PODYJSKÉ LISTÍ
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

3

ROČNÍK 8

2007
SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
loni touto dobou jsme vás v Podyjském
listí informovali o probíhajícím monitoringu návštěvnosti v našem národním parku.
A zároveň jsme vám i slíbili, že po vyhodnocení údajů vás seznámíme s nejzajímavějšími závěry, které z vyhodnocení monitoringu vyplynou.
Šetření návštěvnosti bylo oficiálně
ukončeno k 31. 12. 2006, určitý čas zabralo
přepsání údajů do příslušných formulářů,
zpracování tabulek a grafů, vypracování hodnotící zprávy včetně formulování
závěrů. Toto vše bylo učiněno a kompletní
zpráva je nyní k dispozici jak v písemné
podobě v dokumentaci Správy Národního
parku Podyjí ve Znojmě, tak i v podobě
elektronické na internetových stránkách
naší organizace (www.nppodyji.cz). Jelikož
však většina z těch, kteří se o dění v parku
zajímají, samozřejmě nemá čas pročítat
tlusté hodnotící zprávy, zbývá ještě dostát
původnímu slibu a pokusit se formulovat
nejzajímavější čísla a závěry do několika
stručných příspěvků tohoto informačního
zpravodaje.
Je nutné zdůraznit již na tomto místě, že
ne na všechny původně plánované otázky
monitoring návštěvnosti zcela uspokojivě
odpověděl. Zcela jasné a uspokojivé jsou
odpovědi na otázky, která místa v národním parku návštěvníci nejčastěji vyhledávají, z kterých směrů přicházejí, kam naopak odcházejí a jaké způsoby dopravy při
svých cestách parkem používají. Spoustu
užitečných údajů (zejména pro další praktickou péči o území, kterou je Správa NP
Podyjí povinna uplatňovat podle nejrůznějších zákonných ustanovení) lze vyčíst
ze závěrů obou dotazníkových akcí (mezi
návštěvníky parku a mezi občany bydlícími
v obcích ochranného pásma parku). Méně
přesné jsou pak odhady rozložení návštěv-

Je v Podyjí moc nebo málo návštěvníků?
Koupíme-li si v knihkupectví nebo
u benzínové pumpy průměrně kvalitní
autoatlas České republiky a začneme prohlížet jeho stránky, téměř vždy nás na první pohled zaujmou zpravidla zelené linky
hranic velkoplošných chráněných území
(národních parků a chráněných krajinných
oblastí). Do těchto míst totiž často plánuje-

sobu zpřístupnění pro návštěvníky, který
je v rovnováze mezi ochranou přírodních
hodnot a turistickou exploatací.
Jsou tedy česká velkoplošná území
málo nebo hodně navštěvovaná? Hrozí zničení některých lokalit nadměrnou návštěvností? Odpověď není jednoduchá, i když
se o ní spousta odborníků již dlouhá léta

Pohled na Dyjí ze Sealsfieldova kamene

me víkendové či delší pobyty, pokud jsme
jen trochu milovníky přírody a pokud jsme
zvyklí víkendy trávit pobytem v přírodě, ať
už provozováním adrenalinových aktivit či
jen pouhým poznáváním.
Správu každého velkoplošného chráněného území (a to nejen v České republice)
otázka množství návštěvníků a s tím související devastace přírodních hodnot nadměrnou návštěvností pochopitelně vždy
zajímala a zajímat bude. Snahou každého
dobrého správce chráněného území je totiž
mimo jiné provozování trvale udržitelného cestovního ruchu, tedy takového způ-

pokračování na str. 2
Obsah:
Slovo úvodem ...
Je v Podyjí moc nebo málo návštěvníků?
Která místa v národním parku turisté navštěvují?
Do Podyjí pěšky nebo na kole?

snaží. Záleží na atraktivitě lokality z hlediska turistického, délce návštěvní sezóny,
vlastním předmětu ochrany, přístupu místního obyvatelstva či na přístupu samotné
správy chráněného území. Jsou nekonečné
davy šplhající se na Sněžku či na Pravčickou bránu ještě únosné a nebo by to chtělo
už nějak zabrzdit?
Národní park Podyjí žádnou Sněžku či
Pravčickou bránu samozřejmě nemá. Je to
jediný národní park v České republice, který zcela objektivně nemá problémy s vysokou návštěvností. Toto je zcela zjevné a zde
by diskuse mohla skončit. Nicméně nemusí
pokračování na str. 2
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Vážení čtenáři,
pokračování ze str. 1

nosti v průběhu týdne a roku a samozřejmě
i odhad celkového počtu lidí, kteří Národní
park Podyjí v roce 2006 navštívili.
Se zájemci, které problematika návštěvnosti národního parku zajímá podrobně, jsme my sami (pracovníci Správy NP
Podyjí), jakož i naši kolegové, kteří formulovali většinu závěrů celoročního sledování (Mgr. Klára Najmanová, RNDr. Martin
Čihař CSc z Ústavu pro životní prostředí
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) schopni diskutovat, ať už na stránkách
Podyjského listí, či jakýmkoliv jiným způsobem.
Jan Kos
redakce Podyjského listí

Je v Podyjí moc...

nikdo nevyskytuje. Výjimkou jsou lidé,
kteří zde pracují. Na stezkách a nejfrekventovanějších křižovatkách nedosahuje
návštěvnost ani 10 osob za den. O víkendech a svátcích za hezkého počasí tato
návštěvnost může dosahovat i několik
desítek lidí denně a to zejména v okolí
Znojma (Kraví hora, Gruberův mlýn, Králův stolec), v západní části (mezi Mašovicemi a Vranovem) je pak návštěvnost stejně nízká jako ve všední den. Výška sněhové pokrývky nehraje v návštěvnosti parku
téměř žádnou roli, na území národního
parku nejsou dobré podmínky pro běžecké lyžování, pokud se sněhová pokrývka
udrží v Podyjí déle, probíhají tyto aktivity
většinou na polích a loukách mimo území
národního parku.
Jarní období (duben – červen) je první
špičkou z hlediska návštěvnosti v národním parku. V závislosti na počasí bývají

pokračování ze str. 1

to tak být navždy a navíc, jak bylo řečeno
již výše, záleží na předmětu ochrany. Jsou
místa se stejným statutem ochrany, která
pojmou tisíce lidí denně, někde jinde mohou
i desítky návštěvníků za měsíc vadit.
Jak tedy vypadá průměrný návštěvní
rok v Podyjí? A byl rok 2006, kdy probíhal
monitoring návštěvnosti dostatečně reprezentativní, aby závěry sčítání mohly být
zevšeobecněny i pro jakýkoliv další rok?
Pravděpodobně ano, netypická byla jen
velmi dlouhá zima (turisté se vrátili po této
zimě do Podyjí až po 15.dubnu) a nebývale teplý a krásný podzim (poslední víkend
v září byl na návštěvníky překvapivě bohatší než jakýkoliv víkend o prázdninách).
Bez ohledu na tyto 2 anomálie tedy probíhá
průměrný návštěvní rok v Národním parku
Podyjí přibližně následovně:
Zimní období (listopad – březen) se ve
všední dny na celém území parku téměř

Kraví hora - častý výletní cíl pro obyvatele Znojma

dny s největší návštěvností Velikonoční
svátky a rovněž sváteční dny na začátku
května (až stovky návštěvníků denně, jindy maximálně desítky návštěvníků denně).
V období organizovaných výletů (květenčerven) bývá více setřen rozdíl mezi všedními a víkendovými dny. Převládají ještě
mírně pěší turisté nad cyklisty, některé dny
může být však tento poměr opačný. Turisté

jsou zaznamenáváni opět spíše ve východní (znojemské) části parku, ve střední části vzrůstá návštěvnost zejména na cestách
Čížov – Hardegg a Lukov – Nový Hrádek,
západní část (Vranovsko) většinou zatím
bez návštěvníků.
Letní prázdniny (červenec – srpen) je
obdobím nejvyšší návštěvnosti, červenec
má zpravidla více návštěvníků než srpen.
Počet návštěvníků na nejfrekventovanějších cestách parku dosahuje běžně stovek
lidí denně bez ohledu na to, zda se jedná
o všední nebo víkendový den. Zcela největší pohyb na cestě Čížov – Hardegg, následují lokality ve východní části (Gruberův
mlýn, Kraví hora) i západní části parku
(okolí Vranova, Lusthaus Lesná, trasa
Lukov – Nový Hrádek). Jednoznačně již
převažují cyklisté.
Podzimní období (září – říjen) je obdobím náhlého vylidnění parku, zejména
jeho západní a centrální části. Opět velký
rozdíl mezi všedním (max. 10 návštěvníků
denně) a víkendovým dnem (desítky, místy i stovky návštěvníků denně). Víkendy
se zcela mimořádně vysokou návštěvností (období vinobraní, houbařská sezóna,
slunečné víkendy s cestami za barevným
podzimem). Převládají mírně cyklisté nad
pěšími turisty.
Všeobecně platí výše uvedené zákonitosti po celé období od znovuzpřístupnění
území bývalého hraničního pásma (od roku
1990). V období posledních 10 let se celková roční návštěvnost drží zhruba na stejné
výši a mírně kolísá v závislosti na počasí
v průběhu léta. V roce 2006 v závislosti na
číslech podrobného celoročního monitoringu byla tato návštěvnost odhadnuta na 400
– 450 tis. osob ročně.
Je to moc na tak malý národní park?
A nebo je to málo? A nebo je to právě „tak
akorát“?		
- Jan Kos -

Úhrnné počty zaznamenaných turistů v jednotlivých termínech
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Která místa v národním parku turisté
nejvíce navštěvují? (a která naopak nejméně)
Na 14 nejfrekventovanějších křižovatkách
(viz mapka na str. 4) na území Národního parku Podyjí bylo celkem 18 dní v průběhu kalendářního roku 2006 prováděno fyzické sčítání
pěších turistů, cyklistů a osob pohybujících se
jiným způsobem (zejména automobilem) na
těchto místech. Celodenní měření byla prováděna vždy mezi 9. a 17. hodinou (v zimních
měsících pouze mezi 11. a 15. hodinou), na
každém stanovišti bylo vždy zaznamenáno
odkud návštěvník přichází a kam směřuje.
Díky poměrně častým termínům monitoringu
(každý dvacátý den v průběhu roku 2006 byla
stanoviště obsazena) se podařilo poměrně
spolehlivě identifikovat nejvytíženější turistické trasy a sledovat dynamiku a vytíženost
jednotlivých stanovišť v závislosti na denním
a zejména ročním období.
Která místa národního parku jsou tedy
nejnavštěvovanější? Absolutně nejvíce turistů bylo podchyceno na stezce mezi Čížovem
a Hardeggem na křižovatkách u Hardeggské
vyhlídky (stanoviště č. 10, návštěvnost 3440
lidí) a Na Keplech (stanoviště č. 11, návštěvnost 3209 lidí). Tato návštěvnost uvádí vždy
počet lidí zaznamenaných na stanovišti v průběhu 18 monitorovacích dnů. V obou případech přesáhla 3000 lidí, mírně převládali pěší
turisté nad cyklisty.
Samotná Hardeggská vyhlídka byla identifikována jako jednoznačně nejčastější turistický cíl na území Národního parku Podyjí,
její návštěvnost je téměř dvojnásobná než
návštěvnost Nového Hrádku a přibližně trojnásobná než návštěvnost dalších 2 atraktivních vyhlídek nedaleko Znojma – Králova
stolce a Sealsfieldova kamene. Na atraktivitě tohoto cíle se významně podílí i blízkost
Hardeggu (cca 1,5 km vzdáleného), čeští návštěvníci přicházející od Čížova zpravidla navštěvují i samotný Hardegg, zatímco rakouští
turisté mají návštěvu vyhlídky spojenou občas

i s návštěvou Čížova, méně pak s návštěvou
obelisku nad Ledovými slujemi. Na křižovatce Na Keplech ze stejného důvodu převládá
jednoznačně pohyb návštěvníků od (k) Čížova a Hardeggu, zatímco pouze každý desátý

mě Šobesu i vzdálenější cíle v Národním parku Podyjí, často se pak pohybují po cyklostezce celým národním parkem mezi Vranovem
nad Dyjí, Lukovem a Hnanicemi případně po
okruhu Znojmo – Podmolí – Devět mlýnů –

Visutá lávka v Zadních Hamrech

se zde pohybuje ve směru Ledové sluje a pouze každý dvacátý využije i zeleně značenou
větev tzv. Hardeggského okruhu.
Třetí v pořadí je křižovatka Gruberův
mlýn (stanoviště č. 4, návštěvnost 3131 lidí). Jedná se současně i o místo s nejvyšším
množstvím cyklistů. Toto místo u visuté lávky
k vinici Šobes je frekventované rovnoměrněji v průběhu roku než předchozí 2 stanoviště,
pěší turisté přicházející sem parkují zpravidla
v nedalekých Hnanicích a cílem jejich cesty
je buď samotná lokalita Devět mlýnů a nebo
vinice Šobes na levém břehu Dyje. Cyklisté
pohybující se zde na kole navštěvují pak kro-

Znojmo. Dominantními směry této křižovatky
jsou směr Šobes, Hnanice a Baštův (Judexův)
mlýn (ve všech případech se jedná o souběh
pěší a cyklistické trasy), výrazně méně lidí
se pohybuje po modré pěší turistické trase ve
směru Lipinská lávka.
Křižovatka Příčky (stanoviště č. 8, návštěvnost 2017 lidí) nedaleko Lukova patří
na 4 místo co do počtu frekvence návštěvníků Národního parku Podyjí. Tato vysoká
návštěvnost je sezónní (květen – září) a jednoznačně souvisí s otevírací dobou Nového
Hrádku, v menší míře je zapříčiněna i pohybem cyklistů po páteřní cykloturistické stezce
pokračování na str. 4

Počty zaznamenaných turistů na jednotlivých stanovištích
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Která místa v Národním parku turisté nejvíce navštěvují?
pokračování ze str. 3
Vranov nad Dyjí – Lukov – Hnanice. Dynamika této křižovatky s 5 možnými směry příchodu a odchodu je odlišná pro pěší a cyklisty. V obou případech samozřejmě převládá
směr od (k) Novému Hrádku, pěší návštěvníci Nového Hrádku však volí nejkratší příchod i odchod ze směru od Lukova, cyklisté
přijíždějí nejčastěji rovněž z tohoto směru,
ale odjíždějí téměř dvakrát častěji na druhou
stranu, tedy do údolí Žlebského potoka a dále
k Hnanicím nebo ke Znojmu. Křižovatka Příč-

stezka k Lipinské lávce jsou využívány výrazně méně.
Kraví hora u Znojma (stanoviště č. 1,
návštěvnost 1622 lidí) je oblíbeným výletním
místem v dosahu města Znojma a tudíž i nejrovnoměrněji navštěvovaným monitorovacím
bodem v průběhu roku. S téměř 60 % zde rovněž převažují cyklisté nad pěšími návštěvníky, právě u cyklistů převažuje směr pohybu od
Konic ke Znojmu nad směrem opačným.
Křižovatka Zadní Hamry u visuté lávky
přes Dyji (stanoviště č. 13, návštěvnost 1507
lidí) je na druhé straně opět typicky sezón-

důvodem této nesouměrnosti je skutečnost,
že cyklisté ubytovaní v létě ve Vranově volí
k cestě do národního parku nejkratší směr přes
Zadní Hamry, pro zpáteční cestu pak většinou
využívají buď státní silnici z Lesné do Vranova anebo okliku přes Švýcarské údolí a hráz
Vranovské přehrady.
Návštěvníci křižovatky u Baštova (nebo
též Judexova mlýna – stanoviště č. 3, návštěvnost 1412 lidí) jsou téměř z 50 % podchyceni
i na 500 m vzdáleném stanovišti č. 4 u Gruberova mlýna. S téměř 60 % zde převažují cyklisté preferující jednoznačně pohyb po trase

Mapa míst, ve kterých probíhal monitoring návštěvnosti

ky je i jedním z bodů, kde převažují cyklisté
nad pěšími turisty.
Nejvýraznější převahu mají cyklisté ale na
křižovatce U Milíře (stanoviště č. 7, návštěvnost 1654 lidí) nedaleko Podmolí, zde dosahuje jejich počet téměř 75 % celkové návštěvnosti. Právě pro cyklisty zde opět platí určitá
asymetrie pohybu, převládá jednoznačně
pohyb „z kopce“, tedy od Podmolí či Lukova
k vinici Šobes, opačným směrem jezdí přibližná polovina cyklistů. Pěší turisté pak preferují obousměrný pohyb ve směru Podmolí či
vinice Šobes, směry k Lukovu či modrá pěší

ně navštěvovaným místem, v průběhu zimní
poloviny roku návštěvnost téměř žádná, naopak v létě až několik stovek lidí v průběhu dne.
S téměř 60 % převažují pěší turisté nad cyklisty, pěší turisté preferují červeně značenou
turistickou značku po levém břehu Dyje před
pravobřežní cestou značenou zeleně, cílem
pěších vycházek bývá buď samotná visutá lávka, louka pod Ledovými slujemi nebo obelisk
nad Ledovými slujemi. U cyklistů převažuje
velmi výrazně pohyb ve směru od Vranova
nad Dyjí k Ledovým slujím, resp. k Čížovu nad směrem opačným. Pravděpodobným

Gruberův mlýn – Havraníky a naopak, slepá
odbočka směrem k bývalému mlýnu Papírna
(mj. zakázaná pro pohyb cyklistů) je využívána sporadicky. Pohyb pěších turistů převažuje rovněž ve směrech Havraníky a Gruberův
mlýn, pohyb ve směru Papírna daleko frekventovanější než u cyklistů s tím, že cca 80 %
pěších turistů, kteří odbočí k Papírně dojde až
na 5 km vzdálený Sealsfieldův kámen.
Lusthaus, křižovatka nedaleko loveckého
letohrádku jižně od obce Lesná (stanoviště
č. 12, návštěvnost 744 lidí), je místem, kde
v průběhu letní sezóny proudí desítky až stov-
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(a která naopak nejméně)

Felicitina studánka - místo nejméně navštěvované

ky cyklistů, zatímco v zimních měsících jsou
dny, kdy toto místo nenavštíví nikdo. Poměr
cyklistů vůči celkovému množství návštěvníků přesahuje 60 %, významný podíl návštěvnosti zde představují i osoby pohybující se
v autech (služební vozidla Policie ČR a Správy NP Podyjí). Převládá obousměrný pohyb
po asfaltové lesní komunikaci ze směrů Vranov a Čížov, pohyb po žluté turistické stezce ze směrů Lesná a Ledové sluje je naopak
několik osob denně i v průběhu letních měsíců. Tato cesta patří vůbec k nejméně využívaným přístupovým cestám do území Národního
parku Podyjí.
Sealsfieldův kámen (stanoviště č. 2 návštěvnost 712 lidí), je velmi atraktivní vyhlídka
uprostřed 1. zóny národního parku, překvapivě málo navštěvovaná. Podíl cyklistů zde
dosahuje pouhých 40 %, na vině je pravděpodobně relativní odlehlost vyhlídkového
bodu (cca 2,5 km) od velmi frekventovaného
cykloturistického okruhu Znojmo – Podmolí
– Gruberův mlýn – zpět Znojmo. Nejfrekventovanější příchozí i odchozí směr je od jihovýchodu (tedy od Popic a Havraníků), zatímco zbývající 2 cesty (do Trauznického údolí
a k bývalému mlýnu Papírna) jsou využívá
méně (platí zejména o žluté cestě k Papírně).
Také další krásná vyhlídka na protějším
břehu Dyje Králův stolec (stanoviště č. 5,
návštěvnost 722 lidí) je i přes relativně snadnou dostupnost ze samotného Znojma poměrně málo navštěvovaná. Poměr cyklistů vůči
pěším návštěvníkům je právě opačný než na
Sealsfieldově kameni, cyklisté zde tvoří asi
56 % celkové návštěvnosti. Na vyhlídku lze
přijít pouze ze 2 směrů a možná překvapivé
je, že většina návštěvníků Králova stolce (cca

55 %) volila v roce 2006 přístup od Mašovic
a Andělského mlýna a nikoliv od Hradiště
a Znojma. Toto však letos již nemusí platit, od
jara 2007 je od Hradiště přes terasy a bývalý
lom u Znojemské přehrady vedena ke Královu stolci obnovená turistická stezka, kterou
v příštích letech mohou významněji využívat
návštěvníci této části národního parku.
Andělský mlýn (stanoviště č. 6, návštěvnost 648 lidí), lesní křižovatka dvou pěších
turistických cest a jedné cyklostezky nedaleko Mašovic je místem méně navštěvovaným,

Bývalý mlýn Papírna

zejména místními obyvateli Mašovic a turisty mířícími odtud na vyhlídku Králův stolec.
Stejně jako na Králově stolci i zde tvoří 56 %
návštěvníků cyklisté. Pěšími turisty je téměř
čtyřnásobně více využívána zelená stezka
z Gránického údolí na Králův stolec než zelená stezka z Mašovic do Podmolí, cyklisté se
pak většinou drží oficiální cyklotrasy č. 5000.
Oproti všem ostatním stanovištím je
jednoznačně nejopuštěnější křižovatkou na
území NP Podyjí, která byla v roce 2006
monitorovaná z hlediska návštěvnosti, Felicitina studánka (stanoviště č.14, návštěvnost
312 lidí). Je téměř až neuvěřitelné, že toto
velmi romantické místo v těsném sousedství
Vranovského zámku, zpřístupněné návštěvníkům 2 turistickými okruhy, je veřejností
tolik opomíjené. Navíc téměř 20 % návštěvníků přijíždí na stanoviště autem (vozy
Policie ČR, vozidla Správy Národního parku
Podyjí zajišťující práce v lesních porostech
této části parku).
Čížovský rybník (stanoviště č. 9) je místem se specifickým návštěvním režimem. Leží
na příjezdové silnici z Horního Břečkova do
Čížova, téměř 65 % dopravních prostředků
zde zaznamenaných jsou motorová vozidla.
Počet těchto vozidel přijíždějících z Horního
Břečkova na Čížov (tedy do národního parku)
se pohybuje od 20 v zimních měsících (téměř
výhradně místní obyvatelé) až do 80 o prázdninových měsících (cca 75 % návštěvníci).
Velmi výjimečná byla pak situace ze začátku
srpna 2006, kdy počet cyklistů na silnici Horní Břečkov – Čížov téměř dvojnásobně převýšil počet automobilů.
- Jan Kos -
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Do Podyjí pěšky nebo na kole?
Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá, oba způsoby jsou fajn. A koneckonců
jinak to ani vlastně pořádně nejde.
Národní park Podyjí je území velmi malé.
Jeho tvar je protáhlý od západu k východu,
šíře území v jeho nejužší části (Lukovsko,
Podmolsko) nedosahuje ani 3 km. Přidámeli k tomu náročný kopcovatý terén, zjistíme,
že zde ani není dostatečně vyvinutá cestní síť
skýtající příliš možností pro nejrůznější typy
turistiky.
Nicméně tyto možnosti tu přece jen
jsou. V minulých 17 letech, v období, které
uplynulo od zrušení hraničního pásma podél
naší západní a jižní hranice, bylo na území

partiích národního parku, které bylo provedeno opět v těsné spolupráci s Klubem českých
turistů na sklonku roku 2006. Tyto hipostezky
jsou však situovány téměř výhradně v ochranném pásmu Národního parku Podyjí a předpokládá se, že návštěvnost vlastního parku ani
v budoucnu nijak významně neovlivní.
Dá se tedy předpokládat, že současná
podoba pěší turistické a cykloturistické cestní
sítě v NP Podyjí je opravdu konečná a případné další její úpravy budou pouze kosmetické.
Z tohoto důvodu může být rovněž zajímavé
případné srovnání výsledků monitoringu návštěvnosti z roku 2006 s případnou akcí obdobného rozsahu někdy v budoucnu.

pohybu návštěvníků (pěšky a na kole) jsou
přibližně v rovnováze a ostatní způsoby
dopravy po národním parku nejsou nikterak
statisticky významné.
Přibližně 52 % lidí pohybujících se na území Národního parku Podyjí se zde pohybuje
na kole. Převaha cyklistů byla zaznamenána
na křižovatkách U Milíře (cca 74 % celkové
návštěvnosti), Lusthaus (60 %), Baštův mlýn
a Kraví hora (57 %), Králův stolec a Andělský
mlýn (56 %) a Příčky (51%). Téměř v dokonalé rovnováze jsou cyklisté a pěší návštěvníci na křižovatce Gruberův mlýn.
Dalších cca 45 % lidí se pohybuje po
národním parku pěšky. Pěší turisté mají pře-

Procentuální zastoupení jednotlivých způsobů dopravy
na sledovaných stanovištích

Národního parku Podyjí a v jeho ochranném
pásmu vytýčeno Klubem českých turistů cca
80 km pěších turistických tras a přibližně
stejné množství tras pro cyklisty. Tato síť tras
je poměrně hustá a vztáhneme-li ji k rozloze
ostatních národních parků v České republice,
dojdeme k závěru, že je nejhustší v porovnání s těmito územími. Zároveň je víceméně
konečná, to znamená, že ji nelze už dále podstatně rozšiřovat, pokud se nechceme dostat
do rozporu s ochranou těch nejcennějších přírodních hodnot národního parku.
V tomto roce stejně jako v roce uplynulém
však ještě došlo k určitému rozšíření turistické
cestní sítě v Podyjí, z nichž některé se týkalo
i území vlastního národního parku. Na podzim
roku 2006 byla vytýčena nová pěší turistická
stezka spojující Hradiště, bývalý lom u Znojemské přehrady a vyhlídku Králův stolec,
v letošním roce pak žlutě značená turistická
stezka na druhém břehu Znojemské přehrady
spojující hráz přehrady s Trauznickým údolím
a pokračující dále na Sealsfieldův kámen (obě
tyto stezky jsou pouze obnovené a vznikly
díky určitému změkčení ochranných podmínek pásma hygienické ochrany Znojemské
přehrady). Velmi významné je pak i vytýčení
stezek pro turistiku na koních v okrajových

Co nám tedy monitoring návštěvnosti
v roce 2006 napověděl o způsobu dopravy
návštěvníků uvnitř Národního parku Podyjí? Jednoznačně to, že oba 2 hlavní způsoby

vahu zejména na stanovištích Felicitina studánka (cca 69 % celkové návštěvnosti), Sealsfieldův kámen (62 %) a Zadní Hamry (59 %).
Převažují rovněž na obou stanovištích s nej-

Hardeggská vyhlídka - nejčastější cíl v Národním parku Podyjí
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vyšší frekvencí pohybu návštěvníků, tedy na
křižovatce Na Keplech (56 %) a Hardeggská
vyhlídka (55 %).
Přibližně 3 % lidí se pohybuje na území
národního parku jiným způsobem. I když se
jedná o nikterak významné číslo, stojí za to
upozornit, že na některých stanovištích se
jednalo o poměrně frekventovaný způsob
dopravy. Nejvyšší podíl těchto „jinak se pohybujících návštěvníků“ byl zaznamenán u Felicitiny studánky (téměř 18 %) a dále pak na
stanovištích U Milíře a Příčky (cca 7 %), Na
Keplech (5 %), Kraví hora (3 %), Zadní Hamry (2 %) a odbočka k Hardeggské vyhlídce
(cca 1 %). Na ostatních stanovištích nepřesáhl
jiný způsob dopravy ani 1 %, některá stanoviště (Sealsfieldův káměn, Králův stolec) jsou
technicky opravdu přístupné jenom pěšky
nebo na kole.
Pomineme-li stanoviště č. 9 Čížovský rybník na silnici s neomezeným vjezdem motorových vozidel, jehož specifické postavení
v monitoringu návštěvnosti bylo vysvětleno
v předchozím příspěvku, je nutné se krátce
pozastavit nad tím, co je to vlastně ten „jiný
způsob dopravy“. Jedná se téměř výhradně
o transport motorovými vozidly, která na území národního parku mají povolen vjezd dle
zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Policie ČR, služební vozidla Správa NP
Podyjí, vlastníci a nájemci pozemků, některé
další orgány státní správy při výkonu pracovní
činnosti apod.). Minimum vjezdů „jiným způsobem“ pak připadá na turistiku na koních,
běžecké lyžování a samozřejmě na vjezdy
motorových vozidel bez patřičného zákonného oprávnění.
Zastoupení jednotlivých způsobů dopravy
ve sledovaných termínech monitoringu určitě
není nikterak překvapující. Převažující zastoupení cyklistů v letní polovině roku a naopak
jejich absence v zimních měsících je patrná
z přiloženého grafu. Velké procento „jiného

Zastoupení jednotlivých způsobů dopravy

způsobu dopravy“ (listopad, začátek dubna)
bylo zapříčiněno skutečností, že monitoring
byl zde prováděn ve všední den a současně za
velmi špatného počasí, kdy na úkor turistů se
významně statisticky projevil výkon pracovní
činnosti subjektů výše uvedených.
O tom, že Podyjí není žádným ideálním
terénem pro běžecké lyžování, asi nikdo
nepochybuje. Relativně pěkné podmínky pro
tento způsob pohybu v přírodě, které zde
panovaly celý leden a únor 2006 a které se
zdaleka neopakují každý rok nepřilákaly na
turisticky přístupné stezky parku příliš mnoho
lidí. Spontánně vzniklé běžecké stopy vznikly
na více místech v okolí obcí národního parku
(Vranov nad Dyjí, Lesná, Čížov, Mašovice,
Hradiště), běžkaři ale preferovali spíše pole
a louky ochranného pásma národního parku
než vlastní turistické stezky uvnitř parku.
- Jan Kos -

Ne všechny cesty v Podyjí jsou hezké - cestou na
Nový Hrádek

Procentuální zastoupení jednotlivých způsobů dopravy
ve sledovaných termínech
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Jaký je názor místních obyvatel na Národní park Podyjí?
Odpověď na tuto otázku mělo pomoci
nalézt dotazníkové šetření mezi místními
obyvateli, které se uskutečnilo v srpnu
loňského roku. Šetření iniciovala Správa
Národního parku Podyjí a jeho metodickou
podporu zajistilo odborné pracoviště Ústavu
pro životní prostředí (ÚŽP), Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Uvedené

1) Demografický blok, 2) Životní prostředí
a příroda v NP Podyjí a 3) Turismus, rekreace
a udržitelný rozvoj oblasti NP Podyjí. Základ
dotazníku tvořila baterie otázek autorizovaná
ÚŽP Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, používaná k analogickým
šetřením.

skupin místních obyvatel. Nicméně se jedná
o plnohodnotný způsob sběru dat v rámci sociologických výzkumů a přináší bezpochybně
zajímavé výsledky. Vyplněné formuláře byly
následně převedeny do elektronické databáze
a statisticky zpracovány.
Demografický blok
Cílem první skupiny otázek bylo zjistit základní demografické charakteristiky respondentů
a jejich vazbu k této oblasti. Mezi nejvíce zastoupené skupiny respondentů patřili muži, ve
věku 40-59 let, se středoškolským vzděláním,
zaměstnaní v soukromém sektoru, kteří se v oblasti Podyjí nenarodili. Mezi hlavní důvody pro
příchod do této oblasti byl nejčastěji uváděn
sňatek a touha bydlet v přírodním prostředí.
Naprostá většina (93,9%) respondentů se v oblasti Podyjí cítila doma a 53,7% dotázaných
bylo spokojeno se vzhledem obce, ve které
bydlí.
Životní prostředí a příroda v NP Podyjí
Tato série otázek sledovala názory místních obyvatel v otázkách ochrany životního
prostředí, managementu NP a dále vybraných
činností Správy NP Podyjí.

Obec Havraníky na východním okrají národního parku

pracoviště se studiem názorového spektra
obyvatel v chráněných územích zabývá již
několik let např. v Národním parku Šumava,
Krkonošském národním parku, Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les nebo
navrhované CHKO Novohradské hory.
V tomto článku bychom vás rádi seznámili se základními výsledky dotazníkového
výzkumu mezi místními obyvateli. Dotazníkové šetření bylo součástí projektu zabývajícího se monitoringem turistického ruchu
na území národního parku. Tento projekt byl
financován ze zdrojů Evropské Unie v rámci
programu INTERREG III A. Dotazníkového
šetření se uskutečnilo mezi obyvateli obcí
ležící v blízkosti Národního parku (NP) Podyjí či přímo v něm. Vybranými obcemi byly:
Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov,
Hradiště, Konice, Lesná, Lukov, Mašovice,
Onšov, Podmolí, Podmýče, Popice a Vranov
nad Dyjí. Cílem tohoto šetření bylo charakterizovat místní populaci vybraných obcí, její
názory, postoje a připomínky vůči národnímu
parku a stávajícímu managementu.
Při přípravě dotazníku spolupracovalo
pracoviště ÚŽP se Správou Národního parku
Podyjí. Tak bylo možné vytvořit dotazník,
který se snažil zjistit postoje místních obyvatel k aktuálním problémům v daném
území. Výsledkem byl dotazník obsahující
31 otázek a pokrývající tři základní oblasti:

Jednotlivé dotazníky byly rozeslány poštou
společně s průvodním dopisem, v němž byly
pokyny pro vyplnění dotazníku a informace kdy
a kde budou vyplněné formuláře sbírány (např.
obecní úřad, obchod apod.). Další možností
pro kooperující respondenty bylo zaslat dotazníky přímo na řešitelské pracoviště Ústavu
pro životní prostředí. Celkem se podařilo
získat 177 kompletně vyplněných dotazníků
s návratností cca 10%. Tento způsob sběru dat
mohl do jisté míry ovlivnit zapojení různých

Kaplička v Čížově

První otázka se zabývala postojem místních
obyvatel k národním parku obecně. Na 52,3%
dotázaných hodnotilo existenci NP pozitivně
a 42,0% naopak negativně. Pouhých 35,0%
respondentů vědělo o konkrétním ekologickém
problému v NP. Technická vybavenost obcí
byla nejčastěji zmiňovaných problémem ze
strany místních obyvatel. Přibližně polovina
(51,2%) dotázaných hodnotila současný režim
ochrany přírody v NP jako přísný. S tvrzením,
že existence NP zvyšuje atraktivitu celého
území souhlasilo 76,7% dotázaných. Stav lesů
NP hodnotilo negativně 48,6% respondentů.
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Pouze 13,6% dotazovaných vědělo o existenci
dotačních programů zaměřených na podporu
obyvatel žijících v oblastech s omezeními vyplývajícími z režimu národního parku.
Při hodnocení činnosti Správy NP Podyjí bylo nejvíce respondentů nespokojeno
se správou jako s úřadem (70,9%). Podle
uvedených komentářů převážně kvůli regulaci stavebních činností v dotčených obcích
a celé řadě jiných omezeních vyplývajících
z režimu NP. Vysoká byla také nespokojenost
(48,8%) s činností Správy NP jako organizace
hospodařící v lesích NP. Část respondentů
považovala současnou intenzitu těžby na
území NP za neudržitelnou. Naopak nejvíce
respondentů (62,5%) bylo spokojeno s činností
Správy NP jako organizace pečující o turistické
stezky na území NP. Téměř polovina (48,2%)
místních obyvatel se cítila ovlivněna existencí
národního parku, častěji se pak respondenti cítili ovlivněni negativně (62,0%).
V poslední baterii otázek tohoto tématického bloku vyjadřovali respondenti souhlas či
nesouhlas s uvedenými tvrzeními. S tvrzením
„Lesy NP jsou v dobrém zdravotním stavu“
souhlasilo 42,3% respondentů a nesouhlasilo
41,2%. S výrokem „Lesy NP působí neuklizeným dojmem“ souhlasilo 49,4% a nesouhlasilo 45,5% respondentů. Názor, že lesy NP by
měly plnit také hospodářskou funkci zastávalo
pouze 22,4% místních obyvatel, opačný názor mělo 68,4% dotázaných. S ponecháváním
většiny dřevní hmoty v lesích NP nesouhlasilo
65,2% respondentů. Provoz vranovské elektrárny by bylo vhodné změnit podle 27,2%
respondentů. Až 60,8% dotázaných souhlasilo
tvrzením, že zemědělská půda v bezprostředním
okolí NP by měla být obhospodařována
extenzivně. Téměř 70% místních obyvatel ne-

Popická kaple na okraji vřesovišě

Kostel a rybník v Lukově

souhlasilo s přísnějším posuzováním stavební
činnosti ve svých obcích.
Turismus, rekreace a udržitelný rozvoj oblasti NP Podyjí
Poslední tématický blok se zabýval otázkami z oblasti turismu a místního rozvoje.
Stávající úroveň komunikace mezi Správou
NP a svou obcí nedokázalo zhodnotit 46,0%
respondentů, jako nevyhovující ji označilo
32,8% respondentů. Až 65,5% místních mělo
pocit, že se nemůže podílet na rozhodování
o důležitých věcech ve svém bydlišti. Téměř
tři čtvrtiny respondentů hodnotilo nabídku
pracovních příležitostí v oblasti Podyjí za
nedostatečnou a 92,6% dotázaných uvedlo,
že nemá ekonomický příjem z cestovního ruchu. Spokojeno se svou ekonomickou situaci
bylo 44,6% respondentů, opačného názoru
bylo 53,1% dotázaných. Podle 45,1% místních,
přítomnost turistů zvyšuje životní náklady.
Názor, že přítomnost turistů nemá vliv na výši
životních nákladů pro místní obyvatele za-

stávalo 46,8% dotázaných. Necelé tři čtvrtiny
(74,9%) respondentů zastávaly názor, že jim
intenzita turistického ruchu na turistických
stezkách či v okolí jejich bydliště nevadí. Jako
nejvíce rušivý projev turismu byl nejčastěji
označen (36,6%) nepořádek a odpadky.
V závěrečné části dotazníku měli respondenti prostor pro vyjádření svých dalších
připomínek a komentářů, který celá řada z nich
také využila. Nejčastěji se komentáře týkali
kritiky zásahů správy NP do stavebních záměrů
v obcích, těžby dřeva v NP a otázky pravomocí
a chování zaměstnanců NP. Také se zde objevila i řada doporučení, např. rozšíření činností
parku v oblasti ekologické výchovy, účinnější
propagace celého regionu, vyšší postihy pro
neukázněné návštěvníky či vstřícnější komunikace s místními obyvateli. Podrobné výsledky ankety včetně komentářů jsou k nahlédnutí
v závěrečné zprávě projektu přímo na Správě
Národního parku Podyjí či na Ústavu pro
životní prostředí.
Závěr
Hlavním cílem článku bylo seznámit
veřejnost se základními výsledky výzkumu.
Dotazníkové šetření pomohlo identifikovat hlavní oblasti střetu zájmů mezi správou
NP a místními obyvateli a je nyní na obou
zúčastněných stranách, aby se pokusily najít
smírná řešení. Nejpalčivějšími problémy vyplývající z výsledků průzkumu jsou regulace
stavební činnosti v obcích, těžba v lesních porostech a spíše restriktivní management parku
z pohledu místních obyvatel. Řada respondentů
zastávala
pozitivní
přístup
k ochraně
přírody i existenci NP, nicméně nesouhlasila
s některými výše uvedenými postupy správy.
Jediným účinným nástrojem pro minimalizaci
sporů mezi národním parkem a místními je
komunikace a společná snaha o hledání řešení.
Je však nutné mít na paměti, že činnost správy
NP se z velké části opírá o zákonné předpisy.
- Klára Najmanová -
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A jaký je názor jeho návštěvníků?
I odpověď na tuto otázku mělo pomoci
zodpovědět dotazníkové šetření, iniciované
Správou Národního parku Podyjí v těsné
spolupráci s Ústavem pro životní prostředí
(ÚŽP) Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy. Vytváření obou dotazníků (pro názory místních obyvatel a pro návštěvníky)
probíhalo zároveň, některé otázky byly
záměrně pokládány stejně, aby bylo možno
srovnat názory obou oslovených skupin.
Některé otázky byly navíc formulovány
i tak, aby bylo možno je srovnat s názory
návštěvníků jiných národních parků, kde
ÚŽP prováděl obdobná šetření v minulých
letech.
Dotazníkové
šetření
probíhalo
v rámci monitoringu návštěvnosti na 14
nejfrekventovanějších křižovatkách Národního parku Podyjí v průběhu 8 monitorovacích termínů v měsících červen – září 2006.
Otázky ve formě řízeného pohovoru pokládali předem vyškolení studenti Gymnázia
a Střední pedagogické školy Pontassievská
ulice ve Znojmě, respondenti (pouze starší
15 let) byli oslovováni metodou náhodného výběru. Z celkového množství 258
oslovených odmítlo odpovědět pouze
7 respondentů, návratnost vyplněných
dotazníků byla tedy více jak 97 %. Vzhledem
k blízkosti pětatřicetitisícového města Znojma musela být hned zpočátku řešena otázka,
zdali obyvatele Znojma lze považovat za
návštěvníky parku a nebo zdali je považovat
za místní obyvatele a nezahrnovat je do dále
zpracovávaného vzorku návštěvníků. Nakonec byli obyvatelé Znojma a jeho okolí
do vzorku návštěvníků zahrnuti, jejich
odpovědi tvoří cca 25 % údajů získaných
v tomto šetření.
Z celkového množství 251 respondentů
bylo 57 % pěších návštěvníků a 43 %
cyklistů. Tento poměr samozřejmě nekopíruje celoroční zastoupení návštěvníků
podle způsobu dopravy po území národního parku, nicméně logicky vyplývá ze
snadnějšího uskutečnění rozhovoru s pěším
návštěvníkem než s rychleji se pohybujícím
cyklistou. Vzhledem k prázdninovému období převládaly (51 % odpovědí) týdenní
pobyty v Podyjí před pobyty jednodenními
(26 %), víkendovými (13 %) či delšími než
týden (10 %). Bylo osloveno téměř 96 %
občanů České republiky, cizinci (zejména
Rakušané) tvořili pouze 4,5 % dotazovaných,
toto číslo lze rovněž považovat za reprezentativní z hlediska celkové návštěvnosti
Národního parku Podyjí.
Potěšitelné z odpovědí respondentů bylo, že téměř 95 % oslovených vědělo o existenci národního parku již před příjezdem do
Podyjí, navíc cca 58 % celkově oslovených

existenci národního parku považuje za
obecně známou skutečnost a jen zbytek
se o parku dověděl jiným způsobem (od
známých, z médií, internetu apod.). Ještě
potěšitelnější bylo, že 24 % návštěvníků
by bez existence národního parku do Podyjí vůbec nepřijelo, dalších téměř 39 %
uvedlo, že existence národního parku hrála
při výběru jejich pobytu významnou roli.
Jako hlavní motiv pobytu v národním parku
dotázaní uvedli poznávání přírody a jejích
krás (35 %), sportovní vyžití (24 %) či klid
a odpočinek (23 %).
Na rozdíl od místních obyvatel (mezi
nimi pouze 44 % spokojených) vnímalo stav
lesa pozitivně téměř 91 % návštěvníků. Více
jak 90 % návštěvníků bylo rovněž spokojeno
s informačním systémem v národním parku.
Za nejzávažnější negativní dopady turismu
byla považována nekázeň návštěvníků
(cca 27 %), odpadky a nepořádek (23 %),
poškozování vegetace (15 %) či eroze na
stezkách (13 %). Společné užívání některých
stezek cyklisty a pěšími turisty vnímá jako
konfliktní překvapivě jen 14 % dotázaných,
konflikt s turisty na koních pouze 13 % dotázaných. Dotázaní zpravidla oceňovali klid

Vyhlídka Králův stolec

a nízký počet návštěvníků Národního parku
Podyjí, intenzita turistického ruchu na cestách národního parku byla hodnocena jako
optimální u 52 % dotázaných, na skalních
vyhlídkách pak u 48 % dotázaných. Více jak
51 % respondentů podporuje ale umožnění
vstupu i do nejohroženějších částí Národního parku Podyjí.
Zajímavý je postoj návštěvníků národního parku k možnosti placeného vstupu do
parku. Přibližně 45 % dotázaných je ochotno za vstup platit, z tohoto množství cca 52
% je ochotno platit částku do 20 Kč, 38 %
částku do 50 Kč a 10 % částku do 100 Kč,
vyšší částku pak není ochoten platit nikdo.
Mezi návštěvníky z blízkého okolí parku byla zaznamenána podstatně nižší ochota platit
vstupné do národního parku.
Náklady na dovolenou v Podyjí si
pochvalovalo více jak 66 % dotázaných,
neutrálně se vyslovilo celkem 31 % dotázaných a nespokojenost vyjádřila pouze
necelá 3 % dotázaných. I tento postoj je
v poměrně velkém kontrastu se zjištěními ve
všech ostatních národních parcích ČR, kde
jsou prokazatelně vyšší ceny.
- Jan Kos -
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Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
Základní fakta
Chráněná krajinná oblast a biosférická
rezervace Třeboňsko zaujímá část Třeboňské
pánve mezi městy Veselí nad Lužnicí a České Velenice v jihovýchodní části Jihočeského
kraje při hranicích s Rakouskem. Jako oblast
mimořádného přírodovědného významu bylo
Třeboňsko zařazeno v roce 1977 v rámci pro-

ostatním velkoplošným chráněným územím
České republiky oblastí od středověku intenzivně přetvářenou a do značné míry přeměněnou
člověkem. Vodní plochy rybníků, řek a jezer
vzniklých těžbou štěrkopísků zaujímají okolo
15 % rozlohy. Přibližně 45 % plochy pokrývají lesy, necelých 30 % území tvoří zemědělská krajina. Do CHKO je zahrnuto 68 obcí

Výlovy rybníků patří neodmyslitelně k podzimní atmosféře Třeboňska.

gramu „Člověk a biosféra“ do sítě biosférických rezervací UNESCO. Chráněnou krajinnou oblastí o rozloze 700 km2 bylo vyhlášeno
15. listopadu 1979. CHKO Třeboňsko je oproti

a osad, z nichž většina leží na jejích hranicích.
Největším městem je Třeboň se 7300 obyvateli. Podstatnou část CHKO Třeboňsko tvoří
plochá Třeboňská pánev zhruba v nadmořské výšce 450 m a ve východní
části vyvýšeniny Kardašořečické pahorkatiny a jižní výběžky
Javořické vrchoviny. Přirozenou
osou území CHKO a tokem
odvodňujícím podstatnou část
Třeboňské pánve je řeka Lužnice. Délka toku v CHKO je 73,2
km, přičemž v horní části až po
rybník Rožmberk v délce 53,4
km řeka bohatě meandruje. V této části nivy se rovněž nachází
přes 500 trvale zvodnělých tůní
a starých meandrů. Dalšími většími toky jsou Nežárka a Dračice.
Vedle těchto přirozených toků je
pro CHKO Třeboňsko charakteristická složitá síť umělých stok
a kanálů. Slouží jak k vypouštění, tak k napájení rozsáhlých soustav rybníků. Významným fenoménem Třeboňska jsou rašeliniště nazývaná blata, která většinou vznikla zarůstáním mokrých proláklin v bývalé nivě řeky
Lužnice. Mezi nejvýznamnější
z nich patří např. Žofinka, Široké blato, Červené blato či Losí
blato. Mnoho menších rašelinišť
najdeme ale téměř po celém úze-

mí. V severní části Třeboňska (rezervace Ruda
u Horusic) se tvořila rašeliniště na vývěrech
artézských vod.
Pohled do historie
První rybníky na Třeboňsku jsou zmíněny v době vlády Karla IV., největšího rozmachu však dosáhla výstavba rybníků na přelomu 15. a 16. století. Toto období je spojeno
s osobností Štěpánka Netolického, který založil
Zlatou stoku a vybudoval celou řadu velkých
rybníků. Jeho současníkem a pokračovatelem
byl Mikuláš Ruthard z Malešova, zakladatel Chlumské rybniční soustavy. Jakub Krčín
z Jelčan převzal už dobře a účelně uspořádané
rybniční hospodářství, aby je řídil a rozšiřoval
ve službách Rožmberků až do roku 1590. Na
Třeboňsku neproběhlo hromadné rušení rybníků, které v 17. a 18. století postihlo ostatní rybníkářské oblasti Čech. Dnes rybníky pokrývají
více jak 10 % plochy CHKO. Z 465 rybníků
o celkové ploše 7 450 ha je největší Rožmberk
o výměře 658 ha, mnoho dalších rybníků dosahuje rozlohy přes 100 ha. Na mnoha místech
zůstala zachována vesnická stavení, kapličky a boží muka s prvky tzv. selského baroka,
které se na Třeboňsku rozšířilo koncem 18.
a v první polovině 19. století. Město Třeboň
je vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Rovněž historické rybniční soustavy a jejich
části, jako např. tok Zlaté stoky a Nové řeky,
rybníky Svět a Rožmberk, jsou chráněny jako
historické technické památky. Nejvýznamnější
vodní a mokřadní plochy, zahrnující mj. 70 %
výměry rybníků, jsou od roku 1990 evidovány
jako mokřad mezinárodního významu podle
Ramsarské úmluvy a od roku 1993 je dle téže
úmluvy registrována i část zdejších rašelinišť.
V CHKO bylo k 31. 12. 2006 vyhlášeno 31
maloplošných zvláště chráněných území a 41

PR Losí blato tvoří převážně starší rozvolněné
blatkové bory a podmáčené smrčiny.
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Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
pokračování ze str. 11
památných stromů (resp. jejich skupin).
Co zde roste a žije
Vlhká krajina Třeboňska je bohatá na
mechy, kterých zde roste přes 220 druhů a ze 42
druhů rašeliníků popsaných v celém světě jich
bylo v Třeboňské pánvi nalezeno 38. Z velkého bohatství vyšších rostlin najdeme významné druhy hlavně na rašeliništích, v mokřadech
nebo třeba na obnažených dnech četných rybníků. Je mezi nimi řada unikátů, které u nás
nikde jinde nenajdete, např. masnice vodní.
Mezi zvířaty vynikají na Třeboňsku hlavně ptáci, kterých zde bylo zjištěno téměř 280
druhů, z nichž nejméně 182 zde více či méně
pravidelně hnízdí. Velká koncentrace rybníků,
vodních toků a močálů dělá z Třeboňska jednu
z atraktivních lokalit Střední Evropy pro vodní a mokřadní ptáky. Na hladinách rybníků se
v době migrace, především v podzimním období, zdržuje více než 20 000 jedinců. V hlubokých lesích a rozsáhlých rašeliništích nachází
dostatek klidu i náš největší savec los evropský,
vodní plochy jsou zase domovem vydry říční.
Drobných i větších tůní, rybníčků, mokřadů či
pískoven využívá mnoho druhů obojživelníků.
Není žádnou vzácností setkat se zde s některými z ohrožených druhů, třeba ropuchou krátkonohou, kuňkou obecnou nebo čolkem velkým.
Nesmírně bohatá je také skupina bezobratlých

Přírodní památka Pískovna u Františkova
s výskytem zajímavých druhů živočichů vázaných
na písčité biotopy

živočichů jako je hmyz, pavouci a mnoho dalších. Mohutné duby na hrázích rybníků obývá
tesařík obrovský nebo páchník hnědý, mokřady a vody zase mnoho druhů potápníků, vodomilů nebo vážek. Na Třeboňsku však najdeme
i drobné lokality hostící teplomilné a suchomilné rostliny a živočichy. Mezi nejvýznamnější
patří písečné přesypy u Vlkova a Lužnice.
Něco na závěr
Kdo chce alespoň trochu poznat Třeboňsko, tak tomu rozhodně jedna návštěva nebu-

de stačit. Vnímání této pestré krajiny nezávisí pouze na ročním období, ale také na úhlu
pohledu. Jiné prožitky člověk získá jako vodák
proplouvající mezi popadanými kmeny stromů a odolávající náporu komárů (radujících
se, že jste dorazili vy k nim), jiné jako cyklista
brázdící cesty necesty a jiné jako poutník procházející ztichlou zimní krajinou rybníků. Třeboňsko dopřeje člověku možnost dojet vlakem
do přirozeného centra (Třeboň), projít si město,
navštívit zámek. Zároveň ho hned za hradbami čeká Svět skutečně s velkým S (rybník
Svět). Návštěvníkům se poštěstí obejít během
pár chvil celý Svět, narazit na krásné duby na
hrázi a třeba i zahlédnout tesaříka obrovského.
Stačí odbočit z hlavních cest a můžete vidět
rybník zakrytý kvetoucím stulíkem, na podzim
v mlze pozorovat volavky, na jaře poslouchat
zpěv žab, v květnu vdechovat vůni rojovníku
na blatech, v podzimním tichu v úkrytu očekávat losa či vydru, sbírat borůvky, brusinky
a ostružiny nebo třeba jen barevné listí, objevit
pravý písečný přesyp, napít se piva v místním
pivovaru, obdivovat staré osamělé statky nebo
snažit se zapamatovat alespoň některá jména
rybníků (a že jsou mnohá poetická) – Rod,
Víra, Naděje, Láska, Svobodný, Strakatý, Pilný, Divný, Káňov, Koclířov, Nevděk, Starý
Hospodář…a třeba si zkoušet spřádat etymologii jejich názvů.
Pavlína a Václav Křivanovi

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Kalendář vycházek pro veřejnost
Říjen
6. 10. sobota – Podzimním lesem
Vedoucí: Jaroslav Ponikelský - Správa Národního
parku Podyjí
Sraz: 9.00 Lukov, před hospodou u Všetečků
Trasa: Lukov - Čížovský kopec - Klaperův potok - Lukovská horka - Lukov, cca 10 km středně
náročným terénem, předpokládaný návrat do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina
Zaměření: ukázky možných postupů v trvalé péči
o les
20. 10. sobota – Hrádky a kostely mezi
Jevišovkou a Rokytnou
Vedoucí: Jiří Kacetl – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo, Zdeněk Čižmář
– Ústav archeologické památkové péče
Sraz: 9.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu

Trasa: Znojmo – Plaveč – Mikulovice – Přeskače
– Běhařovice – Slatina – Jevišovice – Bukovina
- Znojmo
Doporučené vybavení: jídlo na celý den
Poznámka: předchozí přihláška do 10. 10. 2007 u
Petry Formanové
(e-mail: formanova@nppodyji.cz, tel.: 515 282 257)
Vstupné: 100,- Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem)
Zaměření: drobné památky a archeologické lokality
severně od Znojma
Upozornění: při nedostatečném počtu účastníků
může být exkurze zrušena

Podyjí
Sraz: 12.00 Vranov nad Dyjí, u restaurace
Formóza
Trasa: středně náročným terénem max. 9 km s
ohledem na sněhové podmínky, návrat do 17.00
Doporučené vybavení: pevná obuv
Zaměření: rozloučení s rokem 2007 v zimní
přírodě

Prosinec
31. 12. pondělí – Silvestrovská vycházka na
Vranovsko
Vedoucí: Tomáš Vrška - Správa Národního parku
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