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Vážení čtenáři,
v čísle 4/2007 Podyjského listí jsme přinesli příspěvek dr. Arnošta Dudka, jednoho z nejvýznamnějších geologů a petrografů působících v minulosti ve znojemském regionu, mj.
i autora či spoluautora Atlasu hornin (1970,
1984), Regionální mineralogie ČSSR (1981)
či Petrografických tabulek (1962). Dr. Dudek
si v současnosti užívá zaslouženého důchodu
a rozhodl se část své odborné knihovny (veškeré články a separáty týkající se Znojemska)
věnovat Správě Národního parku či některé
jiné odborné instituci na Znojemsku.
Naše správa se velmi rychle dohodla s kurátorem geologických sbírek Jihomoravského
muzea ve Znojmě Mgr. Jaroslavem Šmerdou
na tom, že bychom veškerou tuto odbornou
dokumentaci předali muzeu. Ponechali jsme
si pouze kopie některých článků, které se
bezprostředně týkají úzce vymezeného území národního parku a které nám dosud v naší
odborné knihovně chyběly. Slíbili jsme rovněž
dr. Dudkovi, že další svazky jeho odborné
dokumentace (týkající se např. Brněnska či
Jeseníků) předáme regionálním muzeím či
pracovištím ochrany přírody, které působí
v těchto regionech.
Korespondence s dr. Arnoštem Dudkem
byla neobyčejně zajímavá. Uvědomil jsme
si, že se jedná nejen o člověka velmi erudovaného, ale i pamětníka, který území dnešního národního parku prošel již před více jak
60 lety, který k němu získal hluboký vztah
a který je schopen velmi zajímavého a pro nás
cenného srovnání.
Zdaleka ne každý den člověk potká pamětníka, který si „opravdu pamatuje“, který je
ochoten se o své poznatky podělit a jehož
vzpomínky nenudí, naopak mohou být i velkým zdrojem poučení. Položil jsem proto
dr. Dudkovi několik otázek týkajících se jeho
působení na Znojemsku a jeho odpovědi mě
velmi zaujaly. V našem informačním zpravodaji je otiskujeme na str. 10–12.
Jan Kos
redakce Podyjského listí
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Stará vodárna – nové volnočasové
centrum pro všechny
Okolí řeky Dyje, zejména místa u hráze znojemské přehrady, ulice Koželužská
a U Obří hlavy bývají, hlavně v teplejších
dnech, cílem odpoledních i víkendových kratších výšlapů mnoha obyvatel Znojma. Z centra se sem sbíhají stezky Gránickým údolím,
je to blízko od historického jádra města. Kdo
je naladěn na delší výlet, využije některou
z turistických nebo cykloturistických tras
vedoucích do Národního parku Podyjí, zavedou ho třeba na Kraví horu, kolem znojemské přehrady, či ještě dál – např. na vyhlídku
Seasfieldův kámen. Můžete ale také vyrazit
směrem na Hradiště a dojít na vyhlídku Králův stolec.
Někteří se pokochají pohledem na řeku
(případně se i projedou na vypůjčené lodičce),
na kaňonovité říční údolí a mohou se občerstvit v oblíbené zahradní restauraci U Obří hlavy. Hned vedle ní je již přes dva roky otevřené Muzeum motorismu s mnoha zajímavými

exponáty, o kterém jsme již psali (Podyjské
listí 3/2008). Když se vydáte od hospůdky
pár kroků proti proudu řeky, dojdete k objektu, který byl dříve veřejnosti nepřístupný
a v posledních letech nevyužitý chátral. Díky
aktivitě vodáckého oddílu Neptun a partnera projektu Města Znojma se zde od konce
srpna 2010 otevírá nové volnočasové centrum, které bude přístupné všem.
Celá ulice, od mostu pod přehradou až
po konec ústící do Gránic, kdysi patřila areálu znojemské městské vodárny. Objekty
vznikaly postupně, na místě dnešního Muzea
motorismu stával již od raného středověku
tzv. Podskalský (či Kamenný) mlýn, který
již v 16. století zásoboval vodou znojemský
hrad. Po mnoha dalších technických přestavbách koncem 19. století shořel. Na jeho místě
město zbudovalo na přelomu 19. a 20. století vodní elektrárnu v neorenesančním slohu.
dokončení na str. 2

Areál vodárny pod Znojemskou přehradou při pohledu z městských hradeb
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Stará vodárna – nové volnočasové centrum pro všechny

Vchod do Staré vodárny ...

dokončení ze str. 1
Postupně k ní přibývaly další budovy, které
vyplnily zbytek ulice U Obří hlavy. Část, která
je dnes využívána vodáckým oddílem Neptun,
byla vystavěna v roce 1911. Byly zde zbudovány usazovací nádrže a filtrační stanice. Ve
dvacátých a třicátých letech a koncem let
šedesátých byl objekt dále doplňován a přistavován. V roce 1969 byl vyřazen z provozu a dále sloužil jako výrobna a sklad, čemuž
předcházely také nezbytné stavební úpravy.
K posledním stavebním změnám došlo v roce
1991, práce na zásadní rekonstrukci byly však
tenkrát zastaveny kvůli plánovaným nežádoucím změnám. Rekonstrukce proběhla až nyní,
po letech, která budovám, pro které již nějakou
dobu nebylo využití, příliš neprospěla.
První myšlenky na přebudování objektu
na loděnici pro vodácký oddíl Neptun vznikly
v době povodní v roce 2002. Tenkrát Povodí
Moravy, tehdejší uživatel, umožnilo uskladnění lodí z vyplavené loděnice na druhém
břehu řeky za mostem. Poté, co do projektu
přistoupilo jako partner Město Znojmo, došlo
k rozšíření záměru na volnočasové centrum.
„Hlavní cíle projektu vycházejí z definovaných potřeb Vodáckého oddílu Neptun
Znojmo a jeho partnera Města Znojma:
• Rekonstrukce areálu bývalé městské vodár
ny a jeho přeměna na polyfunkční zařízení
volnočasových aktivit pro děti a mládež.
• Vytvoření zázemí pro realizaci vlastní činnosti oddílu i programů dalších organizací.
• Využití rekonstruovaného objektu pro
sport, kulturu a práci s dětmi a mládeží.
• Spolupráce se školskými zařízeními
v oblasti výchovných a sebepoznávacích programů.
• Pořádání a zajištění kurzů a aktivit pro
děti a mládež zaměřených na vodní turistiku a program o vodě.
• Pořádání sportovních a kulturních akcí
a tematických kurzů pro veřejnost.
• Enviromentální výchova dětí a mládeže.
• Využití části rekonstruovaného objektu
pro Informační centrum města Znojma na
turisticky výhodném místě, doplňkové
služby návštěvníkům města, turistům, především pěším, vodákům a cykloturistům
(půjčovna lodí, úschovna kol aj.)

... a její interiér

• Prezentace města Znojma a Národního
parku Podyjí prostřednictvím projektu.“
(Citováno z Projektu „Rekonstrukce areálu bývalé Městské vodárny pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže“, http://neptun.vodaci.
org/cile/).
Dnes můžeme konstatovat, že rekonstrukce historických, památkově chráněných budov
proběhla snad ke spokojenosti všech. Zachránila chátrající objekt a dala mu nové poslání.
27. srpna proběhlo slavnostní otevření centra
Vodárna a následující týden až do pátku 3. září
zde byly k vidění ukázkové programy pro
veřejnost, mateřské, základní a střední školy. Na své si přišly rodiny s dětmi, vystřídaly
se tu děti všech věkových kategorií. Ředitelé
a učitelé školských zařízení si mohli vyzkoušet, co bude jejich svěřencům nabízeno během
školního roku. Došlo na sport i na ekologickou výchovu, hry, doprovodné kulturní akce
a samozřejmě prohlídky celého areálu.
Centrum chce poskytovat možnost
sportovního vyžití nejen vodákům bude se
tu samozřejmě scházet zakládající vodácký oddíl Neptun, který je otevřený novým
členům od 7 let – ale uspokojí i příznivce
tanečně – aerobních cvičení, juda, lze využít
hřiště na beachvolejbal a basketbal, zahrát si

můžete stolní tenis a třeba i stolní fotbal či
šipky. Venkovní areál funguje pro veřejnost
již od léta, hřiště si mohou zájemci telefonicky zamluvit na určitou dobu. Veškeré zařízení
Herního klubu bude k dispozici dětem, které
mohou přicházet bez předchozí přihlášky ve
vyhrazeném čase. Dále zde budou probíhat
výtvarné kroužky – pozornost bude věnována hlavně keramice. Kurzy první pomoci pro
školy i veřejnost povedou pracovníci Rychlé
záchranné služby. Pro děti i dospělé se nabízejí kurzy zumby. Programy ekologické výchovy, které budou připravovány ve spolupráci
se znojemskou střední pedagogickou školou
a Správou Národního parku Podyjí jsou nabízeny zmíněným školským zařízením. Některé kroužky budou pořádány ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže.
Uspořádání a zařízení objektu po rekonstrukci je skvěle přizpůsobeno zamýšleným aktivitám. Najdete tu výstavní prostory
s expozicí o místní přírodě, Národním parku Podyjí a historii budovy, fungovat zde
bude i informační kancelář Města Znojma
pro turisty i místní veřejnost. Turisté mohou
využít i úschovnu kol a zavazadel. Pro zájmové útvary jsou připraveny klubovny, brzy
mezi vybavení přibudou keramické kruhy
a pece. Velký sál bude sloužit podle potřeby
jako tělocvična, herna nebo přednášková či
konferenční místnost. Zajímavostí je přístupná plochá střecha s výsadbou místních druhů
suchomilných rostlin označených popisky.
O venkovních hřištích jsme se již zmiňovali.
Důležité je poznamenat, že centrum je otevřené všem nápadům, jeho náplň není zdaleka
uzavřená. Stále jsou ještě volné kapacity pro
nové kroužky a uvítány budou např. i náměty na zajímavé jednorázové akce. Obracet se
můžete na vedoucího centra Davida Grose.
– Markéta Frindová – Jelínková –

Za účasti starosty Znojma Petra Nezvedy přestřihli pásku ti, kterým je centrum určeno především –
znojemské děti
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Přírodní zahrady bez hranic
Česko-rakouský projekt, do kterého jsou
na naší straně zapojeny kraje Vysočina, Jihočeský a Jihomoravský, si klade za cíl využít
znalosti nasbírané na obou stranách hranic
a vytvořit jednu velkou síť k předávání informací a k výměně zkušeností. Všichni zájemci
o zahradničení bez chemie za pomoci přírodních zákonitostí mají možnost využít služeb
poradců, které poskytují koordinátoři v jednotlivých krajích. Na Jižní Moravě se mohou
zájemci, soukromí uživatelé zahrad i organizace (akce je ideální např. pro školní pozemky
nebo domy dětí a mládeže) obracet na Ekologickou poradnu Veronica v Brně, na Vysočině jsou to Chaloupky o.p.s. a na jihu Čech
Občanské sdružení Přírodní zahrada.
Kromě bezplatných rad odborného poradce můžete získat i krásnou smaltovanou plaketu s logem přírodní zahrady k zavěšení
třeba na branku od vaší zahrádky – to, aby
sousedé pochopili, proč u vás nenajdou pečlivě střižený sterilní trávník, ale spíš hromádku
větví, která může být domovem různých zvířecích „pomocníků“ v zahradě. Kdo se chce
o plaketu ucházet, musí dodržet především
základní pravidla: žádné pesticidy, žádná lehce rozpustná minerální hnojiva, žádná rašelina

Přírodní zahrada zdaleka nemusí budit dojem zahrady neupravené

k úpravě a obohacování půdy. K tomu by měl
přidat některé z dalších principů, např. živý
plot z divokých keřů, louku či prvky louky
na pozemku, divoký koutek, ponechání přirozených porostů a mimořádných stanovišť,
vlhkých nebo suchých, kvetoucí porosty, listnaté stromy. Pro užitkovou přírodní zahradu
je vhodný kompost, mulčování přírodními
materiály, využití výhod smíšených kultur,
střídání plodin na stanovišti. Mezi hlavní zá-

Čáp z Podyjí nalezen mrtev
V srpnu dorazila na Správu NP Podyjí
smutná zpráva: jeden z čápů černých (Ciconia nigra), kteří letos úspěšně vyhnízdili na
území Národního parku Podyjí, nalezl smrt
v Maďarsku. Dospělý pták, kterému jsme
v červnu úspěšně odečetli kovový kroužek
nedaleko jeho hnízda, byl nalezen na silnici
u maďarské Ostřihomi (Esztergom, v kraji
Komarom-Esztergom), kde uhynul v důsledku
kolize s vozidlem.
Čáp s kroužkem HIDDENSEE CA 006468
byl okroužkován jako mládě na hnízdě nedaleko německého Lichtenbergu (Freiberg, Sasko) dne 23. 6. 2006. Poté byl dne 9. 6. 2010
odečten již jako dospělý pták nedaleko svého
hnízda s mláďaty poblíž Lukova v Národním
parku Podyjí, což je více než 280 km od místa
jeho narození a kroužkování. Další zpráva
informuje již o zmíněné neveselé události,
ke které došlo o dva měsíce později: dne
9. 8. 2010 byl tento čáp sražen na silnici jižně
od Ostřihomi, 243 km od svého hnízdiště
v Podyjí a 525 km od místa narození v Sasku.
– Martin Valášek –

Čáp černý (Ciconia nigra)

sady šetrného hospodaření v souladu s přírodou patří také šetření vodou, výborně nám
poslouží zachycená voda dešťová.
Některé z certifikovaných přírodních
zahrad budou zapojeny do sítě zahrad ukázkových, do kterých bude mít přístup veřejnost – stanou se tak jistě cílem výletů příznivců přírodní filosofie.
– Markéta Frindová – Jelínková –
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Kočka divoká v Podyjí dosud neprokázána

Kočka divoká je v ČR velmi vzácným živočichem

V roce 2007 přišli pracovníci rakouského Národního parku Thayatal s novinou, že
v rámci výzkumných aktivit byl na jejich
území prokázán výskyt velmi vzácné kočky
divoké (Felis silvestris). Výzkum probíhal
tak, že v terénu byly instalovány tzv. chlupo-

vé pasti, což jsou dřevěné kolíky napuštěné
atraktantem, tedy látkou, jejíž pach kočky
přitahuje. Účelem takových „voňavých“ pastí
je přivábit kočky a zachytit chlupy, jež ulpí
na hrubém povrchu kolíku poté, co se o něj
zvíře otře. Tyto chlupy byly pak následně

odesílány do specializovaných laboratoří, kde
se provádí analýza DNA, která má zjistit, zda
jde o kočku divokou či o kočku domácí, případně o jiné zvíře. Stejným způsobem probíhá průzkum dodnes a každý rok se na území
NP Thayatal objeví nový záznam o výskytu
kočky divoké, a to mnohdy v bezprostřední
blízkosti řeky Dyje, která tvoří hranici s Českou republikou a současně i s Národním parkem Podyjí.
Na základě těchto poznatků se po dohodě s rakouskou stranou k průzkumu přidal i Národní park Podyjí, na jehož území
je v současné době v terénu instalováno
18 těchto chlupových pastí. Až do letošního
jara jsme sbírali vzorky chlupů a následně
je poslali k analýze. Začátkem září jsme
v očekávání konečně obdrželi výsledky rozborů našich chlupů. Podle zjištění těchto analýz však u žádného vzorku nebyla prokázána
příslušnost ke kočce divoké – pouze několik chlupů pocházelo od zatoulaných koček
domácích.
Z výše uvedeného vyplývá, že na případné potvrzení výskytu kočky divoké z našeho
území si zřejmě budeme muset ještě nějaký
čas počkat.
– Martin Valášek –

Hledá se strom roku!
Po loňském úspěchu lípy Samaritánky na
Hradišti v celostátní soutěži Strom roku 2009
se znojemští pořadatelé rozhodli uspořádat
regionální kolo. Klub přátel stromů Znojemska ve spolupráci s Ekoporadnou při Správě
Národního parku Podyjí a Okrašlovacím spolkem ve Znojmě vyhlašuje anketu pro všechny
milovníky přírody a obdivovatele majestátních zelených velikánů – Strom roku Znojemska 2010.
Máte svůj oblíbený strom? Chodíte denně
kolem zajímavého stromu a říkáte si, že by si
zasloužil více pozornosti nebo lepší péči, než
jaké se mu dostává? Víte o stromu se zajímavým příběhem? Neváhejte a fotografujte, pište, přijďte se svým návrhem na kandidáta nebo
kandidáty. Přihlásit můžete i hodnotnou skupinu stromů nebo stromořadí. Návrh by měl
obsahovat fotografii stromu, jeho lokalizaci,

popis (druh stromu, přibližné rozměry a stáří,
jde-li zjistit). Připojit můžete také nějaký zajímavý příběh o svém favoritovi, vylíčit vztah
obyvatel v okolí k tomuto stromu, popsat, čím
je pro vás osobně významný.
Z materiálu sesbíraného v anketě bude
sestavena výstava a ze všech navržených
kandidátů budou vybráni tři finalisté, kteří
postoupí do celostátní soutěže Strom roku
2011, pořádané každoročně Nadací Partnerství. Lípa Samaritánka se vloni umístila na
pěkném pátém místě. Letos můžeme vybrat
ještě úspěšnějšího favorita – ale i kdyby se
stromy ze Znojemska v celostátní soutěži
neumístily, může nám anketa otevřít oči, seznámit veřejnost s poklady přírody, které jsou
v našem okolí a zatím o nich nevíme. Nebo
třeba zachránit zajímavý strom před pokácením.

Sázení stromu na Hradišťských terasách (2010)

Své návrhy můžete posílat do 1. 12. 2010
na e-mail: strom.znojemska@seznam.cz nebo
předat na Informačním centru ve Znojmě,
ul. Obrokova 10 či na Správě Národního parku
Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo.
– Markéta Frindová – Jelínková –

Přijďte mezi Kamarády černého čápa
Dům dětí a mládeže ve Znojmě ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí
v nadcházejícím školním roce opět otevírá
kroužek Kamarádi černého čápa, zaměřený
na ochranu přírody. Je určen pro děti školního
věku, zejména pro 1. stupeň základních škol.
Schůzky se budou odehrávat v budově Domu
dětí a mládeže na ulici F. J. Curie a podle
možností samozřejmě také venku. Stejně jako

v loňském roce se Kamarádi černého čápa
budou podílet na přeměnách a vylepšování přírodní zahrady v areálu DDM. Zahrada
i okolí se stane také místem výprav za zajímavostmi přírody, navštívíme i Národní park
Podyjí, případně další zajímavá místa podle
zájmu účastníků kroužku. Deštivé a chladné
dny si zase zpříjemníme např. hrami s ekologickou či přírodovědnou tématikou.

Děti, které mají rády přírodu a chtějí se
o ní něco zajímavého dozvědět a také pro ni
něco udělat, se mohou hlásit od začátku září
v Domě dětí a mládeže ve Znojmě. Podrobnosti o kroužku se dozvíte také na Správě
Národního parku Podyjí, na telefonním čísle
515 282 260.
– Markéta Frindová – Jelínková –

SPOLEČNĚ

Projekt Příroda bez hranic
Počátkem roku 2009 se Správa Národního parku Podyjí stala spoluřešitelem projektu
Příroda bez hranic, vybrané otázky k sjednocení výzkumu přírody Národního parku
Thayatal/Podyjí (Natur ohne Grenzen – ausgewählte Fragestellungen zur Harmonisierung
der Naturraumforschung in den Nationalparks
Thayatal/Podyjí). Vedoucím partnerem projektu je rakouský protějšek – Správa Národního parku Thayatal, Správa Národního parku
Podyjí je tzv. projektovým partnerem. Projekt
je spolufinancován z prostředku Evropské
unie a byl podán v rámci programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, prioritní osy 2 – Regionální
dostupnost a udržitelný rozvoj, oblasti podpory Životní prostředí a prevence rizik.
Hlavním cílem projektu je doplnit chybějící údaje o vybraných přírodních fenoménech
údolí řeky Dyje na území obou národních parků. I přes řadu existujících informací a odborných studií je zdejší příroda stále nedostatečně
prozkoumána a mezi oběma národními parky
existují velké rozdíly v úrovni poznání.
Tento projekt je příkladem spolupráce
obou národních parků na poli vědy a výzkumu. Spolupráce je zakotvena v rámci bilaterální deklarace. Vzhledem k velké biodiverzitě je celé území nesmírně vhodné pro
přírodovědný výzkum, jehož výstupy mohou
fungovat jako modelový příklad pro opatření i mimo chráněná území. Projekt byl zahájen v roce 2009 a bude ukončen počátkem
roku 2012.
Jednotlivé části projektu jsou řešeny
externími dodavateli z řad odborníků na zkoumaný fenomén. Některá témata jsou zkoumána v obou národních parcích, jiná pouze na
jedné straně, vždy ale s využitím dosavadních poznatků a v součinnosti s odborníky
z přeshraničního území. Části 1 až 3 koordinuje rakouská strana, zbývající části má na
starosti český národní park. Dosavadní průběh projektu byl v letošním roce představen
na konferenci v Mikulově společnou českorakouskou prezentací.
Kromě vědeckých dat budou nejdůležitějšími výstupy odborné studie, sloužící zejména správám obou parků k účinnější ochraně
studovaných fenoménů, ale i barevné brožury
pro nejširší veřejnost. V rámci částí projektu
„Ptáci“ a „Motýli“ se mohou zájemci o přírodu z řad odborníků i laiků těšit na reprezentativní knihy. Všechny materiály budou
dvojjazyčné. V rámci projektu budou pořádány i exkurze nebo přednášky. V příštím roce
projekt vyvrcholí česko-rakouskou konferencí, na níž budou prezentovány dosažené
výsledky. O projektu budeme průběžně informovat v Podyjském listí i na internetových
stránkách Správy NP Podyjí.
– Robert Stejskal –

Z plazů je největší pozornost věnována užovce stromové

Přehled částí projektu Příroda bez hranic:
1) Netopýři a další drobní savci NP Thayatal
2) Pavouci a střevlíci suchých trávníků
a luk v NP Thayatal
3) Kočka divoká v NP Podyjí/Thayatal
4) Plazi NP Podyjí/Thayatal
5) Ptáci NP Podyjí/Thayatal
Projektová část „Motýli“ by měla především
doplnit údaje z málo prozkoumaných částí Podyjí
včetně rakouského NP Thayatal. Na obrázku
přástevník jitrocelový (Parasemia plantaginis)

6) Monitoring mrtvého dřeva řeky Dyje
v NP Podyjí
7) Motýli NP Podyjí/Thayatal

Netopýr velkouchý je ověřen na české i rakouské straně Podyjí
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V Podyjí přibylo nových druhů
Uplynulý rok byl mimořádně bohatý co do
množství nálezů nových, v Podyjí dosud nepozorovaných druhů živočichů, rostlin i hub.
Možná by vás mohlo zajímat něco ze života
záhadných organismů, a proto jsme se rozhodli vám nejzajímavější nálezy stručně přiblížit
v následujícím výběru. Jedná se o objevy profesionálních a amatérských přírodovědců, ale
i pracovníků Správy Národního parku Podyjí
a Jihomoravského muzea ve Znojmě, podílejících se na výzkumu údolí Dyje.
Tradičně se nejvíce novinek objevilo v obsáhlé skupině bezobratlých živočichů, dokonce i v poměrně dobře probádaných skupinách.
Kupříkladu mezi vážkami bylo nalezeno
velmi vzácné šidélko ozdobné (Coenagrion
ornatum). Jedná se o první spolehlivý údaj pro
území Moravy, dosud bylo šidélko známo jen
z několika míst v Čechách. Tento teplomilný
druh je zařazen v červeném seznamu bezobratlých živočichů jako kriticky ohrožený
a v Podyjí byl prokázán nejprve jen podél
potoka Daníž na Hnanicku. Zdá se, že unikal
pozornosti vzhledem k výskytu na nepříliš
atraktivních biotopech, neboť byl během krátké doby zjištěn na dalších lokalitách v okolí
Znojma.
Další významnou vážkou je klínatka
rohatá (Ophiogomphus cecilia), která byla
pozorována na Kraví hoře. Patrně se jednalo o náhodný zálet druhu, jehož nejbližší populace jsou známy až na Dyji pod
Znojmem v lokalitě Meandry Dyje u Strachotic. Klínatka totiž potřebuje vodní toky
s přirozenými břehy a písčitým nebo štěrkovým dnem. Jedná se o zvláště chráněný
druh kategorie silně ohrožený, který je sou-

časně chráněn evropskou soustavou Natura
2000.
Spoustu pozornosti vzbudil nález našeho
největšího zástupce řádu rovnokřídlí – kobylky ságy (Saga pedo). Jedná se o představitele
typické stepní fauny panonské oblasti zasahující k nám do nejteplejších oblastí jižní
Moravy. Žije na stepních trávnících s vyšší
vegetací a mozaikou nízkých keřů, patří k obávaným predátorům ostatních druhů kobylek
a s oblibou požírá i kudlanky nábožné. Recentně je kobylka sága známa pouze z Pálavy.
Na Znojemsku byl výskyt zaznamenán počátkem 20. století a nově až nyní. V populaci této
kobylky jsou známy pouze samice, množí se
neoplozenými vajíčky. Dospělé kobylky lze
zastihnout od léta až do podzimu. Zajímavostí
je, že druh byl nalezen zcela náhodou při botanickém výzkumu úhorové vegetace u Hnanic.
Rovněž kobylka sága je chráněna zákonem
a soustavou Natura 2000.
Nově nalezenou vzácností je kobylka
Phaneroptera nana, která dosud nemá český
název. Z Moravy byla poprvé publikována
teprve v roce 2002, od té doby se šíří a nyní
je známa z řady jihomoravských lokalit. Tato
teplo- a suchomilná kobylka žije na stromech
a keřích a velmi dobře létá. Dospělce lze
pozorovat až v pozdním létě. Může se vyskytovat i v městských parcích nebo živých plotech, o čemž svědčí nález tohoto druhu přímo
v centru Znojma.
Mezi nové druhy Podyjí byl zařazen i sekáč Egaenus convexus. Byl nalezen nedaleko Havraníků olomouckými entomology během semináře GreenCamp (blíže viz
www.greencamp.cz), pořádaného pro zájemce

Slučka malá – poutník ze severu skrytě prodlévá v mokřinách

Divizna švábovitá patří k ohroženým druhům
květeny

o praktickou ochranu přírody. Tento druh patří s délkou těla 10–13 mm k našim největším
sekáčům. Je to teplomilný pavoukovec, který
obývá světlé lesy, stepní trávníky a suché louky. U nás je vzácný, dosud byl znám pouze
z Bílých Karpat.
V rámci probíhajícího projektu „Příroda
bez hranic“, přesněji v části projektu zaměřené na motýly, bylo největším úspěchem
letošního jara zjištění vysokohorské můry
Mythimna anderreggii. Druh byl znám původně z Alp a počátkem 70. let byla zjištěna
(jako obrovské překvapení) v Novohradských
horách a na Šumavě. Čerstvě vylíhnutá samice
byla zachycena lapačem u Hnanic jako nový
druh pro Moravu. Dle nálezce Jana Šumpicha
spočívá význam nálezu především v objasnění
nároků druhu, které jsou v Podyjí srovnatelné
se stepními biotopy na jižním Urale, a proto
bude nález předmětem dalšího studia.
Ani poměrně dobře probádaná skupina
živočichů, jakou jsou ptáci, nezůstala bez nových nálezů. Ornitologický výzkum v rámci
probíhajícího projektu „Příroda bez hranic“
přinesl své ovoce. Novým druhem pro Národní park Podyjí je slučka malá (Lymnocryptes
minimus), tajemný, skrytě žijící pták patřící
mezi bahňáky. Je to severský druh, hnízdící
především na Sibiři a ve Skandinávii. Zimoviště slučky leží v širokém pásu od britských
ostrovů přes střední a jižní Evropu až do rovníkové Afriky. Žije velmi nenápadně, a takto se chová i na svých tahových zastávkách,
které mohou trvat různě dlouhou dobu a volně přecházet v zimování, což závisí zejména
na vývoji počasí a tím i dostupnosti potravy.
Jejím oblíbeným prostředím jsou mokřady, ale ne vždy lze její přítomnost zjistit
– často se dá vyplašit, až když stojíme těsně
u ní. Do té doby většinou využívá svého
ochranného zbarvení a zůstává nehybná.
Proto také zřejmě dlouho zůstávala bez povšimnutí.

PŘÍRODA PODYJÍ

Sekáč Egaenus convexus je velmi vzácným druhem světlých doubrav

Hřib satan je v Podyjí spolehlivě zdokumentován teprve letos

Šidélko ozdobné bylo u Hnanic zjištěno nově pro území Moravy

Kobylka sága – po více jak 100 letech opět v Podyjí

Dalším novým ptačím druhem pro Podyjí je i moudivláček lužní (Remiz pendulinus).
Jde o druh, známý především pro svá kuriózní hnízda, jež staví v blízkosti vod na větvích. Hnízdo se vyznačuje vakovitým tvarem
s rourkovitým vletovým otvorem. Moudivláček na Znojemsku místy hnízdí i protahuje,
avšak z území NP Podyjí dosud chyběl údaj
(pravděpodobně rovněž unikal pozornosti).
Letos na jaře byl pozorován za tahu nedaleko
Čížova. Patří mezi ohrožené druhy.
Asi největší objev byl v letošním roce učiněn v říši rostlin. Podařil se totiž nález nového
druhu nejen pro Podyjí, ale pro celou Moravu,
což je vzhledem k počtu botaniků a poměrně
dobré prozkoumanosti Podyjí věc velmi neobvyklá. Na Šobesu byla nalezena lněnka bavorská (Thesium bavarum), kterou botanici znali
dosud jen ze středních a severních Čech. Další
průzkum se zaměří na to, zda se vyskytuje pouze na této jedné, nebo na více lokalitách Podyjí.
Studium druhu stěžuje fakt, že tuto rostlinu lze
jen obtížně odlišit od blízce příbuzné a v Podyjí běžné lněnky lnolisté (T. linophyllon).
Dalším významným botanickým nálezem
je kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia)

rostoucí na podmáčeném poli u Hnanic. Jedná se o jednu z nejzápadnějších lokalit tohoto
druhu na Moravě a jedinou lokalitu v Národním parku Podyjí. Druh je zařazen do červeného seznamu v kategorii silně ohrožený.
U fotbalového hřiště na okraji Havraníků
byla dále nalezena divizna švábovitá (Verbascum blattaria), ohrožený druh z červeného
seznamu rostlin. V minulosti rostla tato divizna hojněji, do současnosti se však dochovalo
jen několik lokalit v jihovýchodní části Znojemska. Divizna švábovitá roste na čerstvě
vlhké půdě v nivách řek a na rumištích. Tento
nový nález pro území NP Podyjí je zároveň
nejzápadnějším na Moravě.
Pozoruhodné jsou také nové objevy ze
skupiny tzv. velkých hub (makromycetů) a letošní rok je na výskyt plodnic těchto organismů obzvláště bohatý. V rámci probíhajícího
mykologického průzkumu bylo nalezeno hned
několik druhů dříve neuváděných pro Podyjí.
Mezi významné nálezy patří krom jiných také
dva druhy hřibů a jeden druh ze skupiny hub
vřeckovýtrusých.
Hřib královský (Boletus regius) představuje v České republice vzácnou houbu přede-
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vším teplomilných doubrav na vápencovém
podloží. Je řazen mezi kriticky ohrožené druhy. V Podyjí je znám pouze z jediné lokality.
Je to výborná jedlá houba, avšak pro svou
vzácnost by se neměla sbírat.
Další vzácný druh, hřib satan (Boletus
satanas), ač známý u širší veřejnosti pro jeho
častější výskyt v houbařských atlasech, nebyl
rovněž doposud z Podyjí uváděn. Až v letošním roce byla tato houba teplomilných listnatých lesů bazických podkladů zdokumentována hned na několika místech.
Ušíčko černé (Pseudoplectania nigrella),
patřící mezi vřeckovýtrusé houby, je druh,
který byl v České republice dříve častý, v poslední době však téměř vymizel. Nalezen byl
letos na jediné lokalitě.
Všechny tři uvedené druhy hub jsou zařazeny do Červeného seznamu hub České republiky.
Druhové bohatství Podyjí není dosud uspokojivě obeznané a probádané a mnohé
druhy teprve čekají na své odhalení.
– Robert Stejskal, Martin Valášek,
Radomír Němec –
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Přírodní zahrada Správy Národního parku Podyjí

Zahrada správy NP – to jsou především ovocné stromy, ale i divizna velkokvětá ...

Návštěvníci Správy Národního parku
Podyjí v ulici Na Vyhlídce si někdy všimnou
také poměrně rozlehlé zahrady kolem budovy.
Zahrada patřila vždy k vile a byla původními
majiteli budována jako odpočinková i částečně užitková. Dokládá to množství ovocných
stromů na pozemku. Po celou dobu, kdy je
budova s pozemkem v užívání správy národního parku, je zahrada obhospodařována způsobem šetrným k přírodě a principy
přírodního zahradničení jsou zvláště využívány v posledních letech. Nejsou zde  používány pesticidy ani rychle rozpustná minerální hnojiva. Trávník není sekán celý
najednou, ale na ploše jsou vždy ponechány
pásy či ostrůvky vzrostlých kvetoucích bylin
a travin. Je tak poskytnuta ochrana motýlům
a dalším druhům užitečného hmyzu. Pastvou
pro motýly a jiný hmyz je také záhon trvalek a léčivých bylin, založený před třemi
roky. Posečená travní hmota je používána
jako mulč ke dřevinám. Některé letité ovoc-

... nebo divizna brunátná ...

né stromy už dosloužily, jsou proto dosazovány mladé stromky. Vybírány jsou staré druhy, mnohde již nepoužívané a v odrůdách
typických pro místní krajinu. Tak tu k jabloním, hrušním a meruňkám přibyla např.
mišpule, strom starých podyjských sadů či
jeřáb oskeruše. Najdete tu také mladé dříny,
dřevinu, patřící mezi naše původní divoké
ovocné keře.
Zajímavostí je doupný strom uprostřed
trávníku. Tento zbytek suchého kmene nestojí
dosud v zahradě z nedbalosti zahradníka, ale
proto, aby skýtal hnízdní a potravní možnosti ptákům vyhledávajícím dutiny a dřevní
hmyz. Zahrada je, nejen díky své poloze nad
Gránickým údolím, hojně navštěvována divokými živočichy. Láká je ovoce ze stromů
a plody keřů, na ořechy chodí hlavně veverky.
Skalky, porostlé břečťanem, lemující svah nad
zahradou vzhůru k ulici Na Vyhlídce, jsou
domovem ještěrek, ptáků a stejně jako trávník s prvky přirozené louky přispívají k výsky-

tu nejrozmanitějších členovců. Ze vzácnějších
druhů drobných živočichů v zahradě můžeme
jmenovat např. kudlanku nábožnou, strašníka
dalmatského, drvodělku fialovou, mravkolva.
Vyskytují se zde i zajímaví brouci, např. krasec Anthaxia suzannae a krasec třešňový (Anthaxia candens), tesařík Chlorophorus varius, zdobenec Trichius sexualis nebo nosatec
Brachysomus setiger. V létě zde můžete zastihnout i našeho největšího motýla martináče
hrušňového. Velmi typickým motýlem obletujícím drobné skalky je ohrožený modrásek rozchodníkový. Na slézy je zde vázán
soumračník slézový. Tito vzácnější motýli
a další hmyz zde přežívají zejména díky již
zmíněnému šetrnému sečení, krátce střižené
anglické trávníky bývají prakticky bez života.
Mezi ptáky, kteří zde hnízdí nebo pravidelně
zalétávají na zahradu, patří strakapoud jižní,
velký a prostřední, žluna zelená, sýkora koňadra, sýkora modřinka, hýl obecný, brhlík
lesní, špaček obecný, kos černý, zvonek zelený, dlask tlustozobý či stehlík obecný.
Narozdíl od běžných městských zahrádek
se zde vyskytuje i mnoho planých rostlin, např.
sněženka podsněžník, divizna brunátná, rakouská, česnek žlutý. Z běžnějších druhů tu mají
svůj prostor třeba některé léčivé rostliny nebo
jinak užitečné jako je popenec břečťanolistý,
česnáček lékařský, různé druhy slézu, jitrocel
kopinatý a prostřední nebo růže šípková. Za
zmínku stojí i dříve hojněji pěstované druhy
jako pelyněk estragon nebo lékořice lysá. Typickým druhem novodobě zavlečené, avšak
úspěšně zplanělé rostliny je šťavel prérijní.
Správa Národního parku Podyjí přihlásila
svou zahradu do právě probíhajícího česko-rakouského projektu Přírodní zahrady bez hranic a teď čeká na posouzení odbornou komisí,
která uděluje příslušný certifikát. Na zahradu
bude poté instalována smaltovaná plaketa
„Přírodní zahrada“. Plaketa by měla vypovídat o způsobu hospodaření v zahradě a měla
by také vybízet ostatní zahrádkáře a milovníky
přírody k následování.
– Markéta Frindová – Jelínková –

... nebo popenec břečťanolistý
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Vyznačování historických cest Konice – Sedlešovice
V sobotu 5. června, za krásného slunečného počasí se sešli členové vedení Okrašlovacího spolku, zastupitel Města Znojma,
pracovníci Správy Národního parku Podyjí
a zástupce Klubu českých turistů ve Znojmě,
aby si v terénu prošli úsek bývalých historických cest z Konic do Sedlešovic a Nového
Šaldorfu se záměrem vyznačit trasy pro pěší
turisty.
Okrašlovací spolek již v září 2008 inicioval vyznačení části bývalých turistických
tras, které zde v šedesátých letech 20. století
proznačil za KČT ing. Milan Pernica z Brna.
Ty však, snad pro malou propagaci a také pro
pozdější problémy s pozemky nakonec zanikly. Teď by se k nim mohla postupně přidat
i vinařská cyklostezka a stezka pro turistiku
na koních.
Minulý rok byla dána do provozu elektrifikovaná železniční trať Vídeň–Znojmo i se
zastávkou u Nového Šaldorfu. Zde mohou
případní zájemci vystoupit a jít buď směrem k Modrým sklepům do Nového Šaldorfu nebo na opačnou stranu do Konic. Na
vrcholu konického kopce je už vytvořeno
posezení s dřevěnými lavičkami a náš spolek
u nich vysadil dvě oskeruše. Celá oblast leží

v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Tato spojovací cesta od vlakové zastávky
vede záhumenním kolem konických vinných
sklípků a kostela a končí u konické hospody,
kde naváže na existující červenou turistickou trasu ze Znojma přes Kraví horu a dále do
NP Podyjí.
K těmto trasám jsme však přidali i některé nové cesty směrem od Konic do Sedlešovic se zajímavým okruhem po vrcholku
úbočí nad viničnou tratí Kraví hora. Je zde
nádherný rozhled až k Pálavským vrchům,
k hornatině do Rakouska a na jihu jsou občas
při jasném počasí vidět i Alpy. Je zde také
zajímavý pohled na kostel sv. Jakuba v Konicích a postupně se odkrývají i pohledy na
historické Znojmo a Loucký klášter pod ním.
Velkou zajímavostí je i to, že přírodní pánev
pod Konicemi, dnes pole, byla dnem třetihorního moře. Znojemský geolog Mgr. Jaroslav
Šmerda zde dokonce našel i zuby pravěkého
žraloka.
Cesta se pak mezi vinicemi svažuje do
Sedlešovic, prochází tunelem pod železniční tratí a poblíž kláštera v Louce se napojuje na „Svatoklementskou cestu“ (podle sv. Klementa Marii Hofbauera), která je

Nově navrhovaná turistická cesta nabízí celou řadu krásných pohledů na Konice

vedena podél Dyje do jeho rodiště v Tasovicích.
Část této cesty má dobře prochozenou
i Spolek přátel Hroznové kozy – ten zde pořádá svoje akce, čerpající ze staré vinařské tradice: zarážení hory, vynášení kozla do vinice
a další. Potom jeho členové končí v některém
z vinných sklípků.
I my jsme – po předchozí domluvě – navštívili nově zrekonstruovanou nemovitost
Konice 96 u prof. ing. Jiřího Ševčíka. Ten je
sice původem z Prostějova a ve svých sedmdesáti letech stále vyučuje na Karlově univerzitě v Praze, ale před několika lety se usadil
zde. Začal také studovat historii obce a vydal
o tom fundovanou publikaci. Pohostil nás
svým výborným vínem.
Mgr. Jiří Mikulič, značkař KČT již jednal na krajském výboru svazu českých turistů
v Brně s výsledkem, že se náš společný záměr
podaří prosadit. Podporuje ho totiž i starosta
obce Sedlešovice – Nový Šaldorf pan Sedlák
a Město Znojmo. Pro místní i návštěvníky
Znojemska tak vznikne (staro)nová, turisticky zajímavá lokalita a jistě i další podpora pro
vinařství znojemské oblasti.
– Lubomír Černošek –
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Ptali jsme se …
Dr. Arnošta Dudka, geologa a petrografa, působícího
v uplynulých 60 letech i na Znojemsku
Pane doktore, vy jste a nebo nejste znojemský rodák? Jaký je váš vztah k jižní
Moravě a ke Znojemsku?
Znojemským rodákem nejsem, do Znojma
rodiče přišli až v roce 1946 (během války jsme
žili po vypovězení ze Slovenska ve Zlíně), a já
jsem studoval až oktávu ve znojemském gymnasiu a také tam maturoval. Většina spolužáků
byla ze Znojemska, ovšem také se vrátili do
města až po válce z Protektorátu. Myslím, že
jsme si dobře rozuměli. Geologii jsem studoval v Praze, disertační práci v aspirantském
studiu mi prof. Kettner zadal v dyjské klenbě
moravika, kde jsem se zabýval problematikou
moldanubického nasunutí (v úseku mezi Vranovem, Mor. Krumlovem a Znojmem). Též
v Ústředním ústavu geologickém jsem pracoval hodně na jz. Moravě, jak v geologickém
a petrografickém výzkumu (granitoidy, eklogity) a mapování, tak i v souvislosti se studiem roponosností jv. svahů Českého masívu
(interpretace geofyziky, studium krystalinického fundamentu, spolupráce s Geofyzikou
Brno, MND). Také jsem „školil“ disertanty
a aspiranty pracující v této oblasti. Kraj jsem
si zamiloval, a mé vztahy ke kolegům tam
pracujícím byly výborné (ale to byste se musil
zeptat jich, pokud žijí), až na menší půtky
s prof. Zapletalem.
Slyšel jsem, že poprvé jste údolí Dyje
mezi Vranovem a Znojmem prošel již v
roce 1947? Jaký dojem na vás tehdy toto
údolí udělalo?
O geologii jsem se zajímal již na gymnasiu a po zahájení studia jsem si prošel údolní

Titulní strany některých publikací ...

profil Dyje a také velkých úseků údolí Jihlavy
a Svratky. Údolí Dyje bylo brzy nepřístupné
a během svého aspirantského výzkumu koncem padesátých let jsem se tam dostával jen
s obtížemi. První dojem byl ovšem určující,
nádherná krajina – přes Devět mlýnů, ojedinělé řopíky, Nový Hrádek, Hardegg (ještě tam
fungoval most, ale do Rakous už to nešlo),
Ledové sluje, vrásy ve Vranově a vranovská
přehrada ještě s vysokými sloupy a lany, které ji měly chránit před možnými torpédovými
nálety. Na přehradu jsme táhli i po maturitě
(ovšem vlakem a s demižony); bylo to liduprázdné místo jen s ojedinělou chatou proti
lančovské zátoce. Jaký rozdíl proti dnešku!
Rok 1947 byl ale i obdobím prázdných
vesnic po vysídlených německy mluvících
obyvatelích a obdobím příchodu nových
lidí do pohraničí. Jak na vás působila tato
skutečnost?
Musím se přiznat, že nemám bližší vzpomínky na opuštěné vesnice. Znojemsko, jako
vinorodý kraj, bylo dosídleno velmi rychle,
a když jsem do Znojma přišel, tak vesnice
v jeho širokém okolí rozhodně nebyly liduprázdné. Při mapování v hraničním pásmu
jsem měl s obyvateli spíše drobnější potíže,
můj ošumělý „terénní“ zjev nebudil důvěru
a tak mne funkcionáři často perlustrovali nebo
mládežníci na mne upozorňovali Pohraniční
stráž, která mne pak musila sledovat v terénu
a zjišťovat, co jsem zač. Z toho ovšem měli
pohraničníci pramalou radost. Pochopitelně
jsem se při mapování musel předem na PS
hlásit, takže o mně věděli, ale zase asi měli

... i s věnováním autora

obavu, aby nebyli obviněni z nedostatečné bdělosti a tak pro jistotu si šli ověřit kdo
jsem.
Začátkem padesátých let minulého století se část území dnešního Národního parku Podyjí ocitla v tzv. hraničním pásmu.
I vy, jako odborník-geolog jste při pohybu
v terénu dostal ozbrojený doprovod. Bylo
vám to hodně nepříjemné, jak jste vůbec
vycházel s tehdejšími pohraničníky?
Samozřejmě práce nebyla zcela jednoduchá, ale jelikož geologický výzkum byl ve
státním zájmu, tak jsme povolení vstupu do
hraničního pásma dostávali bez větších obtíží.
Já jsem vycházel s PS vždy dobře, protože
jsem je bral jako lidi kteří konají svou povinnost a nevyžívají se ve zbytečných buzeracích.
Někdy ovšem, když se někteří naši kolektoři
snažili důstojníkům PS dávat najevo, že jsou
pitomci, tak si tím zakládali na nepříjemnosti a strohé plnění úředních povinností. Také
vlastní PS byla pod přísným dozorem, několikrát se mi stalo, že jsem byl považován za
přestrojenou kontrolu z ministerstva vnitra,
a teprve když byla zjištěna moje neškodnost,
tak vztahy ztratily na formalitě. U mužstva
jsme ovšem nebyli oblíbeni, protože to pro
vojáky znamenalo celodenní práci navíc; jen
někteří se rádi podívali až na skutečnou hraniční „čáru“, protože vlastní prostor hlídek
měli od hranice dost daleko. Též mne ovšem
někdy napadlo, že práce „za dráty“ nese i určité riziko, kdyby mne někdo zastřelil omylem
nebo z touhy po dovolené „za zadržení narušitele“, tak bych těžko dokazoval, že se zmý-

Dr. Arnošt Dudek na 2. sjezdu České geologické
společnosti (Slavonice 2005)
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lil. Ale to je spíše již patologická představa,
protože někdy můj doprovod únavou po předchozí službě usnul, když jsem se na nějaké
lokalitě, na níž neviděli nic zajímavého, déle
zdržel. Je zajímavé, že podle mých vzpomínek byl pohyb v hraničním pásmu koncem
padesátých let snadnější, než začátkem let
sedmdesátých – v době „normalizace“.
Existence tehdejší „železné opony“ byla
určitě nepříjemná. Na druhé straně údolí
Dyje mezi Vranovem a Znojmem bylo bezpochyby uchráněno před živelnou chatovou
zástavbou tak, jak ji známe z okolí Vranovské přehrady nebo z údolí řeky Jihlavy. Jak
vnímáte tuto skutečnost?
Není to jistě populární stanovisko, ale
záchrana přírody v Podyjí byla nepochybně
umožněna jedině a pouze přítomností hraničního pásma. Hluboké údolí Dyje zůstalo
uchráněno chatové mánie, zatímco údolí Jihlavy a okolí Vranovské přehrady bylo prakticky zničeno (dodnes mi není jasné, proč si
musel téměř každý občan Znojma postavit
chatu na přehradě a proč mu nestačilo občas
tam těch pár km zajet; teď jsou chaty natěsnány tak, že si obyvatelé zírají do oken a tlučou okenicemi o stěny sousední stavby – je
to město bez vodovodu, kanalizace a dopravy
– prostě horor). Ještě v polovině 50. let byl
můj finský kolega hluboce dojat projížďkou
na lodičce po vranovském jezeře – připomínalo mu jezera finská. To že se podařilo v území
Podyjí vytvořit národní park je malý (ne – velký) zázrak. Lidé, kteří to dokázali by měli být
zafasování do zlata.
Jak dlouho jste profesně působil na
Znojemsku a co bylo předmětem vaší činnosti?
Systematicky jsem pracoval na Znojemsku v letech 1955–58, kdy jsem mapoval průběh moldanubického nasunutí v okolí Vranova
(bydlel jsem tehdy na faře) a v celém dalším
průběhu dyjské klenby až k Mor. Krumlovu,
a další F.E.Suessem předpokládané výchozy
moldanubika na východě dyjské klenby – celou
tzv. miroslavskou hrást a další výskyty u Krhovic, a Derflic a řešil stratigrafii, metamorfózu,
stavbu a regionální postavení těchto jednotek.
V dalších letech jsem sledoval ve spolupráci s kolegy i kolegyněmi od nás i z Rakouska
řadu dílčích problémů – pokračování moravika dále k západu do tzv. drosendorfského okna
(stále sporná otázka), postavení granulitů, hadců a eklogitů v gf’ohlské jednotce, moravikum
ve svratecké klenbě, pokračování Českého
masivu pod karpatskou předhlubeň, definici
a rozsah prekambrické jednotky brunovistulika, hlubší stavbu ve spolupráci s geofyziky
a řadu dalších problému majících význam
pro celý Český masiv. Jejich pojetí bylo stále ovlivněno zkušenostmi získanými na jz.
Moravě. O tom by bylo lze psát velmi dlouho
a vztah k výzkumu této oblasti mám stále.

Zbytky bývalé železné opony jsou v současnosti vyhledávanou turistickou atrakcí ...

... před 20 lety byla ale realita naprosto odlišná

Na území dnešního Národního parku
Podyjí – Thayatal v současnosti probíhá
výzkumný víceoborový projekt „Příroda
bez hranic“. Naši zaměstnanci jsou prakticky ve stálém osobním kontaktu s kolegy
z Rakouska. Toto asi v průběhu vaší aktivní
kariéry nebylo možné. Vnímal jste absenci
kontaktů s rakouskými kolegy jako určitý
handicap pro vaši práci?
Spolupráce našich geologů a pochopitelně i jiných vědátorů z biologických věd
je nyní velmi rozvinutá a trvalá, řada mladších kolegů dokonce zpracovává rozsáhlá
území v Rakousku. Ovšem i v dřívější době
byla součinnost naší i rakouské geologické
služby živá a probíhala dokonce na smluvní
bázi (mezivládní dohoda z r. 1960). Návštěvy a srovnávací exkurse rakouských geolo-

gů (Fuchs, Thiele, Frasl, Matura, Scharbert
i Scharbertová a další) u nás byly ovšem
výrazně častější než naše exkurze v pokračování dyjské klenby až k Dunaji. I tak však byla
tato možnost velmi užitečná a měla pro nás
značný význam. Přinášelo to ovšem i určitý
zájem orgánů bezpečnosti, o čemž by bylo
možno vykládat různé historky, ale jelikož šlo
o hranici dvou světů, lze to i chápat.
Na závěr ještě dovolte, pane doktore,
otázku, co dnes děláte a jezdíte ještě do
Podyjí?
Terénnímu výzkumu se již nevěnuji, dost
mi to neběhá ani nekouká, a laboratorní
analytické metody za ta léta pokročily tak
fantasticky, že bych se musil zapsat znovu
na vysokou školu a kdo ví, zda bych vůbec
dokončení na str. 12
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Ptali jsme se …
dokončení ze str. 11
zvládl přijímací pohovory. Spolupráce s Českou geologickou službou na tvorbě databází mi však umožňuje alespoň trochu využít
a zú-ročit regionální přehled a zkušenosti,
které jsem od roku 1950 ve studiu geologie
Československa a České republiky nabyl.
Je to činnost snad dokonce užitečná, ale
pro mladé vědátory nezajímavá a nevhodná. Pochopitelně se stále zajímám o vše, co
se v geologii, a zejména na jz. Moravě, děje, a děkuji osudu, že jsem měl povolání,
které pro mne bylo po celý život vlastně
zábavou. Do Podyjí přijdu již zřídka, protože
rodinné vztahy už neexistují a majetnické

se nevyvinuly (žádnou chatu nemusím opečovávat), ale se zájmem trvale sleduji všechno o této oblasti – nové poznatky, objevy
a interpretace, a někdy i „převleky“ myšlenek
starších.
V roce 2011 uplyne 20 let od vyhlášení Národního parku Podyjí. Chtěl byste
tomuto území něco popřát do dalších let?
Národní park Podyjí je unikátní přírodní
oblastí zejména pro biologické obory, ale má
též nemalý význam pro výzkumy geologické a geomorfologické; významně se zapsal
i do historie geologických věd a zasluhuje skutečně nejvyšší možnou ochranu. Do
budoucna mu přeji hlavně, aby odolával

a odolal všem možným „ekonomickým“,
ale ve skutečnosti mimořádně krátkozrakým tlakům, které se v poslední době objevují v jiných chráněných oblastech, a které
mohou tato území nenávratně poškodit
nebo i zničit (výstavba ve Slavkovském
lese, komerční snahy v Novohradských horách, snahy omezit Šumavský národní park,
apod). Jsem přesvědčen, že se to díky elánu
a snaze přírodovědců, dovednosti správců
i pochopení občanů žijících v této oblasti
podaří.
Děkuji za rozhovor

– Jan Kos –
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Hlína jako stavební materiál – minulost nebo budoucnost?
stavební místo po nutných
demoličních pracech. Ten,
kdo ve staré chalupě se silnými hliněnými zdmi bydlí, zná ovšem její výhody,
mezi které patří příjemný
chládek v letních vedrech
i akumulace teploty při zimním vytápění. Pokud nebyl
dům nevhodnými novodobými stavebními úpravami pokažen, umí hliněná
zeď také dobře hospodařit
s vlhkem a vytvářet příjemné vnitřní mikroklima.
Příznivých vlastností
tradičního materiálu si naštěstí všimli současní nováPrezentace hliněných omítek na Muzejní noci v květnu 2010
toři v oboru stavitelství
V našem kraji byla hlína v minulosti běž- a lína začíná opět zažívat renesanci. Objevuně používaným materiálem. Ve vesnicích jí se nadšenci, kteří šlapou v kádích materiál
v okolí Znojma se i do dnešní doby zachovalo z místních zdrojů, aby si připravili směs na
mnoho staveb, které jsou – alespoň částeč- hliněnou omítku a taková událost se může
ně – postavené z nepálené hlíny. Tento staveb- stát zajímavou víkendovou akcí pro podobně
ní materiál má většinou podobu nepálených naladěné lidi. Ale naštěstí pro ostatní, kteří
cihel, (místními názvy např. kotovice, vepřo- by se báli pustit si hlínu tolik k tělu, jsou tu už
vice, truple aj.) nebo dusané hlíny, méně často i jiné možnosti. Ve světě a v posledních letech
se jedná o tzv. války, ručně vyválené válečky, i u nás se objevují první výrobci a prodejci
které se na sebe vrstvily podobně jako cihly. hotových směsí na hrubé i hladké hliněné
Na mnoha místech můžeme ve starých stav- interiérové omítky, dají se koupit i nepálené
bách pozorovat hliněnou omítku a maltu nebo cihly, jílové stavební desky a další související zboží – např. rákosové rohože na nanášení
jejich pozůstatky.
Ještě nedávno pro většinu lidí „dům z vep- omítek, nářadí.
Aplikace hotových hliněných omítkových
řovic“ znamenal synonymum pro levné, nekvalitní obydlí, využitelné tak nanejvýš jako směsí na zeď je jednoduchá, zvládne ji i šikov-

ný laik. Vzhledem k tomu, že je lze uplatnit
na velkou škálu různých povrchů, kupují si
tyto materiály např. i obyvatelé paneláků.
Právě v panelovém bytě, kde mnoho lidí trpí
zdravotními problémy způsobenými malou
vzdušnou vlhkostí, je hliněná omítka řešením.
Přináší do paneláku kousek přírody, zadrží
a zpětně uvolňuje potřebnou vlhkost, takže
vytváří příjemné mikroklima. Kromě toho je
tu i její estetická stránka – moderní hliněné
omítky přinášejí celou škálu příjemných přírodních barev, jejich struktura může být obohacená drobnými částečkami bylin, které mají
nejen praktickou zpevňující, ale i dekorativní
funkci a navíc mohou do prostoru i uvolňovat vůni.
Většina dnešních zedníků vám ovšem
doma hliněnou zeď ani omítku neudělá. Musíte buď sehnat specializovanou firmu nebo se
do toho pustit sami. Pro zájemce o tyto technologie z řad odborníků i laiků jsou čas od
času pořádány workshopy, semináře a kurzy, na kterých jsou zapomenuté technologie
oživovány. Příležitost dostanou i zájemci ze
Znojemska, a to v novém centru volnočasových aktivit Vodárna u řeky Dyje ve Znojmě.
Na pořádání se bude podílet Ekoporadna při
Správě Národního parku Podyjí a akce by
měla být odborně zaštítěna Sdružením hliněného stavitelství.
– Markéta Frindová – Jelínková –
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