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ABSTRAKT 

Ve své práci vás seznámím s historií, přírodními i technickými pamětihodnostmi 

největšího národního parku v České republice – NP Šumava. Cílem mého snaţení bylo 

ukázat na krásu a jedinečnost dané lokality. Studovala jsem přírodní poměry úzce 

související s přírodními pamětihodnostmi a dále jsem se soustředila na šumavskou historii 

spolu s lesnickou tradicí. Jmenovala jsem významné osobnosti a události, jeţ se o vznik 

NP Šumava přičinili. Památky jsem volila na základě svého uváţení s cílem zmínit cenné, 

významné lokality i zajímavé technické stavby. Snaţila jsem se podat ucelený pohled na 

NP Šumava v rámci zadání mé práce. 

 

Klíčová slova: Šumava, historie, příroda, památky, lesnictví  

ABSTRACT 

In my bachelor’s thesis I have focused on history, natural attractions and technical sights of 

largest national park in the Czech Republic -Šumava. My aim was to show the beauty and 

uniqueness of the area. I have studied natural conditions, closely related to the natural 

sights. Then I focused on the Šumavian history along with forestry tradition. I have listed 

important people and events that brought emergence of the Šumava National Park. Sights 

have been chosen to mention important areas and interesting technical buildings. Within 

frame of my work I also tried to give a comprehensive view of the Šumava National Park. 

 

Keywords: Šumava, history ,nature, sights, forestry 

  



OBSAH 

1. Úvod ..................................................................................................................... 1 

2. Přírodní poměry Šumavy ........................................................................................ 2 

2.1 Geologie .................................................................................................................. 2 
2.1.1 Regionálně geologické dělení ..................................................................................................... 3 

2.2 Geomorfologie Šumavy ............................................................................................ 5 
2.2.1 Geomorfologický vývoj ............................................................................................................... 5 

2.3 Klimatické podmínky ................................................................................................ 7 

2.4 Hydrologie ............................................................................................................... 8 

2.5 Pedologie .............................................................................................................. 10 

2.6 Flóra ...................................................................................................................... 11 

2.7 Fauna .................................................................................................................... 15 

3. NP Šumava, účel a cíle NP .................................................................................... 19 

3.1 NP Šumava ............................................................................................................ 19 

3.2 Účel a současná ochrana NP ................................................................................... 19 

3.3 Zonace NP ............................................................................................................. 20 

3.4 Současný stav šumavských lesů .............................................................................. 21 

4. Historie NP Šumava ............................................................................................. 22 

4.1 Historie ochrany Šumavy ........................................................................................ 22 

4.2 Historie lesnictví na Šumavě ................................................................................... 23 

5. Přírodní pamětihodnosti Šumavy ......................................................................... 24 

5.1 PP Modravské slatě................................................................................................ 25 

5.2 PP Vltavský luh ...................................................................................................... 27 

5.3 PP Povydří ............................................................................................................. 28 

5.4 Jezero Laka ............................................................................................................ 30 

5.5 Černé a Čertovo jezero ........................................................................................... 31 
5.5.1 Černé jezero ............................................................................................................................. 31 
5.5.2 Čertovo jezero .......................................................................................................................... 32 

5.6 Boubínský prales.................................................................................................... 33 

6. Technické pamětihodnosti Šumavy ...................................................................... 36 

6.1 Schwarzenberský plavební kanál ............................................................................ 36 

6.2 Vchynicko – tetovský kanál .................................................................................... 39 

6.3 Čeňkova Pila .......................................................................................................... 40 

6.4 Přehradní nádrž Lipno ............................................................................................ 41 
6.4.1 Lipno I ....................................................................................................................................... 42 
6.4.2 Lipno II ...................................................................................................................................... 43 

7. Závěr ................................................................................................................... 44 



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................... 45 

SEZNAM POUŽITÝCH ELKETRONICKÝCH ZDROJŮ .......................................................... 46 

SEZNAM OBRÁZKŮ ...................................................................................................... 47 

Seznam použitých zkratek ........................................................................................... 49 

 



Petra Hellebrandová:Šumava 

1 

2011 

1. ÚVOD  

Ve své bakalářské práci charakterizuji NP Šumava spolu s jeho přírodou a 

pamětihodnostmi. Danou práci jsem si zvolila, jelikoţ se domnívám, ţe šumavská krajina 

je opravdu jednou z našich nejkrásnějších přírodních lokalit. Začátek své práce věnuji 

přírodním poměrům na Šumavě, jeţ úzce souvisí s charakterem a reliéfem dané lokality. 

Jelikoţ je Šumava stanoviště cenných biotopů, zmiňuji vzácné a ohroţené rostlinné i 

ţivočišné druhy. Dále podávám základní faktografické údaje o NP spolu s cílem a 

současným stavem šumavských lesů. V historii zmíním výrazné osobnosti a události, jeţ se 

o vznik NP přičinili. Z mnoţství především přírodních pamětihodností vyberu lokality 

z mého pohledu velmi zajímavé a jedinečné.  O těchto památkách nejprve podám obecné 

informace a dále se je pokusím charakterizovat z přírodního hlediska. V kapitole 

přírodních památek vás asi nepřekvapím svým výběrem nejznámějšího rašelinného 

komplexu Modravské slatě a následným popisem malebné lokality -  přírodní památka 

Povydří. Z ledovcových jezer, jeţ jsou pro Šumavu charakteristické, vyberu asi 

nejkrásnější z nich – jezero Laka. Nemohu také opomenout dvě nejznámější ledovcová 

jezera Černé a Čertovo, která sice nejsou zahrnuta do NP Šumava, ale náleţí do jeho 

ochranného pásma, tedy do CHKO. Rozepíši se také o druhém největším chráněném 

nivním komplexu, přírodní památce Vltavský luh. Jelikoţ je šumavská krajina známá svou 

lesnickou činností, nelze vynechat asi nejkrásnější a pro Šumavu tolik charakteristický 

Boubínský prales.  

Z technických pamětihodností se zaměřím na známé Rosenauerovy plavební kanály, 

především tedy Schwarzenberský plavební kanál, jakoţto dominující technickou 

pamětihodnost celé Šumavy a unikátní vodní dílo své doby. Lipenská vodní přehrada je 

zde zmíněna jako naše největší vodní přehrada a zároveň také jako významná technická 

památka. 

Ve své práci se budu snaţit upozornit na unikátnost NP  Šumava. Myslím, ţe je ve 

všeobecném zájmu, uchovat charakteristický vzhled krajiny s cennými lesními 

ekosystémy, neboť šumavská krajina, jak jsem se ve své práci přesvědčila, je opravdu 

ojedinělou a nenahraditelnou přírodní lokalitou.  
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2. PŘÍRODNÍ POMĚRY ŠUMAVY 

2.1 Geologie  

Šumavská krajina je z geologického pohledu poměrně pestrá. Během staletí zde probíhaly 

horotvorné pochody, povrch byl v minulosti několikrát vyzdvihován, poté zarovnáván, 

potaţmo rozlámán a erodován. K hlavním činitelům, jeţ ovlivnily geologickou stavbu NP 

náleţí intruse, zlomová tektonika a průběh moldanubického komplexu. Ze strukturního 

hlediska mají moldanubické horniny charakter monoklinálně uloţeného souboru – 

dominantní metamorfní foliace. Tato oblast byla původně tzv. parovina. Alpsko – 

karpatská orogeneze způsobila rozdělení této původní paroviny na jednotlivé kry. 

V současnosti je dokázán tektonický neklid v této oblasti. Dá se říci, ţe zájem o důkladné 

prozkoumání a geologický výzkum není v dané oblasti na špičkové úrovni. Ovšem 

v průběhu posledních let se zájem o geologii v této oblasti začíná opět zvyšovat (Albrecht 

et al., 1986). [1] 

Vlivem vnějších i vnitřních činitelů se na povrch dostaly horniny tvořené pod povrchem. 

Charakteristické pro danou lokalitu jsou zejména různé druhy rul a granitů. V šumavské 

krajině převládají především horniny metamorfované a hlubinné vyvřeliny. V šumavské 

krajině nalezneme skalní útvary, mohutné terénní vyvýšeniny, ledovcové kary a morénové 

valy. Známy prales Boubín tvoří z velké části ruly. Známá jsou také kaňonovitá údolí, 

která vznikala vlivem zařezávání vodních toků. Na pláních jsou charakteristická rašeliniště, 

vznikající z důvodu hromadění vody na plochém povrchu. Díky nim jsou dodnes 

zachované rostlinné druhy, které přeţily dobu ledovou. [1] 

Albrecht et al. (1968) tvrdí, ţe jestliţe vezmeme v úvahu celou oblast Šumavy i jejího 

podhůří, můţeme ji z geologického hlediska řadit jako součást krystalinika českého 

masívu.  

Konkrétně se jedná o šumavskou větev moldanubika.  Poměrně rozsáhlá část šumavského 

území patří do moldanubického masívu. Malá část území konkrétně okolí Klatov patří do 

středočeského plutonu. Šumavské moldanubikum se skládá z krystalických břidlic, které 

jsou různě metamorfované, migmatitů a granitoidů.  Metamorfóza hornin je způsobena tzv. 

moldanubickou ektogenezí. Stáří moldanubika se řadí do staroproteozoika aţ 

mladoarchaika, není to však jednoznačně prokázáno (Albrecht et al., 1968). [1] 
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2.1.1 Regionálně geologické dělení 

Dle Mackovčina a Sedláčka (2003) lze samotný NP Šumava z geologického pohledu 

rozdělit na dva základní celky – moldanubikum a moldanubický pluton s následnou 

charakteristikou: 

A) Moldanubikum – zde patří středně aţ silně metamorfované horniny jako jsou pararuly 

a migmatity se sloţkami kvarcitů a erlánů a dalších petrografických sloţek. Jedná se o tzv. 

jednotvárnou skupinu. Stáří dosud není s přesností určeno. Moldanubiku v této oblasti se 

však připisuje vznik zhruba od spodního proterozoika s trváním do staršího paleozoika. 

Rovněţ stáří vrásnění v moldanubiku není prozatím s přesností určeno. Nejnovější 

průzkumy se opírají o dva tektonometamorfní procesy. Starší z těchto procesu je nazýván 

raně variský a mladší varinský. Starší proces je raně variský a mladší variský souvisí 

s vývojem svrchnopaleozoických orogenů. [1] 

 B) Moldanubický pluton – zde patří větší granitové (ţulové) intruze. Konkrétně se jedná 

o masiv Plechého, masiv Vydry, prašilský masiv a vyšebrodský masiv. Dále zde patří 

granitovitá (ţulová) tělesa drobnějšího charakteru, jeţ nacházíme v jejich okolí. Intruze 

jsou varinského stáří, svrchnopaleozoické. Granit weinsberského typu (349 mil. let) – 

starší, granit eisgrarnského typu (316 mil. let) - mladší. Granit rastenberského typu 

můţeme nalézt v jihovýchodní části Šumavy, přesněji v jiţní polovině Ţelnavské 

hornatiny. Charakteristický pro tento typ jsou ţulové porfyry a tzv. ţilné ţuly jako ţilný 

doprovod. [1] 

Albrecht et al. (1986) jihočeské moldanubikum na základě petrografických vlastností dělí 

do 5 skupin s následným popisem:  

1. série – okolí Prachatic a Vimperka – tato nejstarší asi jednotvárná série kilometrových 

mocností pochází z hlubších patrií vrstevního sledu.  Horniny se původně usazovaly 

v hlubokých částech geosynklinály v podmínkách tektonického klidu a dostatku jílovitého 

i písčitého materiálu, břidlice a drobové břidlice. Probíhala opakovaná metomarfóza a 

postupně z nich vznikají především biotické pararuly a migmatity. Podíl vápenců a erlanů 

je v jednotvárné sérii zcela nepatrný. Grafitické horniny a křemence zde chybí. 

2. série – jedná se o slabě migmatizovanou sérii. Odlišuje se od jednotvárné série hlavně 

sloţkami krystalických vápenců, erlanů, amfibolitů, grafitických hornin a křemenců. Vznik 

je rovněţ intenzivní metamorfózou břidlic a drob, ale v podmínkách tektonického neklidu 
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v mělkých částech geosynklinály v blízkosti pevniny. Charakterizovat tuto sérii je moţno 

jako mocný komplex pararul a sloţkami zmiňovaných hornin. V šumavské oblasti se tato 

série vyskytuje ve dvou odlišných oblastech, jeţ odděluje poměrně široký pruh jednotvárné 

série.  

Výskyt je tedy:  

a) na Českokrumlovsku – zde je vývoj pestřejšího charakteru, jelikoţ jsou zde ve větším 

mnoţství zastoupeny amfibolity a grafitické horniny. Obsahuje také menší mnoţství 

křemenců.  

b) v okolí Sušice – zde je vývoj jednotvárnějšího charakteru. Obsah vápencových sloţek 

větších mocností. 

3. série – okolí Ţelezné rudy a Nýrska – jedná se o tzv. sérii Královského hvozdu. Tato 

série je charakteristická svým stupněm metamorfózy, tektonickou polohou a 

petrografickým sloţením. Lze ji povaţovat za určitý přechod mezi jednotvárnou a pestrou 

sérii. Dále je rozděluje: 

a) na spodní stupeň = drobový. Vzniká za tektonického neklidu z původních drob a 

pískovců. Obsahuje sloţky jílů a vápenců.  

b) na svrchní stupeň = břidlicový. Tento stupeň se vyvíjí z předchozího drobového s větším 

přídavkem jílového materiálu. Slabší metamorfózou vznikají svory, svorové ruly a pararuly 

se sloţkami krystalických vápenců, erlanů, kvarcitů. Občasně se vyskytují ortuly a 

ortoamfibolity. 

4. série – Kaplická série. Charakteristická pro okolí Frymburka a Vyššího Brodu. 

Kaplickou sérii můţeme povaţovat za navazující sérii Královského hvozdu jihovýchodním 

směrem. Vzniká z poměrně jednotvárných sedimentů flyšového charakteru. Tvoří ji 

dvojslídné pararuly, svory a občasně se vyskytují sloţky vápenců a křemenců. 

Charakteristická je niţší metamorfóza dané oblasti. 

5. série – Jihočeský granulitový komplex. Má celkově velký plošný rozsah. 

Charakteristické pro danou oblast je rozdílné sloţení výchozích hornin, vysoký stupeň 

metamorfózy a tektonická stavba. Je tvořena z různých typů bezslídných granulitů, 

jemnozrnných „granulitových rul“ a z amfibolitů. Kyselé i bazické horniny jsou navzájem 

spojeny. Granulitový komplex se skládá ze tří masivů, jeţ mají čočkovitý tvar – Blanský 

les, prachatický masív a křišťanovský masív. 
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Kvartérní uloţeniny mají z velké části polycyklický vývoj a jsou polygenetického 

charakteru. Převaţují zde deluviální uloţeniny kongelifukčního původu, ve značné míře se 

rovněţ vyskytuje rašelina. Méně uţ jsou zastoupeny sedimenty ledovcového původu. 

Obzvláště pestře je vyvinuta série fluviálních uloţenin budující širokou nivu Vltavy ve 

Vltavické brázdě. Stratigrafické zařazení kvartérních uloţenin je do pleistocénu aţ recentu. 

Sloţení svahových sedimentů je do značné míry proměnlivé. Kamenná moře jsou spjata 

s mrazovými sruby (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

V současné době jsou krystalické horniny Šumavy vyuţívány pouze v menší míře. Okolí 

Kašperských Hor a Hartmanic bylo v minulosti vyuţíváno pro hornickou těţbu zlata. 

V Pošumaví se do dnešní doby hlubinným způsobem získává grafit. Rašelina byla zejména 

ve 2. polovině 20. století průmyslově těţena na loţiscích Vlčí Jámy, Soumarský most i 

v lokalitě Borková (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

2.2 Geomorfologie Šumavy 

Šumavská krajina se zcela určitě řadí do kategorie nejstarších a nejrozsáhlejších pohoří, co 

se střední Evropy týká. Je to komplikovaná klenbovitá struktura hornin. Tyto horniny byly 

varisky metamorfované v moldanubiku. Šumavská krajina je známá svými destrukčními i 

denudačními procesy. Celkově je šumavské pohoří ukloněné na severovýchod a rozkládá 

se po obou stranách státní hranice. Na jihovýchodě ji ohraničuje dunajský zlomový systém, 

na severovýchodě pošumavský zlomový systém. Nelze opomenout také bavorský 

křemenný val, coţ je velmi význačný tektonický prvek, jeţ lemuje nejvyšší úpatí Šumavy. 

Hlavní orografické jednotky odpovídají neotektonickým strukturám tzv. 

brachyantiklinálám a brachysynklinálám. V Šumavském pohoří probíhá evropské rozvodí 

mezi Černým a Severním mořem. V rámci geomorfologického celku je rozloha Šumavy 

skoro 1700 km
2
, délka dosahuje 120 km a maximální šířka činí cca 25 km. Střední 

nadmořská výška lokality je 921,5 m a průměrný sklon svahů je 7,6 stupně (Mackovčin, 

Sedláček, 2003). [2] 

2.2.1 Geomorfologický vývoj 

Dle Albrechta et al. (1986) je moţno v rámci geomorfologického vývoje danou oblast 

rozlišit na dvě základní vývojové etapy s následnou charakteristikou: 

1) Starší etapa – tato etapa je ukončena na konci druhohor, resp. skončila v průběhu 

starších třetihor. Charakteristický je vznik zarovnaného monotónního povrchu, tzv. 
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mesozoicko - paleogenní parovina s nadmořskou výškou 150-250 m. Tato parovina měla 

hluboko zvětralý povrch, který pokrýval plášť z kaolinitických zvětralin o velké mocnosti. 

Jeho bazální zbytky se zachovaly v mocnosti aţ 30 m. Jak jiţ bylo zmíněno, původní 

povrch byl zarovnaný. Vlivem následujících neotektonických deformací jej ale v současné 

době nacházíme rozpadlý a dislokovaný v nadmořských výškách od 400 m aţ po 1500 m. 

2) Mladší neotektonická etapa – začíná pozvolna koncem starších třetihor. 

Charakteristická je vyklenutím starého zarovnaného krystalinického podkladu šumavské 

oblasti, tzv. šumavská megaantiklinála. Na konci třetihor a především ve starších 

čtvrtohorách podléhá šumavská oblast mladší orogenezí, která podle doposud zjištěných 

informací není do dnešní doby ukončena. Vlivem účinků vertikálních pohybů a lokálního 

smršťování vznikají v průběhu cca 5 miliónů let různě velké deformace vrásového typu 

nazývané šumavské antiklinórium. 

Šumava se skládá ze šesti geomorfologických podcelků. Z těchto podcelků jsou 

nejrozlehlejší Šumavské pláně. Nacházejí se v nadmořské výšce okolo 1000 m. Šumavské 

pláně dělíme do pěti geomorfologických okrsků. Jejich rozloha je zhruba 670 km2 a 

nejvyšší bod Šumavských plání je Velká Mokrůvka (1370 m. n. m.). Pláně nacházíme 

v centrální části pohoří, kde nepostoupila zpětná eroze vodních toků. Povrch, který je 

moţno definovat jako vyzdviţený zbytek starého zarovnaného reliéfu, je dlouhý cca 60 

km, široký cca 20 km a je mírně zvlněný. Ploché horské hřbety přecházejí pozvolnými 

svahy do mělkých depresí nebo do širokých údolí, která bývají vyplněna v mnoha 

případech rašeliništěm (Albrecht et al., 1986). 

 

Na severozápad, v okolí Ţelezné Rudy, se táhne Ţeleznorudská hornatina s rozlohou cca 

200 km
2
. Nejvyšší bod je Jezerní hora nad Černým jezerem (1343 m. n. m.). Trojmezenská 

hornatina je situována na jihovýchodě k Vyšebrodskému průsmyku. Rozprostírá se na 360 

km
2
. Právě v této oblasti leţí nejvyšší hora Šumavy – Plechý (1378 m. n. m). Boubínská 

hornatina, s nejvyšším vrcholem Boubín (1362 m. n. m.), je nejvyšší součástí 

vnitrozemského pásma Šumavy. Její rozloha je skoro 130 km
2
. Ţelnavská hornatina 

plynule navazuje na Boubínskou hornatinu a má rozlohu cca 180 km
2
. Známý je vrchol 

Kníţecí stolec (1226 m. n. m.). Vltavickou brázdou, která se rozprostírá na 136 km
2
, 

protéká horní Vltava. Tvoří rozhraní mezi pohraničním a vnitrozemským pásmem. 
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Vltavickou brázdu definujeme jako hluboké údolí se spoustou rašelinišť (Albrecht et al., 

1986). [2] 

K nejvýraznějším vlivům v oblasti formování povrchových tvarů Šumavy řadíme alpínské 

vrásnění ve třetihorách a působení vlivu střídání dob ledových a meziledových ve 

čtvrtohorách. Vyvíjení Šumavy z geomorfologického hlediska můţeme prokazatelně 

sledovat od konce druhohor, díky ukončení platformního vývoje původně zarovnaného 

povrchu. Díky podmíněným geomorfologickým vlastnostem nacházíme na Šumavě 

početné morfologicky výrazné útvary, jako jsou mrazové sruby, skalní hradby, balvanité 

sutě nebo balvanová moře. Dále jsou to kaňonovitá údolí, kary modelovány ledovci nebo 

jezerní morény. V neposlední řadě jsou to ojedinělé terénní útvary, jako rozsáhlá mírně 

vyklenutá tělesa vrchovištního typu, jeţ vyplňují deprese v Šumavských pláních, nebo 

ploché nivy synklinálních útvarů (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

2.3 Klimatické podmínky 

Podstatná většina Šumavy náleţí dle klimatického členění (dle Quitt, 1971) do chladné 

oblasti. Jedná o mírně chladný aţ chladný region. Části předhůří, coţ je údolí Úhlavy, 

Otavy, Volyňky, Blanice, dolní část údolí Vltavy od Lenory, jiţní svahy Ţelnavské 

hornatiny a část Českokrumlovské vrchoviny, spadá do mírně teplé oblasti. Jde o mírně 

vlhký aţ velmi vlhký vrchovinný region. Podnebí Šumavy má relativně malé roční výkyvy 

teploty s relativně vysokými sráţkami během celého roku. Je přechodového rázu mezi 

klimatem oceánským a vnitrozemským (Mackovčin, Sedláček, 2003, Albrecht et al., 

1986). 

Dle Albrechta et al. (1986) lze celkovou oblast Šumavy podle dlouhodobých studií a 

meteorologických pozorování rozdělit na dva klimaticky odlišné celky s následnou 

charakteristikou: 

Hlavní celek tvoří pohraniční pásmo Šumavy s přilehlým inverzním údolím okolo Vltavy 

a Otavy, v polohách nad 800 m a údolí Boubínské a Ţelnavské hornatiny. 

Druhý klimatický odlišný celek tvoří severní a severovýchodní svahy vnitrozemského 

pásma a přilehlá část šumavského podhůří. Pro klima této oblasti (severovýchodní svahy 

Šumavy) jsou velmi důleţité padavé větry jihozápadního směru = šumavský fén. 

V důsledku těchto větrů jsou tyto oblasti relativně teplejší, mají menší počet sráţkových 

dní v roce a niţší oblačnost, jasnější dny s delší dobou slunečního svitu. Závětrná část má 
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výhodnější klimatické podmínky v létě, oproti polohám centrální Šumavy, kde jsou lepší 

klimatické podmínky v zimě.  

Sráţkové poměry jsou typickým znakem šumavského podnebí. Pohraniční pásmo Šumavy 

především v zimním období tvoří návětří proti převládajícímu jihozápadnímu proudění. 

Důsledkem je relativně stejnoměrné rozdělení sráţek v průběhu celého roku. Členitý reliéf 

Šumavy do značné míry ovlivňuje i směr a rychlost větru. Na území celé Šumavy i jejího 

podhůří dominuje během celého roku vzdušné proudění od západu k východu. Pro území 

Šumavy jsou charakteristické časté mlhy, především ve vrcholových polohách nebo 

v uzavřených konkávních terénních tvarech (Mackovčin, Sedláček, 2003, Albrecht et al., 

1968). 

2.4 Hydrologie  

Podstatná většina šumavského území patří do povodí Labe s úmořím do Severního moře. 

Pouze malá část území, zhruba 96 km
2
, spadá do povodí Dunaje s úmořím do Černého 

moře. Hydrologie NP Šumava spolu s CHKO Šumava představuje od r. 1978 Chráněnou 

oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Důvodem zařazení do této oblasti je obsah 

mokřadních biotopů, rašelinišť, náhorní vrchoviště Šumavských plání i údolní vrchoviště 

Křemelné a Vltavické brázdy. Významově mokřady zcela příznivě ovlivňuji akumulaci 

vod i regulaci jejich toků. Proto byly r. 1990, jako komplex šumavských rašelinišť o 

rozloze 5 900 ha, zapsány v rámci Ramsarské konvence do seznamu významných 

mokřadů, jeţ mají mezinárodní význam. Mezi největší šumavské řeky patří naše hlavní 

řeka Vltava a řeka Otava. Obě zmiňované řeky pramení v centrální části pohoří 

v Šumavských pláních. Přirozená skladba hydrologie NP Šumava je tedy tvořená vodními 

toky, ať uţ povrchovými nebo podzemními, rašeliništi a ledovcovými jezery. Nelze 

opomenout, ţe do hydrologie NP Šumava patří rovněţ díla vytvořená lidskou činnosti, jako 

jsou plavební kanály, vodní nádrţe a přehrady (Mackovčin, Sedláček 2003). [3] 

Řeka Otava odvodňuje západní část NP Šumava spolu se střední části CHKO Šumava. 

„Povodí řeky má k závěrovému profilu Rejštejn rozlohu 334,6 km
2
 a z dlouhodobého 

měření dosahuje průměrně průtoku 8,26 m
3
/s.“ Řeka Otava vzniká soutokem Vydry a 

Křemelné. Významově jsou hodnotné především 3 zdrojnice Vydry se soutokem u 

Modravy – Modravský, Roklanský a Filipohuťský potok. Z významných přítoků řeky 

Křemelné jmenujme např. Slatinný a Prášilský potok. V Rejštejně je jako pravý přítok 

Otavy známa řeka Losenice. Tato řeka shromaţďuje vody ze severovýchodních okrajů 
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šumavských plání. Zajímavá jsou balvanitá koryta a strmá kaňonovitá údolí, která jsou 

viditelná v dolních úsecích Vydry, Křemelné i Losenice.  Těmto zajímavým útvarům dala 

vzniknout zpětná eroze vodních toků (Mackovčin, Sedláček 2003). 

Řeka Vltava odvodňuje jihočeské části NP a CHKO Šumava. „Povodí má k závěrovému 

profilu Nová Pec rozlohu 534, 62 km
2
 a průměrný odtok je 8,42 m

3
/s.“ Konkrétně řeka 

Vltava pramení na východním svahu Černé hory v nadmořské výšce 1354, 0 m. jako Černý 

potok. Známý je rovněţ název Teplá Vltava. Takto bývá označována po soutok 

s Vltavským potokem u Borových Lad. Z přítoku Vltavy je nejvodnatější řeka Řasice. Od 

Černého Kříţe po soutok se Studenou Vltavou dále pokračuje k Ţelnavě. Studená Vltava 

pramení v Bavorsku. U Ţelnavy začíná vzdutí přehradní nádrţe Lipno I. Tato nádrţ je 

největším uměle vytvořeným vodním dílem v celém regiónu. Jeho rozloha je 4 870 ha a 

celkový objem je 306 mil. m
3
 a průměrná hloubka je 6,5 m (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Ţeleznorudskou hornatinu odvodňuje řeka Úhlava. Ta pramení na západním úbočí Pancíře. 

Zajímavá je přehradní nádrţ Nýrsko, situována na této řece. Rozloha nádrţe je 148 ha a 

objemově pojme 20,8 mil. m
3
 vody. Kromě údolních přehrad jako jsou Lipno I a Nýrsko, 

se zde ojediněle vyskytují i bývalé plavební nádrţe, tzv. klausery. V dnešní době pro svůj 

účel jiţ zcela nevyuţívány. Největší z nich je označováno jako Ţďárské jezírko 

(Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Celkově na celém Šumavském území včetně NP Bavorský les nalezneme 8 jezer 

ledovcového původu. Z toho 5 jezer leţí na našem území. Tato jezera, vzniklá ledovcovou 

činností, se vyskytují v nadmořské výšce okolo 1000 m. Na našem území se jedná o jezera 

Černé a Čertovo, jezero Laka, Prášilské a Plešné jezero. Největší a zároveň nejhlubší je 

Černé jezero. Čelní morény, coţ jsou přirozené hráze těchto jezer, byly v minulosti, 

z důvodu shromáţdění většího mnoţství vody, uměle navyšovány. Na Šumavě se 

vyskytuje rovněţ poměrně velké mnoţství jezírek rašelinného původu. Rašelinná jezírka 

jsou přirozené vodní plochy, z níţ největší nalezneme v Chalupské slati (Mackovčin, 

Sedláček, 2003). 

Do přirozených vodních toků spadají i rybníky. Ovšem větší a významnější rybníky 

nacházíme pouze v CHKO Šumava. Pro celkovou oblast Šumavy jsou dané relativně stejné 

hydrogeologické poměry. Jeţ se vyznačují puklinovou propustností. Nacházíme zde 

deluviální, deluviofluviální a fluviální uloţeniny se zdroji podzemní vody. Pro podzemní 

vody a jejich reţim je charakteristický roční opakující se cyklus, kdy stav hladin a 
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vydatnost pramenů stoupá v jarních i letních měsících na maximum (Mackovčin, Sedláček, 

2003). 

Hydrologii na Šumavě představují tedy nejen přirozené vodní toky, ale také vybudované 

plavební kanály a náhony. V západní části Šumavy hovoříme o Vchynicko – tetovském 

plavebním kanálu, čerpající značné mnoţství vody z Vydry a v současné době slouţící pro 

účely na Čeňkově pile. V jihočeské části NP a CHKO Šumava je to, v dnešní době jiţ 

bohuţel zcela nefunkční, vodní dílo Schwarzenberský plavební kanál (Mackovčin, 

Sedláček, 2003). 

2.5 Pedologie  

Celkovou oblast Šumavy lze zcela určitě charakterizovat výškovou stupňovitostí. Území 

náleţí do regionu horských podzolů se subregionem, ve kterém převaţují především půdy 

hydromorfního charakteru. Typově na Šumavě převládají podzoly, ať uţ se jedná o 

podzoly kambizemní, humusové nebo typické. První dva zmiňované tzn. podzoly 

kambizemní a humusové dominují ve vegetačních formacích horských květnatých i 

acidofilních bučin. Podzoly typické se vyskytují jako půdní typ stupně klimaxových smrčin 

(Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Jestliţe budeme hovořit o niţších polohách Šumavy, tak zde jsou zastoupeny tzv. rezivé 

půdy, tzv. kryptopodzoly. Např. v okolí Horské Kvildy se nachází kryptopodzoly typické i 

rankerové. Tyto půdy plynule přecházejí ke kyselým kambizemím aţ do vrchních části 

Šumavy. Tyto kambizemě se vyskytují spolu s pseudogleji. V okolí Lenory nebo na levém 

břehu přehradní nádrţe Lipno I můţeme tyto půdy zkoumat spolu s eolickou nebo 

štěrkovitou příměsí. V okrajových částech Ţeleznorudské hornatiny i v severovýchodních 

svazích Šumavských plání převládají kambizem dystrické půdy spolu s kambizemí 

typickou nebo podzolovanou varietou (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Na pevných horninách, konkrétně na výchozech pevných hornin a kamenných sutích, se 

v oblastech kambizemí a podzolů vyvinuly rankery, které jsou typické např. mezi 

Modravskou horou a Čertovým vrchem. Litozemě jsou typické pro svahy vzniklé na 

rulovém podkladu. Vyskytují se např. v oblasti Skalky a Jezerného hřbetu, kde se v zónách 

podzolu vytvořily jako vloţky nevyvinutých půd. Především v oblastech Prášily a Srní jsou 

zastoupeny pseudogleje. V nivách podél toků a v pramenných oblastech se hojně vyskytují 

gleje oranozemní, kambické a ojediněle i gleje typické (Mackovčin, Sedláček, 2003). 
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Na rašeliništích, v ostrůvcích podél potoků i pramenů jsou rozšířeny především 

organozemě vrchovištního a přechodového typu, coţ je typická nebo glejová organozem 

(Mackovčin, Sedláček, 2003). 

2.6 Flóra  

V rámci vývoje květeny i jejího původu se, dle zastoupení jednotlivých rostlinných druhů, 

území ČR člení na fytogeografické oblasti a podoblasti. Šumava náleţí do středoevropské 

(středohorské) oblasti. Flóra šumavského podhůří je teplomilnějšího charakteru, proto se 

v rámci tohoto dělení bere jako samostatná jednotka. Významným činitelem charakteru 

dnešní šumavské flóry bylo chladné období v dobách ledových (starší čtvrtohory) a 

následné oteplování v dobách meziledových. Díky zalednění zde přibyly severské druhy, 

které se na šumavských rašeliništích a v karech dochovaly dodnes. Na rašeliništích je to 

např. bříza zakrslá (Betula nana), šícha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), 

suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum). V karech se vyskytuje např. sítina 

trojklanná (Juncus trifidus). Pod hladinou šumavských jezer jsou to výtrusné rostliny 

příbuzné plavuním – šídlatky (Isoëtes), (Albrecht et al., 1986).[4] 

 

obr. č. 1 – Suchopýrek trsnatý [1] 

Jestliţe vezmeme v úvahu oblast NP Šumava i CHKO Šumava, počet vyšších rostlin je cca 

1260 taxonů. Do oblasti NP Šumava náleţí okolo 500 druhů. Z toho 79 druhů náleţí do 

kategorie chráněných druhů. Ohroţených je 30 druhů, silně ohroţených 29 a kriticky 

ohroţených 10 druhů.[4] 

NP Šumava má relativně niţší zastoupení bezlesí a menší druhovou odlišnost luk a pastvin. 

V lučních formacích je tedy i niţší podíl taxonů. Zhruba 80% ohroţených a chráněných 

druhů se však nachází v nelesních formacích.[4] 
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Z hlediska endemických taxonů je celková oblast Šumavy relativně chudá. V minulosti se 

zde vyskytoval známý hořeček mnohotvárný (Gentianella praecox subsp. Praecox). Ten je 

bohuţel v současné době jiţ téměř zcela vyhynulý. Jestliţe vezmeme v úvahu rozšíření 

v rámci Českoněmecké vysočiny, můţeme ale jmenovat např. oměj šalamounek (Aconitum 

plicatum), prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza majalis subsp. Turfosa) nebo 

zvonečník černý (Phyteuma nigrum). [4] 

  

obr. č. 2 – Hořeček mnohotvárný[2] 

Beze sporu jeden z nejvýraznějších rysů šumavské květeny je výskyt rostlin alpského 

původu. Tyto rostliny se zde dostaly během několika migračních vln v dobách glaciálu aţ 

postglaciálu. Tyto druhy nalezneme v horských šumavských pastvinách, v jezerních karech 

i v horských smrčinách.  Z významných druhů jmenujme např. psineček skalní (Agrostis 

rupestris) ţijící ve spárách jezerních stěn, vrba velkolistá (Salix appendiculata), hořec 

panonský (Gentiana pannonica), koprníček bezobalný (Ligusticum Stellina), bojínek 

švýcarský (Phleum rhaeticum), starček podalpský (Senecio subalpinus Koch), chrpa horská 

(Centaurea montana), jestřábník oranţový (Hieracium aurantiacum), čípek objímavý 

(Streptopus amplexifolius), či vrbovka nící (Epilobium nutans), (Albrecht et al., 1986). [4] 

V rámci srovnatelných středoevropských pohoří je i v šumavské květeně obsaţen určitý 

podíl glaciálně reliktních prvků.  Tyto glaciálně reliktní prvky jsou pozůstatky 

periglaciální tundry. Některé z těchto prvku jsou dochovány dodnes. Na Šumavě je 

nacházíme především ve vrchovištích a v ledovcových karech. [4] 

Flóra a vegetace se do současné podoby utvářela během zhruba posledních 20 tisíc let 

pozdního glaciálu aţ postglaciálu. Toto období netrvalo příliš dlouho, ale během něj se 

střídaly zcela rozdílné vegetační formace. Po dozvuku poslední doby ledové se začíná 

klima postupně oteplovat a zvlhčovat. Do tohoto období spadá i tvorba většiny velkých 
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šumavských rašelinišť. Do té doby převládající periglaciální tundra byla nahrazena lesem. 

Klima se relativně ustálilo, s tím pak souvisí ustálení vegetačního pokryvu. [4] 

Jedná se o stupeň listnatých a smíšených lesů pahorkatin, stupeň smíšených horských lesů 

a nejvyšších stupněm je stupeň horských smrčin (Albrecht et al., 1986). 

V oblasti listnatých a smíšených lesních pahorkatin byla původní lesní vegetace tvořena 

různými typy bučin, resp. hlavními bučinami, zde byly buky a jedle. Místy se vyskytoval 

dub zimní a lípa. Místa, která byla podmáčena, jsou charakteristická dubem letním. Díky 

pastevectví v době halštatské však dochází ke změnám původní skladby lesů. V průběhu 

prvních staletí našeho letopočtu dochází ke vzniku poměrně sušších a teplomilnějších lesů. 

Tyto lesy tvořily duby, břízy, borovice, osiky aj. Okrajově zasahují do šumavského území 

dubohabrové háje. Tyto háje jsou charakteristické souborem teplomilných druhů 

v podrostu. Za zmínku rovněţ stojí společenstva vápnomilných bučin a teplomilných 

doubrav. Společenstva pokrývala větší loţiska krystalických vápenců v Pošumaví a jejich 

porosty se dochovaly. Zástupci vápencového podkladu jsou např. okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium), vítod chocholatý (Polygala comosa), sasanka lesní 

(Anemone sylvestris), hořec kříţatý (Gentiana crucitata) a kapradina sleziník routička 

(Asplenium ruta-muraria). Zástupci teplomilných doubrav přesahující vápencový podklad 

jsou pak třeba třezalka horská (Hypericum montanum), ostřice horská (Carex montana) či 

tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), (Albrecht et al., 1986). 

V oblasti smíšených horských lesů byly na Šumavě zastoupeny hlavně květnatými 

bučinami. V jejich podrostu kvete velké mnoţství bylin např. kyčelnice devítilistá 

(Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), ţindava evropská 

(Sanicula europia), řeřišnice nedůtklivá (Cardamine impatiens) nebo mařinka vonná 

(Galium odoratum). Z keřů je typický zimolez černý (Lonicera nigra) a lýkovec jedovatý 

(Daphne mezereum). Ze stromů zde převládaly buky, jedle, smrky. Občas se v nevelkém 

mnoţství vyskytoval javor klen (Acer pseudoplatanus) a jilm drsný (Ulmus glabra Huds), 

(Albrecht et al., 1968). 

Květnaté bučiny (jedlobučiny) jako lesní typ se vyskytoval ve výškách 600 – 1100 m. 

V jihovýchodní části převládal buk, v severozápadní části jedle. V současné době jsou, 

s výjimkou Boubínského pralesa, květnaté bučiny nahrazeny kulturními smrčinami. Na 

skalách a balvanitých svazích jsou dodnes dochované suťové lesy = suťové jilmové 

javořiny. V nadmořských výškách nad 1000 m navazovaly acidofilní horské bučiny. 
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Můţeme říci, ţe se jednalo o přechod k horským smrčinám. Horské bučiny byly velmi 

důsledně nahrazeny za kulturní smrčiny (Albrecht et al., 1986). 

O přirozených smrčinách lze hovořit pouze v nejvyšších polohách Šumavy nad 1200 m 

n. m. I tyto smrkové pralesy byly pozměněny na smrkové monokultury. Na nejvyšších 

pohraničních hřebenech se však dochovaly v původním sloţení.  V dnešní době jsou 

chráněny v rezervacích např. Černé a Čertovo jezero nebo Trojmezná hora. Typičtí 

zástupci přirozených smrčin – papratka alpínská (Athyrium distentifolium), čípek objímavý 

(Streptopus amplexifolius), ţebrovice různolistá (Blechnum spirant) nebo bika lesní 

(Luzula sylvatica), (Albrecht et al., 1986). 

Dalším rozšířeným typem jsou podmáčené smrčiny. Tyto smrčiny se vyskytují okolo 

rašelinišť, okolo vodních toků zhruba 700 m n. m. Ve většině případu byly ale nahrazeny 

olšinami – olše lepkavá (Alnus glutinosa) a olše šedá (Alnus Ivana). Ze zástupců v jejich 

podrostu lze jmenovat např. blatouch bahenní (Caltha palustris), mokříš střídavolistý 

(Chrysosplenium alternifolium), křivatec ţlutý (Gagea lutea), dřípatka horská (Soldanella 

montana), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) nebo bradáček srdčitý (Listera 

cordata), (Albrecht et al., 1986). 

  

obr. č. 3 – Dřípatka horská[3] 

Na Šumavě se vyskytují rozsáhlé rašelinné komplexy. Jedná se o pozoruhodný přírodní 

úkaz. Do dnešní doby je to určitě původní součást šumavské přírody, která je nejméně 

narušená. Rašeliniště se skládají z rostlinné a ţivočišné sloţky a jejich vznik se datuje 

zhruba ke konci poslední doby ledové, jeţ utvořila zvláště vhodné podmínky pro vznik 

těchto přírodních úkazů. Podnebí bylo relativně vlhké a chladné. Rašeliniště vznikaly 

v mělkých pánvích, v plochých sedlech a v údolích, kde byla právě dostatečná vlhkost. 

V minulosti se na tvorbě rašelinišť podílely rozdílné rostliny neţ v dnešní době. 

Z významných druhů jmenujme např. blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), jejíţ 
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výskyt je v současnosti spíše vzácnosti. Později převládl známý mechorost rašeliník 

(Sphagnum palustre), jeţ utváří souvislý pokryv všech rašelinišť. Právě vlastnosti 

rašeliníku způsobují růst rašeliniště s mocností mnohdy dosahující aţ několika desítek 

metrů. Celkově rašeliniště v šumavské krajině zabírají zhruba tři tisíce ha (Albrecht, 1986). 

Albrecht et al. (1986) rozděluje šumavská rašeliniště na dva následující typy: 

a) slatě – náhorní vrchoviště – tento typ zastupují např. Jezerní slatě nebo Kvildské slatě. 

Vzácně zde můţeme objevit druhy severského původu, jako jsou např. bříza zakrslá 

(Betula nana), šícha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum) nebo suchopýrek trsnatý 

(Trichophorum cespitosum).  

b) luhy (nivy) – údolní rašeliniště – zásadní odlišnost spočívá ve výšce dřevinného 

pokryvu. Často bývají luhy neboli nivy porostlé populacemi kleče (Pinus mugo) a borovice 

blatky (Pinus uncinata). Vzácnosti těchto rašelinišť bývá rojovník bahenní (Ledum 

palustre), který se vyskytuje např. pod soutokem Vltavy. 

2.7 Fauna   

Jako v kaţdém ţivočišném společenství, je i fauna NP Šumava výsledkem dlouhodobého 

vývoje. Do dnešní podoby se utvářela během postglaciálu. Během toho získala fauna 

Šumavy většinou zásadně lesní charakter, z nichţ se značná většina ţivočichů udrţela aţ 

do dnešní doby a charakterizuje jednotlivé výškové vegetační stupně. Fauna bezlesých 

rašelinišť tvoří ojedinělé společenství ţivočichů, přeţívajících zde z období pleistocénu a 

raného holocénu. I kdyţ v této lokalitě není výrazným způsobem poškozená příroda, tak 

samozřejmě i zde došlo k narušení původní ekologické rovnováhy. Šelmy jako vlk nebo 

medvěd zde sice chybí, ale i přesto nabízí šumavská krajina poměrně pestré a zajímavé 

společenství ţivočichů. (Mackovčin, Sedláček, 2003; Albrecht et al., 1986). 

Charakteristický pro šumavské lesy je jelen evropský (Cervus elaphus) a jeho přemnoţení 

způsobuje velké škody na lesních porostech. V niţších polohách převládá srnčí zvěř. 

V nedávné době zde byl úspěšně reintrodukován rys ostrovid (Lynx lynx), který je 

povaţován za poměrně vzácnou šelmu.  
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obr. č. 4 – Rys ostrovid [4] 

Dále se zde běţně vyskytují např. kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes Foina), 

tchoř tmavý (Putorius putorius), lasice kolčava (Mustela nivalis), liška obecná (Vulpes 

vulpes) či hranostaj (Mustela erminea). Z drobných savců můţu uvést např. rejska 

horského (Sorex alpinus), jeţka západního (Erinaceus europaeus), hrabošíka podzemního 

(Microtus subterraneus), nebo veverku obecnou (Sciurus vulgaris). O poznání méně je zde 

zastoupen např. jezevec lesní (Meles meles). V lokalitě je 9 druhů netopýrů 

(Microchiroptera) a objevuje se zde i zástupce vrápence (Rhinolophus). V hojných 

křovinných porostech se vyskytuje např. plšík lískový (Muscardinus avellanarius), 

(Albrecht et al., 1986). 

Z velkého mnoţství ptactva různého druhu je to např. jestřáb lesní (Accipiter gentilis), 

nebo káně lesní (Buteo buteo). Vzácnosti NP Šumava je ostříţ lesní (Falco subbuteo), 

včelojed lesní (Pernis apivorus) a orel stěhovavý (Aquila chrysaetos). Především v jarním 

období zde můţeme zahlédnout kalouse ušatého (Asio otus), puštíka obecného (Strix 

aluco) nebo sýce rousného (Aegolius funereus). Vzácné sovy jsou zde zastoupeny např. 

puštíkem bělavým (Strix uralensis), sýcem rousným a kulíškem nejmenším (Glaucidium 

passerinum). Z dalšího ptactva jsou to hlavně holub doupňák (Columba oenas), datlík 

tříprstý (Picoides tridactylus), datel černý (Dryocopus Martin), strakapoud bělohřbetý 

(Dendrocopos leucotos) a stále ubývající populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). 

 Šumavské lesy obývá čáp černý (Ciconia nigra), také sýkory (Parus), brhlík lesní (Sitta 

europia), červenka obecná (Erithacus rubecula), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), 
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králíček obecný (Regulus regulus), budníček menší (Phylloscopus collybita), hýl obecný 

(Pyrrhula Pyrrhus). Dále běţné lesní ptactvo jako strakapoud velký (Dendrocopos major), 

sojka obecná (Garrulus glandarius) či kukačka obecná (Cuculus canorus). Ve vyšších 

polohách Šumavy je zastoupen hlavně kos horský (Turdus torquatus) a ořešník kropenatý 

(Nucifraga caryocatactes), (Albrecht et al., 1986).  

 

Obr. č. 5 – Tetřev hlušec [5]  

Z obojţivelníků je Šumava domovem např. rosničky zelené (Hyla arborea), ropuchy 

obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), čolka horského (Triturus alpestris), 

mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), kuňky ţlutobřiché (Bombina variegata). 

Slepýš křehký (Anguis fragilit), uţovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera 

berus) a ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara) zastupují v této lokalitě plazy (Albrecht et 

al., 1986). 

Na Šumavě stále více ubývá koroptve polní (Perdix perdix), křepelky polní (Perdix perdix) 

a chřástala polního (Crex crex). Ve skalách nebo v roklinách můţeme spatřit lišku obecnou 

(Vulpes vulpes) nebo jezevce lesního (Meles meles). Ve skalnatých horách se také objevuje 

vzácná pěvuška podhorní (Prunella collaris). Rašeliniště Šumavy obývají např. tetřívek 

obecný (Tetrao tetrix) nebo známa bekasina otavní (Gallinago gallinago). V jezerních 

slatích se vyskytují pozůstatky z dob ledových – bezobratlí ţivočichové jako např. 

perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia) nebo ţluťásek borůvkový (Colias palaeno). 

Známý je rovněţ vzácný glaciální relikt Šumavy myšivka horská (Sicista betulina). 

Z vodních ţivočichů lze zmínit např. lipan podhorní (Thymallus thymallus), vranka obecná 

(Cottus Gobi) nebo mihule potoční (Lampetra planeri). Nelze opomenou pramennou 

oblast Blanice, jakoţto nejvýznamnější lokalitu perlorodky říční (Margaritifera 

margaritifera) v celé České republice. V čistých vodách nejdeme také vydru říční (Lutra 

lutra), (Albrecht et al., 1986). 
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Problém ubývání typických ţivočichů pro Šumavu se snaţí řešit lesníci, ochranáři i vědečtí 

pracovníci. Z důvodu ochrany, především ohroţených druhů, optimalizují přírodní poměry. 

Průběţně přikrmují lesní kůry, vysazují divoké kočky, krkavce a kontrolují výskyt rysa. 

Zkvalitňují také biologickou ochranu lesa, rozmisťují hnízda pro dravce a sovy. V 

neposlední řadě také řeší odchyt vzácných a ohroţených druhů (Albrecht et al., 1986). 
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3. NP ŠUMAVA, ÚČEL A CÍLE NP 

3.1 NP Šumava  

Jiţ v minulosti patřila Šumava k nejkrásnějším místům v České republice. Díky své krásné 

nezaměnitelné přírodě se těšila velkému zájmu. Jestliţe hovoříme o NP Šumava, je nutné 

nejdříve zmínit CHKO Šumava, která má se samotným vznikem NP úzkou souvislost.  

Snaha o zachování unikátních míst, ochranu přírody, vzácných rostlin a ţivočichů vedla 

k vytvoření CHKO Šumava. Na základě nařízení Ministerstva školství a kultury ČSR, č.j. 

53 855/63, byla dne 27. 12. 1963  vyhlášena CHKO Šumava s původní rozlohou 1 630 km
2
 

(k novelizaci došlo roku 1975 výnosem Ministerstva kultury ČSR, čj. 5 954/75) 

Nejhodnotnější část území o výměře 685, 2 km2 byla nařízením vlády ČR č. 163/9 dne 20. 

3 1991 vyhlášena jako národní park. Nachází se v jihozápadní části Čech při statní hranici 

s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo. NP Šumava náleţí do tří okresů Klatovy, 

Prachatice, Český Krumlov a do dvou krajů Plzeňského a Jihočeského kraje. Spolu 

s navazujícím německým NP Bavorský les tvoří nejrozsáhlejší souvisle zalesněnou oblast 

celé střední Evropy. Šumava patří mezi nejstarší pohoří v Evropě. Zbývající část původní 

CHKO o výměře 944,8 km
2
 byla určena jako ochranné pásmo NP a nadále tuto funkci 

naplňuje (Němec, Pojer, 2007; Frield et al., 1991; Mackovčin, Sedláček, 2003). 

V současné době jsou na území České republiky čtyři národní parky. NP Šumava se svou 

rozlohou 685,2 km
2
 řadí na první místo. Je prameništěm naši nejznámější řeky Vltavy. NP 

se nachází v nadmořské výšce 510 – 1378 m. Nejvyšším vrcholem je Plechý (1,378 m. n. 

m.), vzniklý působením ledovce. Je to také největší souvislý komplex lesních porostů u 

nás, ale i v celé střední Evropě. Téměř tři čtvrtiny NP Šumava tvoří lesy. Jsou zde 

zachovány i velké plochy lesů s přirozenou skladbou. Proto je také hlavní náplní NP spolu 

s CHKO Šumava snaha a péče o zachování lesních ekosystému a cenných biotopů. Rovněţ 

naplňuje funkce vědecké, výchovné a rekreační (Němec, Pojer, 2007; Frield et al., 1991; 

Mackovčin, Sedláček, 2003). 

3.2 Účel a současná ochrana NP 

V roce 1990 pod záštitou mezinárodního programu Člověk a biosféra MAB se Šumava 

stává biosférickou rezervací UNESCO. V tomto roce se tedy Šumava řadí do světové sítě 

biosférických rezervací. Téhoţ roku se šumavská rašeliniště dostávají na seznam 

významných mokřadů, jeţ mají mezinárodní význam v rámci tzv. Ramsarské konvence o 

ochraně mokřadů. O dlouhodobém úsilí pro státem garantovanou přísnou ochranu 
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významných lokalit Šumavy se blíţe zmíním v kapitole Historie NP.  V současné době je 

pohyb návštěvníku NP omezen tzv. zonací daných lokalit a návštěvním řádem. Ten je 

vydáván za účelem ochrany NP před nepříznivými vlivy především turistického ruchu. 

Jedná se o obecně právní předpis, jeţ stanovuje podmínky pro pohyb a činnost osob na 

území NP. Návštěvníci NP jsou dále povinni uţívat vyznačených stezek daných lokalit 

(Mackovčin, Sedláček, 2003). [5] 

Současně je v zájmu správy NP Šumava informovat širokou veřejnost o zdejší lokalitě, o 

šumavské historii, její ochraně i moţných turistických aktivitách. Můţeme např. zmínit 

publikační činnost Správy NP jako jsou časopis Šumava nebo novinový tisk Nová Šumava. 

Vzhledem k výskytu vzácných přírodních stanovišť s cennou flórou i faunou evropského 

významu a její ochrany je Šumava také součástí projektu Natura 2000. [6, 7] 

3.3 Zonace NP  

NP Šumava je z hlediska ochrany členěn na 3 zóny. Tyto zóny jsou vymezeny na základě 

nutnosti ochrany v daných lokalitách. Snaha vyhnout se nepříznivým důsledkům 

cestovního ruchu a zachovat tak charakteristický vzhled krajiny vedla i k vymezení 

Klidových území jako součást I. zóny NP (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

1. zóna – Do první zóny NP jsou zahrnuty nejcennější a z biologického hlediska 

nejhodnotnější lokality, pralesové porosty, první generace lesa, mokřady a rašeliniště, 

vybrané vodní toky, jezera ledovcového původu, útvary nazývané kary a stanoviště 

s přirozenou skladbou. V rámci první zóny NP jsou lokality ponechány 

samoregulačnímu vývoji. Hovoříme o tzv. bezzásahové zóně. Za účelem ochrany je 

zde pohyb návštěvníku značně omezen. Pohyb je moţný pouze po vyznačených 

turistických trasách. V těchto lokalitách probíhá také téměř nepřetrţité zkoumání 

přírodních procesů a jevů. V současné době je do I. zóny NP Šumava zařazeno 135 

lokalit. Na základě stanoviště podobných ekosystému a geografické blízkosti je moţno 

charakterizovat celkově jako soubory lokalit např. Medvědí jámy, Srní, Kotlina horní 

Křemelné, Kvildské slatě, atd. (Mackovčin, Sedláček, 2003).  

2. zóna – Do druhé zóny NP jsou zahrnuty ekosystémy, jeţ jsou v různé míře nějakým 

způsobem pozměněny lidskou činností. Najdeme zde lesní ekosystémy, ekosystémy na 

zemědělské půdě i některé vodní plochy. Za účelem rozvíjení dané oblasti je zde 

moţno šetrným způsobem obhospodařovat půdu. Probíhá zde turistika omezená 

zásadami návštěvního řádu NP (Mackovčin, Sedláček, 2003). 
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3. zóna – Do třetí zóny NP jsou zahrnuta zastavěná obytná území. Toto území slouţí 

účelově pro rozvoj krajiny. Jsou zde vyuţívány zemědělské i obytné plochy 

(Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Jak jiţ bylo zmíněno, klidová území zahrnují nejhodnotnější lokality NP a navazují na I. 

zónu NP Šumava. Cílem vytvoření klidových území byla snaha ochránit vzácné ţivočišné i 

rostlinné druhy vyskytující v těchto lokalitách. Jelikoţ se jedná o druhy citlivé na 

přítomnost člověka, pohyb turistů je zde samozřejmě do značné míry omezen. V těchto 

územích probíhá nepřetrţitá snaha o neustálý vývoj konkrétních druhů populací, jmenujme 

např. tetřeva hlušce. Účelem je rovněţ zajistit stály rozvoj cenných biotopů nebo citlivých 

ekosystému, coţ se týká např. území Vltavského luhu (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

V rámci ochrany některých cenných území, bylo 25 vybraných lokalit prohlášeno jako 

přírodní památka ještě před samotným vyhlášením NP Šumava. Podstatná většina těchto 

přírodních památek byla, za účelem přísnější ochrany, v současnosti přidána do I. zóny NP. 

Zbylá část, konkrétně se jedná o 3 přírodní památky vyţadující dlouhodobější péči, byla 

zařazena do II. zóny. V současné době se také připravují k vyhlášení přírodní památky PP 

Pod Ostrohem a PP Vranoviště (Mackovčin, Sedláček, 2003).  

3.4 Současný stav šumavských lesů 

 Nedávné průzkumy, navzdory pesimistickým předpokladům, ukázaly, ţe negativní 

důsledky poškození lesů na zonálních stanovištích či na úsecích cenných kontaktních 

společenstev jsou zcela minimální nebo se neprojevují dokonce vůbec. Současná i budoucí 

péče o šumavské lesní komplexy však patří a bude patřit k základní náplni komplexního 

managementu NP Šumava i CHKO Šumava. Z hlediska uplatňování metod a odstupňování 

úrovně ochrany lesa s ohledem na přírodní hodnoty, je ochrana řízena dle dané zonace NP. 

Celkově lesní ekosystémy v NP Šumava zabírají plochu o rozloze 54 600 ha. Lze dodat, ţe 

v I. zóně NP je v současnosti 135 dílčích segmentů (lokalit), z nichţ celých 132 leţí na 

lesní půdě. V roce 2001 se ochrana I. zóny NP vztahuje na 13% lesů NP (Mackovčin, 

Sedláček, 2003). 

Péče o lesy NP v rámci ekosystémové ochrany se vtahuje i na ochranu souvisejících 

přírodních procesů. Všechny aktivity, probíhající v lesích NP, jsou v souladu právě 

s ochranou a péči o lesní ekosystémy. V rámci obnovy samoregulačních funkcí je nutno 

přijmout opatření, jeţ odstraňují hlavní příčiny ekologické nestability lesních porostů. 

Vyhlídkově se ovšem tato doba pohybuje v desítkách let. NP Šumava se s přestávkami jiţ 
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dlouhodobě potýká s problémem řešení kůrovce. Všechna opatření NP Šumava je nutno 

zvaţovat s ohledem na účinky lesů v širším kontextu, neboť vlivy lesních systému jsou 

opravdu velké. Základní princip celkové péče o lesní ekosystémy NP se zaměřuje na 

obnovu efektivní blízké druhové skladby, účel zachovat a pečovat o zbytky původní lesní 

struktury, snahu obnovit prostorovou výstavbu lesů s přirozeným charakterem, a rovněţ se 

zaměřuje na obnovu a nápravu narušeného vodního reţimu Šumavy. Současně probíhá 

snaha obnovit a zvýšit druhovou diverzitu podrostu a podpořit samoregulační procesy 

lesního ekosystému (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

V současnosti jsou především v niţších polohách hlavně kulturní lesy s domácí skladbou 

dřevin. V podhůří jsou zastoupeny především jedlové bučiny asi z 17%. Celkový charakter 

Šumavy je z 43% zastoupený smrkovými bučinami. Bukových smrčin je zde 14%. V 

rámci NP je pak obsah smrčin 25%. V těchto procentech je nejvíce čistých smrčin, dále 

pak hlavně ve vyšších polohách jeřábové smrčiny a na pláních podmáčené smrčiny. 

Suťová společenstva zaujímají 9% ze šumavských lesů a jsou zastoupeny typickým 

javorem klenem nebo jilmem horským. Rašeliniště zaujímají okolo 3% lesní půdy. Pro 

rašeliniště jsou zde typické vrchovištní kleče nebo v nevelkém mnoţství rašelinné smrčiny. 

Lesnicky cenné jsou reliktní bory a luhy olše šedé. Ty jsou zastoupeny především na 

balvanitých sutích, skalách nebo v okolí vodních toků (Němec, Pojer, 2007).  

4. HISTORIE NP ŠUMAVA 

4.1 Historie ochrany Šumavy 

Jiţ v minulosti patřila Šumava k nejkrásnějším místům v České republice. Díky své krásné 

nezaměnitelné přírodě se těšila velkému zájmu. Toho, ţe Šumavské lesy dosahují 

mimořádných kvalit, si byli vědomi jiţ lidé v dávných dobách. Zasahování do lesních 

porostů mnohým z nich sice nebylo lhostejné, avšak většina úsilí nějak ochránit nebo 

zabránit nešetrnému nakládání s unikátními lesními komplexy se setkala s neúspěchem. 

Zůstávalo pouze u teorie popř. vydávání lokálních nařízení a vyhlášek. Je řada 

významných osobností, jeţ se v minulosti zaslouţily o ochranu Šumavy. Můţeme začít jiţ 

od Karla IV., který v roce 1355 vydává v zákoníku Majetas Carolina nařízení o ochraně 

královských lesů. V roce 1436 je králem Zikmundem vydán dekret o ochraně lesní zvěře, 

dále jmenujme např. Adama Františka Schwarzenberga, který v roce 1721 vydal na svém 

panství nařízení za účelem ochrany šumavských medvědů. Roku 1754 vydávají 

Schwarzenbergové tzv. lesní řád. Vydání řádu bylo reakcí vlády ve Vídni na nedostatek 
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dřeva a upravoval celkovou péči o lesy. Jan Adolf Swarzenberg v roce 1858 zase 

prohlašuje Boubínský prales za lesní rezervaci za účelem ochrany lesního bohatství. Jezera 

ledovcového původu bylo třeba také nějakým způsobem ochránit, a to především z důvodu 

zachování unikátních biotopů dané lokality. Proto v roce 1911 Vilém Hohenzoller 

vyhlašuje největší Černé, ale také Čertovo jezero za přírodní rezervace. V témţe roce 

poslanec zemského sněmu Luboš Jeřábek podává ţádost v zemském sněmu k vytvoření 

přírodního parku na Šumavě, jeţ by zahrnul cenné lokality, ovšem tato ţádost se setkala 

s neúspěchem. Z významných osobností usilující o ochranu Šumavy nelze nezmínit ani 

známého spisovatele Karla Klostermanna, který usiloval zejména o ochranu Povydří 

(Mackovčin, Sedláček, 2003; Albrecht et al., 1968). 

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty byly v roce 1933 za účelem ochrany 

vyhlášeny jako státní přírodní rezervace lokality: Boubínský prales, Buková slať, Jezerní 

slať, Lipka, Trojmezná hora, Černé a Čertovo jezero, Mlynářská a Rokytská slať. O 

celkovou ochranu Šumavy, jako zřízení NP, usiloval v roce 1946 zoolog Julius Komárek, 

ovšem ani tato snaha nebyla úspěšná.  V roce 1961 vzniká instituce Ochranářský průzkum 

Šumavy, která o rok později připravuje návrh na ochranu šumavských lokalit. Návrh byl 

schválen a v roce 1963 se Šumava stává třetí nejstarším a největším velkoplošným územím 

u nás. Dne 27. 12. 1963 byla vyhlášena CHKO Šumava zahrnující cenné lokality. Roku 

1991 bylo završeno dlouholeté úsilí všech milovníku Šumavy vyhlášením NP Šumava, 

stanovující podmínky přísné ochrany nejhodnotnějších lokalit (Mackovčin, Sedláček, 

2003; Albrecht et al., 1968). 

4.2 Historie lesnictví na Šumavě 

Rozhodla jsem se v souvislosti s historií Šumavy zmínit i historii lesnictví, jelikoţ je uţ od 

pradávna neoddělitelnou součástí tamějších tradic. Lesnická historie spadá jiţ do 13. 

století, kdy se poprvé objevuje cílené odlesňování. Prvotně měly šumavské lesy funkci 

lovišť a náleţely pouze králi, šlechtě, popř. církvi. Snaha o získání zemědělské půdy aţ 

příliš často vedla ke kácení lesních porostů. Pouze malá část vytěţeného dříví slouţila pro 

vývozní účely. Většina byla zuţitkována pro vlastní potřebu majitele a zaměstnanců. Péče 

o lesy byla jiţ od počátku relativně dobrá. Lesmistři zde prvotně vysazovali listnaté stromy 

a zakládali smíšené porosty. Ty se do dnešní doby dochovaly pouze ojediněle. Cenné 

úseky se staly přírodními rezervacemi jako např. Boubínský nebo Ţofínský prales. 

Postupem času se dříví stávalo stále cennějším. To vedlo k vydávání prvních lesních 
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předpisů, jako např. V roce 1690, kdy bylo v českém Krumlově vydáno kníţecí nařízení o 

ochraně lesů, včetně zákazu do té doby běţného vypalování lesů (Němec, Pojer, 2007). 

Na počátku 18. století měli lesníci a myslivci mezi sebou vzájemné neshody, které měly za 

následek opětovné vypalování lesů, vysekávání mlází, a myslivost celkově upadla. Okolo 

r. 1722 jsou vydány nové lesní řády, jeţ situaci zklidnily, ale původní skladba lesa je 

narušená. Dochází k pozvolnému ustupování takových stromů, jako jsou duby a buky. 

Celkově převládá smrk a jedle, v niţších polohách to pak jsou především borovice. 

Narušení původní rovnováhy lesního ekosystému má za následek ničivé kalamity. Např. 

v letech 1868 – 1890 postihla Šumavu kalamita, jeţ zdevastovala především v centrální 

Šumavě obrovské lesní porosty. Díky obrovskému mnoţství nezpracovaného dřeva postihl 

Šumavu další problém v podobě rozšířeného kůrovce, coţ vedlo k dalším ztrátám (Němec, 

Pojer, 2007). 

Jako pomocná síla pro zpracování dřeva přicházejí na Šumavu pracovníci z jiných zemí, 

kteří s sebou přinášejí i nový typ nástrojů, které se zde ihned uchytily, např. známá 

šumavská sekyra s dlouhou násadou. Se vzrůstající těţbou dříví souvisí i otázka odvozu 

dříví z lesa. Do té doby vyuţívaný dobytek a koně na práci nestačili. Vzniká myšlenka 

vyuţití vodních toků. Prvotní pokusy však neuspěly, neboť celkové ztráty přesahovaly aţ 

50%. V tomto období probíhá na vodách stavba menších lesních pil a na konci 18. století je 

pak postaveno jedinečné vodní dílo – Schwarzenberský plavební kanál (Němec, Pojer, 

2007). 

Obdělávání zemědělských ploch na Šumavě je charakteristické pro 19. století. V lesích se 

vysazovaly borovice a modříny, ale bohuţel pouţívané osivo pocházelo z jiných oblastí, 

coţ vedlo ke vzniku nekvalitních kultur a budoucích porostů. Po nástupu ţeleznice se opět 

zvyšuje poptávka po dřevě. Na Šumavě se začínají vysazovat smrky a borovice. Lesní řády 

jsou nahrazovány popisy lesů a předpisy pro hospodaření dle jednotlivých porostů. Na 

počátku 20. století se začínají uplatňovat i v lesnictví vědecké výzkumy. (Němec, Pojer, 

2007). 

5. PŘÍRODNÍ PAMĚTIHODNOSTI ŠUMAVY 

Celkově je v NP Šumava vyhlášeno 25 území, řadících se do kategorie přírodních památek 

dle zákona č. 114/1992 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky. Jedná se o maloplošná, obzvláště 

chráněná území z hlediska především přírodovědeckého významu. Z hlediska přísnější 
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ochrany jsou také zařazeny do I. zóny NP. Návštěvníci jsou v těchto lokalitách povinni 

vyuţívat pouze vyznačené turistické trasy a samozřejmě dodrţovat pravidla návštěvního 

řádu NP. Jako přírodní památka jsou označovány pro Šumavu tolik typická rašeliniště, ať 

uţ se jedná o náhorní rašeliniště, tzv. slatě, nebo o údolní nivní rašeliniště, tzv. luhy. Dále 

jsou zde zmíněny jezera ledovcového typu. Samotná jezera označení PP nenesou, ale řadí 

se ke klidovým lokalitám těchto památek. Jako přírodní pamětihodnost lze brát v úvahu i 

významné přírodní rezervace, které nalezneme zejména v ochranném pásmu NP, tedy 

v CHKO Šumava (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

V rámci této kapitoly bych vás chtěla seznámit se mnou vybranými přírodními 

pamětihodnostmi, které povaţuji za nejkrásnější, které se v NP Šumava dají naleznout. 

5.1 PP Modravské slatě 

Všeobecné informace 

Svou rozlohou 315 ha se jedná o největší, ale také nejzachovalejší celek rašelinišť 

vrchovištního typu na Šumavě. Jelikoţ se jedná o nejcennější území, jsou od roku 1989 

chráněné jako přírodní památka. Také jsou na seznamu UNESCO dle tzv. Ramsarské 

konvence o ochraně mokřadů, nabývající mezinárodního významu. Nacházejí se v I. zóně 

NP Šumava a jsou také součástí Klidového území Modravské slatě.  Jsou situovány 

v nadmořské výšce 1000 – 1100 m. Mnoţství vody, pocházející ze suťových pramenů, se 

kumuluje na rulovém nebo kyselém podkladu. V lokalitě jsou příhodné podmínky pro 

vznik rašeliny. Zajímavostí dané lokality je určitě maximální mocnost zdejší rašeliny, 

dosahující aţ 8 m mocnosti. Rašeliniště vznikají jiţ od dob ledových aţ po současnost. 

Rostou do všech směrů a fungují jako dobrá zásobárny vody, proto zde také pramení 

mnoho potoků. Modravské slatě jsou odvodňovány Roklavským potokem. Tento potok 

spolu s Modravským potokem slouţí jako zdrojnice řeky Vydry. Komplex Modravských 

slatí se skládá z Přední a Zadní Mlynářské slatě, Rokytecké slatě, Javoří slatě, Rybárenské, 

Roklanské, Hraniční, Cikánské a Novohuťské slatě (Rubín et al., 2003).  

Mlynářská slať je známa svými třemi jezírky. Můţeme zde spatřit i porosty borovice 

blatky (Pinus uncinata). V Raklavské a Rokytecké slati můţeme najít okolo 60 jezírek 

rašelinného typu. Mlynářská a Rokytecká slať jsou jiţ od roku 1933 zákonem chráněné 

(Rubín et al., 2003). 
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Obr. č. 6 – Modravské slatě [6] 

Přírodní poměry 

Lze říci, ţe Modravské slatě jsou zcela ojedinělým souborem vrchovištních rašelinišť, 

rašelinných i podmáčených smrčin, zůstatku klimaxových smrčin a mokřadů s cennými, 

reliktními společenstvy významných i ohroţených organismů. Celá lokalita je velmi 

početná na lišejníky. Vyskytuje se zde extrémně vzácný důlkatec prostranný (Lobaria 

amplissima) i jasanovka horská (Heterodermia speciosa). Je důleţité zmínit, ţe tyto vzácné 

druhy nenalezneme v rámci naší republiky v ţádné jiné lokalitě (Mackovčin, Sedláček., 

2003). 

V Modravských slatích se dochovaly pozůstatky šumavské populace tetřeva hlušce (Tetrao 

urogallus). Na rašeliništích hojně se vyskytující severské druhy váţek např. šídlo rašelinné 

(Aeshna subarctica). Lokalita Modravských slatí spadá hlavně do bukosmrkového aţ 

smrkového lesního vegetačního stupně. Celkově převládají podmáčená stanoviště 

s typickou rašelinnou klečí. Hlavní dřevinou je zde smrk. V minulosti byly v této lokalitě 

prováděny zásadní změny ve vodním reţimu. To spolu s dalšími faktory sniţuje odolnost 

smrkového pokryvu. I přesto, ţe Modravské slatě jsou situováni do I. zóny NP, coţ je 

bezzásahová zóna, je třeba zasáhnout a o některé úseky pečovat a regulovat nepříznivé 

vlivy (Mackovčin, Sedláček., 2003). 
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5.2 PP Vltavský luh 

 Všeobecné informace 

Rašeliniště na Šumavě nereprezentují pouze slatě, ale jsou zde zastoupeny i nivy neboli 

luhy, proto bych se chtěla zmínit o PP Vltavský luh, právě jako o zástupci těchto typů 

rašelinišť. PP Vltavský luh je druhé nejrozsáhlejší chráněné území v rámci NP Šumava. 

Svou rozlohou zaujímá 1714,3 ha. Jelikoţ kategorizace maloplodých chráněných území 

byla zrušena, je od roku 1989 území označováno jako přírodní památka. Vltavský luh jako 

přírodní památka zaujímá širokou nivu Vltavy s velkým mnoţstvím rašelinišť v úseku od 

Lenory po Novou Pec a údolí Studené Vltavy nedaleko zaniklé obce Nové Údolí. Nachází 

se v nadmořské výšce 726 – 815 m a lze konstatovat, ţe tato přírodní památka, zařazena do 

i zóny NP Šumava, nabízí zcela ojedinělý komplex nivních mokřadů a údolních vrchovišť 

s řadou reliktních společenstev (Rubín et al., 2003; Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Z geomorfologického pohledu je Vltavský luh součást tektonicky zaloţené sníţeniny 

Vltavické brázdy. Jsou zde patrny především v říční nivě náplavy štěrkového aţ písčitého 

charakteru, meandrující vodní tok, slepá říční ramena a v neposlední řadě hojná rašeliniště 

a mokřady. Původně zde byly chráněné území dvě. Jedná se o lokalitu Mrtvý luh a Houska. 

Mrtvý luh nese svůj název z důvodu středové části své lokality, kde jsou hustě 

koncentrovány odumřelé stromy. Rozlohou zaujímá 300 ha mezi Teplou a Studenou 

Vltavou. Vyhlášen byl roku 1948. Druhé chráněné území Houska bylo vyhlášeno v roce 

1985. Území je vyhlášenou lokalitou rojovníku bahenního (Ledum palustre). Od roku 1989  

jsou součástí PP Vltavský luh (Rubín et al., 2003).  

 

Obr. č. 7 – Vltavský luh [7] 
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Přírodovědní poměry 

Vltavský luh je zcela jedinečnou lokalitou, kde dominuje přirozená síla horní Vltavy. Je 

povaţován rovněţ za jedinečnou mozaiku cenných mokřadních společenstev. Hojně je zde 

zastoupena známá borovice blatka (Pinus rotundata) nebo kyhanka sivolistá (Andromeda 

polifolia). Velmi vzácným druhem, který se v současné době vyskytuje v České republice 

pouze na třech lokalitách, z nichţ dvě jsou právě v této oblasti, je prstnatec Traunsteinerův 

(Dactylorhiza traunsteineri). Rostlinných společenstev, ať uţ na mrtvých ramenech, 

v tůních nebo na obnaţené půdě, zde najdeme opravdu mnoho. Co se fauny v této oblast 

týká, přeţívá zde např. malá populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). 

Vyskytují se zde také národně i celoevropsky ohroţené ptačí druhy např. tetřívek obecný 

(Tetrao tetrix) nebo bekasína otavní (Gallinago gallinago). Ze vzácnějších savců je zde 

poměrně hojná myšivka horská (Sicista berlina), (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Jelikoţ je lokalita zařazena do I. zóny NP Šumava, je i zde uplatňována i tzv. bezzásahová 

metoda. Vše je ponecháno samovolnému vývoji a pohyb návštěvníků je zde samozřejmě 

do značné míry omezen. PP Vltavský luh představuje opravdu unikátní komplex nivních 

mokřadů, sloţitou mozaiku lučních, rašeliništních a lesních biotopů a nabízí zcela 

jedinečný pohled na meandrující Vltavu (Mackovčin, Sedláček, 2003).  

5.3 PP Povydří 

 Všeobecné informace 

Od roku 1962 je ze zákona chráněn dolní tok řeky Vydry, její kaňonovité údolí před 

soutokem s Křemelnou a přilehlé zalesněné skalnaté stráně. Tato oblast se označuje jako 

PP Povydří. Samotná řeka Vydra vzniká u Modravy jako soutok Modravského a 

Roklanského potoka. Soutokem s Křemelnou u Čeňkovy Pily vzniká pak řeka Otava. 

Oblast Povydří byla jako přírodní památka roku 1987 zahrnuta do I. zóny NP Šumava. 

Rozloha oblasti je 660 ha. Zdejší lokalita se stala oblíbeným místem i známého spisovatele 

K. Klostermanna, jeţ ji nazval,, perlou Šumavy “ (Rubín et al., 2003). 

Na bývalé cestě pro svoz dřeva vede v současné době naučná stezka, jeţ je dlouhá 7 km a 

má 12 zastávek. Po cestě shlédneme řeku Vydru, její divoký tok a spád je velká turistická 

atrakce. Krásné jsou rovněţ okolní ţulové balvany i obří hrnce. Můţeme vidět také 

balvanové proudy a lesní hrádky. Z těch nejznámějších je to určitě viklan Baba a skalky 

Mnich a Panna.  Z rostlin, které v Povydří rostou, je to např. známa dřípatka horská 

(Soldanella montana), (Rubín et al., 2003).  
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Obr. č. 8 – Malebný tok řeky Vydry [8] 

 Přírodovědní poměry 

Celá lokalita je charakteristická poměrně rozsáhlou druhovou diverzitou. Mezi nejznámější 

mechorosty, rostoucí na tomto území, patří měřík sítozoubkovitý (Pseudobryum 

cinclidionides) nebo vřesovka vonná (Geocalyx graveolens). V řečišti Vydry můţeme na 

kamenech také spatřit hojně se vyskytující vzácný břehovec měkký (Hygrohypnum molle). 

V údolí Vydry rostou vzácné subatlantské i epifické druhy jako např. ţilnatka převislá 

(Antitrichia curtipendula). Byly zde také nalezeny vzácné druhy lišejníku s obsahem sinic i 

druhy, jeţ jsou kriticky ohroţené. Tato lokalita je obecně z mykologického hlediska velmi 

cenná. Nalezeno zde bylo velké mnoţství vzácných i ohroţených hub jako např. 

boreomontánní šupinovka zavalitá (Pholiota heteroclita). V reliktních borech Povydří 

rostou hojně také penízovka masová (Collbia putina) nebo ohňovec hladký (Phellinus 

leavigatus). Z ţivočichů jsou to samozřejmě vydry. V údolí řeky byl nalezen také velmi 

ojedinělý horský druh mnohonoţka (Leptoiulus montivagus), (Mackovčin, Sedláček, 

2003). 

Z geologického hlediska se toto území nachází v ojedinělém systému tektonicky 

predisponovaných a zpětnou erozí vyhloubených údolí kaňonovitého typu, obsahující 

mnoţství útvarů periglaciální modelace terénu. V jihozápadní části podél řeky Vydry 

prostupuje do území těleso biotitické ţuly weinsberského typu, tzv. moldanubický pluton. 

Z půdních typů zde dominují kambizem dystrická a kryptopodzol rankerový (Mackovčin, 

Sedláček, 2003). 
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5.4 Jezero Laka 

Všeobecné informace 

Přestoţe je jezero Laka ze všech šumavských jezer svou rozlohou nejmenší (má pouhých 

2,5 ha), hovoří se o něm jako o nejkrásnějším šumavském jezeře, a proto jsem jej zařadila 

mezi vybrané přírodní pamětihodnosti. Samotné jezero se nachází v nadmořské výšce 1096 

m n. m. a hloubka dosahuje pouhých 3,9 m. Původně toto jezero bylo bezejmenné, ovšem 

od roku 1831 na mapě občas nazývané jako Mláka nebo jako známější název: jezero Pleso 

(Rubín et al., 2003). 

Nachází se na severovýchodním svahu Plesné, coţ je pohraniční hora (1336 m. n. m.)Je 

součástí Klidového území Plesná – Ţdanidla v rámci I. zóny NP Šumava. Jelikoţ se jedná 

o jezero ledovcového původu, příčinou vzniku byl karový ledovec v nejmladší době 

ledové. Působením ledovce vznikal v rule poměrně široký a mělký útvar nazývaný kar. 

V tomto karu následně vznikalo jezero. Ze svahu Plesné do jezera tečou dva menší přítoky 

a celé jezero je odvodňováno Jezerním potokem. Dno je rašelinného původu a postupně 

zarůstá. Jezero Laka je také velmi obohaceno o ţiviny obsaţené ve vodě. Na jeho hladině 

můţeme pozorovat vodní rostliny, jeţ vytvářejí takové drobné plavoucí ostrůvky. Typičtí 

představitelé jsou např. rašeliník, borůvčí, ostřice nebo suchopýry. V 19. století hrozil 

jezeru zánik, ale problém se naštěstí vyřešil umělým zvýšením hráze (Rubín et al., 2003). 

 

Obr. č. 9 – Pohled na jezero Laka [9] 
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 Přírodní poměry 

Jezero Laka je sice nejmenší ze všech ledovcových jezer, ale je to nejvýše poloţené jezero 

a má také největší povodí (1, 35 km
2
). Smrkové porosty na svazích karu tohoto jezera byly 

v minulosti výrazně ovlivněny lesnictvím, ale i přes tento nepříznivý vliv lze říci, ţe 

přirozený charakter smrčin zůstal zachován. V jezerní kotlině je absence strmé skalní 

stěny, z toho důvodu zde nenajdeme fragmenty subalpínského stupně. Na skalním karu ale 

můţeme najít ojediněle vrbu velkolistou (Salix appendiculata) nebo v blízkosti břehu také 

koprníček bezobalný (Ligusticum Stellina). Rovněţ se zde vyskytují některé cenné druhy 

hub jako např.  kalichovka hvězdovýtrusná (Omphaliaster asterosporus). Jezero je značně 

zazemňováno splaveninami ze svahu karů. Jak jiţ bylo zmíněno, na hladině je moţno 

pozorovat zajímavé rašelinné ostrůvky, vzácně se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum 

angustifolum). Na březích jezera ţije i vzácná mandelinka (Donacia obscura). V okolí 

jezera hnízdí také tetřev hlušec (Tetrao urogallus) nebo se zde také vyskytuje vzácný 

rejsek horský (Sorex  alpinus). Celým klidovým územím, kde je jezero Laka situováno, 

prochází značená turistická trasa (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

5.5 Černé a Čertovo jezero 

Obě tato jezera ledovcového původu, Černé a Čertovo, jsou řazena do kategorie národní 

přírodní rezervace, která náleţí do CHKO Šumava. V dnešní podobě jsou chráněny od r. 

1933, ovšem lokalita byla chráněna díky kníţeti Hohenzollernovi uţ od roku 1911. Vznik 

se datuje do období čtvrtohor, kdy šumavské svahy pokrývaly nepříliš rozsáhle ledovce. Po 

jejich ústupu vznikají vyhloubené pánve nazývané kary. V karových útvarech pak vznikají 

jmenovaná jezera (Rubín et al., 2003). 

5.5.1 Černé jezero 

Kar Černého jezera byl vyhlouben do podloţení svorového charakteru severovýchodního 

svahu Jezerní hory (1343 m. n. m.). Ze všech šumavských ledovcových jezer je právě 

Černé jezero svou rozlohou největší. Zabírá 18,4 ha. Je rovněţ nejhlubší (39,8 m) a také 

platí za nejníţe poloţené ledovcové jezero (1008 m. n. m.). Známá je také Jezerní stěna, 

jeţ sahá do výšky 320 m nad jezerem. V poměrně velké hloubce pod hrází Černého jezera, 

v údolí Úhlavy, se v letech 1929–30 postavila naše vůbec první přečerpávající elektrárna. 

Do chráněné lokality náleţí nejen celé Černé jezero, ale i přilehající lesní porosty a 

ojedinělá vegetace Jezerní stěny s lavinovým svahem. Návštěvníkům neunikne, ţe voda 
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jezera je relativně černě zbarvená. Zbarvení, jeţ je příznačné názvu jezera, je dáno černým 

kalem na dně a také odrazem okolních lesů na jeho průzračné hladině (Soukup, David 

2003; Rubín et al., 2003). 

Přítok zajišťují dva menší bezejmenné potůčky a odvodňuje jej Černý potok, který se vlévá 

do Úhlavy. Za nejcennější je zde povaţován výskyt šídlatky jezerní (Isoetes lacustris), ale i 

výskyt kleče je v této lokalitě poměrně vzácností. Jiţ od dávných dob se jezero stalo 

symbolem a oblíbenou lokalitou mnoha turistů a romantických umělců. Je zmíněno 

v mnoha básních i povídkách, např. Romance o Černém jezeře od Jana Nerudy. Také 

Antonín Dvořák věnoval Černému jezeru část svého hudebního cyklu Šumava (Rubín et 

al., 2003). 

 

Obr. č. 10 – Pohled na Černé jezero [10] 

5.5.2 Čertovo jezero  

Je situováno vysoko nad údolím v jihovýchodním svahu Jezerní hory (1030 m. n. m.). Od 

Černého jezera je pouze 1,5 km vzdálený, a obdobně jako toto jezero, má i Čertovo jezero 

vysokou čelní hráz, tzv. morénu. Jako jediné jezero ze všech šumavských ledovcových 

jezer náleţí do povodí Černého moře. Odvodňuje jej Jezerní potok do Řezné, která je jeden 

z přítoku Dunaje.  Řadí se na druhé místo jednak svou rozlohou (10,3 ha), ale i maximální 
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hloubkou, která dosahuje 36,5 m. Zajímavá je zhruba 300 m vysoká skalní svorová stěna, 

vznikající jako důsledek ledovcového karu. Jako hráz slouţí zmiňována balvanitá čelní 

moréna. Chráněno je samotné čertovo jezero, jeho ledovcové tvary a samozřejmě i okolní 

lesní porosty. Pro svou charakteristickou, zvláštně tajemnou atmosféru je jezero opředeno 

řadou pověr a báchorek. Ale moţná právě proto je oblíbenou zastávkou i cílem mnoha 

turistů (Rubín et al., 2003). 

 
Obr. č. 11 – Pohled na Čertovo jezero [11] 

5.6 Boubínský prales 

 Všeobecné informace 

Boubínský prales sice nenáleţí do území NP, nýbrţ do CHKO Šumava, ale je zcela určitě 

povaţován za nejznámější a mnohdy i nejkrásnější prales v České republice, proto jej nelze 

ve vybraných přírodních pamětihodnostech vynechat. Boubínský prales se nachází na 

jihozápadním úpatí hory Boubín, která měří 1 362 m. n. m. Celá oblast pralesu je chráněná 

jako přírodní rezervace a i samotný vrchol hory Boubín náleţí do ochranného pásma. Při 

jeho návštěvě se tedy musíme pohybovat pouze po vyznačených trasách. Od roku 2005 zde 

stojí rozhledna, z jejíhoţ vrcholu můţeme zhlédnout okolní Šumavu ale i vrcholky Alp. 

Prales se pohybuje v nadmořské výšce 920 – 1110 m. Jeho rozloha je 666 ha (Soukup, 

David 2003; Toušlová et al., 2006). 
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Jádro této rezervace se tedy skládá z pozůstatku původního pralesního komplexu. Jedná se 

o značně druhově bohatý komplex cenných, ohroţených a významných rostlin i ţivočichů. 

Můţeme jej řadit mezi nejstarší a nejznámější chráněná území v rámci ČR ale i Střední 

Evropy (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

Od roku 1839 zde pracoval jako lesmistr Schwarzenbergů Josef John. Jelikoţ si byl vědom 

okolních krás a zvláštností, chtěl zabránit pouze hospodářskému vyuţívání lesa. V roce 

1858 kníţe Adolf Schwarzenberský tedy rozhodnul, ţe asi 150 ha velká část lesních 

porostů bude chráněna. Boubínský prales se tak stal třetí nejstarší chráněnou oblastí po 

Ţofínském pralese a Dobré Vodě. V roce 1870 však Boubínský prales postihla ničivá 

vichřice a škody na lesních porostech byly tak obrovské, ţe z původní rezervace zůstalo 

pouze asi 50 ha lesů nepoškozených. Roku 1933 byl Boubínský prales prohlášen za státní 

přírodní rezervaci. V období po 2. světové válce se rozloha rezervace jako takové 

několikrát změnila aţ do současné podoby (Soukup, David, 2003). 

Uţ od 50. let 20. století je charakter Boubínských lesů nenarušený. Snaha o působení 

pouze přírodních sil vedla ke vzniku zcela ojedinělého ekosystému. Právě z důvodu 

absence lidského působení zde můţeme najít vzácné a ojedinělé rostlinné i ţivočišné 

druhy. Aţ 400 let zde dosahují nejstarší smrky a jedle (Soukup, David, 2003). 

Opravdový unikát, který se v minulosti těšil velké pozornosti, byl zdejší „Král smrků“.  

Jeho výška byla impozantní, měřil skoro 60 m. Délka jeho kmene po obvodu byla více neţ 

5 m a obsahoval přes 30 m
3
 dřevěné hmoty. Tento strom byl velkým lákadlem turistů, ale 

ve stáří 440 let uschl a v roce 1970 spadl. Je moţnost, ţe opravdu velké návštěvy turistů 

způsobily sešlapání jeho kořenového systému. Aby se v budoucnu takovýmto ztrátám 

zabránilo, bylo jádro pralesa, obsahující nejcennější přírodní lokality, znepřístupněno 

veřejnosti. V roce 1979 byla okolo oplocené oblasti vytvořena naučná cesta s první 

zastávkou u Boubínského jezírka. Toto jezírko, asi 4 m hluboké, nechali v letech 1833 

vybudovat Schwarzenbergové pro plavení dříví do sklárny v Lenoře. Jednotlivé zastávky 

na naučné stezce se zaměřují především na zvláštnosti okolních stromů. Nedaleko 

bývalého „Krále smrku“ stál jen o trochu mladší strom, bohuţel byl však napaden 

kůrovcem a v roce 2004 definitivně ve stáří 400 let uschnul (Soukup, David, 2003). 
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Obr. č. 12 – Pohled na Boubín [12] 

Přírodní poměry 

Z geologického pohledu se skalní podloţí Boubínského pralesa sestává z perlových rul a 

nebulitů, rovněţ se zde uplatňují pararuly jednotvárné série moldanubika. Horniny 

vystupují na povrch pouze zcela výjimečně, např. jako mrazové sruby. Půdní typy, které se 

zde uplatňují, jsou podzoly typické i kambizemní, kryptopodzoly, ojediněle rankery. 

Především z důvodu značného výškového rozpětí jsou zde zastoupeny tři základní 

vegetační jednotky. Konkrétně se jedná o květnaté bučiny (Fagion), acidofilní horské 

bučiny (Luzulo – Fagion) a také klimaxové bučiny (Piceion excelsae), z nichţ převládají 

acidofilní třtinové smrkové bučiny (Calamagrostio Villone – Fagetum). Za zmínku určitě 

stojí, ţe na lesním suťovém prameništi nad Boubínským pralesem byla objevena velmi 

vzácná vrbovka ptačincolistá (Epilobium alsinifolium). Boubínský prales je rovněţ velmi 

ceněnou lokalitou v rámci bryologického hlediska, několik druhů hub má právě zde své 

jediné naleziště v ČR. Domov zde mají také vzácné druhy sov, např. puštík bělavý (Strix 

uralensis) nebo sýc rousný (Aegolius funereus). Dále se zde vyskytuje např. rys ostrovid 

(Lynx lynx), (Mackovčin, Sedláček, 2003). 
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6. TECHNICKÉ PAMĚTIHODNOSTI ŠUMAVY 

I kdyţ, dle mého názoru, technické památky nejsou na Šumavě zastoupeny v takovém 

rozsahu jako přírodní pamětihodnosti, tak i z technických staveb je zde moţno najít 

unikátní a jedinečná stavební díla. Většina známých technických staveb na Šumavě má 

úzkou souvislost s lesnictvím a naší hlavní řekou Vltavou. Lesnická činnost v šumavských 

lesích dala vzniknout takovým impozantním dílům jako je například první jmenovaný 

Schwarzenberský plavební kanál, jeţ se povaţuje za excelentní dobové vodní dílo nejen u 

nás, ale i v Evropě. Jelikoţ se jedná o dílo známého stavebního Ing. Rosenauera, tak jsem 

ve vybraných technických pamětihodnostech nevynechala i jeho mladší vodní dílo 

Vchynicko – tetovský plavební kanál. V souvislosti s naší hlavní řekou Vltavou, jsem 

zvolila plošně největší vodní stavbu v naší republice, známou Lipenskou přehradu. 

Domnívám se, ţe technická památka Čeňkova pila by zde měla být také zmíněna (Novotná 

et al., 2004). 

6.1 Schwarzenberský plavební kanál 

 Historie 

Idea, vytvořit vodní cestu spojením Vltavy a Dunaje, se objevovala jiţ ve Středověku. 

Zůstalo ale pouze u myšlenky, neboť současná doba neumoţňovala jakoukoliv realizaci. 

Jiţ bylo zmiňováno, ţe na Šumavě se nachází rozvodí mezi Severním a Černým mořem. 

To byla obecně také jedna z největších překáţek ve stavbě kanálu. V 18. století bylo 

nedostatek palivového dříví především ve Vídni, ale také v lidnatějších oblastech Čech. 

Šumavské pralesy sice nabízely obrovské mnoţství nevyuţitých zásob potřebného dřeva, 

ale problémem byla nepřístupnost těchto lokalit. S návrhem a podrobným plánem na 

zpřístupnění lokalit a realizaci kanálu přišel Ing. Josef Rosenauer. Tento výborný lesní 

technik ţil v letech 1735–1804. V roce 1774 vymyslel, jak zpřístupnit pralesy v revírech 

Ţelnava a Stoţec, a tolik poţadované dřevo splavit do Vltavy a Dunaje pomocí potoků a 

vodních nádrţí. Po několikaletých odkladech se na jaře roku 1789 začalo se stavbou kanálu 

(Toušlová et al., 2006). 
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Obr. č. 13 – Úsek Schwarzenberského kanálu [13] 

Stavba kanálu 

Stavělo se v průběhu čtyř let. Přes 1000 pracovníků tvrdě pracovalo na stavbě, a tak jiţ 

během jednoho roku byla postavena asi 30 km část. Kanál byl v celé jeho délce vykládán 

kamennými deskami. Tato část vedla od potoka Zwettelbach k potoku Rasovka. V roce 

1791 se délka kanálu prodlouţila k Jezernímu potoku, tekoucího z Plešného jezera, další 

prodlouţení vedlo od osady Jelení Vrchy k Jezernímu potoku. I s touto části kanál 

dosahoval délky okolo 40 km. V pozdějších letech se tomuto kanálu říkalo „starý kanál“, 

jelikoţ byl postaven nejdříve. Jako zásobárna vody bylo vyuţito Plešné jezero i mnoho 

jiných dalších potoků a řek. Prozatím se v dalším prodluţování kanálu nepokračovalo. 

Bylo nutné vůbec zjistit, jestli je zásobování vodou dostačující a jestli je provoz na kanálu 

plynulý a bez dalších technických závad. Na kanálu probíhala plavba dřeva téměř neustále 

během celého roku, ale nejpříznivější podmínky pro plavbu byly zpravidla na jaře díky 

tajícímu sněhu. Těţení dřeva probíhalo v letních měsících, neboť plavené dřevo muselo být 

řádně vysušené. Plavba dřeva se na Šumavě stala obţivou mnoha lidí. S tím souvisí 

příchod nových osadníků a vznik nových vesnic, jako např. Jelení Vrchy nebo Stoţec 

(Toušlová et al., 2006). 

Aby se zabránilo ucpávání kanálu, muselo se dřevo vhazovat rovnoměrně. Bylo potřeba 

dohlíţet, jak plavba probíhá a popřípadě odstraňovat překáţky. Za jeden den se ze 

šumavských lesů splavilo aţ 1,8 km dřeva. Do roku 1891 se díky vyuţívání kanálu dostalo 

do Vídně cca 8 mil. kubíků dřeva, coţ je poměrně dosti velké mnoţství (Toušlová et al., 

2006).  
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Obr. č. 14 – Plavení dřeva u Jezové 

Vzhledem ke splnění účelu vybudování kanálu a s tím souvisejícího zisku se rozhodlo, dle 

původního návrhu Josefa Rosenauera, dále pokračovat ve stavbě kanálu. Stavbou byli 

pověřeni ředitel správy panství Arnošt Mayer, Ing. Josef Falta a Jan Kraus v letech 1821-

1822. Toto část vedla od Jeleního potoka aţ k bavorským hranicím pod Třístoličníkem. 

Celkově kanál měřil, včetně nově postaveného úseku, 52 km. Přezdívalo se mu „nový 

kanál“ a v roce 1824 na něm proběhla první plavba. V rámci zlepšení regulace vody bylo 

v roce 1835 vybudováno Jelení jezírko, Rosenauerova nádrţ a nádrţ Říjiště. Na kanálu 

bylo 87 mostů, menších i větších, 80 propustí a 22 stavidel. Za zmínku určitě stojí i 

Rosenauerova kaplička stojící na místě, kde se kanál protíná s Jezerním potokem. Velmi 

zajímavý je také tunel u Jeleních Vrchů, ten způsobil zkrácení plánované délky kanálu o 17 

km. Stavěl se dva roky, měří 429 m a vysoký je 2,5 m. Horní portál tunelu je postaven 

v novogotickém stylu, spodní portál pak v novorenesančním (Toušlová et al., 2006). 

Ve druhé polovině 19. století se začíná ve vytápění pozvolna přecházet na uhlí, roste tudíţ 

spotřeba stavebního dříví. Je třeba oblouky kanálu přestavit tak, aby zde bylo moţné plavit 

celé kmeny stromů, a proto se v roce 1887 oblouky začínají přestavovat. Kanál pak 

umoţňuje proplout i kmenům dlouhým 19,5 m. U Ţelnavy se v roce 1887 dokončuje smyk, 

který spojuje vody kanálu a Vltavy. Kmeny se svazovaly do vorů a následně putovaly po 

Vltavě do Prahy (Toušlová et al., 2006). 

Pozvolný konec plavby na kanálu nastává v roce 1892. Je to období, kdy se zavádí 

ţelezniční doprava. Nejen, ţe tato doprava je v podstatě rychlejší, je i levnější. Poslední 

plavba dříví na kanále se konala v roce 1916 (Toušlová et al., 2006). 
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Do druhé poloviny 20. století bohuţel velká část tunelu leţí za ţeleznou oponou a začíná 

chátrat, proto se v 90. letech začíná s rekonstrukcí a v současné době se opět na kanále 

alespoň občas plaví dříví. Téměř po celé délce kanálu je cyklistická stezka. Na 

jednotlivých úsecích probíhají turistické atrakce a v nedalekých Chvalšinách je moţnost 

navštívit také muzeum nabízející expozice zaměřené právě na tuto jedinečnou technickou 

památku (Toušlová et al., 2006). 

6.2 Vchynicko – tetovský kanál 

 Všeobecné informace 

Šumava je známa unikátnímu vodními díly – plavebními kanály. Mezi určitě zcela 

nejznámější patří Schwarzenberský plavební kanál a výše zmiňovaný Vchynicko – 

tetovský plavební kanál. Stejně jako Schwarzenberský kanál je i mladší Vchynicko – 

tetovský kanál unikátním dílem Ing. Jesefa Rosenauera. Jeho vznik se datuje do období, 

kdy rod Schwarzenbergů koupil Prášilské panství. Konkrétně byl tento kanál postaven 

v letech 1799–1801 a situován byl v povodích řek Vydry a Křemelné. Důvodem 

vybudování kanálu byla těţba dřeva z rozlehlých lesník komplexů v okolích Modravy a 

Březníku. Začátek kanálu je zhruba 2 km pod Modravou u osady Vchynice – Tetov, tato 

osada v minulosti slouţila pro dřevařské účely. Na začátku kanálu je umístěno stavidlo, jeţ 

ho chrání před poškozením. Dráha kanálu se nad Antýglem prudce stáčí a pokračuje aţ 

k osadě Mechov, coţ je část obce Srní. V minulosti se kanál stáčel dále do řeky Křemelné. 

V dnešní době je kanál vyuţíván jako zdroj vodní síly do vodní elektrárny Vydra, pod 

Čeňkovou Pilou se vrací zpět do řeky Vydry (Obůrková, 2007). 

Kanál byl pojmenován dle vesnice, u které kanál začínal, Vchynice – Tetov. Celková 

stavba kanálu byla z finančního hlediska poměrně velmi nákladná. Jen na samotné stavbě 

pracovalo přes 200 tesařů, více neţ 100 zedníků a v neposlední řadě také přes 1000 

nádeníků. Stavba kanálu ale splnila účel a zisky z vytěţeného dřeva byly jiţ od začátku 

zahájení plavby velmi vysoké (Obůrková, 2007). 

 Kanál v současnosti 

V současné době je délka kanálu 14,4 km. Poslední účelová plavba dřeva zde proběhla 

v roce 1958. V průběhu posledních několika let na kanále však probíhaly ukázkové plavby 

dřeva. Po celé délce kanálu vede značená naučná stezka. Na významných úsecích kanálu 

jsou umístěny tabule s danými informacemi a zajímavostmi.  V okolí Rokyty můţeme 

shlédnout 8 kamenných můstků, jeţ spojují břehy Vchynicko – tetovského kanálu a jsou 
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dokonalou ukázkou dobového stavitelství. Za zmínku také stojí unikátní venkovská 

expozice, umístěna nedaleko Vchynicko – tetovského kanálu, zhruba půl kilometru od 

Antýglu. Tato expozice je ukázkou typických hornin, které lze na Šumavě objevit 

(Obůrková, 2007). 

6.3 Čeňkova Pila 

Čeňkova Pila je osada, která se nachází na soutoku řeky Vydry s Křemelnou. Pojmenování 

vzniklo na počest praţského dřevařského obchodníka se dřevem. Právě ten realizoval ideu 

zuţitkovat dřevo ze šumavských lesních kalamit a v roce 1865 zde nechal vybudovat pilu 

na zpracování tohoto dřeva. K přepravě dřeva na pilu slouţil Vchynicko – tetovský kanál 

nebo bylo dřevo převáţeno na povozech. Pod Čeňkovou bylo dřevo vázané do vorů a 

následně se splavovalo po Vltavě aţ do Prahy. Roku 1912 se majitelem pily stává město 

Kašperské Hory. Město pilu, jeţ byla příčinou poţáru do značné míry poškozená, kupuje a 

nechává zde postavit malou vodní elektrárnu. Elektrárně poslouţil přívodní kanál bývalé 

pily a dřevěným přivaděčem na kamenných pilířích. Dále se zde vyuţívá horizontální 

kašnové Francisové turbíny. Elektrárna byla zásobárnou energie nejen pro celé město 

Kašperské Hory, ale i pro okolní obce a osady. Právě její zásluhou se na Štědrý večer 

v roce 1912 ve městě rozsvítilo vůbec prvních 200 elektrických lamp. Čeňkova Pila je úzce 

spjata i s významným hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. Právě zde načerpal 

inspiraci pro známou symfonickou báseň Vltava. Dodnes zde můţeme najít Smetanův 

smrk, vysázeny na počest Smetanovy návštěvy Šumavy roku 1867 (Obůrková, 2007, 

Novotná, 2004). 

Nedaleko Čeňkovy Pily na levém břehu Vydry vznikla v letech 1934–1942 vodní 

elektrárna Vydra. Jelikoţ je elektrárna Vydra, vyuţívající vody Vchynicko – tetovského 

plavebního kanálu, novějšího charakteru, má podstatně vyšší úroveň i lepší technické 

vybavení (Obůrková, 2007; Novotná et al., 2004). 
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Obr. č. 15  - Čeňkova pila [14] 

Čeňkova pila je v současné době známou technickou památkou. Při návštěvě můţeme 

shlédnout stálou expozici - Šumavská energie. Celé expozici vévodí impozantní model 

lokality, od Modravy aţ po soutok řek Vydry s Křemelnou, nabízející modelační ukázku 

Vchynicko – tetovského plavebního kánalu i elektrárenský systém včetně dvou 

Francisových turbín. Dozvíme se také, jak se postupně zpracovávalo dřevo ze šumavských 

lesů - ukázka voroplavby (Obůrková, 2007). 

6.4 Přehradní nádrţ Lipno 

Toto vodní dílo je situováno na Šumavě na horním toku Vltavy, necelých 20 km na západ 

od Českého Krumlova. Údolní vodní nádrţ Lipno se nachází v nadmořské výšce 726 m. 

Často můţeme slyšet pojmenování jihočeské moře. Název souvisí s velikosti vodní plochy 

vodní nádrţe. Lipno je totiţ, co se velikosti vodní plochy týká, největší vodní dílo v České 

republice. Myšlenka, přehradit v daném úseku řeku Vltavu a vybudovat takto vodní dílo, 

vznikla jiţ v dobách minulých. Byla zde sice soutěska, která uzavírala řeku v jezeře, ale 

neustála geologické vlivy a následně se protrhla. Díky tomu voda v tomto úseku způsobila 

obrovské peřeje. Ty dosahovaly mezi Lipnem a Vyšším Brodem délky aţ 12 km a 

zapříčinily v daném úseku pokles Vltavského řečiště o 160 m. Plán vybudovat zde 

přehradní nádrţ vyvolával nesouhlas zejména majitelů okolních pozemků. Proto se v roce 

1899, kdy byl sestaven konkrétní návrh, jak dílo vybudovat, realizace vodní stavby zamítá. 

Celým projektem vodní stavby se začal zabývat Zemský úřad ve 30. letech 20. století. 

Návrh byl schválen a začala samotná realizace vodního díla. V důsledku 2. světové války 

byla však výstavba nádrţe pozastavena. Vznik vodní nádrţe Lipno je tedy datován aţ do 

let 1952–1959 jako nejvýše poloţený stupeň vltavské kaskády (Novotná et al., 2004). 
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Postupné napouštění bylo naplánováno na 1. března 1958. Do té doby měla proběhnout 

obvyklá demolice stavebních objektů. Vzhledem k nečekané únorové oblevě se jezero 

nakonec naplnilo v průběhu několika málo dní. Pod hladinou byly pohřbeny pozůstatky 24 

osad a obcí. Cílem samotné stavby Lipna bylo maximální vyuţití spadů jako zdroje 

elektrické energie, zajištění minimálních průtoků, regulace zimního průtokového reţimu, a 

v neposlední řadě ochrana proti povodním.  Dílo bylo rovněţ stavěno za účelem zdroje 

vody pro papírnu Loučovice, pro lodní dopravu, rybolov i rekreaci (Novotná et al., 2004; 

Obůrková, 2007). 

  

Obr. č. 16 – Peřeje Lipna [15] 

6.4.1 Lipno I 

Tato hlavní nádrţ je 48 km dlouhá, při nejvyšším vzdutí je plocha hladiny cca 4 870 ha. Je 

ralativně mělká, hluboká je průměrně 6,5 m, nejvyšší naměřena hloubka dosahuje 21,5 m. 

Vezmeme -li v úvahu maximální vzdutí hladiny, dosahuje nadmořská výška 726 m. Objem 

nádrţe je 306 mil. m
3
 vody. Celková délka hráze je 282 m a nad základy měří 42 m, je to 

kombinace zemní sypané a betonové gravitační hráze. Voda z přehrady proudí k podzemní 

elektrárně, která pracuje pomocí dvou Francisových turbín o výkonu 120 MW. Poté 

pokračuje tunelem, který měří 3,5 km, do vyrovnávací nádrţe Lipno II (Novotná et al., 

2004). 

Přehradní nádrţ Lipno I utváří také poměrně rozsáhlý biotop specifického společenstva ryb 

a vzhledem k jeho značné rozloze zde občas můţeme zahlédnout i vzácnější druhy taţných 
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ptáků. Můţeme zde např. spatřit volavku bílou (Egretta alba) nebo orla mořského 

(Haliaeetus albicilla), (Mackovčin, Sedláček, 2003). 

6.4.2 Lipno II 

Tato přehradní nádrţ byla postavena za účelem vyrovnávání průtoků z elektrárny Lipno I 

v roce 1960. Cílem byla také výroba elektrické energie díky instalaci Kaplanovy turbíny. 

Lipno II se nachází 1 km na severozápad od Vyššího Brodu. Plocha hladiny je 45 ha, 

maximální hloubka zde dosahuje 10 m a objem nádrţe je 1, 69 mil. m3. Zemní sypaná hráz 

měří 224 m a je 16 m vysoká (Novotná et al., 2004).  
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7. ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zaměřit se na historii a památky NP Šumava. Vybrané památky jsem 

volila na základě vlastního výběru a uváţení. Osobně se domnívám, ţe vybrat v této 

lokalitě především přírodní pamětihodnosti, které jsou ty nejkrásnější a nejzajímavější, 

zcela jednoznačně nelze. Šumavská krajina je charakterem své přírody natolik rozmanitá a 

specifická, ţe výběr zajímavých lokalit je záleţitost individuálního pohledu. O vybrané 

památky jsem se zajímala blíţe, proto jsem jich moţná nejmenovala příliš mnoho. Mou 

snahou bylo popsat kaţdou specifickou památku více do hloubky. Hodně jsem se také 

zajímala o přírodní poměry na Šumavě. Věnovala jsem jim podstatnou část své práce, 

neboť se domnívám, ţe právě tyto faktory určují celkovou tvář šumavské krajiny.  Historii 

NP Šumava jsem pojala v souvislosti s výraznými událostmi a osobnosti ochrany 

šumavské lokality. I kdyţ jsem o lesnické činnosti v této oblasti samozřejmě věděla, 

překvapilo mě, do jaké míry určovala celkový charakter krajiny a jak moc je lesnická 

činnost důleţitá. V závěru své práce jsem popisovala technická díla. Myslím, ţe 

Schwarzenberský kanál je v podvědomí lidí poměrně známou památkou, stejně jako to 

bylo u mne, ovšem dovolím si poznamenat, ţe by si toto technické dílo pro svou 

jedinečnost zaslouţilo větší popularitu. Závěrem bych zmínila, ţe v průběhu psaní mé 

bakalářské práce se opět Šumava dostala do širokého zájmu veřejnosti, bohuţel opět 

v souvislosti se stále přetrvávajícím problémem s kůrovcem. Doufám, ţe problematika 

bude zdárně vyřešena a Šumava bude i v budoucnu platit za jedno z nejkrásnějších míst 

celé České republiky, které nás uţ po desetiletí proslavuje po celém světě. 
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<http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-aktivit/objekty/vodni-elektrarny-vydra-cenkova-

pila/>. 

Obr. č. 16 - Peřeje Lipna [15] Dostupné z WWW:< http://lipnonadvltavou.webnode.cz/>. 

  

http://cestovani.idnes.cz/sumavska-pohodicka-okolo-schwarzenberskeho-kanalu-fx5-/ig_kolo.aspx?c=A080603_161324_ig_kolo_tom
http://cestovani.idnes.cz/sumavska-pohodicka-okolo-schwarzenberskeho-kanalu-fx5-/ig_kolo.aspx?c=A080603_161324_ig_kolo_tom
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-aktivit/objekty/vodni-elektrarny-vydra-cenkova-pila/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-aktivit/objekty/vodni-elektrarny-vydra-cenkova-pila/
http://lipnonadvltavou.webnode.cz/
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

NP – Národní park 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

PP – Přírodní památka 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace 

spojených národů pro vědu a kulturu) 

QUITT – Klimatické regiony ČR 


