

homogenních plochách. K tomu budou využívány pozemky příhodně lokalizované z hlediska struktury 

krajiny (dlouhodobě neobhospodařované plochy, okraje cest, okolí soliterních dřevin či technických 

struktur – stožáry, el. vedení, meliorační skruže, sakrální stavby apod.). Nové prvky budou přednostně 

realizovány na státních pozemcích.  

 

► Využití možností výzkumu. 

Krajina OP je především krajinou zemědělských ploch a sídel. Zároveň však musí plnit svou zákonnou 

funkci v ochraně vlastního území NP před rušivými vlivy z okolí. Je proto žádoucí využít nadstandardní 

dostupnost vědeckých kapacit v regionu NP k zadání výzkumných či monitorovacích projektů 

zaměřených na možnosti sladění zemědělské činnosti a funkcí sídel s plněním ekologických funkcí 

krajiny (agrolesnictví, alternativní postupy v zemědělství, optimální struktura sídel či sídelní zeleně 

apod.). Výsledky pak budou využitelné i mimo region NP. 

 

 

3.4.3 Vlastní hodnoty OP 

► Zachování dobrého stavu předmětů ochrany EVL, PO a MZCHÚ. 

Pět ze šesti EVL v kompetenci Správy NP leží v OP. Péče o ně bude prováděna v souladu se 

schválenými SDO. Do OP zasahuje i část PO Podyjí, většina populace obou předmětů ochrany PO leží 

v OP. Proto bude věnována pozornost stavu vhodných biotopů (křoviny a ovocné sady), v nichž bude 

prováděna cílená údržba s ohledem na požadavky předmětů ochrany (viz zásady péče o druhy 

v kapitole 3.3.4 – obnova ovocných sadů se zachováním doupných stromů a pěstováním nově 

vysazených dřevin ve tvaru vysokokmene, revitalizace přerostlých křovin tak, aby zůstávaly vhodným 

hnízdištěm pěnice vlašské aj.). MZCHÚ mimo EVL (přírodní památky Horáčkův kopeček a Horecký 

kopec) mají zpracovány vlastní plány péče, jejichž zásady budou respektovány.   

 

► Ochrana krajinného rázu a zachování dominant i průhledů. 

Bude i nadále chráněn krajinný ráz OP, především dochovaná záhumení obcí, většinou s urbanisticky 

hodnotnými stavbami stodol a vinných sklepů s lisovnami. Chráněna bude i volná krajina před dalším 

zastavováním, přírodní horizonty i pozitivní krajinné dominanty. Po dohodě s příslušnými orgány (např. 

orgány územního plánování, orgány památkové péče aj.) bude řešena i ochrana pohledověopticky 

spojitého prostoru (při pohledu z jednoho bodu tvořícího souvislý obraz) kolem NP a OP před výstavbou 

negativních dominant výškových či jinak rozlehlých staveb ovlivňujících krajinný ráz NP a OP.   

 

► Ochrana nezastavěné krajiny. 

Důležité je také zajistit ochranu volné krajiny v OP NP, protože každé rozšíření zastavěitelného území 

může vést k narušení rovnovážných vztahů i harmonického měřítka krajinného rázu území. Nové 

rozvojové plochy sídel (určené k nové zástavbě nebo jiným změnám přírodního či pohledového 
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charakteru plochy) budou přednostně vyhledávány směrem od hranice NP, mimo ptačí oblast a plochy 

přírodních hodnot (= plochy významné z hlediska ochrany přírody, které jsou uvedeny v územně 

analytických podkladech a z nich přebírány do územně plánovací dokumentace) a jejich poloha a 

rozsah budou v konkrétních případech posuzovány individuálně nebudou umísťovány směrem od 

zastavěného území k NP ani v plochách přírodních hodnot. Ochranu volné krajiny je možné zajistit v 

rámci projednávání územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí nebo při pozemkových 

úpravách. V současné době má většina obcí nově schválené územní plány s dostatečnými včetně 

plochami pro novou výstavbu, k jejich případným změnám či k novým územním plánům se bude Správa 

NP nadále vyjadřovat jako dotčený orgán v duchu výše uvedených zásad v zájmu nalezení 

oboustranně přijatelného řešení.  

 

► Ochrana biotopů zvláště chráněných druhů. 

V rámci péče o biotopy ZCHD musí být nastavený takový režim jejich údržby, který by zajistil zachování, 

popř. zlepšení jejich stavu. Dlouhodobým úkolem je pravidelná aktualizace významných biotopů zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, popřípadě dalších přírodních a kulturních hodnot. Důležité je 

zachování cenných trávníků a dalších biotopů s výskytem ZCHD nezávisle na tom, na jakém druhu 

pozemku se formálně (dle evidence v KN) nacházejí. 

 

► Ochrana harmonického měřítka a zlepšení biologické funkčnosti krajiny.  

Zemědělské hospodaření, které má na dotčené plochy významný vliv, je na území OP nezbytné 

provádět tak, aby byla zajištěna, popř. zlepšována biologická stabilita území i diverzita krajinných 

struktur. Preferováno bude ekologické zemědělství a zejména maloplošné hospodaření (záhumenky) 

na všech typech zemědělských pozemků (orná půda, vinice, trvalé travní porosty, pastviny atd.). V OP 

je pak nezbytné stanovit takový způsob zemědělského hospodaření, který bude vylučovat negativní vliv 

na vlastní území NP a na biologicky hodnotná území samotného OP (např. vliv na EVL Podmolí-strouha 

či přírodní památky v OP NP a na významné biotopy zvláště chráněných druhů). Podpora i vlastní 

správa území bude směřovat ke zjemnění krajinné mozaiky, zpomalení odtoku vody a regulaci vlivu 

biocidů. V souvislosti s tím je nezbytné zpracovat revizi systému významných krajinných prvků včetně 

revize návrhů pro registrované VKP a památných stromů. 

 

► Přírodě blízké hospodaření v lesích. 

Při hospodaření v lesích OP je žádoucí užívat přírodě blízkých postupů s ohledem na biodiverzitu 

lesního prostředí tak, aby byl naplňován cíl daný zařazením všech lesů v OP NP do kategorie lesa 

zvláštního určení – lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti. 

 

► Státní vlastnictví pozemků v zájmu ochrany přírody. 

Pro realizaci přímých opatření v OP je žádoucí i nadále získávat významné pozemky do vlastnictví 

státu. Budou proto pokračovat výkupy pozemků podle zpracovaného strategického plánu. Ten bude 

průběžně upravován dle aktuálních poznatků určujících ohrožená místa v krajině a místa s vysokou 

prioritou strukturálních změn. 

 

 

3.5 Výčet a popis nezbytného rozsahu a způsobu sledování stavu a vývoje 

předmětu ochrany 

Monitoring vývoje předmětů ochrany slouží dvěma cílům. Jednak zaznamená trendy vývoje předmětů 

ochrany a další významných přírodních fenoménů podléhajících přírodní dynamice bez záměrné lidské 

intervence. Tím poskytnou důležité základní popisné informace a východiska pro další výzkum nejen 
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ve sledovaném území, ale také upřesní predikci vývoje společenstev ponechaných samovolnému 

vývoji. Na základě této predikce lze lépe nastavit péči o biotopy v zóně přírodě blízké a v části zóny 

soustředěné péče o přírodu s cílem ponechání samovolnému vývoji (zásahy povedou efektivněji 

k přiblížení biotopů přirozenému stavu).  

A jednak monitoring prověří, zda se nezhoršuje stav předmětů ochrany závislých na trvalé péči, 

případně zda jejich vývoj směřuje k dosažení cílového stavu. Tím umožní včas reagovat na nežádoucí 

vývoj změnou způsobů péče. Pro získání výše uvedených informací je potřebný monitoring v těchto 

oblastech a těchto periodách (periody jsou uvedeny buďto přímo počtem let, nebo kódem označujícím, 

zda se výzkum opakuje v periodě roční (r), několikaleté, tedy 1x za 2–7 let (n), nebo delší než 10 let 

(v)): 

• Monitoring pohybu skalních bloků a měření dlouhodobých trendů mikroklimatu v lokalitě Ledové 

sluje. Výzkum přispívá k poznání vývoje reliéfu této významné geomorfologické lokality Podyjí 

a eviduje podmínky existence chladnomilných organizmů a mechanizmů výměny vzduchu 

v podzemí. Zápis dat probíhá automaticky, vyhodnocuje se 1x ročně. (r) 

• Monitoring vývoje společenstev ponechaných samovolnému vývoji. Design sledování závisí na 

konkrétním typu společenstva, obvykle postačí průzkum v několikaleté periodě (5–10 let). Data 

poslouží k upřesňování predikce vývoje, což povede především ke zefektivnění péče o porosty 

v plochách částečně a významně pozměněných biotopů určených k ponechání samovolnému 

vývoji. (n) 

• Studium dynamiky a ekologie smíšených lesních porostů s dominancí dubu. Výzkum nezbytný 

pro pochopení procesů utváření, přeměny a fungování hlavního lesního společenstva na území 

NP Podyjí. (n, v) 

• Statistická provozní inventarizace dřevin. Podklad nezbytný pro vytváření LHP, inventarizace 

probíhá 1x za 10 let. (v) 

• Studium sukcese a dynamiky společenstev na světlinách po záměrném prosvětlení lesa. 

Výzkum zaměřený na hodnocení managementových opatření pro podporu biodiverzity lesních 

porostů v NP Podyjí zaměřený převážně na významné bioindikační druhy bezobratlých a rostlin. 

Periodicita by se měla prodlužovat zhruba logaritmickou řadou (na počátku roční, později např. 

po 5, 10, 15, 30 letech od zásahu). (r→n→v) 

• Monitoring vlivu pastvy velkých herbivorů na biodiverzitu vřesoviště a suchých trávníků – pastva 

exmoorských pony. Výsledky umožní optimalizovat nastavení pastvy s ohledem na zájmy 

předmětů ochrany. V prvních 5 letech po zahájení pastvy každoročně, poté v periodě cca 5 let. (n) 

• Studium sukcese společenstev na narušovaných půdách (úhory). V pravidelně se opakujících 

cyklech (po 5–10 letech) několikaletého každoročního sledování. (r/v) 

• Sledování vlivu speciálních metod péče o biotopy (viz kap. 3.4.4) na předměty ochrany. (v) 

• Monitoring stavu biotopů a druhů v zájmu Evropského společenství. (r–v) 

• Monitoring stavu populací předmětů ochrany (tab. 2 v kap. 4.2.2) i dalších významných druhů 

(tab. 5 v kap. 4.2.2) a speciální sledování složek ekosystémů tvořících předmět ochrany:  

- monitoring populací rostlin, které jsou předmětem ochrany EVL (koniklec velkokvětý, 

střevíčník pantoflíček), (r–n) 

- monitoring obojživelníků (vč. čolka dravého), (r) 
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- mapování potenciálně vhodných lokalit a orientační monitoring výskytu kovaříka fialového 

(lepové pásy, padací pasti a nárazové lapače instalované v dutině, případně vypuzení imág 

cigaretovým kouřem, viz ŠKORPÍK 2002), (v)  

- dlouhodobý monitoring letních kolonií netopýrů na území NP Podyjí, (r–n) 

- dlouhodobý monitoring zimujících kolonií netopýrů, (r–n) 

- monitoring netopýrů v lokalitě Ledové sluje, (n) 

- sledování vývoje početnosti populace vranky obecné v celém profilu řeky Dyje, (v) 

- mapování hnízdících druhů ptáků se zaměřením na předměty ochrany NP, (n) 

- sledování změn diverzity a abundance motýlů, (n) 

- opakované mapování biotopů vhodných pro polokrovečníka Necydalis ulmi, (v) 

- monitoring populace užovky stromové, a to i mimo dnes známé lokality včetně okrajových 

lokalit v NP i OP, (r–n) 

- monitoring populací významných druhů rostlin (např. lýkovec vonný, jalovec obecný, klokoč 

zpeřený). (n–v) 

• Monitoring dynamiky populací ryb v řece Dyji. (v) 

Další důležitou oblastí je sledování vlivu nežádoucích nebo potenciálně rizikových fenoménů na 

předměty ochrany nebo intenzity jejich výskytu a působení. Výsledky monitoringu odhalí trendy vývoje 

nežádoucích vlivů, takže bude možné rozhodnout, v kterých oblastech je nutno hledat řešení pro jejich 

eliminaci: 

• Monitoring vlivu spárkaté zvěře na předměty ochrany. (v)  

• Monitoring vlivu změn struktury krajiny na stav vodních toků. (v) 

• Monitoring invazních druhů dřevin a účinnosti metod jejich likvidace. (n) 

• Monitoring invazních druhů bylin a účinnosti metod jejich likvidace. (n) 

• Monitoring vlivu sportovního rybolovu na biotopy v řece Dyji a jejím okolí. (v) 

 

Monitoring fenoménů s přeshraničním dosahem bude vždy prováděn v odpovídající koordinaci 

s rakouskou stranou a bude-li to smysluplné, pak ve spolupráci s ní (na základě dvoustranných smluv) 

pokud možno na celém území vč. NP Thayatal. Podrobněji je potřeba monitorovacích aktivit v NP 

Podyjí a jeho OP rozpracována v Koncepci výzkumu a monitoringu NP Podyjí, která bude pravidelně 

aktualizována (cca v horizontu 10 let).  

 

 

3.6 Návrhy na vědecko-výzkumné využití národních parků a jejich ochranných 

pásem 

Vědecko-výzkumné aktivity na území NP Podyjí a jeho OP slouží primárně k nastavení optimální péče 

o předměty ochrany i další složky přírody a krajiny a k dokumentaci významných přírodních hodnot 

území. Jde o výzkum, který je v zájmu ochrany přírody a umožní nebo usnadní zachování či zlepšení 

stavu předmětů ochrany. Důležité jsou aktivity všech tří typů vědeckého zkoumání, tedy základního 

výzkumu, monitoringu i aplikovaného výzkumu. Výsledky pak poslouží k dokumentaci a přesné 

lokalizaci péče podle výskytu jednotlivých předmětů ochrany, k úpravám způsobů péče (pokud nevede 
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k žádoucímu vývoji předmětů ochrany), i k nalezení vhodné metodiky na základě cílených odborně 

sledovaných terénních pokusů. Území tvoří přírodně nedělitelný celek s rakouským NP Thayatal, proto 

budou výzkumné aktivity vždy koordinovány s rakouskou stranou a v maximální možné míře prováděny 

ve spolupráci s ní. Mezi hlavní úkoly pro následující období patří: 

 

Základní výzkum 

• Faunistický výzkum herbivorních a saproxylních druhů brouků. 

• Výzkum zvodní s ohledem na možný vliv odběrů vody z hloubkových vrtů. 

• Podrobné studium geomorfologie (pozemní laserové skenování, geofyzikální metody, datování, 
Schmidt hammer – kladívko, digitální model reliéfu 5G – Lidar). 

• Průzkum dalších nedostatečně prozkoumaných skupin organismů (lišejníky, mechy, pavouci, 
měkkýši atd.). 

• Výzkum technických možností, jak přiblížit biotop řeky Dyje přirozenému stavu. 

 

Základní faunistický i floristický výzkum jednotlivých skupin organismů je třeba provádět opakovaně 
(např. po 15–20 letech), protože ve výskytu druhů nastávají změny, které mohou být zásadní pro 
nastavení péče o území.  

 

Monitoring (kromě nutného sledování stavu a vývoje předmětů ochrany dle kap. 3.5): 

• Monitoring návštěvnosti NP Podyjí. Na základě výsledků je upravován turistický režim, terénní 
informační systém a zjišťovány priority návštěvníků včetně trendů návštěvnosti a s tím spojená 
koordinace činností Správy. 

• Monitoring mrtvého dřeva v řece Dyji a břehových porostech. Jde o sledování dynamiky a 
mobility mrtvého dřeva a jeho dopadů na vodohospodářské stavby v úzkém profilu kaňonu řeky 
Dyje. Monitoring je nezbytný, aby bylo možné ponechávat maximum mrtvého dřeva bez zásahu 
při zachování bezpečnosti vodních děl. 

• Sledování vlivu strukturálních změn krajiny na mikroklima. 

• Výzkum změn v kvalitě a kvantitě povrchových vod v závislosti na hospodaření v pramenných 
a břehových oblastech. 

• Sledování vývoje biotopů ponechaných samovolnému vývoji. 

• Monitoring světelného znečištění a nalezení vhodných metod ochrany tmavé oblohy (např. 
v rámci Podyjské oblasti tmavé oblohy). 

 

Aplikovaný výzkum: 

• Testování úspěšnosti různých metod likvidace invazních druhů (biologický boj, mechanická 
likvidace v různých termínech, cílená aplikace herbicidů apod.). 

• Sociologický průzkum postojů návštěvníků i rezidentů v území (akceptace ochrany a 
specifikace společenských potřeb). 

• Mapování ekonomického vlivu (přínosů a ztrát) existence NP na region. 

• Sledování vlivu rušení na citlivé fenomény (letový provoz, návštěvnost, plašení predátorů apod.). 
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• Vytváření vhodných pracovních postupů pro hospodaření v krajině v souladu s požadavky 
ochrany přírody a jejich pilotní testování. 

• Vytvoření regionálních travních směsí a metodiky zatravňování orné půdy v regionu. 

• Zpracování studie dopravní zátěže území v návaznosti na širší regionální vztahy. 
 

V rámci naplňování poslání NP je důležité umožnit též poznání a zachování dalších (např. 

společenských) hodnot území. V území NP je možné připustit i další výzkumné aktivity, které nemají 

přímou souvislost s předměty ochrany NP, ale jejich cíle nelze splnit mimo území NP a mohou přinést 

oborově významné poznatky. Metodika takových výzkumů musí být ale nastavena tak, aby zásadně 

neohrozila zachování stavu předmětů ochrany, a vždy je nezbytné posoudit, zda daný výzkum nelze 

provést s obdobnou úspěšností mimo území NP. Jedná se např. o:  

• Výzkum autekologie či etologie druhů, pro něž je Podyjí významným refugiem. 

• Archeologický průzkum lokalit významných center pravěkého osídlení. 

• Průzkum vývoje a historických hodnot krajiny vč. osídlení. 

• Geologické a geomorfologické výzkumy průlomového říčního údolí na styku významných 
geologických jednotek. 

• Sledování charakteristik a typických dějů v ekosystémech ponechaných samovolnému vývoji. 

 
Dlouhodobá koncepce vědeckého sledování území NP a jeho OP je obsahem podrobné Koncepce 

výzkumu a monitoringu NP Podyjí, která bude pravidelně aktualizována (cca v horizontu 10 let). 

Nedílnou součástí vědecko-výzkumného využití NP je spolupráce s regionálními i nadregionálními 

výzkumnými institucemi a vysokými školami včetně přeshraničních rakouských partnerů. 

 

3.7 Návrhy na osvětové využití národních parků a jejich ochranných pásem  

► Krajina jako zdroj mnohaoborového poučení pro přítomnost i budoucnost 

► Osvětové využití nesmí být na úkor ochrany dochovaných hodnot 

 

Přírodní hodnoty NP Podyjí je zapotřebí prezentovat nejen veřejnosti, která do tohoto území přichází, 

ale i místním obyvatelům. Zachovalost, různorodost a minimální ovlivnění zdejší přírody člověkem při 

zachování principů trvale udržitelného cestovního ruchu jsou považovány za největší hodnoty NP. 

Veřejnosti je nutné soustavně sdělovat, že pro zachování těchto hodnot je důležité vymezit části parku 

jako klidové oblasti pro samovolné přírodní procesy s vyloučením jakýchkoliv aktivit včetně vstupu 

veřejnosti mimo vyznačené stezky, jakož i lokality, které vyžadují trvalou speciální péči. Součástí 

sdělení bude i to, že nedílnou součástí NP a jeho OP jsou i kulturní a historické památky včetně obcí 

se zachovalým krajinným rázem.  

 

► Každou příležitost ke komunikaci je třeba využít. 

► Preferujeme novou náplň před budováním nových zařízení. 

 

Při prezentaci území veřejnosti bude Správa NP Podyjí využívat tradiční prostředky komunikace, 

zejména ekovýchovné programy pro školní mládež různých stupňů, exkurze a vycházky pro veřejnost, 

přednášky a besedy s občany, panely terénního informačního systému, strážní a informační službu, 

trvalé či sezónní výstavy. Provoz dosavadních návštěvnických středisek či sezónních informačních 

bodů bude zachován ve stávajícím počtu (celkem 3 zařízení), zvyšování dopadu jejich činnosti bude 
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realizováno prostřednictvím modernizace jejich vybavení či forem sdělení, které poskytují. Prohloubena 

může být spolupráce se subjekty, které poskytují obdobné služby (zejména infocentra ve Znojmě a 

Vranově nad Dyjí). Důležitý aspekt ve vztahu k veřejnosti bude i nadále sehrávat vlastní ediční činnost 

Správy NP od výroby informačních skládaček a letáků (včetně mutací v němčině a angličtině) či 

drobných upomínkových předmětů až po vydávání knih či drobných publikací včetně sborníku 

původních vědeckých prací z oblasti Podyjí. Více než dosud je žádoucí využívání různých 

dobrovolnických aktivit jako způsobu osvěty přímou účastí.  

S veřejností bude nadále probíhat komunikace pomocí médií, webových stránek a sociálních sítí 

(v současnosti jsou využívány Facebook a Twitter) podle toho, kde se bude nalézat publikum pro 

sdělení správy ve vztahu k veřejnosti.   

 

► Příroda neuznává státní hranice – to je důležité sdělení pro veřejnost. 

 

Z důvodu existence NP Podyjí na samotné státní hranici bude území prezentováno ve velké míře jako 

součást bilaterálního parku Podyjí/Thayatal. Na základě úzké spolupráce se Správou NP Thayatal 

(zakotvené též ve dvoustranných smlouvách) bude maximum možné komunikace s veřejností probíhat 

v těsné součinnosti s rakouským pracovištěm, nabídky akcí i materiálů pro veřejnost budou přednostně 

cíleny nejen na českou, ale i na rakouskou klientelu. 

 

3.8 Základní principy naplňování poslání národního parku ve vztahu k trvale 

udržitelnému rozvoji a šetrnému turistickému využívání, které nejsou v rozporu 

s dlouhodobými cíli ochrany národního parku  

3.8.1 Základní principy trvale udržitelného rozvoje 

Území NP bylo již při jeho vyhlášení vymezeno tak, že nezahrnuje obce či jiná rozsáhlá zastavěná 

území. I rozloha zemědělsky obhospodařovaných ploch v parku je minimální a většina těchto ploch 

zároveň plní funkci biotopu předmětů ochrany. Zásadně však jde o území velmi malé a proto zranitelné, 

mantinely pro plnění poslání NP mimo jeho dlouhodobé cíle je však nutné stanovit poměrně přísně, aby 

bylo možné naplnit cíle jeho ochrany.  

 

► Žádné nové stavby v území. 

Jedním ze základních limitů pro trvale udržitelný rozvoj území jsou podmínky pro urbanizaci území. Na 

území NP se nachází pouze několik stávajících staveb, jsou v území stabilizovány a jejich další 

rozšiřování mimo zastavěná území a zastavitelné plochy zákon limituje. Není možná ani změna využití 

stávajících staveb, která by vedla v negativnímu vlivu na předměty ochrany. Také není možné budování 

dalších nových staveb s výjimkou staveb sloužících plnění cílů ochrany NP, případně naplňování 

poslání NP (viz § 16 odst. 2 písm. b) ZOPK). 

 

► Hospodaření dle základních ochranných podmínek národních parků. 

Dalším významným vlivem je způsob zemědělského hospodaření. Na území NP je nezbytné 

minimalizovat užívání chemických prostředků a intenzivních technologií, aby byla zachována, popř. 

zlepšována biodiverzita a biologická stabilita území i diverzita krajinných struktur, tj. hospodařit 

v systémech certifikovaného ekologického zemědělství, případně způsobem jim odpovídajícím. 

Z důvodu ochrany populací vzácných druhů narušovaných půd je však žádoucí zachovat na 

zemědělsky využívaných plochách v NP nenulový podíl orné půdy. Bude podporován takový způsob 

zemědělského hospodaření, který povede také k lepšímu plnění dalších funkcí krajiny. Pestrá 
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prostorová struktura s dostatkem krajinných prvků zvyšuje ekologickou i klimatickou stabilitu i retenční 

schopnost krajiny, různorodost typů ploch poskytuje biotop pestrému společenstvu rostlin a živočichů. 

Nejvyšší podpora bude proto věnována dostatečnému členění pozemků, podpoře minoritních typů 

hospodaření jako je volná pastva, pestré osevní cykly, úhorové hospodaření apod. Pěstování hluboce 

kořenujících plodin a navracení organických látek do půdy je samozřejmostí. 

I při hospodaření v lesích, které provádí jiné subjekty než Správa NP, budou preferovány přírodě blízké 

postupy a šetrné technologie respektující požadavky ochrany předmětů ochrany NP, EVL a PO. 

 

 

3.8.2 Šetrné turistické využívání 

Důležitou funkcí chráněných území je poskytnout veřejnosti možnost seznámit se s jeho přírodní i 

kulturní hodnotou, poznat zákonitosti přírodní dynamiky a využít možností zotavení, které takové území 

nabízí. Je však třeba respektovat základní pravidla tak, aby turistické využívání nevedlo k poškození 

přírodních hodnot jako základního smyslu existence chráněných území. 

Při turistickém využívání NP budou respektovány následující základní principy: 

 

► Klidové území primárně slouží ochraně přírodních fenoménů citlivých na nadměrný pohyb 

osob. 

Režim klidového území bude respektován, jeho ochranná funkce nebude prolamována zřizováním 

nových stezek, které by způsobily významnou fragmentaci souvislých segmentů klidového území. 

Případné výjimečné exkurze s průvodcem dovnitř klidového území budou plánovány s ohledem na 

ochranu citlivých fenoménů, zejména co do termínu a počtu osob ve skupině. 

 

► Nabídka přístupů do území je dostatečná, návštěvnický tlak je třeba soustředit do 

okrajových a méně citlivých částí NP, do OP, případně i mimo NP i OP.  

Území parku bude i nadále zpřístupněno pro veřejnost sítí turistických cest pro pěší, cykloturisty a 

jezdce na koních. Hustota těchto stezek pro návštěvníky parku je v současnosti již dostatečná (lze 

navštívit reprezentativní vzorek diverzity území a seznámit se se všemi jeho základními hodnotami), 

o dalším významném rozvoji této sítě ve vnitřním území NP se pro nejbližší období neuvažuje 

s výjimkou části údolí Dyje v bezprostředním okolí města Hardegg. U těchto stezek bude udržována 

případně doplňována návštěvnická infrastruktura. Její hlavní funkcí bude zajištění bezpečnosti 

návštěvníků a usměrnění jejich pohybu, nikoli zvyšování komfortu pobytu v území. V okrajových 

částech parku (v okolí obcí) a v OP bude vhodné nabídku stezek pro veřejnost ještě rozšířit (např. 

zřízením naučných okruhů či stezek zaměřených na konkrétní přírodní či vlastivědné téma) a soustředit 

tak větší část návštěvnického tlaku do méně citlivých částí NP. Síť turisticky značených tras v NP a 

jeho OP je tvořena v návaznosti na cestní síť vně území NP, případně OP (včetně vazeb na území 

Rakouska). Při prezentaci území veřejnosti, komunikaci s médii či organizacemi zabývajícími se 

cestovním ruchem lze při vhodných příležitostech upozornit i na turistické zajímavosti regionu ležící 

mimo území NP a jeho OP. Prezentace těchto cílů může vést k rozložení zájmu návštěvníků a snížení 

návštěvnického tlaku na území NP. 

 

► Návštěva území s respektem k divočině. 

Malá rozloha území vede k jeho vysoké zranitelnosti. Proto budou v duchu zásady „Leave only 

footprints. Take only memories.“ (zanechej pouze šlápoty, odnes si pouze vzpomínky) podporovány 

měkké formy turistiky nevyžadující rozsáhlou speciální infrastrukturu. Návštěvnost (zejména 

v atraktivních částech roku) je již na hranici únosnosti území. Proto není vhodné zvyšovat dále 
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atraktivitu území novou nabídkou (vyhrazená místa pro nové druhy sportů, infrastruktura vyššího řádu 

jako zážitkové stezky, vyhrazená tábořiště, koupaliště apod.).  

 

 

► Motorová vozidla do přírody nepatří. 

Pro návštěvníky, kteří přijíždějí do území motorovými vozidly, byly v minulosti na okraji NP vybudovány 

odstavné plochy. Mimo zastavěná území je žádoucí vybudovat další takovou plochu pouze u bunkru 

při silnici mezi Lukovem a Podmolím. Další odstavné plochy pak lze plánovat pouze po dohodě 

s obcemi v jejich zastavěném území nebo v přímé návaznosti na ně tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému zvyšování dopravní zátěže uvnitř obcí ani k ohrožení zájmů ochrany přírodyobcí. 
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4 Přílohy zásad péče  

4.1 Mapové přílohy  

4.1.1 Mapa se zákresem hranic národního parku a jeho ochranného pásma  

4.1.2 Mapa se zákresem překryvu národního parku s jinými chráněnými územími 

4.1.3 Mapa se zákresem překryvu národního parku s územím evropsky významných lokalit 

nebo ptačích oblastí 

4.1.4 Mapa se zákresem základní cestní sítě na území národního parku  

4.1.4a Mapa se zákresem cestní sítě nezbytné pro management území a naplnění 

krátkodobých a střednědobých cílů NP  

4.1.5 Mapa zonace NP Podyjí 

4.1.6 Mapa zonace NP Podyjí s vyznačením dlouhodobých cílů ochrany NP 

4.1.7 Mapa klidového území NP Podyjí se zákresem cestní sítě určené pro pohyb návštěvníků 

v NP a jeho OP 

4.1.8 Mapa s vyznačením přirozených ekosystémů k r. 2020 

4.2 Ostatní přílohy  

4.2.1 Výčet a popis vybraných pozemních komunikací tvořících základní cestní síť na území 

národního parku 

4.2.2 Ekosystémy a jejich složky tvořící předmět ochrany NP 

4.2.3 Deklarace o manipulaci na vodních dílech Vranov 

4.2.4 Slovníček termínů 

4.2.5 Použité zkratky 

4.2.6 Literatura 
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4.1.1 Mapa se zákresem hranic národního parku a jeho ochranného pásma  
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4.1.2 Mapa se zákresem překryvu národního parku s jinými chráněnými územími 
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4.1.3 Mapa se zákresem překryvu národního parku s územím evropsky významných lokalit 

nebo ptačích oblastí 
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4.1.4 Mapa se zákresem základní cestní sítě na území národního parku  
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4.1.4a Mapa se zákresem cestní sítě nezbytné pro management území a naplnění 

krátkodobých a střednědobých cílů NP  
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4.1.5 Mapa zonace NP Podyjí 
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4.1.6 Mapa zonace NP Podyjí s vyznačením dlouhodobých cílů ochrany NP 
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4.1.7 Mapa klidového území NP Podyjí se zákresem cestní sítě určené pro pohyb návštěvníků 

v NP a jeho OP 
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4.1.8 Mapa s vyznačením přirozených ekosystémů k r. 2020 
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4.2 Ostatní přílohy  

4.2.1 Výčet a popis vybraných pozemních komunikací tvořících základní cestní síť na území 

národního parku 

název a popis+A3:C18 kategorie dle osnov zásad péče povrch 

státní silnice Břečkov – Čížov vymezená hranicí NP a) silnice III. třídy asfalt 

státní silnice Konice – Popice vymezená hranicí NP a) silnice III. třídy asfalt 

účelová komunikace vedoucí od hranice NP (v blízkosti 
bývalé roty PS Podmyče) k letohrádku Braitava 

b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace vedoucí od hranice NP v Zadních 
Hamrech k turistickému přístřešku pod Ledovými 
slujemi  

b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace vymezená hranicí NP vedoucí 
z obce Čížov přes Větrník, s krátkou odbočkou 
k objektu Lusthaus a zpět, pokračující ke státní silnici 
Lesná u Znojma – Vranov nad Dyjí  

b) 2), b) 3) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace z obce Čížov do Hardeggu 
vymezená hranicí NP 

b) 1), b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace – přístup k zemědělskému areálu 
před obcí Čížov p.č. 3195 k.ú. Čížov 

b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace vedoucí od kraje lesního porostu 
(jižně pod zemědělským areálem Podyjí a.s.) 
k rekreační chatě na p.č. 2235 v k.ú. Horní Břečkov 

b) 1) účelová komunikace přírodní charakter 
cesty 

účelová komunikace Příčky – Nový Hrádek b) 2) účelová komunikace část MZK, část 
přírodní charakter 
cesty 

účelová komunikace Podmolí – Šobes vymezená na 
severu hranicí NP a na jihu koncem asfaltového 
povrchu cesty 

b) 1), b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace vedoucí od parkoviště (nad 
Andělským mlýnem) k Andělskému mlýnu 

b) 1) účelová komunikace přírodní charakter 
cesty 

účelová komunikace vymezená hranicí NP mezi obcí 
Konice a západním okrajem zahrádkářské kolonie na 
Kraví hoře nad Znojemskou přehradou  

b) 1) účelová komunikace přírodní charakter 
cesty 

účelová komunikace z obce Konice vymezená hranicí 
NP po TV vysílač na Kraví hoře, vedoucí po SZ okraji 
vřesoviště 

b) 2) účelová komunikace přírodní charakter 
cesty 

účelová komunikace v k.ú. Hnanice vedoucí od hranice 
NP (v místech pod horní čerpací stanicí) k dolní čerpací 
stanicí v údolí řeky Dyje 

b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace vedoucí od křížení Fládnické cesty 
a bývalé vojenské komunikace k Lipinské lávce 

b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace vedoucí z Fládnické cesty 
k Fládnické chatě, kopíruje hranici NP 

b) 2) účelová komunikace asfalt 

účelová komunikace odbočující před obcí Mašovice ze 
státní silnice Znojmo-Mašovice k Mašovickému 
potoku, vedoucí k objektu č.p. 68 k.ú. Mašovice u 
Znojma, vymezená hranicí NP 

b) 1) účelová komunikace přírodní charakter 
cesty 
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4.2.2 Ekosystémy tvořící předmět ochrany NP 

Tabulka 1: Biotopy tvořící předmět ochrany NP 

kód (kód 
Natura 2000) 

Biotop (předmět ochrany EVL) 

V4 (3260) 
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-

Batrachion  

S2 (8150) Středoevropské silikátové sutě 

S1.2 (8220)  
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

S3 (8310) Jeskyně nepřístupné veřejnosti 

T6.1B (8230) 
Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion 
dillenii) 

T1.1 (6510) 
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis) 

T3.1, T3.2 
(6190) 

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 

T3.5B (6210) Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-
Brometalia) 

T3.5A 

(6210*) 
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-
Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých 

T8.1B (4030) Evropská suchá vřesoviště 

T8.1A (5130) 
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých 
trávnících 

K4A (40A0*) Kontinentální opadavé křoviny 

L3.1 (9170) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

L4 (9180*) Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

L6.4 
(91I0 *) 

Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 

L6.5A 
(91I0*) 

Eurosibiřské stepní doubravy 

 Biotop (ostatní předměty ochrany NP) 

V1 (3150) Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 

M7 (6430) Bylinné lemy nížinných řek 

T1.5 Vlhké pcháčové louky 

T4.2 Mezofilní bylinné lemy 

L5.4 (9110) Acidofilní bučiny 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 

X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla 

 

 

 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=21
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Tabulka 2: Druhy (složky ekosystémů) tvořící předmět ochrany NP. 

EKOSYSTÉM 
NADŘAZENÁ 
SKUPINA LATINSKÉ JMÉNO Č. SEZ. 395/92 

předměty ochrany EVL mechy Buxbaumia viridis   

 cévnaté rostliny Cypripedium calceolus   

 cévnaté rostliny Pulsatilla grandis   

 brouci Cerambyx cerdo EN SO 

 brouci Limoniscus violaceus CR  

 brouci Lucanus cervus VU O 

 motýli Callimorpha quadripunctaria   

 ryby Cottus gobio NT O 

 obojživelníci Triturus carnifex EN KO 

 savci Myotis bechsteinii DD SO 

 savci Rhinolophus hipposideros VU KO 

 savci Myotis emarginatus NT KO 

 savci Barbastella barbastellus  KO 

suché trávníky  motýli Melitaea britomartis CR  

a skalní stepi plazi Zamenis longissimus EN KO 

světlé lesy a lesní lemy cévnaté rostliny Sorbus cuculifera C1   

  motýli Parnassius mnemosyne EN KO 

přírodě blízké lesy brouci Necydalis ulmi CR  

křoviny a pionýr. dřeviny brouci Dicerca furcata  CR  
  ptáci Sylvia nisoria    

extenzivní sady ptáci Dendrocopos syriacus EN O 

 ptáci Upupa epops EN SO  
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Tabulka 3: Přehledný seznam předmětů ochrany EVL na území NP Podyjí a jeho OP 

EVL (kód a název) Předmět ochrany 

CZ0620004 Fládnitzké 

vřesoviště 

4030 -  Evropská suchá vřesoviště  

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny  

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 

význačná naleziště vstavačovitých  
 

CZ0623360 Podmolí – strouha Čolek dravý (Triturus carnifex) 

CZ0623719 Vranov nad Dyjí – 

základní škola 

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) 

CZ0623788 Popice – fara Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

CZ0624096 Podyjí 3260  -  Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů 

Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion  

4030  -  Evropská suchá vřesoviště  

40A0*  -  Kontinentální opadavé křoviny  

5130  -  Formace jalovce obecného (Juniperus 

communis) na vřesovištích nebo vápnitých 

trávnících  

6190  -  Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia 

pallentis)  

6210  Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 

6510  -  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis)  

8150  -  Středoevropské silikátové sutě  

8220  -  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých 

svahů  

8230  -  Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-

Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)  

8310  -  Jeskyně nepřístupné veřejnosti  

9170  -  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

9180*  -  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 

roklích  

91I0*  -  Eurosibiřské stepní doubravy  
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netopýr černý (Barbastella barbastellus) 

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria*) 

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) 

vranka obecná (Cottus gobio) 

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

kovařík (Limoniscus violaceus) 

roháč obecný (Lucanus cervus) 

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) 

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) 

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

čolek dravý (Triturus carnifex) 

CZ0620020 Mašovická 

střelnice 
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)  

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 

význačná naleziště vstavačovitých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=21
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=22
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Tabulka 4: Další ekosystémy vyžadující pozornost 

kód  biotop 

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 

S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 

S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) 

T1.6 Vlhká tužebníková lada 

T3.3 Úzkolisté suché trávníky 

T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 

L8.1 Boreokontinentální bory 

X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty 

X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty 
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Tabulka 5: Další druhy vyžadující pozornost 

EKOSYSTÉM NADŘAZENÁ SKUPINA LATINSKÉ JMÉNO Č. SEZ. 395/92 

vody, mokřady  cévnaté rostliny Iris sibirica C3  SO 

a pobřežní porosty cévnaté rostliny Tephroseris crispa C4a   

  rovnokřídlí Tetrix bolivari NT   

  pavouci Dolomedes plantarius VU   

  brouci Acupalpus luteatus  NT   

  brouci Agonum angustatum      

  brouci Agonum lugens   NT   

  brouci Bembidion fumigatum      

  brouci Bembidion monticola      

  brouci Elaphrus aureus      

  brouci Elaphrus uliginosus  NT   

  brouci Chlaenius tristis   NT   

  brouci Oodes gracilis  NT   

  brouci Platynus livens       

  brouci Sinechostictus decoratus   CR   

  brouci Oedemera croceicollis  VU   

  dvoukřídlí Atherix ibis VU O 

 ryby Carassius carassius CR  

  obojživelníci Bombina bombina EN SO  

 obojživelníci  Rana arvalis EN KO 

  plazi Natrix tessellata EN KO  

  savci Castor fiber LC  SO 

  savci Crocidura leucodon LC O 

  savci Lutra lutra NT SO  

skalní stěny a  cévnaté rostliny Allium senescens subsp. montanum C4a   

reliktní bory cévnaté rostliny Bromus squarrosus C1  

  cévnaté rostliny Iris variegata C2b  SO 

 brouci Ergates faber  CR  

  ptáci Falco perregrinus EN KO  

sutě a suťové lesy  cévnaté rostliny Cimicifuga europaea  C1 KO  

a zaříznutá údolí cévnaté rostliny Isopyrum thalictroides C4a   

 cévnaté rostliny Lunaria rediviva C4a O 

  cévnaté rostliny Mercurialis ovata C2 KO 

  cévnaté rostliny Taxus baccata C3 SO 

  brouci Ampedus cardinalis  VU   

  brouci Xylophilus corticalis  CR   

  brouci Mycetophagus ater  EN   

  obojživelníci Salamandra salamandra VU SO  

louky cévnaté rostliny Orchis ustulata C1 SO 

  dvoukřídlí Molobratia teutonus     

  brouci Trachys troglodytes  EN   

  brouci Lamprias chlorocephalus      

  brouci Phytoecia affinis affinis   NT   

  brouci Sphaeroderma rubidum CR   
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suché trávníky  houby Galeropsis desertorum EX   

a skalní stepi cévnaté rostliny Gagea bohemica subsp. bohemica C2 SO 

  cévnaté rostliny Helichrysum arenarium C2 SO  

 cévnaté rostliny Pulsatilla pratensis subsp. bohemica C2 SO 

  dvoukřídlí Asilus crabroniformis CR   

 rovnokřídlí Ephippiger ephippiger EN  

  rovnokřídlí Saga pedo EN KO 

  pavouci Eresus collari     

  pavouci Eresus moravicus     

 brouci Agrilus antiquus croaticus  CR  

  brouci Anthaxia olympica EN   

  brouci Aphanisticus pusillus   EN   

 brouci Coraebus rubi   

  brouci Dicerca berolinensis   VU   

  brouci Bradycelus ruficollis      

  brouci Cymindis axillaris      

  brouci Cymindis cingulata      

  brouci Lebia cruxminor       

  brouci Lebia marginata   CR   

  brouci Masoreus wetterhallii       

 brouci Molorchus kiesenwetteri  EN  

  brouci Deilus fugax   CR   

  brouci Cionus olivieri NT   

  brouci Cyphocleonus achates EN   

  brouci Lixus punctirostris EN   

  brouci Rhinusa rara EN   

  brouci Combocerus glaber NT   

  brouci Chrysolina analis CR   

 brouci Cyphocleonus achates EN  

 brouci Cteniopus sulphuripes   CR  

 brouci Orthocerus crassicornis  CR  

  motýli Arethusana arethusa VU   

 plazi Lacerta viridis EN  

  savci Spermophilus citellus CR KO  

světlé lesy a lesní  cévnaté rostliny Buphthalmum salicifolium C1 KO  

lemy cévnaté rostliny Daphne cneorum C1 KO 

 cévnaté rostliny Dianthus superbus C2 SO 

  cévnaté rostliny Dictamnus albus C2 O 

  cévnaté rostliny Geranium divaricatum C1   

  cévnaté rostliny Juniperus communis C3   

  cévnaté rostliny Quercus pubescens C3 O 

 cévnaté rostliny Sorbus thayensis C1  

  síťokřídlí Dendroleon pantherinus CR   

  síťokřídlí Mantispa styriaca VU KO 

  brouci Sinoxylon perforans      

  brouci Acmaeoderella flavofasciata  CR   

  brouci Agrilus kubani  EN   

  brouci Anthaxia semicuprea  VU   
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  brouci Aphanisticus elongatus  EN   

  brouci Coraebus undatus   EN   

  brouci Habroloma nanum  EN   

  brouci Meliboeus fulgidicollis EN   

  brouci Ropalopus varini  EN   

  brouci Trichoferus pallidus   EN   

  brouci Ceutorhynchus unguicularis NT   

  brouci Exapion compactum VU   

  brouci Mogulones diecki NT   

  brouci Oryxolaemus flavifemoratus VU   

  brouci Rhacopus sahlbergi  CR   

  brouci Haeterius ferrugineus      

  brouci Cryptocephalus imperialis EN   

  brouci Eumolpus asclepiadeus CR   

  brouci Laena viennensis  CR   

  brouci Mycetochara quadrimaculata  CR   

  motýli Hipparchia fagi VU   

  motýli Minois dryas VU  
olšiny a pobřežní  brouci Biphyllus frater  CR   

 lesy brouci Dicerca alni  EN   

  brouci Lamprodila mirifica  CR   

  brouci Necydalis major  VU   

  brouci Donus viennensis NT   

  brouci Eucoeliodes mirabilis VU   

  brouci Selatosomus cruciatus  VU   

přírodě blízké lesy brouci Anisarthron barbipes  NT  
 brouci Leptura aurulenta  VU   

  brouci Pogonocherus ovatus NT   

  brouci Stictoleptura erythroptera  CR   

  brouci Cucujus cinnaberinus  VU SO 

  brouci Brachygonus megerlei  VU   

  brouci Lacon querceus  EN   

  brouci Leptura aurulenta  VU  

  brouci Megapenthes lugens  CR   

  brouci Leiestes seminiger  CR   

  brouci Hylis simonae     

  brouci Isorhipis marmottani  EN   

  brouci Melandrya barbata  EN   

  brouci Melandrya dubia  EN   

  brouci Orchesia grandicollis  CR   

  brouci Phloiotrya tenuis  VU   

 brouci Stictoleptura erythroptera  CR  

  brouci Synchita separanda  EN   

 ptáci Ciconia nigra VU  

  savci Glis glis DD O  

  savci Myotis alcathoe DD O  

  savci Nyctalus leisleri DD SO  
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     narušené půdy a  cévnaté rostliny Adonis flammea C1   

ruderály cévnaté rostliny Alcea biennis C2 SO 

  cévnaté rostliny Anthriscus caucalis C2   

  cévnaté rostliny Aphanes arvensis C3   

  cévnaté rostliny Filago lutescens C2 KO 

  cévnaté rostliny Hackelia deflexa C2   

  cévnaté rostliny Ranunculus arvensis C2   

  cévnaté rostliny Sisymbrium orientale subsp. orientale C2   

 cévnaté rostliny Tordylium maximum C1 KO 

  brouci Paracylindromorphus subuliformis  EN   

  brouci Phytoecia caerulea  VU   

 brouci Protaetia ungarica EN  

 motýli Zerynthia polyxena NT KO 

porosty  brouci Agrilus guerini  EN   

pionýrských dřevin brouci Agrilus subauratus VU  

 brouci Lamia textor   NT  

  brouci Xylotrechus capricornis  CR   

extenzivní sady brouci Agrilus macroderus  CR   

 brouci Anthaxia candens  EN  

 brouci Anthaxia suzannae    

specialisti brouci Laemostenus terricola     

 brouci Osmoderma eremita   

 brouci Semanotus undatus  NT  

 brouci Sitaris muralis  NT  
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4.2.3 Deklarace o manipulaci na vodních dílech Vranov 
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4.2.4 Slovníček termínů 

Cílový druh – druh, jehož podpora je cílem specializované péče o biotop. Zásahy jsou prováděny 

tak, aby byly vytvořeny nebo udrženy podmínky prostředí, které cílovému druhu vyhovují. 

Deštníkový druh – dobře detekovatelný (např. nápadný) druh, který se svými nároky podobá celé 

skupině cílových druhů. Jeho přítomnost v biotopu může tedy znamenat, že stav biotopu nabízí 

vhodné prostředí celé této skupině druhů vč. např. skrytě žijících druhů, které je obtížné prokázat.  

Disturbance – náhlé nepředvídatelné zásahy, které způsobí významné změny v ekosystému. 

Mohou být přírodního (např. požár, povodeň, vichřice), ale i technického (antropogenního) původu 

(např. únik chemických látek, bagrování povrchu, zasypání cizorodým materiálem). 

Migrační bariéra – překážka v krajině, která komplikuje nebo znemožňuje putování druhů krajinou. 

Může jít o stavbu či jinou technickou překážku (např. silnice nebo hráz ve vodním toku), ale i 

výraznou změnu v krajině (např. rozsáhlé plochy orné půdy bránící šíření lesních či lučních druhů 

rostlin a živočichů). Migrační bariéry mohou mít různou intenzitu, některé zabrání migraci 

absolutně, jiné ji jen do různé míry omezí. 

Migrační prostupnost – vlastnost krajiny nebo jejího prvku (např. vodního toku), která klesá 

s počtem a intenzitou migračních bariér. Míra migrační prostupnosti krajiny pro různé druhy se 

může lišit. 

Mimoprodukční funkce – soubor funkčních efektů prvku krajiny (lesa, vodní nádrže, 

zemědělského pozemku apod.) mimo produkci statků (např. dříví, ryb, sklizně plodin), poskytující 

veřejný užitek při přímém nebo nepřímém využívání daného prvku. Jedná se např. o funkci 

environmentální, rekreační, klimatickou, krajinotvornou, sociální, vodohospodářskou, aj. 

Minimální zůstatkový průtok – hodnota, pod niž nesmí v žádném okamžiku klesnout průtok 

v toku. Obvykle se stanovuje v m3/s. Každé vodní dílo musí za běžné situace vypouštět dostatek 

vody k tomu, aby aktuální průtok neklesl pod tuto hodnotu. 

Opatření obnovního managementu – soubor opatření směřujících k obnově degradovaného lesa 

(případně jiného ekosystému) do původního stavu – může se jednat o obnovu předpokládané 

struktury, druhové rozmanitosti nebo produktivity lesa (ekosystému) původně přítomného v lokalitě. 

Opatření speciálního managementu – soubor opatření směřujících k podpoře a zachování 

biodiverzity, která neodpovídá potenciálně přirozenému (původnímu) stavu ekosystému. Může se 

jednat o opatření nestandardní a historická, jejichž cílem není v současnosti primárně hospodářský 

efekt, ale splnění cílů ochrany přírody – např. lesní pastva, prosvětlování lesa, cílené narušování 

půdního povrchu apod. 

Pufrační schopnost – schopnost „ředit“ působící vlivy, snižovat jejich projev. U chemikálií jde o 

schopnost vázat nebo ředit účinné látky a tím zabránit jejich dalšímu působení, termín se však 

používá i v jiných oblastech. Pufrační kapacitou krajiny je míněna schopnost snížit působení 

negativních vlivů (zadržet povodeň, vstřebat a rozložit nežádoucí chemikálie, tlumit devastující 

mráz či horko apod.). 

Recentní – doložený v současnosti nebo několika posledních letech. Obvykle se používá pro 

výskyt druhů. Recentní druhy jsou ty, které se někdy v území objevily a v současnosti nejsou 

považovány za vymizelé. 

Rybí obsádka – suma ryb vyskytujících se v daném úseku toku nebo v dané vodní nádrži. Může 

být přirozená (jako výsledek samovolných procesů), nebo umělá (částečně ovlivněná nebo zcela 

řízená člověkem).  
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Složky ekosystémů – živé i neživé prvky, jejichž souhrn tvoří celý ekosystém, tedy všechny druhy 

rostlin a živočichů ve společenstvu, ale také např. voda, půda či skalní podklad, na nichž závisí 

základní charakteristiky společenstva. 

Splach – transport rozpustných nebo plovoucích látek povrchovou vodou. Splachem se látky 

dostanou i daleko mimo místa svého vzniku či užití. 

Sukcese – samovolný vývoj ekosystémů, směřující k přizpůsobení skladby ekosystému vnějším 

podmínkám. 

Tradiční hospodářské způsoby – (případně „tradiční způsoby hospodaření v lesích“) v minulosti 

běžně používané přístupy k užívání lesů, které jsou v zájmu podpory biodiverzity (pařezení, lesní 

pastva, požárový management, hrabání steliva apod.). 

 

4.2.5 Použité zkratky 

ČR – Česká republika 

EVL – evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 

IUCN – mezinárodní svaz ochrany přírody  

LHO – lesní hospodářská osnova 

LHP – lesní hospodářský plán  

LVS – lesní vegetační stupeň 

L.Z. – lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů) 

MVE – malá vodní elektrárna 

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 

NP – národní park 

NRBC – neregionální biocentrum ÚSES 

OP – ochranné pásmo 

OPŽP – dotační program Operační program Životní prostředí 

PO – ptačí oblast soustavy Natura 2000 

ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

ÚTP – území s trvalou péčí 

VD – vodní dílo 

ZCHD – zvláště chráněný druh 

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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