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1 Obecné údaje o NP

1.1 Základní údaje
Povinnost zpracování plánu péče (PP) stanoví zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen  
zákon).
Dle § 38, odst. 1 zákona: PP je odborný koncepční dokument

– navrhující opatření na zachování, nebo zlepšení stavu předmětu ochrany území
– navrhující  způsob  zabezpečení  předmětu  ochrany  před  nepříznivými  vlivy  okolí 

v ochranném pásmu území 
– sloužící jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů

Slouží především Správě NP jako podklad péče o území a jeho odbornou Správu. Stanoví, jak se o 
území starat, jak dosáhnout dlouhodobých cílů péče a jak k těmto cílům postupovat v období platnosti 
PP. 

PP o NP Podyjí byl schválen v roce 1994, letos tedy končí patnáctileté období platnosti (§ 38, odst. 1 
zákona). Hledání optimální formy PP pro národní parky vyústilo vydáním vyhlášky č. 60/2008 Sb., o 
plánech péče, označování a evidenci chráněných území (vyhl. č. 60/2008), která stanoví obsah PP.
 Na základě vyhl.č. 60/2008 byl vydán: „Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí“, kterým 
se stanoví:

– obsah PP pro NP a jejich OP
– postup jejich zpracování
– projednávání a schvalování

PP o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo zpracovává Správa NP Podyjí pro období 2010–
2020. 

1.2 Strategie ochrany přírody v NP ve vazbě na předmět a 
cíl ochrany, obecné a specifické cíle
Složky předmětu ochrany je nutno nahlížet jako základní východiska ke stanovení strategie ochrany 
území. Předmět ochrany byl stanoven na základě přírodních hodnot území a jejich specifičnosti a na 
základě cíle ochrany pro mezinárodně uznané národní parky (kategorie II, IUCN). 
Předmět ochrany je možno shrnout v těchto nejdůležitějších bodech, (viz též kapitola 1.6 rozborové 
části): 

• typická  krajina  průlomového  říčního  údolí,  včetně  unikátních  skalních  tvarů,  i  
charakteristické struktury a textury vegetace

• samovolné procesy v jádrové zóně NP 
• vzácné, ohrožené, reliktní a endemitní biotopy 
• vzácné, ohrožené, reliktní a endemitní druhy živočichů, rostlin a hub 

Strategie ochrany přírody vycházejí  z přírodních parametrů území,  na jejichž základě byl  vymezen 
předmět  ochrany.  Další  východiska  ochrany území  spočívají  ve  společenském kontextu,  který  se 
odráží v právním prostředí a statutu ochrany území, především ve skutečnosti, že území je zařazeno do 
sítě mezinárodně uznaných národních parků (Kategorie II, IUCN). Základním dokumentem, z něhož 
vychází  strategie  ochrany  přírody  v NP  Podyjí,  je  Vize  pro  NP  Podyjí,  která  byla  zveřejněna  a 
projednána v roce 2009.
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Strategické cíle lze ve vazbě na předmět a cíle ochrany území, stanovit takto:
• samovolný vývoj přírody bez přímých lidských zásahů bude probíhat 

na 75 % plochy bilaterálního území národních parků Podyjí a Thayatal
• ochrana  velmi  významných  či  unikátních  biotopů  a  druhů,  a  to  i 

takových,  které vyžadují  individuální  péči  a trvalý management,  simulující  podmínky 
neochuzených  přírodních  předneolitických  společenstev  či  podmínky  staré  kulturní 
krajiny,

• zprostředkování přírodních hodnot a společenského významu území 
veřejnosti.

2 Ochrana přírody, ochrana a obnova přirozených 
procesů v NP

2.1 Členění území pro účely ochrany přírody

2.1.1 Zonace (Návrh změn zonace v období platnosti plánu péče)

Po revizi  provedené v r.  1996 zonace NP Podyjí  vyhovuje  požadavkům ochrany přírody a péče o 
pozemky a odpovídá současnému stavu biotopů. Její změny tedy nejsou pro období platnosti tohoto 
plánu péče plánovány.
Z rozboru  možných  vzájemných  střetů  různých  zájmů  ochrany  přírody  v území  NP  Podyjí  však 
vyplývá nutnost dále rozčlenit území NP Podyjí a jeho ochranného pásma (a to zejména jeho lesnaté 
části) do dvou kategorií podle žádoucího cílového způsobu péče o pozemky (blíže též kap. 2.2). Jde o:
i)  území  cílově  ponechané  samovolnému  vývoji. Péče  o  pozemky  spadající  do  této  kategorie 
naplňuje jedno z nejdůležitějších poslání národních parků obecně: zachování a ochranu přirozených 
procesů.  Dlouhodobým cílem je  zde  dosáhnout  vytvoření  přirozené  dynamiky  porostů  a  poté  na 
pozemcích definitivně ukončit řízenou péči.
ii) území s trvalou aktivní péčí. Na pozemcích této kategorie nebude lidská péče nikdy ukončena. Jde 
o  pozemky,  kde  se  aktuální  a  potenciálně  přirozená  vegetace  liší,  ovšem  neomezený  rozvoj  
potenciálně přirozené vegetace by mohl ohrozit další zájmy ochrany přírody (ochrana populací zvláště 
chráněných, vzácných či jinak významných druhů, ochrana mizejících či reliktních biotopů, zachování 
funkčnosti  krajiny apod.).  Definitivní  členění  území  národního parku do jmenovaných kategorií  je 
zásadním úkolem pro období platnosti tohoto plánu péče.

2.1.2 Území zařazená do soustavy Natura 2000

Území  NP  Podyjí  a  jeho  ochranného  pásma  se  částečně  či  plně  překrývá  s  několika  plochami 
podléhajícími  ochraně  v rámci  soustavy  Natura  2000  (tzv.  „naturová  území“).  Je  třeba  provést 
důkladný rozbor vztahů mezi plochami „naturových území“ a národního parku a ochranného pásma. 
Na některých místech bude nutné sladit  průběh hranic jednotlivých kategorií  území,  jinde najít  na  
základě analýzy střetů mezi  cíli  ochrany NP a jeho ochranného pásma a cíli  ochrany „naturových  
území“ (viz rozbor kap. 3.5) vhodný kompromis v oblasti péče o pozemky. Z rozboru situace vyplývá, 
že nejproblematičtější  je stanovení dlouhodobě vhodné péče o lesní pozemky.  V průběhu platnosti 
tohoto plánu péče bude dořešeno zařazení jednotlivých lesních porostů do území s  trvalou aktivní péčí 
a do území cílově ponechaného samovolnému vývoji (viz kap. 2.2) tak, aby mohla být v následujícím 
plánu péče definitivně stanovena rozloha a lokalizace obou kategorií.

Evropsky významná lokalita Podyjí

5



Vytyčená hranice EVL Podyjí  nerespektuje hranice pozemků a hranici NP Podyjí  ani v  případech, 
které nejsou odůvodněny požadavky ochrany přírody, bude provedena revize hranic a úprava hranice 
EVL  tak,  aby  se  v maximální  možné  míře  shodovala  hranice  EVL,  Národního  parku  Podyjí  a 
hraničních  parcel.  Poté  bude  vznesen  požadavek  na  opravu  údajů  v Ústředním seznamu  ochrany 
přírody.

Ostatní EVL
V případě  EVL,  které  dosud  nejsou  územně  chráněny,  bude  zahájeno  projednávání  návrhů  na 
vyhlášení maloplošných chráněných území, případně projednána smluvní ochrana lokalit. U lokalit, 
které  budou vyhlášeny jako maloplošná chráněná území,  bude nejpravděpodobněji  užita kategorie  
přírodní památky.

Ptačí oblast Podyjí
Hranice  PO  Podyjí  byly  vymezeny  nařízením  vlády  č.  534/2004.  Oba  klíčové  druhy,  jež  jsou 
předmětem ochrany PO (strakapoud jižní a pěnice vlašská), se vyskytují převážně ve východní části  
vymezeného území.  Stávající  hranice PO se tak může jevit  jako nevyvážená ve vztahu k cílovým 
druhům,  avšak vzhledem k výsledkům dosavadního monitoringu bude do budoucna vhodné zvážit 
možnost rozšířit spektrum klíčových druhů ptačí oblasti o některé další, které by splňovaly kritéria PO.

2.1.3 Ostatní kategorie zvláště chráněných území, památné stromy

Ve východní části ochranného pásma Národního parku Podyjí byla vyhlášena tři maloplošná zvláště 
chráněná území – přírodní památky: 

• Horecký kopec v k.ú. Hnanice o rozloze 1,3513 ha kód 2179
• Fládnitzské vřesoviště v k.ú. Hnanice o rozloze 4,0266 ha kód 2180
• Horáčkův kopeček v k.ú. Popice o rozloze 1,0090 ha kód 2181.

Částečně jsou připraveny podklady pro vyhlášení dalších maloplošných chráněných území (pracovní  
názvy): 
Step Sebastiana Zimmerhakela, k.ú. Popice u Znojma – dva stepní pahorky s významnou flórou i 
faunou,  jejíž  zachování  je  podmíněnou  údržbou porostu kosením či  v ideálním případě  pastvou a 
redukcí keřů.
Pod Hraběcí horou, k.ú. Hnanice – území složené ze dvou částí. Jednu tvoří rozvolněná doubrava 
s pestrým podrostem a výskytem významných druhů živočichů, druhou suchý trávník s roztroušenými 
keři. Předmětem ochrany jsou zejména teplomilné druhy rostlin a živočichů.
Na  trávnicích,  k.ú.  Hnanice  –  mez  s porostem  dřevin  přecházející  do  suchého  trávníku 
s roztroušenými  dřevinami  tvoří  významný  krajinný  prvek  v převážně  polní  krajině  ochranného 
pásma. V porostu dřevin jsou zachovány staré odrůdy ovoce, stepní trávníky jsou důležitým refugiem 
teplomilný druhů rostlin a živočichů.
Na skále, k.ú. Hnanice – část Evropsky významné lokality Fládnitzké vřesoviště. Nejvýznamnějším 
prvkem je nejsilnější  známá populace třešně křovité na území  NP Podyjí.  Drobný lůmek zvyšuje 
rozmanitost přírodních podmínek.
Mašovická střelnice, k.ú. Mašovice – unikátní směs teplomilných společenstev na bývalé vojenské 
střelnici.  Celá plocha navrhovaného maloplošného chráněného území patří  do Evropsky významné 
lokality Mašovická střelnice.
Podmolí – strouha, k.ú. Podmolí – část odvodňovacího kanálu a mokřadní louky. Pro výskyt čolka 
velkého bylo území zařazeno mezi evropsky významné lokality. Cílem péče je ochrana populace čolka 
velkého a zachování stávajícího vodního režimu.
U trati, k.ú. Sedlešovice – drobný amfiteátr s teplomilnou flórou a faunou v těsné blízkosti železniční 
trati.  V převážně  polní  krajině  východního  Znojemska  tvoří  významné  refugium  vzácných 
teplomilných druhů.
Staré vinice,  k.ú.  Havraníky – terasovitá stráň s jedinečným střídáním úzkých pruhů orné půdy a 
křovinatých mezí.  Tradiční  a nejvhodnější  kulturou na orné půdě je vinice,  kterou je zde žádoucí 
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obnovit.  Křoviny  je  nutno  zachovat  zejména  jako  útočiště  mnoha  druhů  ptáků.  Stráň  je  cenným 
krajinným prvkem – ojedinělou ukázkou maloplošné vinice s velkým zastoupením dřevin.

V období  platnosti  tohoto  plánu  péče  budou  podklady  kompletovány  a  návrh  na  vyhlášení 
jmenovaných území projednán. Budou-li vypořádány všechny připomínky,  budou jmenovaná území 
vyhlášena.

Mapování významných stromů, jehož výstupem je digitální mapový podklad, bude dále pokračovat. 
Existující  mapová  vrstva  bude  doplněna  o  informace  o  stavu  jednotlivých  mapovaných  dřevin  a 
prioritě  jejich  ochrany.  Dřeviny  s nejvyšší  prioritou  ochrany  budou  navrženy  na  vyhlášení 
významnými stromy. Dle dosavadních průzkumů jde minimálně o 4 jedince. Cílem pro období tohoto 
plánu péče je proces vyhlášení u těchto jedinců dokončit. 

2.2 Zásady péče o lesní ekosystémy

Základní  rámec  péče  o  les  pro  celé  území  NP vyjadřuje  níže  uvedené  schéma.  Plocha  pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) je rozdělena na dvě části, které mají zásadně odlišný cíl péče – 
i) území cílově ponechané samovolnému vývoji (75% výměry NP) a ii) území s trvalou péčí (25% 
výměry NP), přičemž pro naplnění kriterií IUCN pro zařazení do kategorie národní park se za výměru  
NP považuje  výměra společného bilaterálního území  NP Podyjí/Thayatal,  neboť se jedná o jedno 
souvislé přírodní území. 

Území cílově ponechané samovolnému vývoji
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Pro území  cílově ponechané samovolnému vývoji  (ÚCS) je dlouhodobým strategickým cílem 
umožnění  samovolných  vývojových procesů lesních společenstev  (§ 2  a  §  4 Nařízení  vlády č. 
164/1991 Sb.). Stav lesních společenstev by měl umožnit jejich další samovolný vývoj po trajektorii  
vývojových  modelů  přírodního  lesa  na  srovnatelných  stanovištích.  V některých  případech  bude 
docházet  (zejména v arondovaných enklávách s nižším stupněm přirozenosti)  k rychlým rozpadům 
společenstev a nastartování sekundární sukcesní serie počínajíc typem lesa přípravného. 

Prostorový rámec  ÚCS je  vymezen  na  obr.  N 2.2.I.  Byl  stanoven na základě terénních  šetření  a 
územních potřeb pro ochranu druhů vyžadujících trvalou aktivní  péči.  Předmětem hodnocení  byla 
diverzita a plošná distribuce jednotlivých typů stanovišť a jim odpovídajících lesních společenstev.  
ÚCS je vymezeno tak, aby zahrnovalo všechny typy potenciální přirozené vegetace lesů na území NP,  
přičemž  ve  východní,  pravobřežní  části  NP  jsou  plochy  společenstev  1.  LVS  minimalizovány 
s ohledem na potřeby ochrany druhů vyžadujících aktivní a trvalé zasahování do vývoje dřevinného 
patra.

Současným  vymezením  prostorového  rámce  ÚCS  byly  pro  dobu  platnosti  nového  plánu  péče 
eliminovány možné střety bezzásahovosti  a soustavy Natura 2000, popř. jiných předmětů ochrany.  
V průběhu platnosti plánu péče bude zpracována podrobná multikriteriální analýza území, na jejímž 
základě bude jednoznačně stanoven dlouhodobý strategický cíl  pro konkrétní plochy.  Tato analýza 
bude podkladem pro vypracování definitivního vymezení prostorového rámce ÚCS.
 
ÚCS by mělo být plně funkční (tzn. ponechané samovolnému vývoji na celé ploše) do roku 2035 s 
přípustnou výjimkou  do 5% plochy,  která  zahrnuje  dlouhodobě  rozpracované přeměny akátových 
porostů. Ty by měly být dokončeny nejpozději do roku 2045.

Území s trvalou péčí

Pro území s trvalou péčí (ÚTP) je dlouhodobým strategickým cílem ochrana a podpora druhové 
rozmanitosti,  postupné aktivní  přiblížení  ekosystémů přirozeným společenstvům a přiměřené 
lesnické využití  v rámci  lokálních potřeb (§ 2 a § 4 Nařízení  vlády č. 164/1991 Sb.).  Prioritou 
aktivní péče o lesy v ÚTP je zachování vysoce cenných, člověkem ovlivněných biotopů a celé řady 
unikátních  druhů  organizmů,  které  pro  svou  existenci  vyžadují  aktivní  zásahy  např.  v podobě 
obhospodařování  respektujícího  historické  a  dnes  minimálně  využívané  lesnické  postupy.  Jejich 
aplikaci však musí předcházet rozsáhlý výzkum možných vlivů na modelových plochách (viz kap. 4.  
3). ÚTP plní souběžně funkci pufračního pásma mezi ÚCS a okolní kulturní agrární krajinou. Do ÚTP 
jsou  zařazeny i  některé  lokality  uzavřené  v ÚCS.  Jde  o  vybrané,  jednoznačně  územně  vymezené 
lokality, ve kterých je trvalý management nutný pro záchranu unikátních biotopů a druhů organizmů 
(např. Hardeggská stráň, Sloní hřbet atd.).

ÚTP  by  mělo  být  plně  funkční  (tzn.  s  porosty  plnícími  všechny  funkce  ÚTP)  do  roku  2040 
s přípustnou výjimkou do 5% plochy,  která zahrnuje dlouhodobě rozpracované přeměny akátových 
porostů. Ty by měly být dokončeny nejpozději do roku 2050.

Postupy péče o les 

Základní rámec s nejdůležitějšími principy představuje schéma v úvodu kap. 2.2 návrhové části. Tyto 
principy jsou přeneseny do rámcových směrnic péče o les, které jsou manuálem pro všechny TVL a  
v nich aktuálně zastoupené TP.

Protože směrnice péče o les vycházejí z teorie dynamiky přirozených temperátních lesů závěrečného 
typu, je třeba počítat také s účinky větších (plošných) disturbancí, které mohou vytvořit plochy lesa  
přípravného,  případně lesa  přechodného typu.  Tyto  plochy vytvářejí  mozaiku sekundární  sukcesní 
série a mají nepochybně na území NP svoje místo. Principy nakládání s disturbancemi uvádí tab. N 
2.2.iii.
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S ohledem na specifické postupy zajišťující naplňování cílů NP dochází při některých činnostech k 
rozporu s  ustanoveními  zákona o lesích č.  289/1995 Sb.  Z toho důvodu bude nejpozději  v rámci 
obnovy LHP (rok 2012)  požádáno o výjimky z  příslušných ustanovení  zákona.  Bude se  jednat  o 
výjimky již platné na období LHP 2003–2012 a dále o nově navržené, např.:
Prostor pro sekundární sukcesi
Pro podporu uplatnění  kompletní  sukcesní  série,  včetně zastoupení  vývojových stádií  přípravného 
lesa,  je možné  ponechat  vybrané plochy do velikosti  0,50 ha jako prostor pro spontánní  sukcesní 
procesy.

Snížené minimální hektarové počty sazenic
Dle SLT jsou budou stanoveny snížené počty jedinců hlavních dřevin na jeden hektar pozemku při 
obnově lesního porostu.

Mýtní úmyslné těžby v porostech do 80ti let – nízký a střední les

Obnova LHP 

V průběhu platnosti plánu péče dojde k obnově LHP na dobu platnosti 2013– 2022. Metodou zjištění 
stavu lesa  bude statistická inventarizace.  LHP bude zpracován podle  platné legislativy a  případné 
odchylky budou řešeny výjimkami ze zákona. Nový LHP se bude muset vypořádat také se zařízením 
těch částí lesa, ve kterých bude péče prováděna v systému středního, resp. nízkého lesa.

2.2.1 Lesy původní – pralesy

V rámci prováděného hodnocení přirozenosti lesních porostů  (vyhl.  č.  60/2008 Sb.)  nejsou žádné 
lesy původní (pralesy) na území NP Podyjí vylišeny.

2.2.2 Lesy přírodní

V NP Podyjí je v rámci hodnocení přirozenosti lesních porostů (vyhl. č. 60/2008 Sb.) vylišeno 336,17 
ha lesů přírodních.  Jedná se celkem o 10 lokalit.  V ochranném pásmu NP Podyjí  nejsou vylišeny 
žádné lesy přírodní.

Tabulkový přehled porostů, které byly klasifikovány jako lesy přírodní je uveden v příloze č. N 2.2.2.i 
Zákres lesů přírodních je uveden v mapce N 2.2.2.I Lesní ekosystémy. 

Cílem je ponechání těchto porostů samovolnému vývoji.

2.2.3 Lesy přírodě blízké

V NP  Podyjí  je  v rámci  hodnocení  přirozenosti  lesních  porostů  (vyhl.  č.  60/2008  Sb.)  vylišeno 
1561,53 ha lesů přírodě blízkých. Jedná se celkem o 39 lokalit.

V ochranném pásmu NP Podyjí je vylišeno 20,98 ha lesů přírodě blízkých na dvou lokalitách.
 
Cílově  jsou  tyto  porosty  ponechány  samovolnému  vývoji.  V části  přírodě  blízkých  lesů  budou 
plánovány  speciální  managementové  zásahy  ve  prospěch  biotopů  a  druhů  (např.  rozvolňování 
porostních okrajů,  tvorba a  udržování  sníženého zakmenění,  pastva)  –  přičemž  po jejich realizaci 
budou tyto porosty přeřazeny do kategorie lesů kulturních.
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Tabulkový přehled porostů, které byly klasifikovány jako lesy přírodě blízké, včetně střednědobých 
cílů, zdůvodnění způsobu péče (prováděná opatření nebo ponechání samovolnému vývoji) a případná 
rekonstrukční opatření jsou uvedeny v příloze č. N 2.2.3.i.

Zákres lesů přírodě blízkých je uveden v mapce N 2.2.2.I Lesní ekosystémy.
2.2.4 Lesy kulturní

V rámci  hodnocení  přirozenosti  lesních  porostů  (vyhl.  č.  60/2008  Sb.)  je  v NP  Podyjí  vylišeno 
2203,30 ha lesů kulturních. V ochranném pásmu NP Podyjí je vylišeno 46,94 ha lesů kulturních.

Cíl  péče  o  tyto  porosty  je  dán  skutečností,  zda  se  porost  nachází  v území  cílově  ponechaném 
samovolnému vývoji (ÚCS) nebo v území s trvalou péčí (ÚTP). Podle toho je pak střednědobým, 
resp.  dlouhodobým  cílem  postupná  přeměna  (prostřednictvím  plánovaných  managementových 
opatření) porostů směrem k přírodě blízkému stavu a následné:
 a) umožnění samovolných vývojových procesů lesních společenstev (ÚCS) nebo
 b)  ochrana,  popř.  aktivní  podpora  druhové  rozmanitosti,  a  přiměřené  lesnické  využívání  těchto 
porostů s uplatněním principů přírodě blízkých způsobů pěstování (např. metoda cílových stromů) a 
dřívějších hospodářských postupů (např. les nízký a střední) a prezentace těchto postupů veřejnosti  
(ÚTP).

Vybrané  porosty,  resp.  jejich  části  do  velikosti  0,50  ha  budou  pro  podporu  uplatnění  kompletní 
sukcesní  série,  včetně  zastoupení  vývojových  stádií  přípravného  lesa,  ponechány  spontánním 
sukcesním procesům.

Tabulkový přehled porostů, které byly klasifikovány jako lesy kulturní, střednědobé a dlouhodobé cíle 
v těchto porostech, zdůvodnění způsobu péče a navržená opatření jsou uvedeny v příloze č. N 2.2.4.i.

Zákres lesů kulturních je uveden v mapce N 2.2.2.I Lesní ekosystémy.

2.2.5 Lesy nepůvodní

V NP  Podyjí  je  v rámci  hodnocení  přirozenosti  lesních  porostů  (vyhl.  č.  60/2008  Sb.)  vylišeno 
1211,48 ha lesů nepůvodních. V ochranném pásmu NP Podyjí je vylišeno 26,96 ha lesů nepůvodních.

Cíl  péče  o  tyto  porosty  je  dán  skutečností,  zda  se  porost  nachází  v území  cílově  ponechaném 
samovolnému vývoji (ÚCS) nebo v území s trvalou péčí (ÚTP). Podle toho je pak střednědobým, 
resp.  dlouhodobým  cílem  postupná  přeměna  (prostřednictvím  plánovaných  managementových 
opatření) porostů směrem k přírodě blízkému stavu a následné:
 a) umožnění samovolných vývojových procesů lesních společenstev (ÚCS) nebo
 b)  ochrana,  popř.  aktivní  podpora  druhové  rozmanitosti,  a  přiměřené  lesnické  využívání  těchto 
porostů s uplatněním principů přírodě blízkých způsobů pěstování (např. metoda cílových stromů) a 
dřívějších hospodářských postupů (např. les nízký a střední) a prezentace těchto postupů veřejnosti  
(ÚTP).

Vybrané  porosty,  resp.  jejich  části  do  velikosti  0,50  ha  budou  pro  podporu  uplatnění  kompletní 
sukcesní  série,  včetně  zastoupení  vývojových  stádií  přípravného  lesa,  ponechány  spontánním 
sukcesním procesům.

Tabulkový přehled porostů, které byly klasifikovány jako lesy nepůvodní, střednědobé a dlouhodobé 
cíle v těchto porostech, zdůvodnění způsobu péče a navržená opatření jsou uvedeny v příloze č. N 
2.2.5.i.

Zákres lesů nepůvodních je uveden v mapce N 2.2.2.I Lesní ekosystémy.
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2.3 Zásady péče o nelesní ekosystémy
 
Z kap. 2.2 a 2.3 rozborové části  plánu péče vyplývají  příčiny vzniku a zachování polopřirozených 
nelesních ploch na území NP Podyjí. V kap. 3.2 rozborové části je formulován obecný cíl ochrany 
nelesních ploch (přirozených i polopřirozených): zachování diverzity přírodního prostředí a udržení, 
případně dotvoření funkční struktury krajiny, jednak udržení dostatečné rozlohy biotopů vhodných pro 
ty  druhy rostlin  a  živočichů,  které  jsou  předmětem ochrany NP,  případně  evropsky významných 
lokalit  a  ptačí  oblasti.  Kapitola  3.2  rozborové  části  též  hodnotí  dosavadní  péči  a  stanoví  její  
nedostatky.  Na základě tohoto rozboru vznikl plán zásahů na jednotlivých typech lokalit,  uvedený 
v následujících kapitolách a byla formulována některá společná pravidla.
Pro péči o nelesní ekosystémy existují určité zásady, které platí obecně pro všechny typy společenstev. 
Je třeba se vypořádat s problémy a riziky působícími v celé oblasti, případně i globálně. Jde například 
o hromadění  živin v půdě (viz rozborová část, kap. 3.6). Budou dále podporovány známé způsoby 
řešení  –  odstraňování  biomasy  z nelesních  ploch  (a  zásadně  neponechávání  pokosené  hmoty  na 
stanovišti),  zvýšení  intenzity využití  zarůstajících ploch,  podpora vzniku či  zlepšení  infrastruktury 
v obcích  (čistírny  odpadních  vod,  hospodaření  s odpady)  apod.  Uspokojivé  řešení  atmosférické 
depozice dusíku však zatím nebylo nalezeno, výzkum této problematiky probíhá již několik let, je však 
nutné, aby nadále pokračoval.
Hospodaření  s odstraněnou  biomasou  bude  v období  platnosti  tohoto  plánu  péče  vyřešeno 
vybudováním kompostovacích ploch a zahájením jejich provozu. Zatím se počítá pouze s ukládáním 
biomasy vzniklé při aktivitách Správy NP Podyjí v péči o pozemky, do budoucna není vyloučena ani 
možnost  využití  kompostovacích  ploch,  případně  potřebné  techniky  jinými  subjekty  (obce,  jiní 
obhospodařovatelé pozemků apod.).
Trvale bude probíhat terénní průzkum zaměřený na vyhledávání dosud neevidovaných ploch nelesních 
biotopů a v odůvodněných případech jejich doplnění  do databáze nelesních ploch (viz rozbor kap. 
3.2). V databázi nelesních ploch bude ke každé ploše doplněn cílový stav a základní principy péče o 
plochu. 

2.3.1 Nelesní ekosystémy přirozené

Skály a sutě

Skalní a suťové svahy patří k přirozenému bezlesí a jejich ochrana spočívá zejména v omezení jejich 
využití  člověkem. Nezpřístupněné skalní výchozy budou nadále chráněny před vstupem veřejnosti,  
technická zařízení na přístupných vyhlídkách budou udržována, případně upravena tak, aby bránila 
nežádoucím vlivům návštěvnosti (zejména sešlap rozsáhlých ploch). Skalní výchozy a suťové svahy 
budou monitorovány s cílem zjistit, zda nedochází k jejich plíživému zarůstání dřevinami. Pokud bude 
zarůstání prokázáno, bude na základě odborné diskuze rozhodnuto zda, případně na kterých plochách, 
bude provedena či prováděna redukce dřevin. Poté bude zásah realizován.
Trvale budou monitorovány populace zájmových druhů tohoto biotopu, jako je lomikámen trojprstý 
(Saxifraga  tridactylites),  sveřep  kostrbatý  (Bromus  squarrosus),  koniklec  luční  český  (Pulsatilla  
pratensis ssp. bohemica), ještěrka zelená (Lacerta viridis), výr velký (Bubo bubo) a dalších. Prokáže-li 
se výrazný úbytek početnosti, budou urychleně přijata veškerá dostupná opatření k nápravě. Nebude-li 
vhodné opatření známo, budou k jeho hledání osloveni odborní konzultanti.

Podzemní prostory
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V NP Podyjí  (v  lokalitě  Ledové sluje)  bylo  zmapováno celkem 1200 m přirozených podzemních 
prostor.  Aby bylo  omezeno  riziko  poškození  geologických jevů a  rušení  vzácných živočichů,  ale 
v některých případech i z důvodu nebezpečnosti pohybu v těchto prostorách, spočívá péče o podzemí 
zejména  v zamezení  přístupu  veřejnosti.  Trvalé  sledování  stavu  podzemních  prostor  (probíhá 
dlouhodobý monitoring mikroklimatu a pohybů skalních bloků) bude pokračovat.

2.3.2  Nelesní  ekosystémy  ovlivněné  činností  člověka  a  ponechané 
samovolnému vývoji

Řeka

Má specifické postavení vzhledem k trvalému ovlivnění lidskou činností. Záměrem je minimalizovat 
všemi dostupnými prostředky vliv Vranovské přehrady a režimu elektrárny na biotu řeky Dyje, která 
bude posléze ponechána přirozenému vývoji. Tuto problematiku speciálně řeší kap. 2.3.4 a 2.4.

Ostatní

V rámci prvního mapování bezlesí, dokončeného v r. 1993 (ČÁP,  PLISKOVÁ), bylo vymezeno 23,7 ha 
bezlesí,  jejichž  vznik  byl  podmíněn  lidskou činností  a  která  byla  ponechána  přirozenému  vývoji, 
případně na nich byl podpořen vývoj směrem k lesu. Část těchto ploch bude v rámci členění lesních 
porostů zařazena do území  s trvalou aktivní péčí (viz kap. 2.1.2).  Blíže též Ostatní plochy bezlesí 
v následující kapitole.

2.3.3 Nelesní ekosystémy ovlivněné člověkem a vyžadující další péči

Nutným předpokladem  trvalé  péče  o  pozemky  je  dosažení  dohody  s jejich  vlastníky.  V průběhu 
platnosti  tohoto  plánu  péče  budou  proto  zintenzivněna  jednání  s vlastníky  dotčených  pozemků 
zaměřená na uzavření dlouhodobých dohod. Péče o cizí pozemky bude formálně zajištěna písemnou 
dohodou s vlastníkem pozemku dle § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vlastník 
může na základě dohody zajišťovat péči o pozemek sám, nebo prostřednictvím pověřené osoby (tou 
může být i Správa národního parku). V odůvodněných případech bude Správa NP Podyjí usilovat o 
získání příslušnosti hospodaření k pozemkům (převodem, směnou, výkupem).

Louky

Luční porosty na území NP Podyjí lze rozdělit do dvou skupin: druhově bohaté louky a ostatní travní  
porosty (viz kap. 3.2.3 rozborové části plánu péče). 

Druhově bohaté louky

Základem péče o druhově bohaté  louky bude i  nadále  kosení.  Režim kosení  však není  konkrétně 
stanoven a jeho určení pro každou jednotlivou louku je v oblasti péče o louky hlavním úkolem pro 
období platnosti tohoto plánu péče. Standardem bude kosení jedenkrát ročně s pozdním termínem seče 
(nejdříve po 15. 6.), obvykle s ponecháním části plochy nekosené. Umístění nekosené plochy se bude 
každoročně  měnit  a  bude  zaujímat  vždy minimálně  15% rozlohy louky.  Maximální  hranice  není 
stanovena. Rozborem terénních pokusů a konzultací s odborníky budou stanoveny odchylky od tohoto 
standardního režimu. Výjimečně bude možné (zejména u luk s rozlohou do 2 ha) v některých letech 
kosit louku celoplošně. Některé louky budou (alespoň v některých letech) koseny v časnějším termínu 
(od  15.  5.).  Není  vyloučeno  ani  vícečetné  (2–3x  za  sezónu)  kosení  vybraných  částí  luk  (např. 
s výskytem agresivních expanzních druhů – třtina křovištní – Calamagrostis epigeios, celík kanadský 
– Solidago canadensis, pcháč oset –  Cirsium arvense, kopřiva dvoudomá – Urtica dioica a dalších) 
v některých sezónách.  V nutných případech budou jednorázově provedeny jiné  zásahy na loukách 
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(narušování  drnu,  vyhrabávání,  dosev  chybějících  druhů  apod.).  Bezpodmínečně  nutný  bude 
monitoring populací významných druhů vázaných na louky (nejen rostlin, ale zejména bezobratlých –  
motýlů, brouků a dalších).
Bude  též  udržována  rozloha  jednotlivých  lučních  enkláv.  Okraje  zarůstající  dřevinami  budou 
mozaikovitě prosvětlovány tak, aby bylo v sezóně ponecháno alespoň 50% délky dřevinného lemu bez 
zásahu.
V období platnosti tohoto plánu péče bude otestována vhodnost vytvoření hospodářských systémů luk 
a pastvin tak, aby mohla na loukách ve fázi otav probíhat pastva části zvířat přesunutých ze suchých  
trávníků  a  vřesovišť.  Budou  vytipovány  i  louky,  které  by  mohly  být  kompletně  převedeny  do 
pastevního režimu, případně na nich bude trvalá pastva zahájena.

Ostatní travní porosty

Péče o ostatní kosené travní porosty bude odvozena od stejného základního režimu jako u druhově 
bohatých luk.  Cílem je postupná přeměna  na porosty s pestřejší  druhovou skladbou i  prostorovou 
strukturou. Ve srovnání s druhově bohatými loukami je termín kosení méně opožděn a ponechává se 
menší nekosená část (obvykle 10–20% plochy). Poloha nekosených ploch na jednotlivých loukách se 
každoročně posouvá tak,  aby se  ve dvou po sobě následujících letech nepřekrývala.  Způsob péče 
počítá i s produkčním cílem (získání krmiva), ovšem požadavky ochrany přírody zůstávají primární 
(není možní intenzivní hnojení, celoplošné kosení, kosení více než 1x ročně atd.). Po dosažení žádoucí  
struktury  porostu  není  vyloučen  ani  přísev  chybějících  cílových  druhů  z genové  banky.  Způsob 
využívání  intenzivně  kosených  luk  bude  dle  výsledků  jednání  s vlastníky  a  nájemci  postupně 
přibližován režimu péče o druhově bohaté louky.
Část polních kultur v ochranném pásmu i v národním parku stále leží na erozně ohrožených plochách. 
Dosud byly takové plochy vytipovány na 7 katastrálních územích (Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná,  
Čížov,  Horní  Břečkov,  Podmolí,  Znojmo–Hradiště),  vyhledávání  rizikových  ploch  bude  nadále 
pokračovat. Cílem je na takových pozemcích vytvořit směrem k území národního parku či směrem po 
spádnici zpevňující  vegetační pásy (zatravněné, v některých místech případně i  s dřevinami),  které 
ochrání  území  NP  a  drobné  vodní  toky před  splachy z polí.  Tyto  vegetační  pásy  budou  posléze 
ošetřovány  v režimu  druhově  chudých  kosených  trávníků.  Pozemky  k založení  vegetačních  pásů 
budou získány jednáním s obhospodařovateli,  případně směnami  či výkupy pozemků.  V plánu je i 
použití genetického materiálu ze sběrů v NP Podyjí, uloženého ve Výzkumném ústavu pícninářském 
v Troubsku u Brna, ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze–Ruzyni, nebo v Bance semen 
ohrožených druhů v Olomouci  (viz kap. 2.5.1 a rozborová část,  kap 3.4.1) pro vytvoření  osevních 
směsí, nebo alespoň k dosevům do ploch osetých běžnou komerční směsí.

Suché trávníky a vřesoviště

Za nejvhodnější způsob obnovy a údržby xerotermních trávníků a vřesovišť je považována extenzivní  
pastva (CHYTRÝ a kol. 2001). Na dosud pasených pozemcích bude pastva pokračovat, postupně bude 
rozšiřována na dosud nepasené plochy vhodného charakteru (ke konci roku 2008 mapováno cca 385 
ha ploch, včetně potenciálních pastevních lesů). Pastevní zátěž bude na vybraných plochách (Popické 
a Havranické vřesoviště) pokusně zvýšena až na ekvivalent  deseti  ovcí  na hektar.  Budou vybrány  
vhodné plochy na druhově bohatých loukách, kam bude možné přesunout část stád, pokud v  době 
letního  přísušku  nebude  na  vřesovištích  dostatek  krmiva.  Na  méně  produktivních  plochách  bude 
naopak  využívána  možnost  vynechání  pastevní  sezóny (pokud  se  pokus  na  Kraví  hoře  osvědčí).  
S majiteli  stád bude projednána možnost  zvýšení  pestrosti  ve  složení  stáda (vyšší  zastoupení  koz, 
doplnění koní, krav, případně občasná lokální pastva drůbeže či prasat). Bude kontrolována rozloha a 
dynamika křovin na plochách pastvin – dle cíle péče o jednotlivé plochy budou křoviny odstraňovány, 
prořeďovány či po určitou dobu ponechány samovolnému vývoji tak, aby stále na pastvinách stále 
zůstávala mozaika trávníků, roztroušených dřevin i souvislých dřevinných porostů v různém stadiu 
vývoje (viz podkapitola Formace dřevin mimo les). Nezbytné je trvalé sledování vlivu změn péče na 
stav a složení biotopů. Základní sledování zajistí Správa NP Podyjí vlastními silami, je však žádoucí  
najít možnost intenzivnějšího monitoringu (zadání výzkumného projektu, diplomové či doktorandské 
práce apod.).
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Ovocné dřeviny

Cílem činností zaměřených na ovocné dřeviny je jednak zajistit ozdravění a další existenci nalezených 
starých sadů, jednak udržet,  v lepším případě i  rozšířit  do krajiny Podyjí  odrůdy,  které byly dříve 
tradičně pěstovány, dnes však mizí a přežívají často poslední přestárlí jedinci. Bude tedy pokračovat  
vyhledávání  jedinců  vhodných jako zdroj  genetického materiálu  a  výzkum zaměřený  na určování 
odrůd. Školka starých odrůd, která byla založena při lesní správě v Podmolí. K zaměření geografické 
polohy sadů dojde v zimě 2010/2011. V další fázi projektu budou vyhledávány staré odrůdy dřevin 
v širším  regionu.  Přebytečné  napěstované  sazenice  budou  využity  pro  obnovu  alejí  a  liniových 
výsadeb v polní krajině, případně nabízeny jako materiál pro uložené náhradní výsadby.
Staré sady, jejichž zbytky byly,  případně ještě budou nalezeny, budou obnovovány v případě, že to 
bude možné a účelné. Tradiční krajové odrůdy ovocných dřevin budou použity i při výsadbách zeleně 
v nelesní krajině (stromořadí podél cest, meze, remízky apod.) Předpokládáno je i nabízení starých 
odrůd  k výsadbám  jiným  subjektům,  než  je  správa  NP  (k výsadbám  podél  silnic,  do  zahrad  či 
extenzivních sadů apod.). V plánu je i navázání příhraniční spolupráce s rakouskými partnery (např. 
Genová banka Linz atd.).

Pole a úhory

Obecně se hospodaření na polích na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma věnuje 
kap.  3.5,  která  podrobněji  řeší  režim zemědělského  hospodaření.  Zde  jsou  zmíněny  jen  speciální 
zásahy prováděné s cílem zachovat či vytvořit vhodný biotop pro vzácné či jinak významné druhy 
rostlin  a  živočichů.  Projekt  úhorového managementu  zaměřeného na podporu populací  vybraných  
druhů bude pokračovat minimálně na 14 plochách – 13 dosud vybraných a jedné, která bude nově 
založena  na  Mašovické  střelnici.  Hledání  dalších  vhodných  ploch  bude  součástí  pokračujícího 
výzkumu úhorů. Cílem výzkumu je nalézt nejvhodnější režim péče o plochy s  narušovanou půdou 
k podpoře zájmových druhů. Není vyloučeno ani pokusné ukázkové pěstování historických druhů a 
odrůd zemědělských plodin, zejména na polích v blízkosti turistických cest.

Formace dřevin mimo les

Liniové a bodové dřevinné formace mimo lesní půdní fond jsou velmi důležitou složkou krajiny, která 
má  zásadní  vliv  na  její  funkčnost.  Cílem  Správy  NP  Podyjí  v této  oblasti  je  zvýšit  migrační 
propustnost krajiny, snížit rizika eroze, zvýšit podíl vody v malém koloběhu (který je klimaticky i co 
do zemědělského využití krajiny příznivější než velký koloběh) a zajistit existenci dostatečné rozlohy 
nelesní dřevinné zeleně jako biotopu významných druhů (dřišťál obecný – Berberis vulgaris, podražec 
křovištní  –  Aristolochia  clematitis,  pěnice  vlašská  –  Sylvia  nisoria,  plšík  lískový –  Muscardinus 
avellanarius a další). Důležité je též hledisko estetiky krajiny. Proto budou zmapovány plochy vhodné 
k výsadbě linií, remízků a soliterních dřevin, postupně řešeny vlastnické vztahy (dohodou s vlastníky, 
výkupem,  směnou,  v rámci pozemkových úprav apod.) a prováděny výsadby vhodného druhového 
složení. Při výběru ploch pro výsadby je však třeba postupovat obezřetně, neboť zejména ve východní 
části  území je z hlediska druhové ochrany i pro umožnění  migrace důležitá i  dostatečná rozloha a 
vhodné rozmístění plně osluněných ploch.
Již existující plochy dřevin budou ošetřovány dosavadním způsobem dle stanoveného cílového stavu 
jednotlivých ploch, péče bude rozšířena na všechny existující i nově založené plochy dřevin. Cílem je 
zajistit existenci dostatku dribných ploch dřevin ve všech stadiích vývoje (regenerující na bylinných 
plochách, rovolněné, hustě zapojené i na přechodu ke stromovým porostům, ale i soliterní stromy).
Péči o dřeviny mimo les se věnuje i kapitola 3.3.2. 

Umělé podzemní prostory

Hlavním cílem ochrany umělých  podzemních  prostor  (sklepů  a  starých  drobných  důlních  děl)  je 
zachování jejich funkce jako úkrytu různých druhů živočichů (savců, zejm. netopýrů, obojživelníků, 
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bezobratlých apod.). Ochrana je vedena podobně jako ochrana přirozených podzemních prostor (viz 
kap. 2.3.1) zejména zamezením přístupu veřejnosti (ostatně i z důvodu bezpečnosti osob).
Staré sklepy mimo zastavěné území  obcí,  kde byly již provedeny žádoucí stavební úpravy,  budou 
sledovány a v nutných případech zajištěna jejich údržba.  V nejbližších letech je  plánována oprava 
sklepa Papírny (Devět mlýnů) a jeho zajištění proti vstupu osob. Je třeba zhodnotit, zda neexistují  
mimo zastavěné území obcí další sklepy, které by vyžadovaly stavební úpravu.
Uvnitř zastavěného území obcí byly nalezeny dosud tři podzemní prostory,  které jsou významným 
úkrytem netopýrů. Správa NP Podyjí projedná s vlastníky těchto prostor zajištění příslušné péče tak, 
aby trvala možnost využívání úkrytu netopýry. Bude projednána i možnost převedení těchto prostor do 
vlastnictví státu s příslušností Správy NP Podyjí k hospodaření (výkup, směna apod.). Stejný postup 
bude  aplikován  v případě  nalezení  dalšího  významného  úkrytu  netopýrů  v obcích  (vzhledem 
k relativně  velké  prozkoumanosti  území  však  lze  předpokládat,  že  takové  případy  budou  pouze 
ojedinělé).
Je v plánu i opětovné vyčištění štoly Silberloch zanesené při přívalové srážce v r. 2001, bude však 
třeba posoudit, zda je technicky možné a ekonomicky únosné. K zajištění dlohoudobého efektu zásahu 
bude  totiž  nutné  provést  technické  úpravy  okolí,  které  sníží  riziko  zanesení  podzemní  prostory 
v budoucnu.

Vodní plochy a toky, mokřady a prameniště

Závislostí těchto ekosystému na vodním režimu je dáno jejich specifické postavení, proto jsou jejich 
stav a způsob péče o ně řešeny samostatně v následující kapitole.

Ostatní plochy bezlesí

Jde o drobné plošky nepravidelně rozmístěné po celém území NP Podyjí i jeho ochranného pásma, a  
to jak na nelesních, tak na lesních pozemcích (zde jde o drobné lesní světliny, u nichž je často těžké  
určit, zda jejich původ je přirozený, či člověkem podmíněný). Většinou je lze přiřadit k  některému 
z výše uvedených biotopů, péče je proto obdobná. Specifické postavení mají  ale takové plochy na 
pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Péče o ně totiž může být částečně v rozporu s požadavky 
lesního zákona. Velmi důležité je definitivní stanovení režimu péče o tyto plochy. Část z nich bude 
ponechána  přirozenému  vývoji,  pak  je  třeba  v nutných  případech  zajistit  schválení  výjimečného 
hospodaření  tak,  aby nebylo nutno tyto plochy zalesňovat,  či  na nich uměle  doplňovat standardně 
vysoké zakmenění. Na části ploch je žádoucí trvalá, byť málo frekventovaná péče. Tyto plochy budou 
zařazeny do území s trvalou aktivní péčí (viz kap. 2.2 a 2.1.2). Rozdělení lesních porostů na území  
cílově ponechané samovolnému vývoji a území s trvalou aktivní péčí a režim těchto dvou kategorií 
budou definitivně stanoveny v průběhu platnosti tohoto plánu péče. Odchylky od požadavků lesního 
zákona při péči o světliny v obou kategoriích budou zakotveny v novém lesním hospodářském plánu. 
Výzkum nároků jednotlivých cílových druhů i zjištění vhodnosti jednotlivých typů péče o popisované 
plochy bude prioritním úkolem v období  platnosti  nového plánu péče.  Nelze vyloučit,  že  některé 
uměle udržované lesní světliny budou výhledově přiřazeny k bezzásahovému území, tomu však musí 
předcházet nastolení přirozené dynamiky lesních porostů na většině bezzásahového území. Pokud tím 
bude  zajištěna  existence  dostatečné  rozlohy přirozeně  vznikajících  světlin,  lze  od  jejich  umělého 
vytváření  upustit.  Do  té  doby  bude  podíl  světlin  zajišťován  prováděnými  opatřeními  obnovního 
managementu. 

2.3.4 Nelesní ekosystémy vázané na vodu

Řeka Dyje – z vypracovaných rozborů vyplývá, že největším problémem z hlediska vodního režimu 
je ovlivnění řeky Dyje činností Vranovské přehrady.  Řeka Dyje je osou hydrologického systému NP 
Podyjí.  Ekosystém  řeky  je  výrazně  ovlivněn  a  silně  pozměněn  dlouhodobým vlivem  Vranovské 
přehrady, především činností špičkového režimu vodní elektrárny. Cílem ochrany přírody je navodit  
prostřednictvím technických a organizačních opatření takové podmínky v řece, které se budou v rámci 
možností co nejvíce blížit podmínkám přirozeným. Jde především o eliminaci denních, energetických,  
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špičkových průtoků, simulaci sezónní křivky průtoků a teplot a o obohacení vody o jemnější frakce 
plavenin.
Z důvodu  minimalizace  umělých  stresových  faktorů  říčního  ekosystému  nebude  vranovská  vodní 
elektrárna využívána v režimu energetických špiček,  ale jako průtočná a na odtoku z vodního díla 
bude kontinuálně zajištěn minimální zůstatkový průtok. 
Z důvodu zachování přirozeného vývoje řeky nebudou v národním parku umísťována nová vodní díla 
(např. malé vodní elektrárny, vzdouvací objekty, čerpací zařízení). Možná jsou opatření pro odstranění 
migračních bariér jako umístění rybích přechodů na jezech, či úprava bývalých náhonů k témuž účelu. 
Stávající historické jezy budou ponechány bez zásahu, ve výjimečných případech lze vybraná díla  
opravovat pouze při zachování tradičních stavebních postupů a materiálů. Z hlediska zájmů ochrany 
přírody  lze  připustit  postupný  přirozený  zánik  těchto  vodních  děl.  Problematika  rybářského 
managementu je podrobně řešena v kapitole 2.5.4.2.
Pro zajištění minimalizace obsahu škodlivin látek pocházejících zejména ze zemědělské výroby budou 
v povodí Dyje nad NP Podyjí učiněna opatření zlepšující retenční schopnosti krajiny a revitalizující 
její  hydrologický potenciál.  Dále je nezbytné dobudovat systém likvidace odpadních vod v obcích 
ochranného pásma národního parku. Doposud nejsou řešena katastrální území Čížov, Horní Břečkov, 
Lukov, Onšov.

Přítoky Dyje – jde o drobné vodoteče, které mají z větší části přírodní charakter. Tyto toky jsou však 
výrazně ovlivněny stavem svých pramenných oblastí a kontaminovány splachy ze zemědělské výroby.  
Cílem je dosažení  takové podoby drobných toků a jejich okolí,  která bude v největší  možné míře 
přírodě  blízká.  Lokality  pramenišť  a  navazující  části  vodotečí,  které  jsou  dnes  nejvíce  ovlivněny 
přeměnou  krajiny  (odlesnění,  zornění),  budou  revitalizovány.  Opatření  budou  spočívat  především 
v likvidaci technického odvodnění, výsadbě dřevin a zřizování protierozních prvků, zatravnění orné 
půdy, revitalizaci mokřadů a obnově hydropedologické kapacity krajiny.

Malé vodní nádrže a přirozené i uměle zbudované tůně – jsou důležitou součástí hydrologického 
systému  zejména  v ochranném  pásmu  NP.  Vytvářejí  podmínky  pro  vznik  specifických  vodních 
biotopů a  jsou tak důležitou součástí  systému  při  ochraně  biodiverzity  území.  V odůvodněných a 
odborně podložených případech bude systém doplněn o další vodní plochy. Jejich zřízením však nesmí 
dojít  k likvidaci přírodně cenných biotopů. U již existujících nádrží bude prováděna nutná údržba, 
která zajistí  jejich funkčnost (např. kosení břehů, odstranění přebytečných sedimentů, odstraňování 
nežádoucí rybí obsádky apod.)
Důvodem existence  malých  vodních  nádrží  a  tůní  je  stabilizace  vodního režimu krajiny,  ochrana 
biodiverzity  na  vodu vázaných  společenstev  a  biotopů  a  ochrana  povodí  Dyje  v NP Podyjí  před 
havarijními  úniky  znečišťujících  látek.  Využívání  vodních  nádrží  bude  v nejvyšší  možné  míře 
přizpůsobeno cílům ochrany přírody. Rybářský management na vodních nádržích viz 2.5.4.2.

Mokřady a prameniště
Cílem péče o zamokřené plochy na území NP Podyjí je jejich zachování a zajištění takového stavu  
biotopu,  který umožní  existenci  maximální  druhové pestrosti.  Výskyt  mokřadů není  na území  NP 
běžný, lze je však nalézt v různých typech společenstev – v lesích, na zatravněných plochách i  na 
polích. Lesní prameniště jsou zaznamenána a chráněna v rámci LHP při lesnických činnostech. Mimo 
les je Správou NP Podyjí  kromě několika (celkem 6,1 ha) mokřadních luk zařazených do režimu  
druhově bohatých luk (viz výše)  evidováno 8 mokřadních ploch v k.  ú.  Vranov nad Dyjí,  Čížov, 
Lukov, Podmolí  a Popice. Na zatravněných mokřadech (k. ú. Vranov nad Dyjí,  Čížov, Podmolí  a  
Popice) bude i nadále prováděna pouze občasná redukce dřevin, případně kosení. Tři polní mokřady 
také  zůstanou  v dosavadním  režimu  polního  hospodaření.  Prameniště  na  k.  ú.  Čížov,  kde  polní 
hospodaření znamená značné riziko poškození plochy, bude v rámci komplexních pozemkových úprav 
navrženo na změnu druhu pozemku a s nájemcem plochy bude projednáno vynětí pozemku z nájemní 
smlouvy.
Revitalizaci  pramenných  oblastí  potoků,  které  jsou  v polních  kulturách,  či  v nich  byly  provedeny 
meliorační práce, řeší následující kapitola.
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Retence krajiny –  charakter  podpovrchového i  povrchového transportu vody je výrazně ovlivněn 
reliéfem  krajiny  a  způsobem  jejího  využití.  Cílem  je  obnova  vysoké  retenční,  zejména 
hydropedologické kapacity krajiny tak, aby parametry odtoku byly v nejvyšší možné míře vyrovnané. 
K dosažení  tohoto  cíle  je  nezbytné  uplatnit  systém technických,  organizačních  a  agrotechnických 
opatření, spočívajících zejména ve změně využití půdy (zatravnění, pastva, malé vodní nádrže), vzniku 
protierozních opatření, výsadbě dřevin, revitalizaci pramenišť, zmenšení intenzity zemědělské výroby 
atd.  Zemědělské  pozemky  v národním  parku  nebudou  měnit  umělými  zásahy  svůj  vodní  režim 
(nebudou se budovat nové meliorační odvodňovací systémy,  pozemky nebudou pod závlahou). Při 
revitelizaci  pramenišť  je  nuné  zaměřit  se  především  na  prameniště  Klaperova  potoka,  jeho 
pravostranného  přítoku  v k.ú.  Čížov,  Žlebského  potoka,  Havranického  potoka  a  revitalizaci  části 
Klaperova potoka, Havranického potoka a Popického potoka. 

2.4  Opatření  pro  obnovu  přirozeného  stavu  abiotických 
složek přírodního prostředí
Správa NP Podyjí si vytkla za cíl odstranit z území všechny staré zátěže a skládky. V nadcházejícím 
období  bude  proto  nutné  dokončit  postupně  likvidaci  zbývajících  drobných  zátěží  (např.  zbytky 
starých  oborních  drátů,  vojenského  pletiva  apod).  Poměrně  velké  množství  menších  skládek, 
především komunálního a stavebního charakteru, se stále nachází v ochranném pásmu NP Podyjí v 
obcích, či v jejich bezprostřední blízkosti. Jejich likvidace náleží do gesce příslušného obecního úřadu. 
Správa  Národního  parku  Podyjí  bude  jejich  odstranění  iniciovat.  Likvidace  několika  rozsáhlých 
skládek, které vznikly před rokem 1989, bude záviset na získání potřebných finančních prostředků či  
na výsledku jednání s vlastníkem pozemků, na nichž se skládky nachází. Jedná se zejména o skládku 
na Hradišťských terasách, na Popických kopečcích, Mašovické střelnici či již částečně asanovanou 
skládku na Kyperku. 

2.5 Zásady péče o fytogenofond a zoogenofond

2.5.1 Péče o zvláště chráněné, ohrožené a vzácné taxony rostlin a hub

Cílem Správy NP Podyjí v oblasti péče o zvláště chráněné, ohrožené a vzácné (dále jen „významné“) 
taxony (druhy i nižší taxonomické kategorie – poddruhy, formy, odrůdy apod.) druhy rostlin je udržení 
či zvyšování stavu jejich populací a vytvoření podmínek pro trvalý výskyt nalezených druhů. Zároveň 
je podstatným úkolem Správy NP Podyjí další doplňování dat o výskytu významných druhů. Přehled 
všech druhů ohrožených a zvláště chráněných českými,  evropskými nebo mezinárodními zákony a 
konvencemi je v tabulce v příloze kap. 3.4.1 rozborové části plánu péče.
Na udržení stavu biotopů vzácných druhů je zaměřena speciální dlouhodobá péče o nelesní plochy (viz 
kap. 2.3) i o lesní porosty (viz kap. 2.2).
Jednorázové  zásahy  ve  prospěch  některých  druhů  jsou  plánovány  i  nadále  a  budou  prováděny 
operativně dle výsledků průběžných terénních průzkumů. Jmenovitě bude věnována pozornost druhům 
uvedeným v následujícím  přehledu,  ale  i  dalším.  U  některých  druhů  (např.  upolín  největší)  není 
vyloučen ani  pokus o repatriaci,  při  němž budou jako zdroj  využity blízké populace druhu mimo  
území NP Podyjí.

Výčet priorotiních druhů
Druh (český název) Vědecký název

Mechorosty
Mechy
šikoušek bezlistý Buxbaumia aphylla
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Cévnaté rostliny
bažanka vejčitá Mercurialis ovata
bělolist žlutavý Filago lutescens
blín černý Hyoscyamus niger
černohlávek velkokvětý Prunella grandiflora
česnek hranatý Allium angulosum
dub cer Quercus cerris
dub pýřitý Quercus pubescens
dub uherský Quercus frainetto
hladýš širolistý Laserpitium latifolium
hlaváček plamenný Adonis flammea
hořec křížatý Gentiana cruciata
hrachor chlupatý Lathyrus hirsutus
hvozdík pyšný pravý Dianthus superbus ssp. superbus
kakost rozkladitý Geranium divaricatum
korálice trojklanná Corralorhiza trifida
kosatec nízký Iris pumilla
kýchavice černá Veratrum nigrum
lýkovec vonný Daphne cneorum
merlík smrdutý Chenopodium vulvaria
myší ocásek nejmenší Myosurus minimus
oman oko Kristovo Inula oculus–christi
ostřice Davallova Carex davalliana
ostřice ječmenová Carex hordeistichos
pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
prstnatec bezový Dactylorhiza sambucina
prstnatec májový Dactylorhiza majalis ssp. majalis
rdest vláskovitý Potamogeton trichoides
střevíčník pantoflíček Cypripedium calceolus
sveřep kostrbatý Bromus squarrosus
tis červený Taxus baccata
tomkovice jižní Hierochloë australis
topolovka bledá Alcea biennis
třemdava bílá Dictamnus albus
úpolín největší Trollius altissimus
volovec vrbolistý Buphthalmum salicifolium
vrba rozmarýnolistá Salix rosmarinifolia
vstavač kukačka Orchis morio
vstavač nachový Orchis purpurea
vstavač osmahlý letní Orchis ustulata ssp. aestivalis
vstavač osmahlý pravý Orchis ustulata ssp.ustulata
vstavač vojenský Orchis militaris

Z vybraných  druhů cévnatých  rostlin  (zejména  druhů v dotčeném území  vzácných)  budou nadále 
sbírána semena pro uložení v semenné bance nejpravděpodobněji v Bance semen ohrožených druhů 
v Olomouci.  Důležitým  podkladem  při  péči  o  významné  druhy  bude  sestavení  červené  knihy 
ohrožených druhů rostlin Podyjí, jejíž vznik je plánován na období platnosti tohoto plánu péče. Stejně 
tak  by  měla  vzniknout  v období  platnosti  tohoto  nebo  následujícího  plánu  péče  červená  kniha 
ohrožených druhů hub, ohrožených druhů lišejníků, a pokud nebudou mechorosty zahrnuty do červené 
knihy rostlin, pak i mechorostů. 
Projekt  záchrany starých  a  v regionu tradičních  druhů a  odrůd ovocných dřevin  bude  pokračovat 
zejména výsadbou zásobní školky a revitalizací zanedbaných sadů. Žádoucí je navázání spolupráce 
s přeshraničními partnery. Podrobněji viz kap. 2.3.3 – Ovocné dřeviny.
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Nadále bude pokračovat projekt péče o úhory, který je mimo jiné též zaměřen i na podporu populací 
významných druhů, stejně jako projekt obnovy pastvy v NP Podyjí (viz kap. 2.3.3).
Lesní pastva,  která byla  pokusně zahájena na jedné vybrané lokalitě,  bude podrobena inetzivnímu 
výzkumu. Bude-li prokázán kladný vliv na druhovou pestrost, případně na populace cílových druhů, 
budou vymezeny další vhodné lokality, kde bude lesní pastva prosazována. Výměra pastevních lesů 
bude  ovšem  stále  tvořit  jen  velmi  malou  část  lesních  porostů  v národním  parku.  Výzkum  bude 
zaměřen i na stanovení vhodné celkové rozlohy pastevních lesů. 

2.5.2 Péče o genové zdroje lesních dřevin

Pro diferenciaci  opatření  pro zachování  fragmentů  místních  populací  lesních  dřevin  a  záchrany a 
aktivní reprodukce genofondu lesních dřevin včetně keřů byla provedena kategorizace vyskytujících 
se  původních druhů lesních  dřevin podle  jejich zastoupení  v lesních  porostech na  dřeviny hlavní, 
přimíšené a vzácné viz tab. N 2.5.2.i.

Při zajišťování péče o lesní ekosystémy budou v rámci opatření pro zachování fragmentů místních 
populací  lesních  dřevin  a  záchrany  a  aktivní  reprodukce  genofondu  lesních  dřevin  včetně  keřů 
dodržovány tyto hlavní zásady:

– monitorovat semenné roky jednotlivých druhů lesních dřevin včetně keřů,
– provádět managementová (pěstební) opatření pro podporu přirozené obnovy 
vybraných přimíšených a vzácných druhů lesních dřevin (např. tisu červeného),
– v maximální  možné  míře  využívat  přirozené obnovy veškerých stanovištně 
původních dřevin, přičemž prioritu mají dřeviny, které jsou na předmětné lokalitě vzácnější, 
– provádět skupinovou nebo individuální ochranu přirozené obnovy vybraných 
přimíšených a vzácných druhů lesních dřevin, 
– v případě  semenných  roků  zajistit  sběr  semen  a  následné  vypěstování 
vlastního reprodukčního materiálu lesních dřevin dle aktuální potřeby (s prioritou vzácných 
druhů dřevin),
– v maximální  míře  využívat  produkční  plochu lesních školek a  semenišť  ve 
vlastnictví Správy NP pro zajištění vhodného reprodukčního materiálu,
– při  umělé  obnově  v maximální  možné  míře  používat  reprodukční  materiál 
vypěstovaný  ze  semenného materiálu  místní  provenience,  s  preferencí  osiva z uznaných 
zdrojů  selektovaného  reprodukčního  materiálu  (fenotypová  třída  A  nebo  B)  nebo 
identifikovaného reprodukčního materiálu (fenotypová třída C),
– pokud  není  k dispozici  reprodukční  materiál  místní  provenience  lze  použít 
sazenice  vypěstované  z osiva  pocházejícího  z PLO  33  –  Předhoří  Českomoravské 
vrchoviny; pokud nebude k dispozici ani takovýto reprodukční materiál – odložit zalesnění 
o 1–2 roky,
– při vylepšování nezdarů zalesnění používat jiné druhy stanovištně původních 
dřevin než při první výsadbě,
– v rámci  prováděných plánovaných managementových opatření  (výchovné a 
mýtní těžby) preferovat vzácné, popř. přimíšené druhy lesních dřevin,
– monitorovat stav populací jednotlivých druhů lesních dřevin včetně keřů a v 
případě zjištění ústupu některého druhu činit odpovídající opatření k nápravě stavu,
– v rámci monitoringu a výzkumu vytipovat (formou výzkumných, disertačních 
či  diplomových  prací)  vhodné  lokality  pro  rozšíření  vybraných  vzácných  druhů  dřevin 
(např.  tisu červeného,  dubu ceru,  dubu jadranského,  dubu šípáku a dalších)  a  v případě 
dostupnosti vhodného reprodukčního materiálu provést realizaci formou sadby či síje,
– v rámci  zařizování  nového  LHP  provést  fenotypovou  klasifikaci  porostů  a 
vytipování  porostů  vhodných  pro  sběr  selektovaného  a  identifikovaného  reprodukčního 
materiálu jednotlivých dřevin a zajistit následné schvalovací řízení.
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2.5.3 Redukce geograficky nepůvodních a invazních rostlinných druhů

Jedním z cílů  péče  o  krajinu  v NP Podyjí  a  jeho  ochranném pásmu  je  zamezit  ničení  původních 
společenstev geograficky nepůvodními druhy. Na území NP Podyjí byl evidován výskyt 12 invazních 
druhů rostlin. Populace invazních druhů zařazených do I. i II. třídy nebezpečnosti je žádoucí zcela 
zlikvidovat. Veřejnost bude vhodnou formou informována o jejich výskytu a rozpoznání. K populacím 
ostatních geograficky nepůvodních druhů vyskytujících se v Podyjí byl zvolen jiný přístup. Část z nich 
se stala organickou součástí přirozených a polopřirozených biotopů, aniž zásadně negativně ovlivňuje 
jejich stav a složení (réva vinná – Vitis vinifera, pěťour maloúborný – Galinsoga parviflora a další), 
některé jsou natolik rozšířené (a přitom jejich vliv není zásadní), že likvidace jejich populací není  
dostupnými prostředky proveditelná (netýkavka malokvětá –  Impatiens parviflora). Populace těchto 
druhů jsou ponechány bez zásahu. 

Třída nebezpečnosti I.

Netýkavka žláznatá – Impatiens glandulosa
Nadále bude probíhat  mechanická likvidace (vytrhávání,  na  větších plochách kosení)  až do úplné 
eliminace výskytu druhu v území. Bude pokračovat i spolupráce s institucemi věnujícími se ochraně 
přírody  v přilehlých  oblastech  (Správa  NP  Thayatal,  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje) 
k synchronizaci postupu v celém širším území. I po likvidaci populace bude pokračovat monitoring a 
vyhledávání případných nových výskytů.

Křídlatka česká – Reynoutria bohemica
Známá  i  případná  nově  nalezená  ohniska  výskytu  křídlatky  budou  nadále  ošetřována  postřikem 
herbicidy. Místa již zlikvidovaného výskytu budou monitorována. I zde je žádoucí koordinace postupů 
s institucemi pečujícími o okolní krajinu.

Trnovník akát – Robinia pseudoaccacia
Problém likvidace populací trnovníku akátu podrobně řeší kapitola věnující se péči o lesy (2.2). Na 
nelesních plochách bude pokračovat likvidace ohnisek akátu dosavadním způsobem. Část akátin na 
bezlesí  bude  přeměněna  na  porosty  stanovištně  vhodných  dřevin,  část  na  polopřirozená  nelesní  
společenstva (většinou suché trávníky). 

Bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum
Nalezené  rostliny  budou  likvidovány  dosavadní  metodou,  případně  uje  možno  upustit  od  užití 
herbicidu. Důležitým úkolem je nalezení zdrojové populace, která pravděpodobně leží mimo území  
NP a jeho ochranného pásma.

Třída nebezpečnosti II. a III.

Bude  pokračovat  soustředěné  vyhledávání  druhů  z této  skupiny  (pajasan  žláznatý,  jasanojavor 
peřenolistý,  slunečnice  topinambur,  třapatka  dřípatá,  celík  kanadský  a  obrovský  a  další)  a  jejich  
likvidace.  Bude  preferována  likvidace  mechanickou  cestou  –  kosení,  vytrhávání,  u  dřevin  též 
kroužkování.

2.5.4  Péče  o  zvláště  chráněné,  ohrožené  a  vzácné  taxony  volně  žijících 
živočichů (včetně managementu zvěře a ryb)

2.5.4.1 Péče o zvláště chráněné, ohrožené a vzácné taxony volně žijících živočichů
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Péče o většinu bezobratlých živočichů spočívá především v péči o příslušný biotop (viz rozborová část 
3.4.4.1).  Pokud se  určitý  významný  druh na  některé  lokalitě  dosud vyskytuje,  je  třeba  zvolit  pro 
lokalitu vhodný typ managementu, tj. přijmout taková opatření, aby nedošlo k vymizení tohoto druhu 
z daného  území,  tedy  zajistit  udržení  reprodukceschopné  populace  druhu,  pokud  je  to  možné. 
Obtížnost  ochrany a  případného  managementu  bezobratlých  vyplývá  z jejich  mimořádné  druhové 
početnosti. Například jenom z řádu brouků (Coleoptera) bylo v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu 
zjištěno  437 druhů zařazených do  aktuálního  červeného seznamu bezobratlých  ČR (Farkač  et  al.  
2005). Tento počet téměř šestkrát převyšuje počet ohrožených taxonů rostlin.
Management lokalit,  které vyžadují  aktivní péči,  je prováděn se snahou o maximální  respektování  
všech skupin druhů. K hlavním zásadám patří  (1) mozaikovité provádění zásahů a (2) různorodost  
disturbancí (např. kosení, pastva, strhávání drnu, vypalování, načasování během roku apod.).
Důležitým  cílem  pro  následující  období  platnosti  plánu  péče  je  dokončení  inventarizace 
managementových lokalit (=lokalit, na nichž probíhá aktivní péče). Jedním z výsledků inventarizace 
bude stanovení předmětů ochrany jednotlivých lokalit. Po jejich stanovení bude management zaměřen 
právě na přednostní ochranu stanovených priorit.
Některým druhům hmyzu,  resp.  hmyzím skupinám bude věnována v následujících letech speciální 
pozornost.

Jasoň dymnivkový: Je deštníkovým druhem (tj. druhem, jehož ochranou je zároveň do značné míry 
zabezpečena ochrana celého společenstva nebo ekosystému) živočichů vyžadujících dostatek raných 
sukcesních stádií lesa v prostoru a čase (tzv. světlinové druhy). Podyjí hraje velmi důležitou roli díky 
velkoplošnému výskytu tzv. řídkých lesů. V Podyjí dosud přežívá jedna z nejsilnějších populací jasoně 
dymnivkového. Vzhledem k celkově špatné situaci druhu (v Čechách druh v 90. letech vyhynul a na 
některých moravských lokalitách mizí)  má  Podyjí  za  ochranu tohoto druhu zvláštní  odpovědnost.  
K zajištění  prosperity  druhu  byly  vybrány  porosty,  kde  bude  probíhat  tvorba  „světlin“  pomocí 
prosvětlování lesních lemů a obnovou pařezin.

Tesařík obrovský:  Tento brouk zatupuje  saproxylický hmyz  vázaný na dřeviny teplých doubrav. 
Vyžaduje  dostatek  hostitelských  dřevin  v podobně  osluněných  dřevin  (dubů).  K zajištění  jeho 
existence bude na vybraných místech obnoveno pařezinové hospodaření (pařeziny s výstavky,  resp. 
střední les). Při zásazích bude vždy věnována speciální pozornost zajištění mrtvého dřeva na různých 
stanovištích v odpovídajícím množství a kvalitě pro saproxylické druhy organismů.

Okáč  ovsový:  Je  zástupcem  hmyzích  druhů  xerotermních  biotopů  pozdějších  sukcesních  stádií 
(zarůstající  trávníky  s náletem křovin,  řídké  okraje  lesů,  zanikající  světliny).  Druhy  s podobnými 
nároky reprezentují např. bourovec trnkový (Eriogaster catax) nebo kobylka révová (Ephippigera 
ephippiger). K podpoře těchto druhů bude nadále uplatňována pastva, mozaikovitá seč, redukce náletu 
dřevin a udržování širokých okrajů cest.

Nosatec  Cyphocleonus  achates:  Podle  údajů  z Podyjí  je  druhem řídkých,  narušovaných  trávníků 
s mezernatým  zápojem  vegetace.  Zastupuje  druhy  raných  sukcesních  stádií  vřesovišť,  písčin  a 
podobných biotopů.  K zajištění  prosperity druhů s podobnými  nároky bude důležité zajistit  pastvu 
biotopů. Ideální je různá intenzita pastvy (včetně vyšlapaných chodníčků a okusových forem dřevin).

Rak říční: Vhodné podmínky pro život nachází tento druh v Klaperově potoce. Ohrožujícím faktorem 
může být nadměrné zarybnění Čížovského rybníka (Dehťáku), které je možné regulovat pravidelným 
kontrolním vypuštěním nádrže (DUŠEK et al. 2010).

Obojživelníci:  Péče  o  obojživelníky  by  měla  probíhat  na  základě  aktuálních  potřeb  –  např. 
prosvětlování obrůstajících tůní atp. Výstavba přechodných migračních zábran („žabochodů“) mezi 
Horním Břečkovem a Čížovem by měla reflektovat případné změny migračních cest, nebo by měla být  
zvážena  možnost  výstavby  trvalých  zábran.  V případě  rybníka  Na  Prádle  je  z hlediska  ochrany 
obojživelníků  vhodná  dohoda s rybáři  na  snížení  počtu štik.  Z nádrží  v Havraníkách je  v  souladu 
s podmínkami dotace na obnovu nádrže slovit  hlavní predátory obojživelníků a snížit  obsádku ryb 
ryjících  ve  dně  (zejména  kaprů)  –  viz  kapitola  2.5.4.2.  Tůně  u  Onšova  je  z důvodu  ochrany 
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obojživelníků zapotřebí držet bez ryb a prosvětlovat (prořezávat okolní dřeviny). U některých dalších 
stojatých  vod  musí  být  rovněž  upřednostněna  ochrana  biotopu  obojživelníků  a  v případě  potřeby 
vytvořeny podmínky např. redukcí rybí obsádky. Jde zejména o tyto vodní plochy: tůň u Daníže, tůně 
na Mašovické střelnici, tůně u Podmolí, Malý čížovský rybník, tůně u Klaperova potoka, Čížovský 
lesní  rybník,  lom na  Braitavě.  Na mnoha  z nich byl  prokázán výskyt  druhového komplexu čolka 
velkého.

Plazi: V nejbližších letech (do r. 2011) bude ukončen probíhající výzkum plazů se zvláštním zřetelem 
k  užovce stromové,  který by měl  mimo jiné nastínit  možnosti  ochrany a další péče o tento druh.  
Zvlášť by měla  být  také do budoucna zvážena nutnost  dalšího budování  nových či  udržování  již 
zbudovaných líhnišť, probíhající podle navrženého záchranného programu pro tento druh v NP Podyjí 
(MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN 2007, ZAVADIL et al. 2008), jejichž existence by měla být pečlivě zdůvodněna.
Žádoucím cílem je  prověřit  existenci  a případný stav i  charakter  populace  zmije  obecné (Vipera 
berus) na území NP Podyjí, která se předpokládá na základě ojedinělého nálezu exuvie v roce 2005 
(VLAŠÍN et al. 2007) a zvážit případně možnosti její ochrany.

Ptáci:  Pokus  o  introdukci  sokola  stěhovavého v 90.  letech  20.  století  skončil  bez  efektu  a  do 
budoucna je uvažování o dalších pokusech zbytečné, zejména s ohledem na to, že druh se v posledních 
letech stále šíří a je pravděpodobné, že se v následujících letech pokusí zahnízdit i v NP Podyjí, pokud 
k tomu již nedošlo. Podpora hnízdění druhů ptáků vázaných zejména na skály,  např. vyvěšováním 
budek, se v minulosti ukázala jako neperspektivní a nebude dále prováděna. Stávající budky,  které 
jsou v současné době již značně poškozené, budou sejmuty.  Z hlediska možností  hnízdění velkých 
sokolovitých dravců, kterými jsou sokol stěhovavý a  raroh velký, jenž v roce 2008 bez jakéhokoli 
managementového přičinění zahnízdil v údolí Dyje (VALÁŠEK 2008, 2010), ale i jiných druhů vázaných 
na skály (výr velký, krkavec velký) představuje zásadní problém pokračující zarůstání vhodných skal 
a potenciálních hnízdních míst,  a naproti tomu žádné prosvětlování.  Některé vhodné hnízdní skály 
jsou z velké části zarostlé, jiné již téměř zmizely ve vegetaci. Do budoucna se proto jeví jako vhodné 
zamyslet se nad sledováním stavu skal a nad možnostmi prokácení dřevin na nich, resp. prosvětlení  
vhodných skal či skupin skal. Dále je žádoucí eliminovat některé negativní vlivy na hnízdění těchto 
(ale  i  jiných)  ptáků,  např.  usilováním o  omezení  svévolných přeletů  motorových  padáků,  malých 
letadel a vojenské techniky (vrtulníků a stíhacích letounů), a to zejména nad údolím Dyje.
Péče o  druhy,  jež  jsou předmětem ochrany PO,  by měla  probíhat  zvláště  v případě  strakapouda 
jižního důsledněji než dosud, tj. pečlivě zvažovat případná kácení vhodných stromů rostoucích mimo 
les (např. v zahradách, alejích, sadech,  zbytcích starých sadů,  návsích,  na hřbitovech atd.).  Pěnice 
vlašská za stávajícího managementu prosperuje poměrně dobře, zásahy mohou probíhat podobně jako 
dosud (ploškovité prořezávání hustých křovin), vhodné je ponechávání křovinných pásů kolem cest 
atd.

Savci: Významným cílem pro nejbližší období je provést rekonstrukci Fládnitzké chaty s ohledem na 
významnou kolonii vrápence malého v půdních prostorách objektu. Pravidelný monitoring ukázal, že 
jde v současnosti o největší kolonii tohoto druhu na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma.

V období  platnosti  předloženého  plánu  péče  bude  rovněž  nutné  zvážit  možnosti  podpory  malých 
mokřadů na zemědělské půdě (např. prameniště v polích kolem Lukova apod.), kde cílovým stavem 
by mělo být, že tato místa nebudou nadále využívána k zemědělským účelům, tj. nebudou hnojena ani 
osévána plodinami,  ale budou ponechána,  jako přirozeně zamokřené  plošky,  samostatnému vývoji  
vegetace  a  osídlení  mokřadní  faunou.  Takto  se  obnoví  podmínky  pro  výskyt  a  rozmnožování 
významných druhů živočichů v krajině.

Introdukční/reintrodukční akce nejsou pro příští období v plánu.

2.5.4.2 Management ryb

Následující text se z převážné části opírá o studii  DUŠEK et al. (2010) a podstatná část textu je přímo 
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citovaná z této studie.

Stávající  rybářské  hospodaření  na  řece  Dyji  je  z hlediska  ochrany vodních  ekosystémů  konfliktní 
v neukotvené  strategii  vysazování  ryb  a  jejich  lovu.  Je  nutné  zavést  povinnost  zarybňování  jen 
potomstvem  ryb  z dotčeného  území  (optimálně  inkubovaných  přímo  v toku),  jasnou  evidenci  a 
omezení počtu a velikosti ryb, které si mohou rybáři ponechat. Omezení na rybolovnou techniku jsou 
dostatečná,  ale  je  nutné  sladit  lokalizaci  přístupu k řece  s ohledem na  celkovou strategii  ochrany 
klidových zón národního parku a sjednotit přístup k rybářství s rakouskou stranou.

Stojaté vody jsou obhospodařovány velmi různorodě. Dlouhodobě je třeba eliminovat amura bílého, 
invazní střevličku východní a karase stříbřitého a vyvarovat se jejich opětovného zavlečení, což je 
však – vzhledem ke způsobu šíření zejména u střevličky (mj. prostřednictvím vodních ptáků) – téměř 
nemožné. Dále je vhodné podporovat chov ryb jen ve větších nádržích s omezením počtu dravých ryb, 
velkých kaprů.

Hospodaření na vodních tocích
V ochraně  vodních toků je  zásadní  zajištění  zvýšení  zůstatkového průtoku v řece Dyji  a  omezení 
nárazových povodňových vln při provozu vodní elektrárny. Degradační proces vodních ekosystémů  
podpoří zajištění vypouštění teplejší vody z Vranovské přehrady.  Samostatným úkolem je migrační 
zprůchodnění  příčných  překážek  v říční  síti.  Nutná  je  také  kontrola  kvality  vody  (viz  kapitola 
návrhové části 2.3.4).
Všechny aktivity, které se týkají toku Dyje, musejí být řešeny přeshraničně s nastavením totožných 
pravidel na rakouské i české straně respektujících legislativní podmínky obou států.

Vysazování do toků
Rybářské  hospodaření  zejména  kompenzuje  ztráty  způsobené  úspěšností  lovu  sportovních  rybářů. 
Vysazováním jedinců lovné velikosti dochází ke změně populační struktury cílových (hospodářsky 
významných)  druhů.  V případě  silně  ovlivněné  Dyje  se  nejedná  o  vliv  fatální.  Významnější  je 
vysazování  jedinců  pstruha  obecného  (i  lipana  podhorního)  z různých  podmínek,  kterým dochází 
k dalšímu genetickému znečišťování populace.
Populace  ryb  v národním  parku  musejí  mít  základ  v dostatečné  autoreproduktivní  schopnosti 
umožněné prostředím vodního toku. Hospodaření s pstruhem obecným a lipanem podhorním by mělo 
být  založeno  na  podpoře  lokální  etablované  populace  pocházející  z genetických  zdrojů  blízkého 
povodí  Dunaje.  V návaznosti  na  rakouské  experimenty  je  třeba  podporovat  líhnutí  plůdku 
v inkubačních  schránkách  umisťovaných  přímo  do  toku,  drobné  ryby  je  možné  dále  odchovávat 
v rybnících na české straně (Žlebský, 9 mlýnů) nebo za tímto účelem obnovit některé náhony, které  
takto byly historicky využívány. Po stabilizaci populací by bylo vhodné umělé zásahy minimalizovat.  
Ostatní druhy je s výjimkou střevle potoční doporučeno nevysazovat vůbec.
Pod záštitou Správy NP Thayatal  probíhá pokus s inkubací  jiker  pstruha potočního v inkubačních 
schránkách.  Metoda  odchovu plůdku přímo  v přírodních  podmínkách  snižuje  vliv  domestikačních 
vlivů a ryby jsou tak více připraveny k ochraně před predátory a získávání potravě (HOLZER et al., 
2003). Pokud bude v návaznosti na tento projekt potvrzeno, že oblast je pak dále vhodná pro odchov 
plůdku,  je  v dalších  fázích  připravován  projekt  s budováním  „umělých  trdlišť“,  který  by  mohl 
pozvednout kvantitu populací pstruha potočního a lipana podhorního (HOLZER, 2010). V současné době 
je ale velmi důležité zejména posoudit stabilitu místních populací, zdali jsou schopné rozmnožování,  
vyhodnotit význam malých přítoků do Dyje a popřípadě navrhnout jejich využití pro odchov plůdku 
ryb, kde je dostatek vhodného substrátu (POPPL, 2007).
Zejména je třeba ukončit vysazování  ryb s nejasným původem nebo ryb z geograficky vzdálených 
lokalit  s odlišnými  přírodními  podmínkami.  Základem  generačního  materiálu  musejí  být  ryby 
etablované  v toku  Dyje  nebo  pocházející  z dlouhodobě  stabilizovaných  populací  na  české  nebo 
rakouské straně povodí Dunaje.
Velice  vhodná  je  produkce  plůdku  pstruha  obecného  z výše  jmenovaných  inkubačních  schránek, 
jejichž  účinnost  již  sleduje  rakouský  výzkumný  tým  (HOLZER et  HINTERHOFER,  2007).  Inkubační 
schránka  se  skládá  z proudu  odolávajícího  válcovitého  pláště,  mřížové  síťky,  kterou  je  schránka 
obalena,  víka,  vnitřní  perforované  podložní  desky,  která  schránku  rozděluje  na  inkubační  část  a  
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odchovnou část. Tato prostřední deska může variabilně rozdělovat oba prostory a podle toho je možné 
inkubovat rozdílné množství plůdku. V jednom aparátu je možné inkubovat až 2 000 kusů.
Substrát  je  před  vložením  do  schránek  vhodné  předem  usušit  a  zbavit  jej  tak  všech  nečistot  a  
škodlivých organismů. Místa pro schránky jsou také pečlivě vybírána s ohledem na biologické nároky 
pstruha obecného, je možné je také uměle vytvořit (viz kap. 6.1.4.). Schránky se následně umístí do 
dna řeky do vyhloubené jamky ve štěrku a jištěny jsou tyčí a řetězem.
Do každé schránky je vloženo 200 ml jiker, čili přibližně 2000 kusů. Po inkubaci jsou všechny mrtvé  
jikry,  mrtvý plůdek, a živý plůdek jednotlivě spočítány a vyhodnoceny.  V rakouském pokusu byly 
prokázány významné rozdíly v kvalitě jiker od různých dodavatelů (přežití 0–87%).
Výstavbou umělých trdlišť a s inkubačními schránkami lze napodobit umělou reprodukci, kdy si při 
inkubaci ve schránkách plůdek navyká na přírodní podmínky v toku a ryby nejsou „domestikovány“.  
Není zde ani vliv přechodu z umělé potravy na přirozenou, kde tyto ryby jsou lépe vybaveny k životu 
ve volné přírodě. Jedinci z chovů jsou více agresivní, neznají predátory a cestu zpět na trdliště. Ryby z 
lihnoucích schránek lépe přijímají přírodní podmínky.
Tímto způsobem by bylo možné v průběhu několika let významně přispět k posílení silně oslabené 
populace pstruhů obecných stejně jako lipanů podhorních a založit tak nové a silné se samostatnou 
reprodukcí. 
Již v roce 1973 se Lusk zabýval problematikou vysazování hlavatky.  Ta byla v Podyjí vysazována 
střídavě  již  v letech  1949–1953  a  1960.  Někteří  jedinci  byli  také  dle  výkazu  rybářské  evidence 
uloveni.  Vzhledem k přerušení  napojení  na níže položené části  Dyje  a smysl  ochrany ekosystémů 
v národním parku není podobný experiment do budoucna podporován.
Rybářské  hospodaření  na  Znojemské  přehradě  se  jeví  jako  vyhovující.  Ve  spolupráci  s Povodím 
Moravy, s.p., je nutné stanovovat rybí obsádku na úrovni, která nebude moci významně poškozovat  
původní rybí  populace.  V případě zjištění  zvýšené početnosti  dravých druhů ryb  migrujících proti 
proudu bude zapotřebí plně zvážit jejich další vysazování.

Sportovní rybolov
Sportovní  rybolov  představuje  specifickou formu predace směrovanou na velké (dospělé)  jedince.  
Z tohoto  důvodu  nepůsobí  rybáři  významné  škody  z pohledu  množství  kořisti,  ale  z hlediska  její 
kvality, konkrétně možnosti zapojení do autoreprodukce místních populací. Rybolov způsobuje vyšší 
mortalitu a může vést k rychlejšímu růstu neodlovených jedinců. Mortalita je cílená (nepřirozeně) na 
největší  ryby.  U  některých  druhů  ryb  může  docházet  ke  změně  genotypu  a  fenotypu  k menším 
(pomaleji  rostoucím)  formám.  Příliš  intenzivní  rybolov  může  být  i  důvodem  kolapsu  populací. 
Možnost lovu ryb na území národního parku je třeba chápat jako výsostné privilegium a nikoliv jako 
samozřejmou (nárokovou) činnost.
Vzhledem k lokalizaci  v národním parku je  třeba trvat  na  stanovení  omezených oblastí,  kde bude 
sportovní rybolov povolen. V úseku společné hranice s Rakouskem by tyto úseky měly vycházet ze 
společné  strategie  se  Správou NP  Thayatal.  K lovu  smějí  být  povoleny  jen  nejšetrnější  techniky 
v době, kdy nemohou být poškozována trdliště autochtonních druhů. Samozřejmostí musí být nejen 
evidence jednotlivých návštěv, ale také všech úlovků, včetně ryb puštěných zpět do vody. I vzhledem 
k potřebě nastavení specifických podmínek (např. jen regulované vydávání krátkodobých povolenek) 
je nutné uvažovat o vyčlenění lokálních revírů ze svazového hospodaření.
Na všech revírech by mělo být povoleno pouze muškaření na umělou mušku pomocí muškařského 
prutu a muškařské šňůry. Mušky jsou povoleny jednoháčkové s háčky bez protihrotu a v počtu 1 kusu 
na návazci. Je tedy třeba zakázat vláčení i lov pomocí kulového plovátka či jiných nosičů. Jediným i  
rybami, které je možné vzít, jsou pstruzi obecní ve velikosti 25–30 cm (větší jedinci mají největší 
význam pro  přirozenou reprodukci.  Pstruhy duhové  a  siveny americké  je  možné  brát  v jakékoliv 
velikosti. Lipan podhorní musí být prozatím celoročně hájený.
Z důvodu ochrany třecích míst  lipana podhorního je nutné zkrátit  lovnou sezónu na 1.5.–31.8. při  
zachování stávajících hodin určených pro revír Dyje 13. Místa vyhrazená pro lov na současném revíru 
Dyje 13 by měla být na obou stranách hranice totožná, česká strana by měla vyhovět žádosti rakouské  
strany na vyloučení lovu na státní hranici pod soutokem s Kajabach.
V případě přechodu hospodářských práv na jediný subjekt s možností přímé a operativní kontroly by 
bylo velice prospěšné zavést horní hranici počtu pstruhů přivlastněných sportovními rybáři. Limit by 
měl odpovídat 15 ks/ha revíru. Vydávány by byly jen krátkodobé povolenky (max. týdenní) přímo 
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kontrolované po každém odevzdání. Po vyčerpání limitu by v dané sezóně nebylo možné si další ryby 
ponechat, o čemž by byli informováni všichni následující rybáři při převzetí povolenky.  Z hlediska 
naplnění  myšlenky umožnění  rybolovu v národním parku zejména místním obyvatelům by většina 
povolenek měla být blokována jen pro obyvatele obcí v přímém okolí.
Podstatné  je  zavedení  povinné  evidence  každé  ulovené  ryby  (s  odhadem  její  velikosti,  nikoliv 
potřebou přesného měření). Systém evidence je nutné sladit s rakouskou stranou. Výstupy by měly být 
základem pro pravidelné odborné vyhodnocení a optimalizaci pravidel rybolovu a hospodaření.
Z hlediska  nižšího  významu  ochrany  rybích  populací  je  možné  vyčlenit  (pod)revír  nad  stupněm 
v Zadních Hamrech. Zde je možné povolit současný způsob lovu a vysazování pstruha duhového a  
sivena amerického. Maximální množství vysazené v jedné sezóně může být 500 ks pstruha duhového 
a 100 ks sivena amerického. V následující sezóně může být vysazeno vždy jen 1,25x více jedinců než 
bylo  v předchozím  roce  uloveno  (nebo  pětina  maximálního  počtu  nebylo-li  dosaženo  úlovku 
odpovídajícímu 16% maximální násady). Siven americký je sice pouze slabým konkurentem pstruha 
obecného, ale díky možnému sexuálnímu parazitismu a narušování teritorií rehabilitující se populace 
pstruhů obecných není druhem v národním parku žádoucím. Podobná situace je u pstruha duhového, 
který  více  konkuruje  lipanům  a  díky  agresivnímu  chování  získanému  v chovech  působí  na 
(stanovištní) chování všech ostatních lososovitých ryb.

Hospodaření na stojatých vodách
Ochrana  stojatých  vod  bude  založena  na  šetrném  rybníkářském  hospodaření  a  podpoře 
mimoprodukčních funkcí nádrží.

Vodní nádrže by měly plnit funkce mimoprodukční, možné je jejich využití pro chov autochtonních  
druhů z místních zdrojů v rámci stabilizace jejich populací. Důležité je také ochrana a obnova tůní, 
v nichž by měla být z hlediska ochrany dalších složek vyloučena přítomnost ryb.
Regulovaný chov ryb  by mohl  být umožněn v dolním rybníku v Havraníkách, rybníku Na prádle, 
Čížovském rybníku a Jejkalech. Rybník v Havraníkách, rybník Na prádle a Čížovský rybník mohou 
sloužit  ke  sportovnímu  rybolovu  a  měly  by  být  z důvodu  kontroly  obsádky  každé  čtyři  roky 
vypuštěny.  Jejkaly  mohou  i  nadále  za  stanovených  podmínek  sloužit  k produkčnímu  chovu  ryb. 
Rybníky  v horním  povodí  Klaperova  potoka  (pod  Lesnou,  Protržený  a  Čížovský  lesní)  vyžadují 
dočasný management včetně podpory řízené rybí obsádky.
Všechny  ostatní  plochy  v národním  parku  je  vhodné  určit  jako  biotop  pro  obojživelníky,  vodní 
bezobratlé a makrofyta a za tímto cílem je také chránit. Ryby, které sem budou případně zavlečeny,  
bude nutné pokud možno eliminovat. 
Vypustit a zlikvidovat obsádku je aktuálně nutné v horním rybníku v Havraníkách, malé Mašovické 
tůni  a  Protrženém  rybníku,  redukci  nežádoucích  druhů  je  třeba  provést  v dolním  rybníku 
v Havraníkách, rybníku Na prádle, rybníku nad Andělským mlýnem, velké Mašovické tůni, Malém 
čížovském rybníku, Čížovském rybníku (Dehťáku), Čížovském lesním rybníku a rybníku pod Lesnou.
Z celého území národního parku by měl být v co nejkratší době zlikvidován karas stříbřitý a střevlička 
východní.
Vysazení slunky z rybníků Jejkal je doporučeno do velké Mašovické tůně stejně jako karase obecného 
z Pustého rybníka do Malého čížovského rybníka po jeho rekonstrukci (po získání dostatečného počtu 
generačních ryb může následovat vysazování do povodí Klaperova potoka). V případě získání násady 
hořavky duhové, je tento druh vhodné vysadit za předpokladu výskytu velkých mlžů do Čížovského 
rybníka  a  Žlebského rybníka.  Zvláštním úkolem bude získání  vhodné násady hořavky duhové do 
nádrží s přítomnými velkými mlži.
K chovu  násady pstruha  obecného  a  lipana  podhorního  byl  vybrán  Žlebský  rybník  a  rybník  pod 
Lipinskou lávkou.  Vysazen by měl  být  plůdek odchovaný v inkubačních schránkách v toku Dyje, 
k dispozici  tak  bude  každoroční  produkce  juvenilních  ryb  a  v 2–3letých  cyklech  také  dospělí  či 
dospívající pstruzi obecní. Chov v nádržích je třeba chápat jen jako doplňkovou a dočasnou aktivitu, 
prioritou je podpora přirozené reprodukce v samotném toku Dyje.

Druhy podporovanými ve stojatých vodách NP Podyjí jsou: hrouzek obecný (Gobio gobio), střevle 
potoční  (Phoxinus  phoxinus),  karas  obecný  (Carassius  carassius),  slunka  obecná  (Leucaspius  
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delineatus),  perlín  ostrobřichý (Scardinius  erythrophthalmus),  lín  obecný  (Tinca tinca)  a  hořavka 
duhová (Rhodeus sericeus).

Mezi  druhy  nežádoucí  ve  stojatých  vodách  NP  Podyjí  patří  zejména:  karas  stříbřitý  (Carassius  
gibelio), amur bílý (Ctenopharyngodon idella) a střevlička východní (Pseudorasbora parva).

Nezbytná  je  důkladná  evidence  rybářského  hospodaření,  stejně  jako  sledování  dalších  vlivů  na 
ichtyofaunu.

Na všech nádržích musí být i nadále vyloučený chov kachen a intenzivní chov ryb.

Péče o druhy ryb ochranářsky významné pro NP Podyjí

Lipan  podhorní je  na  území  národního  parku  dramaticky  ubývajícím  a  ohroženým  druhem. 
Doporučeno je sledování jeho populace, identifikace příčin ohrožení a jejich eliminace. Na základě  
výsledků výzkumu bude možné uvažovat o posílení populace jedinci z blízkých míst (geneticky co 
nejpříbuznějších).

Vranka  obecná je  na  území  národního  parku  předmětem  ochrany  evropsky  významné  lokality. 
Základním předpokladem existence její stabilní populace je zachovalá (přirozená nebo přírodě blízká) 
hydromorfologie toků. Vranky potřebují dostatečný celoroční průtok, a proto se v Podyjí vyskytují jen 
v osovém toku Dyje  a  nejvodnatějších  dolních  tocích  největších  přítoků.  Výskyt  v Dyji  je  uměle 
podpořen zejména přeměnou toku z parmového na lipanové pásmo díky existenci Vranovské přehrady 
a  částečně  také  redukcí  hlavních  predátorů  (lososovitých  ryb)  rybožravými  ptáky  (zejména  
kormoránem  velkým).  Omezení  rozkolísanosti  průtoků  v Dyji,  zvýšení  zůstatkového  průtoku  a 
zprůchodnění příčných bariér mohou přispět k dalšímu rozvoji a stabilizaci populace.

Slunka  obecná je  druhem ubývajícím  zejména  v souvislosti  s rozšiřováním nepůvodní  střevličky 
východní (Pseudorasbora parva), její konkurencí a přenášením patogenu Sphaerothecum destruens. Je 
tedy nutné zabránit šíření střevličky východní do míst s výskytem slunek, podporovat nadále šetrné 
rybníkářské hospodaření a případně slunky dále rozšířit – po provedení opatření v soustavě rybníků 
v horním  povodí  Klaperova  potoka  (zimování,  letnění,  likvidace  karase  stříbřitého  a  střevličky 
východní v rybníku pod Lesnou, Protrženém rybníku a Čížovském lesním rybníku).

Karas  obecný je  z lokalit  původního výskytu  vytlačován  karasem stříbřitým (Carassius  gibelio). 
Populaci v Pustém rybníku je třeba chránit zejména před proniknutím tohoto invazního druhu. Jedná 
se o unikátní refugium v budoucnosti využitelné pro další rozšíření tohoto ohroženého druhu.

2.5.4.3 Péče o zvěř

Hlavním strategickým cílem péče o zvěř na území národního parku je dosažení přírodní rovnováhy 
mezi  všemi ekosystémy,  které se na území NP vyskytují.  K dosažení tohoto cíle slouží následující 
nástroje:

- důsledná ochrana, zlepšování a stabilizace biotopů jednotlivých druhů, 
- vytváření vhodných podmínek pro původní druhy zvěře migrující přirozenou cestou, 
které v území v současné době chybí (např. rys ostrovid),
- cílevědomá  řízená  regulace  početních  stavů  těch  druhů  zvěře,  které  nemají  svého 
přirozeného nepřítele a v důsledku vysokých stavů působí škody na přírodním prostředí,
- minimalizace stavů, resp. vyloučení druhů zavlečených, a to současných (např. muflon 
obecný, daněk skvrnitý) i nově migrujících (např. jelen sika, psík mývalovitý).

Z původních druhů zvěře, které se na území NP vyskytují, jsou předmětem cílené péče srnec obecný,  
jelen evropský a prase divoké. 
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V rámci vytváření vhodných existenčních podmínek, stabilizace a ochrany biotopů pro původní druhy 
zvěře  je  nezbytné  v první  fázi  dokončit  proces  přeměny  člověkem  pozměněných  ekosystémů  na 
přírodě blízká společenstva. Dalším krokem je umožnění fungování samovolných vývojových procesů 
těchto ekosystémů s minimem přímých zásahů člověka, a to v co největším možném plošném rozsahu. 
Toto bude současně s fungováním vymezených klidových zón, tj. oblastí s minimem nebo zcela bez 
lidských aktivit  včetně lovu nezbytnou podmínkou k vytváření  vhodného prostředí  i  pro přirozeně 
migrující (v území NP doposud chybějící) druhy. Případné další rozšiřování klidových zón pak bude 
otázkou vyhodnocení stavu ekosystémů v doposud vymezených klidových zónách, zejména ve vztahu 
k možným negativním dopadům na rostlinná společenstva.

Vzhledem k absenci velkých šelem na území národního parku je nezbytným předpokladem rovnováhy 
mezi vyskytujícími se ekosystémy cílevědomá regulace vybraných druhů zvěře. Z hlediska potřeby 
obnovit,  resp.  udržet  přirozený  vývoj  lesních  porostů,  ale  i  ostatních  rostlinných  a  živočišných 
společenstev,  je  nepochybné,  že  minimálně  po  dobu  absence  velkých  predátorů  musí  být  trvale 
prováděna systematická péče o zvěř a stavy zvěře, zejména srnce obecného a divokého prasete musí  
být udržovány na jasně stanovených únosných počtech.
Prováděná regulace početních stavů vybraných druhů bude nedílnou součástí celkové péče o území a  
musí mít stanovena jasná pravidla. Základním kriteriem bude preference dominantních jedinců, kteří  
jsou nositeli  kvalitních genetických informací  v rámci  populace (nezaměňovat  s chovem trofejové 
zvěře  za  účelem  dosažení  vysokých  bodových  hodnot).  Cílem  tohoto  postupného  a  trvalého 
zkvalitňování genofondu spárkaté zvěře bude:

- udržení  početních  stavů  jednotlivých  druhů  zvěře  v rozmezí  normovaných  a 
minimálních stavů, 
- udržení současného poměru pohlaví, 
- případná úprava rozvrstvení jedinců v jednotlivých věkových třídách. 

Redukce  bude  respektovat  biologické  zásady a  simulovat  přirozený  výběr  v  přírodním prostředí. 
Přednostně bude lovena slabá, nemocná a mladá zvěř. 
Početní stavy a struktura populací vyskytujících se druhů zvěře budou zjišťovány a kontrolovány při  
každoročním periodickém sčítání zvěře, ale i při průběžném sledování zvěře během roku. Při sčítání  
budou  kromě  standardních  metod  využívány  i  další  metody  pro  zajištění  objektivních  odhadů 
početnosti populací (např. sčítání stop zvěře na sněhu). Nabízí se i použití metod monitoringu zvěře 
pomocí telemetrie a GPS. 
Při vyhodnocování zjištěných početních stavů zvěře a sestavování plánů lovu bude přihlédnuto ke:

- stavu přirozené obnovy na srovnávacích plochách (tzv. kontrolní oplocenky), 
- stavu a vývoji přirozené obnovy cílových dřevin, zejména těch méně zastoupených a 
vzácnějších, 
- škodám  působených  zvěří  na  nově  provedených  výsadbách  lesních  dřevin  a  na 
zemědělských plochách,
- stavu ostatní vegetace v lesních porostech a na nelesních plochách.

Z dalších druhů spárkaté zvěře se v Podyjí ještě lokálně v malých počtech vyskytuje muflon a velmi 
sporadicky i daněk skvrnitý – tyto druhy jsou však z pohledu ochrany přírody považovány za druhy 
nepůvodní a cílem je jejich postupná eliminace z území NP viz kap. 2.5.5.

Vzhledem k tomu, že v dohledné době není předpoklad nastolení autoregulace nebo přirozené regulace 
v populaci malých šelem, vyskytujících se na území NP, mohou být v souladu s platnými právními  
normami regulovány početní stavy lišky obecné, popř. jezevce lesního. Míra regulace těchto druhů 
bude stanovena s ohledem na zjištěné stavy, veterinární opatření a výsledky výzkumu (např. posouzení 
vlivu těchto šelem na populace vybraných druhů savců, ptáků a obojživelníků).
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Regulace  vybraných  původních  druhů zvěře,  popřípadě  eliminace  nepůvodních  druhů  zvěře  bude 
prováděna  zejména  formou  individuálního způsobu lovu s možností  využití  sítě  vnadišť  (při  lovu 
spárkaté zvěře), za dodržení příslušných právních norem a myslivecké etiky

2.5.5 Regulace nepůvodních živočišných druhů

Vážnou hrozbu pro místní  druhy představují  v současné době střevlička východní (Pseudorasbora 
parva) a karas stříbřitý (Carassius gibelio). Hlavním cílem regulace nepůvodních živočišných druhů 
v období platnosti nového plánu péče proto bude především cílené redukování populací těchto dvou 
nepůvodních druhů ryb.
Ostatní nepůvodní druhy živočichů v současné době nepředstavují vážnější riziko pro zájmy ochrany 
přírody (viz kap. 3.4.5. rozborové části).

Nepůvodní druhy zvěře

Muflon obecný (Ovis musimon)
Střednědobým, resp. dlouhodobým cílem je postupně minimalizovat až zcela vyloučit výskyt tohoto 
druhu zvěře na území NP a jeho ochranného pásma. K naplnění tohoto cíle bude kromě individuálních 
způsobů lovu využito i  plánovaných společných lovů.  Přednostně bude lovena zvěř samičí  a zvěř  
mladá. Nebudou vytvářeny podmínky pro chov mufloní zvěře.
Vzhledem k velikosti a tvaru NP, složité konfiguraci terénu, rozšíření některých nepůvodních druhů 
v sousedních  oblastech  a  časté  migraci  zvěře  do  NP  bude  k úspěšné  realizaci  stanoveného  cíle 
nezbytná spolupráce i se subjekty mimo území národního parku. Jedná se zejména o NP Thayatal,  
resp.  vlastníky či  uživateli  sousedních honiteb na rakouské straně,  orgán  státní  správy myslivosti 
mimo území NP – MěÚ Znojmo a vlastníky, resp. uživateli sousedních honiteb na české straně Podyjí.
Úplná a definitivní realizace tohoto cíle je však s ohledem na složitou konfiguraci terénu, mimořádnou 
obezřetnost  a  minimální  viditelnost  zbytkové  populace  a  také  často  diametrálně  odlišné  zájmy 
zainteresovaných stran obtížně proveditelná.

Daněk skvrnitý (Dama dama)
Střednědobým i dlouhodobým cílem je zcela vyloučit výskyt tohoto druhu zvěře na území NP a jeho 
ochranného pásma.
K naplnění tohoto cíle bude používáno individuálních způsobů lovu. Nebudou vytvářeny podmínky 
pro chov daňčí zvěře.

2.6  Návrh  řešení  střetů  ve  vztahu  k předmětu  a  cíli 
ochrany NP a střetů při realizaci a naplnění cílů EVL a PO
Z kapitoly 3.5 rozborové části  plánu péče vyplývá,  že  zásadním a vlastně jediným střetem zájmů 
ochrany přírody na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma je existence protichůdných zájmů na 
potenciálně  (v  případě  podpory  přirozených  procesů  a  ponechání  samovolnému  vývoji)  lesních 
pozemcích, kde však charakter společenstva či výskyt významných druhů organismů vyžaduje trvalou 
údržbu bezlesí či sníženého zakmenění. Střet zde může nastat bez ohledu na to, čím jsou přítomná 
společenstva či druhy významné – zda je příčinou evropská ochrana v rámci soustavy Natura 2000, 
zvláštní  ochrana  druhů dle  zákona  114/1992 Sb.,  o  ochraně  přírody a  krajiny,  zařazení  druhu do 
červeného  seznamu,  obecná  vzácnost  druhu  či  společenstva  či  jeho  vysoký  regionální  nebo 
biogeografický význam apod.  Východiskem pro hledání  řešení  je  názor,  že  péče o většinu území 
národního parku má podporovat přirozené přírodní procesy, v odůvodněných případech je však nutné 
upřednostnit zájmy významných druhů a společenstev, byť jsou v rozporu s ideou ponechání území 
přirozenému vývoji. Z logiky věci vyplývá, že lokalizace ploch ponechaných přírodnímu vývoji, musí 
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být stabilní a trvalá. Řešení bylo navrženo v rámci projednávání strategie péče o lesy v NP Podyjí (viz 
kap. 2.2 a násl.). Střet bude ve většině případů jednoduše vyřešen definitivní lokalizací obou kategorií 
území: i) území cílově ponechané samovolnému vývoji a ii) území s trvalou aktivní péčí. Konečné 
rozřazení pozemků k jednotlivým kategoriím (i a ii) bude však velmi složité a bude vyžadovat zadání 
výzkumného úkolu k získání chybějících podkladů a důkladnou mezioborovou diskuzi. Výsledek by 
měl být dosažen v průběhu platnosti tohoto plánu péče (viz kap. 2.1.1, 2.1.2 a 2.2). Střety různých 
zájmů ochrany přírody, které i přes to nastanou, bude nutné řešit širší odbornou diskusí a metodickými 
konzultacemi za přispění MŽP a jeho odborných složek.

3 Péče o krajinu národního parku

3.1 Opatření pro ochranu a ke zlepšení krajinného rázu
Hlavním cílem péče o krajinu bude obnova drobného měřítka krajiny ochranného pásma a obnova 
prostupnosti krajiny jak pro člověka, tak pro migrující druhy rostlin a živočichů. Zásadním podkladem 
se stane studie obnovy krajinných struktur (viz kap. 3.5 návrhové části).  Dále je nutné aktualizovat 
oborovou dokumentaci,  zejména vyhodnocení  krajinného rázu a architektonický řád obcí.  Je třeba  
jednat s orgánem ochrany přírody místně příslušným pro území vně ochranného pásma o možnosti 
omezit budování negativních dominant v blízkosti ochranného pásma NP Podyjí. Preventivní ochrana 
zachovalého krajinného rázu na území národního parku samozřejmě bude trvat.

3.2 Limity ochrany přírody a krajiny pro urbanizaci území 
a stavební činnost
V následujícím  období  bude  nutné  důsledně  dbát  na  dodržování  regulativů  stanovených 
Architektonickým řádem obcí v národním parku a studií Hodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho 
ochranného pásma. Nadále bude prováděna konzultační činnost jako služba pro stavebníky. Při tvorbě 
územních  plánů  bude  správa  NP  důsledně  dohlížet  na  dodržování  limitů  stanovených  územně 
analytickými podklady,  které bude pravidelně aktualizovat. Správa NP podnikne kroky ke zlepšení 
spolupráce se stavebními úřady, zejména v oblasti vydávání územně plánovacích informací a v oblasti 
kontrolní činnosti a likvidace černých staveb.

3.3 Opatření pro jiné typy ochrany území
Správa NP Podyjí  bude předávat  podklady nutné  pro vymezení  pozemků  pro  realizace  územních 
systémů  ekologické  stability  (ÚSES)  v rámci  tvorby  územních  plánů.  Tam,  kde  budou  územním 
plánem pozemky pro ÚSES vymezeny,  podnikne správa nutné kroky k realizaci  ÚSES.  V období 
platnosti  tohoto  plánu  péče  je  třeba  realizovat  co  největší  část  plánovaného  ÚSES  na  území  
ochranného pásma NP Podyjí  a zajistit  jeho funkční  propojení s nadregionálním biocentrem Údolí 
Dyje.
Úkolem  pro  období  platnosti  tohoto  plánu  péče  je  také  revize  významných  krajinných  prvků 
navržených k registraci studií „Obnova ekologické stability zemědělské krajiny na vybraném území 
kolem NP Podyjí“ (ZBOŘILOVÁ 2006) a shromáždění podkladů pro registraci v těch případech, kdy je 
stále aktuální.

3.4 Plánované výkupy a nájmy pozemků
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Výkupy pozemků do vlastnictví státu jsou jedním z nástrojů, kterým ochrana přírody může ovlivňovat 
způsob hospodaření  na pozemcích  ve zvláště  chráněném území  ve prospěch přírodních procesů a 
druhové  ochrany.  Snahou je  získat  do  státního  vlastnictví  většinu  plochy národního parku a  část 
pozemků v ochranném pásmu, tam se především jedná o maloplošná zvláště chráněná území, prvky 
územního systému ekologické stability,  lokality navržené do soustavy NATURA 2000 a pozemky 
umožňující obnovu krajinné struktury a zvýšení migrační propustnosti krajiny.  Finanční prostředky 
budou čerpány ze Státního fondu životního prostředí. 

Kategorie pozemků plánovaných k vykoupení:

1. Pozemky s vysokou přírodní hodnotou 

- pozemky určené k plnění funkcí lesa, především obecní lesy a lesy soukromých vlastníků,
- pozemky ostatních ploch v biotopech vřesovišť a stepních lad,
- zemědělský půdní fond, především přírodně cenné pastviny a louky,
- pozemky v lokalitách MZCHÚ a navrhovaných EVL,
- lokality s významným výskytem zvláště chráněných, vzácných či jinak významných druhů.

 2. Pozemky strategicky významné 

- zemědělské pozemky – orná půda navazující na lesní pozemky a hranici národního parku,
- cesty a jiné liniové pozemky umožňující zvýšení migrační propustnosti krajiny, zejména v jiném 

než obecním vlastnictví.
 

 3. Pozemky účelové 

–  pozemky  ostatních  ploch  především pod  bývalými  vojenskými  cestami  a  pod  stavbami  ve 
vlastnictví Správy NP Podyjí, zejména pod objekty bývalého vojenského opevnění.

Časový horizont plánovaných výkupů

Cílem  v krátkém  až  střednědobém  horizontu  je  realizovat  výkupy  pozemků  s vysokou  přírodní 
hodnotou  a  strategicky významných.  Prioritou  jsou  již  předjednané  výkupy pozemků  v národním 
parku v biotopech vřesovišť, stepních lad a také zemědělských pozemků v ochranném pásmu v k.ú. 
Konice u Znojma a Popice u Znojma a obecních lesních pozemků v k.ú. Lukov nad Dyjí. Realizace 
těchto  výkupů  je  plánována  do  konce  roku  2011.  V horizontu  střednědobém až  dlouhodobém je 
zamýšlena realizace výkupů zbývajících pozemků strategicky významných a účelových. 

Nájmy a podnájmy pozemků 

Prostřednictvím  nájmu  a  podnájmu  státních  pozemků  zemědělským  subjektům  a  drobným 
zemědělcům by měl  i  nadále pokračovat  již započatý proces ovlivňování  způsobu hospodaření  na 
území  národního  parku  a  jeho  ochranného  pásma.  Zároveň  tímto  Správa  NP  umožní  místním 
zemědělským  subjektům  a  drobným  zemědělcům  podílet  se  na  obhospodařování  krajiny,  kde  je 
nezbytné  ke způsobu hospodaření  přistupovat  citlivým způsobem dle požadavků a  zájmů ochrany 
přírody. 
Správa Národního parku Podyjí usiluje o převod 296 ha pozemků nacházejících se na území národního 
parku a ochranného pásma z Pozemkového fondu ČR. Doposud jsou Správě Národního parku Podyjí 
pozemky pronajaty,  jejich převodem by byla  zajištěna rezerva státní  půdy pro uplatňování  zájmů 
ochrany přírody např.  v komplexních  pozemkových  úpravách,  které  byly  zatím provedeny pouze 
v jednom z šestnácti  katastrálních  území,  v nichž  leží  území  národního  parku  a  jeho  ochranného 
pásma. 
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3.5 Péče o zemědělské pozemky
Na  zemědělsky obhospodařovaných  pozemcích  v  národním parku  musí  být  způsoby hospodaření 
nejextenzivnější  a nejšetrnější,  aby odpovídaly základním ochranným podmínkám stanoveným z.č. 
114/1992 Sb., které použití intenzivních způsobů hospodaření přímo zakazují. Proto budou pro území  
národního  parku  upřednostňovány  a  na  státních  pozemcích  s právem  hospodaření  Správy  NP 
vyžadovány certifikované systémy ekologického zemědělství, které odpovídají postupům dle zákona 
č.  242/  2000  Sb.,  v  platném  znění  a  Nařízení  Rady  (ES)  č.  2092/1991.  Alternativně  budou 
akceptovány  takové  systémy  hospodaření,  které  budou  svojí  aplikací  odpovídat  systémům 
ekologického  zemědělství,  i  když  neproběhne  jejich  registrace  v registru  LPIS  (Land  Parcel 
Identification  System  –  evidenční  registr  uživatelských  vztahů  k půdě  v gesci  MZe,  základní 
jednotkou je  půdní  blok).  Návrh péče o zemědělské pozemky vychází  z  dosavadních praktických 
poznatků a odborné literatury (zejména URBAN et ŠARAPATKA 2005 a 2006, URBAN et ŠARAPATKA 2003 a 
JANEČEK 2008). 
Na  pozemcích  ochranného  pásma,  které  tvoří  přechodovou  zónu  mezi  klasickou  intenzivně 
obhospodařovanou zemědělskou krajinou a zvláště chráněným územím, budou upřednostňovány a na 
státních  pozemcích  s právem  hospodaření  Správy  NP  vyžadovány  jednak  systémy  ekologického 
zemědělství, dále  systémy  integrované  produkce  (zvláště  pro  trvalé  kultury)  nebo  šetrné  postupy 
v rámci konvenčních způsobů zemědělské produkce (menší pole drobných farmářů, speciální plodiny).
Jako jeden z podkladů pro volbu vhodných způsobů zemědělského hospodaření bude použita studie 
„Obnova ekologické stability zemědělské krajiny na vybraném území kolem NP Podyjí“ zpracovatelů 
Ing. Zbořilové a kol. z roku 2006, na jejímž základě budou plánovány a vyžadovány změny způsobů 
hospodaření  a  změny kultur  pozemků  v rámci  jednoduchých a  komplexních  pozemkových  úprav, 
budou plánovány a následně realizovány revitalizace vodotečí,  vodních děl,  budou připravovány a 
následně  realizovány  projekty  pro  realizace  prvků  krajinných  struktur,  pro  tvorbu  aktivních 
protierozních opatření, budou navrhovány a měněny druhy pozemků a v rámci registru LPIS budou 
děleny půdní  bloky za  pomocí  evidovaných  krajinných  prvků.  Pro  návrh  aktivních  protierozních 
opatření a agrotechnických protierozních opatření byly použity praktické poznatky a odborná literatura 
(zejména JANEČEK 2008, HŮLA, JANEČEK, KOVÁŘÍČEK et BOHUSLÁVEK 2003 a KVÍTEK 2008). Všechna výše 
uvedená opatření svým kumulativním účinkem přispějí ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity 
území a snížení negativně působící zrychlené eroze.

Návrh režimu pro území, která jsou v NP

Čížovská enkláva

V tzv. čížovské enklávě – největší zemědělsky obhospodařované ploše v NP bude v rámci plánované 
komplexní  pozemkové  úpravy  sníženo  zornění  na  akceptovatelné  minimum  (krmný  fond),  bude 
zvýšen podíl ploch trvalých travních porostů a budou obnoveny a realizovány veškeré potřebné prvky 
krajinných struktur a protierozních opatření. Budou prosazovány certifikované systémy ekologického 
zemědělství dle zákona č. 242/2000 Sb. a Nařízení Rady (ES) č. 2092/1991 pro hospodaření na celém 
území enklávy. Alternativně lze částečně zatravnit prostor v okolí areálu stávajících stájí s následným 
využitím jako zázemí pasteveckého areálu na velké části enklávy (ovce, kozy, skot, koně, i prasata) – 
vše opět v certifikovaných systémech ekologického zemědělství, při zajištění welfare hospodářských 
zvířat. 
Na území čížovské enklávy musí zároveň dojít k asanaci extenzivně obhospodařovaného sadu a k jeho 
přeměně na fytogenofondovou plochu původních krajových odrůd ovocných dřevin (štěpnice), která  
by  umožnila  využívání  množitelského materiálu  místní  provenience.  Minimálním cílem na  tomto  
území  je  zachování  jeho  kultury  (sad).  Tato  plocha  by  měla  koexistovat  s plochou  plánovaného 
arboreta a výukové botanické zahrady v prostoru za Návštěvnickým střediskem Správy NP Podyjí. 
Celé toto území by se mělo stát výukovým prostorem pro univerzitní zemědělské obory (agronomie, 
zahradnictví, zahradnická architektura) a pro speciální zemědělské podobory (pomologie, dendrologie, 
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krajinné plánování, atd.). Nejdříve však budou muset být vyřešeny vlastnické vztahy k jednotlivým 
pozemkům a to proběhnutím komplexní pozemkové úpravy.

Enkláva v Horním Břečkově

Na enklávě pod střediskem Donava v Horním Břečkově bude sníženo zornění na akceptovatelný podíl 
(krmný  fond,  zatravnění  podél  vodního  útvaru)  a  budou  obnoveny a  realizovány prvky krajinné 
struktury  a  protierozních  opatření.  Budou  preferovány  certifikované  systémy  ekologického 
zemědělství. Možností je i úplné zatravnění celého prostoru a zřízení výběhu pro volně pasoucí skot 
při využití technického zázemí stávajícího střediska živočišné výroby.

Lukovská enkláva

V tzv. „lukovské enklávě“ by mělo dojít prioritně k zatravnění většiny území a k obnově krajinných 
struktur  s důrazem  na  protierozní  opatření  na  svažitých  pozemcích.  I  zde  budou  preferovány 
certifikované systémy ekologického zemědělství.

Vinice Šobes

Plocha vinice Šobes (III.zóna NP) by se měla stát ukázkovým příkladem koexistence zemědělského 
hospodaření  a  biotopu  bohatého  na  četné  druhy  ohrožených  organismů.  Nejdříve  bude  muset 
proběhnou jednoduchá pozemková úprava a následně obnova vinice s přechodem na certifikované 
systémy ekologického vinohradnictví a dále revitalizace lesostepní partie v horních patrech enklávy. 
Případné  hospodaření  v mírnějším  systému  integrované  produkce  bude  muset  být  dostatečně 
zdůvodněno  vědecky  podloženými  fakty  z  probíhajících  výzkumů,  které  by  prokázaly,  že 
vinohradnictví v systému integrované produkce je způsobem hospodaření zajišťujícím podmínky pro 
přežití  naprosto unikátních a  vysoce  ohrožených druhů organismů – např.  hmyzu  či  teplomilných 
plevelů. Dále budou muset být opraveny opěrné zídky a tím bude dostatečně zajištěn biotop kriticky 
ohrožené užovky stromové. Pro tyto práce budou použity dotační tituly MŽP, které jsou určeny pro  
zajištění biotopů a ochranu zvláště chráněných druhů organismů. Obnova kapkové závlahy na vinici,  
jakožto  intenzivní  technologie,  je  však  opatřením  neslučitelným  se  základními  ochrannými 
podmínkami národního parku.

Louky podél Dyje

Cílem managementu na loukách kolem Dyje bude ještě více zlepšit stav cenných společenstev. To 
bude zajištěno pokračováním provozování šetrného managementu převážně v režii Správy NP, který 
svým charakterem zcela odpovídá systémům ekologického zemědělství (byť necertifikovaným). Ke 
zvýšení biodiverzity těchto ploch může dojít záměrným přísevem některých žádoucích druhů rostlin 
(bylin), který opět není v rozporu se šetrnými agrotechnickými technologiemi.

Kraví hora

Pro  plochy  vřesovišť  na  Kraví  hoře  je  navrženo  pokračovat  v pastvě  v  certifikovaném  systému 
ekologického  zemědělství.  Takto  provozovaná  pastva  ovcí  a  kosení  přilehlých  luk  má  výrazně 
pozitivní účinky na cenná společenstva, proto by mělo dojít i k rozšíření takto provozované pastvy na 
jiná cenná území a biotopy nejenom v národním parku, ale i v jeho ochranném pásmu. Koexistence 
šetrné pastvy na cenných biotopech Kraví hory se opět stane vzorovým příkladem speciálních způsobů 
zemědělského hospodaření  ve zvláště  chráněném území.  Celý proces se  však neobejde bez cílené 
dotační politiky státu.

Návrh režimu pro území v ochranném pásmu NP

K jednotlivým druhům pozemků na zemědělsky obhospodařovaných plochách se  bude přistupovat 
individuálně s ohledem na jejich specifika a různé možnosti jejich vlivu na agroekosystém.
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Druh pozemku orná půda

Hlavním cílem pro území se stávajícím druhem pozemku orná půda bude snížení zrychlené eroze a  
zvýšení  biodiverzity  a  ekologické  stability  těchto  ploch.  Toho  bude  dosaženo  pomocí  výkupů 
pozemků,  převodů  od  Pozemkového  fondu  ČR,  směn  a  pozemkových  úprav  (jednoduchých  i 
komplexních),  přičemž  dojde  k  rozčlenění  obrovských  půdních  bloků  pomocí  prvků  krajinných 
struktur a protierozních opatření. Část orné půdy, převážně na svažitých pozemcích, bude zatravněna.  
Bude podporováno zvyšování podílu druhově bohatých polních společenstev na orné půdě jako jsou 
biopásy, pěstování meziplodin, zelené hnojení, podsevy a to i aktivní politikou směrem k MZe ve věci 
nastavení podmínek speciálních dotačních titulů (Agro–envi). Tyto metody jsou běžné v systémech 
ekologického  zemědělství,  jejich  použití  je  však  možné  i  v systémech  konvenčních.  Budou 
podporována a zemědělcům doporučována agrotechnická protierozní opatření zvyšující podíl humusu 
v půdních horizontech, jako jsou např. pestré osevní postupy, pásové střídání plodin, používání hnoje, 
kompostů, šetrné zpracování půdy pomocí protierozních technologií bezorebného setí, bezorebného 
setí  do mulče z podrcené slámy či  do vymrzající  meziplodiny,  vrstevnicové obdělávání  půdy atd. 
Zcela  na  místě  bude  i  realizace  aktivních  protierozních  opatření  jako  jsou  např.  křovinaté  pásy,  
remízy,  nové  polní  cesty  se  svodnými  příkopy,  suché  poldry,  větrolamy,  protierozní  hrázky, 
zatravněné meze, zasakovací pásy a průlehy. Všechna tato opatření přirozeně udržují event. zvyšují  
úrodnost půd, zvyšují biodiverzitu a ekologickou stabilitu a snižují zrychlenou erozi. 
Důležitá budou i opatření směřující k využití a obnově vodních prvků v krajině, sloužící k rehabilitaci 
jejich přirozených funkcí – některá tato opatření bude na svých pozemcích realizovat přímo Správa NP 
nebo obce. 
V souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 (EVL Podyjí a Ptačí oblast Podyjí) bude zároveň 
zvýšena ochrana ptactva na orné půdě – půjde o celý systém opatření, jako je např. podpora hnízdních 
a potravních příležitostí, omezení používání pesticidů a dalších chemických látek či vhodné využívání  
Agro–envi dotačních titulů. 
Část orné půdy na území ochranného pásma národního parku by měla být také prioritně převedena do 
systému ekologického zemědělství. Konkrétně se jedná o pozemky státu, ke kterým má Správa NP 
Podyjí příslušnost hospodaření. Bohužel takových pozemků je zatím v ochranném pásmu minimum. 
Všechna výše uvedená opatření budou mít současně i pozitivní vliv na zvyšování diverzity krajinných 
struktur. 
 
Druh pozemku trvalý travní porost

Cílem pro území se stávajícím druhem pozemku trvalý travní porost bude zvýšení jejich podílu v  OP, 
čímž se automaticky sníží negativní % zornění v zájmovém území. Alespoň část plochy by měla být 
provozována v systému ekologického zemědělství. I zde budou realizovány prvky krajinných struktur 
(např.  solitérní  stromy),  což je  v souladu i  se  zmírněnými  podmínkami  evidence LPIS.  Na svých 
pozemcích bude výsadbu solitérních stromů realizovat  Správa NP Podyjí.  I  na travních porostech 
mohou být realizována některá protierozní opatření, která byla zmíněna výše. Dále bude zvýšen podíl 
pozemků  s vhodným typy společenstev (vhodné regionální  směsi  či  zajišťování  příměsí  vhodných 
bylin) – zde lze využít Agro–envi dotačních titulů MZe např. na zatravňování regionální směsí.

 Druh pozemku vinice

Cílem pro území se stávajícím druhem pozemku vinice bude převedení všech (včetně vinic drobných 
vinařů) do systému integrované produkce, a alespoň část vinic by měla být převedena do systému  
ekologického zemědělství. Dále budou naplánovány a realizovány veškeré možné prvky krajinných 
struktur  tak,  aby  bylo  možno  velké  půdní  bloky  s kulturou  vinice  rozčlenit  –  např.  v rámci 
pozemkových úprav či  realizací  prvků ÚSES.  V rámci  pozemkových úprav bude z pozice  orgánu 
ochrany přírody rozdělení půdních bloků s kulturou vinice vyžadováno, včetně provedení vhodných 
protierozních opatření a to zejména v souvislosti se situováním většiny vinic na svažitých pozemcích.

Druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda
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Cílem  pro  území  vřesovišť  a  stepních  lad  (druh  pozemku  ostatní  plocha,  neplodná  půda)  bude 
zachování  cenných  společenstev  prostřednictvím  provozované  pastvy  a  zároveň  zvýšení  podílu 
pasených  ploch,  zvýšení  podílu  ploch,  které  jsou  paseny v certifikovaném systému  ekologického 
zemědělství,  čímž  by  se  automaticky  zvýšil  i  podíl  orné  půdy  a  trvalých  travních  porostů 
obhospodařovaných  v systému  ekologického  zemědělství  (krmný  fond).  Na  části  ploch  bude 
pokračovat cílený management – odstraňování náletových a invazních dřevin a bylin, aby nedocházelo 
k degradaci cenných vřesovištních a stepních společenstev a nedocházelo k úbytku velmi vzácných 
typů sekundárních společenstev – reliktních agrocenóz.

Druh pozemku ovocný sad

Cílem pro území s druhem pozemku ovocný sad (extenzivní sady v Horním Břečkově a Havraníkách) 
bude zachování jejich kultury a jejich minimální údržba tak, aby nedocházelo k rapidní degeneraci 
sadů a byl  tímto způsobem zajištěn biotop pro cenné typy společenstev.  Bude realizována dosadba 
jedinců starých kulturních odrůd ovocných dřevin
 
V rámci vydávání odborných stanovisek zemědělským subjektům pro kontroly podmíněnosti (Cross 
Compliance) bude Správou NP průběžně kontrolováno dodržování Standardů Dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu (GAEC), dodržování Povinných požadavků na hospodaření (SMR) a také 
Minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin u agroenvironmentálních 
opatření  (AEO).  Pro  konkretizaci  záměrů  v krajině  bude  zpracována  podrobná  studie  obnovy 
krajinných struktur pro jednotlivé katastry, která navrhne řešení výše zmíněné problematiky s ohledem 
na její multidisciplinární charakter.

3.6 Péče o diverzitu krajinných struktur v kulturní krajině
Různé způsoby hospodaření,  speciální postupy či protierozní opatření,  které mají  pozitivní vliv na  
diverzitu  krajinných  struktur,  byly  již  popsány  v předchozí  kapitole.,  protože  jejich  účinek  se 
neprojevuje pouze v oblasti biologické, ale taktéž v oblasti krajinné ekologie. Při plánování péče o 
diverzitu krajinných struktur bylo použito dosavadních poznatků a odborné literatury, zejména MÍCHAL 
1994, ŠARAPATKA et NIGGLI (2008) A LÖW ET MÍCHAL (2003).
Je evidentní,  že péče o diverzitu krajinných struktur,  ať už se bude týkat vzniků nových prvků či 
revitalizace  stávajících,  bude  probíhat  pouze  na  zemědělských  pozemcích  v kulturní  krajině 
ochranného pásma , jelikož území národního parku je z velké částí krajinou přírodní, do jejíž krajinné 
struktury bude zasahováno minimálně (výjimku tvoří kulturní krajina čížkovské enklávy,  lukovské 
enklávy a vinice Šobes). Základním rysem těchto procesů se musí stát změna jejich měřítka, tzn. síť 
krajinné struktury musí být změněna nejenom co do kvality, ale hlavně kvantity, musí dojít k jejímu 
zahuštění,  které  je  předpokladem  její  funkčnosti.  Některé  tyto  plochy  se  mohou  stát  zároveň  i  
plochami funkčního ÚSESu, aby mohly být v rámci jednotlivých pozemkových úprav kompetentními 
orgány vyžadovány a následně realizovány. 
Dále  je  třeba  zmínit  naprostou  nutnost  realizace  přechodových (ekotonových)  ploch  v čížovské  a 
lukovské enklávě, kde pozemky ZPF hraničí přímo s pozemky 1. zóny národního parku. 
Z výše  uvedeného  je  jednoznačně  patrné,  že  přechod  od  konvenčních  způsobů  zemědělského 
hospodaření  k systémům  ekologického  zemědělství  popř.  integrované  produkce  (minimálně  na 
pozemcích státu, kde má Správa NP právo hospodaření) zabezpečí alespoň částečně předmět ochrany 
(území NP) před nepříznivými vlivy z okolí, zároveň však bude mít i pozitivní dopad na diverzitu 
krajinných struktur v zájmovém území.

4 Monitoring, výzkum a dokumentace
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Aplikovaný výzkum jako prostředek získávání informací a dat o jevech a procesech a principech jejich 
působení v území NP a jeho OP. V prvé řadě je základním prostředkem umožňujícím zjištění stavu 
přírody  a  trendů  jejího  vývoje  v  dotčeném  území.  V takto  orientované  výzkumné  činnosti  tkví 
základní smysl bádání v chráněných územích obecně. Cílem výzkumu v NP Podyjí je:

- nejvyšší možné poznání jednotlivých složek přírody území a jejich vazeb,
- průběžné poznávání procesů a trendů vývoje jednotlivých složek přírody NP,
- studium jednotlivých složek biodiverzity (biotopové, druhové, sukcesní atd.),
- syntéza  poznatků  do  funkčních  modelů  k zajištění  ochrany  samovolných  procesů, 
citlivých a ohrožených biotopů a druhů,
- zajišťování  podkladů  k aplikaci  managementových  opatření  ve  prospěch  ochrany 
samovolných procesů, ohrožených biotopů a druhů,
- ověřování  teorií  a  modelů  funkce  přírodních  procesů,  které  budou  opakovaně 
uplatnitelné při ochraně tohoto a dalších územích. 

Základní  výzkum Vzhledem k  přírodním procesům probíhajícím  bez  přímého  lidského  impaktu, 
vysoké geodiverzitě, druhové, biotopové a sukcesní diverzitě, je živá i neživá příroda národního parku 
potenciální základnou základního výzkumu. Tento výzkum může přinést ve zvýšené míře poznatky, 
které mají přímý dopad pro formulaci nových vědeckých hypotéz a nemusí být v přímé souvislosti 
s aplikacemi  v ochraně přírody.  Měla  by být  splněna  podmínka,  že  území  NP je  nezastupitelným 
objektem pro tento výzkum a též nesmí být významněji narušováno či ovlivňováno přírodní prostředí.

Monitoring je ve smyslu výše navrženého konceptu aplikovaného výzkumu v NP Podyjí chápán jako 
jedna  z metod  výzkumu,  která  umožňuje  zjištění  trendů  vývoje  vybraných  jevů,  zachycení 
kvantitativních i kvalitativních změn přírodních i společenských fenoménů v prostoru a čase.

Dokumentace a  následné  využití  výsledků výzkumu  je  smyslem a  vyústěním výzkumné  činnosti. 
Správa NP požaduje, aby výsledky výzkumu byly odevzdávány ve formě, která bude přímo využitelná 
při plánování managementových opatření a celkových trendů péče o území. Jednotlivé výstupy musí 
být kompatibilní se systémy používanými Správou NP. K publikaci výsledků výzkumu Správa NP 
využívá  odborné  konference,  sborník  Thayensia  a  jednotlivé  rozsáhlé  monotematicky  zaměřené 
odborné publikace. 

4.1 Koordinace monitoringu a výzkumu
Koordinace těchto činností je plně v kompetenci Správy NP Podyjí  od vzniku této organizace, což 
bylo deklarováno i v „Rozhodnutí č. 10/91 o zřízení příspěvkové organizace Správa Národního parku 
Podyjí“ ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zřizovací listina). Tato organizace provádí odbornou 
správu  území  a  je  centrem  odpovědným  za  vhodnost  a  odbornou  úroveň  péče  o  přírodu  NP. 
Rozhodnutí musí být odborně podložena a zdůvodněna výsledky aplikovaného výzkumu, pro který 
vytváří Správa NP zadání na základě otázek vzešlých z praktického výkonu péče a z trendů vývoje 
přírody  zjištěných  při  monitoringu.  Jednotliví  referenti  zodpovědní  za  příslušné  resorty  (neživá 
příroda,  botanika,  zoologie,  ale i  aplikované obory jako lesnictví,  zemědělství,  vodní  hospodářství 
atd.) musí být schopni pro území NP a jeho OP:

- být na vysoké odborné úrovni a orientovat se v trendech a situaci ve svém oboru, 
- formulovat základní cíle a potřeby výzkumu svého oboru v NP,
- vytvářet  zadání  pro  aplikovaný  výzkum prostřednictvím  otázek,  na  které  je  třeba 
odpovědět, 
- orientovat se v institucionální a personální situaci ve svém oboru,
- zajišťovat přenos výsledků aplikovaného výzkumu z teoretické roviny do praxe. 
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Výzkumná činnost  je  od počátku existence NP plně pod kontrolou Správy NP,  která  uskutečňuje 
koordinaci  prostřednictvím  jednání  a  dohod  s odbornými  subjekty,  často  na  základě  konzultace 
grantových projektů. Pojistkou koordinace je proces státní správy,  při němž je udělováno povolení  
k výzkumu, ve kterém jsou specifikovány podmínky jeho uskutečnění a specifikováno zadání. 

4.1.1 Strategické cíle

• Aplikovaný výzkum pro potřeby ochrany území NP Podyjí je chápán jako nepřetržitý proces 
zjišťování  stavu  a  vývoje  přírody v NP,  zpřesňování  a  doplňování  stávajících  představ  a 
modelů  funkce ekosystémů ve zdejších podmínkách,  zachycování  trendů vývoje  přírody a 
zpřesňování znalostí o autekologii a rozšíření vzácných a ohrožených druhů. 

• Dopady veškerých zásahů v procesu péče o území budou trvale monitorovány
• Samovolné procesy v bezzásahové zóně budou trvale monitorovány
• Vzhledem  k funkci  a  charakteru  instituce  Správy  NP  Podyjí,  bude  tato  organizace  plnit 

především  funkci  koordinační,  vytvářející  zadání  pro  aplikovaný  výzkum,  který  budou 
provádět především externí zpracovatelé.

4.2 Monitoring a výzkum prováděný Správou NP
Výzkum bude prováděn pouze v takovém rozsahu a struktuře, kterou umožňuje personální obsazení 
Správy NP a jež nebude bránit výkonu hlavních činností: koordinace výzkumu monitoring stavu a 
trendů  vývoje  přírody,  zadávání  výzkumu,  atd.  Vhodným  modelem  je  i  spoluúčast  příslušných 
pracovníků Správy NP na projektech řešených jinými subjekty. 

4.2.1 Strategické cíle

• Realizovat trvalý systém výzkumu a monitoringu v NP Podyjí, s materiálním, technickým a 
koordinačním  krytím  Správou  NP  Podyjí.  Tento  systém  musí  pokrýt  všechny  oblasti 
výzkumu,  které  jsou nezbytné  k popisu aktuálního stavu přírody a  antropického ovlivnění 
území NP, ale i k postižení trendů vývoje jednotlivých hodnotících ukazatelů.

• Zajistit  existenci  systému  monitoringu  vybraných  ukazatelů  stavu  přírody  při  zajištění 
samovolného vývoje v určených plochách NP Podyjí Správou NP.

• Zajistit monitoring účinků náhlých událostí (povodně, větrné smršti, požáry, havárie atd.)
• Zajistit  průběžný monitoring účinků biotechnických zásahů a dalších opatření  na plochách 

s trvalou péčí o biotopy. 

4.2.2 Střednědobé cíle

• Zajistit  zadání  a  koordinaci  výzkum  transportu  dusíkatých  látek  ne  cenných  nelesních 
biotopech a zajistit vyhodnocení výsledků do aplikací pro péči o území

• Zajistit  a  koordinovat  monitoring  lesních  biotopů  ve  vztahu  ke  zvětšování  plochy  se 
samovolnými pochody.

• Zajistit dlouhodobý rozsáhlý víceoborový výzkum parametrů dynamiky vegetace a druhového 
bohatství teplomilných doubrav a lesostepních světlin ve východní a střední části NP Podyjí.

• Organizační,  technické a metodické zajištění a koordinace inventarizačních výzkumů bioty 
NP Podyjí.

• Organizační a technické zajištění výzkumu a monitoringu společenstev narušovaných povrchů 
na zemědělské půdě 
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• Zajištění a vlastní výkon monitoringu Natura 2000, především evropsky významných biotopů 
a druhů a druhů ptáků ve spolupráci s AOPK ČR. 

• Budou monitorovány plochy vybrané pro sekundární sukcesi a provozně též vybrané plochy 
s uplatněnými opatřeními obnovního managementu. Nadále bude nutné provádět monitoring 
jednotlivě  rozptýlených  geograficky  nepůvodních  dřevin  se  zaměřením  na  lesní  porosty 
v ÚCS.

4.3 Monitoring a výzkum prováděný jinými subjekty
Aplikovaný  výzkum a  monitoring  bude  uskutečňován  především na  základě  potřeb,  které  budou 
formulovány a projednány Správou NP. 
Ve  spolupráci  s výzkumnými  institucemi  a  vysokými  školami  budou odbornými  pracovníky SNP 
generována a nabízena témata k řešení výzkumných úkolů a diplomových prací. V oblasti péče o les 
bude  pozornost  zaměřena  především  na  oblasti  dynamiky  vývoje  lesa,  historických  forem 
obhospodařování lesa (nízký a střední les), obnovního managementu a záchrany genofondu původních 
druhů dřevin. Vzhledem k zavádění dalších způsobů péče o ekosystémy bude nutné zaměřit výzkum i  
na témata jako je např. pastva v lese, aktivní degradace stanovišť (hrabání steliva). 

 
4.3.1 Strategické cíle

Na úrovni strategického plánování jsou cíle totožné s cíli, které jsou uvedeny v kapitole 4.2.1 Tento 
fakt vyplývá ze skutečnosti, že orgánem ochrany přírody, který ze zákona vykonává odbornou správu 
území a určuje směry vývoje a péče je Správa NP Podyjí. 

4.3.2 Střednědobé cíle

• Výzkum transportu dusíkatých látek na cenných nelesních biotopech a zajistit vyhodnocení 
výsledků do aplikací pro péči o území.

• Monitoring lesních biotopů ve vztahu k růstu podílu plochy se samovolnými pochody,  i ve 
vztahu k optimalizaci péče o lesy s trvalým managementem. 

• Dlouhodobý,  rozsáhlý  a  víceoborový  výzkum parametrů  dynamiky  vegetace  a  druhového 
bohatství teplomilných doubrav a lesostepních světlin ve východní a střední části NP Podyjí.

• Inventarizačních výzkumů bioty NP Podyjí, za účelem zvyšování znalostí o druhové diverzitě 
a rozšíření jednotlivých druhů v NP Podyjí.  V prvé řadě budou sledovány vybrané skupiny 
bezobratlých  živočichů  včetně  hmyzu,  doplňovací  výzkum  flóry.  Tyto  činnosti  budou 
přednostně realizovány na ohrožených biotopech, jako jsou teplomilné doubravy a lesostepní  
světliny ve východní části NP.

• Výzkum  a  monitoringu  společenstev  narušovaných  povrchů  na  zemědělské  půdě  se 
zaměřením na zjišťování ekologických vazeb v těchto společenstvech a na výskyt ochranářsky 
významných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

• Monitoring soustavy Natura 2000, především evropsky významných biotopů a druhů a druhů 
ptáků.

• Autekologický výzkum některých významných a  ohrožených druhů rostlin  (např.  Daphne 
cneorum, Aconitum variegatum, Veratrum nigrum atd.) 

• Autekologický výzkum některých významných a ohrožených druhů živočichů (např. některé 
druhy měkkýšů, xylofágního hmyzu, plazů – Zamenis longissimus), atd. 

• Při monitoringu lesních ekosystémů bude pro zjištění stavu lesních ekosystémů, resp. trendu 
jejich vývoje využíváno periodického statistického šetření v síti inventarizačních ploch, které 
byly založeny jako plochy trvalé v roce 2002 Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 
První opakované statistické šetření proběhne v roce 2011.
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• Telemetrické sledování  vybraných  druhů zvířat  bude  výhledově realizováno ve spolupráci 
s NP Thayatal. 

• Ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami budou odbornými pracovníky 
SNP  generována  a  nabízena  témata  k řešení  výzkumných  úkolů  a  diplomových  prací. 
V oblasti péče o les bude pozornost zaměřena především na oblasti dynamiky vývoje lesa,  
historických forem obhospodařování  lesa  (nízký a  střední  les),  obnovního managementu  a 
záchrany genofondu původních druhů dřevin. Vzhledem k zavádění dalších způsobů péče o 
ekosystémy  bude  nutné  zaměřit  výzkum i  na  témata  jako  je  např.  pastva  v lese,  aktivní 
degradace stanovišť (hrabání steliva). 

4.4  Dokumentace  a  využití  výsledků  monitoringu  a 
výzkumu

4.4.1 Strategické cíle

• Ve strategickém horizontu bude dosaženo plně funkčního systému evidence, dokumentace 
a zpracování výsledků výzkumu a monitoringu v procesu odborné péče o území.

4.4.2 Střednědobé cíle

• Veškerá data z inventarizačních aktivit  popisující přítomnost  a rozšíření druhů, biotopů 
atd.,  budou odevzdávána  v digitální  podobě  s možností  přesné  zpětné  lokalizace,  s využitím 
prostředků GIS a GPS. 
• K prezentaci původních odborných výzkumných prací v oboru přírodních a společenských 
věd v NP Podyjí a blízkém regionu, bude i nadále vydáván sborník „Thayensia“ a Správou NP 
budou pořádány odborné konference. 
• Při monitoringu lesních ekosystémů budou výsledky statistického šetření budou využity 
pro  sestavení  lesních  hospodářských  plánů.  Dále  budou  využity  pro  kontrolu  dosahování  
definovaných cílů obnovního managementu (např. změna dřevinné skladby, podíl odumřelého 
dřeva, strukturní a texturní charakteristiky atp.) a při strategickém i provozním plánování. 

5 Veřejné využívání území NP, plány a cíle
Jedním z hlavních cílů Správy NP Podyjí  je  prezentovat území NP Podyjí  veřejnosti tak, aby byly 
v maximální možné míře rozvíjeny poznatky o území národního parku široké veřejnosti a zároveň aby 
toto území a přirozené procesy v něm nebyly v rozporu s jeho veřejným využíváním..
K zajištění tohoto cíle se počítá s využitím dosavadních osvědčených metod působení na veřejnost, 
přičemž  se  předpokládá,  že  budou  sledovány  trendy  ve  vývoji  tzv.  „Public  Relation“  strategií  a 
přiměřeným způsobem budou tyto poznatky uplatňovány v aplikacích nových metod práce s veřejností 

Použití těchto metod se liší v uplatnění vůči následujícím základním cílovým skupinám:
– školy a mládež
– návštěvníci Podyjí
– místní obyvatelé
– veškeré další osoby a organizace se zájmem o jakékoliv využívání území NP Podyjí a 
jeho ochranného pásma 
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5.1 Vzdělávání, osvěta a informace
Již  nyní  existuje  a  i  nadále  bude  existovat  speciální  organizační  útvar  (odbor  veřejných  vztahů,  
dokumentace  a  informatiky),  který  je  garantem působení  Správy NP  Podyjí  vůči  veřejnosti.  Bez 
ohledu na  tento fakt  však  vzdělávání  veřejnosti  a  předávání  informací  bude i  do  budoucna zcela 
nezbytnou  činností  práce  i  všech  ostatních  organizačních  složek  Správy  NP  Podyjí  ve  vztahu 
k veřejnosti. Pro informování veřejnosti si Správa NP Podyjí stanovuje i nadále tyto hlavní prostředky 
působení:

- programy pro děti a mládež,
- přednášky,
- exkurze a vycházky pro veřejnost,
- provoz návštěvnických středisek,
- výstavy a koncerty,
- ediční činnost,
- spolupráce s médii,
- moderní metody informování včetně internetu,
- strážní a informační služba v terénu,
- návštěvní řád,
- ostatní prostředky působení.

5.1.1 Programy pro děti a mládež

Působení na všechny věkové kategorie mládeže zůstává i nadále prioritou Správy NP Podyjí. Důraz 
bude kladen na základní a střední školy znojemského regionu, co nejužší spolupráce musí být vyvíjena  
se  základními  školami,  kam chodí  děti  žijící  v obcích  ochranného  pásma  NP  Podyjí.  Výchovné 
působení Správy NP Podyjí bude více, než v minulém období zaměřeno na středoškolskou mládež. 
Budou osloveni  pedagogové (profesionálové i  dobrovolníci)  z výchovných a vzdělávacích zařízení 
regionu  za  účelem  vytvoření  kolektivu,  který  se  bude  podílet  na  tvorbě  a  praktické  realizaci 
tématických  programů  pro  školy  z oblasti  ochrany  životního  prostředí  a  ochrany  přírody.  Bude 
založena tzv. Škola ochrany přírody, tedy centrum zaměřené na vícedenní pobytové aktivity různých 
školních kolektivů se speciálními programy.

Programy pro školy znojemského regionu 

Mezi prioritní úkoly do následujícího období ve vztahu ke školám znojemského regionu patří zejména 
tato opatření:

- úprava  stávajícího  programu  „Národní  park  jde  do  škol“,  vytvoření  obdobných programů 
tohoto druhu a prezentace těchto programů ve školách znojemského regionu,

- vytvoření  výchovných  programů  pro  další  věkové  kategorie  (mateřské  školy,  2.stupeň 
základních škol, střední školy), prezentace těchto programů,

- úprava  stávajícího  programu  „Školy  přicházejí  do  národního  parku“,  rozšíření  nabídky 
programů tohoto druhu, realizace těchto programů v návaznosti na exkurzní trasy na území 
NP Podyjí,

- rozšíření bilaterálních programů ve spolupráci se Správou NP Thayatal a realizace společných 
programů pro české a rakouské školy,

- vytvoření kolektivu profesionálních či dobrovolných pedagogů, kteří budou se Správou NP 
Podyjí spolupracovat a budou samostatně některé programy realizovat,

- navázání  spolupráce  s vysokými  a  středními  školami  (pedagogických  či  enviromentálních 
programů),  zadání  seminárních  či  diplomových  prací  na  vytvoření  nových  výchovných 
programů pro školy. 
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Soutěže pro děti

Soutěže pro děti či školní kolektivy tématicky spojené s ochranou přírodního prostředí nebo přímo 
s územím  NP  Podyjí  budou  do  budoucna  i  nadále  velmi  významným  prostředkem ekologického 
vzdělávání mládeže znojemského regionu. Správa NP Podyjí  se proto nadále soustředí na realizaci 
těchto opatření:

- vypsání  dalších  ročníků  celostátní  výtvarné  soutěže  „Příroda  kolem  nás“  pro  mateřské,  
základní a umělecké školy,

- prohloubení  spolupráce  se  školami,  které  se  této  soutěže  dlouhodobě  účastní,  vytvoření 
motivačních programů pro tyto školy,

- vypsání dalších bilaterálních soutěží (výtvarných, literárních, hudebních) pro školy v regionu 
řeky Dyje, 

- organizování sportovních utkání či soutěží ať už mezi dětmi znojemského regionu,či z regionů 
jiných, i přeshraničních. 

Spolupráce s ostatními typy škol a odborných pracovišť

Národní  park  Podyjí  je  územím  s velkým vzdělávacím potenciálem.  Proto  je  vyhledáváno  nejen 
školami  znojemského  regionu,  ale  i  školami  a  dalšíchmi  školskými  zařízeními  či  odbornýými 
pracovišťi z celé republiky.  Správa NP Podyjí i v budoucnu plánuje spolupráci se všemi typy škol, 
které projeví zájem o spolupráci při vzdělávání svých žáků, pokud to bude v souladu s posláním a 
ochranou NP Podyjí. Proto plánuje i následující druhy spolupráce:

- zadávání odborných či diplomových prací na území NP Podyjí podle potřeb jednotlivých škol 
a v souladu s posláním NP Podyjí,

- realizace  studentských  odborných  praxí  podle  potřeb  vybraných  odborných  škol  na 
pracovištích Správy NP Podyjí,

- umožnění vícedenních studijních pobytů studentům vybraných odborných škol na území NP 
Podyjí včetně pobytu v ubytovacích zařízeních Správy NP Podyjí a zajištění části odborného 
programu,

- umožnění konání odborných konferencí a seminářů pro nekomerční instituce, jejichž činnost 
je  v souladu  s posláním  NP  Podyjí  včetně  poskytnutí  prostorů  pro  konání  těchto  akcí  a 
zajištění části programu,

- odborné exkurze a terénní cvičení pro studenty středních a vysokých škol.

Škola ochrany přírody v Čížově

Národní  park  Podyjí  je  územím,  které  díky  svému  přírodnímu  potenciálu  je  vhodné  k realizaci 
vícedenních pobytů se zařazením celé řady speciálních programů se zaměřením na ochranu přírodního 
prostředí. Správa NP Podyjí proto v minulosti učinila první organizační kroky a následujícím období 
přikročí v obci Čížov ke zřízení „Školy ochrany přírody“ jako speciálního ekologicko–výchovného 
zařízení v objektu Správy NP Podyjí : Toto zařízení bude fungovat dle následujících zásad:

- bude sloužit  jako pobytové zařízení pro 2.stupeň základních škol a zejména střední školy, 
které bude poskytovat denní, vícedenní a týdenní enviromentální programy, 

- bude využívat v souladu s návštěvním řádem prostor NP Podyjí, programy zde prezentované 
budou mít přímou vazbu na terén a budou koncipovány nejen na obecné vzdělávání v oboru 
ochrany přírodního prostředí, ale především ke konkrétním hodnotám NP Podyjí,

- program zařízení bude moci využívat stávajících možností Návštěvnického střediska Správy 
NP Podyjí v Čížově, jakož i objekt „Celnice bez hranic“ (viz kap. 5.1.4) 

- program zařízení  bude  rovněž  koncipován  v návaznosti  na  existenci  NP  Thayatal  a  jeho 
kapacity mohou být využívány i pro potřeby rakouských studentů,

- provoz  zařízení  bude  zajišťovat  nevládní  nezisková  organizace,  která  může  být  zřízena 
speciálně k tomuto účelu, Správa NP Podyjí bude jedním ze zřizovatelů této organizace a bude 
mít rozhodující vliv na provozní i programovou činnost této organizace. 
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5.1.2 Přednášky pro veřejnost

Přednášky jsou poměrně žádanou službou, kterou Správa NP Podyjí poskytuje veřejnosti informace o  
přírodních i kulturních hodnotách území NP Podyjí, o cílech ochrany přírody i o způsobech péče o 
území NP Podyjí. Přednášky jsou vedeny zaměstnanci Správy NP Podyjí, čímž je zajištěna aktuálnost 
informací, autenticita sdělení a možnost zpětné vazby.
I do budoucnosti se s touto aktivitou počítá ve stávajícím rozsahu, zejména těmito aktivitami:

- přednáškový  cyklus  „Přírodou  celého  světa“  –  přednášky  budou  pokračovat  dosavadním 
způsobem v zimních měsících roku (budova Jihomoravského muzea ve Znojmě),

- prezentace péče o území  NP Podyjí  pro obyvatele  regionu formou tematických přednášek 
v rámci přednáškového cyklu Jihomoravského muzea ve Znojmě, případně v rámci speciální 
přednáškové akce Správy NP Podyjí,

- prezentace péče o území NP Podyjí pro veškeré subjekty, které na základě objednávky o tuto 
službu  projeví  zájem.  Za  tímto  účelem bude  vypracován  a  zveřejněn  seznam témat.  Pro 
komerční subjekty bude tato služba zpoplatněna.

5.1.3 Exkurze a vycházky pro veřejnost

Jde  o  žádaný  a  velmi  účinný  prostředek  působení  na  veřejnost,  který  Správa  NP  Podyjí  bude 
uplatňovat těmito cestami:

- tématicky  zaměřené  vycházky  a  exkurze  pro  veřejnost  (každoroční  plánované  víkendové 
vycházky do NP Podyjí  a jeho širšího okolí s nejrůznějším zaměřením – vedoucími těchto 
exkurzí zaměstnanci Správy NP Podyjí a externí spolupracovníci),

- terénní odborné exkurze pro různé zájmové skupiny. Tato služba bude pro komerční subjekty 
zpoplatněna, případně objednavatel bude odkázán na certifikované průvodce, 

- spolupráce  s průvodci,  kteří  byli  vyškoleni  a  certifikováni  Správou  NP  k provádění 
průvodcovských služeb na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma, postupné zkvalitňování 
odborné způsobilosti těchto průvodců, příp. rozšiřování jejich počtu,

- přeshraniční  vycházky  pro  veřejnost,  realizace  společných  českorakouských  akcí  pro 
veřejnost. 

5.1.4 Provoz návštěvnického střediska a informačních bodů

Správa  NP  Podyjí  vzhledem k velkému  rozdílu  v počtu  návštěvníků  mezi  letní  a  zimní  sezónou 
neprovozuje a ani  v budoucnu nebude provozovat  celoročně žádné návštěvnické středisko.  Provoz 
návštěvnického střediska v Čížově se ustálil na období od dubna do října každého kalendářního roku, 
provoz  ostatních  sezónních  informačních  bodů  je  zajištěn  stabilně  v období  letních  prázdnin,  s 
možným rozšířením pro období červen – září každého kalendářního roku.

Návštěvnické středisko Správy Národního parku Podyjí v Čížově

Toto návštěvnické středisko slouží v období od dubna do října turistické veřejnosti a je rovněž cílem 
četných plánovaných návštěv školních dětí, plánovaných exkurzí a v jeho okolí se odehrávají i četné 
speciální programy pro objednané skupiny (zejména mládež). Mimo otevírací dobu je otevřeno na 
vyžádání.  Pro budoucnost se počítá především s tímto využitím a rozvojem služeb pro veřejnost v 
areálu střediska:

- Budou  pokračovat  stávající  aktivity,  středisko  bude  sloužit  v první  řadě  pro  turistickou 
veřejnost.  Bude zde i  nadále provozována stálá expozice o přírodě NP Podyjí,  informační 
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kancelář  s prodejem  či  bezplatnou  distribucí  informačních  materiálů  a  provozována 
přednášková místnost s možností přednášek a promítání.

- Bude zásadním způsobem změněna stálá expozice o přírodě národního parku, na chodbách 
střediska budou každoročně prezentovány vyhodnocené obrazy z dětských výtvarných soutěží

- V suterénních  prostorách  navazujících  na  kinosál  bude  vybudována  expozice 
věnovaná historii předválečných opevnění.

- Celý areál střediska bude využíván pro programy Školy ochrany přírody Čížov.
- V sousedství  střediska  je  uvažováno  o  zřízení  genofondové  zahrady se  starými  odrůdami 

ovocných dřevin, areál bude dendrologickou naučnou stezkou propojen s Nationalparhausem 
v Hardeggu (trasa cca 5 km dlouhá). 

Areál bývalé školy Havraníky

Bývalá  škola  v Havraníkách  slouží  v současnosti  jako  významná  ubytovací  kapacita  pro  skupiny 
vysokoškoláků a středoškoláků, které si na území NP Podyjí odbývají odborné pobyty či studentské 
praxe.  V zařízení  by  měly  být  nadále  provozovány  tyto  aktivity  v souvislosti  s působením  na 
veřejnost:

- poskytování  ubytování skupinám studentů vykonávající na území NP Podyjí  studijní pobyt  
v souladu s posláním NP Podyjí a pedagogickým záměrem školy,

- poskytování  ubytování  pro skupiny dobrovolníků konajícím na území NP Podyjí  manuální  
práce v souvislosti s péčí o území,

- konání odborných seminářů či setkání v malých skupinách (do 30 lidí), poskytování prostor 
pro tyto akce, pokud jsou v souladu s posláním ochrany NP Podyjí,

- poskytování jednacího prostoru pro aktivity obce Havraníky.

Sezónní informační bod Vranov nad Dyjí

Návštěvnost  Vranova  nad Dyjí,  který je  západní  vstupní  branou do  národního parku,  je  v letních 
měsících  tradičně  vysoká,  proto  je  existence  informačního  bodu  v této  obci  nanejvýš  oprávněná. 
Informační bod umístěný v areálu státního zámku Vranov nad Dyjí se v minulých sezónách osvědčil. 
Se  správcem  objektu  (Národní  památkový  ústav)  je  uzavřena  dlouhodobá  smlouva  o  vzájemné 
spolupráci, i nadále by se zde měly odbývat následující aktivity:

- instalace  sezónní  výstavy  fotografií,  výtvarných  děl  či  artefaktů  s vazbou  na  ochranu 
přírodního  prostředí  či  území  regionu  Podyjí  (ve  spolupráci  s jinými  vzdělávacími 
institucemi),

- provoz  sezónního  informačního  bodu  s omezeným  prodejem  či  distribucí  informačních 
materiálů o NP Podyjí.

Celnice bez hranic

Správa NP Podyjí získala do svého vlastnictví budovu bývalé celnice na bývalém hraničním přechodu 
do Rakouska Čížov – Hardegg. Objekt má velmi atraktivní polohu v centru bilaterálního národního 
parku, v 1. ochranné zóně NP Podyjí a zároveň na křižovatce turistických a cyklistických tras, v těsné 
blízkosti města Hardegg. Objekt v příštích letech projde rekonstrukcí a bude následně využíván:

- provozování stálé miniexpozice o přírodě bilaterálního Národního parku Podyjí  – Thayatal  
(společně se Správou NP Thayatal),

- zřízení a provozování sezónní informační přepážky Správy NP Podyjí s prodejem a distribucí 
informačních materiálů obou národních parků,

- zřízení malé ubytovací kapacity a laboratoře v horních patrech budovy pro potřeby studentů, 
dobrovolníků a osob provádějících výzkum na území obou národních parků,

- areál celnice bude využíván i pro programy Školy ochrany přírody v Čížově, 
- areál celnice může být zapůjčen i pro výchovně vzdělávací akce Správy NP Thayatal,
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- součástí  areálu  může  být  i  prezentace  dvou  objektů  předválečných  opevnění  v blízkosti 
celnice,

- část louky mezi objektem celnice a řekou Dyjí může být využívána jako hřiště v přírodě pro 
výchovně vzdělávací akce pro děti a mládež pořádané oběma správami národních parků.

 

5.1.5 Výstavy

Výstavy zůstanou pro příští léta velmi důležitým prostředkem působení na veřejnost. Předpokládá se 
pokračování stávajících činností s důrazem na působení v regionu Znojemska s tím, že není vyloučeno 
ani  zřízení  nové putovní  výstavy,  která by mohla  být  instalována na vzdálenějších místech České 
republiky, příp. i v zahraničí.

Výstavy o NP Podyjí hostující v budovách jiných organizací

Potřeba  prezentovat  území  NP Podyjí  na  půdě jiných organizací  (zejména  muzeí,  galerií  či  škol) 
zůstává  jednou  z priorit  působení  Správy  NP  Podyjí  na  veřejnost.  Správa  již  v současné  době 
disponuje nejrůznějším expozičním materiálem, který se dá zapůjčit institucím, které projeví o tento 
druh  spolupráce  zájem.  Jedná  se  o  ucelené  soubory  fotografií,  samonosné  panely  pro  přechodná 
umístění  v prostorách  cizích  spolupracujících  organizací,  dle  potřeby  toto  může  být  doplněno 
přírodninami z území NP Podyjí podle aktuálního ročního období či trojrozměrnými předměty.
Nehledě na tyto stávající možnosti  Správa NP Podyjí  připraví další ucelenou výstavu o přírodních 
hodnotách  Podyjí,  která  by  mohla  být  zapůjčována  i  do  vzdálenějších  regionů  Česká  republiky,  
případně do zahraničí. 

Výstavy ve vlastních prostorách 

Expozice  ve  vlastních  prostorách  jsou  jednou  z priorit  Správy  NP  Podyjí  při  jejím  působení  na 
veřejnost. 
Stálá expozice v Návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí bude v nejbližší době doplněna o některé 
další  informace,  které v expozici  dosud chyběly,  po roce 2012 se  počítá se zásadní  obnovou této 
expozice  a  s přípravou  expozice  zcela  nové  ve  stávajících  prostorách  návštěvnického  střediska 
s vazbou na existenci školy ochrany přírody v obci Čížov a s rozšířením stálé výstavy i do přírodního 
areálu v okolí návštěvnického střediska.
Sezónní informační bod, jehož provozování v galerijní místnosti Státního zámku ve Vranově nad Dyjí 
se v minulosti velmi osvědčilo, bude i nadále provozován v letních měsících roku a bude vždy spojen 
s instalací  jedné  originální  výstavy instalované  v jarních  měsících  a  provozované  až  do  podzimu. 
Náplň této výstavy bude vždy stanovena v půlročním až ročním předstihu, téma výstavy vždy bude 
svázáno s propagací přírodních, historických či krajinných hodnot znojemského regionu, počítá se i 
nadále s těsnou spoluprací s rakouskými partnery.
Výstavy menšího  rozsahu (stálé či  sezónní)  budou realizovány i  v některých dalších objektech na 
turistických stezkách NP Podyjí či jeho ochranného pásma. Počítá se zejména s  expozicemi v budově 
bývalé celnice u hraniční lávky Čížov – Hardegg, v budově Andělského mlýna či v některém objektu 
na území města Znojma (za předpokladu, že zde dojde k dohodě o provozu sezónního informačního 
bodu s některou ze znojemských institucí).

Podíl na jiných výstavách

Správa NP Podyjí i v budoucnu bude nabízet své odborné kapacity,  jakož i dokumentační materiál 
jiným institucím, které projeví zájem o spolupráci na prezentacích přírodních a krajinných hodnot NP 
Podyjí. Tímto není míněna prezentace Správy NP Podyjí na bázi komerční (veletrhy cestovního ruchu, 
prezentační akce zaměřené na prosté zvyšování návštěvnosti na území NP Podyjí), ale akcentuje se  
ochota  prezentovat  přírodní  hodnoty  národního  parku  na  prezentačních  akcích  resortu  životního  
prostředí, nejrůznějších výchovně vzdělávacích institucí apod.
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5.1.6 Ediční činnost

Zpravodaj Podyjské listí

Informační  zpravodaj  Podyjské listí  bude vydáván i  nadále minimálně čtyřikrát  ročně (v ideálním 
případě šestkrát ročně). Bude zvýšen jeho náklad tak, aby každé číslo dostávala každá domácnost  
v obcích ochranného pásma NP Podyjí, i nadále bude bezplatně distribuován. 
Budou zde zřízeny některé nové rubriky, prostor dostane více přispěvovatelů, kteří nejsou zaměstnanci 
Správy NP Podyjí. Periodikum bude vydáváno barevně (alespoň některé stránky), rozšiřováno bude 
rovněž elektronicky.

Thayensia, sborník původních vědeckých prací z Podyjí

Na vydávání tohoto sborníku se i nadále bude autorsky i finančně Správa NP Podyjí podílet. Sborník 
bude  vycházet  v období  alespoň  jednou  za  2  roky.  Větší  prostor  dostanou  příspěvky  z širšího 
spádového území  (celé  povodí  řeky Dyje,  Dolní  Rakousko).  Správa NP bude i  nadále  usilovat  o 
zařezaní Thayaensia mezi recenzované, neimpaktové vědecké publikace.
Publikace o Národním parku Podyjí 

Správa  Národního  parku  Podyjí  bude  i  nadále  podporovat  vydávání  publikací  z nejrůznějších 
přírodovědných oborů a podle svých možností do nich bude rovněž autorsky přispívat. 

Propagační a informační materiály

Vydávání  propagačních  a  informačních  materiálů  bude  v následujícím  období  intenzivnější  než 
v období dosavadním. Úmyslem Správy NP Podyjí  je informování nejen turistické veřejnosti, ale i 
místních obyvatel o hodnotách území a jednotlivých složkách přírodního prostředí.

Některé stěžejní informační letáky budou znovu vydány,  případně dílčím způsobem upraveny. Tyto 
informační  letáky pak budou sloužit  pro podávání  zcela  zásadních informací  pro návštěvníky NP 
Podyjí  a  místní  obyvatele  a  budou  ve  velkém množství  bezplatně  rozdávány  na  návštěvnických 
střediscích a informačních bodech Správy NP Podyjí. Pro detailnější informování návštěvníků, kteří 
projeví zájem o tento druh informace, pro školy a místní obyvatele pak budou vydány informační  
letáky z následujících oborů: neživá příroda, hydrologie, botanika, mykologie, zoologie, krajinářství, 
lesnictví, zemědělství, stavby, historie, mimoletní zeleň a další.

5.1.7 Spolupráce s médii

Informování veřejnosti prostřednictvím médií bude v následujícím období rovněž důležitou činností 
Správy NP Podyjí.  Důraz bude věnován na spolupráci s regionálními  redakcemi novin a časopisů, 
s místními redaktory regionálních rozhlasů, s Českou televizí a rovněž tak ve spolupráci s NP Thayatal 
i s médii rakouskými.
Správa NP Podyjí bude vyvíjet vlastní úsilí o prezentaci ve sdělovacích prostředcích vždy, pokud bude 
chtít  referovat  o aktuálních problémech chráněného území,  o významných akcích pro veřejnost,  o 
kalamitách,  uzavírkách  turistických  cest  na  území  parku  či  o  dalších  zprávách  majících  přímou  
souvislost s využíváním území pro veřejnost. Počítá se rovněž s tvorbou rozhlasových či televizních 
populárněnaučných programů pro veřejnost, zejména pak pro školy a mládež.
Více než dříve bude využíváno tiskových zpráv a aktuálních drobných zpráv (aktualit), které budou 
jednotlivá média čerpat přímo z webu Správy NP Podyjí. 
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5.1.8 Webové aplikace

Předpokládá se, že Internet se v následujícím období stane základním komunikačním médiem, které na 
rozdíl od jiných prostředků nabídne oboustranný tok informací mezi veřejností a Správou NP Podyjí.  
Výhoda  okamžitého  a  aktuálního  oslovení  veřejnosti  bude  doplněna  o  systém,  který  podchytí  a 
zpracuje  informace  od  veřejnosti. Správa  NP  Podyjí  bude  své  webové  aplikace  provozovat  jako 
součást Informačního systému veřejné správy (ISVS) avšak tvorba těchto aplikací, jejich funkčnost, 
design a provoz bude vzhledem ke specifickému postavení Správy NP Podyjí autonomní. Informace 
obsažené ve webových aplikacích Správy NP Podyjí  budou vytvářeny z vlastních zdrojů, případně 
přebírány  sdílením  zdrojů  externích,  přičemž  bude  jasně  definován  původ  a  autenticita  zdroje 
prostřednictvím metadatového katalogu.  Toto sdílení  bude oboustranné,  ať už v rámci  ISVS, nebo 
v rámci regionálních informačních zdrojů. Stávající webové aplikace Správy NP Podyjí (homepage,  
mapserver) budou postupně integrovány do jednotného rozhraní.

K naplnění výše uvedeného je nutné realizovat tyto konkrétní úkoly:
• zajistit  provoz  webových  aplikací  po  technické  stránce  –  tj.  zajistit  financování  externí 

podpory aplikačního backgroundu a personálně a organizačně zajistit interní tvorbu obsahu.  
K zajištění maximální flexibility při využívání outsourcingu je nutno mít autonomní možnost 
volby dodavatele a způsobu zpracování webových aplikací.

• budovat webové aplikace jako součást ISVS s ohledem na standardizační procesy ČR i EU, 
přičemž je však nutno zachovat autonomní postavení těchto aplikací a přístup k nim tak, aby 
bylo na první pohled patrné, že informace v těchto aplikacích jsou primárně vázány k území 
NP Podyjí  a teprve sekundárně jsou částí  většího informačního celku.  Je nutné především 
zachovat autonomní vzhled, který bude respektovat definovaný „firemní“ (corporate) design a 
zavedenou doménu (nppodyji.cz).

• zaměřit se na oboustrannost komunikace přes Internet (diskuze, ankety, vytváření komunit).  
Za tímto účelem bude nutné vytvořit nové rozhraní a zajistit jeho bezpečnost a technickou i 
organizační  správu.  Toto rozhraní  je  možné  realizovat  i  prostřednictvím webových služeb 
ISVS (např. prostřednictvím centrálního portálu) s využitím předpřipravené znalostní báze.

• rozvíjet bilaterální spolupráci s NP Thayatal při zpracování a on-line sdílení dat, zejména na 
bázi mapového serveru.

• sledovat  nejnovější  trendy  vývoje  IT  a  uplatnit  je  do  webových  aplikací.  Pro  územně 
orientované informace vytvořit  aplikace pro mobilní prostředky,  které budou využity nejen 
v oblasti  zkvalitnění  nabídky turistických služeb,  ale  i  pro činnost  pracovníků Správy NP 
v terénu.

5.1.9 Strážní a informační služba 

Správa Národního parku Podyjí bude zajišťovat v pěti strážních obvodech strážní a informační službu 
v  terénu. Důraz  bude  kladen  na  letní  turistickou  sezónu,  tj. období  duben  –  září. Službu  budou 
provádět především profesionální strážci, o víkendech pak i další zaměstnanci Správy NP Podyjí, kteří 
ve smyslu § 81 zákona č. 114/1992 Sb., splnili všechny náležitosti stanovené pro stráž přírody. 
 
Tato  služba  bude  i  nadále  chápána  jako servis  pro  návštěvníky  území  (informování  návštěvníků, 
osvětová  činnost,  tvorba  infrastruktury  pro  turistickou  veřejnost)  i  jako  dozorová,  sankční a 
dokumentační  (kontrola  dodržování  právních  předpisů  na  úseku  ochrany  přírody, dozor  nad 
dodržováním  ochranných  podmínek  NP  Podyjí  a udělování  sankcí  za  přestupky,  kontrola  stavu 
biotopů a prováděných zásahů v péči o ně, evidence a fotodokumentace). 

Strážní a informační službu v terénu bude zajišťovat oddělení terénní a strážní služby při Správě NP 
Podyjí, které je součástí odboru veřejných vztahů, dokumentace a informatiky. Kromě výše uvedených 
činností bude  oddělení  spolupracovat s  orgány místní  samosprávy,  s Policíí  ČR a  celními  orgány, 
s Klubem českých turistů při vyznačování turistických stezek a při údržbě jejich značení. Dále bude 
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zajišťovat  celou řadu  manuálních  prací  při  údržbě  turistické  infrastruktury  (kontrola  cestní  sítě, 
odstraňování  překážek,  údržba  turistických rozcestníků  a  informačních  panelů  aj.).  Samozřejmostí  
bude spolupráce na úkolech v oblasti osvětové, vzdělávací a informační činnosti (přednášky, besedy, 
práce s mládeží, informační a poradenská činnost v terénu). 

I  nadále  budou  každou  sezónu  realizovány společné  strážní  služby  organizované  v  koordinaci se 
Správou NP Thayatal,  a to střídavě v obou národních parcích. Smyslem této aktivity je především 
pomoc při komunikaci s návštěvníky ze sousedního státu a vysvětlení případných omezení a principů 
ochrany přírody. 
 

5.1.10 Návštěvní řád

Platný Návštěvní řád Správy Národního parku Podyjí byl vyhlášen formou vyhlášky v roce 1995. Za 
uplynulé  období  však jeho podoba v některých bodech po obsahové stránce zastarala.  Správa NP 
Podyjí  proto  jako  orgán státní  správy ochrany přírody dle  §  78,  zákona  ČNR č.114/1992 Sb.,  o 
ochraně přírody a krajiny, stanoví na základě zmocnění v § 19 a § 78 odst. 5 zákona nový návštěvní  
řád  formou  opatření  obecné  povahy.  Účelem  vyhlášky  bude  nové  pozitivní  stanovení  podmínek 
rekreačních  a  turistických  aktivit  návštěvníků  Národního  parku  Podyjí  dle  stávajících  právních 
předpisů. 

5.1.11 Ostatní

Knihovna a videotéka

Správa  Národního  parku  Podyjí  bude  nadále  provozovat  odbornou  knihovnu  včetně  videotéky 
v budově správy ve Znojmě, jakož i příruční knihovny na všech svých detašovaných pracovištích. 
Všechny tyto  knihovny nebudou mít  statut  veřejných knihoven,  ale  budou stanovena pravidla,  za 
kterých bude možno tyto zdroje být využívány i veřejností V případě hlavní knihovny na znojemském 
pracovišti  se předpokládá zejména zájem studentů při vyhledávání  dat k nejrůznějším studentským 
pracím, v případě příruční knihovny na návštěvnickém středisku v Čížově pak její využití turistickou 
veřejností. 

Odborné praxe studentů

Umožnění vykonání odborných praxí na pracovištích Správy NP Podyjí  zůstává i nadále důležitou 
činností organizace.
Správa NP Podyjí bude nadále preferovat spolupráci se školami, které projeví zájem o dlouhodobou a 
systematickou  spolupráci  při  výchově  svých studentů.  Při  stanovení  pobytu  praktikantů  musí  být 
zohledněno nejen studijní zaměření škol (preferovány budou biologické, lesnické, enviromentální příp.  
pedagogické obory), ale v úvahu budou brány i omezené kapacitní možnosti Správy NP Podyjí.
Do budoucna připadají v úvahu i odborné praxe zahraničních studentů či stáže zahraničních osob na 
pracovištích  správy,  pokud  se  tyto  odborné  praxe  a  stáže  budou  jevit  jako  účelné  pro  plnění 
speciálních úkolů Správy NP, které nelze plnit prostřednictvím vlastních zaměstnanců, nebo pokud by 
objednání těchto prací jiným způsobem bylo příliš nákladné. Zahraniční stážisté mohou najít uplatnění  
na Správě NP i v případě jejich zapojení do speciálních programů organizovaných prostřednictvím 
Federace EUROPARC či tehdy, pokud bude problematika řešená jejich projektem bude pro Správu 
NP mimořádně přínosná.

Dobrovolnické aktivity

Spolupráci  s dobrovolníky  bude  v budoucnosti  věnována  větší  pozornost,  než  tomu  bylo  dosud. 
Dobrovolníci budou na území NP Podyjí  pracovat výhradně zdarma a to na nejrůznějších pracích, 
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které nebudou moci  být  zajištěny dodavatelsky,  nebo takových,  při  kterých bude účelné zdůraznit 
význam  dobrovolnické  práce  pro  existenci  NP  Podyjí  či  pro  speciální  způsob  obhospodařování 
určitého biotopu.

Kvůli realizaci výchovně vzdělávacích programů v oblasti  EVVO budou upřednostňovány skupiny 
dobrovolných brigádníků s vazbou na školy a školská zařízení zejména znojemského regionu. 

Možnosti jednodenních či krátkodobých výpomocí na dobrovolné bázi budou nabízeny i komerčním 
firmám, pro které dobrovolná práce v národním parku může znamenat i dobrou reklamu. 

V průběhu období platnosti plánu péče budou stanoveny další postupné cíle, kterých chce Správa NP 
při spolupráci s dobrovolníky dosáhnout. Spolupráce se stálými kolektivy dobrovolníků pracujících ve 
prospěch  národního  parku  bude  vhodným  způsobem  medializována  a  nefinančním  způsobem 
ohodnocena. 

Spolupráce s jinými organizacemi na poli EVVO

Spolupráce s dalšími  organizacemi  na poli  vzdělávání,  výchovy a osvěty je povinností  Správy NP 
Podyjí i do budoucna. Kromě škol všech stupňů (viz kapitola 5.1.1.3) budou v nastávajícím období 
hlavními partnery na tomto poli zejména:

- Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
- obce ochranného pásma NP Podyjí,
- domy dětí a mládeže (Znojmo, Šumná),
- existující či v budoucnu založené nevládní organizace s činností, která je v souladu s posláním 

a cíli NP Podyjí.

5.2 Turistické a rekreační využívání
Pěší turistika 

Správa NP Podyjí již  nepočítá s žádným významnějším rozšiřováním stávajících tras. Ve spolupráci 
s Klubem českých turistů budou vyznačeny pouze krátké trasy či okruhy. Výhledově jsou plánovány 
např. na Hradišti, u Čížova a u Hardeggu. Některé nové trasy mohou mít speciální tematické zaměření 
(středověké hospodaření a staré odrůdy ovoce, způsoby péče o les apod.).
Dále  je  naplánována  obnova  historického  mostku  nad  Hardeggem  přes  řeku  Dyji.  Přemostěním 
vznikne vycházkový přeshraniční okruh.

Cykloturistika

O vytýčení dalších cyklostezek Správa NP Podyjí již neuvažuje. Na Lukovsku bude nezbytné zajistit 
opravu páteřní cyklotrasy vedené po bývalé obslužné asfaltové komunikaci Pohraniční stráže, která je  
v současné době v havarijním technickém stavu. Rekonstrukci doposud brání existence drobné držby 
velkého množství vlastníků jednotlivých částí  komunikace. Tento problém bude v období platnosti 
tohoto plánu péče řešen.
 
Hipoturistika
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S přihlédnutím k rizikům, které tato aktivita přináší (nebezpečí střetu s turisty, poškozování povrchu 
cestní sítě) a rovněž s ohledem na velikost cestní sítě a konfiguraci terénu se proto s vyznačením tras 
nepočítá. Ve výhledu je proto pouze doplnění východní větve o úvaziště pro koně.

Lyžařská turistika

Území  Národního parku Podyjí  není  vhodným územím pro provozování  lyžařské  turistiky.  Přesto 
v krátkých částech zimního období lze v některých rocích toto sportovní odvětví pěstovat i v Podyjí. 
Správa  NP  Podyjí  bude  v příznivých  zimách  nejen  vyznačovat  vhodné  lyžařské  okruhy,  ale  i 
participovat na tvorbě lyžařských stop, a to mezi obcemi Hradiště, Mašovice a Podmolí . Na těchto 
okruzích bude vyloučen pohyb lesnické techniky a jízda motorových vozidel. 

Trasy pro vozíčkáře

Vinou  svého  reliéfu  nenabízí  území  Národního  parku  Podyjí  mnoho  možností  pro  pohyb  osob 
s tělesným handicapem. Území je natolik kopcovité a převýšení na stezkách tak značné, že výstavba 
stezek  speciálně  pro  osoby  s tělesným  handicapem  je  téměř  nemožná.  Navíc  cesty  v okrajových 
částech parku s plošším reliéfem jsou už většinou vyčleněny jako stezky pro pěší turisty, cyklisty či 
turisty na koních, takže v těchto partiích NP Podyjí je při vytýčení stezek pro handicapované nutno 
vyřešit i sdílení stezky s ostatními uživateli.

Správa NP Podyjí přesto zřídí některé trasy speciálně upravené pro vozíčkáře navázané na odstavné 
plochy na okraji  národního parku,  tedy na místa  s veřejným automobilovým provozem.  Současně 
budou moci  osoby s tělesným handicapem využívat  i  stávající  odstavné plochy v místech,  kam je 
vjezd  povolen  pouze  vozidlům,  která  disponují  povolením k vjezdu  pro  ZTP  a  ZTP/P  (odstavné 
plochy na křižovatkách Příčky, Gruberův mlýn a u Hardeggské vyhlídky).

V plánu je zřízení  těchto stezek pro osoby s tělesným handicapem (zda je tento plán reálný ověří 
studie proveditelnosti zřízení těchto stezek):

– Vranov nad Dyjí – přístřešek pod Ledovými slujemi (souběh s červenou značkou pro pěší a 
červenou cyklotrasou),

– Vranov nad Dyjí – Zadní Hamry, visutá lávka (souběh se zelenou značkou pro pěší),
– Lesná hájenka – Letohrádek Lesná (souběh s červenou cyklotrasou), 
– Čížov  –  Hardeggská  vyhlídka  (souběh  s modrou  značkou  pro  pěší  a  částečně  i  zelenou 

cyklotrasou,
– Podmolí – vyhlídka Železné schody (souběh s modrou cyklotrasou),
– Mašovice, nad Andělským mlýnem – Králův stolec (souběh s modrou cyklotrasou),
– Konice – Kraví  hora (souběh s červenou značkou pro pěší,  modrou cyklotrasou a zelenou 

trasou pro turistiku na koních),
– Hnanice – Pramen Daníže (souběh se zelenou trasou pro turistiku na koních).

Zřízení těchto stezek představuje:
– úpravu povrchu cest,
– úpravu či výstavbu speciálního mobiliáře na stezkách (přístřešky, vyhlídky, lavičky apod.),
– vlastní vyznačení stezek,
– propagaci těchto stezek.

Úprava těchto stezek pro osoby s tělesným handicapem si v některých případech může vyžádat značné 
zásahy do stávajícího povrchu cest  či  stávajících úprav na vyhlídkách.  Předpokládá se projektové  
financování. 
 
Zpřístupnění vyhlídek
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Správa  NP Podyjí  zpřístupní  vyhlídku  Železné  schody východně  od  vinice  Šobes,  která  bude  po 
visutém chodníku byla přístupná i vozíčkářům (viz kapitolu 5.2.4). Dřevěný vyhlídkový altán Králův 
stolec z roku 1922 bude generálně opraven,  případně nahrazen replikou stavby.  V zájmu ochrany 
přírody se o zpřístupnění dalších vyhlídek neuvažuje.

Horolezectví, vodáctví a outdoorové sporty

Od  svého  vzniku  upřednostňuje Správa  Národního  parku  Podyjí  tzv.  „měkké  formy  turistiky“. 
Filosofickým východiskem takového náhledu je snaha o umožnění poznání přírodních hodnot území 
vyjádřená  heslem  „Prožít  a  neublížit“.  Správa  NP Podyjí  proto  významným způsobem podporuje 
rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky.  Další druhy sportovních aktivit (zákonem č. 114/1992 Sb.,  o 
ochraně  přírody  a  krajiny  ostatně  nepovolené),  jako  je  například  horolezectví,  vodáctví  či  další 
outdoorové sporty,  Správa NP Podyjí nebude ani v budoucnu povolovat, neboť provozování těchto 
rychle  se  vyvíjejících  sportů  v chráněných  územích  s sebou  přináší  mimořádně  silná  rizika 
(poškozování přírodního prostředí, rušení živočichů, ničení rostlin, poškozování vegetačního krytu). 

Veřejná tábořiště, táboření

V současné době  neexistuje na území  Národního parku či  jeho ochranného pásma  žádné tábořiště 
vyhrazené se souhlasem Správy NP Podyjí. Tento nedostatek do jisté míry saturují služby penzionů 
v obcích  ochranného  pásma,  které  však  z pochopitelných  důvodů  nenaplňují  představy  turistů  se 
zájmem o přespání  v zařízení  s nižším standartem přímo v přírodním prostředí.  Správa NP Podyjí 
proto uvažuje  o vybudování  veřejného tábořiště  na vytypované  ploše bývalé  Mašovické střelnice.  
Výhodou  tohoto  řešení  je  příznivé  situování  tábořiště,  bezkolizní  dostupnost  sítě  turistických  a 
cykloturistických tras, existence inženýrských sítí i vlastnictví zájmových parcel. 
Další uvažovanou kategorií jsou tzv. „nouzová nocoviště“, tedy plochy jasně vymezené a ohrazené 
Správou  NP,  sloužící  k nouzovému  jednorázovému  přespání  osob  pod  širým nebem ve  vlastním 
spacím pytli.  Správa NP vytypovala 3 lokality pro tento účel a pro období trvání zpracovávaného 
plánu péče bude provozovat tao nocoviště jako určité vylepšení nabídky pro turistickou veřejnost.

Vjezd automobilů, parkování motorových vozidel, ekobus

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu návštěvníků, kteří přijíždějí do Podyjí motorovým vozidlem, bude 
v období platnosti nového plánu péče Správa NP Podyjí iniciovat vybudování komplexního systému 
odstavných ploch pro automobily v obcích ochranného pásma a na významných vstupech do NP 
Podyjí. Z důvodu vzrůstajícího počtu nejen neoprávněných vjezdů motorovými vozidly na území NP 
Podyjí, ale i pytláctví a krádeží dřevní hmoty, dobuduje Správa NP Podyjí systém kovových závor na 
významných přístupových cestách do lesů NP Podyjí, jakož i systém zákazových dopravních značek 
s dodatkovými tabulkami. 
Jako  optimální  způsob  dopravy  do  regionu  Podyjí  bude  Správa  NP  Podyjí  podporovat  častější 
veřejnou autobusovou dopravu v průběhu letní  turistické  sezóny.  Jako optimální  bude podporovat 
zřízení pravidelných linek ekobusů, které by v době sezóny zajišťovaly dopravu pro pěší i cyklisty do 
obcí ochranného pásma NP Podyjí, či zřízení linek cyklobusů z Brna či Jihlavy do těchto obcí.

Koupání

Vzhledem k absenci  vhodných vodních ploch ke koupání  na území  NP Podyjí  rozšíří  Správa NP 
Podyjí nabídku koupání na řece Dyji v části lokality Devět mlýnů pod jezem u Gruberova mlýna. 

Informační systém

Na území NP Podyjí se v současné době uplatňují tři druhy informačního systému:
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A). Terénní panely budou v roce 2010 nahrazeny novými panely reflektující nové poznatky o území 
NP Podyjí. Systém bude rozšířen o další informační body (Plazi na Novém Hrádku, Lesy, Údolí Dyje,  
Řeka Dyje, Louky, Mašovická střelnice, Fladnitzské vřesoviště, Horecký kopec, Hradišťské terasy). 

B).  Obecní  panely budou z důvodu špatného technického stavu v období  2010 – 11 odstraněny a 
nahrazeny na vybraných vstupních bodech do NP Podyjí novými panely, které budou obsahovat mapu  
území a základní pokyny a rady pro návštěvníky. 

C). Dočasné informační panely budou i nadále průběžně, většinou krátkodobě, instalovány v místech, 
kde  je  zapotřebí  návštěvníkům  podat  stručnou  informaci  o  různých  činnostech  či  zásazích 
prováděných Správou NP Podyjí. Z důvodu potřeby větší informovanosti návštěvníků hodlá Správa 
NP Podyjí tento systém využívat ještě více, nežli tomu bylo doposud.

Turistická infrastruktura

Správa NP Podyjí bude i nadále zajišťovat péči o turistickou infrastrukturu na území NP Podyjí a jeho  
ochranného pásma. Jedná se především o pravidelnou údržbu a opravu visutých lávek, turistických 
rozcestníků,  turistických  stezek,  odpočinkových  míst  a  přístřešků  pro  turisty,  jejichž  počet  bude 
navýšen o přístřešek na okraji lesa nad Andělským mlýnem. 

5.3 Regionální vazby
Pro období platnosti nového plánu péče musí Správa Národního parku Podyjí nadále spolupracovat se 
všemi  regionálními  subjekty,  které  zde  vykonávají  činnosti  ze  zákona  a  nebo  jsou  jakkoliv 
zainteresovány na hospodářském či veřejném využívání území.

Nejvýznamnějšími partnery na poli regionální spolupráce pro toto období zcela jistě budou:
– městské a obecní úřady s územní působností v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu, sdružení 

těchto měst a obcí a stavební úřady vykonávající zde svou působnost,
– Katastrální úřad ve Znojmě,
– Krajský úřad Jihomoravského kraje,
– Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad ve Znojmě,
– Národní památkový ústav – Správa Státní zámku Vranov nad Dyjí,
– Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
– Pozemkový fond ČR – územní pracoviště ve Znojmě,
– školská zařízení všech stupňů,
– vlastnící  půdy  na  území  NP  Podyjí  a  jeho  ochranného  pásma,  případně  zde  hospodařící  

nájemci, 
– Povodí Moravy, a.s.,
– společnost E.On,
– právnické i  fyzické osoby působící  v oblasti  cestovního ruchu na území  NP Podyjí  a jeho 

ochranného pásma.

Jako stěžejní oblasti spolupráce s těmito organizacemi lze stanovit tyto okruhy:
– rozvoj obcí ochranného pásma NP Podyjí,
– racionálnější využívání zemědělského půdního fondu na území NP Podyjí a jeho ochranného 

pásma,
– dokončení  pozemkových  úprav  na  území  NP  Podyjí  a  jeho  ochranného  pásma  včetně 

kompletní digitalizace údajů v katastru nemovitostí pro toto území,
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– podpora chybějící infrastruktury, 
– rozvoj  trvale  udržitelných  forem  cestovního  ruchu  a  jiných  forem  podnikání  ve  vztahu 

k území NP Podyjí,
– trvalá spolupráce se všemi vlastníky a nájemci půdy, jakož i s dalšími subjekty, které v území 

působí.

5.4 Občanská sdružení s aktivitami ve vztahu k NP Podyjí, 
spolupráce, střety
5.4.1 Nevládní organizace mající zájem o veřejné využívání území

Z nevládních  organizací  zůstanou  i  nadále  asi  hlavními  partnery  pro  Správu  NP  Podyjí  takové 
subjekty,  které  působí  v oblasti  turistiky  a  sportovních  a  pobytových  aktivit  v přírodě  a  rovněž 
organizace působící na poli ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty.
Jako zcela zásadní partner pro spolupráci na údržbě turistického značení se i do dalších let jeví Klub 
českých turistů. Správa Národního parku Podyjí však nevylučuje užší spolupráci s jakýmkoliv jiným 
subjektem, který projeví zájem o údržbu stávající turistické infrastruktury či o rozvoj dalších stezek za 
předpokladu, že tento rozvoj bude v souladu s principy trvalé udržitelnosti.
Partnery  pro  spolupráci  na  poli  ekologického  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  budou  bezpochyby 
veškeré nevládní organizace znojemského regionu, které řeší volnočasové aktivity mládeže a které  
projeví zájem na působení v areálu NP Podyjí a nebo které budou za tímto účelem Správou NP Podyjí 
kontaktovány. 
 
 5.4.2 Myslivecká sdružení

Zvážit, popř. najít možnosti zainteresování mysliveckých sdružení na akceptování takových principů  
péče o zvěř, které budou směřovat k dosažení rovnováhy mezi všemi vyskytujícími se ekosystémy,  
včetně aktivního uplatňování těchto principů v rámci všech honiteb zasahujících na území NP a jeho 
ochranného pásma. Přičemž se jedná zejména o následující oblasti:

– regulace nepůvodních druhů zvěře (stávajících i nově migrujících),
– regulace početních stavů původních druhů zvěře na únosnou míru,
– vytváření vhodných podmínek pro přirozenou migraci původních druhů zvěře, které v území 

v současné době chybí (např. rys ostrovid) a následná komplexní péče o tyto druhy.

5.5 Informační systém Správy NP Podyjí

5.5.1 Cíle

Z platných  právních  norem  a  kompetencí  Správy  NP  Podyjí,  definovaných  ve  zřizovací  listině,  
vyplývá pro Správu NP Podyjí povinnost zajistit právo veřejnosti na informace o spravovaném území 
a zároveň odpovědně spravovat území na základě aktuálních a relevantních údajů. Za tímto účelem je 
v rámci  Správy  NP  Podyjí  zaveden  Informační  systém  (dále  jen  IS)  jako  soubor  technických  a 
organizačních prostředků sloužící k naplnění následujících cílů:

 mít přehled o určitém jevu v celém území
 mít komplexní informace o konkrétní části území
 mít možnost určovat další potřeby výzkumu
 mít možnost vytvářet podklady pro plánování a realizaci péče o území a jeho rozvoj
 mít možnost souhrnně informovat veřejnost o území
 mít zajištěné vstupy, výstupy a vnitřní toky informací v rámci úřadu 
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Tyto cíle se opírají zejména o tyto právních normy:
– § 72 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
– zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

 
IS Správy NP Podyjí je budován jako součást Informačního systému veřejné správy (ISVS) a v rámci 
resortu ŽP je subsystémem Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP).
Rozvoj  veřejného  využití  Internetu  v uplynulém  období  znamenal  přechod  od  uzavřených, 
autonomních  IS,  k otevřeným  systémům,  a  hlavním  požadavkem  doby  je  jejich  vzájemná 
kompatibilita,  propojení  a  spolupráce.  IS  musí  být  udržován  a  rozvíjen  tak,  aby  tento  základní 
požadavek byl  schopen průběžně plnit. V oblasti technických prostředků je třeba sledovat trendy v 
rozvoji IT, v oblasti organizační je nutné sledovat trendy v rozvoji informační společnosti (e–society, 
e–government).

5.5.2 Úkoly

K zajištění výše uvedených cílů je nezbytné realizovat následující úkoly:
 V pravidelných  cyklech  –  zpravidla  5  let  –  je  třeba  počítat  s výměnou,  či  podstatnou 

rekonstrukcí aktivních prvků sítě – hardware. Dá se předpokládat, že v budoucnu bude více 
kladen důraz na mobilitu používaných prostředků. Tam, kde to je účelné, bude upouštěno od 
stabilních řešení a jsou upřednostňovány prostředky umožňující rovněž práci mimo kancelář 
úřadu.

 Pro  zajištění  kompatibility  je  nutno  sledovat  verze  používaného  software,  vyhodnocovat 
účelnost upgrade, a věnovat zvýšenou pozornost plánování činností tak, aby došlo k eliminaci 
nutných výdajů.  Upřednostňována budou technická řešení  na bázi  OpenSource a freeware. 
Tam, kde to je účelné, bude využíváno tzv. hostingu aplikací. Zároveň je však nutno dbát na 
zachování  zpětné  kompatibility  v datových  formátech  a  v řešeních,  které  jsou  definovány 
v rámci standardizačních předpisů a norem.

 Všechna pracoviště Správy NP Podyjí jsou propojena vzájemně tak, aby byla na nich dostupná 
veškerá data vnitřní sítě, přičemž bude účelné sloučit datové a hlasové služby. Propojení bude 
realizováno na bázi virtuální privátní sítě (VPN)

 Je  nutné  zachovat  vlastní  odbornou  personální  základnu  v oblasti  IT  (zejména  základy 
softwarového inženýrství, správa relačních databází a podrobná znalost GIS)

 Pro  ukládání  dat  trvalého  charakteru  bude  upřednostněn  datový  sklad  před  souborovým 
systémem.  Použity  jsou  prostředky  umožňující  tzv.  verzování  dat  a  jejich  katalogizaci 
(metadata). Přístup k těmto datům bude řešen na bázi Intranetu s definovanými přístupovými 
právy pro konkrétní funkční místa.

 Sdílení provozních dat (kontakty, úkoly, vnitřní pošta…) bude řešeno na bázi tzv. groupware, 
a k těmto prostředkům bude umožněn zabezpečený přístup z vnějšího prostředí Internetu.

 Pro  práci  s prostorovými  daty  budou  nadále  používány  prostředky  Geografického 
informačního  systému  (GIS).  Tento  systém  bude  rozvíjen  tak,  aby  splňoval  požadavky 
jednotlivých pracovišť na řešené úkoly.

 Postupně  budou  digitalizovány  historické  tzv.  „papírové“  informační  zdroje  (např.  archiv 
výzkumných zpráv a dat z monitoringu). Bude zpracována databáze všech vědeckých prací, 
které se týkají území NP Podyjí a bude vytvořen systém, který zabezpečí jednotné zpracování  
informací  z nově  vytvářených  zdrojů  tak,  aby  veškeré  poznatky  o  území  byly  jednoduše 
dostupné např. prostřednictvím webových služeb.

 Bezpečností  politika  IS  bude  realizována  na  základě  definovaných  norem,  které  budou 
odpovídat standardům ISVS. Tyto normy budou převzaty z nadřazeného ISVS (JISŽP) a na 
základě auditu budou upraveny pro prostředí IS.

• Budou  vytvářeny  podmínky  pro  užší  propojování  informačních  systémů  obou  Správ 
bilaterálního  území  NP  Podyji  –  Thayatal  s výhledem na  vytvoření  jednotného  datového 
zdroje celého území. 
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6 Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce bude v návrhovém období patřit k prioritám Správy NP Podyjí. Jak vyplývá 
z rozborové  části,  organizace  se  věnovala  především  aktivitám  v oblasti  bilaterální  spolupráce 
s rakouským partnerem NP Thayatal  a dalším mezinárodním vazbám. Ve všech uvedených činnostech 
bude pokračovat, popřípadě je dále rozvíjet.

6.1 Přeshraniční mezinárodní vztahy
Bilaterální  spolupráce  s rakouským NP  Thayatal  bude  v návrhovém období  pokračovat,  neboť  je 
zásadním předpokladem pro efektivní ochranu území v daném prostoru obou národních parků.
Ve smyslu doporučení vzešlých z rozboru popsané certifikace kvality přeshraniční spolupráce v rámci 
projektu „Transboundary Parks – Following Nature’s Design“ bude prohlubována komunikace mezi  
správami, a to na všech možných úrovních.
Nosnými oblastmi budou:

– koordinace v oblasti strategického plánování,
– koordinace aktivit v oblasti odborných činností (monitoring, výzkum),
– koordinace projektů cílených na širokou veřejnost s akcentem na děti a mládež a sbližování 

místních obyvatel,

– předpokládá se rozvoj aktivit v souvislosti se vznikající iniciativou TRANSPARCNET, kterou 
zastřešuje federace EUROPARC.

6.2 Další mezinárodní vztahy

6.2.1 IUCN

Správa  NP  Podyjí  bude  participovat  příležitostně  na  aktivitách  IUCN.  Strategické  plánování 
ochranářského managementu bude respektovat normy zmíněné instituce a v rámci národní legislativy 
se jím přizpůsobí.

6.2.2 Evropský diplom pro chráněná území Rady Evropy

Organizace zajistí pravidelný roční reporting pro Radu Evropy v podobě výročních zpráv. V duchu 
doporučení RE se bude zabývat především dalším řešením ekologické optimalizace průtoků v Dyji, 
koordinací rybářského využívání toku Dyje, rozvojem spolupráce s NP Thayatal a propagací myšlenek 
Evropského diplomu.

6.2.3 Federace EUROPARC

Organizace zajistí plnohodnotné plnění členských povinností v rámci federace.
Součinnost  v rámci  Europarc  se  bude odbývat  především účastí  na  konkrétních  projektech,  účastí 
pracovníků  organizace  v ad  hoc  vznikajících  pracovních  skupinách  a  ve  studijních  a  pracovních 
výměnách pracovníků správ velkoplošných chráněných území.
Nosným  tématem  činnosti  v návrhovém  období  bude  angažovaná  součinnost  v rámci  iniciativy 
TRANSPARCNET.  Nezbytné je akcentovat  významné postavení přeshraničních chráněných území 

53



v rámci sjednoceného evropského prostoru. Konkrétní rozsah činnosti vyplyne z očekávaného akčního 
plánu iniciativy.

7 Závěrečné údaje

7.1 Slovník pojmů
abiotický – neživý. Abiotické složky přírodního prostředí jsou např. podloží, půda, voda, vzduch.
agrocenóza – společenstvo vázané na zemědělsky obhospodařované plochy (např. obilné pole)
agro–environmentální opatření – opatření, kterým zemědělec tlumí negativní vliv hospodaření na 

základní  funkce krajiny a  tím přispívá k trvale  udržitelnému využívání  krajiny.  Ministerstvo 
zemědělství poskytuje na vybraná agro–environmentální opatření dotace. Podporované je např. 
zřízení  travnatých  protierozních  pásů  na  polích,  ponechávání  části  nepokosené  hmoty  na 
loukách, šetrná pastva dobytka apod.

antropogenní – vzniklý působením člověka
bentos – společenstvo všech vodních organismů (řasy,  korýši,  měkkýši,  ryby,  larvy hmyzu apod.) 

žijící na břehu a dně toku či nádrže.
degradace – znehodnocení
dobytčí jednotka – standardní veličina, jíž je měřena velikost stáda hospodářských zvířat. 1 dobytčí  

jednotka odpovídá 500 kg živé hmotnosti.
endemitní –  vyskytující  se  výhradně  v omezené  geografické  oblasti.  Endemitním  druhem 

Podyjí je např. jeřáb hardeggský, který roste pouze na české a rakouské straně Dyje na 
jejím středním toku.

Evropsky významná lokalita – lokalita, na níž se vyskytuje velké množství druhů či společenstev 
chráněných evropskou legislativou,  a byla  proto navržena na zařazení  do evropské soustavy 
chráněných území Natura 2000

populace – všichni jedinci určitého druhu, kteří žijí na jedné lokalitě
expanzivní  druh –  geograficky  původní  druh,  který  se  agresivně  šíří,  čímž  znesnadňuje  či 

znemožňuje přežití jiných geograficky původních druhů
exuvie – svlečka. Svrchní vrstva pokožky, které se někteří živočichové (hmyz, pavouci, hadi) zbavují 

při svém růstu.
fenotyp – vnější projev genotypu. Vlastnosti, kterými se genetická výbava jedince projevuje navenek.
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fytoplankton – společenstvo mikroskopických vodních rostlin, které žijí volně ve vodním sloupci
geograficky nepůvodní druh – druh, který byl na místo svého výskytu záměrně či náhodně zavlečen 

člověkem
introdukce/reintrodukce – záměrné umělé vysazení druhu na novou lokalitu. V případě introdukce 

na lokalitu, z níž neexistují doklady o výskytu druh, v případě reintrodukce na lokalitu, kde se 
druh v minulosti vyskytoval, ale je považován za vymizelý.

invazní druh – geograficky nepůvodní druh, který se agresivně šíří, čímž znesnadňuje či znemožňuje 
přežití geograficky původních druhů

komplexní pozemková úprava – úřední postup, jímž vzniká nové prostorové a funkční uspořádání 
pozemků,  v případě  komplexní  pozemkové  úpravy  na  ploše  celého  katastru,  případně  více 
katastrů. Zabezpečuje využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 
pro racionální vlastnické hospodaření.

lesní vegetační stupeň – základní klasifikační jednotka lesnické typologie. Každý klimatický stupeň 
charakterizuje výskytem typické dřeviny, která by tvořila přirozenou dominantu lesních porostů. 

monitoring – dlouhodobé sledování určitého jevu za opakovaného použití téže metody. Cílem 
je zjištění trendů vývoje sledovaného jevu. Používání stále stejné metodiky je důležité 
pro zachování srovnatelnosti výsledků v jednotlivých periodách.

Natura 2000 – evropská soustava chráněných území, která vznikla s cílem zajistit zachování 
cenných přírodních biotopů Evropy.

palynologie – věda zabývající se zjišťováním složení bývalé vegetace prostřednictvím rozboru zbytků 
pylových zrn, nalezených ve spodních vrstvách půdy

pionýrská dřevina – dřevina, která jako první nebo jedna z prvních obsazuje nezalesněné plochy. 
potenciální přirozená vegetace – vegetace, která by se v daném území vytvořila, pokud by na území 

zcela přestal působit vliv člověka
pozemek určený k plnění funkcí lesa – pozemek, jehož využití je podřízeno zachování či vzniku 

funkčního  lesa,  případně  péči  o  les.  Může  jít  o  pozemky  s porostem  dřevin,  lesní  cesty, 
prameniště,  vodní  toky  a  plochy,  plochy  pro  skládky  vytěženého  dřeva,  ale  i  o  zastavěné 
pozemky.

predace – využívání druhu jako potravního zdroje. Poštolka je predátorem myši, otakárek fenyklový 
je predátorem mrkvovitých rostlin.

přirozená obnova – obnova lesa prostřednictvím samovolně klíčících semen či výmladků
reliktní  biotopy –  biotopy,  jejichž  zbytky  přežívají  v území  z dob,  kdy  pro  ně  byly  vhodnější 

podmínky a jejich rozšíření bylo výrazně větší
retence – schopnost pojmout vodu. Retenční schopnost krajiny je dána schopností nasáknout a udržet 

vodu  (srážkovou  nebo  povrchovou),  retenční  schopnost  vodní  nádrže  objemem  volného 
prostoru, který může pojmout přitékající vodu.

saproxylický – vázaný na mrtvé dřevo v libovolné fázi svého vývoje
struktura lesního porostu – uspořádání porostu vzhledem k postavení jednotlivých stromů v porostu, 

zejm. existence porostních pater a vrstev (nadúroveň, úroveň, podúroveň). Zjednodušeně je to 
uspořádání porostu ve směru vertikálním (svislém).

sukcese –  vývoj  společenstva.  Po  dostatečně  dlouhé  době  vede  ke  vzniku  potenciální 
přirozené vegetace

světový  svaz  ochrany  přírody –  nejvýznamnější  a  největší  mezinárodní  organizace  pro 
ochranu přírody. Známější název je Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních 
zdrojů (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN). 

textura  lesního  porostu –  rozmístění  a  střídání částí  lesa  s  rozdílnou  porostní  skladbou,  v  lese 
přírodním nebo přirozeném je to rozmístění a střídání vývojových fází lesa. Zjednodušeně je to 
uspořádání porostu ve směru horizontálním (vodorovném).

typ porostu –  typizační  jednotka lesních porostů charakterizovaná znaky vztahujícími  se  k jejich 
aktuální  dřevinné  skladbě,  prostorovému  rozmístění  porostních  složek  (struktuře  a  textuře), 
zdravotnímu stavu a stupni přirozenosti, které se odrážejí ve způsobu péče o ně. Je jednotkou 
dočasnou.

typ vývoje lesa – soubor stanovišť s podobnou potenciální přirozenou vegetací a s velmi podobným 
vývojovým cyklem lesa  závěrečného typu.  Je  základní  jednotkou pro  zjišťování  stavu  lesa, 
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plánování a typizaci zásahů v lesích. Typy vývoje lesa jsou konstruovány sdružením souborů 
lesních typů a vyjadřují tedy teoretický potenciál sdružených typů stanovišť ať už z hlediska 
typu dynamiky nebo produkce biomasy. Jsou tedy jednotkou víceméně stálou.

Ústřední seznam ochrany přírody – centrální evidenční databáze vedená Agenturou ochrany přrody 
a krajiny, která obsahuje údaje o všech zvláště chráněných částech přírody v ČR

území cílově ponechané samovolnému vývoji – území, v němž všechny zásahy jsou vedeny s cílem 
nastolit  přirozenou  dynamiku  porostů.  Jakmile  bude  přirozená  dynamika  porostu  obnovena, 
bude porost nadále ponechán zcela bez zásahu.

území  s trvalou  aktivní  péčí –  území,  v něm  se  předpokládá  trvalé  narušování  či  blokování 
přirozeného  vývoje  porostů.  Cílem je  ochrana  vzácných  druhů  či  cenných  polopřirozených 
biotopů,  případně  obnova  tradičních  způsobů  hospodaření.  Frekvence  zásahů  není  obecně 
stanovena, závisí ta charakteru společenstva a cíli péče.

územně analytické podklady – soubor informací o hodnotách území, který slouží jako podklad pro 
tvorbu  územních  plánů.  Obsahuje  např.  informace  o  památkové  ochraně  částí  území,  o 
navržených prvcích Územního systému ekologické stability,  o výnamných biotopech zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, o ochranných pásmech vodních zdrojů a mnohé další. 

xerotermní – suchý a teplý, případně přizpůsobený životu v suchém a teplém prostředí. Příkladem 
xerotermního druhu je ještěrka zelená nebo divizna brunátná.

Zonace NP – rozdělení území národního parku do oblastí s různým stupněm ochrany přírody. I. zóna 
(přísná přírodní) zahrnuje nejzachovalejší část území, kde převažují přirozené a přírodě blízké 
biotopy. Toto  území  se  hospodářsky  nevyužívá.  Vstup  do  této  zóny  je  povolen  pouze  po 
turistických  značených  cestách.  II.  zóna (řízená  přírodní)  zahrnuje  velkou  část  lesního 
komplexu a cenné polopřirozené biotopy,  které pro své zachování vyžadují speciální údržbu 
(louky,  vřesoviště).  Péče o pozemky je  zcela  podřízena zájmům ochrany přírody.  III.  zóna 
(okrajová)  je  nejvíce  poznamenaná  hospodářskou  činností  člověka.  Jedná  se  zejména  o 
zemědělsky  využívané  plochy  a  okrajové  partie  lesního  porostu.  Hospodaří  se  zde  přírodě 
blízkými  postupy.  Kromě  jednotlivých  zón  bylo  při  zřízení  NP Podyjí  stanoveno  ochranné 
pásmo, které obklopuje celé území národního parku vyjma části, kde hranici tvoří tok Dyje. Jeho 
funkcí je chránit území parku před vnějšími civilizačními vlivy.

7.2 Seznam používaných zkratek
Agro–envi – agroenvironmentální
EVL – evropsky významná lokalita
CHKO – chráněná krajinná oblast
IUCN – světový svaz ochrany přírody
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
NP – národní park
PO – ptačí oblast
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
TP – typ porostu
TVL – typ vývoje lesa
ÚAP – územně analytické podklady
ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji
ÚSES – územní systém ekologické stability
ÚTP – území s trvalou aktivní péčí

7.3 Odkazy na publikované a jiné související prameny
Citované prameny:
Anonymus (1927): Turistická mapa Podyjí, [mapa 1:75.000], Praha, Vojenský zeměpisný ústav.
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Anonymus (1944): Znaim, [mapa 1:75.000], Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren.
Anonymus (2006): Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky 

významných lokalitách soustavy Natura 2000, Agentura ochrany přírody a krajiny, 
Praha, 163 pp.

Anonymus  (2007):  Směrnice  integrované  produkce  hroznů,  Svaz  integrované  produkce 
hroznů a vína.

Anonymus (2008):  Metodický pokyn MŽP 7/2008 kterým se stanoví obsah plánů péče o 
národní  parky  a  jejich  ochranná  pásma  a  postup  jejich  zpracování,  projednávání  a 
schvalování.

Anonymus  (2008):  Vyhláška  č.  60/2008  O  plánech  péče,  označování  a  evidenci  území 
chráněných  podle  zákona  č.  114/1992  Sb.  O  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb. Kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších 
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