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Summary 

     The bachelor thesis deals with the National Parks of Latvia in the Baltics. Each 

area and NP are described both in terms of physical conditions and partly in terms of 

cultural and historical conditions. These factors affect the tourism potential of the 

area, which is discussed in this context. Negative influences such as inadequate 

management and high impact of tourism on NP, causing a direct threat to NP, which is 

discussed in the follow-up sections of the text. Final findings of previous chapters are 

synthesized and sums up this issue, possibly design measures in various fields. 

 

Keywords: Latvia, national parks, tourism, geography, history 

 

Anotace 

     Bakalářská práce se zabývá Národními parky Lotyšska v oblasti Pobaltí. Jednotlivé 

oblasti a NP jsou popsány jak z hlediska fyzicko-geografických podmínek, tak částečně 

z hlediska podmínek kulturně-historických. Tyto faktory ovlivňují turistický potenciál 

dané oblasti, který je v tomto kontextu diskutován. Negativní vlivy jako je nevhodný 

management NP a nadměrná turistická exponovanost pak způsobují přímé ohrožení NP, 

což je diskutováno v návazných pasážích textu. Finálně jsou poznatky předešlých kapitol 

syntetizovány a je provedeno shrnutí této problematiky, popř. návrh opatření 

v jednotlivých oblastech.    

Klíčová slova: Lotyšsko, národní parky, turistika, geografie, historie 
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1. ÚVOD 

Ochrana přírody je v historickém kontextu tradiční způsob konzervace hodnot 

jednotlivých zemí. Národní parky (NP) jsou z hlediska národních legislativ 

i mezinárodních konvencí jednou z nejvyšších kategorií územní ochrany přírody.  

Jejich potenciál je i v turistice a cestovním ruchu, protože jsou v tomto kontextu 

atraktivními turistickými destinacemi. V tom často však tkví i jejich přímé ohrožení – 

neukáznění turisté nebo jen nadměrná turistická exponovanost zapříčiňují degradaci 

hodnot parku často na nevratnou úroveň. 

Kvalifikovaná ochrana přírody si musí být vědoma těchto rizik a k ochraně 

národních parků i dalších přírodních území přistupovat synteticky.  

Národní parky Lotyšska jsem si vybrala, protože mě tato země fascinuje panenskou 

přírodou a nadchnul mě zájem tamějších občanů o zachování i případnou obnovu 

původního rázu krajiny. 

Lotyšsko je krásnou a zvláštní zemí ač pro mnohé turisty neznámou, nezajímavou 

a opomíjenou. 

Toto je hlavně důsledek faktu, že Lotyšsko nepatří k celosvětově známým, 

vyhledávaným a tedy i komerčním turistickým destinacím. Rozhodně však nezklame 

přírodními krásami, které jeho náruč nabízí. Lotyšsko je zemí dun, mokřadů, bažin, 

rašelinišť, chladného moře i srdečných obyvatel a možná právě proto jsem si vybrala tento 

stát nejen jako téma své bakalářské práce, ale i jako destinaci, kterou v budoucnu hodlám 

navštívit. 

 

1.1 Cíle, metodika práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizován současný stav Národních 

parků Lotyšska.  

Součástí práce jsou charakteristiky Národních parků zájmového území v souvislosti 

s genezí jejich vzniku.    

Při zpracování této práce byly použity informace z různých zdrojů, ať už 

z literárních, internetových, dále pak data z nepublikovaných dokumentů. 
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Mezi literární zdroje lze zahrnout všechny, při tvorbě práce využívané monografické 

publikace a články časopisů. Mezi ty hlavní, v nichž lze nalézt konkrétní údaje: Národní 

parky Evropy, Fyzická Geografie Evropy, Zrcadlo Minulosti, Pobaltské státy a mezi 

internetové zdroje, které byly nejvíce využívány především serverem Google. Jednotlivé 

národní parky byly vybírány podle několika kritérií.  

Tím nejdůležitějším zůstává význam NP z hlediska ochrany přírody, tzn. především 

zachovalost původních biotopů a ekosystémů v parku spolu s výskytem chráněných  

a endemických druhů. Dalším důležitým kritériem je i význam parku z hlediska 

turistiky 

a cestovního ruchu. V tomto ohledu jsou nejdůležitějším kritérii především 

dostupnost parku a zázemí pro cestovní ruch (informační centra, naučné stezky, možnosti 

ubytování). V neposlední řadě byla důležitým hlediskem i dostupnost obecných informací 

o daném národním parku v literatuře a elektronických médiích. Zde je nutno dodat, že i 

když se Lotyšsko významně modernizovalo v ohledu dostupnosti informací o ochraně 

přírody, stále nelze množství a kvalitu poskytovaných informací srovnávat např. 

s Německem nebo i Českou republikou. 

V práci jsem se snažila dodržet jednotný přístup k popisu konkrétních NP, aby byla 

možnost srovnání jejich turistického potenciálu a hlavních předmětů ochrany přírody. Dílčí 

snahy byly směřovány i k syntéze poznatků z fyzické geografie a geologického vývoje 

oblasti především v kvartéru, neboť Pobaltí sehrálo důležitou roli ve vývoji středoevropské 

krajiny v teplých i studených výkyvech kvartéru.  
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2. FYZICKOGEOGRAFICKÉ POMĚRY LOTYŠSKA 

 

Obr. č. 1: Vlajka Lotyšska (wikipedie.cz) 

 

 

Obr. č. 2: Mapa Lotyšska (latviatravel.com) 

 

2.1 Geografie 

Hlavní město: Riga  

Další významná města: Daugavpils (118.500), Liepâja (98.400), Jelgava (70.900), 

Jürmala (59.000), Ventspils (46.700), Rëzekne (41.700)  
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Charakteristika: 

Lotyšsko je přímořský stát, rozprostírající se na východním břehu Baltského moře (Česko - 

lotyšský klub). Zelené a zvlněné Lotyšsko se rozléhá na celkové ploše 64 600 čtverečních 

kilometrů. Více jak polovina území je méně než 100 m nad mořem (Krutilová, 2000).    

Západní hranici Lotyšska tvoří Baltské moře s rozlehlým Rižským zálivem. Baltské moře a 

Rižský záliv od sebe odděluje pevninský výběžek, který je zakončen mysem Kolka. Na 

severu hraničí Lotyšsko s Estonskem, na východě s Ruskem, na jihovýchodě s Běloruskem 

a na jihu s Litvou (Česko - lotyšský klub). 

 

Země má 4 oblasti: 

Kurzeme na západě, na jihu a jihozápadně je úrodná a nízko položená Zemgale, na 

východ od Rigy leží Vidzeme s kopcovitou krajinou střídajících se farem a lesů 

s nejvyšším vrcholem země Gaizinkalns (312 m) a ještě je výše Latgale na jihovýchodě 

se 40 procenty z celkových několika tisíc lotyšských jezer. Nejvodnatější řekou je Daugava 

tekoucí z Běloruska do moře blízko Rigy. Gauja teče ze severovýchodu k jihozápadu 

a měří 452 km (Skandinávie a baltské státy, 2001). 

 

Nerostné bohatství:  

Těží se pouze suroviny pro stavebnictví (sádrovec, vápenec, jíl, kámen, štěrk a písek. Podle 

předběžných výzkumů jsou v západní části Lotyšska a v baltském moři nevelké zásoby 

ropy. Dalším přírodním zdrojem je rašelina (Krutilová, 2000). 

 

Počet obyvatel: 

2 275 000, z toho město / venkov: 66 % / 34 % 

Původními obyvateli Lotyšska jsou Lotyši. 

 

Národnostní složení: 

58,2% Lotyšů, 30 % Rusů, 4 % Bělorusů, 3% Ukrajinců,  

2 % Poláků, 1,4% Litevců, 0,5% židovského obyvatelstva, 1,6 % jiných národností 

(Hughes, 2007). 
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2.2 Historie 

Historie dnešního lotyšského národa a jeho vlasti na východním pobřeží Baltského 

moře sahá mnoho set let před náš letopočet, kdy tuto část Evropy osídlily indoevropské 

kmeny Baltů. Nehostinný a neúrodný kraj a drsné životní podmínky zformovaly 

z původního obyvatelstva lid nepoddajný, divoký a tvrdý vůči sobě i svým sousedům. 

Každodenní boje kolonistů s baltskými kmeny Kurů, Livů, Estů, Zemgalů a dalších 

přivedly do Pobaltí vyhlášené křesťanské válečníky - Řád mečových bratrů a Řád 

německých rytířů. 

Na území státu se vytvořila dvě světská protestantská vévodství na západě Prusko, na 

severovýchodě Kuronsko - Livonsko. Zbytek Řádového státu si pak mezi sebe rozdělili 

Poláci a Litevci, na severu Švédové a na východě Rusi. V čele Kuronského vévodství 

(dnešní Kurzemsko a Zemgalsko na jihovýchodě Lotyšska).  

Na území dnešního Lotyšska začala vyrůstat výstavná, tehdy moderní města jako je 

Jelgava, Mitava, Libava a další. Svůj rozhodující vliv stále držela rodová německá baltská 

šlechta. Po vymření dynastie Kettlerů na vévodský trůn nastoupil osvícený a pokrokový 

rod knížat Bironů, díky nimž tato část Pobaltí záhy patřila k nejvzdělanějším 

a nejpokrokovějším v celém Pobaltí.  

V roce 1795 pod sílícím tlakem domácí šlechty a sousedního Ruska odstoupil vévoda 

Petr Biron své území za úplatu carevně Kateřině. Tím se na dlouhou dobu dostalo dnešní 

Lotyšsko pod zhoubný vliv Ruska a pod ním zůstalo až do roku 1918.  

Snaha po vytvoření vlastního státu se naplnila až po konci I. světové války, kdy na 

území bývalých baltských gubernií vznikly Lotyšsko, Litva a Estonsko jako suverénní 

republiky. Zvláště Lotyšsko, díky dědictví po carském Rusku měl z nových státu nejlepší 

podmínky rozvoje. 

V roce 1944, kdy se fronta války opět přehnala přes Pobaltí, znovu přišli Sověti 

a s Lotyši, kteří neprojevili náležitou loajalitu, se po svém vyrovnali. Popravy, věznění 

a deportace na Sibiř postily více než třetinu obyvatelstva. Následujících téměř 50 let pak 

potlačovalo jakékoliv vzpomínky Lotyšů na vlastní nezávislou historii. 

Rok 1991 znamenal pro Lotyše, stejně jako pro jejich sousedy naději návratu ke 

svobodě. Rok 1993 tyto naděje naplnil a Lotyšsko se stalo suverénním svobodným státem, 

hlásícím se k myšlenkám společné Evropy a demokracie (lotyšský institut, 2004). 
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2.3 Geologie 

Geologicky náleží celé Pobaltí i Lotyšsko k Ruské tabuli. Jedná se o velmi stabilní 

prahorní až starohorní útvar bez tektonických zlomů. Na něm leží převážně horniny 

staroprvohorního stáří z období devonu. Severní části Lotyšska (severní Kurzeme a severní 

Vidzeme, malé lokality u Daugavpilsu) jsou převážně středodevonského stáří. Střední, 

plošná výrazná největší část je ze svrchního devonu, jedná se o pás středního Kurzeme 

a dolních toků řek Gauji, Daugavy a Lielupe, který se směrem na východ rozšiřuje a zabírá 

značnou část Zemgale, Vidzeme a celé Latgale. Nejpestřejší je geologické složení jižního 

Kurzeme, kam ze západní Litvy zasahují formace mladších prvohor - karbonu, permu 

a druhohor - triasu a jury. Reliéf byl na mnoha místech ovlivněn čtvrtohorním zaledněním. 

Svědčí o tom řada jezer ledovcového původu, bludných balvanů a zbytků morén (Česko - 

lotyšský klub). 

Evropská část Východoevropské roviny je bez okolních horských oblastí (Uralu, 

Kavkazu, Krymských hor) velmi starou a stabilní součástí pevniny, kterou nazýváme 

ruskou východoevropskou platformu. V její stavbě lze rozlišit dvě složky na krystalický 

podklad a sedimentární obal. Krystalický podklad (fundament) tvoří předprvohorní žuly, 

ruly a jiné metamorfované horniny, jež vystupují na povrch ve dvou oblastech: v baltském 

štítu na severozápadu, který je součástí tzv. Fennoskandie, leží mimo území ruské 

platformy a v ukrajinském štítu. Sedimentární obal tvoří různé mocné série mořských, 

jezerních i kontinentálních uloženin, které nebyly nikdy zvrásněny, proto tvoří vodorovně 

uspořádané vrstvy. Celá ruská platforma odolávala díky svému stabilnímu fundamentu 

všem vrásným procesům, jedinou výjimkou je na J doněcký masiv, do něhož pronikla 

větev hercynského vrásnění z území Předkavkazska. Přesto se však projevil vliv vrásných 

procesů hercynských, později i alpínských na ruskou platformu, jejím mírným 

zprohýbáním v rozsáhlé klenbovité vyvýšeniny (anteklízy) a pánvovité sníženiny 

(syneklízy) o malém výškovém rozpětí. Byly to velmi pomalé epirogenetické pohyby, 

které doznívaly během čtvrtohor (Král, 1999). 
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Tab. č. 1: Hlavní události geologické historie Evropy (zemepis.com) 

Období Události 

Prekambrium 

Staré orogeneze doprovázené 

granitovými intruzemi, vznik baltského 

štítu 

Paleozoikum 
Kaledonské a variské (hercynské) 

vrásnění 

Mezozoikum 
Tektonický klid, denudace, 

sedimentace, lokální transgrese moře 

Terciér 

Pokračování rozpadu Laurasie, 

alpínská orogeneze, lokální denudace, 

pokles mořského dna (např. Tyrhénské 

moře), výzdvih pohoří podél zlomů (např. 

pohoří Balkánského poloostrova, Český 

masiv, Skandy), vulkanismus (Auvergne, 

Eifel), grabeny (prolomy) v důsledku 

tektonického oživení 

Kvartér Zalednění 

 

 

Obr. č. 3: Povrch geografické mapy Evropy (wikipedie.cz) 
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2.4 Geomorfologie 

Geomorfologicky patří Lotyšsko k Baltské nížině, která je součástí 

Východoevropské roviny. Reliéf Lotyšska má převážně rovinatý charakter s nízkými 

nadmořskými výškami, a to zvláště v pásu Jelgava-Riga-vidzemské pobřeží, kde se 

nachází Středolotyšská nížina. Nízké pahorkatiny najdeme na západě Lotyšska 

v kurzemském vnitrozemí nejvyšší bod Krievukalns - 190 m, na východě pak ve 

Vidzemské vysočině nejvyšší vrchol Lotyšska GaiziĦkalns - 312 m a v oblasti Latgalské 

vysočiny nejvyšší bod Lielais Liepukalns - 289 m. Naopak nejnižší nadmořskou výšku má 

Středolotyšská nížina při dolních tocích řek Daugava a Lielupe, kde se reliéf na několika 

místech nachází pod úrovní mořské hladiny (Česko - lotyšský klub). 

 

2.5 Klima 

Lotyšsko má přechodný oceánsko-kontinentální charakter kontinentalita je o něco 

vyšší než v Česku. Důvodem je relativní izolovanost Baltského moře od světového oceánu 

a poloha ve srážkovém stínu Skandinávského pohoří. Celé území Lotyšska spadá do 

mírného klimatického pásu.  

Nejchladnější podnebí panuje na východě Lotyšska a v oblasti Vidzemské vysočiny, 

kde se průměrná lednová teplota pohybuje pod -7 °C. V Rize je průměrná lednová teplota -

4,9 °C. Nejtepleji bývá průměrná červencová teplota mezi 17 a 18 °C je v Latgalsku 

a nížině podél Daugavy, nejchladněji průměrná červencová teplota kolem 16 °C 

v Kurzemské a Vidzemské vysočině.  

Průměrná červencová teplota v Rize dosahuje 17,5 °C. Nejvíce srážek ročně kolem 

850-900 mm spadne v Západokurské vysočině a Vidzemské vysočině, nejméně na jihu 

Lotyšska v oblasti jižně od Jelgavy a v úzkém pobřežním pásu podél Rižského zálivu méně 

než 600 mm ročně (Česko - lotyšský klub). 
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2.6 Hydrologie 

V Lotyšsku je 12 500 řek, dlouhých celkem 38 000 km a 2 256 jezer s rozlohou větší 

než 1 ha s celkovou plochou větší než 1 000 km2. Východní Lotyšsko je známo jako Země 

modrých jezer. Skoro žádné z vnitrozemních vod nejsou znečistěné, ale jsou ideální pro 

koupání a rybolov. Přestože toky některých lotyšských řek byly narovnány, větší a střední 

řeky si uchovaly přírodní obrysy. Proto jsou jejich břehy domovem pro takové vzácnosti 

současné evropské zvěře, jako je vydra (Lutra lutra), bobr (Castor fiber) a ledňáček 

(Alcedo atthis). Lotyšsko je jedním z mála míst v oblasti Baltského moře, kde se stále 

vyskytují oblasti tření lososů. Je tu množství řek vhodných pro kanoistiku a rafting.  

Největší lotyšskou řekou je Daugava, ruským názvem "Západní Dvina".  

Daugava pramení v Rusku v západní části Valdajské vrchoviny, ústí poblíž Rigy do 

Baltského moře. Celková délka Daugavy je 1 005 km.  

V rámci Lotyšska je nejdelší řekou Gauja (452 km), která pramení ve Vidzemské 

vysočině a severně od Rigy ústí do Rižského zálivu.  

Největším lotyšským jezerem je Lubans (81 km2) ve Východolotyšské nížině je 

nejhlubší 63 m je však Dridz na jihu Latgalské pahorkatiny a nejobjemnější (0,4 km3) 

jezero Raznas ezers (rovněž v Latgalské vysočině). Lotyšsko má velké množství 

romantických jezer, z nichž prakticky všechna jsou ledovcového původu.  

Lotyšsko má také několik umělých vodních ploch. Mezi nimi jsou plošně největší 

vodní nádrže na Daugavě, sloužící též k výrobě elektrické energie: PĜaviĦaská - 35 km2, 

Ėegumská - 25 km2 a Rižská - 36 km2 (Česko - lotyšský klub). 

 

2.7 Půdy 

Na severu nalezneme podzolové půdy, směrem na jih přechází v hnědozemě a poté 

do sprašové černozemě. Z Moldavska a jižní Ukrajiny se táhne černozemní pás úrodných 

půd až do Kazachstánu – to je obilnice Evropy.  

Rozšíření půdních typů ve Východoevropské rovině závisí především na podnebných 

podmínkách a rostlinném krytu. Vzhledem k malé výškové členitosti má reliéf jen 

druhořadý význam, rovněž horninový substrát a vliv podzemní vody se příliš neuplatňuje. 
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Proto jsou zákonitě půdní asociace seskupeny v pásech šířkového směru nebo přesněji 

v pásech protáhlých od jihozápadu až k severovýchodu.  

Tundrový pás lze zhruba omezit s. polárním kruhem. Vzhledem k průběhu pobřeží 

Barentsova moře se rozšiřuje směrem k V: v okolí poloostrova Kaninu je široký necelých 

100 km, na úpatí Uralu 400 km. V tomto pásmu se vyskytují tři hlavní půdní asociace: 

nejvíce jsou rozšířeny kryogenní regosoly (nevyvinuté skeletové půdy s kryogenními 

jevy), druhou skupinu tvoří kryogenní histosoly (rašelinné půdy) spolu s nenasycenými 

histosoly, zejména při mořském pobřeží a v údolích řek. Třetí, jen omezeně zastoupenou 

skupinu tvoří pravé podzoly, na vyvýšených místech a na rozvodích. K nim se místy druží 

i kryogenní histosoly.  

V pásu smíšených lesů, rozšířených zejména v Pobaltí, na J až k okrajům Polesí 

a dále pak zhruba po čáru Gomel- Rjazan- Ivžesk je velmi široká zóna nasycených 

podzoluvisolů, jež je podle rozlohy zaujímá první místo v celé ruské tabuli. 

Při j. okraji tohoto pásu jsou v šířce 100 – 200 km vyvinuty v nesouvislém pruhu 

pravé luvisoly a greyzemě (rus. šedé lesní půdy). V Polesí převládají na glacifluviálních 

nánosech glejové luvisoly. Na karbonátovém podkladu, zejména v estonském Pobaltí se 

vyskytují rendziny (rus. drnovokarbonátové půdy), v jezerních oblastech Pobaltí  

a horního Povolží mollické gleje - lužní glejové půdy (Král, 1999).  

 

2.8 Biota 

Pro lotyšskou krajinu jsou charakteristické nížiny a pahorkatiny. Většina krajiny 

nepřesahuje nadmořskou výšku 100 metrů. Lesy pokrývají více než 40% celého území. 

Nejrozsáhlejší lesní plochy najdeme v severní části Kurzeme podél břehů řeky Daugavy 

a na severovýchodě, obzvlášť nádherné jsou lesy v Národním parku Gauja a v Lesní 

rezervaci Sltere, kde jsou vytvořeny speciální rezervace zvěře a rostlinstva.  

Nejchudší jsou zejména v místech podzolových půd na západě Lotyšska a ve 

vysočinách jsou smíšené lesy vystřídány bory, často s příměsí jedle (Abies alba), (Česko - 

lotyšský klub). 

Díky jedinečnému klimatu a terénu skoro čtvrtina lotyšských lesů roste ve vlhké 

půdě. Mnohé rostlinné a zvířecí druhy, které mohou přežít jen ve stálých biotopech, si tu 
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našly domov. Právě existence vlhkopůdních lesů s vlhkou až podmokřenou půdou zajišťuje 

vysokou úroveň biologické rozmanitosti.  

Některé lotyšské lesy splňují požadavky přírodních lesů, které skrývají bohaté 

zásoby různých plodů - divoké jahody, borůvky, maliny a brusinky. Nejrozšířenější houby 

jsou hřiby pravé a smrkové, křemenáče, lišky a holubinky (Lotyšský institut, 2004). 

 

 

Obr. č. 4: Divoká jahoda (pbase.com) 

 

Vzhledem k tomu, že Lotyšsko leží na hranici mezi faunou severní a střední Evropy, 

potulují se zde losi, jeleni a divocí kanci. Ačkoliv je Lotyšsko zemí tažných ptáků, je tu 

množství vzácných místních druhů, včetně sov, výrů, lesních holubů a některých druhů 

sokolů. Lotyšsko bývá nazýváno zemí čápů, protože čáp černý (Ciconia nigra) je 

vzácností, avšak čáp bílý je běžný jev. Čápi a volavky se vyskytují v bažinách a na 

loukách. Lotyšsko se vyznačuje velkou rozmanitostí flóry okolo 7 850 druhů rostlin, fauna 

320 druhů ptáků a 69 druhů savců (Lotyšský institut, 2000). 
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Obr. č. 5: Čáp černý (PřírodaInfo.cz) 

 

Rašeliniště jsou důležitou součástí lotyšské krajiny, které jsou distribuovány ve všech 

regionech Lotyšska. Rašeliniště pokrývají 4,9 % z celkové plochy, mají velkou 

biologickou rozmanitost, která často podporuje různorodá a bohatá rostlinná společenstva.  

Mnoho vzácných rostlinných a živočišných druhů se vyskytují v rašeliništích, stejně jako 

biotopy evropského významu. Rašeliniště jsou důležitým zdrojem rašeliny. 

Distribuce rašeliniště a rozmanitost vegetace je určena geologií území, vznik 

rašelinišť, klimatické rozdíly mezi pobřežní a kontinentální části Lotyšska. Močály, 

zastoupená slatiništěmi se začala rozvíjet na počátku holocénu, později byly močály 

přeměněny na přechodové rašeliniště a postupně na vrchoviště. 

Rašelina vkladů, včetně mokrých lesních typů rašeliniště půdy tvoří 10,4 % 

z celkové rozlohy Lotyšska a jsou definovány s průměrnou hloubkou rašeliny, vrstvy jsou 

větší než 0,5 s plochou více než 1 ha (Lotyšské agentury pro životní prostředí). 
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Obr. č. 6: Distribuce rašelinišť v geomorfologických lokalitách Lotyšska 

 

1. Pobřežní nížina 2. Kursa nížina 3. West-Kursa vrchoviny 4. Sever-Kursa 

vrchoviny 5. East-Kursa vrchoviny 6. Central-Lotyšsko nížiny 7. Idumeja pahorkatiny 

8. Sever-Vidzeme nížiny 9.  Sakala vrchoviny 10.Vidzeme pahorkatiny 11. Centrální-

Gauja nížiny 12. Aluksne vrchoviny 13. East-Lotyšsko nížiny 14. Augszeme vrchoviny 

15. Latgale (Lotyšské agentury pro životní prostředí) 
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3. VÝVOJ V OBLASTI KVARTÉRU 

Kvartér je nejkratší a zároveň nejmladší éra geologické historie, která začíná před 2 
miliony let až dosud. 

Vyznačuje se cyklickými výkyvy podnebí, které se projevují v našich šířkách kde 

nejvyšší a nejnižší průměrné teploty kolísají v rozmezí nejméně 10 až 12 °C. Studená 

období nazýváme glaciály – doby ledové, teplé interglaciály – doby meziledové. 

V glaciálech vznikají mocné ledové štíty pokrývající rozlehlé oblasti v severních pásmech 

Ameriky a Eurasie.  

Důsledkem vazby obrovských mas vody v pevném ledu je glaciální pokles hladiny 

světových moří o 120 až 140 metrů a následné změny rozsahu a tvaru kontentů. Intenzivní 

působení exogenních sil – vody, ledu, mrazu a větru, vázané především na glaciály 

podstatně ovlivnilo reliéf krajiny.  

Během kvartéru se vytvářejí současné ekosystémy, objevují se současné druhy rostlin 

 i živočichů; vlivem podnebních výkyvů dochází k rozsáhlým migracím a změnám 

jejich areálu a k dalekosáhlým přesunům celých vegetačních pásem. 

Kvartér je doba zrodu současného člověka, lidská společnost je však povětšinu jeho 

trvání nedílnou složkou přírodních ekosystému, které počíná měnit až během posledních 

10 tisíciletí s přechodem k zemědělství a chovu domácích zvířat (Ložek, 2007) 

Východoevropská platforma 

Budována prekambrickými žulami a krystalickými břidlicemi starými 

2,7 až 3 miliardy roků a nachází se mezi Uralem, kaledonskou, variskou (hercynskou) 

a alpínskou částí Evropy. 

 

Obr. č. 7: Platforma (zemepis.com) 
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Horotvorný vývoj Východoevropské platformy, který byl doprovázený několikerým 

vrásněním, byl dokončen asi před 1,7 miliardami let a stal se z ní pevný kratogén. Jeho 

okrajové části se v dalším vývoji na mnoha místech ponořily a byly překryty mocnými 

sedimenty nebo byly zvrásněny do mladších struktur.  

Východoevropská platforma tvoří největší část Skandinávského poloostrova 

a podklad Baltského moře a celé Východoevropské roviny.  

Staré krystalické horniny vystupují na povrch pouze ve dvou oblastech, a to  

v baltském štítu, který je základním jádrem Evropy a obsahuje nejstarší evropské horniny 

v ukrajinském podolském štítu. 

 

Pleistocénní zalednění 

V ledových epochách byla velká část Evropy pokryta masou ledu o mocnosti až 

2 500 m ve vysokých horách horskými ledovci.  

Zalednění se skládalo ze 4 fází, během nichž lze vyčlenit glaciály (chladnější 

období), interglaciály (teplejší období) a pluviály (vlhké období ve středomořské oblasti 

odpovídající glaciálům v severních oblastech).  

Centra ledovcových štítu se rozkládala na Skandinávském poloostrově, ve Skotsku 

a na Polárním Urale. V době největšího rozšíření vedla hranice zalednění po linii ústí 

Temže - ústí Rýna - severní okraje variských (hercynských) vyvýšenin a hor - severní okraj 

karpatského oblouku - Polesí - Povolžská vyvýšenina - tok dnešní Kamy. 

S kontinentálním zaledněním je spjata glaciizostáze vyznačující se tím, že obrovská 

masa ledu dlouhodobě tlačící na část zemského povrchu ji zabořuje do astenosféry a po 

odtání ledovcové masy dochází k tendencím návratu zemské kůry do původní polohy a to 

až o 250 m. 

Horské zalednění bylo nejrozsáhlejší v Alpách, kde byla všechna údolí zaplněna 

ledovci, které sahaly až na předpolí hor. Vrcholové části byly zaledněny plošně, neboť 

sněžná čára ležela o 1 200 m níže než nyní. 

Akumulační a erozní tvary se nejlépe dochovaly z doby maximálního a posledního 

zalednění (čelní morény, sandry, trogy, kary) a z období posledního ústupu ledovce 

(morénové valy, eskery, drumliny). 

Na předpolí ledovců a pod hranicí sněžné čáry v horách probíhalo mechanické 

zvětrávání hornin prostřednictvím půdního ledu a pohyby zvětralin soliflukcí po 
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permafrostu. Vrcholy a svahy hor byly pokryty hrubšími zvětralinami, sutěmi 

a balvanovými moři. 

Z morén a vrcholů vyvýšenin periglaciálního pásu byly vyvívány prachové částice, 

které se ukládaly jako spraše na rozlehlých plochách na jih od zalednění v mezihorských 

kotlinách. 

K ústupu ledovce ze Skandinávie došlo teprve před 6 až 7 tisíci lety, proto jsou 

krajinné celky této nejstarší části Evropy v podstatě nejmladší (zemepis.com). 
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4. METODIKA VÝBĚRU NP 

Hlavním kritériem pro výběr jednotlivých NP byla významnost parku z hlediska 

cestovního ruchu a ochrany přírody.  

Dalším kritériem byla i příroda, která je typická pro oblast Pobaltí, tedy je daný NP 

svým způsobem reprezentativní. 

V neposlední řadě byla i důležitým aspektem dostupnost dat a informací k dané 

oblasti. Je nutno konstatovat, že přes významný pokrok posledních let ještě Lotyšsko 

srovnávat např. Českou republikou nebo Německem, kde jsou často stránky ochrany 

přírody a jednotlivých velkoplošných chráněných území jednotné a informace, informace 

jsou v podstatě vyčerpávající. 

Gauja NP  

Nejnavštěvovanější přírodní zajímavostí Lotyšska, protože díky své ploše 920 km2 je 

největším národním parkem v celém Pobaltí. V této velikosti byl ustaven roku 1973 jako 

první v Lotyšsku. 

Lesy pokrývají 60 % plochy národního parku, hojné jsou i vodní plochy a jezera. 

Díky dobré kvalitě životního prostředí se národní park vyznačuje typickým údolí, 

skalními převisy a lužními lesy také pestrou faunou a flórou. 

Národní park je rájem nejen pro pěší turistiku, cykloturistiku, ale také pro vodáky, 

mezi nimi je řeka Gauja známá i u nás (kralovstvimap.cz) 

 

Obr. č. 8: NP Gauja – jeskyně nad řekou (pobalti.piskot.info) 
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Ėemeri NP  
Pro park jsou charakteristické především rozsáhlé plochy rozmanitých, jen málo 

pozměněných mokřadů – vrchovišť, slatinišť, rašelinišť, lagunových jezer, řadu vzácných 

rostlin a žijící exotický tvor  los (Alces alces). 

Zde se nacházejí lázně se sulfátovou vodou a léčivá bahna. K jezerům lagunového 

typu patří například jezera DūĦieris,  KaĦieris, Slokas ezers a Valguma ezers. 

. 

 

 

Obr. č. 9:  NP Kemeri (autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 

 

 

Obr. č. 10: NP Kemeri (autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 
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Slītere NP  

Nejmenší speciálně chráněné přírodní území je součástí sítě Natura 2000 ze 

zvláštních oblastí zachování Evropské unie. Park zahrnuje 16360 ha půdy a 10130 ha 

moře.  

Slītere u mysu Kolka se vyznačuje zalesněnými valy, které dřív tvořil břeh Baltského 

moře. Najdeme zde i jezera ledovcového původu, kupodivu i na pobřeží, kde vznikala 

přepažením okolního moře. 
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5. NÁRODNÍ PARKY 

Mezi velkoplošnými chráněnými územími rozlišuje lotyšská legislativa kromě 

národních parků také rezervace, biosférické rezervace, chráněné krajinné oblasti, přírodní 

parky a přírodní lesní území. Maloplošná chráněná území se nazývají přírodními památky. 

Celkem jsou to v Lotyšsku 4 rezervace: 1 biosférická rezervace (Severovidzemská, 

zahrnující rozsáhlé území v povodí řeky Salacy), 6 chráněných krajinných oblastí a řada 

zbývajících typů chráněných území (Česko - lotyšský klub).  

Příroda v Lotyšsku je různorodá, bohatá na rostlinstvo a zvířectvo. Pro její ochranu 

byl zřízen Národní park Gauja, Národní park Kemeri, 5 přírodních rezervací, 11 krajinných 

parků a 189 dalších chráněných ploch (Krutilová, 2000).    

 

5.1 Přírodní rezervace 

Přírodní rezervace jezero Pape  

Byla založena v roce 2004 podporovanou Světovým fondem na ochranu divoké 

přírody. Celková velikost přírodního parku je 51777 ha, rozdělena do 3 funkčních zón:  

1. Přírodní rezervace zóna: (5663 ha) na ochranu Lake Pape, Nida Bog ekosystémů 

a vysoké pobřežní duny v části SZ přírodního parku. 

2. Přírodní park zóna: (44733 ha) vytvořena jako nárazníková zóna pro přírodní 

rezervace 

3. Neutrální zóna (1381 ha)  vytvořena k ochraně tradiční historicko-kulturní 

hodnoty místních rybářů vesnice a tradice (pape.lv). 

Samotné jezero leží v bezprostřední blízkosti hranice a od moře je odděleno úzkým 

písečným pruhem. Jeho břehy jsou lemovány mokřinatými lesy a travnatými loukami, na 

kterých se pase doposud nepříliš početné stádo divokých koní, jediné svého druhu v celé 

zemi a přirozeně jedná z hlavních atrakcí celé rezervace. 

K dispozici tu je několik velmi pěkných turistických tras, ta nejlepší začínáv největší 

místní vesnici Pape a vede podél mořského břehu (Bousfield, 2004). 
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Obr. č. 11: Divocí koně (autor: Sabrina Kedroňová, 24. 9. 2009) 

Přírodní park údolí Abavy  

Založená v roce 1999 k ochraně údolí Abavy, které je 30 km dlouhé a 4 m hluboké, 

leží u městečka Kandavy a Sabile. 

Přírodní rezervace GrīĦi  

Jižně od Pávilosty v Kurzemsku, tato malá rezervace je močálem mezi dunami a 

lesíky. 

Přírodní rezervace Krustkalni  

Byla založena v roce 1977, jižně od Madony ve východním Lotyšsku. Rozmanitost 

rostlin v regionu je založeno na terénu Madona, Trepe nábřeží je řada pahorků s nízkou 

oblasti mezi nimi močály, jezírka, přírodní louky, lesní paseky a rozsáhlé plochy lesa 

s velmi starými porosty stromů. Okolo 800 druhů rostlin byly definovány v rezervě. 
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Přírodní rezervace Teiči  

Byla založena v roce 1982 a je jedním z největších oblastí mechu močálů v oblasti 

Baltského moře, která je složena z Teiči a Pelečāre močálů, s množstvím rostlin 

a živočichů, stejně jako přilehlé území, které jsou pod ochranou (celotajs.lv). Tento velký 

močál jihovýchodně od Madony pokrývá 19 047 hektarů, je to největší hnízdiště a slouží 

jako důležitý zdroj potravy pro mnoho řadu ptačích druhů (Estonsko, Lotyšsko, Litva, 

2004). 

 

 

Obr. č. 12 Teicu Dabas rezervats (celotajs.lv) 

 

Státní rezervace Teiči  

Zabírá plochu 19.337 ha a je to největší chráněná bažina v Pobaltí. Protáhlá bažina 

pokrývá větší část území, je tu však i 19 jezer, úžlabiny, ostrovy s minerální půdou, 

močály, slatiny a přírodní louky, probíhá zde nejintenzivnější proces vzniku rašeliny 

v Lotyšsku.  

 

Přírodní rezervace jezero Engure  

Založena v roce 1998 na severu Kurzemska, rezervace ochraňuje 18 000 hektarů, je 

lotyšským třetím největším jezerem a patří mezi významnou ptačí rezervací. V okolí jezera 
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a na jeho sedmi ostrůvcích hnízdí 186 ptačích druhů z toho 44 ohrožených (Estonsko, 

Lotyšsko, Litva, 2004). 

 

Obr. č. 13: Engures ez÷ra dabas parkā (autor: Sabrina Kedroňová, 24. 9. 2009) 

 

5.2. Charakteristika NP 
 

Národní park Gauja ( Gaujas nacionālais parks) 

 

     

Obr. č. 14, 15: NP Gauja (home.lanet.lv) 
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Je nejstarším a nejrozsáhlejším lotyšským národním parkem s rozlohou 91 745 ha 

v údolí řeky Gauja, který se nachází východně od Rigy.  

Údolí je dlouhé 93,5 km. Pozoruhodnými přírodními útvary jsou Varhanní skála, 

Ďablová jeskyňě, nejvyšší lotyšská skála Zvártas a peřeje Kúku. V přírodním parku 

v Lítgane je malé safari, které lze projít pěšky nebo projet autem, na trase jsou klece 

a výběhy s původními obyvateli národního parku např. medvědy (Ursus arctos), rysy 

(Lynx lynx), liškami (Vulpes vulpes), divokými prasaty (Sus scrofa), zubry (Bison bonasus) 

a dalšími zvířaty. Z mnoha druhů savců, ptáků, plazů a ryb je 62 z nich zařazeno do 

Červené knihy Lotyšska.  

 

    

Obr. č. 16, 17: Medvěd hnědý (krbalnaturephotos.com), Rys ostrovid (tichyphoto.com) 

 

 

Obr. č. 18: Zubr evropský (naturel.net) 
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Park leží v oblasti Vidzeme, dřívější název Livonsko, pro své přírodní krásy 

nazývané lotyšské Švýcarsko. V délce asi 60 km a šířce 10-30 km se rozkládá po obou 

stranách řeky Gauja. Její hluboce zaříznuté údolí, místy lemované až 90 km vysokými 

skalními stěnami se včetnými meandrech vine místy, kde Vidzemská vysočina přechází 

v pobřežní nížiny. K charakteru krajiny významně přispívají souvrství devonských 

pískovců se skalisky, převisy, jeskyněmi, závrty či dalšími pseudokrasovými jevy, které 

v Pobaltí nemají rozsahem obdoby.  

Národní park Gauja je 47% zalesněný, převažují zde světlé bukové doubravy a 

smíšené porosty, ochranářsky cenné jsou zaplavované lužní lesy, lipové javořiny i ukázky 

tajgy. O zbývající plochu se dělí květnaté louky, pastviny, rašeliniště a jiné mokřady, malá 

jezera a zemědělsky obdělávaná půda. Na rozmanitosti flóry je 900 druhů cévnatých rostlin 

a 430 druhů hub.  

Z evropských významných druhů tu roste např. lomikámen bažinný (Saxifraga 

hirculus), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), koniklec otevřený (Pulsattila 

patens) a orchidej hlízovec Loeselův (Liparis loeselii).  

 

   

Obr. č. 19, 20: Hlízovec Loeselův, Střevíčník pantoflíček (jarojaromer.cz) 
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Při své rozloze je park důležitým rezervoárem typické fauny Pobaltí včetně vodní 

zvířeny obývající řeku Gauja mihule mořská (Petromyzon marinus) i říční (Lampetra 

fuviatilis), losos obecný (Salmo salar), bolen dravý (Aspius aspius), placka pomořanská 

(Alosa alosa), na menších přítocích žije místy perlorodka říční ( Margarifitera 

margarifitera) z hmyzu je pozoruhodný výskyt méně obvyklých vážek či potápníků 

a kolem vod se drží vydra říční (Lutra lutra), ledňáček říční (Alcedo atthis). 

Suchozemská fauna plně odráží rozmanitost terénu a vegetačního krytu, kromě 

druhů lesních např. los (Alces alces), prase divoké (Sus scrofa), medvěd hnědý (Ursus 

arctros), tetřev hlušec (Tetrao urogallos), čáp černý (Ciconia nigra), včelojed obecný 

(Penis apivorus), různí strakapoudi (Dryocopus sp.), skřivan lesní (Lullula arborea), 

lelek lesní (Caprimilgus eoropareus) a brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita) park 

skýtá útočiště dostatečně zajímavé zvířeně mokřadů jako je bobr evropský (Castor fiber), 

jeřáb popelavý (Grus grus), chřástal kropenatý (Porzana porzana), moták pochop (Circus 

aeruginosus), orlovec říční (Pandion haliateus) a kulturní bezlesé krajiny jako je chřástal 

polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), strnad zahradní (Emberiza citrinella) 

či pěnice vlašská (Sylvia nisoria) (Anděra, 2008). 

 

     

 

Obr. č. 22: Chřástal polní (agamiheron.com) 

 

 

Obr. č. 21: Ťuhýk obecný (poutník2.web)  
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Obr. č. 23, 24: Ėemeri, (autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 

Národní park byl založen v roce 1997 a zahrnuje 42 790 hektarů poblíž Jūrmaly, je 

nejstarším lotyšským pralesem, nalezneme zde mnoho ptačích druhů, naučné stezky 

a dřevěné chodníky, které vedou přes močály, návštěvnické centrum v Ėemeri (Estonsko, 

Lotyšsko, Litva, 2004). 

Je zde nížinatá krajina s nepříliš členitým reliéfem nepřevyšující nadmořskou výškou 

100 m, ale s rozmanitým prostředím a jen v malé míře narušenou lidskou přítomnosti 

několik rozvolněných rybářských vesnic na pobřeží a zemědělské farmy poblíž Slampe. 

Území parku je více než z poloviny zalesněné. 

Lesy doplňují četné močály, rašeliniště i vodní plochy. Zajímavými útvary jsou 

mělká lagunová jezírka (Kanieris, Dunieris, Slokas) a vnitrozemské duny (Kraču kalni, 

Zala kapa), které před 5000 lety lemovaly pobřeží Litorinového moře. Protáhlé jezero 

Valguma (60,3 ha), hluboké až 30 m zaplňuje proláklinu vyhloubenou ledovcem. Pod 

rašeliništěm se na dolomovitém podloží hromadí sirovodíkem obohacené minerální vody a 

vystupují v léčivých sirných pramenech.  
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Obr. č. 25:  Pohled z rozhledny Skatu tornis v Ėemeri 

(autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 

 

Flóra a fauna nabízí základ přírodních poměrů národního parku, tvoří ji mozaika čtyř 

typů ekosystémů, lesy zřetelně převládají 57 %. Zalesněné oblasti doplňují vrchoviště, 

slatiniště i přechodová rašeliniště 24 %, vlhké i suché louky 6 % a vodní plochy 10%. 

Lesy se často nacházejí na podmáčených místech, pozornost si zaslouží bujné lužní 

porosty podél řek a jezer. Park zahrnuje přes 900 druhů cévnatých rostlin, z toho 26 druhů 

během posledních 30 let nebylo zjištěno k tomu přes 200 druhů mechorostů a okolo 600 

druhů hub.  

K vzácnostem patří druhy dosahující v těchto místech okraje areálu svého rozšíření 

např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) nebo druhy vázané na pobřežní biotopy 

řečanka přímořská (Najas marina). Naopak hojnější oproti ostatnímu území Lotyšska jsou 

zde např. mařice pilovitá (Cladium mariscus), tučnice obecná (Pinguicula vulgarit) 

prvosenka pomoučená (Primula farinosa) nebo voskovník obecný (Myrica gale).  

Národní park Kemeri skýtá dostatečný životní prostor pro lesní faunu od drobných 

hlodavců, hmyzožravců či pěvců až po velké kopytníky např. prase divoké (Sus scrofa), 

jelen lesní (Cervus elaphus), los (Alces alces) a jejich predátory jsou vlk obecný (Canis 

lupus), rys ostrovid (Lynx lynx). 

Z ptáků nemůžeme opomenout strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) – 

typický obyvatel lužních lesů stal se symbolem národního parku. Ve vodách žije 20 druhů 

ryb a početné jsou populace některých obojživelníků (Anděra, 2008) 
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Národní park Slītere  (Slīteres nacionālais parks)  

 

Obr. č. 26: NP Slītere (naturfoto.cz) 

 

Obr. č. 27: NP Slītere (naturfoto.cz) 

Tato přírodní rezervace se 16 360 hektarů leží na pobřeží a vnitrozemí na 

nejsevernějším výběžku Kurzermska. V roce 2000 se stala národní parkem, zde je 

i návštěvnické centrum ve sliterském majáku.  

Nejmenší z lotyšských národních parků se nachází na severozápadě země v nepříliš 

v lidnatém kraji Kurzemsko (Kurzeme). Park začíná na mysu Kolka a táhne se 26 km na 

západ podél Baltského moře k Sikragsu. Z celého pobřeží Lotyšska se zde zachovala 
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nejdivočejší krajina. Její základ tvoří erodovaná planina s nevysokými pahorky a podložím 

z devonských pískovců (Estonsko, Lotyšsko, Litva, 2004). 

Mezi trvalými obyvateli parku kromě lesních druhů jsou los (Alces alces), srnec 

obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus strofa), rys ostrovid (Lynx lynx), tetřev 

hlušec (Tetrao urogallos), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) i nejeden zástupce 

vodní a mokřadní fauny, např. bobr evropský (Castor fiber), myšivka horská (Sicista 

betulina), želva bahenní (Emys orbicularis), na písčitých vřesovištích se drží suchomilná 

zvířena, např. saranče vrzavá (Psophus stridulus) a užovka hladká (Coronella austriaca). 

K raritám fauny patří jeden z největších evropských brouků až 6cm dlouhý tesařík 

zavalitý (Ergates faber) či vápnomilný plž skalnice kylnatá (Helicigona lapicida) 

s nápadně diskovitou ulitou. Při pobřeží se občas objeví také oba balští tuleňi -kuželozubý 

(Halichoerus grypus) a kroužkovaný (Pusa hispida) (Anděra, 2008). 

 

 

Obr. č. 28: Mládě jeřába (pbase.com) 
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Obr. č. 29: Bobr evropský (zsroznov.cz) 

 

5.3 Předmět ochrany NP 

V ochraně přírody Lotyšsko výrazně pokročilo zejména po pádu Sovětského svazu 

a získání nezávislosti v roce 1991. Kromě útlumu některých průmyslových odvětví dochází 

také k postupné ekologizaci zemědělství a k přijímání poměrně přísných evropských 

norem v oblasti životního prostředí. 

Jediným výraznějším negativním jevem v oblasti péče o životní prostředí je tak růst 

objemu silniční dopravy a počtu motorových vozidel, který je společný všem úspěšně se 

transformujícím zemím bývalého sovětského bloku. V současné době má Lotyšsko 

3 území se statutem národního parku (Česko – lotyšský klub). 

Na středním toku Gauji je to NP Gauja (Gaujas nacionālais parks) se zalesněným 

údolím Gauji, skalními převisy a zajímavými geologickými souvrstvími na strmých 

svazích řeky, relativně velkými výškovými rozdíly, cennými lužními a lesními 

ekosystémy. Park byl založen v roce 1973 a zaujímá plochu 920 km2.  

Pro návštěvníky jsou zde označeny turistické cesty, milovníci sportu se plaví na 

vypůjčené kanoi po řece Gauja. Východiskem návštěvy NP je městečko Sigulda, které se 

nachází cca 50 km od hlavního města Rigy. Nedaleko města Sigulda je místo s největším 

převýšením v Lotyšsku – 85 metrů a rozkládá se zde bobová dráha. Pro turisty tu je 

k dispozici několik sjezdovek.  
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Západně od Jūrmaly se nachází pobřežní národní park Ėemeri (Ėemeru nacionālais 

parks). Na území parku vyvěrá několik minerálních pramenů, žije tu řada vzácných 

rostlinných společenstev a živočichů zejména (hmyzu, ptáků z větších zvířat pak bobři 

vlci, losi). 

Třetím lotyšským národním parkem je Slītere (Slīteres nacionālais parks), který leží 

v severním cípu Kurzeme kolem mysu Kolka. Vyznačuje se nejen bohatou faunou a flórou, 

ale i pozoruhodnými rovnoběžnými zalesněnými písečnými valy, které se táhnou podél 

pobřeží a kdysi tvořily břeh Baltského moře. Park byl založen jako přírodní rezervace 

v roce 1921 a dnes měří 150 km2 (Česko - lotyšský klub). 
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6. NÁVRH MANAGEMENTU NP 

Otevírací doba většiny lotyšských parků bývá omezena a to jak během dne, tak 

i sezónně. Některé části parku nejsou vůbec zpřístupněny po celou část roku, do jiných 

části bývá vstup omezen pouze v některých obdobích např. období páření vzácných druhů 

zvěře nebo hnízdění ptáků. Přesná otevírací doba bývá zveřejněna na internetových 

portálech konkrétních parků či na jejich informačních letácích. 

Cesty k informačním střediskům bývají při sjíždění z hlavních tahů dobře označeny. 

Obsluha informačních center povětšinou ovládá ruštinu, angličtinu, lotyštinu, němčinu 

a v těchto jazycích bývají tištěny i letáky a doplňkové materiály k daným oblastem. 

Tyto letáky bývají zpracovány přehledně, v infocentrech bývají k mání zadarmo 

a v hojných počtech. 

 

 

Obr. č. 30: informační středisko v Kemeri 

(autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 

 

Prostor pro pohyb turistů v parcích bývá ohraničen úzkými chodníčky z přírodních 

materiálů, které svým zpracováním příliš nezasahují do krajiny a snaží se omezit volný 

pohyb turistů na minimum. Tyto trasy bývají lemovány přehlednými tabulemi, které 

obsahují nejdůležitější informace a zajímavosti o výskytu tamějších druhů flóry a fauny. 

Některé tabule bývají spojeny s odpočinkovými prostory pro turisty, např. stoly, lavičkami, 

přístřešky, zřídka sociálními zařízeními. 
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Obr. č. 31: informační tabule v Ėemeri 

(autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9 2009) 

 

Možnosti občerstvení a hygienické služby bývají umísťovány v informačních 

centrech či u hlavních silnic, většinou přímo v parku umístěny nebývají. Toto se může jevit 

jako nevýhoda, zajistí to ale minimalizací odpadků a přílišného hluku a zástavby v parku. 

Některé parky obsahují industrializované zóny v podobě menších vesnic, které oplývají 

veškerou občanskou vybaveností, hotely, kempy, restaurace a obchody nevyjímaje. 

Služeb průvodce je možno využít většinou po dohodě s pracovníky informačních 

centrech a to v několika výše uvedených jazycích (ruština, angličtina, lotyština, němčina). 

V některých parcích jsou tyto služby nabízeny pro větší skupinky turistů, v jiných nejsou 

služby průvodce poskytovány vůbec. Dostačujícím zdrojem informací jsou však nabízené 

letáky či kapesní průvodci. 

Lotyšské parky jsou proslulé výskytem vzácných druhů ptactva zejména - orel 

volavý (Aquila clanga), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), chřástal malý (Porzana parva), 

vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis), rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus), puštík 

bělavý (Strix uralensis), rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola, tisíce čápů a 

kachen. Zvláštní důraz je kladen na zamezení přístupu do okolí hnízdících ploch. Ptactvo 

obecně je oblíbeným druhem zvířat v Lotyšsku a pozorování vzácného ptactva ve volné 

přírodě je zvláštní zálibou lotyšů nazývanou v anglickém překladu „birdwatching“. 
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K provozování této relaxační volnočasové aktivity jsou v Lotyšsku zřízeny na území parku 

mnohé pozorovací věže a naučné stezky v místech častého výskytu ptactva.  

 

 

Obr. č. 32:  Divoké kachny (autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 

 

Lotyšská vláda se v posledních letech snaží o návrat lotyšské krajiny do původní 

podoby. Konkrétně v okolí jezera Engures, byl zřízený program na záchranu původních 

divokých koní a speciálního lotyšského plemene modrých krav. Tyto druhy žily na 

tamějším území před stovkami let a v současnosti můžeme počítat kusy jmenovaného 

vysoce chráněného dobytka v desítkách. Lotyšsko proto vyvíjí snahu tento dobytek množit 

a zároveň ho vrací do původní krajiny mokřadů (Kedroňová, 2010). 

 

      

Obr. č. 33, 34: Původní lotyšská kráva, vzácné plemeno modré krávy 

(autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 
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Rozmanité druhy flóry lze nalézt například v okolí rašelinišť.  

Jde zejména o rašeliník, ploník, mechy, kleče, zakrslé dřeviny. Trávy pokrývají 

vysoké procento půdy v okolí jezernatých částí Lotyšska. 

 

   

Obr. č. 35, 36: Výmladky kleče, lišejníky (autor: Sabrina Kedroňová, 23. 9. 2009) 

 

Většina chráněných oblastí byla stanovena v severní a východní Evropě v průběhu 

posledních 20 nebo 30 let, mnoho z nich bylo přeměněno v tradiční rekreační lokality, 

například v Lotyšsku, podél Baltského pobřeží a v horských oblastech. 

Nejvýraznější projevy managementu použité v těchto oblastech jsou omezujícího 

charakteru. Jde zejména o pravidla a předpisy, ale také zákazy, ačkoliv jejich respektování 

ze strany veřejnosti může být poměrně nízké.  

Odborníci z oblasti managementu se kromě zmíněných omezení věnují vzdělávání 

budoucích řídících pracovníků s ohledem na odbornou přípravu a kvalitu následujících 

generací managerů v oblasti rekreace nebo eko-turistiky. 
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7. ZÁVĚR 

Tvorba této bakalářské práce byla pro mne přínosnou a zábavnou činností, jelikož 

přinesla hlubší pohled na situaci a podmínky panující v překrásné zemi, jíž Lotyšsko  

bezpochyby je. 

Cílem této práce bylo zhodnotit a vytvořit ucelený pohled na charakteristiku 

jednotlivých parků Lotyšska, zejména z fyzicko-geografického hlediska. Lotyšsko ač 

neoplývá množstvím nerostného bohatství je i tak schopno efektivně využít zdroje rašeliny, 

sloužící jako topivo. 

Příroda v Lotyšsku je velmi rozmanitá, především na rostlinstvo a zvířectvo, což se 

také projevuje v aktivní ochraně přírody na úrovni oblastí i druhů zvěře. Ochrana přírody 

je rovněž poměrně dobře zavedena ve smýšlení rurálního obyvatelstva Lotyšska.  

Nejen ČR, ale i ostatní státy by se mohly do budoucna minimálně inspirovat 

postojem Lotyšska k ochraně přírody. 

Kromě fyzické krajiny a její nedotčené přírodní krásy je v Lotyšsku kulturním 

a historickým pokladem více než 75 hradů a zřícenin datovaných do středověku i jiných 

epoch, množství muzeí, galerií a kulturních akcí, které lze nalézt po celé zemi.   

Proč se jet podívat do Lotyšska? Především pro krásu zachovalé přírody, pro zemi 

bohatou na čistý vzduch, vodu, půdu, rybolov, pro zážitky z jízdy na koni, či fotografování 

fascinující přírody. Také dopravní infrastruktura je na poměrně dobré úrovni a např. 

železnice snesou srovnání i s těmi západoevropskými. 
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Obr. č. 1: Pobřežní zóny chráněné v rámci soustavy Natura 2000 
(zdroj:   European Environment Agency) 
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Obr. č. 2: Soustava chráněných území Natura 2000 

(zdroj: European Environment Agency) 
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Obr. č. 3: Mapa přírodní oblasti (zdroj: propagační materiál Lotyšska) 
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Obr. č. 4: Mapa NP Gauja (zdroj: propagační materiál Lotyšska) 
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Obr. č. 5: Mapa NP Ėemeri (zdroj: propagační materiál Lotyšska) 
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Obr. č. 6: Mapa NP Slītere (zdroj: propagační materiál Lotyšska) 

 


