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SLOVO ÚVODEM Kyrill v Podyjí
PŢvodnŊ jsem mŊl v úmyslu napsat ļlánek na téma „Rok po snŊhové kalamitŊ“. Chystal 

jsem se ještŊ nafotit nŊkteré z ploch, na nichž byly stejnovŊké borové monokultury v lednu 2006 
rozlámány snŊhem, a které jsou nyní již zalesnŊny dŚevinami odpovídajícími danému stanoviš-
ti. Bylo teplé a sluneļné poļasí – jen vzít fotoaparát a vyrazit do lesa.

Bohužel právŊ toto teplé poļasí, resp. výrazný kontrast mezi neobvykle teplým „atlantic-
kým“ vzduchem nad stŚední Evropou a chladným vzduchem z arktické oblasti byl pŚíļinou
silného vŊtru, který zasáhl území ĻR v noci z 18. na 19. ledna tohoto roku. Vítr dokonce i zde 
na Znojemsku dosahoval síly orkánu, tj. 12. stupeŔ Beaufortovy stupnice síly vŊtru, kdy rych-
lost vŊtru je vyšší než 114 km/h. Nejbližší meteorologická stanice v KuchaŚovicích namŊŚila
rychlost až 124 km/h. 

Nechci polemizovat zda se jedná ļi nejedná o projev globálního oteplování nebo o tom 
do jaké míry je stále ļastŊjší výskyt tŊchto klimatických extrémŢ zpŢsoben nebo pŚinejmenším
ovlivnŊn ļlovŊkem a jeho ļinností. Faktem však je, že v rozmezí nŊkolika posledních let došlo 
(samozŚejmŊ nejen v Podyjí) k více takovýmto jevŢm: rok 2002 – povodeŔ, rok 2006 – snŊhová
kalamita a dvŊ povodnŊ, rok 2007 – vŊtrná kalamita. A to zámŊrnŊ opomíjím jiný klimatický 
extrém – sucho.

Vážení ļtenáŚi,
v posledních letech nijak zvlášŠ nesleduji 

výsledky nejrŢznŊjších reprezentativních prŢ-
zkumŢ. Snadno se z nich bohužel dovím, že 
na žebŚíļku popularity mezi politiky mŢže být 
dlouhodobŊ velmi vysoko ļlovŊk, který nŊko-
lik let bezostyšnŊ lže a ještŊ se tváŚí ukŚivdŊnŊ,
když je pŚi tom pŚistižen.

V poslední dobŊ ani nijak zvlášŠ nesleduji 
výsledky hitparád ļi sledovanosti televizních 
poŚadŢ. Snadno se z nich bohužel dovím, že 
bezduchou televizní show sleduje každý ļtvrtý 
obļan této republiky a nebo, že zpŊvaļka, která 
nám kazí vkus už témŊŚ 40 let, je stále schopna 
prodat ukrutné množství hudebních nosiļŢ.

Smutné bývají i ankety o událost uplynulé-
ho roku. Snadno se z nich ļlovŊk doví, že udá-
lostí, která nás v posledních 365 dnech nejvíce 
ovlivnila, mŢže být skuteļnost, že tamta se ro-
zešla s oním a nebo ten se naopak pŚistŊhoval 
k téhle a že se mají spolu úžasnŊ.

Velkou radost mi naopak pŚed nedávnem 
udŊlali novináŚi jednoho ļeského ļasopisu (bohu-
žel ļasopisu, který moc lidí neļte), když za jednu 
z hlavních událostí roku 2006 oznaļili skuteļnost, 
že Ļeská republika a Rakousko se v uplynulém 
roce dohodly a otevŚely pro veŚejnost 20 pŚeshra-
niļních turistických stezek. Taková bezvýznamná 
záležitost! A navíc v dobŊ, kdy se mŢžeme kdy-
koliv podívat témŊŚ kamkoliv po celé zemŊkouli!

Ale já z tohoto nicotného úŚedního kroku 
pŚesto mám radost. A doufám, že nejsem sám, 
že tŊch lidí, kteŚí se v Jaroslavicích, ŠafovŊ ne-
bo nŊkde v jižních Ļechách jdou podívat k sou-
sedŢm je víc.

Já sám osobnŊ obļas chodím pŚes hranici 
k sousedŢm do Hardeggu. Loni touto dobou 
zde byla ještŊ spuštŊná závora a zavŚená brána 
na lávku pŚes Dyji, nyní ļlovŊk v pohodŊ pŚejde 
a pozdraví souseda na sobotní odpolední pro-
cházce. KoneckoncŢ tento zpŢsob zimy je ponŊ-
kud nevhodný a i v Rakousku je to letos s tím 
lyžováním slabší. Tak co o víkendech dŊlat? 
Projít se podle Dyje a veļer možná zasednout 
k další bezduché televizní show… 

- Jan Kos -
redakce Podyjského listí MŊlký koŚenový systém smrku je pŚíļinou ļastých vývratŢ.

Pokraļování na str. 2



Smíšený porost buku a habru má mnohem vŊtší stabilitu.
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Pokraļování ze str. 1

Lednovým vŊtrem – orkánem, který dostal 
jméno Kyrill, byla témŊŚ již tradiļnŊ postiže-
na hlavnŊ západní ļást NP Podyjí. Je to dáno 
vyšším zastoupením jehliļnatých dŚevin, které 
byly ponejvíce vŊtrem poškozeny (smrk a bo-
rovice), pŚiļemž se jednalo hlavnŊ o vývraty 
a zlomy. SpeciálnŊ u smrkových zlomŢ je vel-
mi dobŚe patrné, že dŢvodem tohoto typu po-
škození je špatný zdravotní stav – pŚedevším
hniloby ve spodní ļásti kmene. Tento špatný 
zdravotní stav je zpŢsoben zejména skuteļ-
ností, že smrk byl vysazován na nevhodných 
stanovištích, kam patŚí jiné, zejména listnaté 
dŚeviny. Smrk jakožto horská dŚevina po-
tŚebuje odpovídající (nižší) teploty a rovnŊž
i odpovídající (vyšší) množství srážek. V pod-
mínkách Podyjí (vyšší prŢmŊrné roļní teplo-
ty a nízký podíl srážek) mu tyto existenļnŊ
dŢležité faktory pochopitelnŊ schází. Jelikož 
smrk není schopen svým mŊlkým koŚenovým
systémem srážky získat z hlubších vrstev 
pŢdy – trpí nadmŊrným stresem, je oslaben, 
snadnŊji podléhá škodlivým ļinitelŢm. MŊlký
koŚenový systém ve spojení s velkou plochou 
koruny je pak i pŚíļinou horší stability stromŢ
pŚi silném vŊtru.

Obļas byly postiženy i listnaté dŚeviny. 
Ty, které mají kŚehké dŚevo – napŚ. vrba nebo 
bŚíza a dále ty, které jsou v dŢsledku nŊjakého
dŚívŊjšího poškození napadeny nŊkterým dru-
hem hniloby nebo dŚevokaznými houbami. 
Výhodou listnatých dŚevin v zimním období 
je samozŚejmŊ menší plocha koruny bez listí 
a tedy vyšší stabilita proti boŚivým vŊtrŢm.

CelkovŊ se jedná o stovky stromŢ – cca 
o 1 000 m³ dŚeva. Poniļené stromy jsou jed-
notlivŊ rozmístŊny po vŊtší ploše a jejich zpra-
cování bude organizaļnŊ nároļnŊjší. Z dŢvodu
poškození této dŚevní hmoty bude samozŚej-
mŊ nižší její zpenŊžení. V koneļném dŢsledku
lze však Śíct, že pŚíroda opŊt vyselektovala to 
co je špatné, nemocné a nežádoucí.

Škody vznikly rovnŊž i v oblasti ochra-
ny mladých porostŢ, kdy došlo k poškození 
velkého množství dŚevŊných oplocení, které 
chrání výsadby a zmlazení lesních dŚevin pro-
ti zvŊŚi. Oplocenky byly poniļeny na celém 
území národního parku buŅ vyvrácením v dŢ-
sledku síly vŊtru a nebo rozbitím spadenými 
stromy. Protože oplocením jsou pŚednostnŊ
chránŊny zejména vzácné, málo se vyskytují-
cí a pro zvŊŚ atraktivní dŚeviny, bude potŚeba
opravit poškozené díly, popŚ. ty, které opravit 
nepŢjdou nahradit novými, v nejkratší možné 
dobŊ, aby nedošlo k poškození tŊchto mla-
dých stromkŢ okusem.

K letošnímu lednovému vŊtru lze Śíci, že 
v NP Podyjí zásadní škody nezpŢsobil. Došlo 
sice k vyvrácení nebo zlomení nŊkolika sto-
vek stromŢ, ale v porovnání se škodami, které 
vznikly v jiných oblastech ĻR se jedná o ško-
dy nepodstatné. Do urļité míry je to jistŊ dáno 
tím, že jinde byla rychlost vŊtru ještŊ vyšší 

– na vŊtšinŊ území ĻR více než 140 km/h 
a napŚ. na SnŊžce to bylo více než 200 km/h 
(na polské stranŊ SnŊžky dokonce 216 km/h).

Svoji roli však jistŊ sehrál i souļasný stav 
lesŢ v Podyjí. DŚevinná skladba porostŢ se 
na stále vŊtší ploše národního parku blíží pŚí-
rodŊ blízkému stavu. Ubývá stejnovŊkých mo-
nokultur nepŢvodních dŚevin a porostŢ s dŚevi-
nami, které bez ohledu na jejich životní nároky 
byly vysazeny na pro nŊ zcela nevhodných 
lokalitách – takovéto porosty ļasto degradují 
lesní pŢdu, jsou nestabilní, jsou náchylnŊjší 
k onemocnŊním, napadení škŢdci a samozŚej-
mŊ i výkyvŢm poļasí. V rámci lesnických 
managementových opatŚení jsou tyto dŚeviny 

postupnŊ odstraŔovány. Na menších plochách 
situovaných zejména do I. zóny jsou odtŊženy 
jednorázovŊ a tam kde se jedná o plošnŊ roz-
sáhlejší prvky (II. a III. zóna) jsou porosty s ne-
vhodnou dŚevinnou skladbou postupnŊ rozpra-
covávány nŊkolika tŊžebními zásahy. Vzniklé 
plochy jsou pak zalesnŊny dŚevinami, které na 
dané lokality patŚí. 

RovnŊž vŊková a prostorová skladba poros-
tŢ se stále více podobá pŚirozenému stavu. PrávŊ
maloplošné prvky rŢzných druhŢ dŚevin vklá-
dané do jinak stejnovŊkých porostŢ vytváŚejí 
porostní strukturu a texturu. V lese jsou zastou-
pena všechna vývojová stádia stromu od seme-
náļkŢ, pŚes mladé a dospŊlé jedince, až po stro-
my pŚestárlé ļi mrtvé, které v okamžiku svého 
zániku vytváŚejí prostor pro další generaci lesa 
a souļasnŊ jsou místem pro vývoj a život jiných 
organismŢ – ptákŢ, rŢzné druhy bezobratlých 
živoļichŢ, mechŢ, lišejníkŢ a hub.

Podle odborníkŢ lze pŚedpokládat, že prŢ-
bŊh dalších let bude probíhat podle podobného 
scénáŚe – stŚídání suchých období s povodnŊ-

mi vļetnŊ ļastŊjšího výskytu vŊtru síly vichŚice
ļi orkánu. Proto je dŢležité, aby ļlovŊk pŚestal
krajinu kolem sebe vnímat jen jako kus hmoty, 
který bez problémŢ pŚetvoŚí k obrazu svému. 
Je potŚeba, aby už koneļnŊ zaļal vnímat signá-
ly a rady, které mu pŚíroda dává a aby se tŊmito
radami Śídil.

- Petr Vanļura -

PŚíļinou zlomŢ u smrku je evidentnŊ špatný zdravotní stav – hniloba spodní ļásti kmene.



Mapový server Správy NP Podyjí v kontextu 
pŚeshraniļní spolupráce
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Podyjí – zemŊ nepopsaná
Krajina mezi Znojmem a Vranovem 

odedávna pŚitahovala pozornost. Romanti-
ky poļátku 19. století poļínaje, pŚes poļetné
ļlenstvo turistických spolkŢ posledních let 
habsburské Śíše až po prvorepublikové tram-
py a skauty pŚedznamenávající moderní pojetí 
turistiky. Tehdy bylo stŚední Podyjí vnímáno 
pŚedevším esteticky a pocitovŊ a teprve jako-
by z pozadí zaznívaly ojedinŊlé hlasy pŚíro-
dovŊdcŢ. upozorŔující na mimoŚádný význam 
této oblasti v evropském kontextu.

UzavŚení vŊtšiny tohoto území do nepŚí-
stupného hraniļního pásma v 50. letech minu-
lého století znamenalo nejen podstatné omezení 
vlivŢ ļlovŊka na pŚírodní procesy, ale vedlo 
rovnŊž k pŚerušení kontinuity poznávání toho-
to území odbornou i laickou veŚejností. Pádem 
železné opony v listopadu 1989 se nejen v Po-
dyjí otevŚely vpravdŊ nové obzory, a každý si 
mohl na vlastní oļi zažít ten kolumbovský pocit 
objevení nové zemŊ. Nepoļetné vŊdecké práce 
z období pŚed rokem 1950, poukazující na mi-
moŚádnou biodiverzitu v Podyjí, dávaly tušit 
enormní zájem veŚejnosti i vŊdeckých a vzdŊ-
lávacích institucí o tuto oblast. Kompaktnost 
území kolem kaŔonu Dyje a pŚimŊŚená rozloha 
byly pŚedpokladem pro uchopení Podyjí jako 
ideálního modelu pro výzkumné úkoly ze všech 
oblastí pŚírodních vŊd. Bylo nesporné, že v krát-
ké dobŊ dojde k toku velkého množství dat ven 
– k ļlovŊku, a posléze i dovnitŚ – k pŚírodŊ.

Jak na data
PŚi vyhlášení Národního parku Podyjí 

v r. 1991 a ustavení Správy NP Podyjí, coby 
instituce peļující o toto území, byla zohlednŊ-
na budoucí potŚeba pohybu velkého množství 
dat a již v zaļátcích se pŚistoupilo k budování 
pracovištŊ geografi ckého informaļního sys-
tému (GIS). Je na místŊ pŚipomenout, že se 
tak událo na samém poļátku masivního vy-
užití výpoļetní techniky, kdy pojmy z oblas-
ti IT teprve hledaly svŢj konkrétní význam. 
Pro mnohé pojem informaļní systém pŚedsta-
voval poļítaļ s nŊjakým programem a to pod-
statné – tedy problematika dat, jejich zdrojŢ,
struktury, principy aktualizace a publikace 
– zŢstávalo ļasto v pozadí.

Z dnešního pohledu je podstatné, že 
v ļele tehdejšího Ministerstva životního 
prostŚedí (MŽP), coby zŚizovatele správ 
národních parkŢ, stanuli osvícení lidé, kteŚí
správnŊ pochopili význam dat. VŊdŊli, že se 
bude z valné ļásti jednat o data geografi cky 
orientovaná a jelikož jim pojem GIS nebyl 
neznámý, prozíravŊ se zasadili o vybavení 
všech pracovišŠ spadajících pod dikci MŽP 
jednotným softwarovým vybavením – pro-
duktem ArcInfo fi rmy ESRI. Tento krok, jak 
se pozdŊji ukázalo, byl impulsem, ze kterého 
dodnes žije komunita uživatelŢ GIS v ĻR, 
bez ohledu na to, jaký software používá. Lze 
konstatovat, že mezinárodním kontextu je 
dnes Ļeská republika na špici mezi evrop-

skými zemŊmi nejen v používání vyspŊlých 
technologií GIS ale i ve správném chápání 
tohoto pojmu. 

PracovištŊ Informatiky a GIS Správy NP 
Podyjí zaļalo prakticky fungovat poļátkem
r. 1992 a personálnŊ bylo (a do dnešních dnŢ
je) obsazeno 1 pracovníkem. Na svou dobu 
bylo vybaveno špiļkovŊ – PC 486, 8 MB 
RAM 340 MB HD, tabletem A2 a barevnou 
tiskárnou A3.

V prvních dvou letech probíhalo strate-
gické plánování výstavby GIS a byla poŚízena
nŊkterá zkušební digitální data GIS. Hledaly 
se vhodné postupy poŚizování dat, datové for-
máty, a mŊŚítka zpracovávaných map. 

Již v prŢbŊhu r. 1993 vzniklo nŊkolik pro-
jektŢ, jejichž výsledky se používají dodnes. 
Je to pŚedevším digitální mapa hospodáŚské-
ho rozdŊlení lesa (pilotní projekt pro ĻR),
a síŠové botanické mapování. K rozvoji GIS 
organizace pŚispŊl i pŢvodní ļeský software 
Topol, jehož snadné ovládání vedlo k rozhod-
nutí poŚizovat data pŚedevším vlastními sila-
mi a dodnes se používá v aplikacích lesního 
hospodáŚství.

Nakukování k sousedŢm
Geografi cká poloha NP Podyjí na hranici 

s Rakouskem vedla brzy k silné potŚebŊ vidŊt
na druhou stranu údolí – tedy k potŚebŊ mít 
k dispozici data i z rakouské strany. Situace 
byla komplikovaná tím, že na rakouské stra-
nŊ v té dobŊ neexistoval partner, se kterým 
by bylo možno navázat spolupráci. Základní 
mapa ĻR 1:10 000, která se obecnŊ používá 
jako referenļní podklad pro podrobné mapo-
vání témat z oblasti životního prostŚedí, je 
v tomto pŚípadŊ slepá, a pro tehdejší neak-
tuálnost se ukázala jako nevhodná i pro ma-
pování jevŢ na ļeské stranŊ. Vznikla proto 
svépomocí vlastní sada bezešvých topogra-
fi ckých vrstev vycházejících z kombinací 
tématických map rŢzných mŊŚítek poļínaje 
katastrální mapou a konļe vojenskými ma-
pami 1:25 000, které jako jediné vhodné  za-
chycují území Rakouska.

Do tohoto období patŚí i první orotfoto-
mapa z r. 1999 poŚízena Správou NP Podyjí, 
která zahrnovala i území pŚipravovaného NP 
Thayatal na rakouské stranŊ Podyjí a byla za-
mýšlena jako první vklad do spoleļného bila-
terálního GIS. 

KoneļnŊ spolupráce
Vyhlášení NP Thayatal na rakouské 

stranŊ Podyjí v r. 2000 bylo z ļeské strany 
dlouho oļekávaným aktem. První konkrétní 
smlouvou, navazující na obecnou proklama-

Pokraļování na str. 4

Úvodní stránka Mapového serveru (http://mapy.nppodyji.cz) umožŔuje ve tŚech jazycích výbŊr
ze ļtyŚ tématických celkŢ.



ci o spolupráci obou Správ národních parkŢ,
byla Smlouva o vzájemném sdílení a posky-
tování dat, podepsaná poļátkem r. 2001. Byl 
tak vytvoŚen právní rámec pro budování bila-
terálního GIS Podyjí-Thayatal. Nastala doba 
diskuzí pŚedevším technického charakteru, 
Śešící rozdílnosti datových formátŢ a vzájem-
nou transformaci národních souŚadnicových 
systémŢ.

Již v tŊchto fázích se ukázalo, že je tŚeba
vŊnovat znaļné úsilí ke sjednocení pohledŢ
nejen v oblasti ochrany pŚírody, ale i v oblasti 
sdílení dat. Rozdílné pohledy pŚitom neby-
ly zpŢsobeny neochotou se dohodnout, ale 
pŚedevším odlišným formálním postavením 
obou Správ NP v rámci právního prostŚedí
jednotlivých zemí. Zatímco Správa NP Po-
dyjí je v mnohém klasický úŚad vykonávající 
zároveŔ management (pŚímé hospodaŚení)
v lesích NP Podyjí a vybraných nelesních 
plochách i koordinující výzkum celé ob-
lasti, Správa NP Thayatal je zamŊŚena více 
na služby v oblasti turistiky a enviromentál-
ního vzdŊlávání. Z tŊchto pozic plyne mimo 
jiné i odlišná potŚeba dat. Zatímco ļeská stra-
na si již patnáctým rokem buduje svŢj GIS 
na vlastním pracovišti, Rakušané používají 
služeb a zdrojŢ dolnorakouské vlády – pra-
covištŊ NÖGIS v St. Pölten a pro zpracování 
vlastních dat mají externího spolupracovní-
ka. PotŚeba speciálních tématických dat je 
na rakouské stranŊ viditelnŊ menší a tak vŊtší
aktivita smŊrem ke spoleļnému GIS pŚichází
pŚirozenŊ z ļeské strany.

Slepá uliļka – ReGeo
V letech 2002–2004 se obŊ strany zú-

ļastnili projektu fi nancovaného z evropských 
fondŢ s názvem ReGeo (www.regeo.org), 
jehož úļelem bylo ovŊŚit možnosti vytvoŚení 
turistického informaļního systému chránŊ-
ných oblastí na bázi nejmodernŊjších infor-
maļních technologií, mimo jiné i s použitím 
mapového serveru. V projektu byla jako mo-
delová vybrána 4 evropská chránŊná území 
a NP Podyjí a NP Thayatal zde fi gurovala 
na poļátku projektu jako dvŊ oddŊlené testo-
vací oblasti. Bohužel se lídra projektu – Uni-
verzitu ve Freiburgu – nepodaŚilo pŚesvŊdļit 
o výhodnosti pojmout území NP Podyjí-Tha-
yatal jako jeden celek. A tak se pŢvodní cíl, 
se kterým ļeská strana do projektu vstupova-
la – vybudování bilaterálního GIS, nepoda-
Śilo uskuteļnit. Navíc se do tohoto projektu 
nepodaŚilo prosadit ŚádovŊ levnŊjší Śešení, 
které navrhovala ļeská strana a dal se pŚed-
nost vývoji sice autonomního, ale tŊžkopád-
ného a již ve své dobŊ technologicky zastara-
lého mapového serveru. Jediné, co z projektu 
zŢstalo, bylo pouļení, že pŚíštŊ takhle už ne. 
A pak vlastní sebevŊdomí – praktické po-
tvrzení toho, že v trendech vývoje GIS jsme 
na technologické špiļce a za Śešení, která 

máme k dispozici, se vŢbec nemusíme stydŊt. 
Z toho vyplynula vŢle pokraļovat jinou, a to 
vlastní cestou. 

SvŊtlo na konci tunelu – MapServer
SpoleļnŊ s potŚebou sdílení dat s rakous-

kou stranou se v posledních letech objevil další 
úkol – zjednodušit poskytování a publikování 
vlastních dat GIS široké veŚejnosti. ZároveŔ

vzrostla i potŚeba rychlého pŚístupu k da-
tŢm GIS uvnitŚ Správy NP Podyjí. Poté, co 
ve vnitŚním chodu organizace pŚestalo staļit
nasazení nŊkolika lokálních desktop ArcView 
a ArcGIS, bylo rozhodnuto, že je na ļase na-
sadit mapový server. A to pro pŚístup k datŢm
uvnitŚ i vnŊ organizace. 

Volba technologie byla celkem jednoznaļ-
ná. PŚesto, že zde funguje letitá spokojenost 
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Pokraļování ze str. 3

Tématický celek „Turistika“ popisuje nejen území obou parkŢ, ale i širší okolí v rozsahu Znojmo – Retz 
– Drosendorf – Bítov. Jednotný mapový podklad a technické Śešení Mapserveru umožŔuje souvislé 
zobrazení dat z obou zemí.

Téma „Péļe o krajinu“ zpŚístupŔuje veŚejnosti základní principy péļe o krajinu prosazované obŊma
Správami NP. Obsahuje limity území, data územního plánování, péļe o nelesní i lesní plochy 
(porostní mapa LHP).
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s produkty rodiny ArcInfo, bylo zamítnuto 
cenovŊ nároļné Śešení na bázi ArcIMS a po-
zornost se obrátila na OpenSource produkt 
MapServer vyvinutý na Minessotské univer-
sitŊ. Výborné reference na samotný produkt 
i na fi rmu HSRS, která je renomovaným 
implementátorem tohoto produktu v ļeském
prostŚedí, byly zárukou, že se jedná o správ-
nou volbu. Možnost fi nancovat implementaci 
mapového serveru pomocí projektu Interreg 
III.A bylo impulsem pro zapoļetí prací.

Na jaŚe letošního roku vznikly první ob-
rysy mapového serveru. Obsahem jsou 4 zá-
kladní aplikace: Turistika, PŚíroda a Výzkum, 
Péļe o krajinu a Katastrální mapa. Aplikace 
Turistika je postavena jako aplikace na tech-
nologii DHTML, umožŔující snadnŊjší integ-
raci pŚímo do webu organizace. ZároveŔ jako 
jediná zahrnuje i území na západ až po Bítov 
a Uherļice, jako pŚirozenou spoleļnou tu-
ristickou destinaci s NP Podyjí. Ostatní tŚi
aplikace jsou postaveny na technologii Java 
appletŢ, které umožŔuje pŚedevším vŊtší mož-
nosti editace. Toto Śešení bylo zvoleno právŊ
s ohledem na využití i ve vnitŚním provozu.

Tématická bohatost obsahu je dána po-
mŊrnŊ malým rozsahem území a velkým 
množstvím dat, které má Správa NP Podyjí 
k dispozici. Za pozornost stojí napŚ. detailní 
mapování drobných sakrálních staveb, už jen 
proto, že se v prvním pohledu tématicky vy-
myká z problematiky ochrany pŚírody, v šír-
ším chápání krajiny, jako prostoru po staletí 
modelované ļlovŊkem, sem však toto téma 
urļitŊ patŚí.
ĻtyŚi aplikace mapového serveru jsou 

v rámci projektu Interaktivní turistická mapa 
NP Podyjí doplnŊny o efektní aplikaci Geo-
Show 3D, která umožŔuje interaktivní pohyb 
nad 3D modelem krajiny s pŚipojenými in-
formaļními prvky rŢzných typŢ, vļetnŊ napŚ.
panoramatických snímkŢ. Tato 3D aplikace je 
obsahovŊ totožná s aplikací Turistika na ma-
povém serveru. Technologicky se jedná o je-
diný datový soubor o velikosti nŊkolika GB, 
který je možné distribuovat na DVD, nebo 
interaktivnŊ spouštŊt v prohlížeļi. K tomu 
je však nutný hosting na speciálním serveru 
a stažení klientského programu coby prohlí-
žeļky. Pro pŚipojení je pak nutná linka nejmé-
nŊ 128 kb/s. 

PŚi pŚípravŊ dat pro mapový server byla 
velká pozornost vŊnována právŊ rozhodnutí, 
která data jsou volnŊ poskytnutelná, která jsou 
publikovatelná bez omezení a která jsou pou-
ze pro interní potŚebu. V principu je na data, 
jejichž správcem je Správa NP Podyjí a která 
nejsou omezena jinými licenļními právy, po-
hlíženo jako na veŚejný statek a omezení je-
jich použití na interní potŚebu pŚipadá pouze 
na taková data, jejichž zveŚejnŊní by ohrozilo 
samotnou existenci popisovaného jevu. Typic-
kým pŚíkladem je bodové mapování výskytu 
vzácných rostlin a živoļichŢ. RozdŊlení pŚí-
stupu na veŚejnou a neveŚejnou ļást mapového 

serveru je realizováno na úrovni jednotlivých 
mapových vrstev defi nicí uživatelských práv 
pŚidŊlením uživatelského jména a hesla. 

MapServer umožŔuje sdílet data pro-
stŚednictvím WMS služeb jiných mapových 
serverŢ. Jako externí data jsou naļítány vy-
brané služby z mapového serveru CENIA 
(pŚedevším podkladová data) a oboustranná 
výmŊna dat je pŚipravena k realizaci s ma-
povým serverem MŊstského úŚadu Znojmo. 
V pŚípadŊ zájmu o volná, ļi publikovatelná 
data, je Správa NP Podyjí pŚipravena poskyt-
nout tato data i dalším zájemcŢm pŚímo, nebo 
jako WMS službu. Pro úļely orientace v da-
tech Správy NP Podyjí jsou data postupnŊ po-
pisována ve veŚejnŊ pŚístupném metadatovém 
katalogu MICKA.

Mapový server je spravován pracovištŊm
GIS Správy NP Podyjí a to jako logické vy-
ústŊní bŊžné práce uvnitŚ organizace a v tomto 
ohledu se nepŚedpokládá nárŢst pracnosti pŚi
operaci s daty. Po ovŊŚení funkļnosti mapové-
ho serveru se poļítá se zprovoznŊním jeho nŊ-
mecké a anglické mutace. PŚístup do neveŚej-
ných ļástí mapového serveru bude k dispozici 
i pracovníkŢm Správy NP Thayatal. Souvislost 
zobrazení území je zajištŊno pomocí DMU25 
– podkladu, který dostateļnŊ pokrývá území 
obou národních parkŢ a pomocí spoleļné or-
tofotomapy. Vzhledem ke skuteļnosti, že data 
GIS z velké ļásti pocházejí ze zdrojŢ na ļeské
stranŊ, jsou v souļasnosti v pŚípadŊ potŚeby ra-
kouská data offl ine transformována do systé-
mu JTSK. Praxe ukáže, zda v budoucnu bude 
nutno využít online transformaci souŚadnico-
vých systémŢ, kterou MapServer umožŔuje.
Problém spoļívá v pŚesnosti této transformace 

– diference pohybující se v rozsahu pŚibližnŊ
15 m jsou momentálnŊ zbyteļným kompro-
misem. Problematiku transformací by bylo 
patrnŊ možno Śešit provozováním spoleļného
mapového serveru „na pŢlce cesty“ – v sou-

Śadnicovém systému WGS-84, což je však 
vzhledem k souļasnému pomŊru datových 
zdrojŢ nepraktické.

SpuštŊní spoleļného mapového serveru 
je možno pokládat za uzavŚení jedné z kapi-
tol témŊŚ patnáctiletého budování GIS kraji-
ny stŚedního Podyjí. Konļí jedna etapa, po-

znamenaná pŚekotným vývojem technologií 
i obļasným dobrodružným tápáním v nepro-
bádaných vodách IT. Nastávající etapa bude 
pravdŊpodobnŊ vyžadovat spíše racionálnŊjší,
než pocitové uvažování, neboŠ pŚichází doba 
jasných kompetencí k datŢm, pŚísných licenļ-
ních práv a nároļných uživatelŢ.

Nezbývá nic jiného, než vyslovit pŚá-
ní, aby nový spoleļný mapový server v té-
to dobŊ obstál a pŚispŊl nejen k ke zvýšení 
informovanosti zájemcŢ o tento krásný kout 

obou našich zemí, ale stal se zároveŔ i komu-
nikaļním nástrojem ke hledání optimálního 
zpŢsobu péļe o bilaterální národní park Po-
dyjí-Thayatal.

- Martin KouŚil -

Aplikace 3DView doplŔuje Mapový server pŢsobivým efektem – uživatelem Śízený virtuální prŢlet
nad Podyjím. Ani zde nechybí možnost zobrazit si informace z turistických témat.

Pozoruhodným prvkem v aplikaci 3DView 
jsou panoramatické (až 360 stupŔŢ) fotografi e 
ze známých vyhlídek. (vyhlídka Umlauf 
na rakouské stranŊ).
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Ze života obojživelníkŢ

Než zaļne jaro na rybnících, potocích, Śe-
kách nebo tŢních, jistŊ nezaškodí podívat se 
trochu zblízka na nŊkteré obyvatele mokrého 
svŊta. Obojživelníci obývají vodu, jak už je-
jich ļeské pojmenování napovídá, jen po ur-
ļitou ļást svého života, vŊtšinou je to období 

rozmnožování a vývoje. Podle vzhledu je mŢ-
žeme rozdŊlit na dvŊ skupiny a to na ocasaté, 
kam patŚí ļolci a mloci, a na bezocasé, kam 
Śadíme žáby. Pro obŊ skupiny platí skuteļnost,
že ke svému rozmnožování a vývoji potŚebu-
jí vodní prostŚedí, které opouštŊjí pŚi shánŊní
potravy ļi pro vyhledávání zimních úkrytŢ.

Území Národního parku Podyjí sice ne-
patŚí z hlediska obojživelníkŢ mezi nejbohatší 

oblasti u nás, vodních ploch poskytujících jim 
vhodné podmínky k životu zde není mnoho, 
ale pŚesto se zde mŢžeme setkat s Śadou bŊž-
ných i vzácnŊjších druhŢ.

Svým vzhledem i zpŢsobem života se 
z této skupiny ponŊkud vymyká mlok skvrni-
tý. Jeho nápadné žlutoļerné zbarvení je nato-
lik typické, že mloka nelze zamŊnit s žádným 
jiným druhem, jeho nejbližší pŚíbuzný mlok 
ļerný se vyskytuje až v Alpách. Žije celkem 
skrytŊ v kamenitých údolích Śek a potokŢ
v listnatých lesích. Mloci vylézají ze svých 
zimních úkrytŢ v balvanitých sutích, aby se 
za vlhkých a teplých jarních dnŢ vydali hle-
dat drobné lesní potoky, stružky ļi studánky, 
ve kterých probíhá jejich rozmnožování. Su-
ché a teplé letní poļasí tráví vŊtšinou zahra-
báni pod listím, pod kameny ļi v trouchu od-
kud se vydávají na lov jen za deštivých dnŢ.
Na podzim opŊt vyhledají bezpeļné úkryty 
v podzemí, ale nijak nespŊchají a využívají 
mnohdy i teplých listopadových ļi prosin-
cových period ke shánŊní potravy v podobŊ
drobných bezobratlých živoļichŢ.
Ļolci obývají narozdíl od mlokŢ výhradnŊ

stojaté vody. Svá zimovištŊ v paŚezech, klá-
dách nebo v bŚezích vod opouštŊjí již s prv-
ním jarním oteplením a neomylnŊ smŊŚují
do známých lokalit se stojatou vodou v jejich 
okolí. Vždy dávají pŚednost vodám, kde se ne-

vyskytují ryby nebo hustŊ zarostlým ļástem
podél bŚehŢ rybníkŢ, kam se ryby jen tŊžko
dostanou. DobŚe vŊdí, že nejvŊtšími nepŚáteli
jejich larev jsou právŊ ony. DospŊlci zŢstávají
bŊhem sezóny ve vodŊ, kde loví drobné vod-
ní živoļichy a pak se znovu vydají spoleļnŊ
s novou generací vyhledat zimní úkryty. V ĻR
žije nŊkolik druhŢ ļolkŢ, nejhojnŊjší na celém 
území i v Podyjí je ļolek obecný, ke vzácnŊj-
ším obyvatelŢm NP a jeho blízkého okolí patŚí

ļolek velký a dravý. Ļolci ani mloci nevydá-
vají žádné hlasy a tak se s nimi potkáváme 
v pŚírodŊ spíše jen náhodnŊ.

Žáby jsou naopak nápadné právŊ svými 
hlasovými projevy, které patŚí k nejnápadnŊj-
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Skokan štíhlý

Rosniļka zelená

Skokan zelený



ším a nejvýraznŊjším zvukŢm v pŚírodŊ, po-
dobnŊ jako zpŊv ptákŢ. V brzkém jaŚe ovlád-
nou okolí tŢní hnŊdí skokani a také ropuchy 
obecné. PozdŊji se k nim pŚidávají zelení 
skokani, rosniļky a dlouho do léta se ozývají 
také kuŔky. Rozpoznávání žab je možné ne-
jen podle vzhledu, ale právŊ také podle jejich 
typických hlasŢ, které odborník dokáže rozli-
šit. Popisu a urļování jednotlivých druhŢ se 
podrobnŊji vŊnovat nebudeme, protože je to 
velmi obsáhlé a nejlépe je seznámit se s ni-
mi pŚímo venku. ZájemcŢm o hlubší poznání 
obojživelníkŢ mohu doporuļit pravidelnou 
jarní vycházku do nŊkterého z míst v NP Po-
dyjí, kterou pravidelnŊ každé jaro pŚipravuje
Dr. Antonín Reiter z Jihomoravského muzea 
ve ZnojmŊ.

K zajímavým fenoménŢm v pŚírodŊ jis-
tŊ patŚí hromadné tahy žab v jarním období, 
které je možno pozorovat zejména na místech, 

kde pravidelné trasy obojživelníkŢ kŚíží silni-
ce a cesty. Dochází k nim nejļastŊji v prŢbŊhu
bŚezna a jejich aktéry bývají hlavnŊ ropuchy 
obecné a nŊkteré druhy hnŊdých skokanŢ.
Žáby se vydávají hromadnŊ na cestu ze svých 
zimovišŠ v lesích a zahradách k vodním plo-
chám, nejvíce bŊhem teplých nocí za deštŊ
ļi krátce po nŊm. Za jednu noc dokážou ujít 
vzdálenost i mnoha stovek metrŢ. V této dobŊ
bohužel dochází na místech, kde žáby musí 
pŚekonat silnice, k jejich velkým ztrátám koli-
zemi s projíždŊjícími auty. V NP Podyjí je prá-
vŊ takovým rizikovým místem silnice z Hor-
ního BŚeļkova do Ļížova v úseku, kde pŚetíná
údolí Klaperova potoka. Správa NP Podyjí se 
každoroļnŊ snaží zabránit usmrcování migru-
jících žab pomocí bariér, které znemožní vŊtši-
nŊ jedincŢ dostat se na vozovku. Každé ráno je 
pak tŚeba zábrany peļlivŊ obejít, shromáždŊné
žáby posbírat a bezpeļnŊ je pŚenést k vodŊ.

KaždoroļnŊ je tak v úseku dlouhém nŊkolik
set metrŢ pŚemístŊno okolo pŊti stovek ropuch 
obecných, skokanŢ a vzácnŊ i ļolkŢ.

VŊtšina našich obojživelníkŢ dnes patŚí
mezi zvláštŊ chránŊné druhy. řada druhŢ je 
ohrožena zánikem ļi poškozováním lokalit, 
kde se rozmnožují. NejvŊtším nebezpeļím ļas-
to bývá nadmŊrné vysazování ryb do vodních 
nádrží a tŢní spojené s ústupem porostŢ vod-
ních rostlin, které poskytují obojživelníkŢm
pŚirozenou ochranu a vhodné prostŚedí pro vý-
voj jejich larev. To má vŊtšinou za následek 
snížení poļetnosti ļi úplné vymizení nŊkte-
rých druhŢ v pŚilehlém území. PŚi využívání 
rybníkŢ by tak mŊl dobrý hospodáŚ brát ohled 
na to, že vodní prostŚedí neslouží jen k chovu 
ryb, a že jeho poļínání mŢže zásadnŊ ovlivnit 
i mnoho dalších složek vodního prostŚedí.

- Václav KŚivan -
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Ropucha obecná

KuŔka obecná

Ļížovský lesní rybník, ideální místo pro rozmnožování nŊkolika druhŢ obojživelníkŢ Mlok skvrnitý

Zábrany tzv. žabochody podél silnice do Ļížova
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Co nového pro návštŊvníky parku v roce 2007?

Správa Národního parku Podyjí uza-
vŚela ke konci Śíjna 2006 projekt s názvem 
„Turistická infrastruktura v Národním parku 
Podyjí“. Celý projekt byl spolufi nancován 
Evropskou unií (ze strukturálního fondu EU 
INTERREG IIIA) a jeho smyslem bylo roz-
šíŚení a zkvalitnŊné nabídky pro návštŊvníky
bilaterálního parku Podyjí – Thayatal. Celý 
projekt zahrnoval celkem 7 dílļích opatŚení,
nŊkterých výsledkŢ mohla veŚejnost využívat 
již v prŢbŊhu letní turistické sezóny 2006. Se-
znam jednotlivých ļástí projektu:

1. Rekonstrukce cesty Podmýļe – stát-
ní hranice s Rakouskem (na bývalé cestŊ
do Fellingu). Tento úsek cesty v celkové dél-
ce 1 km byl kompletnŊ rekonstruován (odstra-
nŊní nŊkterých náletových dŚevin, zpevnŊní
a odvodnŊní tŊlesa cesty), vyznaļen pro pŊší

návštŊvníky i cykloturisty a napojen na pŚe-
shraniļní turistickou stezku do Fellingu, která 
byla otevŚena pro veŚejnost 1. 7. 2006. Vzni-
kem této pŚeshraniļní stezky došlo k pod-
statnému rozšíŚení nabídky pro návštŊvníky
ļeskorakouského pohraniļí (okružní pŊší tu-
ristická trasa Vranov – Hardegg, délka 23 km, 
okružní cykloturistická trasa s prodloužením 
pŚes hráz Vranovské pŚehrady, Lesnou a Ļí-
žov, délka 29,5 km). Ve 2.polovinŊ roku 2006 
využilo tohoto nového pŚeshraniļního propo-
jení nŊkolik tisíc turistŢ, pŚedpokládá se, že 

v prŢbŊhu dalších let by existence této pŚe-
shraniļní stezky (ale i dalších dvou v ŠafovŊ
a Stálkách) mohla znamenat pŚíliv návštŊvní-
kŢ nejen do oblasti Vranovska, ale i do pŚileh-
lé ļásti Dolního Rakouska mezi Hardeggem 
a Drossendorfem. 

2. Vyznaļení cesty Hnanice – státní hra-
nice s Rakouskem (k poutnímu místu Heiliger 
Stein). Tento úsek v celkové délce 1,5 km byl 
vyznaļen pro pŊší návštŊvníky a cykloturisty 
a napojen na pŚeshraniļní turistickou stezku, 
která byla otevŚena pro veŚejnost 9. 5. 2006. 
Vznikem této pŚeshraniļní stezky došlo k dílļí-
mu zlepšení nabídky pro návštŊvníky východní 
ļásti Národního parku Podyjí a zejména k za-
jištŊní vŊtší bezpeļnosti pŊších turistŢ a cyklis-
tŢ, kteŚí se mohou vyhnout silniļnímu hraniļ-
nímu pŚechodu Hnanice – Mitterretzbach. 

3. Vyznaļení turistických stezek v okolí 
Znojma. Toto dílļí opatŚení se podaŚilo napl-
nit pouze zļásti. Bylo obnoveno pŊší turistické 
znaļení pouze na levém bŚehu Dyje na staré pŊ-
ší turistické stezce spojující HradištŊ s bývalým 
lomem u pŚehrady a vyhlídkou KrálŢv stolec 
v celkové délce 2 km (stezka byla vyznaļena 
až záŚí 2006, její využití se pŚedpokládá až v ro-
ce 2007 a letech dalších). Dojde tak ke zkvalit-
nŊní nabídky pro návštŊvníky Králova stolce 
– nemusí se již vracet na HradištŊ i do Znojma 
stejnou cestou, otevírají se jim další možnos-
ti krásných výhledŢ na údolí Dyje i historické 
mŊsto Znojmo. Na pravém bŚehy Dyje se bohu-
žel nepodaŚilo vyznaļit cca 3,5 km dlouhý úsek 
staré turistické stezky spojující hráz Znojemské 
pŚehrady s Trauznickým údolí a Konicemi, 
stezka v nŊkolika místech zasahuje do 1. pás-
ma hygienické ochrany vodní nádrže Znojmo, 
kam není vstup veŚejnosti možný podle zákona 
o vodách. Výjimku z tohoto zákona, pŚípadnŊ
úpravu pásma hygienické ochrany se nepodaŚi-
lo v roce 2006 zajistit a zatím není jisté, zda se 
tak v budoucnu podaŚí. Správa Národního par-
ku Podyjí nicménŊ o realizaci tohoto zámŊru 
bude i nadále usilovat.

4. Vyznaļení stezek pro turistiku na ko-
ních. Zcela nová pohybová aktivita pro Podyjí. 
Vyznaļeny 2 stezky v úseku Znojmo – Vranov 
nad Dyjí a Kraví hora – Hnanice v celkové 
délce 45 km. Trasy jsou vybudovány tak, aby 
v co nejmenší míŚe docházelo k setkáním cyk-
listŢ, pŊších turistŢ a jezdcŢ na koních na jed-
né stezce, nŊkteré širší a pŚehlednŊjší stezky 
(napŚ. úsek mezi Kraví horou a Konicemi) 
však spoleļný pohyb umožŔují. Vybudováním 
stezek pro turistiku na koních dochází k rozší-
Śení nabídky pro další „volnoļasovou“ aktivitu 
v pŚírodŊ. Vzhledem k malé rozloze národní-

Na nové cestŊ z Fellingu

Státní hranice u Heiliger Stein

Znaļení nové turistické stezky u Heiliger Stein
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ho parku a velké hustotŊ turistických stezek je 
podoba stezek pro turistiku na koních koneļná
a nebude se v budoucnu již rozšiŚovat. Nicmé-
nŊ i tato podoba pŚedstavuje atraktivní puto-
vání mezi obcemi a k rozšíŚení nabídky jízdy 
na koních v okolí jednotlivých sídel zejména 
ve východní ļásti Národního parku Podyjí.

5. Výroba nástŊnných map bilaterál-
ního národního parku Podyjí – Thayatal
(vyrobila Geodézie On Line Ļeská Lípa) a je-

jich instalace do terénu. Vzhledem k velkému 
množství nových možností pro turisty vyvsta-
la potŚeba aktualizace mapových podkladŢ,
které jsou souļástí terénního informaļního
systému pro návštŊvníky. Výsledkem jsou 
2 druhy nástŊnných map (mŊŚítko 1:25 000 
a 1:30 000) se zákresem všech nových prvkŢ,
které byly pro návštŊvníky vybudovány od ro-
ku 2000 (a zejména v souvislosti se zmŊnami
v roce 2006). 

6. Zpracování nové elektronické ma-
py bilaterálního národního parku Podyjí 
– Thayatal a její zpŚístupnŊní pro veŚejnost.
Této ļásti projektu se podrobnŊ vŊnuje pŚíspŊ-
vek na str. 3–5 tohoto zpravodaje.

7. Monitoring návštŊvnosti v roce 2006.
V prŢbŊhu celého kalendáŚního roku syste-
matické sledování návštŊvnosti na 14 nej-
frekventovanŊjších místech národního parku 
(v období duben – Śíjen vždy 2 dny v mŊsíci,
v období leden – bŚezen a Śíjen – prosinec 
pouze 1 den mŊsíci). Souļástí monitoringu 
byly i 2 dotazníkové akce (postoje obyvatel 
obcí na okraji parku, postoje návštŊvníkŢ par-
ku). Výsledky monitoringu vļetnŊ výsledkŢ
obou anket se v souļasné dobŊ podrobnŊ vy-
hodnocují na Ústavu pro životní prostŚedí PŚí-
rodovŊdecké fakulty UK a bude jim vŊnován
samostatný pŚíspŊvek v nŊkterém z dalších 
ļíslech Podyjského listí. ZávŊry monitoringu 
návštŊvnosti využije Správa Národního par-
ku Podyjí pŚi péļi o území národního parku 
a pŚi realizaci dalších opatŚení ve vztahu k ná-
vštŊvníkŢm parku.

Správa Národního parku Podyjí vŊŚí, že 
všechna opatŚení uļinŊná v souvislosti s pro-
jektem „Turistická infrastruktura v Národním 
parku Podyjí“ byla realizována ve prospŊch
návštŊvníkŢ národního parku. ZároveŔ dŊ-
kuje všem osobám i organizacím podílejícím 
se na tomto projektu. Zcela mimoŚádný byl 
pŚínos Klubu ļeských turistŢ, jehož zástupci 
nejen, že stáli na zaļátku projektu, úļastnili
se podstatných jednání s rakouskými partnery, 
ale strávili spousty hodin i pŚi vlastním vyzna-
ļování nových stezek v terénu.

- Jan Kos -

Nová nástŊnná mapa v terénuPŊšinka podél Znojemské pŚehrady si na své turisty musí ještŊ poļkat.

Vyhlídka KrálŢv stolec je nyní dosažitelná ze Znojma dvŊma rŢznými cestami.
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Konference „15 let Národního parku Podyjí – výzkum a ochrana“

V prvních dvou listopadových dnech 
minulého roku ožily chodby a sály bývalého 
premonstrátského kláštera Louka u Znojma 
pestrou spoleļností. Sešlo se zde sedm desítek 
badatelŢ rŢzných vŊdních oborŢ, pracovníkŢ
ochrany pŚírody, památkové péļe a samose-
bou správ obou národních parkŢ, aby pŚedsta-
vili výsledky své práce na konferenci „15 let 
Národního parku Podyjí – výzkum a ochra-
na“, kterou poŚádala Správa NP Podyjí. 

Konference byla organizována v tematic-
kých blocích, které zpŚehlednily pestrou škálu 
pŚihlášených pŚíspŊvkŢ. Protože 15 let vý-
zkumu na jednom území pŚináší již první vý-
sledky z monitoringu rŢzných procesŢ – tzn. 
opakovaného mŊŚení napŚ. svahových sesuvŢ,
výskytu vybraných druhŢ rostlin, ptákŢ, dŚe-
vinné skladby lesŢ apod. – nebyla konference 
pojata klasickým zpŢsobem jenom jako výļet
aktivit a jejich výsledkŢ, ale více se zamŊŚila
právŊ na procesy, které se v podyjské pŚírodŊ
dŊjí a na aplikaci výsledkŢ do péļe o pŚírod-
ní prostŚedí, které zajišŠují obŊ správy po-
dyjských národních parkŢ. Významnou ļástí
byl i blok spoleļenských vŊd, který pŚinesl
zajímavé výsledky archeologických a histo-
rických výzkumŢ a více objasnil vliv ļlovŊka
na podyjskou pŚírodu v minulosti.

ZávŊreļná diskuse v podveļer druhého 
konferenļního dne shrnula zásadní milníky 
v minulosti Podyjí a také otázky, které v prŢ-
bŊhu svých prezentací položili jejich autoŚi.
Pokusme se alespoŔ a zjednodušený souhrn:

PŚestože je Podyjí nejmenším národním 
parkem v Ļeské republice, má nejvŊtší rela-
tivní plochu pŚírodŊ blízkých spoleļenstev
a nejvŊtší relativní plochu lesŢ ponechaných 
v souļasnosti samovolnému vývoji. A to i pŚe-
sto, že ze všech našich národních parkŢ je prá-

vŊ Podyjí nejdéle ovlivnŊno ļlovŊkem, neboŠ
jeho vliv je pravdŊpodobný již v období, kdy 
zde žil ļlovŊk neandertálský, tedy pŚed více 
než 30 tisíci lety. Ovšem až od stŚedovŊku
disponoval ļlovŊk takovými prostŚedky, které 
mu umožŔovaly významnŊji mŊnit pŚírodní
prostŚedí. A právŊ od stŚedovŊku vedla údo-
lím Dyje zemská hranice, která ve spojení se 

složitŊ modelovaným terénem zabránila totál-
ní pŚemŊnŊ zdejších lesŢ. ParadoxnŊ je tedy 
Podyjí ve srovnání s našimi dalšími tŚemi ná-
rodními parky územím nejvíce zachovaným 
a zároveŔ nejdéle ļlovŊkem ovlivnŊným.

Podyjí má však i své otázky do budoucna. 
Protože se jedná o malé území, nemohou se 

zde ustálit trvalé populace predátorŢ (rys, vlk 
apod.) a je tedy otázkou jak dlouhodobŊ re-
gulovat stavy spárkaté zvŊŚe, aby samovolný 
vývoj lesa nebyl blokován okusem semenáļŢ
dŚevin spárkatou zvŊŚí. V Podyjí se vyskytuje 
Śada druhŢ organismŢ, které jsou pŚedmŊtem
ochrany i podle evropského práva a pŚitom
tyto druhy vyžadují udržování specifi cké-
ho prostŚedí (napŚ. proŚedŊné lesní porosty), 
které je podmínŊno trvalým zasahováním 
do vývoje lesŢ. Bude tedy tŚeba nalézt Śešení,
které nezpochybní primární poslání národních 
parkŢ – umožnŊní samovolných vývojových 
procesŢ v pŚírodŊ bez pŚímých vlivŢ ļlovŊka
– a souļasnŊ umožní pŚežití organismŢm, kte-
ré jsme se zavázali chránit aŠ už podle našeho 
nebo evropského práva. Diskusní otázky se 
týkaly také ovlivnŊní Śeky Dyje vlivem pro-
vozu elektrárny ve Vranovské pŚehradní nádr-
ži, únosností území pro volnoļasové aktivity 
a jejich limity.

Výsledky konference, resp. pŚíspŊvky jed-
notlivých pŚednášejících budou souhrnnŊ pu-
blikovány ve sborníku pŢvodních vŊdeckých
prací z Podyjí Thayensia, který od roku 1998 
vydává Správa NP Podyjí.

Po dvou konferenļních dnech patŚil tŚetí
den exkurzi. Program exkurze byl po dohodŊ
organizátorŢ pŚipraven našimi rakouskými 
kolegy. Trasa exkurze byla vedena v okolí 
hradu Kaja a pro nás málo obvyklé pohledy 

do dyjského údolí z rakouské strany národní-
ho parku úļastníkŢm opŊt pŚipomnŊly, že stá-
le existující zemská hranice v údolí Dyje by 
nemŊla být dŊlící ļarou jako v minulosti ale 
naopak nití, která drží dohromady dva dŚíve
odtržené kusy látky.

- Tomáš Vrška -

Konference probŊhla v historických prostorách kláštera Louka.

Pohled do konferenļního sálu.



11CHRÁNŉNÁ ÚZEMÍ ĻR

ChránŊná krajinná oblast Šumava

Existence Národního parku Šumava je 
pro drtivou vŊtšinu ļeské populace poļína-
je druhým stupnŊm základní školy obecnŊ
známým faktem. Daleko ménŊ lidí však ví, 
že existuje i stejnojmenná chránŊná krajinná 
oblast. ZdánlivŊ není tak atraktivní, navštíví ji 
ménŊ turistŢ a každopádnŊ není tak mediálnŊ
„populární“ jako náš nejvŊtší národní park. 

Kde tedy hledat ChránŊnou krajinnou ob-
last Šumava? Pohledem do mapy zjistíme, že 
se jedná o jakousi obdobu ochranného pásma 
národního parku. TŚeba tak jak ji známe napŚ.
z Podyjí a nebo z Krkonoš. Tedy jako urļité
nárazníkové pásmo okolo vlastního národního 
parku, které má do urļité míry zabránit pŚenosu

urļitých rušivých vlivŢ z vnitrozemí do vlast-
ního národního parku. Tento pohled na území 
CHKO Šumava je však zcela mylný.

ChránŊná krajinná oblast je totiž plnohod-
notným velkoplošným chránŊným územím, 
jehož nŊkteré velké krajinné segmenty by si 
zasloužily i pŚísnŊjší ochranu podle zákona 
ļ.114/92 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny. V do-
bŊ nekonļících a mnohdy zuŚivých diskusí 

o zmenšení rozlohy Šumavského národního par-
ku ļi o zmŊkļení jeho ochranných podmínek si 
mnozí jistŊ vzpomenou, že vŊtšina otázek z do-
by pŚed rokem 1991 (kdy národní park vznikal) 
byla kladena zcela opaļnŊ, tedy proļ má být 
nový národní park tak malý a proļ nezahrnuje 
celé horstvo od Nýrska až po Frymburk?

PŢvodní chránŊná krajinná oblast patŚí
k nejstarším na území Ļeské republiky. By-
la vyhlášena již v roce 1963 a její rozloha 
i ochranné podmínky byly nŊkolikrát upra-
vovány. Poslední úprava probŊhla pak na jaŚe
roku 1991, kdy jádrové území tehdejší CHKO 
bylo vyhlášeno jako národní park na rozloze 
683 km² a „zbytku“ území na rozloze 945 km² 
byl ponechán statut chránŊné oblasti. Pokud se-
ļteme tyto 2 rozlohy, dostaneme se jednoznaļ-
nŊ k plošnŊ nejrozsáhlejšímu a pravdŊpodobnŊ
i k pŚírodovŊdecky nejhodnotnŊjšímu krajinné-
mu celku na území Ļeské republiky požívající-
mu ochranu podle zákona ļ. 114/92 Sb.

Šumava je tvoŚena velmi starými krysta-
lickými horninami. PŚevažují zejména meta-
morfi ty (pararuly, migmatity, dvojslídné ruly 
a svory), nŊkteré nejvyšší partie Šumavy jsou 
pak tvoŚeny vyvŚelinami blízkými žule. Reli-
éf území je vrchovinný, místy i pahorkatinný 
s rozlehlými náhorními plošinami, jednotlivé 
horské skupiny jsou od sebe oddŊleny údolí-
mi významných ļeských Śek, které v pohoŚí
pramení (Vltavy, Otavy, Blanice ļi Úhlavy). 
Ļeská ļást Šumavy byla díky své nadmoŚské
výšce (více vrcholŢ pŚesahuje výšku 1 300 m 
n. m.) i pŚevažující severní expozici svahŢ
v minulosti zalednŊna. Stopy tohoto zalednŊní
jsou v terénu velmi patrné a jezera v ledovco-

vých karech a rozsáhlá kamenná a balvanitá 
moŚe na prudkých svazích jsou vedle obdob-
ných tvarŢ v Krkonoších urļitŊ nejvýznam-
nŊjšími glaciálními a periglaciálními tvary 
na celém území Ļeské republiky.

UrļitŊ zajímavá je historie osídlení Šuma-
vy. ĻlovŊk formoval toto území a rozsáhle ho 
zaļal využívat od 14. století. Postupná koloni-
zace probíhala v souvislosti se skláŚskou výro-
bou a rozptýleným zemŊdŊlským obhospoda-
Śováním pŢvodnŊ zalesnŊných ploch. Typická 
rozptýlená šumavská sídla vznikala takŚka
rovnomŊrnŊ na území celého horského celku, 
byla situována i do výše pŚes 1 000 m n. m. 
a zánik nŊkterých z nich je datován až do ob-
dobí po 2. svŊtové válce. A právŊ pro tyto roz-
sáhlé nelesní enklávy je typická vysoká dru-
hová pestrost rostlinných spoleļenstev, která 
smŊrem do souvislých lesních celkŢ ubývá. 

Na území CHKO se vyskytuje celá Śada
ohrožených rostlinných druhŢ, z tŊch nejvý-
znamnŊjších nutno jmenovat alespoŔ skleno-
býl bezlistý, blatnici bahenní, popelivku si-
biŚskou, šídlatku jezerní, prhu arniku ļi hoŚec
panonský. Z více jak 30 ohrožených druhŢ ži-
voļišných je namístŊ jmenovat alespoŔ perlo-
rodku Śíļní, sokola stŊhovavého, tetŚeva hluš-
ce, losa evropského ļi vydru Śíļní. Velmi po-
zitivní úlohu pŚi ochranŊ lesních porostŢ proti 

pŚemnožené zvŊŚi zastává rys ostrovid, který 
zde byl zpŊtnŊ vysazen po roce 1980 a proti 
jehož masovŊjšímu výskytu panuje v mysli-
veckých kruzích (a nejen na ŠumavŊ) bohužel 
ještŊ celá Śada iracionálních pŚedsudkŢ.

Lesnatost ChránŊné krajinné oblasti Šu-
mava je okolo 50 %. Toto ļíslo se mŢže možná 
zdát nízké pro každého, kdo se zaļetl alespoŔ
do jednoho díla šumavského klasika Karla 
Klostermanna, nicménŊ však odpovídá sku-

Pokraļování na str. 12

Meandry v PŚírodní památce PestŚice

Vodopád v Národní pŚírodní rezervaci Bílá Strž
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KalendáŚ vycházek a exkurzí pro rok 2007
Duben

28. 4. sobota – Na žabích námluvách
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské mu-
zeum Znojmo
Sraz a trasa: budou upŚesnŊny do konce úno-
ra 2007
Doporuļené vybavení: pevná nepromokavá 
obuv, svaļina, síŠka nebo cedník na lov drob-
ných vodních živoļichŢ, dalekohled
ZamŊŚení: obojživelníci a mokŚadní živoļi-
chové na jaŚe

KvŊten

5. 5. sobota – Vítání ptaļího zpŊvu
Vedoucí: Vlasta Škorpíková – Krajský úŚad
Jihomoravského kraje
Sraz: 6.00 Lukov, pŚed hospodou U VšeteļkŢ
Trasa: Lukov – PŚíļky – okolí Nového Hrád-
ku – zpŊt Lukov, cca 6 km stŚednŊ nároļným
terénem s návratem po 9.00
Doporuļené vybavení: terénní obuv, 
dalekohled
ZamŊŚení: poslech ptaļích hlasŢ a urļování
ptákŢ pŚi kombinaci dvou metod – pochŢzky
a pozorování z vyvýšeného stanovištŊ

Evropský den parkŢ

26. 5. sobota – Nejen za kvŊtenou stepí a vŚe-
sovišŠ Národního parku Podyjí
Vedoucí: ZdenŊk Musil – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 9.00 Znojmo, lávka pŚes Dyji pod hrází 
Znojemské pŚehrady
Trasa: Znojmo – Kraví hora – Konice – Seal-
sfi eldŢv kámen – Popice a zpŊt, cca 10 km 
stŚednŊ nároļným terénem, návrat okolo 
16.00
Doporuļené vybavení: obleļení do každého 
poļasí, pevné boty, pokrývka hlavy, svaļina,
pití, dobrá nálada, pŚíp. botanický klíļ, lupa 
a zápisník.
ZamŊŚení: botanika, péļe o nelesní plochy.

26. 5. sobota – Koncert v Ļížovské kapli
Zaļátek: 19.00 Ļížov kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: hodinové zpívání, tradiļní zpŚí-
stupnŊní obnovené kaple v ĻížovŊ u pŚíleži-
tosti Evropského dne parkŢ.

27. 5. nedŊle – Staré hry – noví pŚátelé (poŚá-
dáno ve spolupráci se Správou Nationalparku 
Thayatal)
Vedoucí: Claudia Würth – Nationalpark Tha-
yatal GmbH, Svatava Holubová – Správa NP 
Podyjí
Sraz: 14.30 Hardegg, areál tzv. „starého kou-
palištŊ“. Na rakouské stranŊ možný pŚíjezd
až na parkovištŊ v Hardeggu, pŚístup z ļeské
strany pŊšky z Ļížova (cca 5 km).
ZamŊŚení: Program pro dŊti (zejména ty 
menší) z ĻR i Rakouska

teļnosti a souvisí s již dŚíve zmínŊným využí-
váním území Šumavy od stŚedovŊku. A právŊ
les, nejvŊtší šumavské bohatství je zároveŔ asi 
i jeho nejpalļivŊjším problémem. A je lhos-
tejné, zdali se nacházíme na území národního 
parku ļi chránŊné krajinné oblasti a zda dis-
kutujeme o zpŢsobech likvidace hmyzích ka-
lamit na porostech a nebo o tom, zda je v lese 
dost místa pouze pro trofejní jeleny a nebo 
jestli zde má nárok na život tŚeba i rys a nebo 
(hrŢza hrŢzoucí!) tŚeba vlk ļi medvŊd.

Atraktivita nŊkterých míst CHKO Šumava 
je srovnatelná se samotným národním parkem. 
TradiļnŊ nejnavštŊvovanŊjšími místy jsou 
vedle bŚehŢ Lipenské pŚehrady zejména Ļer-
né a Ļertovo jezero nedaleko Železné Rudy 
a Boubínský prales ve volarské ļásti CHKO. 
Ale nejen kvŢli tŊmto místŢm stojí za to Šu-
mavu alespoŔ jedenkrát za život navštívit…

- Jan Kos -

Pokraļování ze str. 11
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Ļerné jezero – nejļastŊjší cíl turistŢ v CHKO Šumava


