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Vážení čtenáři,
v předvánočním čase vám přichází na stůl
poslední číslo Podyjského listí v roce 2007.
Přináší velmi různorodé příspěvky. Vzhledem
k aktivitám naší správy na poli „ochranářské
diplomacie“ jsou některé věnovány vrcholné
mezinárodní konferenci, která proběhla na podzim 2007 v Českém Krumlově, jakož i dalším
aktivitám souvisejícím s činností mezinárodní federace EUROPARC. Za velmi důležité
považujeme rovněž informování veřejnosti o
dalším režimu ve zvláště chráněných územích (a
speciálně v Národním parku Podyjí) po vstupu
republiky do Schengenského prostoru (tyto příspěvky najdete na str. 9-10).
I když v suchém roce 2007 logicky utichl
zájem o povodňovou problematiku, mapovala
naše správa ve spolupráci se Správou Nationalparku Thayatal veškeré rizikové dřeviny v údolí
Dyje mezi Vranovem a Znojmem tak, aby mohla být provedena likvidace těch nejrizikovějších,
které představují určitou hrozbu pro Znojemskou přehradu při případných dalších povodňových stavech. Informaci o tomto mapování
přinášíme na str.6-7.
Příspěvek, který se tak trochu vymyká článkům, které běžně přinášíme v našem informačním zpravodaji, je hned ten úvodní. Zaslal nám
ho RNDr. Arnošt Dudek DrSc., významný český
odborník v oboru geologie a petrografie.
Právě neživá příroda skýtá celou řadu dalších zajímavých námětů pro další čísla Podyjského listí. Vždyť geologie a geomorfologie
středního Podyjí není problematikou, která zajímá jen odborníky řešící složité otázky vývoje
zemské kůry. Současně je i tématem, které trvale
přitahuje pozornost většiny návštěvníků Podyjí.
Spousta jevů neživé přírody (morfologie údolí,
jeho vývoj, vznik zajímavých skalních útvarů,
kamenných moří apod.) je zajímavá už na první
pohled a stojí za podrobnější vysvětlení. Vzhledem k tomu, že příspěvky tohoto druhu se na
stránkách Podyjského listí objevovaly v minulosti spíše výjimečně, budeme se do budoucna
snažit informovat naše čtenáře i o těchto zajímavostech.
Jan Kos
redakce Podyjského listí

GEOLOGIE NP PODYJÍ

Mělo poznání geologické stavby Podyjí
význam pro vývoj geologických věd?
Při procházce nebo putování údolím Dyje
mezi Znojmem a Vranovem n.D. si nemůžeme
nevšimnout vedle nádherných morfologických tvarů povrchu a různě tvarovaných skalních útvarů i vlastních hornin, které je budují.
A pozorněšjímu pozorovateli jistě neunikne
ani skutečnost, že horniny mají různý vzhled
a v závislosti na jejich charakteru a složení se
mění i tvary a sklony údolních svahů. Na mnoha místech je skalní podloží zakryto svahovými hlinami a sutěmi, pokrytými pozoruhodnou
vegetací, jinde vystupují skalky masivních
hornin, a někdy v zářezu koryta řeky a častěji v zářezech krátkých bočních údolíček, nebo
lidmi vybudovaných cest, i horniny měkké,
břidličnaté a snadno se rozpadající. Na prvý
pohled rozpoznáme masivní granity (žuly), bílé
zaoblené tvary krystalických vápenců (mramorů) nebo rozpadavé břidličky lesklých fylitů,
hrubě šupinatých svorů (často s krystaly granátů a kyanitu) nebo černé smouhy grafitických
hornin. Užitečný přehled, kde je možno různé
typy hornin nalézt, podává pro návštěvníka
přehledná geologická mapa národního parku
vydaná Českou geologickou službou, která
upozorňuje i na některé zajímavé lokality. Rád
bych zdůraznil i skutečnost, že území národního
parku je geologickým objektem prvního řádu,
nejen zajímavým, ale i velmi významným pro
poznání geologické stavby Evropy (evropských

variscid) a pro rozvoj gelogických věd vůbec.
Geologický profil, který poskytuje údolí
Dyje, hluboko zaříznuté do třetihorní paroviny,
je jedním z nejvýznamnějších profilů Českým
masivem u nás. Obnažuje (sice nesouvisle, ale
přece jen dostatečně) styk několika základních stavebních jednotek Českého masivu. Na
západě, sz. od Vranova n.D., je to ve velkých
hloubkách metamorfované moldanubikum,
představující centrální zónu hercynského orogenu. To spočívá na slaběji přeměněných horninách moravika, v kterých je zaříznut kaňon
Dyje a které sahají od Vranova až k Podmolí
a do údolí řeky na JZ od této obce. Nejvýchodnější část území národního parku až ke Znojmu
budují již horniny dyjského masívu, který je
součástí brunovistulika, nejstarší doposud zjištěné geologické jednotky na území republiky
(600 Ma a snad i více).
Ohromný význam geologického profilu
údolím Dyje si geologové začali uvědomovat až
v době, kdy rozvoj geologie a petrografie vedl
k poznání důležitosti metamorfovaných hornin
pro analýzu geologických struktur a pro pochopení průběhu horotvorných pochodů a stavby
zemské kůry.
Východní okraj Českého masívu v Rakousku a na Moravě (Waldviertel a Hrubý Jeseník)
poskytl též stěžejní doklady pro F. Beckeho
dokončení na str. 2

Kamenná stáda vznikla zvětráváním žul ve východní části národního parku
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V Českém Krumlově se sešli ochránci přírody z celé Evropy
pokračování ze str. 1
(1903), jednoho ze zakladatelů nauky o metamorfovaných horninách, pro objasnění metamorfních pochodů i činitelů vedoucí ke vzniku metamorfitů. Příkrovová stavba horských
oblastí byla poznána a prokázána postupně
v poslední čtvrtině 19. století zejména na zvrásněných sedimentárních komplexech alpinského
pásma. A byl to pak F.E.Suess (1908, 1912 ad.),
který v údolí Dyje a Svratky rozeznal existenci
příkrovové stavby i v hlubších částech zemské
kůry. Analýza stavby na profilu v údolí Dyje
a dalších profilech prokázala příkrovovou stavbu i v metamorfovaných komplexech krystalinického fundamentu, v hlubokých řezech hercynského orogenního pásma vzniklého před cca
330 Ma. Příkrovová stavba fundamentu byla
později prokázána i v jiných horstvech různého
stáří.
Jak tedy vypadal obraz vzniku stavby jv.
okraje Českého masívu vytvořený F.E. Suessem? Předpolí hercynského orogenu tam budovaly velké žulové masivy dyjský a brněnský,
na které byly nasouvány od západu k východu
subhorizontální příkrovy moravika, tvořené
pestrou sérií metamorfovaných hornin - fylitů,
svorů, kvarcitů, erlanů, mramorů, grafitických
hornin až grafitů a přeměněných bazických
vyvřelin - amfibolitů. Ve svrchní části horninového (i příkrovového) sledu je mohutné těleso bítešské ortroruly, přeměněné granitoidní
intruze, která pronikla do původně usazených
komplexů a byla metamorfována spolu se svým
kontaktně přeměněným pláštěm. Důležité je, že
tektonicky výše ležící příkrovy jsou intenzivněji
metamorfované než příkrovy nižší - tektonicky
podložní, ačkoli pocházejí z větších hloubek. Je
zde tedy obrácený metamorfní sled - horniny
vzniklé ve větších hloubkách a za vyšších tlaků
leží nyní nad horninami slaběji přeměněnými,
vzniklými ve svrchněšjích čátech kůry. Stavebně nejvyšší část příkrovového sledu pak tvoří

Jeden ze zajímavých skalních útvarů na Kočárové cestě pod Ledovými slujemi

mohutná deska metamorfitů moldanubika, které
vznikly v největších hloubkách a za nejvyšších
teplot a tlaků, a již za částečného tavení hornin
(již mimo území NP).
Tato brilantní hypotéza vysvětlující nejlépe
pozorovaná fakta nebyla ze začátku obecně přijímána, ale pozdější výzkumy i práce z posledních let prokazují její principiální správnost.
V posledních desetiletích byla v prostoru národního parku shromážděna řada nových a přesnějších poznatků, byly zjištěny skutečné teploty a tlaky, které vedly ke vzniku jednotlivých
metamorfovaných hornin, radiometricky bylo
určeno stáří metamorfních pochodů, předmetamorfní stáří některých původních vyvřelin
i stratigrafické postavení některých předmetamorfních sedimentů. Podrobně byly prostudovány i tektonické podmínky vzniku stavby,
směry transportu i teplotní a tlakové poměry
v nichž pohyby probíhaly. Některé poznatky

Při vzniku skalního hřibu se výrazně uplatnilo mrazové zvětrávání

mají jen místní význam, většina je důležitá pro
celý hercynský orogen ve střední a západní
Evropě, a některé jsou platné obecně. Během
studií se vynořilo mnoho nových problémů, pro
řadu otázek je stále nabízeno několik odlišných
řešení, o nichž se živě diskutuje. Zájem geologů a petrologů o území národního parku se
rozhodně nezmenšuje a význam této klasické
oblasti tektoniky a petrologie nepochybně dále
poroste.
		
- Arnošt Dudek RNDr. Arnošt Dudek, DrSc. - autor výše
uvedeného příspěvku je jedním z našich nejvýznamnějších geologů a petrografů. Jako pracovník Ústředního ústavu geologického se podílel
na výzkumu krystalinika Českého masivu a na
zpracování celé řady geologických map a schémat hlubinné stavby. Jako vysokoškolský učitel
na pražské universitě i jako autor nesčetných
odborných publikací a učebnic se zasloužil
o rozvoj české geologie.
Pro nás na Znojemsku může být nadmíru
zajímavé, že A. Dudek dlouhodobě věnuje svoji
pozornost východnímu okraji Českého masivu
a jeho stavbě v podloží karpatské předhlubně.
Podyjí, ta úžasná krajina na styku dvou zcela
odlišných geologických jednotek, na něj zcela určitě zapůsobila už v mládí (v roce 1950
maturoval na znojemském gymnáziu) a už jej
nepustila.
Mezi stovkami odborných článků je A.
Dudek i autorem nebo spoluautorem pro geologa nepostradatelných knih jako jsou např. Atlas
hornin (1970, 1984), Regionální mineralogie
ČSSR (1981), Petrografické tabulky (1962). Pro
poznání regionální geologie je velmi významný
Přehled geologických a petrografických výzkumů Českomoravské vrchoviny a dolnorakouské Lesní čtvrti vydaný Nakladatelstvím ČSAV
v roce 1958. 				
		
- Jaroslav Šmerda -

Do malebného historického srdce
jižních Čech zavítalo přes 330 představitelů
nejrůznějších
vládních
i nevládních
ochranářských institucí z 24 členských států
federace EUROPARC, aby ve dnech 26.-30.
září 2007 rokovalo o mezinárodní spolupráci
v ochraně přírody. Celoevropskou konferenci EUROPARC 2007 s mottem „Nature
- bridging borders“ zahájili prezidentka federace EUROPARC Erika Stanciu, ministr
životního prostředí Martin Bursík, hejtman
Jihočeského kraje Jan Zahradník a starosta
Českého Krumlova Luboš Jedlička.
Program konference začal 3 plenárními
přednáškami na téma „Fenomén hranice
v přírodě a krajině“ zakončené panelovou
diskusí s přednášejícími, kterými byli Jan
Pokorný z Akademie věd ČR, Lassi Karivalo z finské státní agentury Metsähallitus
a Ladislav Miko, ředitel odboru ochrany
přírodních zdrojů Evropské komise v Bruselu. Odpoledne prvního dne zaplnilo 11 odborných workshopů zabývajících se problematikou evropské soustavy chráněných
území Natura 2000, ochrany přírodních
hodnot vojenských prostorů a cvičišť, spolupráce chráněných území ležících na společné
státní hranici, ochrany a tvorby biologických
koridorů, zabránění další fragmentace krajiny, ale i problematikou ochrany pobřežních
a mořských krajin Evropy. Druhý den konference se konalo 11 celodenních tématických exkurzí do vybraných území Šumavy,
Bavorského lesa, Novohradských hor, Blanského lesa a Třeboňska.
Třetí den konference byl již tradičně
věnován výročnímu plenárnímu zasedání,
kde byli členové federace EUROPARC
seznámeni s pracovní a finanční analýzou
uplynulého roku, rokovali o novém akčním
plánu a strategii federace na období let 20082012 a usnesli se, že příští konference se
uskuteční v rumunském Brašově. Součástí

Pohled do jedné z jednacích místností
konference

Evropští ochranáři si zvolili pro své jednání malebný Český Krumlov

plenárního zasedání bylo rovněž vyhodnocení a udělení certifikátu za příkladnou spolupráci přeshraničních chráněných území,
které letos získala německo-holandská dvojice přírodních parků Maas Schwalm-Nette
Nature Park a také český Národní park
Podyjí a rakouský Národní park Thayatal.
Certifikát za příkladnou realizaci projektu
udržitelného turismu v chráněných územích
získalo 12 chráněných území ze Španělska,
Francie, Spojeného království, Německa
a Finska. Na slavnostním galavečeru, kterým
vrcholila konference, zazářila především
Česká republika. Letošní medaili Nadace Alfreda Toepfera za celoživotní přínos pro evropskou ochranu přírody obdržel RNDr. Jan
Čeřovský, významný český botanik a dlouholetý pracovník české ochrany přírody.
Jedno ze tří cestovních stipendií téže nadace
získala Mgr. Květa Černohlávková, která se
v Krkonošském národním parku věnuje projektu Mladých strážců. Během uplynulých 10
let je již čtvrtým českým mladým ochráncem
přírody, který byl takto za svůj projekt,
úspěšný v celoevropské soutěži, oceněn.
Závěrečný den konference se někteří
účastnící rozjeli domů a jiní ještě absolvovali postkonferenční exkurze, které vedly

do CHKO Český kras, České středohoří, NP
České Švýcarsko a NP Saské Švýcarsko.
Česká republika měla výbornou šanci
představit poprvé v historii federace EUROPARC odborné veřejnosti z celé Evropy ochranu přírody a krajiny ve své zemi
a rovněž získat nové zkušenosti a rady pro
svou práci od svých zahraničních kolegů.
„Ochrana přírody tak, jak se dělá v České
republice, je pověstným dobrým příkladem,
který celá Evropa oceňuje“, konstatovala
prezidentka federace EUROPARC Erika
Stanciu.
- Kateřina Vošlajerová -

FEDERACE EUROPARC

Federace EUROPARC

vníky z jiných evropských zemí, poznat další
chráněná území, sdílet zážitky a zkušenosti
ze své práce a pochlubit se svými úspěchy
v ochraně přírody. Práce s mládeží je federací
EUROPARC velmi ceněná a podporovaná iniciativa.
Poslední dva roky se činnost české sekce
soustředila na organizaci každoroční me-

Federace EUROPARC, celým jménem
Federace přírodních a národních parků Evropy, je panevropskou nevládní organizací,
která byla založena v roce 1973. K dnešnímu
dni sdružuje 391 členských subjektů z 38 evropských zemí. Členskými organizacemi jsou
především správy chráněných území různých
kategorií, dále některé úřady (např. ministerstva životního prostředí), nevládní organizace,
ale i univerzity. Hlavním posláním federace je
sdružovat instituce ochrany přírody spravující různé typy evropských krajin, podporovat jejich činnost, koordinovat jejich postupy
a zajišťovat výměnu informací. Sídlo federace
najdete v německém Grafenau, přičemž malá
kancelář nově funguje v Bruselu. Zejména po
roce 1989 to byla právě tato federace, která
nabídla našim odborným institucím velmi
potřebnou a účinnou pomoc v podobě studijních pobytů a stáží v chráněných územích
Evropy. V současné době se řadí tato organizace k největším svého druhu v Evropě
a je pokládána za velmi vlivnou ve vztahu
k evropským politickým strukturám. Po odborné stránce se snaží o koordinaci záchrany
posledních zbytků evropských přírodních
krajin, ekologickou výchovu a vzdělávání,
podporu aktivit přeshraničních chráněných
území, ale také o implementaci sítě evropských chráněných území Natura 2000, včetně
podpory ochrany mizejícím druhům rostlin
a živočichů. Další informace je možno získat
na www.europarc.org.
- Kateřina Vošlajerová -

zinárodní odborné konference federace
EUROPARC spojené s výročním plenárním
zasedáním všech jejích členů, která se na podzim 2007 konala právě v České republice. Tato
celoevropsky sledovaná a významná událost
v ochraně přírody představuje několikadenní
setkání evropských odborníků s plenárními
přednáškami, odbornými exkurzemi, tématický-
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mi workshopy a doprovodnými společenskými
akcemi. Přípravami této jedinečné akce se
poctivě zabýval národní organizační výbor
složený ze zástupců všech členských organizací české sekce. O aktivitách a úspěších sekce
EUROPARC Česká republika více na stránkách www.europarc.cz.
- Kateřina Vošlajerová -

Aktivity Národního parku Podyjí
v rámci federace EUROPARC

Národní sekce EUROPARC Česká republika
Prvním
českým
členem
federace
EUROPARC se v roce 1990 stal Krkonošský
národní park. V roce 2000 vznikla národní
sekce EUROPARC Česká republika, jedna ze
sedmi existujících (Německo, Itálie, Španělsko,
Atlantské ostrovy, Pobaltské státy, SrbskoHercegovina, Česká republika). K dnešnímu
dni tvoří českou sekci 6 členů - správy všech
národních parků (Krkonoše, Šumava, České
Švýcarsko, Podyjí), Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR a nejnověji Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Prvním prezidentem české sekce EUROPARC
byl na období 2000-2003 zvolen RNDr. Petr
Hůla, vedoucí Správy CHKO Český kras,
v letech 2003-2005 stál v čele sekce RNDr.
Jan Štursa z Krkonošského národního parku
a zatím posledním prezidentem je na období
2005-2007 Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel
Správy Národního parku Podyjí. Na činnost
české sekce dozírá Rada EUROPARC Česká
republika, která čítá 6 členů a zasedá 1x ročně.
Kromě zasedání rady se každoročně koná také

FEDERACE EUROPARC
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výroční zasedání české sekce.
Mezi hlavní aktivity české sekce
EUROPARC patří pořádání tématických
setkání pracovníků členských organizací,
propagace a naplňování myšlenek federace
EUROPARC, práce s mládeží, integrace
do evropské ochrany přírody, budování
přeshraničních chráněných území aj. Členové
české sekce se každoročně účastní řady
seminářů, konferencí a workshopů po celé
Evropě včetně výroční konference a zasedání
Rady EUROPARC. Do povědomí neodborné
veřejnosti se dostala federace EUROPARC při
každoročních oslavách Evropského dne parku,
které se konají vždy 24. května nebo nejbližší
víkend k tomuto datu. Při této příležitostí
připravují již tradičně všechna velkoplošná
chráněná území pro veřejnost nejrůznější
poutavé akce – exkurze, vycházky, dny
otevřených dveří, výstavy, koncerty, soutěže,
otevírání nových stezek a návštěvnických
center apod.
EUROPARC Česká republika společně

s Ministerstvem životního prostředí byli
nositeli významného projektu s názvem
„PHARE CZ: Implementace České republiky
do sítě Natura 2000“, který odstartoval ve 4
národních parcích a 11 chráněných krajinných
oblastech v březnu roku 2004. Cílem projektu bylo zajistit technické a pracovní zázemí
v českých chráněných územích pro zavedení
sítě Natura 2000 do praxe, informovat veřejnost
a návštěvníky těchto území o systému evropské ochrany přírody a v neposlední řadě posílit
přeshraniční spolupráci při naplňování evropských směrnic platných pro síť Natura 2000.
Česká sekce EUROPARC se rovněž zapojila do jednoho ze stěžejních programů
federace - Junior Ranger neboli Mladý
strážce. Této iniciativy se zatím chopili
Krkonošský národní park a Národní park
Šumava, které vedou skupinky mladých
strážců a účastní se s dětmi také mezinárodních seminářů a táborů pro mladé strážce
pořádané federací EUROPARC. Děti se tak
mohou seznámit se stejně nadšenými vrste-

V roce 2007 se Národní park Podyjí zapojil hned do 2 zajímavých projektů federace
EUROPARC.
První s názvem „Working for Nature Nature for Working“ podporuje German Federal Environment Foundation (DBU) a cílem
je zprostředkovat výměnu mladých odborníků
z oboru ochrany přírody mezi chráněnými
územími v Evropě formou tříměsíční stáže.
Federace EUROPARC přispívá vybranému
stážistovi na pobyt částkou 500 EURO/
měsíc. Národní park Podyjí je jedno z 12 vybraných chráněných území a jediný z České
republiky (další státy jsou např. např. Finsko, Litva, Maďarsko, Slovinsko, Itálie nebo
Řecko), kde se tento projekt od května do
srpna 2008 uskuteční. Pracoviště geografického informačního systému (GIS) Správy
Národního parku Podyjí se na tři letní měsíce
stane místem pobytu mladého francouzského
biologa, který bude pomáhat zpracovávat
přeshraniční data společná s Národním parkem
Thayatal. Do budoucna by měla být vytvořena
a samostatně fungovat internetová platforma
www.workingfornature.org, kde budou evropská chráněná území nabízet a zájemci o stáž
poptávat pracovní zkušenosti zcela nezávisle
na tomto pilotním projektu.
Druhý projekt federace EUROPARC,
do kterého se zapojily hned 3 české národní
parky (Krkonoše, Šumava a Podyjí), nese
název „Pupils experience nature in European protected areas“. Klade si za cíl ovlivnit
a oslovit žáky středních škol ve věku 1719 let při výběru svého budoucího povolání
seznámením s oborem ochrany přírody formou 5-denního školního výletu do vybraného
evropského chráněného území. Modelový
projekt, do kterého bylo vybráno 10 evropských přeshraničních chráněných území
(mezi nimi kromě českých NP také např.
NP Vysoké Taury, NP Bavorský les nebo NP
Berchtesgaden), podporuje bavorské ministerstvo životního prostředí. Projektovým partnerem federace EUROPARC je organizace
PAN (Planungsbüro für angewandten Natur-

Cílem školních exkurzí (i zahraničních) se v poslední době stává i NP Podyjí - rakouští studenti
na Sealsfieldově kameni

schutz). Na podzim 2007 se projekt rozjel na
bavorských školách, které obdržely nabídky
školních výletů od vybraných přeshraničních
chráněných územích. V létě 2008 navštíví tato
chráněná území školní třídy, které připravený
program zaujal. Federace EUROPARC
přispívá vybraným třídám částkou 500 EU-

RO/třída. Více na webových stránkách www.
umweltbildungsangebote.pan-gmbh.com. Po
úspěšném rozjetí tohoto projektu by tato internetová stránka měla samostatně fungovat
jako platforma pro zprostředkování kontaktů
mezi chráněnými územími a školami.
- Kateřina Vošlajerová -
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Mapování rizikových dřevin podél řeky Dyje
V loňském roce vzbudilo velkou pozornost médií i veřejnosti množství dřeva a plovoucích rostlinných zbytků, které se zachytily
za hrází znojemské přehrady po posledních
velkých povodních v březnu a červnu 2006.
Ze strany správce toku Povodí Moravy vzešla
obava o poškození hráze. K řešení tohoto problému byla založena česko-rakouská pracovní
skupina, složená ze zástupců vodohospodářských orgánů a orgánů ochrany přírody obou
států. Posláním skupiny byl návrh společného postupu v řešení problematiky splavovaného mrtvého dřeva s ohledem na specifický
ochranný režim daného území (Národní park
Podyjí, Nationalpark Thayatal, součást soustavy evropsky významných chráněných území
Natura 2000).
Na jednání skupiny bylo mimo jiné dohodnuto provedení mapování, které přinese informace o současném stavu břehových porostů
podél řeky Dyje v NP Podyjí/Thayatal a umožní v budoucnu monitorovat pohyb kmenů korytem řeky. Na základě zjištěných údajů bylo
cílem stanovit vhodná opatření k minimalizaci
množství dřeva splavovaného k hrázi vodního
díla Znojmo.
Splavování dřevní hmoty
Na úvod pár slov k vlastnímu procesu
splavování dřevní hmoty. Je třeba zdůraznit, že
se jedná o zcela přirozený jev. Břehové porosty podél říčního toku jsou velmi dynamické
a podléhají celé řadě vlivů. Nejstarší stromy
postupně odumírají a vyvracejí se nebo lámou.
K vyvracení napomáhá činnost řeky (vymílání
břehů) a třeba i silný vítr. Některé stromy odumírají předčasně, např. po poškození kmene
ledem při jarním tání, nadměrným zastíněním,
vlivem konkurence ostatních dřevin apod. Do
břehových porostů se dostává i dřevní hmota
z okolních porostů rostoucích na strmých svazích nebo hmota připlavená vodním tokem.

Břehové porosty vynikají na vhodných místech vysokou zachycovací schopností, a proto je nutné
zvažovat každý zásah do těchto přirozených struktur

Je třeba zdůraznit, že k rozpadu břehových
porostů v NP Podyjí přispívá významnou
měrou i kolísání průtoku v řece vlivem špičkování vodního díla Vranov.
Dřevní hmota hromaděná v údolní nivě
(záplavovém území) je čas od času odplavena
zvýšeným průtokem, případně povodní. Splavovaná dřevní hmota se pak ukládá na vhodných místech níže po toku. To, jak snadno se
daný kus dřevní hmoty dá do pohybu tokem
a jak snadno se opět zachytí, závisí na několika
věcech. V první řadě záleží na tvaru a velikosti
dřeva – pro ilustraci se snáze odplaví například
metrová smrková kláda než vyvrácená vrba
s kořeny a korunou. Dále pak záleží na charakteru toku – velikosti průtoku, tvaru, hloubce
a šířce koryta, charakteru okolní nivy. Větší
řeky mají samozřejmě větší schopnost transportu dřevní hmoty.
Splavované dřevo se pak ukládá na různých místech. Velké stromy na řece velikosti
Dyje nejsou zpravidla schopny delšího transportu a zůstanou nejčastěji zaklesnuty do dna

Množství dřeva připlaveného k hrázi vodního díla Znojmo bylo úctyhodné. Z velké části se ovšem
jednalo o již nařezané kmeny odplavené z okolních pozemků, nikoli o přirozeně vyvrácené stromy.
Foto z 3. dubna. 2006

toku, kde mohou přečkat i desítky let, než se
rozpadnou na menší kusy. Většina dřeva se
zachytí tam, kde vznikla – totiž v břehových

Mrtvé stromy v říčním toku nezůstávají bez
života. Tišiny v proudných úsecích jsou vhodným
stanovištěm ryb i vodních bezobratlých

porostech, které během povodně působí jako
účinný lapač splavenin všeho druhu. Z hlediska člověka jsou méně vhodnými lapači dřeva
jezy, náhony, mosty, hráze či přímo lidská sídla. Působení dřeva na těchto objektech je třeba
pokud možno předcházet.
Život mrtvého dřeva
Za zmínku stojí zhodnocení významu
mrtvého dřeva z biologického pohledu. Především jde o důležitou složku vodních toků.
Řeky bohaté na dřevo zadržují více sedimentů,
méně sedimentu transportují po proudu a mají
poměrně stabilní koryto. Jejich koryto je členitější, s bohatstvím proudných úseků i tišin,
čímž vytváří vhodné stanoviště pro ryby i vodní bezobratlé. Na mrtvé dřevo v různém stadiu
rozkladu jsou potravně vázány mnohé druhy
hmyzích specialistů nebo hub. Cenné jsou
nejen jednotlivé stromy, ale i hromady složené

Stromy vystavené povodním mohou dorůstat často do velmi bizarních tvarů

z naplavených kmenů, větví a drobných úlomků. V některých státech se z těchto důvodů
přistoupilo k navracení mrtvého dřeva do řek
a potoků při revitalizačních projektech.
Mnoho řek na území státu bylo nejen
regulováno, ale je na nich navíc systematicky
odstraňováno z preventivních důvodů i mrtvé
dřevo v podobě „nestabilních“ stromů. Řeky
v národních parcích či jiných zvláště chráněných územích tak fungují jako ojedinělé oázy,
kde se s cennou složkou ekosystému v podobě
mrtvého dřeva zachází mnohem šetrněji.
Mapování v NP Podyjí
Mapování mrtvého dřeva v NP Podyjí bylo realizováno pracovníky Správy NP
Podyjí v listopadu 2006. Při mapování byla
hlavní pozornost věnována nestabilním, tzv.
rizikovým dřevinám, neboli dřevinám, jejichž
stav či poloha umožňují jejich odplavení zvýšeným průtokem v řece při případné povodni.
Hlavním cílem bylo zjištění počtů dřevin dle
různé míry jejich „nebezpečnosti“ z hlediska
odplavení. Při mapování byla použita rakouská metodika sousedního NP Thayatal, kde
obdobné mapování rovněž proběhlo.
U dřevin byl hodnocen jejich stav (strom
živý x mrtvý x zčásti odumřelý), poloha
(strom rovně rostoucí x nakloněný x ležící)
a místo růstu/polohy stromu (na břehu x na
rozhraní řeky a břehu x v řece). Všechny dřeviny byly vyfotografovány a jejich lokalizace
byla zakreslena do leteckých snímků. Některé
stromy byly označeny plastovým štítek s číslem pro možnost snazšího sledování v dalších
letech. Byly počítány, resp. odhadovány počty
kmenů i v hromadách naplavených dřevin
v břehových porostech.
Mapováním bylo zachyceno celkem 1042
stromů, resp. jejich kmenů (v případě trsů
byly počítány počty kmenů v trsu). Z tohoto
počtu bylo 323 stromů zařazeno do kategorie

s nejvyšším rizikem odplavení. Celkem bylo
odhadnuto, že na břehové linii (rozhraní břehu
a řeky) českého toku délky asi 62 km se nachází asi 4600 dřevin.
Co se týče možných opatření k minimalizaci splavovaného množství dřevin, bylo
vyloučeno velkoplošné kácení v břehových
porostech, stejně jako upevňování nestabilních
kmenů lany či kůly nebo instalace ponorných
bariér ve vodní nádrži Znojmo.
Získané údaje o břehových porostech
posloužily jako hlavní podklad pro správní
řízení, v němž Správa NP Podyjí rozhodovala,
v jaké míře je možné zasáhnout do břehových
porostů NP Podyjí v podobě kácení rizikových
dřevin. Povodí Moravy totiž vzneslo požadavek na odstranění většího počtu dřevin (280 ks
stojících stromů, 24 ks vývratů a 606 m3 dřevinných naplavenin), které údajně zasahují do
průtočného profilu a hrozí odplavením.
Vzhledem k prokázané velmi nízké účinnosti takového zásahu a zkušenosti z minulých let, kdy se již kácení podobného rozsahu
v NP Podyjí neosvědčilo, Správa NP Podyjí
požadované kácení silně omezila. Většina
dřevní hmoty, která připlavala při posledních
povodních v roce 2006 k hrázi vodního díla
Znojmo, byla totiž z velké části výsledkem
kácení provedeného po povodních z roku
2002. Jak ukázal rozbor naplavenin z hráze
znojemské přehrady, 49 % bylo tvořeno uříznutými kusy kmenů (stromy byly totiž po rozřezání ponechávány na místě k zetlení). Mezi
naplaveninami se nacházely jen 2 kompletní
stromy s korunou a kořeny. Tři čtvrtiny hmoty byly zastoupeny kusy délky do 2,25 m. Lze
tedy říci, že velkoplošné kácení v břehových
porostech není tou správnou cestou ke snížení
množství splavované dřevní hmoty. Naopak,
může situaci ještě zhoršit tím, že oslabí zachycovací schopnost břehových porostů, nemluvě

o ekologických negativech takového zásahu
v národním parku.
Provedení kácení, resp. odstranění dřevní
hmoty bylo nakonec omezeno na úsek v okolí
obce Vranov nad Dyjí a dolní úsek řeky bezprostředně navazující na vodní nádrž Znojmo (Lipinská lávka až vzdutí nádrže). Právě
z tohoto dolního úseku hrozí relativně největší
riziko pro hráz znojemské přehrady. Dřevní hmota splavovaná z tohoto úseku se totiž
v prostoru nádrže nemá kde zachytit vzhledem
k absenci vhodných míst a připlave proto snáze až k hrázi. Ve zbývající části území bylo
rozhodnuto o úplném ponechání dřevní hmoty.
Celkově se jednalo o odstranění přibližně 100
stromů, vyhodnocených jako nejméně stabilní.
Velké hromady naplavenin byly rovněž ponechány na místě.
Hlavním motivem takto omezeného kácení
byl přísný režim ochrany přírody v jádrovém
území NP Podyjí a rovněž obava z narušení
zachycovací schopnosti břehových porostů.
Ty totiž slouží, jak ji bylo zmíněno výše, nejen

Na vybrané stromy byly pro přesnou evidenci
a další sledování upevňovány plastové štítky

jako zdroj splavovaného mrtvé dřeva, ale rovněž jako neocenitelná záchytná struktura splavovaných kmenů.
Mapování mrtvého dřeva v břehových
porostech NP Podyjí představovalo technicky
i organizačně velmi náročnou akci. Tímto prvním mapováním byl položen základní stavební
kámen pro opakovaná šetření, které Správa NP
Podyjí plánuje provádět ve spolupráci s dalšími subjekty. Hlavním cílem je získat představu
o pohybu dřevní hmoty v toku řeky Dyje a mít
tak vhodný nástroj k co nejšetrnějšímu zacházení s touto cennou složkou říčního toku.
- Robert Stejskal -

FEDERACE EUROPARC

Certifikát přeshraniční spolupráce
Neméně významnou iniciativou roku
2007, kterou se Národní park Podyjí zapojil do dění ve federaci EUROPARC, byla
přihláška do procesu evaluace a certifikace
přeshraniční spolupráce podaná společně se
sousedním rakouským Národním parkem
Thayatal. Bilaterální národní park Podyjí/Thayatal nepodstoupil takovéto hodnocení poprvé, neboť oba národní parky jsou
již držiteli Evropského diplomu – ocenění
Rady Evropy pro významná chráněná území. Velmi důkladně připravovaný a odborně
zpracovaný systém hodnocení kvality spolupráce evropských přeshraničních chráněných území nese název „Transboundary
Parks – Following Nature´s Design“. Tento
systém byl schválen 13 evropskými zeměmi
a zástupci předních organizací jako IUCN,
Peace Parks Foundation nebo Evropskou
unií na mezinárodním semináři v Retzu
v červnu 2000. Poté byl systém hodnocení
přeshraniční spolupráce přezkoušen a doladěn ve 3 pilotních přeshraničních chráněných územích v Evropě. Federace EUROPARC oficiálně představila a nabídla tento
systém hodnocení přeshraniční spolupráce
v roce 2003 na 5. světovém kongresu parků
v Durbanu. Od té doby bylo oceněno certifikátem příkladné přeshraniční spolupráce 5
přeshraničních chráněných území Evropy.
Jsou to v roce 2003 rakousko-maďarský
Národní park Neusiedler See-Seewinkel/
Fertö-Hansag, o rok později česko-polský
Národní park Krkonoše/Karkonosze, další
rok finsko-ruský Národní park Oulanka/
Paanajärvi a v roce 2007 německo-holandský
Přírodní park Maas Schwalm-Nette Nature
Park a konečně náš česko-rakouský Národní
park Podyjí/Thayatal. Každé přeshraniční
chráněné území může zažádat EUROPARC
o zhodnocení kvality přeshraniční spolupráce podstoupením tohoto placeného procesu
evaluace. Úspěšným splněním kriterií je
přeshraniční chráněné území považováno
za příklad kvalitní přeshraniční spolupráce
a obě chráněná území jsou oceněna prestižním certifikátem federace EUROPARC.
Tento systém hodnocení přeshraniční spolupráce je vysoce odborný, užitečný, důležitý,
transparentní a nápomocný materiál pro
všechny potencionální žadatele. I v případě,
že proces neskončí udělením certifikátu, získá chráněné území bohaté informace, podněty a praktické návody, jak vybudovat, zlepšit
či dlouhodobě udržet úspěšnou přeshraniční
spolupráci.
Základní standardy jsou sadou kriterií,
které podrobně popisují širokou paletu praktických aktivit prováděných v národních parcích nutných k dosažení kvalitní dlouhodobé

přeshraniční spolupráce. Speciální komise
složená z evropských expertů na přeshraniční spolupráci hodnotí spolupráci parků např.
v oblasti ochrany přírody, práce s veřejností,
výzkumné činnosti, zpracování dat, environmentálního vzdělávání aj. Po prostudování
důsledně vyplněných obsáhlých dotazníků
navštíví experti hodnocené bilaterální chráněné území osobně a prověřují skutečnosti
uvedené v dotaznících na místě. Pro udělení
certifikátu je třeba splnit 10 ze 14 kriterií.
Bilaterální národní park Podyjí/Thayatal
se přihlásil do tohoto procesu v lednu 2007.
Následovala řada pracovních schůzek, při
kterých byla společně procházena všechna
požadovaná kriteria a vypracovány odpo-
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Vstup České republiky do Schengenského prostoru
vědi na standardní otázky. Na přelomu července a srpna oba národní parky navštívili 2
experti federace EUROPARC, kteří prověřili pravdivost uvedených odpovědí a vyhotovili závěrečnou zprávu pro hodnotící
komisi federace EUROPARC. Ta na základě 12 splněných kritérií udělila v září 2007
na konferenci EUROPARC 2007 evropský
certifikát příkladné přeshraniční spolupráce
Národnímu parku Podyjí a Národnímu parku Thayatal. Správy obou národních parků
považují toto ocenění za důkaz, že příroda se
má chránit bez hranic a že je to při dobrých
a přátelských vztazích možné, ba co více
nanejvýše nutné.
- Kateřina Vošlajerová -

Již zanedlouho, přesně 21.12.2007, vstoupí Česká republika do tzv. Schengenského
prostoru. Jedná se o opatření, které nám po
tomto datu určitě zpříjemní cestování téměř
po celé Evropě, neboť nebudeme nuceni na
vnitřních hranicích mezi jednotlivými zeměmi, které jsou členy tohoto prostoru, zastavovat a předkládat cestovní doklady. Cestování
se zrychlí, zjednoduší se i transport zboží
a navíc překračovat tyto vnitřní hranice prostoru budeme moci téměř kdekoliv a nejen na
pevně vymezených hraničních přechodech či
přeshraničních turistických stezkách.

Tedy téměř kdekoliv. Je jasné, že vstup
do některých území při samotné státní hranici, kam byl dosud vstup zakázán či omezen
z jiných důvodů než je ochrana státní hranice, zůstane i nadále zachován. Těmi jinými důvody mohou být omezení vyplývající
z národních předpisů např. z oblasti ochrany vodních či lázeňských zdrojů, z hlediska
báňských předpisů a podobně. Důležitou roli
zde pochopitelně zastává i ochrana území
podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
A právě předpisy na území ochrany přírody a krajiny, konkrétně pak existence některých kategorií zvláště chráněných území

zůstane určitým limitujícím prvkem omezujícím pohyb při státní hranici i nadále. V první řadě se jedná o existenci nejcennějších
zón všech 4 národních parků České republiky (Krkonoše, Šumava, České Švýcarsko
a Podyjí) a dále pak o existenci některých
národních přírodních rezervací na samotné
státní hranici, do kterých je rovněž volný
vstup veřejnosti mimo turisticky značené
cesty zakázán. Asi nikoho nepřekvapí, že
spousta těchto cenných fragmentů zachovalé
přírody (mnohdy plošně i velmi rozsáhlých)
se zachovala stejně jako všechny národní

štěvníky zvláště chráněného území.
O tom, jaký režim bude zaveden na
území Národního parku Podyjí, pojednává
samostatný příspěvek (viz str. 10). Na území 1.zón ostatních národních parků bude
hranici možné překračovat na pevně vyznačených přeshraničních turistických stezkách
(v Národním parku České Švýcarsko budou
tato místa např. 4, v Šumavském národním
parku pak 22). Situaci v národních přírodních
rezervacích není možné popsat v takto krátkém příspěvku, je však jisté, že některé hraniční veřejnosti nepřístupné rezervace (např.

Mapa zvláště chráněných území na státních hranicích České republiky

parky právě v blízkosti státních hranic.
Budou tedy turisté či cykloturisté moci
v těchto zvláště chráněných územích vůbec
státní hranici překračovat? Odpověď zní většinou ano, ale pouze na pevně stanovených
místech, tedy v režimu, který platil již před
vstupem České republiky do Schengenského
prostoru. Je však zapotřebí na tomto místě
sdělit, že tento režim zůstává zaveden nejen
z důvodů ochranářských, ale rovněž i z hlediska určité kvality vybudované přeshraniční
stezky a s tím souvisejícího pohodlí pro náv-

Žofínský prales v Novohradských horách)
zůstane i nadále nepřístupný pro případné
návštěvníky z rakouského území. Na druhé
straně však některé další významné národní
přírodní rezervace na státní hranici, kde byly
v minulosti vybudovány přeshraniční turistické stezky (např. Rašeliniště Jizerky, Broumovské stěny, Králický Sněžník či Javořina),
zůstanou při respektování svých ochranných
podmínek přístupné i pro návštěvníky přicházející ze sousedního státu.		
			
- Jan Kos -

Z ÚŘEDNÍHO ŠANONU

Podyjí a Schengenský prostor
Také v bilaterálním Národním parku
Podyjí – Thayatal budou po 21.12.2007 (tedy
po vstupu České republiky do Schengenského prostoru) platit určité limitující podmínky
vyplývající z legislativy obou států a omezující volný pohyb veřejnosti přes státní hranici.
Na území celého rakouského národního
parku Thayatal se pěší turisté mohou pohybovat pouze po vyznačených turistických
stezkách. Těch je celkem 6, podél státní hranice (a současně podél řeky Dyje) je vedena
pouze červeně značená cesta Thayatalweg 1.
Odbočení z této cesty a vstup do řeky není
v souladu s ochrannými podmínkami národního parku. Pohyb cyklistů je pak s výjimkou veřejných silnic v celém parku zakázán
vůbec.
Na české straně (Národní park Podyjí)

jsou cyklisté i pěší turisté omezeni (tím, že se
musí pohybovat pouze po vyznačených cestách) pouze v 1. a 2.zóně parku, tedy přibližně
na necelých 70 % území. Shodou okolností se
však jedná o území přiléhající ke státní hranici, ať už tvořené řekou Dyjí a nebo lesními
komplexy, kde neexistují pěší ani cykloturistické trasy.
Státní hranice na území bilaterálního
Národního parku Podyjí – Thayatal je dlouhá
cca 27 km, z toho 25 km tvoří řeka Dyje. Tu
bude možné legálně (stejně jako dosud) překročit pouze v jediném místě, a to na hraniční
lávce mezi Čížovem a Hardeggem. Pomineme-li porušení zákonných předpisů obou
států na poli ochrany přírody, nelze řeku Dyji
překročit jinde ani z důvodů určitého pohodlí
návštěvníka – „suchou nohou“ to prostě nejde. Zbylé 2 km společné hranice jsou tvoře-
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Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
ny nepřístupnými lesními komplexy s absencí veřejnosti přístupných cest.
Přináší tedy vstup České republiky do
Schengenského prostoru pro návštěvníky
parku něco nového? Prakticky ne, vše podstatné pro pohodlný a bezproblémový pohyb
návštěvníků bylo vybudováno již v minulých
letech. Na území parku (a v jeho širším okolí) byla vybudována a turistickými značkami
dle norem obou států vyznačena síť stezek
a přechodů státní hranice tak, aby území sousedního státu bylo přístupné i pro návštěvníky z druhé strany státní hranice. Turisté
a cykloturisté v Podyjí tedy i nadále budou
využívat vedle zmíněné přeshraniční stezky mezi Čížovem a Hardeggem především
stezku Hnanice - Heiliger Stein ve východní
a Podmýče – Felling v západní části území.
			
- Jan Kos -

ZPRÁVY Z PODYJÍ

Co znamenají červené pruhy na stromech?
Návštěvníci národního parku si patrně
při své návštěvě Podyjí povšimli toho, že na
některých místech se na stromech objevily
čerstvě natřené červené pruhy. Jaký je jejich
význam? Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny ukládá za povinnost vyznačit v terénu průběh hranice I. zóny – té, která
v sobě zahrnuje nejkvalitnější a nejcennější
přírodní část národního parku.
Z tohoto důvodu započali na podzim tohoto roku pracovníci Správy NP Podyjí s obnovou této hranice. Pruhové značení na stromech
či kůlech má podobu dvou červených pruhů,
z nichž horní probíhá po celém obvodu stromu, dolní pouze do poloviny obvodu stromu.
Znamená to, že dva pruhy jsou zřetelné před
vstupem do I. zóny, jeden pruh při opouštění
území I. zóny. Linie je dále na křižovatkách a
přístupových cestách doplněna o smaltované
tabulky s textem:
„I. zóna Národního parku Podyjí. Vstup
povolen jen po vyznačených turistických stezkách“.
Předčasný nástup zimy nedovolil dokončit započatou práci. Hranice I. zóny bude tedy
doznačena na jaře příštího roku.
Jaký význam má tato informace pro návštěvníka Podyjí? Dle platného zákona je území I. zóny - cca 20 km2 – určeno především
původním obyvatelům s domovským právem,
totiž nesčetným druhům rostlin a živočichům.
Prosíme proto návštěvníky, aby respektovali
jejich civilizací ohrožený domov a při pohybu
v I. zóně využívali jen turistické a cyklistické
trasy.
			
- Petr Lazárek -

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR
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Vyznačování hranice I. zóny Národního parku Podyjí

Při svých cestách po velkoplošných
chráněných územích České republiky jsme
se po téměř 8 letech dostali až na samotný
konec abecedy. Zbývají poslední 2 kapitoly
– chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
a Železné hory, území navzájem sousedící
a zabírající velmi hodnotné a pro návštěvníka
ze Znojma a okolí ne zas tak vzdálené partie
Českomoravské vysočiny.
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
patří k těm starším chráněným oblastem.
Byla vyhlášena v roce 1970 na ploše cca 710
km2. Zabírá nejvyšší partie Českomoravské
vysočiny severně od Žďáru nad Sázavou
a Nového Města na Moravě a je pramennou oblastí některých významných českých
a moravských řek - Sázavy, Svratky, Oslavy
či Chrudimky.
Geologické podloží chráněné oblasti je
tvořeno velmi starými krystalickými horninami. Převládají horniny metamorfované,
zejména ruly, migmatity, svory a fylity
s vložkami amfibolitů, křemenců a krystalických vápenců. Zvláštní jednotkou je tzv.
ranský masiv s výskytem hadců a některých
hlubinných vyvřelin s výskytem některých
kovových minerálů. Do území zasahuje od
severu i úzký výběžek hornin z období křídy
– zejména slínů, jílů a pískovců.
Oblast má pahorkatinný až vrchovinný
reliéf s mělkými širokými údolími, poměrně
mírnými táhlými svahy a zaoblenými vrcholy. Dlouhodobé zvětrávací a denudační
procesy zde obnažily na některých vrcholech
četná izolovaná skaliska či skupiny skal

s výškou stěn i přes 20 metrů, řada těchto skal
je chráněna v kategorii přírodní památka.
Žďárské vrchy jsou harmonickou,
poměrně extenzívně využívanou zemědělskou krajinnou s množstvím drobných
rybníků, zejména v okrajových částech oblasti. Území je pouze z necelé poloviny
zalesněno, většinou pak jehličnatými
monokulturami. Zbytky přirozených jedlobukových porostů se zachovaly jen ojediněle,
zpravidla v nejvyšších a nejodlehlejších
partiích lesních komplexů (oblast Devíti
skal a Žákovy hory). V oblasti jsou četná
rašeliniště porostlá blatkou s typickou
mokřadní vegetací (suchopýr pochvatý, vrba
borůvkolistá, četné druhy ostřic). Bohatá je
i květena četných rybníků a mokřadních luk
(leknín bělostný, stulík žlutý, kotvice plovoucí, ďáblík bahenní, vachta třílistá,
zábělník bahenní či upolín evropský).
Rovněž zvířena chráněné krajinné oblasti
je poměrně pestrá. Kromě běžné lesní zvěře
se zde vyskytují drobné lesní šelmy (kuna,
jezevec), stále častější je přítomnost vydry
říční. Z ptáků je významný zejména výskyt
tetřívka obecného, celé řady dravců a sov
a samozřejmě i četných druhů zpěvného
ptactva.
Území má vybudovanou velmi rozvinutou síť maloplošných chráněných území
(přírodních rezervací a památek). Celá řada
skalních útvarů či nalezišť jednotlivých
druhů o drobné rozloze je chráněn v kategorii přírodní památka, zatímco plošně rozsáhlé přírodní fragmenty nejvyšších kvalit

Vrcholová skaliska Žďárských vrchů

požívají ochrany v kategorii nejvyšší – tedy
jako národní přírodní rezervace (Dářko,
Radostínské rašeliniště, Ransko a Žákova
hora).
Chráněná krajinná oblast je území
s celou řadou neopakovatelných oku lahodících motivů. Vedle rozsáhlých lesních
komplexů a zachovalých přírodních celků se
jedná o krajinu sice významně formovanou
člověkem, která však díky rozumnému
využívání přírodních zdrojů zatím ztratila
pramálo ze svých estetických hodnot. Vedle
řady krásných vesnic či jednotlivých objektů
vesnické architektury zde můžeme obdivovat i spoustu sice starých, ale dosud velmi
vitálních solitérních stromů či alejí, které
dodávají krajině neopakovatelné kouzlo.
Žďárské vrchy jsou ideálním místem
pro celou řadu sportovních a rekreačních
aktivit. Spousta návštěvníků má území spojené s ideálními podmínkami pro běžecké
lyžování, potenciál území s více jak 100 km
pravidelně upravených stop je obrovský.
Rovněž tak pěší a zejména cyklistická turistika zde zapustila velmi silné kořeny, díky
relativně nenáročnému terénu s nevelkými
výškovými rozdíly a poměrně velké hustotě
jednotlivých sídel se stále lepšícími se
službami je území vhodné pro rodinnou dovolenou v kterékoliv roční době.
		
- Jan Kos -

ZPRÁVY Z PODYJÍ
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Nový průvodce Podyjím
V předvánočním
čase
dostávají
příznivci přírodních krás Podyjí pěkný
dárek. Na pultech knihkupectví se objevuje
nový turistický průvodce Podyjím. Útlou
brožovanou publikaci „Průvodce Národním
parkem Podyjí – Thayatal pěšky a na kole“
vydalo brněnské nakladatelství K-public,
jejím autorem je dlouholetý zaměstnanec
naší správy pan Petr Lazárek.
Právě díky úzkému spojení s chráněným
územím (Petr Lazárek pracuje na správě
parku a předtím na správě chráněné krajinné oblasti už od roku 1984), díky hlubokým

znalostem přírodních i kulturních hodnot
území a talentu pro fotografování je autor
bezesporu tím nejpovolanějším pro sepsání takového průvodce. Publikace obsahuje samozřejmě úvodní informace o obou
chráněných územích včetně obecných
pravidlech, která je potřeba dodržovat při
pohybu v přírodě. Nejdůležitější částí je
však bezesporu popis jednotlivých pěších
a cykloturistických tras v obou národních
parcích a v jejich bezprostředním okolí.
Trasy jsou rozděleny podle náročnosti do
3 skupin, takže vybrat si mohou nenároční

návštěvníci přírody na rodinné vycházce,
středně fyzicky zdatní turisté i „lovci
kilometrů“.
Průvodce obsahuje nebývale velké
množství barevných či historických
černobílých
fotografií.
I díky
této
skutečnosti stojí za to ho mít ve své
knihovně, i díky tomu se pravděpodobně
stane velmi úspěšným prodejním titulem.
Zájemci o průvodce obdrží tento titul ve
znojemských knihkupectvích, případně
přímo na Správě Národního parku Podyjí.
		
- Jan Kos -

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě – 2008
10. 1.
VELKOMORAVSKÉ POHŘEBIŠTĚ VE
ZNOJMĚ-HRADIŠTI OBJEVENO!
Bohuslav Klíma
Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
17. 1.
ZNOJEMSKÝ MALÍŘ OSKAR PAFKA
Jaroslav Sedlář
24. 1.
ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO BRNA
David Merta
Archaia Brno, o. p. s.
31. 1.
SINICE A ŘASY JAKO SOUČÁST JÍDELNÍČKU
Olga Skácelová
Moravské zemské muzeum
7. 2.
POSLEDNÍ MORAVSKÉ MOŘE
Kamil Zágoršek
Národní muzeum v Praze

14. 2.
VLTAVÍNY A JINÉ TEKTITY VE SBÍRKÁCH ZNOJEMSKÉHO MUZEA
Jaroslav Šmerda
Jihomoravské muzeum Znojmo
22. 2.
ENTOMOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI ZNOJEMSKA
Václav Křivan, Robert Stejskal
Správa Národního parku Podyjí
28. 2.
LETEM SVĚTEM EVROPSKÝM PRAVĚKEM
Zdeněk Čižmář
Ústav archeologické památkové péče Brno
6. 3.
NETOPÝŘI NA ZNOJEMSKU – DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ A NOVÉ VÝSLEDKY
VÝZKUMU
Antonín Reiter
Jihomoravské muzeum Znojmo

13. 3.
ISLÁMSKÉ SKLO Z GOTICKÉHO DOMU
VE ZNOJMĚ, HORNÍ NÁM. 6 (ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NÁDVOŘÍ PATROVÉHO DOMU „U ZLATÉHO VOLA“)
Jaromír Kovárník, Hedvika Sedláčková
Jihomoravské muzeum Znojmo, Archaia Brno, o. p. s.
20. 3.
SLOVANSKÁ MYTOLOGIE
Jiří Atweri
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 19.00
hod. v Domě umění Jihomoravského muzea,
náměstí T. G. Masaryka 11, Znojmo
Vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena

Přednáškový cyklus „Přírodou celého světa”
22. 1.
ZEMĚDĚLCI A PASTEVCI AFRICKÉHO
SAHELU
Viktor Černý
Archeologický ústav AV ČR

29. 1.
BESKYDY – NEJEN O VLCÍCH A MEDVĚDECH
František Šulgan
Správa CHKO Beskydy

5. 2.
CHRÁNĚNÁ

ÚZEMÍ

MEXIKA

MEZI

KAPKAMI DEŠTĚ
Tomáš Rothröckl

Správa Národního parku Podyjí Znojmo

12. 2.
OD PACIFIKU DO PRÉRIE – ZA PŘÍRODOU
KANADSKÝCH NÁRODNÍCH PARKŮ
Vít Grulich
Masarykova univerzita Brno

19. 2.
POVODÍM ŘEKY TANA (KENYA)
Martin Škorpík

26. 2.
KÁVOVÉ HORY A TIHÁMSKÁ POUŠŤ
– PŘÍRODNÍ KONTRASTY JEMENU
Antonín Reiter
Jihomoravské muzeum Znojmo

Přednášky se konají vždy v úterý od 19.00
hod. v Domě umění Jihomoravského muzea,
náměstí T. G. Masaryka 11, Znojmo
Vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena

Správa Národního parku Podyjí Znojmo
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