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Národní park Podyjí a téma požárů vegetace 
 
Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; 
Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 
Anotace 
 
Příspěvek je věnován Národnímu parku Podyjí, s důrazem na jeho specifika, vazbu na 
administrativní uspořádání státu, roli Správy parku, důraz, kladený na krizové řízení 
respektive prevenci požárů. 
 
Klíčová slova 
 
Národní park Podyjí, požáry vegetace, krizové řízení. 
 
Summary 
 
The paper is devoted to the Podyjí (Thaya Valley) National Park, with an emphasis on its 
specificity, linkage to the administrative organization of the state, the role of park 
management, as well as importance of the crisis management or prevention of fires on the 
respective territory. 
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Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Národní park Podyjí  a téma požárů vegetace (2014-2015_A_10) 
 

 
2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Národní park Podyjí: Základní údaje 
 

 
 
Národn park Podyjí byl vyhlášen ke dni 10. května 1991 (podle jiných údajů ke dni  
1. července 1991) nařízením Vlády České rpeubliky č. 164/1991 Sb. na nejcennějších 
oblastech bývalé Chráněné krajinné oblasti Podyjí (ta byla vyhlášena roku 1978 na rozloze 
103 km²). Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České 
republice.1 
 

Rozloha Národního parku 63 km2 

Ochranné pásmo 29 km2 

Lesy 84 % 

Zemědělská plocha 9 % 

Ostatní plochy 7 %  

 
Národní park se rozkládá podél řeky Dyje protékající hlubokým meandrovitým údolím mezi 
Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji Národního parku se na spojnici 
Znojmo – Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. 
 
Na již vyhlášený Národní park Podyjí navázalo v roce 2000 vyhlášení Národního parku 
Thayatal na rakouské straně hranice. Území Národního parku Thayatal navazuje 
bezprostředně na území Národního parku Podyjí. 
 
Pro území Národního parku je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se 
živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. 
Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na 
rozhraní dvou biogeografických soustav. Na území Národního parku se rozkládají lesy na  
5 430 hektarech ve čtyřech lesních vegetačních stupních na 83 lesních typech a tvoří tak 
velmi pestrou mozaiku na křižovatce hercynské a panonské vegetace. Lesy na území 
Národního parku Podyjí jsou podle lesního zákona zařazeny do kategorií lesů zvláštního 
určení. Část lesů na strmých svazích říčního údolí je zařazena do kategorie lesů ochranných. 
Národní park patří mezi druhově nejbohatší velkoplošná chráněná území České republiky. 
Krajinné podmínky umožňují růst jak rostlin chladno a stínomilných v hlubokých údolích, tak  
i teplomilných na výslunných stráních. Na východním okraji Národního parku se nachází 
zbytky rozvolněných doubrav, které byly v minulosti vykáceny a přeměněny na pastviny, na 
nichž se časem vlivem pastvy vytvořila unikátní náhradní společenstva s převládajícím 
vřesem obecným. Pásmo tzv. znojemských vřesovišť se táhne od Znojma až daleko do 
Rakouska za Retz.  

                                                           
1
 National Park Thayatal <http://www.np-thayatal.at>. 
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Z bohatě zastoupených živočichů žije na území parku vydra říční, ve stepních partiích sysel 
obecný. Ptáky zastupuje dudek chocholatý, čáp černý, výr velký, skorec vodní a další. Z plazů 
se v Národním parku Podyjí vyskytují všechny druhy užovek. Rovněž hmyz je zastoupen 
mnoha jinde vzácnými druhy, jako je například roháč obecný, kudlanka nábožná, tesařík 
obrovský, nosorožík kapucínek, otakárek ovocný, jasoň dymnivkový a jiné. 
 
Území Národního parku je rozděleno do tří zón se zvláštním ochranným režimem:  
 

1. I. zóna (přísná přírodní): zahrnuje zejména jádrové území Národního parku tvořené 
údolním zářezem řeky Dyje a přítoky. Příroda je zde ve stavu nenarušeném nebo jen 
málo ovlivněném. Jedná se především o přirozené lesní porosty na svazích údolí, 
zahrnující skalní stepi, reliktní bory, suťové lesy a fragmenty podhorských pralesů. 
Příroda v této zóně je ponechána samovolnému vývoji, v jehož zájmu jsou veškeré 
lidské činnosti vyloučeny. Vstup a pohyb v této zóně je možný jen po vyznačených 
turistických cestách.  

2. II. zóna (řízená přírodní): zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhodnotnější 
plochy bezlesí (vřesoviště a louky). Cílem péče v této zóně je dosažení přírodě 
blízkého stavu lesních společenstev. Přírodovědně unikátní bezlesá stanoviště je 
nezbytné udržovat v žádoucím stavu odborně podloženým managementem (pastva, 
kosení a jiné biotechnické zásahy). Pravidla pro pohyb návštěvníků v této zóně jsou 
totožná jako v zóně I. 

3. III. zóna (okrajová) - lemuje většinou druhou zónu ve vnější části národního parku. Je 
nejvíce poznamenána lidskou činností člověka. Zahrnuje zemědělsky využívané 
plochy především v okolí Čížova a Lukova a okrajové partie lesního komplexu. Je zde 
umožněno přiměřené využívání pro zemědělství, lesnictví a turistiku, které je 
podmíněno cíli a zájmy ochrany přírody. 

 
Pohyb návštěvníků na území Národního parku a jeho ochranného pásma se řídí návštěvním 
řádem, kde platí řada omezení. Na celém území je zakázáno:  
 

 tábořit, bivakovat a rozdělávat ohně; 

 vjíždět a setrvávat motorovými vozidly; 

 pořádat a organizovat hromadné sportovní a turistické akce; 

 provozovat vodní sporty a vodní turistiku na řece Dyji; 

 jezdit na kolech mimo silnice a vyznačené turistické trasy; 
 
V I. a II. zóně Národního parku je dále zakázáno: 
 

 vstupovat a pohybovat se mimo turistické cesty; 

 koupat se v řece Dyji a rybnících; 

 provozovat zimní lyžařskou turistiku mimo vyznačené stezky. 
 
Kontaktní údaje 
 
Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo, tel. 0624/226722 . 
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Správa Národního parku Podyjí  
 
Základní účel příspěvkové organizace Správa Národního parku Podyjí je ochrana přírody 
na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Předmětem hlavní činnosti 
Správy Národního parku Podyjí (dále jen "Správa"), v souladu s platnými předpisy, je: 
 

1. státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny na území Národního parku a jeho 
ochranného pásma; 

2. státní správa na úsecích, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu 
na území Národního parku; 

3. odborná činnost v oboru ochrany přírody na území Národního parku a jeho 
ochranného pásma; 

4. odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, územního 
plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně, 
na území Národního parku; a jeho ochranného pásma; 

5. účelová hospodářská činnost v lesích Národního parku a jeho ochranného pásma 
včetně hospodaření s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a jiným lesním 
majetkem, a včetně navazujících výrobních, opravárenských a obchodních činností; 

6. účelové hospodaření na vybraných plochách zemědělského půdního fondu; 
7. realizace péče o vybrané zájmové plochy z hlediska ochrany přírody, sanační 

a údržbářské práce, biotechnické zásahy; 
8. údržba cest, terénních zařízení a zařízení turistického provozu; 
9. výzkum a monitoring přírodního prostředí; 
10. koordinační a metodická činnost v oblasti vědy, výzkumu a monitoringu; 
11. poradenská, metodická a znalecká činnost v oboru ochrany přírody a životního 

prostředí; 
12. strážní služba, kontrolní činnost a dohled nad dodržováním ochranných podmínek; 
13. kulturně výchovná činnost, ekologická výchova a vzdělávání, provozování 

návštěvnických středisek a zařízení specializovaných na ekologickou výchovu, 
informační a průvodcovská služba; 

14. propagační a publikační činnost v oboru ochrany přírody a životního prostředí; 
15. dokumentační činnost; 
16. usměrňování a regulace dopravy, návštěvnosti a jiných aktivit na území Národního 

parku a jeho ochranného pásma, provozování parkovišť a tábořišť; 
17. odborná a přímá správa všech lesů na území Národního parku a jeho ochranného 

pásma bez ohledu na formu vlastnictví; 
18. výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách a výkon práva rybářství na území 

Národního parku včetně navazující obchodní činnosti; 
19. výkon státní statistické služby. 

 
Předmětem hospodářské činnosti Správy je: 1) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje  
a prodej, mimo prodej vyplývající z hlavní činnosti; 2) hostinská činnost; 3) ubytovací služby  
a 4) směnárenská činnost. 
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Téma lesních požárů zřejmě nepatří v rámci tohoto Národního parku mezi stěžejní výzvy. 
V otevřených zdrojích se podařilo najít všehovšudy dvě zmínky o této problematice: 
 

 Září 1997: Dne 29. září 1997 zuřil rozsáhlý požár zuřil na více než 33 tisících metrech 
čtverečních v Národním parku Podyjí. Díky rychlému zásahu hasičů oheň pohltil pouze 
suchou trávu a křoví, způsobil ale značnou biologickou škodu zničením flóry.2 

 Květen 2012: Vedení parku apelovalo – s ohledem na suché a teplé počasí – na 
návštěvníky, ... “aby nemanipulovali s otevřeným ohněm, nekouřili a nerozdělávali 
ohně. V přírodě by měli být maximálně ostražití“. Podle Českého hydrometeo-
rologického ústavu v úterý stouplo nebezpečí požárů na stupnici od jedné do pěti na 
úroveň 3,9. To je nyní více než například v jižní Evropě, kde je tato hodnota na prvním 
až druhém stupni. „Ohně by lidé měli rozdělávat pouze v zabezpečených ohništích. 
Měli by mít připraven dostatek hasicího materiálu a ohniště nemají nechávat bez 
dozoru. Výstraha Českého hydro-meteorologického ústavu platí do odvolání.“3 

 

                                                           
2
 Výběr požárů v národních parcích v České republice: Oheň se nevyhýbá ani národním parkům; in: Kroměřížský 

deník, 24. VII. 2006. 
3
 SVATOŇOVÁ, M., Národní park Podyjí varuje před požáry; in: Deník.cz, 3. V. 2012. <http://www.denik.cz/ 

jihomoravsky-kraj/narodni-park-varuje-pred-pozary-tepleji-je-vice-nez-v-jizni-evrope-20120503-ibrb.html>. 
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Vazba území Národního parku na administrativní uspořádání státu 
 
S obcemi nacházejícími se alespoň částí katastru na území Národního parku se zřejmě 
překrývá uskupení s názvem „Svazek obcí Národního parku Podyjí“. 
 

 
 
Svazek obcí Národního parku Podyjí  (SONPP) byl založen na ustavujícím zasedání starostů 
obcí Podmolí, Mašovice, Lesná, Horní Břečkov, Lukov, Vranov nad Dyjí a Havraníky dne  
16. září 2009. Účelem je sjednocení a hájení zájmů obcí ležících v ochranném pásmu 
Národního parku a jejich občanů, dále i zájmových spolků (rybáři, myslivci apod.).4 
 
Členské obce Svazku jsou následující (celkem 8): 
 

 

Havraníky 

  

Lukov 

  

Hnanice 

 

Mašovice 

  

Horní Břečkov 

 

Vranov nad Dyjí 

  

Lesná 

  

Znojmo 

 

                                                           
4
 Svazek obcí Národního parku Podyjí <http://www.sonpp.cz/clenske-obce/>. 

http://www.havraniky.cz/
http://www.obeclukov-znojmo.cz/
http://www.obechnanice.cz/
http://www.masovice.cz/
http://www.hornibreckov.cz/
http://www.ouvranov.cz/
http://www.obec-lesna.eu/
http://www.znojmocity.cz/
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Ilustrace: Základní mapa, popisující národní parky po obou stranách hranice.5 
 

 
 

                                                           
5
 Národní park Podyjí; in: Ochrana přírody a krajiny v České republice; Citadella; Agentura ochrany přírody  

a krajiny České republiky <http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=mapa&site=NP_podyji_cz>. 
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Ilustrace: Cyklistické trasy v rámci parků.6 
 

 

                                                           
6
 Mapy; in: Správa Národního parku Podyjí <http://www.nppodyji.cz/mapy>. 

Na kole; in: Správa Národního parku Podyjí <http://www.nppodyji.cz/na-kole>. 
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Ilustrace: Ochranná pásma v rámci parku na straně České republiky.7 
 

 

                                                           
7
 Národní park Podyjí: Základní údaje; in: Bikeboy <http://www.bikeboy.cz/index.php?page=150>. 
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Ilustrace: Národní park je na vodu skutečně bohatý, o tom svědčí i přehled studánek 
a dalších vodních zdrojů na jeho teritoriu.8 
 

 
 

                                                           
8
 11 studánek a pramenů, které byste neměli v Podyjí minout; in: Správa Národního parku Podyjí, 2011 

<http://www.nppodyji.cz/11-studanek-a-pramenu-ktere-byste-nemeli-v-podyji-minout>. 
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Doplňující fotografie, které poskytla Mgr. Jaroslava Nováková (srpen 2012). 
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