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SLOVO ÚVODEM 10 let spolupráce Jihomoravského muzea 
a Správy Národního parku PodyjíVážení čtenáři,

Rada Národního parku Podyjí je ve smys-
lu příslušného zákona poradní a iniciativní 
orgán správy. Slova radit, poradce (či porad-
čenko, chcete-li) přijímáme všeobecně s roz-
paky. Při své práci jsem se také pochopitelně 
mnohokrát zamýšlel nad významem Rady NP 
i dřívějšího Poradního  sboru Správy CHKO 
Podyjí. A věřte, že v této souvislosti žádné 
rozpaky necítím. 

Naopak. Vždy, když mám možnost se-
tkat se s lidmi, kteří jsou spjati s Národním 
parkem Podyjí - s těmi, kteří jsou ochotni 
kdykoliv podat pomocnou ruku, pociťuji vděk 
a úctu. A to prostě především proto, že právě 
oni vnímají národní park jako veřejnoprávní 
instituci, jejíž zkrášlování je povinností všech 
zainteresovaných. A je jedno, jsem–li starosta, 
úředník, vědecký pracovník, podnikatel, či 
lesník. 

Vzpomínám na počátek osmdesátých let, 
kdy jsme s Ing. Jaroslavem Krejčím, tehdej-
ším vedoucím Správy CHKO Podyjí, zaklá-
dali Poradní sbor. Již tehdy se podařilo sdružit 
skupinu místních lidí i pracovníků z různých 
vysokých škol. Ti pod vedením Doc. Vladi-
míra Hanáka, dnešního předsedy Rady NP, 
udělali ohromný kus práce. Především z toho-
to kruhu odborníků vzešla prvotní myšlenka 
– úvaha o možném budoucím bilaterálním 
národním parku. 

Ano, v té době to byla téměř čistá utopie, 
nicméně odborné důvody, jako základ budou-
cí stavby, formulovány byly. Poradní sbor  se 
později přerodil do podoby dnešní Rady NP. 
Mnozí z vás, kteří takto pracují ve prospěch 
Podyjí jako zvláště chráněného území si ani 
neuvědomují, že tak činí již třetí desetiletí. 
Proto si to při vzpomínce na dubnové plenární 
zasedání naší rady dovolím připomenout. 
A především vám všem –minulým i stáva-
jícím radním - upřímné díky za nezjištnou 
pomoc. Nestydím se přiznat, že je velmi 
potřebná.

Tomáš Rothröckl

6. března 1995 byla podepsána Dohoda 
o spolupráci mezi Jihomoravským muzeem 
ve Znojmě a Správou Národního parku Pody-
jí. Obě tyto instituce působící v jednom regio-
nu a zaměřené mimo jiné na budování vztahu 
lidí k jeho přírodě i kulturním hodnotám 
spolupracovaly samozřejmě již dříve. Jejich 
kontakty na osobní i pracovní úrovni se datují 
už od dob vzniku a existence CHKO Podyjí. 
Nicméně podpisem dohody nabyly společné 
aktivity mnohem větší rozsah a to zejména 
v oblasti výzkumu, dokumentace a snad ještě 
více v oblasti prezentace území středního Po-
dyjí veřejnosti.

Pokud jde o poznání území, pracovníci 
Jihomoravského muzea se podíleli na řadě 
výzkumných projektů. Odbornou publikací 
byly završeny výzkumy savců, obojživelníků, 
specializované projekty týkající se netopýrů, 
hlenek, dokumentace některých podzemních 
prostor a další drobnější úkoly. Významný je 
také společně prováděný monitoring někte-
rých částí přírody NP. Pro Správu NP přináší 
takové pravidelné, opakované  sledování 
určitých částí přírody nezbytnou informaci 

o jejím vývoji. Z hlediska muzea je jedním ze 
základních poslání právě udržování kontinuity 
předmětů i informací po dlouhá časová období 
– v případě monitoringu se tedy obě instituce 
zvlášť dobře doplňují. Muzeum uchovává ne-
jen informace o pozorovaných jevech, ale také 
konkrétní fyzické doklady existence různých 
druhů přírodnin v daném území – dokladové 
exempláře rostlin, hub a živočichů i vzorky 
hornin a minerálů. Celkem bylo od roku 1995 
do muzejních sbírek uloženo 2350 takových 
exemplářů a vzorků z území NP Podyjí. Ze 
starších období počínaje první polovinou 20. 
století jsou zde uchovány další tisíce sbír-
kových předmětů, které představují důležitý 
zdroj informací o někdejším stavu zdejší pří-
rody a jeho změnách. Náplní činnosti muzea 
je tyto předměty nejen uchovat a zajistit jejich 
vypovídací schopnost po co nejdelší období, 
ale také zpřístupnit je k účelům badatelským 
(a to jak pracovníků Správy NP, tak samo-
zřejmě i dalším badatelům a odborníkům) 
a v  neposlední řadě je také prezentovat široké 
veřejnosti formou výstav a expozic.

Žabí námluvy - tradiční jarní exkurze pro veřejnost vedená pracovníkem muzea Antonínem Reiterem

(dokončení na straně 2) 



V roce 2003 za námi přišli kolegové  z Na-
tionalparku Thayatal s návrhem přeshraniční-
ho projektu „Národní park přichází do škol“, 
který byl podpořen Německou spolkovou na-
dací pro životní prostředí a Česko-německým 
fondem budoucnosti. Cílem projektu (o kte-
rém byla podrobnější informace v Podyjském 
listí č.2/2003), bylo seznámit hravou formou  
nejmladší školáky přímo ve školách s národ-
ním parkem a tím podnítit zájem o návštěvu 

tohoto chráněného území a přírody vůbec.
Zdánlivě nápad ne zrovna šťastný. Proč 

si hrát na národní park někde v tělocvičně, 
když děti mohou přijít do parku přímo? Vždyť 
v každém ročním období lze vidět v přírodě 
něco zajímavého. Jenže veřejná doprava do 
Čížova, Lukova či Havraníků není zrovna 
ideální. Navíc ne pro všechny školy je možné 
cestu do národního parku uskutečnit i z finanč-
ních důvodů. 

Již při prvních „ zkušebních“ programech 
prováděných ve školách v Rakousku i u nás 
v roce 2003 jsme se setkali s kladnou ode-
zvou jak ze strany pedagogů, tak i dětí, která 
nás utvrdila v tom, že ač z rakouské strany 
byla tato akce brána jako jednorázová, tak má  
po menších úpravách a rozšíření programu 
o „malou ekologii“ smysl v ní pokračovat 
i v letech následujících. 

K dnešnímu dni lze konstatovat, že za 
dobu provádění programu (2 roky) se ho 
zúčastnilo téměř 1400 dětí a 90 pedagogů. 
Za tuto dobu lze velmi kladně hodnotit ven-
kovské  „malotřídky“, kde vedle sebe koexi-
stují  žáci různých ročníků, což se v průběhu 
vlastního  programu projevovalo v jejich větší 
rozhodnosti, samostatnosti, ale hlavně v umění 
spolupracovat a domluvit se mezi sebou. Tyto 
prvky spolupráce jsme někdy postrádali při 
programech prováděných například na školách 
ve Znojmě, kde byly výrazně znatelé prvky 
individualismu. Také znalosti dětí, týkající se 
domácí „malé“ ekologie, byly u vesnických 
školáků lepší.

Nemá cenu na tomto místě příliš zevšeo-
becňovat či hodnotit, smyslem programu bylo  
prohloubit povědomí dětí v regionu o Podyjí 
a to se snad podařilo. Odezvou na naši aktivitu 
je, že k nám začínají jezdit školy, které jsme 
navštívili. A to bylo především naším cílem. 
    - sv -
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10 let spolupráce...

Společné výstavy byly ostatně nejviditel-
nější formou spolupráce obou našich institucí 
na poli prezentačním. Velký ohlas vzbudil 
zejména rozsáhlejší výstavní projekt „Podyjí 
– národní park zrozený za ostnatým drátem“, 
který se v letech 1995–2001 dočkal řady re-
príz, mimo Znojmo i v Praze, Brně a dalších 
místech. Ze společných výstav si zmínku za-
slouží také „Podyjí našima očima“ nebo „Zpě-
vy našich ptáčků“. Narůstající počet účastníků 
svědčí o oblibě další společné aktivity – ex-
kurzí pro veřejnost, které organizuje Správa 
NP a na nichž se pravidelně podílejí lektoři 
z Jihomoravského muzea. Podobně i zimní 
přednáškové cykly obou našich institucí jsou 
pestřejší a zajímavější díky vzájemné výměně 
lektorů. Z prezentací před odbornou veřejnos-
tí je možno zmínit společnou účast i společná 
vystoupení odborných pracovníků z obou 
institucí na konferencích, seminářích a při ex-
kurzích vysokoškolských pracovišť na území 
Znojemska. Také v oblasti ediční a publikač-
ní přináší spojení sil obou pracovišť dobré 
výsledky. Nejlepším dokladem je společně 

vydávaný sborník vědeckých prací Thayen-
sia, který se postupně dostává do povědomí 
vědecké obce i laických zájemců o badatelské 
výsledky ze středního Podyjí.

Výčet méně viditelných forem spoluprá-
ce mezi oběma 
institucemi by 
byl ještě dlouhý 
a zahrnoval by 
především nej-
různější konzul-
tace a porady na 
odborné úrovni, 
výměnu infor-
mací, zkušeností 
a názorů, i vzá-
jemnou podporu 
v propagaci atd. 
Závěrem si dovo-
lím konstatovat, 
že spolupráce 
mezi Jihomorav-
ským muzeem 
a Správou Národ-
ního parku Po-
dyjí je vzácným 

příkladem oboustranně prospěšného vztahu, 
který přináší užitek nejen oběma zúčastněným 
organizacím, ale má nesporně přínos i pro ob-
čany – uživatele jejich veřejných služeb. 
                                  - ra -

(pokračování ze strany 1) 

Z výstavy v Moravských Budějovicích pořádané oběma institucemi

Program pro děti v jedné z venkovských tělocvičen

ZPRÁVY

„Národní park přichází do škol“ po 2 letech



3ZPRÁVY

Každý návštěvník Národního parku Po-
dyjí zaznamená v letošní sezóně čilý stavební 
ruch na obou přehradách, které národní park 
ohraničují. Pro případné zvědavce dodáváme 
v tomto článku základní informace. 

Nejprve se však vrátíme do minulosti. Pí-
še se rok 1966 a do provozu se uvádí Znojem-
ská přehrada, která slouží jako vyrovnávací 
nádrž pro špičkový provoz vodní elektrárny 
Vranov a je zároveň nádrží vodárenskou. 
Návrhový průtok pro dimenzování nádrže byl 
stanoven na převedení tzv. ovlivněného prů-
toku Q100 = 265 m3/s . Statistické hodnoty 
počítali se změnou – snížením průtoků vli-
vem retenčních účinků Vranovské přehrady. 
V případě ovlivněného průtoku Q1000 =345 
m3/s měla hladina dosáhnout výšky 227,40 
m.n.m. A teď přeskočme do srpna 2002, kdy 
i povodí Dyje bylo zasaženo povodní. Při vr-
cholu povodně  protékalo Znojemskou nádrží 
375 m3/s a hladina v nádrži dosáhla 227,84 
m.n.m. což je pouhých 16 cm pod dolní hra-
nou mostovky přelivu (pro zajímavost v řadě 
neovlivněných průtoků šlo pouze o povodeň 
opakující se pravděpodobně 1x za sto padesát 
let). Tedy teoreticky správné hodnoty průtoků 
byly prověřeny a ukázalo se, že skutečnost je 
bohužel jiná.

Pro zlepšení ochrany území pod Znojem-
skou přehradou  byly proto nařízeny nezbytné 
úpravy na Znojemské nádrži tak, aby byla 
bezpečně provedena návrhová povodeň 610 
m3/s. Základní částí stavby je rekonstrukce 

přelivu, zejména výměna hradících klapek 
za segmentové uzávěry s nasazenou klapkou. 

Dále bude vybudován nový vlnolam na koruně 
hráze. Výška vlnolamu nad úrovní hráze je 
1,22m. Dojde také k úpravě vývaru, koryta za 
vývarem a zvýšení vývarových zdí. Před objekt 
bezpečnostního přelivu bude osazen zádržný 
systém plavenin. Maximální rychlost snižování 
hladiny při vypouštění vody byla pro ochranu 
vodních živočichů stanovena maximálně 30 cm 
za den. 

Vranovská přehrada nezůstane stranou 
a v letošním roce se k probíhajícím opravám 
na vzdušném líci přehrady připojí opravy na 
straně návodní, kde se bude opravovat horní část 
betonového povrchu. Dále se budou opravovat 
konstrukce nátoků vodní elektrárny , konstrukce 
strojovny návodních hradidel a schody na pra-
vém břehu. Při opravách na návodním líci bude 
muset pochopitelně dojít také ke spuštění hla-
diny v letní sezóně na hodnotu 344,50 m.n.m. 
a na podzim až na hodnotu 342,50m.n.m. Pro 
srovnání v roce 2003, kdy mnozí vzpomenou 
na extrémně nízký stav vody, hladina v srpnu 
zaklesla na úroveň 342,00 m.n.m. V souvislosti 
s těmito opravami je pravděpodobné, že koruna 
hráze  nebude průjezdná. Pro pěší a cyklisty 
však bude průchod zajištěn. 

Nevšední pohled na stavební hemžení 
vám zcela jistě nabídne například vyhlídka u  
Claryho kříže na Vranovskou přehradu nebo 
vyhlídka u Eliášovy kaple na Hradišti na nádrž 
Znojemskou.   - ma -

Na přehradách se něco děje

Staveniště na hrázi Vranovské přehrady od Claryho kříže

Hráz Znojemské přehrady před rekonstrukcí

Konference „Tvář naší země – krajina domova“
Již třetí ročník konference věnované otáz-

kám ochrany a tvorby krajiny se uskutečnil 8.-10. 
března v Praze. Významnou akci zaštítili bývalý 
prezident ČR pan Václav Havel a místopředseda 
senátu senátu pan Petr Pithart. Zahájení akce se 
konalo ve slavnostní atmosféře gotických prosto-

rů budovy „Pražská křižovatka“ pod patronátem 
Nadace Dagmar a Václava Havlových, vlastní 
pracovní jednání konference bylo tradičně v zaří-
zení VÚKOZ Silva Taroucy v Průhonicích. Akce 
poskytla v mnoha pohledech průřez názorů na 
složitosti problematiky krajiny, její ochrany, tvor-

by, historie… Potěšující je, že pořad svým vystou-
pením obohatili i zástupci NP Podyjí: Jan Kozdas 
z Národního památkového ústavu v Brně a Tomáš 
Rothröckl ze Správy NP Podyjí referovali o histo-
rii vývoje krajiny Vranovska a o jejích dnešních 
proměnách ve prospěch veřejnosti.                  - tor -



V minulém čísle Podyjského listí (1/2005, 
str. 1–2) jste měli možnost seznámit se se 
stručným životopisem znojemského učitele, 
osvětového pracovníka a botanika Vratislava 
Drlíka. Jak jsem v tomto příspěvku zmínil, 
Drlíkovým nejvýznamnějším přírodovědným 
dílem byl rukopis Květeny Znojemska. K to-
muto dílu bych se teď rád vrátil a blíže o něm 
informoval.

Rukopis Květeny Znojemska nebyl ve 
své době vydán, ač se ho autor vydat snažil, 
údajně pro „nedostatečný příděl papíru“. Toto 
z dnešního pohledu kuriózní vysvětlení je ob-
saženo v dopise zaslaném Krajským naklada-
telstvím v Brně dne 8. 2. 1957 paní Františce 
Drlíkové (vdově po Vratislavu Drlíkovi) 
a zřejmě svědčí o tom, že Drlíkovo postavení 
v tehdejších všeovládajících mocensko-poli-
tických strukturách nebylo tak dobré, jak by 
se mohlo zdát z jeho životopisu. Strojopisné 

kopie díla připravené k vydání byly v průběhu 
let bohužel ztraceny. Zachována tedy zůstala, 
pokud víme, pouze jedna ze starších rukopis-
ných verzí, která byla zřejmě vytvořena na 
přelomu let 1953 a 1954. Konkrétně se jedná 
o 9 strojopisných stran úvodního textu a 297 
stran rukopisu psaného tužkou a doplněného 
barevnými vpisky. Ani tento rukopis není bo-
hužel úplný, k dispozici jsou číslované strán-
ky 3–299, první dvě strany se najít nepodařilo. 
Také na několika místech uvnitř rukopisu jsou 

nedokončené pasáže, 
které byly patrně dopl-
něny až v pozdějších 
(ztracených) verzích 
díla. 

Přes tento nepo-
vzbudivý stav jsem 
po pročtení rukopisu 
nabyl dojem, že ob-
sahuje velmi cenné 
údaje a je jedinečným 
dokumentem o flóře 
našeho regionu. Do 
jisté míry totiž vypl-
ňuje obrovskou časo-
vou mezeru mezi díly 
Adolfa Obornyho, vy-
danými v letech 1879 
a 1883–1886, případ-
ně Wolfganga Him-

melbaura 
a Emila 
Stummeho (vydáno 1923) a kon-
cem 20. století, kdy se opět začalo 
systematičtěji rozvíjet přírodo-
vědné poznání Znojemska. Navíc 
období, v němž Drlík sbíral mate-
riál a sepisoval svoje dílo, těsně 
předcházelo rozsáhlým změnám 
hospodaření v krajině, které na-
staly v souvislosti s tzv. „kolekti-
vizací zemědělství“ a „rozvojem 
socialistické velkovýroby“. Díky 
tomu Květena skutečně zachycu-
je, jak se při podrobnějším studiu 
ukázalo, výskyt řady vzácných 
druhů plevelů, slaništních rostlin, 
rostlin extenzivních mokřadních 
luk, rostlin vázaných na pastviny 
a další sporadicky využívané 
nelesní biotopy. Některé z do-
kumentovaných druhů jsou dnes 
oproti Dr-
líkově do-
bě velmi 
v z á c n é , 
jiné zcela 
vymizely 
na Zno-
j e m s k u 

(více než 
20 druhů) a několik 
druhů dokonce patří 
k vyhynulým či ne-
zvěstným taxonům 
v rámci celé České 
republiky. Veden 
těmito úvahami jsem 
se rozhodl pokusit 
se rukopis vydat 
v současnosti. Po více 
než roce práce se to 

v nejbližší době snad podaří a Drlíkova Kvě-
tena Znojemska bude 50 let po svém vzniku 
publikována.

Krátce bych se ještě chtěl zastavit u ochra-
nářského významu Drlíkova díla. Cenné jsou 
už samotné informace o někdejším výskytu 
druhů, které dnes považujeme za vzácné, 
chráněné nebo dokonce vymizelé. Ukazují 
nám potenciál, který různé části přírodního 
prostředí Znojemska měly či mají a dnes je 
překryt nebo i nevratně změněn lidskými 
zásahy, změnami forem hospodaření nebo 
i samovolným vývojem biotopů v důsledku 
globálních či jiných blíže nezjištěných pří-
čin. V některých případech byly ovšem před 
půlstoletím zachyceny významné druhy i na 
místech, kde dosud rostou, jen je zde později 
už nikdo nehledal. V průběhu roku 2004 se 
mi i při velmi nesystematickém průzkumu 
Drlíkových lokalit podařilo několik takových 
případů potvrdit. Sám Drlík si byl vědom 
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Květena Znojemska – nejcennější přírodovědné dílo Vratislava Drlíka

Vratislav Drlík (vpravo) při botanické exkurzi

Originální stránka z Drlíkova rukopisu Květena Znojemska

Kosatec nízký (Iris pumila) – stepní druh, který byl už v polovině minulého 
století považován za vzácný a hodný ochrany. Dodnes roste na řadě lokalit 
v panonské části Znojemska



jedinečnosti mnohých svých nálezů a vzác-
nosti některých rostlinných společenstev, jak 
můžeme vyčíst z následujícího citátu z úvodu 
k jeho květeně: „Lidovědemokratické zří-
zení zavádí také řádnou ochranu přírodních 
památek, tedy i botanických, jednak ochra-
nou vzácných botanických jedinců, jednak 
ochranou botanicky cenných nalezišť. Na 
Znojemsku se jedná např. o ochranu vzácné-
ho střevičníku nebo kosatce nízkého, jakož 

i zřízení státních přírodních reservací na 
záchranu míst s vynikající květenou a na 
záchranu některých slanisek“.

Bohužel zůstalo pouze u proklama-
ce. Ironií osudu je skutečnost, že lidově 
demokratické či socialistické zřízení, 
jemuž sám Drlík velice věřil a jež mu 
bylo evidentně politicky blízké již od 
mládí, nejen nesplnilo jeho očekávání 
stran ochrany významných částí přírody, 

ale zabránilo i jemu samotnému byť 
jen navštívit lokality ležící při státní 
hranici s Rakouskem, které bezespo-
ru znal z děl svých předchůdců a jež 
byly a jsou botanicky nejcennějšími 
částmi Znojemska. Vyplývá to jak 
z absence Drlíkových vlastních po-
zorování z kaňonu Dyje ve střední 
a západní části dnešního NP Podyjí 
i z oblasti Jaroslavicka či Hevlínska, 
tak z poznámek typu „…Jaroslavic-
ké slanisko, které prý podle Švestky 
je velmi bohaté na vzácné slanisté 
rostliny, jsem nemohl prozkoumat, 
poněvadž leží v hraničním pásmu“, 
které nacházíme přímo v jeho ruko-
pisných materiálech.

Pokud vás články týkající se 
Vratislava Drlíka a jeho díla zaujaly, 
rádi byste zjistili další podrobnosti 
a seznámili se s autentickými dokumen-
ty, chtěl bych vás pozvat na výstavu, 
která bude instalována v Jihomoravském 
muzeu ve Znojmě a bude věnována prá-
vě této významné osobnosti znojemské 
kultury a přírodovědy. Vernisáž proběhne 
9. června 2005 v malém sále v přízemí 
minoritského kláštera (Přemyslovců 6) 
a výstava potrvá do konce srpna. Mimo 

to bude také u příležitosti 50. výročí autoro-
va úmrtí vydána jeho Květena Znojemska. 
Doplněna je o revidované herbářové položky, 
současné názvosloví, komentáře k význačným 
druhům a nálezům i o krátké zhodnocení díla 
z dnešního pohledu. Spolu s podrobnějším 
životopisem Vratislava Drlíka bude tvořit sup-
plementum sborníku Thayensia a bude ji mož-
no získat na Správě Národního parku Podyjí 
a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě....- ra -
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Proskurník lékařský (Althaea officinalis) je druhem vlhkých 
zasolených luk. Na Znojemsku není běžný, ale dodnes 
přežívá na obou lokalitách evidovaných Drlíkem v jeho 
Květeně (Vrbovecký rybník, červenec 2004)

Herbářová položka dokládající někdejší výskyt hořce 
hořepníku u Lančova. Tento druh po likvidaci či degradaci 
většiny mokřadních luk ze Znojemska zcela vymizel

ZPRÁVY

Dne 5.dubna 2005 se v prostorech Zámec-
kého hotelu ve Vranově nad Dyjí uskutečnilo 
zasedání Rady Národního parku Podyjí. Více 
než 30 členů tohoto poradního a konzultač-
ního orgánu správy parku vyslechlo zprávy 
o činnosti za jednotlivé hlavní oblasti činnosti 
v roce 2004 a diskutovalo o akutních problé-
mech území.

Jako asi nejdůležitější úkol pro rok 2005 
bylo nastíněno zpracování Plánu péče o Ná-
rodní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. 
Z ostatních úkolů bude trvalá pozornost vě-
nována péči o lesní i nelesní plochy parku, 
jednáním o vyrovnání průtoků na řece Dyji 
pod Vranovskou přehradou a pokračování 
přeshraniční spolupráce se Správou National-

parku Thayatal při společné péči o území.
Součástí zasedání byla i terénní exkurze, 

která proběhla dne 6.dubna. Byla vedena do 
lesů ve východní části parku. Její účastníci se 
zde mohli seznámit s výsledky zásahů v rámci 
nahodilých těžeb na začátku roku 2004 a s ak-
tivními zásahy v akátových porostech v této 
části parku.    - kk -

Zasedala Rada Národního parku Podyjí

Odborná konference o Podyjí
Jedním ze závěrů zasedání Rady Ná-

rodního parku Podyjí ve dnech 5.-6.4.2005 
je doporučení rady na uspořádání odborné 
konference u příležitosti 15.výročí zřízení 
národního parku. Toto výročí připadá na rok 
2006. 

Podobná konference se uskutečnila na 
podzim 2001 ve Vranově nad Dyjí při příle-
žitosti desátého výročí NP Podyjí. Tehdy se 
zde sešlo téměř 80 odborníků z nejrůznějších 

oborů, kteří v Podyjí prováděli v minulosti 
výzkum, ať už ve vědách přírodních nebo 
společenských. Zaznělo zde více jak 40 
odborných referátů, které byly následně 
publikovány ve sborníku Thayensia č.4. Kon-
ference byla třídenní a vrcholila slavnostním 
předáním Felicitiny studánky veřejnosti a te-
rénní exkurzí do lesů v okolí Vranova.

Obdobný scénář bude mít pravděpodob-
ně i konference v roce 2006. Prezentovány 

zde budou odborné práce za posledních 5 let. 
Přípravný výbor již byl ustanoven, přesný 
termín bude určen v nejbližších dnech na prv-
ním zasedání tohoto výboru, předpokládá se, 
že se konference uskuteční v průběhu příštího 
dubna. Předběžná dohoda s vedením Jihomo-
ravského muzea ve Znojmě rovněž pamatuje 
na to, že v průběhu konferenčních dní by 
mohla být otevřena i nová přírodovědná 
expozice muzea.                    - kk - 



Ze života nočních ptáků 
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Sovy přitahovaly vždy pozornost člo-
věka. Jejich houkání, a zejména ostatní jimi 
vydávané zvuky, evokovaly v náhodných ko-
lemjdoucích představy o hejkalech a jiných 
strašidlech všeho druhu, které obývají naše 
hluboké lesy... Snad pro svůj „oduševnělý“ 
vzhled jsou mimoto považovány za symbol 
moudrosti. Tito ptáci stále fascinují svojí 
tajemností vyplývající ze skrytého nočního 
života. I když se ve střední Evropě vyskytuje 
jen několik druhů, o jejich životě toho víme 
pořád velmi málo a stejně tak nám chybí 
přesnější údaje o jejich aktuálním rozšíření.

V březnu a dubnu proběhlo v NP Podyjí 
a jeho okolí několik ornitologických akcí 
zaměřených na sovy této oblasti. Jedna z akcí 
směřovala do oblasti Vranovska – do lesů na 
Býčí hoře a na svazích pravého břehu Dyje 
mezi obcí a letohrádkem na Braitavě. Bě-
hem večerní pochůzky byly dle hlasových 
projevů detekovány 3 druhy sov: výr velký, 
kalous ušatý a především puštík obecný. Tyto 
sovy jsou u nás poměrně běžně rozšířeny 
v lesnatých oblastech, krajině s dostatkem 
zeleně apod., výr vyžaduje rozsáhlejší úze-
mí s výskytem vhodných lokalit, jako jsou 
skalní stěny či lomy. Další možné druhy se 
bohužel zjistit nepodařilo, i přesto, že jsme se 
je snažili vyprovokovat k houkání nahrávkou 
z magnetofonu.

Druhá „soví noc“ následovala v polovině 
dubna v prostoru mezi Ledovými slujemi 
a Hardeggem. I tentokrát jsme zaznamenali 
„pouze“ 3 výše uvedené, pro oblast Zno-
jemska typické druhy. Večerní dobrodružství 
na Ledových slujích bylo ale okořeněno 
poslechem velmi neobvyklého zvuku, jehož 
původce se nepodařilo zjistit. Nakonec jsme 
podivný zvuk připsali myslivci a jeho váb-
ničce, jiné vysvětlení ze zjištěných indicií 
nebylo prakticky možné. Nebo že by snad 
opravdový hejkal? Každopádně někdy je 
vhodnější absolvovat noční mapování sov ve 
dvojicích.

Ve východní části parku (Havraníky, 
Hnanice) jsme se snažili prokázat výskyt 
dalšího druhu – malé půvabné sovičky sýč-
ka obecného. Tento druh s oblibou osídluje 
otevřenou krajinu s dostatkem rozptýlené 
zeleně, zejména starými stromy s dutinami, 
zříceninami apod. Pokud se v daném území 
sýček vyskytuje, obvykle je snadné ho vy-
provokovat k houkání nahrávkou z magne-
tofonu. Bohužel při letošních pokusech se 
jej v Podyjí zjistit nepodařilo, ale jeho výskyt 
je zde velmi pravděpodobný, neboť nejblíže 
byli sýčci zjištěni v Šatově a dále pak v Ja-
roslavicích.

Další akce zaměřené na sovy i jiné ptá-
ky budou během roku následovat; případní 
zájemci o spolupráci jsou vítáni. - rs -

Sýček je drobná sova, jejíž houkání ovšem může 
vystrašit nejednoho pocestného (c)Lubomír Hlásek

ŽIJE V PODYJÍ

Mládě puštíka obecného vypadlé z hnízda na Novém Hrádku; díky pomoci ornitologů se dostalo zdárně zpět

Mládě kalouse ušatého, jedné z našich nejběž- 
nějších sov (c) Lubomír Hlásek
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Není chroust jako chroust
Rojení chroustů patřilo ještě v polovině 

minulého století k běžným přírodním jevům 
v období první poloviny května. Chrousti 
způsobovali často značné škody v podobě 
holožírů na dřevinách v listnatých lesích, 
parcích a zahradách. Intenzivní používání 
insekticidů a umělých hnojiv v zemědělské 
výrobě vedlo v druhé polovině minulého sto-
letí ke značnému poklesu početnosti chrous-
tů a tak lidé na tohoto populárního brouka té-
měř zapomněli a donedávna už jen starší lidé 
věděli, jak vlastně takový chroust vypadá. 
Pojďme se ale podívat na chrousty pohledem 
entomologa, tedy člověka studujícího hmyz. 
Chrousty řadíme mezi listorohé brouky, tedy 
do příbuzenstva zlatohlávků či chrobáků. 
V České republice byl zatím zjištěn výskyt 
12 druhů řazených do šesti rodů. Kromě 
dvou běžných druhů rozšířených téměř po 
celém území (chroust obecný a chroustek 
letní), jsou ostatní druhy buď velmi vzácné 
nebo se mohou vyskytovat lokálně pouze 
v teplejších oblastech. 

    Zástupci rodu Melolontha (u nás 3 dru-
hy) patří mezi velké a nápadné brouky. Mají 
hnědé krovky a po stranách těla bílou pilovi-
tou pásku.  Druhem, který se v minulosti ka-
lamitně přemnožoval a působil značné škody 
je chroust obecný (Melolontha melolontha). 
U tohoto druhu lze v posledních letech po-
zorovat opět značný nárůst početnosti, který 
v některých oblastech může být až kalamit-

ního charakteru (viz. např. Rostlinolékař 3/
2005). Larvy chroustů (ponravy) žijí v zemi, 
kde se živí kořínky rostlin a jejich vývoj trvá 
několik let. U chrousta obecného je tento 
vývoj tříletý nebo čtyřletý a proto se právě 
jednou za tři nebo čtyři roky objevují tzv. 
chroustí roky, tedy roky při nichž dochází 
k líhnutí většiny jedinců dané populace. Dru-
hým hojnějším druhem je chroust maďalový 
(Melolontha hyppocastani), který se také 
může vyskytovat hromadně (v posledních 
letech např. na Břeclavsku). Tento druh se 
vyskytuje zejména v teplejších oblastech 
s lehkými písčitými půdami. Třetím druhem 
rodu je chroust Melolontha pectoralis, který 
patří mezi vzácné obyvatele teplých leso-
stepních doubrav na jižní Moravě. 

     Z krátkého přehledu naší chroustí 
fauny vyplývá, že není chroust jako chroust. 
Řada méně běžných zástupců této skupiny 
brouků patří mezi vzácné a ohrožené dru-
hy, které je nutné chránit, aby nedošlo ke 
zničení lokalit jejich výskytu a tím i k jejich 
úplnému vymizení z našeho území. Mimo 
jiné také z těchto důvodů je nezbytné dobře 
rozvážit případné razantní zásahy směřující 
k omezení populací některých kalamitně se 
přemnožujících druhů hmyzu, které se rea-
lizují na zemědělských a lesních porostech. 
Jejich nevhodné provedení by mohlo ohrozit 
populace mnoha vzácných a významných 
druhů bezobratlých živočichů.   -vk-

ŽIJE V PODYJÍ

Strakapoud jižní
Staré zahrady, sady a stromořadí ve vý-

chodní části NP Podyjí a ochranném pásmu 
obývá jeden z našich méně známých šplhavců 
– strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus). 
Je velmi podobný strakapoudu velkému, od 
kterého se však liší jiným uspořádáním černé 
kresby na krku. Hlavní odlišností obou druhů 
je však způsob života. Zatímco strakapoud 
velký je běžným obyvatelem téměř všech typů 
lesa, ale také otevřené krajiny s rozptýlenými 
stromy po celém našem území, strakapoud 
jižní se u nás vyskytuje zejména na jižní 
a jihovýchodní Moravě, kde obývá především 
okolí vesnic, staré zahrady, sady a stromořadí. 
Svou hnízdní dutinu tesá nejčastěji v  kme-
nech starých ovocných stromů poměrně 
nízko nad zemí. Ve srovnání se strakapoudem 
velkým je mnohem méně nápadný, jeho hla-
sový projev je o něco tišší. Přestože se jedná 
o druh poměrně plachý, dokáže se přizpůsobit 
i městskému ruchu, jak to dokazuje například 
alej sakur v Novém Šaldorfu, kde jeden pár 
strakapouda jižního hnízdil v loňském roce 
v dutině jen pár desítek centimetrů vzdálené 
od rušné komunikace. 

Význam tohoto druhu dokládá fakt, že byl 
zařazen do seznamu evropsky významných 
druhů ptáků, pro které členské země EU vy-
hlašují tzv. „ptačí oblasti“. Jednou z ptačích 

oblastí vyhlášenou na našem území zejména 
pro ochranu strakapouda jižního je právě Ptačí 
oblast Podyjí (viz. Podyjské listí 4/2004).

      -vk-

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) obývá sady a staré zahrady ve východní části parku

Chroustek jarní (Miltotrogus vernus) patří k méně 
běžným druhům, v teplejších oblastech jižní Moravy 
se však někdy vyskytuje hromadně

Chroust obecný (Melontha melontha) - náš 
nejběžnější druh chrousta



V dnešní technikou uspěchané době není 
vůbec těžké představit si následující rodinný 
dialog: 

„Miláčku, co kdybys aspoň jeden víkend v ro-
ce vypnul a vzal nás někam na výlet?“ 
„A kam jako že by to mělo být?“
„Já bych chtěla na nějaký hrad, to by bylo 
romantický dojet tam třeba na koni, nebo na 
kole, večer si pak zajít na nějakou krajovou 
specialitu s muzikou. A v neděli bychom 
mohli na kratší procházku do okolí, ne moc 
do kopce, ale ať je tam nějaká rozhledna.“
„Jóó tati, a já zas nějaký zvířátka bych chtěla 
vidět!“
„A modrý z nebe vám nemám snést? Víte 
vůbec, co to je naplánovat takovou akci? 
Kde budeme spát? Budou na tom hradě mít 
otevřeno? Stihnem vůbec tu večeři, víš že ty 
máš tu dietu a Michalka je zvyklá na dětskou 
postýlku, jinak neusne. Nikam nejedem!“ 
„Tak se zeptej toho svýho počítače! Beztak 
tvrdíš, že je chytřejší, než já!“
„Hele, jestli se chceš hádat…. Ale jo, máš 
pravdu,  kolega říkal, že jim takhle počítač 
naplánoval skvělý výlet do Podyjí a vůbec jim 
nedovolil zabloudit. Počkej, jak jen se ten web 
jmenoval? Jasně - REGEO!“

Skutečně jsou dnešní počítače schopné 
naplánovat člověku život? V podstatě ano, 
pokud se ovšem člověk nechá. Plánování, 
jako druh cíleného modelování, je jedním 
z hlavních motorů rozvoje informačních tech-
nologií. Když jde pomocí počítače naplánovat 
výrobní proces, proč by nešla naplánovat 
třeba dovolená? 

Myšlenka, že ekologicky únosná turistika 
je jedním z nejlepších zdrojů rozvoje ven-

kovských oblastí, je již několik let zřetelně 
podporována EU. Než pumpovat přímými 
dotacemi peníze do chudých regionů, je lepší 
přesvědčit lidi, aby tam jeli své peníze utratit, 
přičemž k tomuto přesvědčování je třeba vyu-
žít právě těch prostředků, které cílová skupina 
nejvíc používá. Pokud se podíváme, jak rych-
le se mění evropská společnost ve „společnost 
elektronickou“ (běžný výraz „e-community“), 
nezbývá nic jiné, než vsadit na nejmodernější 
informační technologie. Mobilní telefony, 
kapesní počítače s Internetem a navigační 
přístroje GPS jsou již často spojovány v jedno 
zařízení, tak není problém kdekoli na světě 
získat jakoukoli informaci a ještě přitom 
vědět, kde se přesně nacházím. Pak stačí mít 
vhodný informační systém, který všechny in-
formace spojí a svět je můj…

Před třemi roky bylo Správě NP Podyjí 
nabídnuto, aby se spolu se 
třemi dalšími evropský-
mi chráněnými územími 
(Duryňský les - Německo, 
Kozniece – Polsko, Tha-
yatal – Rakousko) stala 
partnerem v projektu RE-
GEO, který byl pojat právě 
jako prototyp takového 
informačního systému. Ve 
spolupráci s Ústavem pro 
hospodářskou úpravu lesů 
(ÚHÚL) – pobočka Kro-
měříž, coby koordinátorem 
za ČR, se podařilo projekt 
dotáhnout do úspěšného 
konce, takže v prosinci 
2004 obdržel ocenění 
Evropské informační agen-
tury jako projekt měsíce. 
Do projektu byly rovněž 
zapojeny geoinformatické 
vývojářské firmy ze všech 

čtyř zemí, přičemž české firmy předvedly jed-
noznačně nejvyšší technologickou vyspělost. 
Účast rakouského NP Thayatal přinesla pro-
jektu další rozměr. Díky ní se podařilo vyřešit 
technické i organizační problémy při sdílení 
mezinárodních geografických dat a vznikla 
společná datová sada použitelná nezávisle 
na projektu. Realizační tým za ČR ve složení 
Martin Kouřil (Správa NP Podyjí), Martin Po-
spíšil a Antonín Kuzbach (ÚHÚL) shromáždil 
z regionu Podyjí více než 250 informačních 
jednotek. Tato datová sada zahrnovala napří-
klad otevírací doby a jídelní lístky restaurací, 
nabídky ubytování, i přírodní, kulturní a his-
torické zajímavosti regionu. 

Vše bylo doplněno multimediálními 
informacemi (obraz, zvuk, 3D průlety nad 
krajinou) a „posazeno“ do mapy v reálných 
zeměpisných souřadnicích, což umožnilo 
použít tato data ve spojení s navigačním 
systémem GPS. V praxi bychom si pak klidně 
mohli představit situaci, kdy cyklista přijede 
na vyhlídku za husté mlhy, což vůbec nevadí, 
neboť s kapsy vytáhne minipočítač a nejen že 
se mu podle místa zobrazí příslušný pohled 
z vyhlídky, ale zazpívá mu z nahrávky třeba 
i vzácný druh ptáka, který je zde domovem. 

Běžný turista se jistě nad touto představou 
pousměje, nicméně projekt naznačil, kde jsou 
současné možnosti vyspělých technologií. 
Jako prototyp projekt REGEO skončil, neboť 
jeho součástí nebyla trvalá implementace. To, 
že u nás je k tomuto způsobu plánování a vy-
užití volného času ještě stále daleko, je snad 
i dobře. Odpočinek v přírodě by přece jen měl 
být oproštěn co možná nejvíce od všech tech-
nických vymožeností, které člověka od příro-
dy vzdalují. Oddejme se tedy ještě chvíli snění 
nad ušmudlanou mapou a nechme do našich 
snů blikat Polárku, ať nám ona určí, kam za 
mlhavého rána vyrazíme – třeba to bude opět 
do Podyjí.  -mk-

8

REGEO aneb s počítačem do přírody

ZPRÁVY

Turistický informační systém REGEO využívá nejmodernější komunikační prostředky

Závěrečný seminář projektu REGEO (Čížov 13. 1. 2005)
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Letošním rokem jsme 
vstoupili již do V. ročníku  dět-
ské výtvarné soutěže „Příroda 
kolem nás“, jejímž vyhlašova-
telem je Dům dětí a mládeže 
v Šumné a Správa Národního 
parku Podyjí. Jen letos nám 
došlo 2 883 prací z 291 škol 
a školských zařízení z celé ČR.

V pěti hodnocených  kate-
goriích od mateřských škol až 
po 9. třídu škol základních se 
umístili na prvních místech tito 
soutěžící:

Jan Juna /MŠ Chodov/ 
s prací „Podzimní příroda“, 
Martin Hubálek /ZUŠ Stříbro/, 
Kristýna Remešová /ZUŠ 
F.X.Richtera, Holešov/ s prací 
„Myší rodinka“, Adéla Svo-
bodová /ZŠ JUDr. Mareše, 
Znojmo/ s prací „Most přes 
Dyji“ a Eva Klabalová /ZUŠ 
F.X.Richtera, Holešov/ s prací 
„Z vodní říše“.

Výběr nejlepších prací je 
možno shlédnout v prostorách 
Návštěvnického střediska 
Správy Národního parku Pody-
jí v Čížově /výstava byla ote-
vřena v sobotu 23. dubna 2005 
u příležitosti Dne Země a bude 
ji možno navštívit až do 30. říj-
na 2005/. Dále budou výtvarné 
práce vystaveny v Domě dětí 
a mládeže v Šumné a v dalších 
výstavních místech znojemské-
ho regionu a také je lze vidět 
v informačních panelech Sprá-
vy Národního parku Podyjí, 
které jsou ve všech obcích jeho 
ochranného pásma. Oceněné 
práce je také možno shlédnout 
na internetových stránkách po-
řadatelských organizací:   
                         
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna 
nebo http://www.nppodyji.cz

- sv -

„Příroda kolem nás“ – 5 .ročník 

Roger Crofts v Podyjí
V rámci své inspekční cesty po střední 

Evropě navštívil bilaterální národní park Po-
dyjí – Thayatal i viceprezident Mezinárodní 
unie ochrany přírody (IUCN) John Crofts ze 
Skotska. Profesor Crofts je v současnosti ve-
doucím odborné mise, která v poslední době 
navštívila Národní park Šumava a podrobně 
zde zkoumala a hodnotila kvalitu péče o toto 

naše největší velkoplošné chráněné území.
Jeho návštěva Podyjí neměla inspekční 

charakter. Profesor Crofts byl hostem našich 
kolegů z Thayatalu a zároveň projevil přání 
navštívit i českou část parku. Času neměl na-
zbyt a tak jeho mise v Podyjí byla jen dvouho-
dinová. Za tuto dobu se stačil pouze seznámit 
se základními principy ochrany území, které 

uplatňuje naše správa, prohlédnout si návštěv-
nické středisko v Čížově a letmo nakouknout 
do lesa mezi Čížovem a Hardeggem. Zajímal 
se zejména o aktivní opatření, které naše sprá-
va uplatňuje při péči o nelesní a zejména lesní 
plochy a o problematiku kolísání průtoků 
v řece Dyji pod Vranovskou přehradou. 
    - kk -

Jan Juna - Podzimní příroda

Michaela Tauhauserová - Hnízdo

ZPRÁVY
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Národní park Podyjí je územím velmi tep-
lým a suchým. Strmé svahy údolí jsou místy 
rozbrázděny poměrně hlubokými údolími a str-
žemi, které jsou až na nepříliš početné výjimky 
suché. Těmito výjimkami jsou údolí několika 
potoků (na české straně zejména Felicitin, Kla-
perův, Žlebský, Mašovický či Truznický potok, 
na rakouské straně říčka Fugnitz či Kajabach), 
které však pramení vždy mimo území parku 
na okolní zvlněné plošině, jsou málo vodnaté 
(s výjimkou Fugnitz) a v létě téměř vysychají. 
S kvalitou vody v těchto tocích to vůbec není 
slavné, je negativně ovlivňována splachy 
z okolních zemědělských pozemků a doposud 
nedokončeným procesem čištění odpadních 
vod v obcích v okolí národního parku. Kvalita 
vody v řece Dyji se postupně zlepšuje,  kolísání 
průtoků v řece Dyji však zůstává i nadále asi 
největším problémem bilaterálního Národního 
parku Podyjí – Thayatal.

Podobná situace jako s povrchovými toky 
je i s prameny v národním parku. Je jich málo, 
často jsou bez vody a kvalita této vody rovněž 
za moc nestojí. Pokud se týká množství prame-
nů a vody v nich, těžko s tím něco uděláme. 
Kvalitu vody v těchto pramenech a podobu 
míst, kde voda vyvěrá, se můžeme pokusit my 
všichni, kteří na okrajích parku bydlíme či ho 
občas navštěvujeme, přece jen trochu ovlivnit.

Na stránkách Podyjského listí se pokusíme 
postupně některé upravené prameny – tedy 
studánky - představit. Budeme postupovat od 
východu k západu. Začneme nedaleko obce 
Havraníky studánkou, která je v mapách popi-
sována názvem „U tří lip“. Můžeme k ní dojít 
směrem od Havraníků po červené pěší turistic-
ké značce směrem k Devíti mlýnům přibližně 
po 1500 metrech. Studánku vidíme na okraji 
strže po pravé straně cesty bezprostředně poté, 
co opustíme vyprahlé vřesoviště a schováme 
se do stínu lesa. Těm „rejpavějším“ z nás jistě 

neunikne, že lípy nad studánkou jsou v rozporu 
s názvem vlastně čtyři. 

Celé místo bylo až donedávna velmi ne-
vábné. Prameniště bylo sice na podyjské po-
měry relativně vydatné, ale místo vůbec nebylo 
upravené pro odběr vody. Voda volně vytékala 
na štěrkový poklad, který byl pokryt léta neod-
klízenou vrstvou organického i anorganického 

odpadu. Rovněž 
bezprostřední okolí 
prameniště bylo za-
neřáděno odpadky 
všeho druhu. 

Péčí pracov-
níků oddělení 
terénní služby 
Správy Národního 
parku Podyjí bylo 
na přelomu dubna 
a května 2005 
místo v první řadě 
uklizeno. Po odko-
pání vrstvy humusu 
a štěrku byly na-
lezeny 2 prameny 
nedaleko od sebe. 
Tyto prameny byly 
důkladně vyčištěny 
a upraveny tak, aby 
co nejblíže k nim 
mohly být položeny 

2 trubky odvádějící vodu k odběrnému místu, 
které leží asi 6 metrů níže. Následně byly oba 2 
prameny trvale zabezpečeny proti spadu nečis-
tot a zcela nově byla provedena podoba odběr-
ného místa. Z drobného sloupku postaveného 
z plochých kamenů vyčnívá trubka s vyvěrající 
vodou, pod tímto sloupkem je pod zemí vedena 
spodní trubka, odvodňující celý areál. Z horní 
trubky je voda odvedena do odtokového korýt-
ka vyrobeného z akátového kmenu. 

Součástí prací byly i drobné terénní úpravy 
jako zábrany před povrchovými splachy. Přímé 
finanční náklady na úpravu studánky dosáhly 
asi 1500 Kč, nepočítáme-li práci 2 pracovníků 
po dobu 3 dnů. Místo tak získalo podobu, která 
se snad návštěvníkům pohybujícím po turistic-
ké stezce, bude líbit.

Není pravděpodobné, že voda v nově upra-
vené studánce bude pitná. Dlouhodobě vyho-
vuje požadavkům na pitnou vodu pouze jediná 
studánka na území národního parku. Nicméně 
i zde budou minimálně jednou ročně provádě-
ny rozbory kvality vody a údaj o vhodnosti či 
nevhodnosti pro osvěžení budou přímo u stu-
dánky k dispozici. Tyto údaje však nebudou 
tak důležité. Mnohem důležitější do budoucna 
bude, zdali se místo opět nepromění v malé 
smetiště, jak jsme ho znávali ještě minulý 
rok. Rovněž doufáme, že některé havranické 
či hnanické děti si péči o studánku vezmou za 
svou každoroční jarní povinnost.  - kk -

Studánka U tří lip

Nová podoba studánky U tří lip
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Asi každý z nás už navštívil v rámci škol-
ního výletu nebo soukromě Punkevní jeskyně 
a můstky nad propastí Macochou. Tato místa 
bezpochyby patří k největším turistickým 
atrakcím na Moravě a automaticky se nám 
vybavují, pokud vyslovíme pojem Moravský 
kras. Na území této chráněné krajinné oblasti 
to však nejsou zdaleka jediná místa, která stojí 
za to navštívit.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras 
je po Českém ráji naším druhým nejstarším 
velkoplošným chráněným územím. Od jejího 
vyhlášení uplyne letos již 50 let. Jedná se 
o nejjižnější část Drahanské vrchoviny mezi 
Sloupem a Brnem. Protáhlé území ve směru 
sever-jih má rozlohu přibližně 94 km2.

Geologické podloží je zcela určující nejen 
pro tvářnost reliéfu chráněné krajinné oblasti, 
ale i pro podobu zdejší flóry a fauny. Je tvo-
řeno mocnými souvrstvími vápenců z období 
devonu. Relativně úzký pruh těchto vápenců 
(ve směru západ-východ se jedná o 5-8 km 
široké území) zapříčiňuje ostrý kontrast podo-
by území s okolní krajinou, jejíž podloží není 
tvořeno krasovými horninami.

Právě přitékající vody z okolí (zejména od 
severu a východu) se na okrajích krasového 
území téměř okamžitě propadají do podzemí 
a vytváří ve vlastním Moravském krasu celou 
řadu jeskyní. Nejdelším podzemním laby-
rintem je jeskyně Amatérská, která se svými 

přibližně 35 km podzemních chodeb je záro-
veň nejrozsáhlejším dosud známým jeskyním 
systémem České republiky. Právě v podzemí 
Amatérské jeskyně více jak 100 metrů pod 
povrchem vzniká soutokem Sloupského poto-
ka a Bílé vody podzemní říčka Punkva, která 
se po několika kilometrech objevuje na dně 
propasti Macochy a definitivně pak vyvěrá 
před vchodem do Punkevních jeskyní. 

Systém Amatérské jeskyně spolu s jes-
kyněmi Punkevními a Sloupsko-šošůvskými 
není jediným významným systémem CHKO. 
Z ostatních jeskyní severní části Moravského 
krasu je nutno jmenovat alespoň Novou Ra-
sovnu, Pikovou dámu a jeskyni 13-C, z jižní 
části pak Ochozskou jeskyni a jeskyni Vý-
pustek, až zcela nedávno opuštěnou složkami 
Armády České republiky, která může přinést 
četná překvapení při dalších podzemních prů-
zkumech. Velmi významný je i zatím 12 km 
dlouhý a vertikálně velmi členitý jeskynní 
systém Rudické propadání-Býčí skála v cen-
trální části Moravského krasu.

Množstvím podzemních chodeb nemá 
Moravský kras na území České republiky 
konkurenci. Přesto nelze mluvit o tomto úze-
mí jako o oblasti, kde jsou vyvinuty veškeré 
formy krasových tvarů. Z těch povrchových 
je potřeba jmenovat alespoň plošiny se závrty, 
kaňonovité žleby, ponory, vyvěračky a polo-
slepá údolí.  

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Vápencové skály v CHKO Moravský kras

(dokončení na straně 12) 
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Červen
4. 6. sobota – Květena jihovýchodní části Po-
dyjí
Vedoucí: Robert Stejskal – Správa NP Podyjí
Sraz: 9,00 u bývalé vojenské roty v Hnanicích
Trasa: Bývalá vojenská rota v Hnanicích – Šo-
bes – Milíř – opuštěný meandr – návrat zpět. 
Předpokládaný návrat kolem 14,00. Cesta střed-
ně náročným terénem.
Doporučené vybavení: dobrá obuv, dalekohled
Zaměření: botanika

18.6. sobota –  S rýžovací pánví do Podyjí   
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské mu-
zeum Znojmo
Sraz: 9,00 hodin před budovou muzea na ulici 
Přemyslovců. Předpokládaný návrat kolem 
14,00 hodin.
Trasa: Na trase exkurze vedoucí údolím Grá-
nického potoka, Mločím údolím a údolím Dyje 
bude provedeno pokusné rýžování těžkých 
minerálů z náplavů a zvětralin. Cesta vedoucí 
středně náročným terénem je dlouhá asi 14 km.
Doporučené vybavení: svačina, dobrá obuv 
a nálada, stará pánev (není však podmínkou).

Červenec
9. 7. sobota – Mrtvé dřevo v lese
Vedoucí: Martin Škorpík – Správa NP Podyjí
Sraz: 9,00 hod Vranov nad Dyjí před obecním 
úřadem
Trasa: Vranov nad Dyjí – Braitava – návrat do 
Vranova. 8 km středně náročným terénem.
Doporučené vybavení: pevná obuv

23.7. sobota – Festival filmů o Podyjí (pořádáno 
ve spolupráci se Správou NP Thayatal)
Sraz: 21,00 před budovou Nacionalparkhausu 
Hardegg
Místo konání: Nacionalparkhaus Hardegg
Předpokládané ukončení: mezi půlnocí a 1,00 
hod
Poznámka: projekce se koná pod širým nebem
Vstupné: 7 euro

Srpen
6. 8. sobota – Místy v krajině hraběte Mniszka 
jen pro zasvěcené a pozvání do krajiny hraběnky 
Mniszkové pro všechny vnímavé
Vedoucí: Jan Kozdas - Národní památkový 
ústav Brno
Sraz: 9,00 Vranov nad Dyjí – parkoviště pod 
zámkem
Trasa: Růžový vrch – Hraběnčina louka – stez-
ka do Junáckého údolí – Vápenný lom – bývalé 
Rosarium – Dům filosofů – zpět do Vranova nad 
Dyjí, cca 5 km středně náročným terénem. Ná-
vrat do 13,00 h.
Doporučené vybavení: vhodná obuv, svačina
Zaměření: návštěva drobných historických pa-
mátek a přiblížení se historii

27.8. sobota  –  Netopýří noc
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muze-
um Znojmo (pořádáno ve spolupráci s Českou 
společností pro ochranu netopýrů v rámci Ev-
ropské netopýří noci)
Sraz, trasa: budou upřesněny cca 4 týdny před akcí
Nutné vybavení: funkční baterka, teplé oblečení
Zaměření: přiblížení života netopýrů, určování 
druhů, sledování ultrazvukovým detektorem

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
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Chráněná krajinná oblast je relativně má-
lo zalesněná. Jedná se však v převážné míře 
o lesy s málo pozměněnou druhou skladbou. 
Nejcennější porosty na rozloze více jak 1000 
ha požívají pak ochrany v kategorii národní 
přírodní rezervace (např. Habrůvecká bučina, 
Josefské údolí  či Vývěry Punkvy) nebo pří-
rodní rezervace. 

Největším bohatstvím zdejší fauny jsou 
vzhledem k množství podzemních prostor 
netopýři. Bylo jich zde zjištěno zatím 18 dru-
hů. Z rostlinné říše je nutno jmenovat alespoň 
kriticky ohrožené kruhatku Mathiolovu, jazyk 
jelení nebo sklenobýl bezlistý.

V jeskyních Moravského krasu se lze 
na více místech setkat s doklady dávného 
osídlení člověkem. Klasickými lokalitami 
archeologického výzkumu jsou jeskyně Býčí 
skála či Pekárna. Asi nejvýznamnější nálezy 
byly pak učiněny v jeskyni Kůlna, která je 
v současnosti napojena na návštěvnický okruh 
Sloupsko-šošůvských jeskyní.

Pro veřejnost bylo v minulém století na 
území Moravského krasu zpřístupněno něko-
lik jeskyní, v současnosti jsou provozovány 4 
z nich. Vedle již zmíněných jeskyní Punkevních 
a Sloupsko-šošůvských je to jeskyně Kateřinská 
v blízkosti Punkevních jeskyní a jeskyně Bal-
carka ve východní části CHKO. Všechny 4 zpří-
stupněné jeskyně na území Moravského krasu, 

jejichž provozovatelem je Agentura ochrany pří-
rody a krajiny ČR, mají roční návštěvnost okolo 
350 tis. lidí a toto číslo by vzhledem k ochraně 
citlivých jeskyních ekosystémů již nemělo dále 
nijak významně narůstat. 

Vedle turistiky bylo donedávna větším 
potenciálním ohrožením jeskyní nevhodné  
obhospodařování zemědělských podzemků nad 
jeskyněmi. V poslední době došlo na rozsáhlých 
plochách dřívější orné půdy k zatravnění, bylo 
upuštěno od chemického ošetření pozemků 
a došlo i ke snížení dávek organických hnojiv. 
Rovněž nyní již redukovaná těžba vápenců pro 
stavební účely i výrobu cementu neznamená pro 
přírodu chráněné krajinné oblasti významné 
ohrožení.                     - kk -

(pokračování ze strany 11) 

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR

Pozvánka do Čížovské kaple
Stalo se již téměř tradicí, že vždy jeden 

sobotní květnový večer ožije kaple v Čížově 
hudbou. Stává se tak poslední 4 roky v rámci akcí 
pořádaných Správou Národního parku Podyjí při 

příležitosti tzv. „Evropského dne parků“. 
Také letos budou mít obyvatelé Čížova 

a okolí možnost poslechnout si večer hudbu ve 
zdejší kapli. Letošní koncert je naplánován na 

sobotu 21.května a začíná v 19 hodin. Pokud 
přijmete toto pozvání (vstupné je dobrovolné), 
zpříjemní vám večer Mašovický pěvecký sbor 
působící při Základní škole v Mašovicích.   - kk - 


