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Vážení þtenáĜi,
v posledních letech nijak zvlášĢ nesleduji
výsledky nejrĤznČjších reprezentativních prĤzkumĤ. Snadno se z nich bohužel dovím, že
na žebĜíþku popularity mezi politiky mĤže být
dlouhodobČ velmi vysoko þlovČk, který nČkolik let bezostyšnČ lže a ještČ se tváĜí ukĜivdČnČ,
když je pĜi tom pĜistižen.
V poslední dobČ ani nijak zvlášĢ nesleduji
výsledky hitparád þi sledovanosti televizních
poĜadĤ. Snadno se z nich bohužel dovím, že
bezduchou televizní show sleduje každý þtvrtý
obþan této republiky a nebo, že zpČvaþka, která
nám kazí vkus už témČĜ 40 let, je stále schopna
prodat ukrutné množství hudebních nosiþĤ.
Smutné bývají i ankety o událost uplynulého roku. Snadno se z nich þlovČk doví, že událostí, která nás v posledních 365 dnech nejvíce
ovlivnila, mĤže být skuteþnost, že tamta se rozešla s oním a nebo ten se naopak pĜistČhoval
k téhle a že se mají spolu úžasnČ.
Velkou radost mi naopak pĜed nedávnem
udČlali novináĜi jednoho þeského þasopisu (bohužel þasopisu, který moc lidí neþte), když za jednu
z hlavních událostí roku 2006 oznaþili skuteþnost,
že ýeská republika a Rakousko se v uplynulém
roce dohodly a otevĜely pro veĜejnost 20 pĜeshraniþních turistických stezek. Taková bezvýznamná
záležitost! A navíc v dobČ, kdy se mĤžeme kdykoliv podívat témČĜ kamkoliv po celé zemČkouli!
Ale já z tohoto nicotného úĜedního kroku
pĜesto mám radost. A doufám, že nejsem sám,
že tČch lidí, kteĜí se v Jaroslavicích, ŠafovČ nebo nČkde v jižních ýechách jdou podívat k sousedĤm je víc.
Já sám osobnČ obþas chodím pĜes hranici
k sousedĤm do Hardeggu. Loni touto dobou
zde byla ještČ spuštČná závora a zavĜená brána
na lávku pĜes Dyji, nyní þlovČk v pohodČ pĜejde
a pozdraví souseda na sobotní odpolední procházce. KoneckoncĤ tento zpĤsob zimy je ponČkud nevhodný a i v Rakousku je to letos s tím
lyžováním slabší. Tak co o víkendech dČlat?
Projít se podle Dyje a veþer možná zasednout
k další bezduché televizní show…
- Jan Kos redakce Podyjského listí
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Kyrill v Podyjí
PĤvodnČ jsem mČl v úmyslu napsat þlánek na téma „Rok po snČhové kalamitČ“. Chystal
jsem se ještČ nafotit nČkteré z ploch, na nichž byly stejnovČké borové monokultury v lednu 2006
rozlámány snČhem, a které jsou nyní již zalesnČny dĜevinami odpovídajícími danému stanovišti. Bylo teplé a sluneþné poþasí – jen vzít fotoaparát a vyrazit do lesa.
Bohužel právČ toto teplé poþasí, resp. výrazný kontrast mezi neobvykle teplým „atlantickým“ vzduchem nad stĜední Evropou a chladným vzduchem z arktické oblasti byl pĜíþinou
silného vČtru, který zasáhl území ýR v noci z 18. na 19. ledna tohoto roku. Vítr dokonce i zde
na Znojemsku dosahoval síly orkánu, tj. 12. stupeĖ Beaufortovy stupnice síly vČtru, kdy rychlost vČtru je vyšší než 114 km/h. Nejbližší meteorologická stanice v KuchaĜovicích namČĜila
rychlost až 124 km/h.
Nechci polemizovat zda se jedná þi nejedná o projev globálního oteplování nebo o tom
do jaké míry je stále þastČjší výskyt tČchto klimatických extrémĤ zpĤsoben nebo pĜinejmenším
ovlivnČn þlovČkem a jeho þinností. Faktem však je, že v rozmezí nČkolika posledních let došlo
(samozĜejmČ nejen v Podyjí) k více takovýmto jevĤm: rok 2002 – povodeĖ, rok 2006 – snČhová
kalamita a dvČ povodnČ, rok 2007 – vČtrná kalamita. A to zámČrnČ opomíjím jiný klimatický
extrém – sucho.
Pokraþování na str. 2

MČlký koĜenový systém smrku je pĜíþinou þastých vývratĤ.
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Lednovým vČtrem – orkánem, který dostal
jméno Kyrill, byla témČĜ již tradiþnČ postižena hlavnČ západní þást NP Podyjí. Je to dáno
vyšším zastoupením jehliþnatých dĜevin, které
byly ponejvíce vČtrem poškozeny (smrk a borovice), pĜiþemž se jednalo hlavnČ o vývraty
a zlomy. SpeciálnČ u smrkových zlomĤ je velmi dobĜe patrné, že dĤvodem tohoto typu poškození je špatný zdravotní stav – pĜedevším
hniloby ve spodní þásti kmene. Tento špatný
zdravotní stav je zpĤsoben zejména skuteþností, že smrk byl vysazován na nevhodných
stanovištích, kam patĜí jiné, zejména listnaté
dĜeviny. Smrk jakožto horská dĜevina potĜebuje odpovídající (nižší) teploty a rovnČž
i odpovídající (vyšší) množství srážek. V podmínkách Podyjí (vyšší prĤmČrné roþní teploty a nízký podíl srážek) mu tyto existenþnČ
dĤležité faktory pochopitelnČ schází. Jelikož
smrk není schopen svým mČlkým koĜenovým
systémem srážky získat z hlubších vrstev
pĤdy – trpí nadmČrným stresem, je oslaben,
snadnČji podléhá škodlivým þinitelĤm. MČlký
koĜenový systém ve spojení s velkou plochou
koruny je pak i pĜíþinou horší stability stromĤ
pĜi silném vČtru.
Obþas byly postiženy i listnaté dĜeviny.
Ty, které mají kĜehké dĜevo – napĜ. vrba nebo
bĜíza a dále ty, které jsou v dĤsledku nČjakého
dĜívČjšího poškození napadeny nČkterým druhem hniloby nebo dĜevokaznými houbami.
Výhodou listnatých dĜevin v zimním období
je samozĜejmČ menší plocha koruny bez listí
a tedy vyšší stabilita proti boĜivým vČtrĤm.
CelkovČ se jedná o stovky stromĤ – cca
o 1 000 m³ dĜeva. Poniþené stromy jsou jednotlivČ rozmístČny po vČtší ploše a jejich zpracování bude organizaþnČ nároþnČjší. Z dĤvodu
poškození této dĜevní hmoty bude samozĜejmČ nižší její zpenČžení. V koneþném dĤsledku
lze však Ĝíct, že pĜíroda opČt vyselektovala to
co je špatné, nemocné a nežádoucí.
Škody vznikly rovnČž i v oblasti ochrany mladých porostĤ, kdy došlo k poškození
velkého množství dĜevČných oplocení, které
chrání výsadby a zmlazení lesních dĜevin proti zvČĜi. Oplocenky byly poniþeny na celém
území národního parku buć vyvrácením v dĤsledku síly vČtru a nebo rozbitím spadenými
stromy. Protože oplocením jsou pĜednostnČ
chránČny zejména vzácné, málo se vyskytující a pro zvČĜ atraktivní dĜeviny, bude potĜeba
opravit poškozené díly, popĜ. ty, které opravit
nepĤjdou nahradit novými, v nejkratší možné
dobČ, aby nedošlo k poškození tČchto mladých stromkĤ okusem.
K letošnímu lednovému vČtru lze Ĝíci, že
v NP Podyjí zásadní škody nezpĤsobil. Došlo
sice k vyvrácení nebo zlomení nČkolika stovek stromĤ, ale v porovnání se škodami, které
vznikly v jiných oblastech ýR se jedná o škody nepodstatné. Do urþité míry je to jistČ dáno
tím, že jinde byla rychlost vČtru ještČ vyšší

Smíšený porost buku a habru má mnohem vČtší stabilitu.

– na vČtšinČ území ýR více než 140 km/h
a napĜ. na SnČžce to bylo více než 200 km/h
(na polské stranČ SnČžky dokonce 216 km/h).
Svoji roli však jistČ sehrál i souþasný stav
lesĤ v Podyjí. DĜevinná skladba porostĤ se
na stále vČtší ploše národního parku blíží pĜírodČ blízkému stavu. Ubývá stejnovČkých monokultur nepĤvodních dĜevin a porostĤ s dĜevinami, které bez ohledu na jejich životní nároky
byly vysazeny na pro nČ zcela nevhodných
lokalitách – takovéto porosty þasto degradují
lesní pĤdu, jsou nestabilní, jsou náchylnČjší
k onemocnČním, napadení škĤdci a samozĜejmČ i výkyvĤm poþasí. V rámci lesnických
managementových opatĜení jsou tyto dĜeviny

RovnČž vČková a prostorová skladba porostĤ se stále více podobá pĜirozenému stavu. PrávČ
maloplošné prvky rĤzných druhĤ dĜevin vkládané do jinak stejnovČkých porostĤ vytváĜejí
porostní strukturu a texturu. V lese jsou zastoupena všechna vývojová stádia stromu od semenáþkĤ, pĜes mladé a dospČlé jedince, až po stromy pĜestárlé þi mrtvé, které v okamžiku svého
zániku vytváĜejí prostor pro další generaci lesa
a souþasnČ jsou místem pro vývoj a život jiných
organismĤ – ptákĤ, rĤzné druhy bezobratlých
živoþichĤ, mechĤ, lišejníkĤ a hub.
Podle odborníkĤ lze pĜedpokládat, že prĤbČh dalších let bude probíhat podle podobného
scénáĜe – stĜídání suchých období s povodnČ-

PĜíþinou zlomĤ u smrku je evidentnČ špatný zdravotní stav – hniloba spodní þásti kmene.

postupnČ odstraĖovány. Na menších plochách
situovaných zejména do I. zóny jsou odtČženy
jednorázovČ a tam kde se jedná o plošnČ rozsáhlejší prvky (II. a III. zóna) jsou porosty s nevhodnou dĜevinnou skladbou postupnČ rozpracovávány nČkolika tČžebními zásahy. Vzniklé
plochy jsou pak zalesnČny dĜevinami, které na
dané lokality patĜí.

mi vþetnČ þastČjšího výskytu vČtru síly vichĜice
þi orkánu. Proto je dĤležité, aby þlovČk pĜestal
krajinu kolem sebe vnímat jen jako kus hmoty,
který bez problémĤ pĜetvoĜí k obrazu svému.
Je potĜeba, aby už koneþnČ zaþal vnímat signály a rady, které mu pĜíroda dává a aby se tČmito
radami Ĝídil.
- Petr Vanþura -

PRO NAŠE NÁVŠTċVNÍKY

3

Mapový server Správy NP Podyjí v kontextu
pĜeshraniþní spolupráce
skými zemČmi nejen v používání vyspČlých
technologií GIS ale i ve správném chápání
tohoto pojmu.
PracovištČ Informatiky a GIS Správy NP
Podyjí zaþalo prakticky fungovat poþátkem
r. 1992 a personálnČ bylo (a do dnešních dnĤ
je) obsazeno 1 pracovníkem. Na svou dobu
bylo vybaveno špiþkovČ – PC 486, 8 MB
RAM 340 MB HD, tabletem A2 a barevnou
tiskárnou A3.
V prvních dvou letech probíhalo strategické plánování výstavby GIS a byla poĜízena
nČkterá zkušební digitální data GIS. Hledaly
se vhodné postupy poĜizování dat, datové formáty, a mČĜítka zpracovávaných map.
Již v prĤbČhu r. 1993 vzniklo nČkolik projektĤ, jejichž výsledky se používají dodnes.
Je to pĜedevším digitální mapa hospodáĜského rozdČlení lesa (pilotní projekt pro ýR),
a síĢové botanické mapování. K rozvoji GIS
organizace pĜispČl i pĤvodní þeský software
Topol, jehož snadné ovládání vedlo k rozhodnutí poĜizovat data pĜedevším vlastními silami a dodnes se používá v aplikacích lesního
hospodáĜství.
Úvodní stránka Mapového serveru (http://mapy.nppodyji.cz) umožĖuje ve tĜech jazycích výbČr
ze þtyĜ tématických celkĤ.

Podyjí – zemČ nepopsaná
Krajina mezi Znojmem a Vranovem
odedávna pĜitahovala pozornost. Romantiky poþátku 19. století poþínaje, pĜes poþetné
þlenstvo turistických spolkĤ posledních let
habsburské Ĝíše až po prvorepublikové trampy a skauty pĜedznamenávající moderní pojetí
turistiky. Tehdy bylo stĜední Podyjí vnímáno
pĜedevším esteticky a pocitovČ a teprve jakoby z pozadí zaznívaly ojedinČlé hlasy pĜírodovČdcĤ. upozorĖující na mimoĜádný význam
této oblasti v evropském kontextu.
UzavĜení vČtšiny tohoto území do nepĜístupného hraniþního pásma v 50. letech minulého století znamenalo nejen podstatné omezení
vlivĤ þlovČka na pĜírodní procesy, ale vedlo
rovnČž k pĜerušení kontinuity poznávání tohoto území odbornou i laickou veĜejností. Pádem
železné opony v listopadu 1989 se nejen v Podyjí otevĜely vpravdČ nové obzory, a každý si
mohl na vlastní oþi zažít ten kolumbovský pocit
objevení nové zemČ. Nepoþetné vČdecké práce
z období pĜed rokem 1950, poukazující na mimoĜádnou biodiverzitu v Podyjí, dávaly tušit
enormní zájem veĜejnosti i vČdeckých a vzdČlávacích institucí o tuto oblast. Kompaktnost
území kolem kaĖonu Dyje a pĜimČĜená rozloha
byly pĜedpokladem pro uchopení Podyjí jako
ideálního modelu pro výzkumné úkoly ze všech
oblastí pĜírodních vČd. Bylo nesporné, že v krátké dobČ dojde k toku velkého množství dat ven
– k þlovČku, a posléze i dovnitĜ – k pĜírodČ.

Jak na data
PĜi vyhlášení Národního parku Podyjí
v r. 1991 a ustavení Správy NP Podyjí, coby
instituce peþující o toto území, byla zohlednČna budoucí potĜeba pohybu velkého množství
dat a již v zaþátcích se pĜistoupilo k budování
pracovištČ geograﬁckého informaþního systému (GIS). Je na místČ pĜipomenout, že se
tak událo na samém poþátku masivního využití výpoþetní techniky, kdy pojmy z oblasti IT teprve hledaly svĤj konkrétní význam.
Pro mnohé pojem informaþní systém pĜedstavoval poþítaþ s nČjakým programem a to podstatné – tedy problematika dat, jejich zdrojĤ,
struktury, principy aktualizace a publikace
– zĤstávalo þasto v pozadí.
Z dnešního pohledu je podstatné, že
v þele tehdejšího Ministerstva životního
prostĜedí (MŽP), coby zĜizovatele správ
národních parkĤ, stanuli osvícení lidé, kteĜí
správnČ pochopili význam dat. VČdČli, že se
bude z valné þásti jednat o data geograﬁcky
orientovaná a jelikož jim pojem GIS nebyl
neznámý, prozíravČ se zasadili o vybavení
všech pracovišĢ spadajících pod dikci MŽP
jednotným softwarovým vybavením – produktem ArcInfo ﬁrmy ESRI. Tento krok, jak
se pozdČji ukázalo, byl impulsem, ze kterého
dodnes žije komunita uživatelĤ GIS v ýR,
bez ohledu na to, jaký software používá. Lze
konstatovat, že mezinárodním kontextu je
dnes ýeská republika na špici mezi evrop-

Nakukování k sousedĤm
Geograﬁcká poloha NP Podyjí na hranici
s Rakouskem vedla brzy k silné potĜebČ vidČt
na druhou stranu údolí – tedy k potĜebČ mít
k dispozici data i z rakouské strany. Situace
byla komplikovaná tím, že na rakouské stranČ v té dobČ neexistoval partner, se kterým
by bylo možno navázat spolupráci. Základní
mapa ýR 1:10 000, která se obecnČ používá
jako referenþní podklad pro podrobné mapování témat z oblasti životního prostĜedí, je
v tomto pĜípadČ slepá, a pro tehdejší neaktuálnost se ukázala jako nevhodná i pro mapování jevĤ na þeské stranČ. Vznikla proto
svépomocí vlastní sada bezešvých topograﬁckých vrstev vycházejících z kombinací
tématických map rĤzných mČĜítek poþínaje
katastrální mapou a konþe vojenskými mapami 1:25 000, které jako jediné vhodné zachycují území Rakouska.
Do tohoto období patĜí i první orotfotomapa z r. 1999 poĜízena Správou NP Podyjí,
která zahrnovala i území pĜipravovaného NP
Thayatal na rakouské stranČ Podyjí a byla zamýšlena jako první vklad do spoleþného bilaterálního GIS.
KoneþnČ spolupráce
Vyhlášení NP Thayatal na rakouské
stranČ Podyjí v r. 2000 bylo z þeské strany
dlouho oþekávaným aktem. První konkrétní
smlouvou, navazující na obecnou proklamaPokraþování na str. 4
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ci o spolupráci obou Správ národních parkĤ,
byla Smlouva o vzájemném sdílení a poskytování dat, podepsaná poþátkem r. 2001. Byl
tak vytvoĜen právní rámec pro budování bilaterálního GIS Podyjí-Thayatal. Nastala doba
diskuzí pĜedevším technického charakteru,
Ĝešící rozdílnosti datových formátĤ a vzájemnou transformaci národních souĜadnicových
systémĤ.
Již v tČchto fázích se ukázalo, že je tĜeba
vČnovat znaþné úsilí ke sjednocení pohledĤ
nejen v oblasti ochrany pĜírody, ale i v oblasti
sdílení dat. Rozdílné pohledy pĜitom nebyly zpĤsobeny neochotou se dohodnout, ale
pĜedevším odlišným formálním postavením
obou Správ NP v rámci právního prostĜedí
jednotlivých zemí. Zatímco Správa NP Podyjí je v mnohém klasický úĜad vykonávající
zároveĖ management (pĜímé hospodaĜení)
v lesích NP Podyjí a vybraných nelesních
plochách i koordinující výzkum celé oblasti, Správa NP Thayatal je zamČĜena více
na služby v oblasti turistiky a enviromentálního vzdČlávání. Z tČchto pozic plyne mimo
jiné i odlišná potĜeba dat. Zatímco þeská strana si již patnáctým rokem buduje svĤj GIS
na vlastním pracovišti, Rakušané používají
služeb a zdrojĤ dolnorakouské vlády – pracovištČ NÖGIS v St. Pölten a pro zpracování
vlastních dat mají externího spolupracovníka. PotĜeba speciálních tématických dat je
na rakouské stranČ viditelnČ menší a tak vČtší
aktivita smČrem ke spoleþnému GIS pĜichází
pĜirozenČ z þeské strany.
Slepá uliþka – ReGeo
V letech 2002–2004 se obČ strany zúþastnili projektu ﬁnancovaného z evropských
fondĤ s názvem ReGeo (www.regeo.org),
jehož úþelem bylo ovČĜit možnosti vytvoĜení
turistického informaþního systému chránČných oblastí na bázi nejmodernČjších informaþních technologií, mimo jiné i s použitím
mapového serveru. V projektu byla jako modelová vybrána 4 evropská chránČná území
a NP Podyjí a NP Thayatal zde ﬁgurovala
na poþátku projektu jako dvČ oddČlené testovací oblasti. Bohužel se lídra projektu – Univerzitu ve Freiburgu – nepodaĜilo pĜesvČdþit
o výhodnosti pojmout území NP Podyjí-Thayatal jako jeden celek. A tak se pĤvodní cíl,
se kterým þeská strana do projektu vstupovala – vybudování bilaterálního GIS, nepodaĜilo uskuteþnit. Navíc se do tohoto projektu
nepodaĜilo prosadit ĜádovČ levnČjší Ĝešení,
které navrhovala þeská strana a dal se pĜednost vývoji sice autonomního, ale tČžkopádného a již ve své dobČ technologicky zastaralého mapového serveru. Jediné, co z projektu
zĤstalo, bylo pouþení, že pĜíštČ takhle už ne.
A pak vlastní sebevČdomí – praktické potvrzení toho, že v trendech vývoje GIS jsme
na technologické špiþce a za Ĝešení, která

Téma „Péþe o krajinu“ zpĜístupĖuje veĜejnosti základní principy péþe o krajinu prosazované obČma
Správami NP. Obsahuje limity území, data územního plánování, péþe o nelesní i lesní plochy
(porostní mapa LHP).

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

máme k dispozici, se vĤbec nemusíme stydČt.
Z toho vyplynula vĤle pokraþovat jinou, a to
vlastní cestou.
SvČtlo na konci tunelu – MapServer
SpoleþnČ s potĜebou sdílení dat s rakouskou stranou se v posledních letech objevil další
úkol – zjednodušit poskytování a publikování
vlastních dat GIS široké veĜejnosti. ZároveĖ

vzrostla i potĜeba rychlého pĜístupu k datĤm GIS uvnitĜ Správy NP Podyjí. Poté, co
ve vnitĜním chodu organizace pĜestalo staþit
nasazení nČkolika lokálních desktop ArcView
a ArcGIS, bylo rozhodnuto, že je na þase nasadit mapový server. A to pro pĜístup k datĤm
uvnitĜ i vnČ organizace.
Volba technologie byla celkem jednoznaþná. PĜesto, že zde funguje letitá spokojenost
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s produkty rodiny ArcInfo, bylo zamítnuto
cenovČ nároþné Ĝešení na bázi ArcIMS a pozornost se obrátila na OpenSource produkt
MapServer vyvinutý na Minessotské universitČ. Výborné reference na samotný produkt
i na ﬁrmu HSRS, která je renomovaným
implementátorem tohoto produktu v þeském
prostĜedí, byly zárukou, že se jedná o správnou volbu. Možnost ﬁnancovat implementaci
mapového serveru pomocí projektu Interreg
III.A bylo impulsem pro zapoþetí prací.
Na jaĜe letošního roku vznikly první obrysy mapového serveru. Obsahem jsou 4 základní aplikace: Turistika, PĜíroda a Výzkum,
Péþe o krajinu a Katastrální mapa. Aplikace
Turistika je postavena jako aplikace na technologii DHTML, umožĖující snadnČjší integraci pĜímo do webu organizace. ZároveĖ jako
jediná zahrnuje i území na západ až po Bítov
a Uherþice, jako pĜirozenou spoleþnou turistickou destinaci s NP Podyjí. Ostatní tĜi
aplikace jsou postaveny na technologii Java
appletĤ, které umožĖuje pĜedevším vČtší možnosti editace. Toto Ĝešení bylo zvoleno právČ
s ohledem na využití i ve vnitĜním provozu.
Tématická bohatost obsahu je dána pomČrnČ malým rozsahem území a velkým
množstvím dat, které má Správa NP Podyjí
k dispozici. Za pozornost stojí napĜ. detailní
mapování drobných sakrálních staveb, už jen
proto, že se v prvním pohledu tématicky vymyká z problematiky ochrany pĜírody, v šírším chápání krajiny, jako prostoru po staletí
modelované þlovČkem, sem však toto téma
urþitČ patĜí.
ýtyĜi aplikace mapového serveru jsou
v rámci projektu Interaktivní turistická mapa
NP Podyjí doplnČny o efektní aplikaci GeoShow 3D, která umožĖuje interaktivní pohyb
nad 3D modelem krajiny s pĜipojenými informaþními prvky rĤzných typĤ, vþetnČ napĜ.
panoramatických snímkĤ. Tato 3D aplikace je
obsahovČ totožná s aplikací Turistika na mapovém serveru. Technologicky se jedná o jediný datový soubor o velikosti nČkolika GB,
který je možné distribuovat na DVD, nebo
interaktivnČ spouštČt v prohlížeþi. K tomu
je však nutný hosting na speciálním serveru
a stažení klientského programu coby prohlížeþky. Pro pĜipojení je pak nutná linka nejménČ 128 kb/s.
PĜi pĜípravČ dat pro mapový server byla
velká pozornost vČnována právČ rozhodnutí,
která data jsou volnČ poskytnutelná, která jsou
publikovatelná bez omezení a která jsou pouze pro interní potĜebu. V principu je na data,
jejichž správcem je Správa NP Podyjí a která
nejsou omezena jinými licenþními právy, pohlíženo jako na veĜejný statek a omezení jejich použití na interní potĜebu pĜipadá pouze
na taková data, jejichž zveĜejnČní by ohrozilo
samotnou existenci popisovaného jevu. Typickým pĜíkladem je bodové mapování výskytu
vzácných rostlin a živoþichĤ. RozdČlení pĜístupu na veĜejnou a neveĜejnou þást mapového

serveru je realizováno na úrovni jednotlivých
mapových vrstev deﬁnicí uživatelských práv
pĜidČlením uživatelského jména a hesla.
MapServer umožĖuje sdílet data prostĜednictvím WMS služeb jiných mapových
serverĤ. Jako externí data jsou naþítány vybrané služby z mapového serveru CENIA
(pĜedevším podkladová data) a oboustranná
výmČna dat je pĜipravena k realizaci s mapovým serverem MČstského úĜadu Znojmo.
V pĜípadČ zájmu o volná, þi publikovatelná
data, je Správa NP Podyjí pĜipravena poskytnout tato data i dalším zájemcĤm pĜímo, nebo
jako WMS službu. Pro úþely orientace v datech Správy NP Podyjí jsou data postupnČ popisována ve veĜejnČ pĜístupném metadatovém
katalogu MICKA.
Mapový server je spravován pracovištČm
GIS Správy NP Podyjí a to jako logické vyústČní bČžné práce uvnitĜ organizace a v tomto
ohledu se nepĜedpokládá nárĤst pracnosti pĜi
operaci s daty. Po ovČĜení funkþnosti mapového serveru se poþítá se zprovoznČním jeho nČmecké a anglické mutace. PĜístup do neveĜejných þástí mapového serveru bude k dispozici
i pracovníkĤm Správy NP Thayatal. Souvislost
zobrazení území je zajištČno pomocí DMU25
– podkladu, který dostateþnČ pokrývá území
obou národních parkĤ a pomocí spoleþné ortofotomapy. Vzhledem ke skuteþnosti, že data
GIS z velké þásti pocházejí ze zdrojĤ na þeské
stranČ, jsou v souþasnosti v pĜípadČ potĜeby rakouská data ofﬂine transformována do systému JTSK. Praxe ukáže, zda v budoucnu bude
nutno využít online transformaci souĜadnicových systémĤ, kterou MapServer umožĖuje.
Problém spoþívá v pĜesnosti této transformace
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Ĝadnicovém systému WGS-84, což je však
vzhledem k souþasnému pomČru datových
zdrojĤ nepraktické.
SpuštČní spoleþného mapového serveru
je možno pokládat za uzavĜení jedné z kapitol témČĜ patnáctiletého budování GIS krajiny stĜedního Podyjí. Konþí jedna etapa, po-

Pozoruhodným prvkem v aplikaci 3DView
jsou panoramatické (až 360 stupĖĤ) fotograﬁe
ze známých vyhlídek. (vyhlídka Umlauf
na rakouské stranČ).

znamenaná pĜekotným vývojem technologií
i obþasným dobrodružným tápáním v neprobádaných vodách IT. Nastávající etapa bude
pravdČpodobnČ vyžadovat spíše racionálnČjší,
než pocitové uvažování, neboĢ pĜichází doba
jasných kompetencí k datĤm, pĜísných licenþních práv a nároþných uživatelĤ.
Nezbývá nic jiného, než vyslovit pĜání, aby nový spoleþný mapový server v této dobČ obstál a pĜispČl nejen k ke zvýšení
informovanosti zájemcĤ o tento krásný kout

Aplikace 3DView doplĖuje Mapový server pĤsobivým efektem – uživatelem Ĝízený virtuální prĤlet
nad Podyjím. Ani zde nechybí možnost zobrazit si informace z turistických témat.

– diference pohybující se v rozsahu pĜibližnČ
15 m jsou momentálnČ zbyteþným kompromisem. Problematiku transformací by bylo
patrnČ možno Ĝešit provozováním spoleþného
mapového serveru „na pĤlce cesty“ – v sou-

obou našich zemí, ale stal se zároveĖ i komunikaþním nástrojem ke hledání optimálního
zpĤsobu péþe o bilaterální národní park Podyjí-Thayatal.
- Martin KouĜil -
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Ze života obojživelníkĤ

Skokan štíhlý

Než zaþne jaro na rybnících, potocích, Ĝekách nebo tĤních, jistČ nezaškodí podívat se
trochu zblízka na nČkteré obyvatele mokrého
svČta. Obojživelníci obývají vodu, jak už jejich þeské pojmenování napovídá, jen po urþitou þást svého života, vČtšinou je to období

Rosniþka zelená

rozmnožování a vývoje. Podle vzhledu je mĤžeme rozdČlit na dvČ skupiny a to na ocasaté,
kam patĜí þolci a mloci, a na bezocasé, kam
Ĝadíme žáby. Pro obČ skupiny platí skuteþnost,
že ke svému rozmnožování a vývoji potĜebují vodní prostĜedí, které opouštČjí pĜi shánČní
potravy þi pro vyhledávání zimních úkrytĤ.
Území Národního parku Podyjí sice nepatĜí z hlediska obojživelníkĤ mezi nejbohatší

oblasti u nás, vodních ploch poskytujících jim
vhodné podmínky k životu zde není mnoho,
ale pĜesto se zde mĤžeme setkat s Ĝadou bČžných i vzácnČjších druhĤ.
Svým vzhledem i zpĤsobem života se
z této skupiny ponČkud vymyká mlok skvrnitý. Jeho nápadné žlutoþerné zbarvení je natolik typické, že mloka nelze zamČnit s žádným
jiným druhem, jeho nejbližší pĜíbuzný mlok
þerný se vyskytuje až v Alpách. Žije celkem
skrytČ v kamenitých údolích Ĝek a potokĤ
v listnatých lesích. Mloci vylézají ze svých
zimních úkrytĤ v balvanitých sutích, aby se
za vlhkých a teplých jarních dnĤ vydali hledat drobné lesní potoky, stružky þi studánky,
ve kterých probíhá jejich rozmnožování. Suché a teplé letní poþasí tráví vČtšinou zahrabáni pod listím, pod kameny þi v trouchu odkud se vydávají na lov jen za deštivých dnĤ.
Na podzim opČt vyhledají bezpeþné úkryty
v podzemí, ale nijak nespČchají a využívají
mnohdy i teplých listopadových þi prosincových period ke shánČní potravy v podobČ
drobných bezobratlých živoþichĤ.
ýolci obývají narozdíl od mlokĤ výhradnČ
stojaté vody. Svá zimovištČ v paĜezech, kládách nebo v bĜezích vod opouštČjí již s prvním jarním oteplením a neomylnČ smČĜují
do známých lokalit se stojatou vodou v jejich
okolí. Vždy dávají pĜednost vodám, kde se ne-

vyskytují ryby nebo hustČ zarostlým þástem
podél bĜehĤ rybníkĤ, kam se ryby jen tČžko
dostanou. DobĜe vČdí, že nejvČtšími nepĜáteli
jejich larev jsou právČ ony. DospČlci zĤstávají
bČhem sezóny ve vodČ, kde loví drobné vodní živoþichy a pak se znovu vydají spoleþnČ
s novou generací vyhledat zimní úkryty. V ýR
žije nČkolik druhĤ þolkĤ, nejhojnČjší na celém
území i v Podyjí je þolek obecný, ke vzácnČjším obyvatelĤm NP a jeho blízkého okolí patĜí

Skokan zelený

þolek velký a dravý. ýolci ani mloci nevydávají žádné hlasy a tak se s nimi potkáváme
v pĜírodČ spíše jen náhodnČ.
Žáby jsou naopak nápadné právČ svými
hlasovými projevy, které patĜí k nejnápadnČj-
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Ropucha obecná

KuĖka obecná

Zábrany tzv. žabochody podél silnice do ýížova

ýížovský lesní rybník, ideální místo pro rozmnožování nČkolika druhĤ obojživelníkĤ

ším a nejvýraznČjším zvukĤm v pĜírodČ, podobnČ jako zpČv ptákĤ. V brzkém jaĜe ovládnou okolí tĤní hnČdí skokani a také ropuchy
obecné. PozdČji se k nim pĜidávají zelení
skokani, rosniþky a dlouho do léta se ozývají
také kuĖky. Rozpoznávání žab je možné nejen podle vzhledu, ale právČ také podle jejich
typických hlasĤ, které odborník dokáže rozlišit. Popisu a urþování jednotlivých druhĤ se
podrobnČji vČnovat nebudeme, protože je to
velmi obsáhlé a nejlépe je seznámit se s nimi pĜímo venku. ZájemcĤm o hlubší poznání
obojživelníkĤ mohu doporuþit pravidelnou
jarní vycházku do nČkterého z míst v NP Podyjí, kterou pravidelnČ každé jaro pĜipravuje
Dr. Antonín Reiter z Jihomoravského muzea
ve ZnojmČ.
K zajímavým fenoménĤm v pĜírodČ jistČ patĜí hromadné tahy žab v jarním období,
které je možno pozorovat zejména na místech,

kde pravidelné trasy obojživelníkĤ kĜíží silnice a cesty. Dochází k nim nejþastČji v prĤbČhu
bĜezna a jejich aktéry bývají hlavnČ ropuchy
obecné a nČkteré druhy hnČdých skokanĤ.
Žáby se vydávají hromadnČ na cestu ze svých
zimovišĢ v lesích a zahradách k vodním plochám, nejvíce bČhem teplých nocí za deštČ
þi krátce po nČm. Za jednu noc dokážou ujít
vzdálenost i mnoha stovek metrĤ. V této dobČ
bohužel dochází na místech, kde žáby musí
pĜekonat silnice, k jejich velkým ztrátám kolizemi s projíždČjícími auty. V NP Podyjí je právČ takovým rizikovým místem silnice z Horního BĜeþkova do ýížova v úseku, kde pĜetíná
údolí Klaperova potoka. Správa NP Podyjí se
každoroþnČ snaží zabránit usmrcování migrujících žab pomocí bariér, které znemožní vČtšinČ jedincĤ dostat se na vozovku. Každé ráno je
pak tĜeba zábrany peþlivČ obejít, shromáždČné
žáby posbírat a bezpeþnČ je pĜenést k vodČ.

Mlok skvrnitý

KaždoroþnČ je tak v úseku dlouhém nČkolik
set metrĤ pĜemístČno okolo pČti stovek ropuch
obecných, skokanĤ a vzácnČ i þolkĤ.
VČtšina našich obojživelníkĤ dnes patĜí
mezi zvláštČ chránČné druhy. ěada druhĤ je
ohrožena zánikem þi poškozováním lokalit,
kde se rozmnožují. NejvČtším nebezpeþím þasto bývá nadmČrné vysazování ryb do vodních
nádrží a tĤní spojené s ústupem porostĤ vodních rostlin, které poskytují obojživelníkĤm
pĜirozenou ochranu a vhodné prostĜedí pro vývoj jejich larev. To má vČtšinou za následek
snížení poþetnosti þi úplné vymizení nČkterých druhĤ v pĜilehlém území. PĜi využívání
rybníkĤ by tak mČl dobrý hospodáĜ brát ohled
na to, že vodní prostĜedí neslouží jen k chovu
ryb, a že jeho poþínání mĤže zásadnČ ovlivnit
i mnoho dalších složek vodního prostĜedí.
- Václav KĜivan -
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Co nového pro návštČvníky parku v roce 2007?

Na nové cestČ z Fellingu

Správa Národního parku Podyjí uzavĜela ke konci Ĝíjna 2006 projekt s názvem
„Turistická infrastruktura v Národním parku
Podyjí“. Celý projekt byl spoluﬁnancován
Evropskou unií (ze strukturálního fondu EU
INTERREG IIIA) a jeho smyslem bylo rozšíĜení a zkvalitnČné nabídky pro návštČvníky
bilaterálního parku Podyjí – Thayatal. Celý
projekt zahrnoval celkem 7 dílþích opatĜení,
nČkterých výsledkĤ mohla veĜejnost využívat
již v prĤbČhu letní turistické sezóny 2006. Seznam jednotlivých þástí projektu:

návštČvníky i cykloturisty a napojen na pĜeshraniþní turistickou stezku do Fellingu, která
byla otevĜena pro veĜejnost 1. 7. 2006. Vznikem této pĜeshraniþní stezky došlo k podstatnému rozšíĜení nabídky pro návštČvníky
þeskorakouského pohraniþí (okružní pČší turistická trasa Vranov – Hardegg, délka 23 km,
okružní cykloturistická trasa s prodloužením
pĜes hráz Vranovské pĜehrady, Lesnou a ýížov, délka 29,5 km). Ve 2.polovinČ roku 2006
využilo tohoto nového pĜeshraniþního propojení nČkolik tisíc turistĤ, pĜedpokládá se, že

2. Vyznaþení cesty Hnanice – státní hranice s Rakouskem (k poutnímu místu Heiliger
Stein). Tento úsek v celkové délce 1,5 km byl
vyznaþen pro pČší návštČvníky a cykloturisty
a napojen na pĜeshraniþní turistickou stezku,
která byla otevĜena pro veĜejnost 9. 5. 2006.
Vznikem této pĜeshraniþní stezky došlo k dílþímu zlepšení nabídky pro návštČvníky východní
þásti Národního parku Podyjí a zejména k zajištČní vČtší bezpeþnosti pČších turistĤ a cyklistĤ, kteĜí se mohou vyhnout silniþnímu hraniþnímu pĜechodu Hnanice – Mitterretzbach.
3. Vyznaþení turistických stezek v okolí
Znojma. Toto dílþí opatĜení se podaĜilo naplnit pouze zþásti. Bylo obnoveno pČší turistické
znaþení pouze na levém bĜehu Dyje na staré pČší turistické stezce spojující HradištČ s bývalým
lomem u pĜehrady a vyhlídkou KrálĤv stolec
v celkové délce 2 km (stezka byla vyznaþena
až záĜí 2006, její využití se pĜedpokládá až v roce 2007 a letech dalších). Dojde tak ke zkvalitnČní nabídky pro návštČvníky Králova stolce
– nemusí se již vracet na HradištČ i do Znojma
stejnou cestou, otevírají se jim další možnosti krásných výhledĤ na údolí Dyje i historické
mČsto Znojmo. Na pravém bĜehy Dyje se bohužel nepodaĜilo vyznaþit cca 3,5 km dlouhý úsek
staré turistické stezky spojující hráz Znojemské
pĜehrady s Trauznickým údolí a Konicemi,
stezka v nČkolika místech zasahuje do 1. pásma hygienické ochrany vodní nádrže Znojmo,
kam není vstup veĜejnosti možný podle zákona
o vodách. Výjimku z tohoto zákona, pĜípadnČ
úpravu pásma hygienické ochrany se nepodaĜilo v roce 2006 zajistit a zatím není jisté, zda se
tak v budoucnu podaĜí. Správa Národního parku Podyjí nicménČ o realizaci tohoto zámČru
bude i nadále usilovat.

Znaþení nové turistické stezky u Heiliger Stein

Státní hranice u Heiliger Stein

1. Rekonstrukce cesty Podmýþe – státní hranice s Rakouskem (na bývalé cestČ
do Fellingu). Tento úsek cesty v celkové délce 1 km byl kompletnČ rekonstruován (odstranČní nČkterých náletových dĜevin, zpevnČní
a odvodnČní tČlesa cesty), vyznaþen pro pČší

v prĤbČhu dalších let by existence této pĜeshraniþní stezky (ale i dalších dvou v ŠafovČ
a Stálkách) mohla znamenat pĜíliv návštČvníkĤ nejen do oblasti Vranovska, ale i do pĜilehlé þásti Dolního Rakouska mezi Hardeggem
a Drossendorfem.

4. Vyznaþení stezek pro turistiku na koních. Zcela nová pohybová aktivita pro Podyjí.
Vyznaþeny 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 míĜe docházelo k setkáním cyklistĤ, pČších turistĤ a jezdcĤ na koních na jedné stezce, nČkteré širší a pĜehlednČjší stezky
(napĜ. úsek mezi Kraví horou a Konicemi)
však spoleþný pohyb umožĖují. Vybudováním
stezek pro turistiku na koních dochází k rozšíĜení nabídky pro další „volnoþasovou“ aktivitu
v pĜírodČ. Vzhledem k malé rozloze národní-

PRO NAŠE NÁVŠTċVNÍKY

PČšinka podél Znojemské pĜehrady si na své turisty musí ještČ poþkat.

Vyhlídka KrálĤv stolec je nyní dosažitelná ze Znojma dvČma rĤznými cestami.

ho parku a velké hustotČ turistických stezek je
podoba stezek pro turistiku na koních koneþná
a nebude se v budoucnu již rozšiĜovat. NicménČ i tato podoba pĜedstavuje atraktivní putování mezi obcemi a k rozšíĜení nabídky jízdy
na koních v okolí jednotlivých sídel zejména
ve východní þásti Národního parku Podyjí.
5. Výroba nástČnných map bilaterálního národního parku Podyjí – Thayatal
(vyrobila Geodézie On Line ýeská Lípa) a je-

jich instalace do terénu. Vzhledem k velkému
množství nových možností pro turisty vyvstala potĜeba aktualizace mapových podkladĤ,
které jsou souþástí terénního informaþního
systému pro návštČvníky. Výsledkem jsou
2 druhy nástČnných map (mČĜítko 1:25 000
a 1:30 000) se zákresem všech nových prvkĤ,
které byly pro návštČvníky vybudovány od roku 2000 (a zejména v souvislosti se zmČnami
v roce 2006).
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Nová nástČnná mapa v terénu

6. Zpracování nové elektronické mapy bilaterálního národního parku Podyjí
– Thayatal a její zpĜístupnČní pro veĜejnost.
Této þásti projektu se podrobnČ vČnuje pĜíspČvek na str. 3–5 tohoto zpravodaje.
7. Monitoring návštČvnosti v roce 2006.
V prĤbČhu celého kalendáĜního roku systematické sledování návštČvnosti na 14 nejfrekventovanČjších místech národního parku
(v období duben – Ĝíjen vždy 2 dny v mČsíci,
v období leden – bĜezen a Ĝíjen – prosinec
pouze 1 den mČsíci). Souþástí monitoringu
byly i 2 dotazníkové akce (postoje obyvatel
obcí na okraji parku, postoje návštČvníkĤ parku). Výsledky monitoringu vþetnČ výsledkĤ
obou anket se v souþasné dobČ podrobnČ vyhodnocují na Ústavu pro životní prostĜedí PĜírodovČdecké fakulty UK a bude jim vČnován
samostatný pĜíspČvek v nČkterém z dalších
þíslech Podyjského listí. ZávČry monitoringu
návštČvnosti využije Správa Národního parku Podyjí pĜi péþi o území národního parku
a pĜi realizaci dalších opatĜení ve vztahu k návštČvníkĤm parku.
Správa Národního parku Podyjí vČĜí, že
všechna opatĜení uþinČná v souvislosti s projektem „Turistická infrastruktura v Národním
parku Podyjí“ byla realizována ve prospČch
návštČvníkĤ národního parku. ZároveĖ dČkuje všem osobám i organizacím podílejícím
se na tomto projektu. Zcela mimoĜádný byl
pĜínos Klubu þeských turistĤ, jehož zástupci
nejen, že stáli na zaþátku projektu, úþastnili
se podstatných jednání s rakouskými partnery,
ale strávili spousty hodin i pĜi vlastním vyznaþování nových stezek v terénu.
- Jan Kos -

ZPRÁVY
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Konference „15 let Národního parku Podyjí – výzkum a ochrana“

Konference probČhla v historických prostorách kláštera Louka.

V prvních dvou listopadových dnech
minulého roku ožily chodby a sály bývalého
premonstrátského kláštera Louka u Znojma
pestrou spoleþností. Sešlo se zde sedm desítek
badatelĤ rĤzných vČdních oborĤ, pracovníkĤ
ochrany pĜírody, památkové péþe a samosebou správ obou národních parkĤ, aby pĜedstavili výsledky své práce na konferenci „15 let
Národního parku Podyjí – výzkum a ochrana“, kterou poĜádala Správa NP Podyjí.
Konference byla organizována v tematických blocích, které zpĜehlednily pestrou škálu
pĜihlášených pĜíspČvkĤ. Protože 15 let výzkumu na jednom území pĜináší již první výsledky z monitoringu rĤzných procesĤ – tzn.
opakovaného mČĜení napĜ. svahových sesuvĤ,
výskytu vybraných druhĤ rostlin, ptákĤ, dĜevinné skladby lesĤ apod. – nebyla konference
pojata klasickým zpĤsobem jenom jako výþet
aktivit a jejich výsledkĤ, ale více se zamČĜila
právČ na procesy, které se v podyjské pĜírodČ
dČjí a na aplikaci výsledkĤ do péþe o pĜírodní prostĜedí, které zajišĢují obČ správy podyjských národních parkĤ. Významnou þástí
byl i blok spoleþenských vČd, který pĜinesl
zajímavé výsledky archeologických a historických výzkumĤ a více objasnil vliv þlovČka
na podyjskou pĜírodu v minulosti.
ZávČreþná diskuse v podveþer druhého
konferenþního dne shrnula zásadní milníky
v minulosti Podyjí a také otázky, které v prĤbČhu svých prezentací položili jejich autoĜi.
Pokusme se alespoĖ a zjednodušený souhrn:
PĜestože je Podyjí nejmenším národním
parkem v ýeské republice, má nejvČtší relativní plochu pĜírodČ blízkých spoleþenstev
a nejvČtší relativní plochu lesĤ ponechaných
v souþasnosti samovolnému vývoji. A to i pĜesto, že ze všech našich národních parkĤ je prá-

vČ Podyjí nejdéle ovlivnČno þlovČkem, neboĢ
jeho vliv je pravdČpodobný již v období, kdy
zde žil þlovČk neandertálský, tedy pĜed více
než 30 tisíci lety. Ovšem až od stĜedovČku
disponoval þlovČk takovými prostĜedky, které
mu umožĖovaly významnČji mČnit pĜírodní
prostĜedí. A právČ od stĜedovČku vedla údolím Dyje zemská hranice, která ve spojení se

zde ustálit trvalé populace predátorĤ (rys, vlk
apod.) a je tedy otázkou jak dlouhodobČ regulovat stavy spárkaté zvČĜe, aby samovolný
vývoj lesa nebyl blokován okusem semenáþĤ
dĜevin spárkatou zvČĜí. V Podyjí se vyskytuje
Ĝada druhĤ organismĤ, které jsou pĜedmČtem
ochrany i podle evropského práva a pĜitom
tyto druhy vyžadují udržování speciﬁckého prostĜedí (napĜ. proĜedČné lesní porosty),
které je podmínČno trvalým zasahováním
do vývoje lesĤ. Bude tedy tĜeba nalézt Ĝešení,
které nezpochybní primární poslání národních
parkĤ – umožnČní samovolných vývojových
procesĤ v pĜírodČ bez pĜímých vlivĤ þlovČka
– a souþasnČ umožní pĜežití organismĤm, které jsme se zavázali chránit aĢ už podle našeho
nebo evropského práva. Diskusní otázky se
týkaly také ovlivnČní Ĝeky Dyje vlivem provozu elektrárny ve Vranovské pĜehradní nádrži, únosností území pro volnoþasové aktivity
a jejich limity.
Výsledky konference, resp. pĜíspČvky jednotlivých pĜednášejících budou souhrnnČ publikovány ve sborníku pĤvodních vČdeckých
prací z Podyjí Thayensia, který od roku 1998
vydává Správa NP Podyjí.
Po dvou konferenþních dnech patĜil tĜetí
den exkurzi. Program exkurze byl po dohodČ
organizátorĤ pĜipraven našimi rakouskými
kolegy. Trasa exkurze byla vedena v okolí
hradu Kaja a pro nás málo obvyklé pohledy

Pohled do konferenþního sálu.

složitČ modelovaným terénem zabránila totální pĜemČnČ zdejších lesĤ. ParadoxnČ je tedy
Podyjí ve srovnání s našimi dalšími tĜemi národními parky územím nejvíce zachovaným
a zároveĖ nejdéle þlovČkem ovlivnČným.
Podyjí má však i své otázky do budoucna.
Protože se jedná o malé území, nemohou se

do dyjského údolí z rakouské strany národního parku úþastníkĤm opČt pĜipomnČly, že stále existující zemská hranice v údolí Dyje by
nemČla být dČlící þarou jako v minulosti ale
naopak nití, která drží dohromady dva dĜíve
odtržené kusy látky.
- Tomáš Vrška -
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ChránČná krajinná oblast Šumava

Existence Národního parku Šumava je
pro drtivou vČtšinu þeské populace poþínaje druhým stupnČm základní školy obecnČ
známým faktem. Daleko ménČ lidí však ví,
že existuje i stejnojmenná chránČná krajinná
oblast. ZdánlivČ není tak atraktivní, navštíví ji
ménČ turistĤ a každopádnČ není tak mediálnČ
„populární“ jako náš nejvČtší národní park.
Kde tedy hledat ChránČnou krajinnou oblast Šumava? Pohledem do mapy zjistíme, že
se jedná o jakousi obdobu ochranného pásma
národního parku. TĜeba tak jak ji známe napĜ.
z Podyjí a nebo z Krkonoš. Tedy jako urþité
nárazníkové pásmo okolo vlastního národního
parku, které má do urþité míry zabránit pĜenosu

Meandry v PĜírodní památce PestĜice

urþitých rušivých vlivĤ z vnitrozemí do vlastního národního parku. Tento pohled na území
CHKO Šumava je však zcela mylný.
ChránČná krajinná oblast je totiž plnohodnotným velkoplošným chránČným územím,
jehož nČkteré velké krajinné segmenty by si
zasloužily i pĜísnČjší ochranu podle zákona
þ.114/92 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny. V dobČ nekonþících a mnohdy zuĜivých diskusí

o zmenšení rozlohy Šumavského národního parku þi o zmČkþení jeho ochranných podmínek si
mnozí jistČ vzpomenou, že vČtšina otázek z doby pĜed rokem 1991 (kdy národní park vznikal)
byla kladena zcela opaþnČ, tedy proþ má být
nový národní park tak malý a proþ nezahrnuje
celé horstvo od Nýrska až po Frymburk?
PĤvodní chránČná krajinná oblast patĜí
k nejstarším na území ýeské republiky. Byla vyhlášena již v roce 1963 a její rozloha
i ochranné podmínky byly nČkolikrát upravovány. Poslední úprava probČhla pak na jaĜe
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 chránČné oblasti. Pokud seþteme tyto 2 rozlohy, dostaneme se jednoznaþnČ k plošnČ nejrozsáhlejšímu a pravdČpodobnČ
i k pĜírodovČdecky nejhodnotnČjšímu krajinnému celku na území ýeské republiky požívajícímu ochranu podle zákona þ. 114/92 Sb.
Šumava je tvoĜena velmi starými krystalickými horninami. PĜevažují zejména metamorﬁty (pararuly, migmatity, dvojslídné ruly
a svory), nČkteré nejvyšší partie Šumavy jsou
pak tvoĜeny vyvĜelinami blízkými žule. Reliéf území je vrchovinný, místy i pahorkatinný
s rozlehlými náhorními plošinami, jednotlivé
horské skupiny jsou od sebe oddČleny údolími významných þeských Ĝek, které v pohoĜí
pramení (Vltavy, Otavy, Blanice þi Úhlavy).
ýeská þást Šumavy byla díky své nadmoĜské
výšce (více vrcholĤ pĜesahuje výšku 1 300 m
n. m.) i pĜevažující severní expozici svahĤ
v minulosti zalednČna. Stopy tohoto zalednČní
jsou v terénu velmi patrné a jezera v ledovco-

vých karech a rozsáhlá kamenná a balvanitá
moĜe na prudkých svazích jsou vedle obdobných tvarĤ v Krkonoších urþitČ nejvýznamnČjšími glaciálními a periglaciálními tvary
na celém území ýeské republiky.
UrþitČ zajímavá je historie osídlení Šumavy. ýlovČk formoval toto území a rozsáhle ho
zaþal využívat od 14. století. Postupná kolonizace probíhala v souvislosti se skláĜskou výrobou a rozptýleným zemČdČlským obhospodaĜováním pĤvodnČ zalesnČných ploch. Typická
rozptýlená šumavská sídla vznikala takĜka
rovnomČrnČ na území celého horského celku,
byla situována i do výše pĜes 1 000 m n. m.
a zánik nČkterých z nich je datován až do období po 2. svČtové válce. A právČ pro tyto rozsáhlé nelesní enklávy je typická vysoká druhová pestrost rostlinných spoleþenstev, která
smČrem do souvislých lesních celkĤ ubývá.
Na území CHKO se vyskytuje celá Ĝada
ohrožených rostlinných druhĤ, z tČch nejvýznamnČjších nutno jmenovat alespoĖ sklenobýl bezlistý, blatnici bahenní, popelivku sibiĜskou, šídlatku jezerní, prhu arniku þi hoĜec
panonský. Z více jak 30 ohrožených druhĤ živoþišných je namístČ jmenovat alespoĖ perlorodku Ĝíþní, sokola stČhovavého, tetĜeva hlušce, losa evropského þi vydru Ĝíþní. Velmi pozitivní úlohu pĜi ochranČ lesních porostĤ proti

Vodopád v Národní pĜírodní rezervaci Bílá Strž

pĜemnožené zvČĜi zastává rys ostrovid, který
zde byl zpČtnČ vysazen po roce 1980 a proti
jehož masovČjšímu výskytu panuje v mysliveckých kruzích (a nejen na ŠumavČ) bohužel
ještČ celá Ĝada iracionálních pĜedsudkĤ.
Lesnatost ChránČné krajinné oblasti Šumava je okolo 50 %. Toto þíslo se mĤže možná
zdát nízké pro každého, kdo se zaþetl alespoĖ
do jednoho díla šumavského klasika Karla
Klostermanna, nicménČ však odpovídá skuPokraþování na str. 12
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Pokraþování ze str. 11

teþnosti a souvisí s již dĜíve zmínČným využíváním území Šumavy od stĜedovČku. A právČ
les, nejvČtší šumavské bohatství je zároveĖ asi
i jeho nejpalþivČjším problémem. A je lhostejné, zdali se nacházíme na území národního
parku þi chránČné krajinné oblasti a zda diskutujeme o zpĤsobech likvidace hmyzích kalamit na porostech a nebo o tom, zda je v lese
dost místa pouze pro trofejní jeleny a nebo
jestli zde má nárok na život tĜeba i rys a nebo
(hrĤza hrĤzoucí!) tĜeba vlk þi medvČd.
Atraktivita nČkterých míst CHKO Šumava
je srovnatelná se samotným národním parkem.
TradiþnČ nejnavštČvovanČjšími místy jsou
vedle bĜehĤ Lipenské pĜehrady zejména ýerné a ýertovo jezero nedaleko Železné Rudy
a Boubínský prales ve volarské þásti CHKO.
Ale nejen kvĤli tČmto místĤm stojí za to Šumavu alespoĖ jedenkrát za život navštívit…
- Jan Kos -

ýerné jezero – nejþastČjší cíl turistĤ v CHKO Šumava

PěIPRAVILI JSME PRO VÁS

KalendáĜ vycházek a exkurzí pro rok 2007
Duben

Evropský den parkĤ

28. 4. sobota – Na žabích námluvách
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum Znojmo
Sraz a trasa: budou upĜesnČny do konce února 2007
Doporuþené vybavení: pevná nepromokavá
obuv, svaþina, síĢka nebo cedník na lov drobných vodních živoþichĤ, dalekohled
ZamČĜení: obojživelníci a mokĜadní živoþichové na jaĜe

26. 5. sobota – Nejen za kvČtenou stepí a vĜesovišĢ Národního parku Podyjí
Vedoucí: ZdenČk Musil – Správa Národního
parku Podyjí
Sraz: 9.00 Znojmo, lávka pĜes Dyji pod hrází
Znojemské pĜehrady
Trasa: Znojmo – Kraví hora – Konice – SealsﬁeldĤv kámen – Popice a zpČt, cca 10 km
stĜednČ nároþným terénem, návrat okolo
16.00
Doporuþené vybavení: obleþení do každého
poþasí, pevné boty, pokrývka hlavy, svaþina,
pití, dobrá nálada, pĜíp. botanický klíþ, lupa
a zápisník.
ZamČĜení: botanika, péþe o nelesní plochy.

KvČten
5. 5. sobota – Vítání ptaþího zpČvu
Vedoucí: Vlasta Škorpíková – Krajský úĜad
Jihomoravského kraje
Sraz: 6.00 Lukov, pĜed hospodou U VšeteþkĤ
Trasa: Lukov – PĜíþky – okolí Nového Hrádku – zpČt Lukov, cca 6 km stĜednČ nároþným
terénem s návratem po 9.00
Doporuþené vybavení: terénní obuv,
dalekohled
ZamČĜení: poslech ptaþích hlasĤ a urþování
ptákĤ pĜi kombinaci dvou metod – pochĤzky
a pozorování z vyvýšeného stanovištČ

27. 5. nedČle – Staré hry – noví pĜátelé (poĜádáno ve spolupráci se Správou Nationalparku
Thayatal)
Vedoucí: Claudia Würth – Nationalpark Thayatal GmbH, Svatava Holubová – Správa NP
Podyjí
Sraz: 14.30 Hardegg, areál tzv. „starého koupalištČ“. Na rakouské stranČ možný pĜíjezd
až na parkovištČ v Hardeggu, pĜístup z þeské
strany pČšky z ýížova (cca 5 km).
ZamČĜení: Program pro dČti (zejména ty
menší) z ýR i Rakouska

26. 5. sobota – Koncert v ýížovské kapli
Zaþátek: 19.00 ýížov kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: hodinové zpívání, tradiþní zpĜístupnČní obnovené kaple v ýížovČ u pĜíležitosti Evropského dne parkĤ.
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