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ANOTACE  
 
Tato bakalářská práce je zaměřena na rumunské národní parky. V úvodu jsou zachycena 

základní fakta o Rumunsku, o jeho povrchu, geologii, fauně a floře a obyvatelstvu. 

Samostatná kapitola je věnována stručné historii Rumunska. Další kapitola se ve stručnosti 

zmiňuje o všech rumunských pohořích. Co se národních parků týče, je zde pozornost 

zaměřována především na 3 z nich. U každého z národních parků jsou uvedeny informace 

o charakteristice parku, historii, fauně a floře, zajímavostech parku a také památky a 

možnosti pro turistické vyžití. Velice důležitá fakta jsou obsaženy v kapitole o problémech 

karpatského pohoří obecně, která jsou shrnuta v Karpatské úmluvě, o níž je taktéž zmínka.  

 
Klí čová slova: Rumunsko, národní parky, geografie, historie, fauna a flora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
  
This bachelor thesis focuses on Romanian national parks. The introduction is concentrated 

on basic facts about Romania, its landscape, geology, fauna and flora and the population.  

A separate chapter is devoted to a brief history of Romania. The next chapter briefly 

mentions all the Romanian mountains. As regards National parks, the primarily focus is on 

three of them providing information about the characteristics of the park´s history, fauna 

and flora, park atractions and sights and possibilities for tourist activities. Very important 

facto are contained in the chapter on the probléme of the Carpathian mountains in general, 

which are summarized in the Carpathian Convention, which is also mentioned. 
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1. ÚVOD 

Rumunsko patří k zemím, které se často nevyskytují na seznamu 

nejnavštěvovanějších míst. Stejně tak patří k oblastem, které v lidech vzbuzují rozličné 

pocity. Ale nic a nikdo nemůže této zemi popřít nádheru, kterou v sobě skrývá. 

Oblast celého Rumunska je jedna velká neprobádaná příroda. Člověk zde může 

prozkoumávat nejenom geologické pozoruhodnosti, jako například zemní pyramidy či 

krasové soutěsky, ale také se může kochat nádhernou přírodou s obrovským množstvím 

vzácných a chráněných druhů fauny a flory.  

To, a ještě více, je jedním z důvodů, proč jsem si vybrala zrovna národní parky 

Rumunska. Je to kvůli výjimečnosti, kterou tato země nabízí, pro mnohé nedosažitelnosti a 

neprobádanosti turistickým okem. Sama jsem bohužel neměla možnost tuto zemi navštívit. 

Cesta po Rumunsku vyžaduje pečlivou přípravu, pokud ji chcete absolvovat tak zvaně 

na vlastní pěst. Ale myslím, že to je nejlepší způsob, jak si vychutnat dokonalé krásy, které 

se nám mohou výšlapem na vrcholky rumunských pohoří naskytnout. Je to země, která 

není určena pro milovníky slunce a pohody u moře, ale pro dobrodružné povahy, kteří se 

chtějí obohatit o nedotčenou přírodu a pro ty, kteří rádi poznávají nepoznané. 
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2. FYZIOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Republika Rumunsko je největším balkánským státem (obr. č. 1), ale co se Evropy 

týče, nevejde se ani do desítky největších zemí. Rozkládá se na jihovýchodě střední 

Evropy a na severu Balkánského poloostrova. V jihovýchodní části tvoří jeho hranici 

Černé moře, jižní část hraničí s Bulharskem, na západě leží hranice se Srbskem a 

Maďarskem a na severu hraničí s Ukrajinou a Moldavskem (Klimša a Kráčalík 2002). 

 

Obr. č. 1 Mapa Rumunska (World advanture). 

Velkou ozdobou Rumunska jsou Karpatské hory, které pokrývají třetinu země. Vznikly 

před miliony let následkem masivního střetu dvou tektonických desek, které pokrývají 

zemskou kůru od Himaláje po Alpy. Kdysi představovaly nejdelší vulkanický řetězec 

Evropy, ale v dnešní době zůstává pouze jeden vyhaslý kráter, ležící severně od Brašova, 

jež tvoří vulkanické jezero Lacul Sf. Ana (National Geographic Romania 2007). 
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2.1  POVRCH 

Rumunsko se vyznačuje velice rozmanitým a barvitým povrchem (obr. č. 2) z něhož 

39 % zabírají pahorkatiny a 26 % plochy státu zaujímají horstva. Více než třetinu vyplňuje 

karpatský oblouk, který se táhne od severu z pohoří Rodna k jihovýchodu, v jižní části 

země se stáčí ostře k západu a spadá až k Dunaji při hranici se Srbskem. Nejvyšších výšek 

dosahuje v jižní části zvané Transylvánské Alpy v oblasti pohoří Fagaraš, kde leží 

i nejvyšší bod – hora Moldovean 2 544 m. n. m. Celá západní hranice je lemována 

nížinami zasahujícími z Maďarska. Severovýchod země vyplňují úrodné nížiny a 

pahorkatiny Moldavska. Jih je tvořen největší Valašskou nížinou. Východ je ohraničen 

pahorkatinou Dobrudže (Klimša a Kráčalík 2002). 

 

Obr. č. 2 Povrch Rumunska (rotravel). 

2.2  GEOLOGIE 

Pro vývoj Karpat mělo zásadní význam alpínské vrásnění ve třetihorách, které 

vyzdvihlo dřívější sedimenty a metamorfované horniny podél zlomových linií. Karpaty 

patří k typickým pásemným pohořím. Jejich jádro bývá žulové a okrajová pásma jsou 

budována vyzdviženými sedimenty, často druhohorními vápenci. Ve Středních Karpatech 
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je nejvyšší pásmo budováno převážně krystalickými břidlicemi a vnitřní pásmo je 

vulkanického původu (Bulička 2002). 

Karpaty vznikaly v druhohorním geosynklinálním moři. Obloukovitý průběh 

karpatské horské soustavy se vysvětluje rozložením starých částí zemské kůry – 

pevninských desek. Uvnitř karpatského oblouky je do hloubky pokleslý starý tiský masiv 

(tzv. tiska). Tlakem africké desky na desku euroasijskou, rozlámanou v jednotlivé kry, 

docházelo k vrásnění v několika fázích koncem druhohor a během třetihor. Současně 

docházelo ke vzájemnému podsouvání africké desky i dílčích ker (tzv. subdukce). V celém 

oblouku Karpat neprobíhaly tyto pohyby současně. Jako poslední docházelo k vrásnění 

Jižních Karpat. 

Karpaty jsou pásemným pohořím, ve kterém můžeme rozlišit podle geologického 

složení tři základní pásma: 

- pásmo vnější – flyšové, složeno z paleogenních nebo křídových pískovců, 

jílovců a slepenců 

- pásmo centrální – z metamorfovaných hornin, hlubinných vyvřelin a 

druhohorních karbonátových sedimentů 

- pásmo vnitřní – z neogenních povrchových vyvřelin 

Tuto stavbu mají hlavně Západní Karpaty, kde je mezi vnější a centrální pásmo ještě 

vsunuto úzké bradlové pásmo s vápencovými skalisky. Ve Východních Karpatech je 

nejvíce rozvinuto flyšové pásmo, zatímco centrální je redukováno na několik horských 

masivů v rumunsko-ukrajinském pohraničí (Král 1999). 

Na vnější straně karpatského horského oblouku se prostírá pásmo Vněkarpatrských 

sníženin – tzv. karpatská předhlubeň, která byla v mladších třetihorách mořským průlivem 

mezi pásmy Karpat na jihu a staršími hercynskými hornatinami na severu. Proto jsou 

Vněkarpatské sníženiny vyplněny nezpevněnými mořskými jílovotopísčitými sedimenty 

(Král 1999). 

Reliéf Karpat je většinou středohorský, modelovaný činností řek a svahovými 

pohyby. Charakteristické jsou zbytky zarovnaných povrchů, které dokládají období 
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tektonického klidu a zmenšování výškových rozdílů mezi fázemi horotvorných pohybů 

v neogénu. V Jižních Karpatech byly počátkem 20. století rozlišeny tři úrovně povrchů 

(nejvyšší, střední a nejnižší). V Západních Karpatech se vyskytují tři úrovně označované 

jako vrcholová, středohorská a poříční (Král 1999). 

2.3  VODSTVO 

Karpatské hřebeny, které se sklánějí do údolních nížin tvoří z Rumunska tzv. 

rozvodní zemi. Řeky pramenící v horách se rozlévají do okrajových sběrných toků. 

Rumunsko je bohaté na jezera o různé velikosti a pestrého vzniku. (Klimša a Kráčalík 

2002) 

Doliny pohoří Fagaraš skrývají celkem 96 překrásných jezer. Hory také ukrývají 

desítky minerálních pramenů. Na obrázku č. 3 lze vidět největší jeskynní bránu v Evropě – 

Cetatea Ponorului, která se nachází v severní části pustého pohoří Apuseni, 

na vápencových plošinách Padis a Scarisoara (Bulička 2002). 

 

Obr. č. 3 Cetatea Ponorului (galeriafoto). 
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Mezi největší jezera Karpat patří jezero Bucura (10 ha) a Zanoaga (9 ha). 

Ve Východních Karpatech se nacházejí jezera hrazená sesuvy, jako je Lacul Rosu (12 ha) 

nebo také jediné vulkanické kráterové jezero Sv. Anny (Král 1999). 

2.4  PODNEBÍ 

Karpaty s okolními nížinami a pánvemi mají podnebí kontinentálního typu. Projevuje 

se menším množstvím srážek a většími amplitudami teplot. Celá horská soustava Karpat je 

výrazně vlhčím územím oproti okolním nížinám a pánvím. Karpatská podoblast leží 

v dosahu záporných průměrných lednových teploty, jež mají v nížinných a pánevních 

polohách hodnoty od -1 do -4°C, v úrovni horských vrcholů -10°C. Průměrné červencové 

teploty dosahují v nížinách 20-23°C, na horských  vrcholech jen 5-7°C (Král 1999). 

Množství srážek vzrůstá s nadmořskou výškou a klesá směrem od západu k východu. 

Východní část Rumunské nížiny a jih rumunského Moldavska je často ohrožováno 

suchem, tudíž je nutné pro zemědělství umělé zavlažování. Nejvíce srážek mají horská 

pásma Karpat (Král 1999). 

2.5  PŮDA 

Z celé karpatské podoblasti se nejúrodnější půdy nacházejí v Panonské pánvi a 

Dolnodunajské nížině. V tabulce č. 1 lze vidět celkové složení zdejší půdy. V rumunské 

části Dolnodunajské nížiny jsou na sprašovém podkladě vápnité černozemě, na výše 

položených terasách jsou typické feozemě a v údolní nivě Dunaje i jeho větších přítoků 

vápnité fluvisoly (Král 1999). 

Ve vlastní horské soustavě Karpat závisí kvalita a typ půd především na substrátu a 

nadmořské výšce. Ve flyšovém pásmu převládají nenasycené kambisoly. Ty jsou rozšířeny 

i v nejvyšších pohořích centrálních Karpat, ale na substrátu karbonátových sedimentů jsou 

vyvinuty rendziny. V nejvyšších horských polohách jsou oba půdní typy vystřídány 

humózními podzoly. Na neovulkanických horninách vnitřních Karpat jsou zastoupeny 

nejvíce nasycené kambisoly, ve Východních Karpatech také humózní andosoly  - sopečné 

půdy (Král 1999). 
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TYP PŮDY % PODÍL 

Orná půda 41 

Obdělávaná půda 3 

Pastviny 21 

Lesy 29 

Ostatní půda 6 

Zavlažovaná půda 31 020 km2 

 Tab. č. 1 Půdní složení Rumunska  

2.6  FAUNA A FLORA 

Rozsáhlá území ve vyšších polohách zůstala nedotčena lidských zásahem a dosud se 

zde nachází přirozená společenstva. Les pokrývá necelou třetinu země a jeho druhová 

rozmanitost je stále vysoká. Převážná většina lesů se nachází v horských oblastech 

(Bulička 2002).  

Do výšky 600 – 700 m. n. m. zasahuje stupeň dubových lesů, kam řadíme kromě 

u nás rostoucích dubů letního (Quercus robur) a dubu zimního (Quercus petraea) i dub 

uherský (Quercus frainetto) a v nižších polohách i dub cer (Quercus cerris) (obr. č. 5). 

V nadmořských výškách nad 700 – 800 m. n. m. přechází dubové lesy do pásma bukového. 

V horní hranici bukového pásma jsou do porostu buků vtroušeny jehličnany, především 

jedle. Pásmo listnatých opadavých lesů postupně přechází v pásmo jehličnanů 

s převládajícím smrkem ztepilým (Picea abies) (obr. č. 4). Horní hranice lesa sahá 

do nadmořské výšky 1 700 – 1 800 m. n. m. Nad ním se táhne nesouvislý pás keřů, tvořený 

převážně jalovcem a kosodřevinou. V jižních Karpatech se nacházejí i rododendrony 

(Bulička 2002). 
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Obr. č. 4 Smrk ztepilý (google).    Obr. č. 5 Dub cer (google), 

Na rumunském území se prolínají vlivy různých biogeografických oblastí – najdeme 

zde zástupce z panonské, pontické, alpské, středoevropské, kavkazské i submediteránní 

flóry i fauny. Výsledkem je velká druhová rozmanitost včetně mnoha endemických druhů.  

V Rumunsku bylo popsáno kolem 3 700 druhů vyšších rostlin a 33 802 druhů 

živočichů. Kolem 1 200 rostlin je zapsáno do Červené knihy vyšších rostlin Rumunska. 

Ze všech rostlin rostoucích na rumunském území jsou ze 4 % endemity, z nichž se většina 

nachází v rumunských horách.  Pod názvem endemity označujeme takové druhy rostlin či 

živočichů, které se přirozeně vyskytují pouze v určité oblasti. Příklad endemitu, který 

můžeme vidět na obrázku č. 6, je hvozdík (Dianthus callizonus), na něž můžeme narazit 

v NP Piatra Craiului. V krasovém pohoří Bihor dominuje mateřídouška (Thymus 

bihoriensis). Nejvíce endemických rostlinných druhů kromě zmiňovaného Piatra Craiului  

nalezneme na Rodně a v horách Bistrita, Ceahlau, Bucegi a Retezat. Také díky této 

druhové rozmanitosti byly vyhlášeny za národní parky (Bulička 2002). 
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Obr. č. 6 Hvozdík (raymond-faure). 

V lesích karpatských hor žijí zástupci středoevropské fauny, jejichž přežití do velké 

míry závisí na horských lesích a Dunajské deltě. Lesy jsou domovem širokého spektra 

evropských živočichů, včetně 60 % hnědých medvědů (obr. č. 7) a 40 % vlků z celé 

Evropy a části populace divokých rysů. Je velmi obtížné tyto masožravce zahlédnout.  

Mezi ostatní druhy patří jelení zvěř, kamzíci, divočáci, kuny, lišky či srnci (National 

Geographic Romania 2007). 

 

Obr. č. 7 Medvěd hnědý (google). 

V Rumunsku je 12 národních parků, více než 500 maloplošných chráněných území a 

3 biosférické rezervace vyhlášené v rámci programu UNESCO Man and Biosphere. 

Nejhodnotnějším chráněným územím v celé Evropě je delta Dunaje, pohoří Rodna a 

pohoří Retezat (Bulička 2002). 
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2.7  OBYVATELSTVO 

Rumunsko je sice na Balkánském poloostrově největším státem, ale v Evropě se 

svojí velikostí řadí na 78. místo s rozlohou 237 500 km2. Avšak s počtem obyvatelstva 

22,3 milionů se řadí na 49. místo na světě. Průměrná hustota populace je 98 obyvatel 

na kilometr čtvereční, tzn. třikrát vyšší než v USA (National Geographic Romania 2007). 

Více než polovina obyvatel žije ve městech a velkoměstech. Rumunsko má 30 000 

měst a každé z nich je ve vzdálenosti maximálně 64 km od druhého. Tento systém je zažitý 

již z období feudalismu, kdy drožky a koně, kterými se Rumuni přepravovali, nemohly 

v noci urazit delší vzdálenost než je tato. Na obr. č. 8 je zachycen rumunský horal 

na pastvě se svým dobytkem (National Geographic Romania 2007).  

Charakteristika Rumunů a jejich povaha je částečně dána i historií. Země leží 

na křižovatce mezi třemi regiony – střední a východní Evropou a Balkánem – díky čemuž 

bylo neustále vystavené okupacím a nájezdům, čímž se vytvořila i různorodost kultur 

(National Geographic Romania 2007). 

Etničtí Rumunové tvoří 89 % celkové populace země. Druhou největší skupinou jsou 

Maďaři s 6,6 %, Romové se na složení podílí s 2,5 %. Menšinu tvoří Ukrajinci a Němci, 

Rusové a Turci, kteří žijí většinou podél pobřeží Černého moře (National Geographic 

Romania 2007). 
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Obr. č. 8 Rumunský horal (google). 

3. HISTORIE RUMUNSKA 

Rumunsko je považováno za relativně mladý stát. Bylo založeno v roce 1859 a jeho 

druhá část, Transylvánie, k němu byla přidána v roce 1918. Většinu doby své existence 

bylo Rumunsko rozděleno do čtyř oblastí, které jej tvoří dodnes – Dobrogea, Moldávie, 

Transylvánie a Valašsko. Všechny tyto oblasti spojuje latinský jazyk (National Geographic 

Romania 2007). 

Rumunsko je zemí, která byla permanentně obydlená nejméně 60 000 let. Důkazem 

může být například 36 000 let stará kostra, která byla nalezena v roce 2002 v jeskyni 

Pestera cu Oase v Oltensku. Jedná se o nejstarší lidské ostatky v Evropě, které vrhají nové 

světlo na vývoj lidstva. Rumunsko je součástí Staré Evropy a patřilo do jihovýchodní části, 

která se vyvíjela rychleji než západní část, protože byla blízko Úrodného půlměsíce. 

V roce 6 000 až 4 000 př. n. l. zdědili neolitičtí lidé technologii Blízkého východu. 

Důkazem může být zdobená a moderní keramika či obrázky z kamene a hlíny (National 

Geographic Romania 2007).  

Rumunskými předky byli nomádští indoevropští jezdci zvaní Trákové. Jejich 

potomky, kteří obsadili oblasti, které dnes tvoří Transylvánii, Moldávii a Valašsko, byli 
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Getové či Dákové. Za vlády panovníka Burebisty (82 – 44 př. n. l.) se Dácká říše rozpínala 

od Balkánských hor po řeku Dunaj v Maďarsku a také na Moravě v dnešní České 

republice. Dácie byla cílem Římanů kvůli velkému bohatství zlata. Dokázali zde vytěžit 

zlato, které by v dnešní měně mělo hodnotu několik miliard eur. Vystavěli velká města a 

velkoměsta, obchodovali se solí, kultivovali vinohrady a promísili se s původním 

obyvatelstvem. V dalším tisíciletí sloužilo rumunské území jako průchod asijským a 

kavkazským kmenům na západ (National Geographic Romania 2007). 

Rumunsko nikdy nebylo suverénním a sobě vládnoucím státem. Svoboda byla 

nejistá. Všechny čtyři oblasti, které tvoří dnešní Rumunsko (Dobrogea, Moldávie, 

Transylvánie a Valašsko) byly pod nadvládou Maďarů, Habsburků a Turků. Díky tomu má 

každý z těchto regionů svou vlastní minulost (National Geographic Romania 2007). 

V roce 1859 po první fázi sjednocení bylo Rumunsko pod vládou krále Carola I. 

(obr. č. 9) a těšilo se pár let prosperitě. V roce 1918 země znovu získala Besarábii, 

sjednotili se s Transylvánií, kterou považují za část svého nejstaršího dědictví. Po válce se 

Rumunsko stalo díky vývozu obilí jednou z nejbohatších zemí Evropy. Vše se utlumilo 

dopadem I. světové války, pádem Habsburské říše, vzestupem komunismu a následně 

nastolení fašismu. V roce 1947 byl král Michal I. donucen odstoupit, a tím přenechat vládu 

komunismu. Následovalo čtyřicet let represí a nejbrutálnějšího režimu ve východní 

Evropě. V 50. letech do čela vlády nastoupil Gheorgh Gheorghiu-Deje. On a jeho nástupce 

Nikolae Ceausescu (obr. č. 10) distancovali Rumunsko od Sovětského svazu. Ceausesco 

působil jako závan svobody, ale později se z něj stal diktátor považovaný za monstrum. 

Za jeho vlády byli „odstraněni“ nepřátelé lidu, ti, kteří odporovali autoritám. Lidé 

hladověli, rodiny se proti sobě stavěli navzájem, ženy byly nuceny rodit děti kvůli 

navýšení obyvatelstva, nechtěné děti byly nechávány v sirotčincích (National Geographic 

Romania 2007). 
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Obr. č. 9 Král Carol I. (google).  Obr. č. 10 Nicolae Ceausescu (google). 

Významnou roli v pádu komunismu hraje maďarský kněz László Takés, který spustil 

diktátorův pád. Odmítl přijmout výpověď a na základě potlačovaných pokusů o vzpouru ho 

lid podpořil. Během prosince a vraždy více než tisíc osob, Ceausescu skončil a po krátkém 

procesu byl zastřelen i se svojí manželkou. Rumunové doufali, že tímto nastolili konec 

teroru (National Geographic Romania 2007). 

Po pádu komunismu sice nastolili konec teroru, ale o slovo se začala hlásit 

nezaměstnanost. Lidé se snažili najít práci v zahraničí. Často riskovali život ve snaze 

dostat se ze země. Od roku 1990 se rumunská populace snížila o 2 miliony právě díky 

tomu, že velká část občanů odešla za prací do zahraničí. Tento trend migrace pokračuje 

do dnešní doby (National Geographic Romania 2007). 

Významnou osobností rumunské politiky je Ion Iliescu (obr. č. 11), který byl zvolen 

do úřadu celkem na 11 let ve třech funkčních obdobích. První období nastalo po Nicolaeu 

Ceausescu v letech 1989 – 1996. Poslední volební období Iliesca skončila v roce 2004. 

V současné době je hlavou Rumunské republiky, jež vznikla 9. května 1877 odtržením 

Osmanské říše, prezident Traian Basescu (obr. č. 12) , který byl zvolen v roce 2004. Se 
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svojí ženou Marií má dvě dcery, Ioanu a mladší Elenu Basescu, která je od roku 2009 

poslankyní Evropského parlamentu.  

  

Obr. č. 11 Ion Iliescu (bleen)   Obr. č. 12 Traian Basescu (wordpress). 

4. RUMUNSKÁ POHOŘÍ 

Rumunsko bychom mohli nazvat královstvím Karpat. Zcela právem, na Rumunsko 

připadá ze všech Karpatských horstev více než polovina rozlohy, konkrétně 53 %. 

Nejvyšším vrcholem Rumunska je Moldoveanu (2 544 m. n. m.), který je nejvyšším 

mimotatranským vrcholem Karpat. Druhým nejvyšším pohořím Karpat je Fagaraš, který 

také patří do Rumunské části (Nevrlý 2006). 

Rumunská pohoří, kterých je celkem 71, se člení na východní Karpaty (Carpatii 

orientali), západní Karpaty (Carpatii occidentali) a jižní Karpaty (Carpatii meridionali). 

Východní Karpaty jsou dále členěny podle vzniku na vulkanicko-eruptivní pohoří, 

vulkanicko-mesozoická pohoří (vnitřní Karpaty) a flyšová pohoří (vnější Karpaty). 

V tabulce č. 2 je uvedeno hlavní rozdělení nejdůležitějších pohoří s jejich nejvyššími 

vrcholy. Všechna pohoří jsou vyznačena na obrázku č. 13 (Nevrlý 2006).  
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Část Karpat Název pohoří Mapa Nejvyšší vrchol Výška 
Východní Karpaty     

- vulkanicko-eruptivní Gutii 2 Gutii 1 447 

 Tibles 3 Tibles 1 842 

 Caliman 5 Virful Pietrosul 2 102 

 Gurghiu 6 Saca 1 776 

- vulkanicko-mesozoická  Maramures 8 Farcaul 1 962 

 Rodna 11 Pietrosul 2 303 

 Haghimas 16 Haghimasul Mare 1 793 

 Bucegi 20 Omul 2 507 

- flyšová  Ceahlau 25 Toaca 1 904 

 Vrancea 32 Goru-Lacauti 1 783 

 Ciucas 37 Ciucas 1 959 

 Girbovei 38 Virful Neamţului 1 926 

Jižní Karpaty Piatra Craiului 39 La Om 2 238 

 Iezer-Papusa 41 Virful Rosu 2 469 

 Fagaras 42 Moldoveanu 2 544 

 Capatinii 44 Nedeia 2 130 

 Surean 47 Virful lui Patru 2 103 

 Vilcan 49 Oslea Mare 1 945 

 Retezat 50 Peleaga 2 509 

 Godeanu 51 Guru 2 291 

Západní Karpaty     

- západní hory  Vladeasa 59 Vladeasa  1 835 

 Bihor 60 Cucurbata Mare 1 849 

- banátské hory Banát –Semenic 68 Semenic 1 444 

Tab. č. 2 Přehled nejznámějších karpatských pohoří (Bulička 2002). 
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Obr. č. 13 Přehled pohoří rumunských Karpat (Nevrlý). 

5.  NÁRODNÍ PARKY RUMUNSKA 

Rumunské národní a přírodní parky jsou důkazem dokonalé rozmanitosti krajiny a 

bujné vegetace. Delta Dunaje zahrnuje také systémy bohaté na travní porosty, soutěsky, 

podzemní jeskyně, vulkanická jezera, ale také největší evropské mokřady a biosférické 

rezervace spadající pod ochranu organizace UNESCO (aboutromania.com). 

V Rumunsku bylo vytvořeno celkem 13 národních parků, které zahrnují rozsáhlé 

oblasti geografického zájmu a výjimečné přírodní krásy. Hrají velice významnou úlohu 

pro zachování mnoha vzácných druhů zvířat a rostlin. Mimo jiné jsou i důležitou součástí 

při zachování místních zvyků, tradičních řemesel, historických osídlení a místní 

architektury. Většina národních parků je přizpůsobena pro turistické aktivity. Jsou 

zde vytvořeny turistické cesty a stezky, mnohdy i s možností ubytování a stravování. 

Avšak naopak v parcích, které jsou zranitelné a je třeba dbát na jejich ochranu, je žádoucí 

omezit dopad návštěvníků (romaniatourism.com). 
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Přírodním oblastem v Rumunsku byla věnována pozornost na počátku 20. století. 

První zákon na ochranu životního prostředí byl vydán v roce 1930. První lesní rezervace 

(Domogled-Baile Herculane), byla založena v roce 1932, první národní park (Retezat) byl 

vyhlášen v roce 1935 a první geologická rezervace (Muntii Apuseni) byla ustanovena 

v roce 1938. Na obr. č. 15 je znázorněn přehled rumunských parků a rezervací 

(romaniatourism.com) 

V současné době je na území Rumunska kromě národních parků také systém 

velkoplošných chráněných území samostatná biosférická rezervace UNESCO – Dunajská 

delta a 13 přírodních parků, z nichž dva – Bucegi a Apuseni (obr. č. 14) – dříve byly 

národními parky, ale v roce 2000 se jejich status změnil na přírodní park 

(romaniatourism.com). 

 

Obr. č. 14 Přírodní park Apuseni (romaniatourism). 
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Obr. č. 15 Přehled rumunských parků a rezervací (vterrain.or). 

6.  NÁRODNÍ PARK RETEZAT  

 

Obr. č. 16 Národní park Retezat (Anděra). 

Národní park Retezat o rozloze 381,5 km2 se nachází v pohoří Retezat (Muntii 

Retezat) v západní části jižních Karpat. Je jedním z nejznámějších rumunských národních 

parků. Byl založen roku 1935 a stal se tak prvním národním parkem Rumunska (Anděra 

2008). 

6.1  CHARAKTERISTIKA PARKU 

Podle útvarů na vrcholcích, které vznikly působením ledovců, byl odvozen i název 

hor, znamenající „ostříhaný“ nebo „přetrhaný“. Třetí nejvyšší hory Rumunska se mohou 

pyšnit nejen ostrými štíty, hlubokými kary, ale také asi 80 ledovcovými plesy, z nichž 

největší je Lacul Bucura (8,9 ha) a nejhlubší Lacul Zanoga (29 m) (Anděra 2008). 
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Základ parku tvoří dva souběžné hřebeny. Dech beroucí panorama je tvořeno 

z vrcholů, z nichž jich asi 20 přesahuje výšku 2 300 m. Nejvyšší jsou Varful Peleaga 

(2 509 m. nm.), Varful Papusa (2 508 m. n. m.) a Varful Retezat (2 482 m. n. m.). Hřebeny 

Velkého Retezatu tvoří převážně žula s dalšími krystalickými horninami a Malý Retezat je 

vápencový se spoustou závrtů, škrapových polí a bílých skal. Je o 500 metrů nižší než 

Velký Retezat (Anděra 2008). 

Národní park zabírá téměř polovinu z celého pohoří. Podnebí se prudce mění 

v závislosti na nadmořské výšce, obecně se vyznačuje malými srážkami (1 000 -

1 200 mm/rok) (Anděra 2008). 

6.2  HISTORIE PARKU 

Před rokem 1922, kdy nastala Agrární reforma, bývala část revíru Retezat loveckou 

oblastí Královského domu, spravovanou odborem Královského lovectví a také výhradním 

majetkem rumunského státu a barona Kendeffyho (retezat.ro). 

O rok později dochází důsledkem Agrární reformy k převedení většiny horské 

pastviny na vesnice a obce, aby mohly být užívány k pastvě (retezat.ro). 

Dne 17. července 1927 byl podle zápisu Zemědělské rady župy Hunedoara 

uskutečněn převod asi 1 500 – 1 800 akrů půdy z oblasti Aradea a Zagonuta 

do Botanického muzea Cluj Napoca, aby se mohly stát součástí Národního parku Retezat. 

Avšak přesná poloha této oblasti zatím není známá (retezat.ro). 

V roce 1935 je založen Národní park Retezat s výměrou o více než 100 km2. Po roce 

1990 byl park rozšířený na základě 7. usnesení Ministerstva vodního, lesního hospodářství 

a životního prostředí. V roce 2008 dosáhl povrch NP Retezat  38.138 ha (retezat.ro). 

Národní park Retezat se stal oblastí cestovního ruchu kolem 30 let minulého století. 

Prvním dokladem o turismu je propracovaná mapa Rumunského turistického klubu z roku 

1936, kde jsou znázorněny i kamenné chaty, které byly vlastnictvím rumunského 

turistického klubu, ale sloužily pro turistické účely (retezat.ro). 
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6.3  FAUNA 

Národní park Retezat vytváří směsici lesních a horských druhů. Je také bohatý 

na endemické druhy, ať již v oblasti flory, tak i fauny. Co se týče endemitů, dosud zde bylo 

rozpoznáno 9 endemických druhů motýlů. Jako důkaz na uznání významu motýla v této 

oblasti bylo místo nejčastějšího výskytu motýlů Lunca Berhinei vyhlášeno jako ALEI – 

(Area of European Lepidopterous Importance). V NP bylo objeveno více než 11 druhů 

obojživelníků, patří sem například čolek horský (Triturus alpestris) (obr. č. 17) (retezat.ro). 

 

Obr. č. 17 Čolek horský (biolib). 

Další významnou skupinou jsou plazi, kteří jsou reprezentovány 9 známými druhy. 

Za všechny jmenujme například zmiji obecnou (Vipera berus). Nejvíce pojmenované 

fauny je v řadách ptáků, celkem je v parku možné vyjmenovat 185 druhů, z nichž se velká 

část pohybuje hlavně v horských oblastech. Do vzácné skupiny patří například orel skalní 

(Aquila chrysaetos), orel křiklavý (Aquila pomarina) (obr. č. 18) . Z migračních druhů lze 

potkat sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Dále můžeme jmenovat výra velkého (Bubo 

bubo) (obr. č. 19), čápa černého (Ciconia nigra),  supa bělohlavého (Gyps fulvus) či 

skřivana ouškatého (Eremophila alpestris). Nelze zapomenout na savce, jejichž počet 

pojmenovaných dosáhl 55 druhů. Za všechny lze zmínit kamzíka horského (Rupicapra 

rupicapra) (obr. č. 20). Nechybějí ani velké šelmy jako vlk obecný (Canis lupus), medvěd 

hnědý (Ursus arctos) či rys ostrovid (Lynx Lynx). Zajímavostí je návrat sviště horského 

(Marmota marmota) (obr. č. 21), jehož populace byla dříve zcela vyhubena a teprve 

až po letech se znovu podařilo výskyt velehorského sviště znovu obnovit (Anděra 2008 et 

retezat.ro). 
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Obr. č. 18 Orel křiklavý (wikipedia).   Obr. č. 19 Výr velký (detivakci). 

 

 Obr. č. 20 Kamzík horský (biolib). 

 

 Obr. č. 21 Svišť horský (biolib). 
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6.4  FLORA 

NP Retezat je výjimečný nejenom díky podmanivým krajinným scenériím a 

zachované přírodě, ale také díky své významné poloze při jižním okraji Karpat na pomezí 

několika fytogeografických regionů. To způsobuje velikou rozmanitost co se porostů týče. 

V listnatých lesích při hranici parku okolo 800 m n. m. je hlavní dřevinou dub zimní 

(Quercus sessilis), následují bučiny na svazích ve výšce 1 400 – 1 500 m n. m.) a k horní 

hranici okolo 1 900 m n. m. se tyčí horské smrčiny s příměsí jedlí. Se stoupající výškou 

vegetaci klečového pásma doplňuje borovice limba (Pinus cembra). V alpínském pásmu, 

v ještě vyšších polohách, vytvářejí nádhernou kulisu růžové květy porostu pěnišníku 

karpatského (Rhododendron kotschyi) (Anděra 2008). 

Celkový výčet cévnatých rostlin obsahuje téměř 1 200 položek, z nichž tvoří celou 

třetinu rumunská flóra, zahrnuje řadu vzácných rostlin, za které jmenujme například 

skvosty jako všivec statný (Pedicularis exaltata) (obr. č. 22), hvozdík ledovcový (Dianthus 

glacialis), prvosenka nejmenší (Primula minima) (obr. č. 23) či turan ostrý (Erigeron acer) 

(obr. č. 24). Tento seznam je také dotvořen řadou endemitů, zejména chudina (Draba 

dorneri) a desítky druhů jestřábníků (Hieracium murorum) či lipnice (Poa) (Anděra 2008). 

 

Obr. č. 22 Všivec statný (botany). 
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 Obr. č. 23 Prvosenka nejmenší (botany).  

 

 Obr. č. 24 Turan ostrý (botany). 

 

6.5  ZAJÍMAVOSTI O PARKU  

� NP Retezat je nejstarším národním parkem v Rumunsku, který byl založen v roce 

1935. 

� Retezat má největší počet horských vrcholů z celého Rumunska, které dosahují výšky 

přes 2 000 m n. m., a to okolo 20. 

� pohoří Retezatu pokrývá více než 80 ledovcových jezer. 

� největší ledovcové jezero Rumunska Bucura se nachází právě v NP Retezat (8,8 ha). 

� nejhlubší ledovcové jezero v Rumunsku Zanoaga, které lze vidět na obr. č. 25, se 

nachází v NP Retezat (hloubka 29 metrů). 
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� nejvyšší vrchol pohoří Retezat Peleaga (2 509 m n.m.) se také nalézá v oblasti NP 

Retezat  

� tradiční pastevectví je stále provozováno rumunskými lidmi (retezat.ro). 

 

Obr. č. 25 Jezero Zanoaga (alpine). 

6.6  PAMÁTKY 

Oblast celého parku má bohatou historii a je lemována velkou škálou historických a 

kulturních zajímavostí a památek, zejména duchovního rázu (kostely a kláštery) 

(retezat.ro). 

Za zmínku určitě stojí ruiny římského hradu Ulpia Traiana Sarmizegetusa a 

muzeum, které vystavuje relikty z římského období či kostel v obci Densus s vynikající 

architekturou a uchovaným symbolem křesťanství z 10. století, který je nejstarším 

ortodoxním kostelem na světě. Kostel byl postaven na ruinách římského chrámu z 1. století 

před Kristem (retezat.ro). 

Další památky, které jsou stejně tak významné, je například kostel Rau de Mori,  

kostel Ostrov či klášter Prislop, který byl postaven mnichem Nikodémem v roce 1400. 

V roce 1580 zde byla pohřbena dcera vévody Moise, lady Zamfira. Vnější část kláštera a 

jeho část lze vidět na obr. č. 26 (klášter zvenčí) a č. 27 (vnitřní část) (retezat.ro). 
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 Obr. č 26 Klášter Prislop   Obr. č. 27 Vnitřní část kláštera  

  (romanian-monasteries).       (romanian-monateries). 

6.7  PRŮVODCE PARKEM 

Díky tomu, že je NP Retezat relativně odlehlý od civilizace, měl možnost snáze 

uchovávat výjimečné přírodní hodnoty parku. Na druhé straně byla odlehlost hlavním 

problémem v přístupu k parku hlavně kvůli vzdálenosti a také nesnadnému přístupu 

(retezat.ro). 

Aby měl turista možnost si vychutnat dokonalé prostředí a přírodu parku, doporučuje 

se strávit pár nocí v jeho okolí. Obliba parku stále roste, ročně jej navštíví přibližně 35 tisíc 

turistů. Tím se NP řadí mezi stále navštěvované a oblíbené místo pro turisty a také trampy. 

Tomu je také přizpůsoben celá chráněná oblast a okolí, co se týče ubytování. Existují různá 

seskupení obcí, která se rozpínají od severu k východu celého parku a nabízejí ubytování 

v malých pensionech či noclezích se snídaní. Dobrodružné povahy samozřejmě mohou 

využít možnosti kempování, které je však přímo v parku zakázané, ale v ostatních 

lokalitách se nepostihuje. Je však třeba si dávat pozor na divokou zvěř a zloděje 

(retezat.ro). 

Na vrcholky hor se lze dostat pouze pěšky. Cesta se však dá zkrátit příjezdem 

do nejbližšího místa, a to buď autobusem či vlakem. A z daného místa je třeba vydat se 

nádhernou krajinou směrem ke stanovenému cíli.  
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7. NÁRODNÍ PARK CALIMANI  

 
Obr. č. 28 Národní park Calimani (Anděra). 

Calimani či Kaliman – všemi těmito názvy můžeme pojmenovat nejvýznamnější 

rumunské pohoří vulkanického původu při západním okraji Východních Karpat 

v Sedmihradsku s rozlohou 2 404 km2. Park, jež se objevuje také pod názvem Sirné hory, 

byl založen v roce 1990, tedy patří k mladším parkům (Anděra 2008). 

7.1  CHARAKTERISTIKA PARKU 

Hlavní masiv Calimani je asi 56 km dlouhý a maximálně 30 km široký. Je 

pozůstatkem třetihorního starovulkánu, v jehož vnitřku se nachází kromě jiných rud i velké 

množství přírodní síry – proto dostal i název Sirné hory. Pohoří má tvar podkovy, která je 

otevřená k severu, kde při mohutné erupci došlo k provalení kráteru. Uvnitř sopečného 

jícnu (např. v údolí říčky Neagra) vznikly unikátní lávové jeskyně s obdivuhodnou 

nabídkou minerálů. Většina z nich byla bohužel zničena při těžení síry. Původní reliéf 

s rozeklanými skalisky ze ztuhlé zvrásněné lávy do velké míry zahladilo zalednění 

ve čtvrtohorách (Anděra 2008). 

Výjimkou je skalní amfiteátr, jež se nazývá Dvanáct apoštolů (Doisprezece Apostoli) 

o výšce 1 780 m n. m. Dnes je z něj geologická rezervace a jeden z nejvyhledávanějších 

cílů na Calimani (Obr. č. 29). Jedná se o slepencové skály ve tvaru věže, které připomínají 

postavy obrů posedávající na vrcholu kopce. Velkou zajímavostí je, že stejně jako 
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„Apoštolové“ se nazývají vápencové útesové skály na pobřeží Indického oceánu 

v australském státě Viktorie (Anděra 2008). 

 

Obr. č. 29 Dvanáct apoštolů bez biblických souvislostí (Anděra). 

Nejvyšším vrcholem NP Calimani je pohoří Virful Pietrosul s nadmořskou výškou 

2 102 metrů. Mimochodem, má stejný název jako nejvyšší hora Rodny. V parku je pouze 

jedno jediné jezero Iezerul Retitis ve výšce 1 970 m n. m. V podhůří vyvěrají termální 

prameny, jež jsou využívány k lázeňským účelům (Anděra 2008). 

7.2  HISTORIE PARKU 

V roce 1975 biologické výzkumné centrum v Cluj navrhovalo poprvé hory Calimani 

jako národní park. O rok později byla shromážděna data, která podporovala změnu hor 

na národní park. V roce 1990, Ministerstvo vod, lesů a životního prostředí prohlásilo park 

s rozlohou 1 530 km2.V roce 2000 se hory Calimani objevily na rumunském seznamu 

národních parků se skutečnou rozlohou 2 404 km2 (calimani.ro). 

V roce 2003 se stal NP Calimani oficiálně chráněnou oblastí. Hlavním cílem ochrany 

je zachování volně žijících živočichů, krajiny, stanovišť a zachování udržitelného rozvoje 

okolních oblastí v souladu s využíváním přírody pro účely rekreačních aktivit a cestovního 

ruchu (calimani.ro).  
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Ministerstvo zemědělství, vodního hospodářství a životního prostředí svěřil správu 

NP Calimani do vedení Národního úřadu pro lesy v Suceavě. A díky tomu byl park 

rozdělen na tři typy zón: 

1) přísně chráněné oblasti, které pokrývají více než 1 000 ha. Tento typ chrání 

vědeckou rezervaci Jnepenis cu borovice limby (Pinus cembra) a limby zakrslé 

(Pinus pumila). Výzkumná činnost je zde povolena.  

2) Základní chráněné území, zároveň tvoří nerozsáhlejší oblast parku s téměř 16 000 

ha. Zahrnuje subalpínské a alpské louky, smrkové a bukové lesy. Je zde povolen 

cestovní ruch a také pastevectví. 

3)  Udržitelné spravování oblasti, s více než 8 000 ha, zahrnující především smrkové 

lesy. Tradiční aktivity jsou dovolené, stejně jako cestovní ruch a pastevectví. 

Pohoří Calimani bývalo po staletí přirozenou hranicí pro bývalou Astro-maďarskou 

říši a rumunské státy. Nalezené písemné doklady dosvědčují četné krvavé boje na hranici 

tří historických regionů – Moldavska, Transylvánie a Bukoviny. Tyto boje pokračovaly 

i během první světové války. Pro padlé v bojích Calimani, byl postaven památník 

na vrcholku Grupu. Na něm je vytesán seznam 60 padlých vojáků, kteří bránili útoky 

z Transylvánie (calimani.ro). 

7.3  FAUNA 

NP Calimani hraje velice důležitou roli v ochraně Rumunska a jeho volně žijících 

živočichů či horských ekosystémů. Vědecký výzkum, který zde byl prováděn, bohužel 

nebyl dokončen, tudíž nepřinesl žádné konkrétní výsledky ohledně zdejší fauny. Avšak 

jsou některé informace známy díky studiím, které byly prováděny Ústavem biologického 

výzkumu v Cluj a Bukurešťskou univerzitou. Stále je však třeba pokračovat ve studiích, 

které pomohou blíže pochopit a identifikovat všechny živočišné druhy, které v parku žijí 

(calimani.ro). 

Jelikož byl park založen v roce 2004, jeho správa se teprve rozbíhá. Avšak díky již 

zmiňovanému zkoumání byla identifikována poměrně široká řada calimanské fauny. 

Z členovců se podařilo prozkoumat 31 druhů, např. sarančata (Brachyptera) či pošvatka 

(Nemoura). Brouci byly rozčleněny do sedmi čeledí, z čehož každá čeleď je rozdělena 
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do několika rodů. Za všechny lze jmenovat např. čeleď vyklenulcovití (Byrrhidae) 

s jedním rodem – vyklenulec (Byrrhus) (calimani.ro). 

Třída obojživelníků je reprezentována 8 druhy a třída plazů 5 druhy. Z plazů je 

nejzajímavější a nejvíce nebezpečná zmije (Vipera berus), jejíž jed je jedovatý. I přes svoji 

nebezpečnost je velice prospěšná pro ekosystémy. Další velice významnou skupinou jsou 

ještěrky. Z této skupiny je nejrozšířenější ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka 

živorodá (Lacerta vivipara Jacq) (obr. č. 30) či slepýš křehký (Anguis fragilis) (obr. č. 31) 

(calimani.ro). 

   

Obr. č. 30 Ještěrka živorodá (fotoblog).     Obr. č. 31 Slepýš křehký (wikipedia). 

Jednou z priorit NP Calimani je ochrana tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), který žije 

ve zdejších smíšených a jehličnatých lesích. Zvěřinou, kterou je možné v parku 

zahlédnout, jsou běžní, ale i vzácnější obyvatele lesní a otevřené krajiny. Nechybějí ani 

vyloženě vysokohorské druhy, z ptáků na obr. č. 32 lze vidět  pěvušku podhorní (Prunella 

collaris) nebo linduška horská (Anthus spinoletta). Koho tu ovšem nezastihnete, jsou 

například kamzík či svišť. Na holých horských hřebenech nalézají svá útočiště druhy, 

jejichž původní domov je v podhůří. Příkladem může být koroptev polní (Perdix perdix) či 

poštolka obecná (Falco tinnunculus). V horách nechybějí velké šelmy jako medvěd hnědý 

(Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), kočka divoká (Felis silvestris) nebo podél vod 

držící se vydra říční (Lutra lutra). Kopytníky zastupuje hojná populace jelena lesního 

(Cervus elaphus), srnce obecného (Capreolus capreolus) (obr. č. 32) a prasete divokého 

(Sus scrofa) (Anděra 2008). 
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Obr. č. 32 Pěvuška podhorní (wikipedia).          Obr. č 33 Srnec obecný (mezistromy). 

7.4  FLORA 

Masivní těžba síry a rud způsobila obrovskou devastaci některých lokalit, jako např. 

v okolí hory Virful Nicovala (1 934 m n. m.), kde chátrá opuštěný sirný důl. I přesto si však 

větší část pohoří stále uchovává charakter divočiny s nádechem velehor. Území parku je 

ze 76 % zalesněné a při výstupu na hřebeny se vegetace mění. Z údolí řeky Mures a 

Neagra se táhne pásmo smíšených lesů smrku a buku až po horské smrčiny a subalpínské 

louky s kosodřevinou a rododendrony. Horní hranice lesa je ve výškách okolo 1 300 m n. 

m (Anděra 2008). 

Díky chladným a tvrdým zimám, které zde dominují od listopadu až do května, je 

zdejší flora přizpůsobena drsnějším podmínkám, a tak se může stát, že najdeme vyrůstající 

cévnaté rostliny společně s trávou, stromy a keři v jednom společenstvu (calimani.ro). 

Z více než 770 druhů cévnatých rostlin a stovek druhů hub, mechorostů a lišejníků 

jsou nejvzácnější např. andělika lékařská (Angelica archangelica L.), lze vidět na obr. č. 

34, dále upolín evropský (Trollius europaeus), česnek hadí (Allium victorialis), kapradinka 

skalní (Woodsia ilvensis), plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum) nebo dřípatka 

horská (Soldanella montana), jež je zobrazena na obr. č. 35 (calimani.ro). 
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Obr. č. 34 Andělika lékařská (murman). Obr. č. 35 Dřípatka horská (ngodripatka). 

Jedná se většinou o takové druhy, kterých si člověk, aniž by rozuměl botanice. 

Chráněné skalnaté svahy s vulkanickou půdou jsou pokryty porosty zeleného pěnišníku 

karpatského (Rhododendron myrtifolium) se světle růžovými květy, což lze zhlédnout 

na obr. č. 36. Z dřevin si největší pozornost ochránců přírody získala borovice limba 

(Pinus cembra), jejíž přirozená a životaschopná populace je jednou z mále, možní 

i jedinou, v rumunských Karpatech (Anděra 2008).  

 

Obr. č. 36 Pěnišník karpatský (picasaweb). 
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7.5  ZAJÍMAVOSTI O PARKU 

Zeptáte-li se nějakého místního muže na „psance z Calimani“, bude okouzlený a 

s radostí vám poví o dobrodružství Hajduka Pintei – národním hrdinovi rumunských dějin, 

jež na straně povstalců bojoval za spravedlnost a svobodu. V jejich vyprávění lze slyšet 

jistou hrdost - mísí se v něm síla mužství, touha po spravedlnosti a příchuť jejich těžkého 

života v horách. Tento voják po sobě zanechal poklad ukrytý jeskyni, který ochraňuje jeho 

ďábelskou duši. Pinteova dlaň je vtisknutá do skály Apa Rece (neboli Chladné vody). 

V blízkosti skály je po něm také pojmenovaný pramen. Příběh na motivy rumunského 

hrdiny byl i v roce 1976 zfilmován (calimani.ro). 

7.6  PAMÁTKY 

Mezi největší přírodní zajímavost patří rezervace 12 Apoštolů. Tato pohádková 

krajina chrání takové zajímavé útvary pojmenované jako Mosul, Maresalul, Godzilla, 

Gusterul, Ramses a Dragoni. Každý z nich byl úzkostlivě vytesán z kamene Matky přírody. 

Velice zajímavým úkazem je 8 m dlouhý vodopád Tihu, který se nachází přibližně 

500 metrů od soutoku Tihu Brook a Paraul Umed Brook. Mezi známé a navštěvované 

rezervace je Iezerul Calimanului, která byla vytvořena za účelem ochrany krajiny v okolí 

jezera Iezerul (calimani.ro). 

Mezi způsoby, jak lze objevovat rumunské tradice a zvyky patří také návštěva muzeí. 

Hlavní doménou jsou etnografická, historická a literární muzea a muzea přírodních věd. 

Mezi Etnografické muzeum Deda, Literární muzeum Dr. Teodora Tancu (soukromé 

muzem) v Monoru, Městské muzeum v Udidel Padure a Pacalu de Padure a jiná 

(calimani.ro). 

7.7  PRŮVODCE PARKEM 

NP Calimani nabízí spoustu možností poznávání. Na své si zde přijdou nejenom 

milovníci pěší turistiky, ale také horské cyklistiky, sjezdového lyžování či jezdectví. Jsou 

zde možnosti návštěvy již zmíněných muzeí, pozorování ptáků a zvířat nebo se zde konají 

také dobrovolné záchranné akce (calimani.ro). 
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Putování po parku bývá většinou bezproblémové, protože trasy přes vrcholky jsou 

přehledné a velice dobře značené. K výstupům je možné využití stezky z různých 

světových stran. Doporučovaná je trasa od vesnice Neagra Sarului okolo skal Dvanácti 

apoštolů na Virful Pietrosul. Možností je samozřejmě více, záleží na druhu výstupu, který 

si cestovatel vybere (Anděra 2008). 

Ubytování na hranicích parku není možné. Kempování je povoleno pouze 

na vyznačených místech, které jsou znázorněny na mapě. Jednou z možností ubytování je 

využít domu, který vlastní správa NP Calimani v obci Dornei Saru, kde jsou podmínky 

přizpůsobeny pro ubytování po celý rok. Stejně tak je tomu i ve všech ostatních vesnicích 

kolem parku, kde je snadné nalézt ubytování, ale také se informovat o turistických 

možnostech a příležitostech, které park skýtá (calimani.ro). 

 

Obr. č. 37 Centrální partie pohoří Calimani (Anděra). 
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8. NÁRODNÍ PARK PIATRA CRAIULUI  

 
Obr. č. 38 Národní park Pietra Craiului (Anděra). 

Asi 15 km dlouhý hřeben Piatra Craiului – v překladu Královský kámen – 

z bělostných vápenců, který doplňuje nádherné panorama východního okraje Jižních 

Karpat na jih od Brašova, byl vyhlášen v roce 1990. Rozprostírá se na ploše 147,7 km2 a 

z jeho hřebenů nabízí dech beroucí výhled na okolí (Anděra 2008). 

8.1  CHARAKTERISTIKA PARKU 

Pohoří Piatra Craiului je nižší než nejvyšší rumunské pohoří Fagaraš, se kterým 

sousedí na západě a nižší než masiv Bucegi, jež je jeho sousedem na východě, ale svojí 

výškou v průměru 2 000 m n. m., se jim dokáže vyrovnat. Jihovýchodní úbočí slouží jako 

pastviny, na severozápadě lemují pohoří vápencové stěny. Krasové území je protkané 

soutěskami obklopenými až 100 m vysokými skalními stěnami, např. Cheile 

Dimbovicioarei. Nechybějí zde ani komíny, sutě, jeskyně, rozsochy a žleby, z nichž 

nejznámější je pro turisty přístupná, asi 250 m dlouhá Pestera Dimbovicioara, která byla 

odkryta už v roce 1579. Pohoří je na vodní toky poměrně chudé, pouze na několika 

místech se objevují vyvěračky. Průměrné roční srážky se pohybují od 900 do 1 300 

mm/rok (Anděra 2008). 

NP Piatra Craiului se nachází v jižních Karpatech, zahrnuje i sousední části horských 

průsmyků Rucar-Bran a Rucar-Zarnesti. NP se rozkládá přes kraje Brasov a Arges, a také 

v oblastech, které spadají pod města Zarnesti, Morfiu, Bran, Rucar a Dambovicioara 

(pcrai.ro). 
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Dokonalé zachycení charakteru pohoří Piatra Crauilui zaznamenal ve své knize 

Miloslav Nevrlý: „Vápencové stěny se zvedají tak, že nestačíš zaklánět hlavu. Pohoří svítí 

jako prohnutý dračí hřbet, úzký a ostrý, a barvu mu určuje slunce, které ho obchází: někdy 

oslnivě bílou, jindy modrobílou, za večerů bělorůžovou, růžovobílou. Bělostnými skalními 

okny padají sluneční paprsky, v propastných údolích teče voda, pohlédneš podruhé a 

dolina je suchá, voda se propadla. Karlův kámen nepatří mezi zcela opuštěná pohoří, ale 

množství poutníků je dosud snesitelné. Ztraceni v západních kolmých stěnách se ozývají 

horolezci jako skalní datlíci. U úpatí skal tu a tam kříž se jmény těch, pro které byla skála 

příliš strmá“ (Nevrlý 2006). 

8.2  HISTORIE PARKU 

Piatra Craiului byl jako přírodní rezervace vyhlášen 28. března 1938 zejména díky 

unikátnímu charakteru masivu a vzácných druhům, které se zde vyskytují. V tomto roce 

zabíral park pouze 440 ha. Postupně se plocha rozšiřovala. V roce 1952 bylo přibližně 

17,2 % z celé plochy masivu vyhrazeno pro účely ochrany přírody. V roce 1990 je Piatra 

Craiului jmenován národním parkem Rumunska (pcrai.ro). 

První zkoumání a zájem vědců o masiv Piatra Craiului začal více než před 250 lety. 

První topografické měření, která jsou zdokumentována, byla provedena Kartografickým 

institutem ve Vídni. Kartografický tým doprovázel také novinář Anton Kunz, který podle 

historických dokumentů dosáhl vrcholu Baciului dne 26. srpna 1842. Byl zároveň prvním 

výstupem uskutečněným na štít Baciului (pcrai.ro). 

V roce 1863 B. Hauer zveřejnil první údaje o geologii zdejšího masivu. Avšak stále 

to byla pouze teorie, kterou potvrdil v roce 1900 Joseph Kolbe, když odhalil šachtu 

pod Coltii Grindului. Od roku 1908, kdy bylo také založeno Saské muzeum v Tara Barsei, 

začal Franz Podek s průzkumem, který se zabýval objevováním a popisováním mnoha 

jeskyní v Piatra Craiului.  O několik let později, v roce 1938, E. Jekelius nakreslil první 

moderní mapu pohoří Piatra Craiului. V souvislosti s masívem bylo sepsáno několik 

významných studií od mnoha geologů. Poslední z nich poskytuje cenné informace 

o současných geomorfologických procesech  od doktora Constantinesca (pcrai.ro). 
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8.3  FAUNA 

Jednu z nejbohatších částí fauny tvoří bezobratlí, v jejichž řadách je až 35 

endemických a 91 nově identifikovaných druhů. Je třeba zmínit dva významné druhy v NP 

Piatra Craului, a to jsou Nesticus constantinescui a Rhagidia carpatica, oba z třídy 

pavoukovců (pcrai.ro). 

Do dnešního dne bylo pojmenováno až 216 druhů motýlů, z toho většinou všechno 

vzácné nebo endemické druhy. Další významnou skupinou jsou ryby, obojživelníci a plazi. 

Tento druh fauny je podstatně chudší, kdybychom to porovnávali s částí bezobratlých. 

Všechny chráněné druhy obojživelníků a plazů jsou zahrnuty v Bernské úmluvě 

z 11. 3. 1993 (pcrai.ro). 

NP je také bohatý na ptačí fauny, která zahrnuje až 111 druhů, které dosud byly 

pojmenovány. Mnoho z nich je přísně chráněno Bernskou úmluvou a částí Bonnské 

úmluvy, která se týká stěhovavých ptáků ze dne 8. ledna 1998. Patří sem například pěnice 

černohlavá (Sylvia atricapilla) (obr. č. 39) nebo skorec vodní (Cinclus cinclus), jež lze 

vidět na obr. č. 40 (pcrai.ro). 

   

Obr. č. 39 Pěnice černohlavá (kpss).          Obr. č. 40 Skorec vodní (wikimedia). 

Klimatické, geologické a geomorfologické podmínky vytváří vhodné podmínky 

pro vývoj rozmanitého druhů skupiny savců. Z přibližně 100 druhů savců, kteří v celém 

Rumunsku, se jich více než 40 % nachází v oblasti národního parku. Mnohé z těchto druhů 

jsou zahrnuty do přísně chráněných druhů podle Bernské úmluvy, 6 z nich je uvedeno 
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ve směrnici Evropské rady a jeden druh, zobrazený na obr. č. 41 – netopýr pestrý 

(Vespertilio murinus) – je obsažen v Bonnské úmluvě. Je nutné podotknout, že 

v Rumunsku jsou chráněny všechny druhů netopýrů vůbec (pcrai.ro). 

 

Obr. č. 41 Netopýr pestrý (csop). 

V parku žijí také velké populace velkých šelem, mezi ně patří např. medvěd hnědý 

(Ursus arctos), vlk obecný (Canis lupus) nebo rys ostrovid (Lynx lynx). Výzkumy, které 

byly dosud na toto téma provedené odhalily tři migrační koridory, které tyto šelmy 

využívají. Nacházejí se mezi Piatra Craiului a masívy hor Bucegi a díky svému významu 

mají zvláštní status ochrany přírody (pcrai.ro). 

8.4  FLORA 

Bohatost druhů uvnitř parku je výsledkem velmi rozmanitých podmínek vhodných 

pro rozvoj vegetace. V nadmořské výšce nad 2 200 m se nachází většina alpských a 

horských druhů. Lesy, holé skály, suťové svahy, louky, bažiny a jezera jsou mimořádným 

zdrojem botanických exemplářů. Houby, mechy, lišejníky a květiny, které je zde možné 

spatřit, poskytují opravdový ráj (pcrai.ro). 

Husté jehličnaté a smíšené lesy, které jsou soustředěné v malebných dolinách, 

doplňují lesní louky, paseky a pastviny. Vápencové podloží a členitý reliéf jsou zárukou 

bohaté horské květeny až 1 170 druhů cévnatých rostlin s mnoha vzácnými druhy, jako je 

vstavač (Orchis), lnice alpská (Linaria alpina) (obr. č. 42), plesnivec alpský 

(Leontopodium alpinum), mečík střechovitý (Glagiolus imbricatus) (obr. č. 43) či různé 
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druhy lýkovců (Daphne). Na území parku roste 48 z 53 druhů rumunských orchidejí. 

Symbolem NP je vzácný hvozdík (Dianthus callizonus), k vidění na obr. č. 44. Je to 

unikátní květena, díky které byla tato oblast již v roce 1938 vyhlášena chráněným územím 

(Anděra 2008). 

  

Obr. č. 42 Lnice alpská (botany).  Obr. č. 43 Mečík střechovitý (freewebs). 

 

Obr. č. 44 Hvodzík (suprising-romania). 

8.5  ZAJÍMAVOSTI PARKU 

K parku patří zajímavá města, která oplývají bohatou historií a tradicemi. Město 

Zarnesti patří pod etnografickou část Brašov. Hlavní činností usedlíků bylo zemědělství, 

které bylo také základní obživou pro všechny obyvatele (pcrai.ro). 

V oblasti Rucar zachycuje lidovou architekturu charakteristickou pro oblast Muscel 

z dob 17. století. Domy byly inspirovány vlašskými zvyky, postavené z kmenů stromů, se 

špičatou střechou. Kouř byl vyváděn v horní části střechy, protože v té době neměli 

komíny. Kmeny stromů byly spojeny trny. Domy, které se skládaly ze vstupní místnosti, 
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sklepa a obývacího pokoje, byly omítnuty z bílého jílu. Na konci 19. století se dům rozrostl 

o dvě patra domu – a to sklep v přízemí a obývací pokoj v prvním patře. V interiérech se 

odráží místní textilní výroba, která je doménou převážně žen. Oblast Rucar se stala 

inspirací pro mnohé umělce, ať už malíře Nicolae Grigoresca či spisovatele Nicolae Iorga. 

(pcrai.ro).  

Zajímavostí je také hrad Bran, který je známý jako  Draculův hrad. Hrad dostal 

přezdívku podle knížete Vlada III., zvaný jako Dracula či Napichovač, a to i přesto, že tu 

valašský kníže nikdy nežil. Tato pohádková gotická památka se stala inspirací pro irského 

spisovatele B. Stokera, jež je autorem románu O Draculovi. Zřícenina “pravého“ 

Draculova sídla Poenari se nachází  u vesnice Arefu blízko NP Cozia (Anděra 2008). 

8.6  PAMÁTKY 

Nejbohatší oblastí na památky je město Brašov, které je zároveň jedno z největších 

transylvánských saských měst. Impozantní podívanou tvoří kostel sv. Marie, známý 

pod jménem Biserica Neagra (neboli Černý kostel). Jeho název je odvozen od události, 

kdy jej během habsburského obléhání v roce 1689 začernil veliký oheň a zanechal po sobě 

tři tisíce mrtvých. Za návštěvu také stojí brašovské muzeum Muzeul de Etnografie, které je 

uspořádáno, jako by to byl středověký trh. Od města leží Poarta Schei – vítězná brána, 

která byla vystavěna v roce 1827 ze dvou bran, které oddělují saské město od rumunské 

čtvrti Schei. Nejenom Brašov, ale i jeho okolí stojí za návštěvu. Známý je také hrad Bran, 

který se nachází ve stejnojmenné obci – je známý jako Draculův hrad a stejně tak i vypadá, 

jak se lze přesvědčit na obr. č. 45. Je chráněn příkrými zdmi a špičatými věžemi (National 

Geographic Romania 2007).  
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Obr. č. 45 Hrad Bran (Anděra). 

8.7  PRŮVODCE PARKEM 

Hlavní turistickou atrakcí uvnitř parku je NP Piatra Craiului sám. Pohoří je 

velkolepé, známé nejenom v Rumunsku, ale také za hranicemi a je popisované už 

po dlouhé generace horolezců. Parkem je vedeno přes 30 turistických stezek, které vedou 

do nádherných oblastí, jako například soutěska Zarnesti, Cerdacul Stanciului, Zaplaz nebo 

jeskyně Dambovicioara a další (pcrai.ro). 

Výjimečně bohatá flora, zahrnující i ojedinělé druhy, divoká fauna, tradiční životní 

styl v okolních oblastech, to vše a ještě mnohem více vytváří z Národní parku Piatra 

Craiului výjimečný komplex, který stojí za objevení (pcrai.ro). 

Co se ubytování týče, pro turisty, kteří zde chtějí strávit více dní, jsou nabízeny 

pensiony ve vesnicích uvnitř parku, např. Pestera a Magura a také ubytování ve vesnicích 

v blízkosti parku (Bran, Satic, Sirnea a další). Uvnitř parku je také mnoho horských chat a 

kempů, kde lze složit hlavu. Pro náročnější turisty jsou zde penziony od klasicky 

zařízených až po vysoce komfortní. Park nezapomíná ani na dobrodružnější povahy, které 

mohou složit hlavu v horských přístřešcích. Ty slouží především pro přežití či pro případy 

mimořádných událostí v důsledku zdravotních problémů či špatného počasí. Turisté zde 

mohou strávit jednu noc či za nepříznivých podmínek tu mohou být tak dlouho, dokud 

nebudou moci pokračovat v cestě (pcrai.ro).  
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9. OBECNÁ PROBLEMATIKA KARPAT 

Karpaty jsou jedním z největších evropských pohoří, zároveň tvoří unikátní přírodní 

poklad výrazné ekologické hodnoty a jsou domovem horních toků velkých řek. Představují 

jeden z hlavních ekonomických, ekologických, kulturních, rekreačních srdcí Evropy, jež 

sdílí mnoho národů a zemí (carphatianconvention.org). 

Jsou velice důležité pro svoji biologickou rozmanitost. Vezmeme-li v potaz, že tvoří 

poslední útočiště pro velké savce, jako je medvěd hnědý, vlk obecný či rys ostrovid. 

Vytváří také domov pro další obyvatele, například zubra, kamzíka, orla skalního, tetřívka 

obecného, výra a mnoho další jedinečné druhy, a to nejenom savců, ale i hmyzu 

(carphatianconvention.org). 

I přes velké přírodní bohatství, které Rumunsku náleží, trpí chráněné oblasti velkým 

dopadem lidské činnosti. Znečištění, průmyslové zemědělství a nadměrné využívání 

přírodních zdrojů si začínají vybírat svoji daň.  

Rumunsko nemá dostatek prostředků pro své občany, kteří potřebují podporu při 

obnově přírodních zdrojů, na kterých jsou závislí (fauna-flora.org). 

10. ZÁVĚR, ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY KARPAT 

Karpaty jsou jedním z posledních zbytků nedotčené přírody v evropském prostoru. 

Mají význam pro zachování biodiverzity a ekologické stability přilehlých oblastí (vodní 

režim, mezokliamtické podmínky, migrace živočichů apod.). Mají význam i pro Českou 

republiku, protože do ní zasahují svým nejzápadnějším výběžkem, který představuje 

flyšové pásmo Beskyd. Jedná se o turisticky stále atraktivnější oblast, z čehož se odvíjí 

i zvýšené riziko ohrožení jednotlivých chráněných území i celého karpatského oblouku 

nadměrnou turistikou a z ní vyplývajících negativních jevů. Lokální kontaminace, odpadky 

z tábořišť, rušení zvěře nebo přímo pytláctví jsou faktory, které se mohou z lokálních 

problémů rozšířit do celé oblasti. To bylo také důvodem vzniku Karpatské úmluvy, která 

mimo jiné řeší i problematiku velkých šelem v Karpatech. V oblasti Rumunska díky nízké 

hustotě zalidnění mají velké šelmy dostatek možností přežití. V oblastech jako je 
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Slovensko, Polsko a Česká republika však nutně dochází ke střetům s hospodářskou 

činností člověka, nevraživosti veřejnosti k těmto živočišných druhům a v extrémech i 

k ilegálnímu odlovu. Oblast Rumunska a jeho národních parků však dokládá, že 

koexistence velkých šelem s tradičním pastevectvím je možná a dlouhodobě udržitelná.  

Aby bylo možné zachovat dokonalý soulad přírody a lidské činnosti, je třeba se 

zaměřit na takový management, který dovolí součinnost jak ochrany přírody, tak i turismu. 

Rumunsko je zemí, která slouží jako přejezd pro mnoho států, a tím dochází k silnému 

znečišťování přírody z přeshraniční národní dopravy. Zde je třeba se zaměřit především 

na správnou koordinaci dopravy, omezit zbytečné přejezdy přes citlivá území, vytvořit 

migrační trasy tam, kde to není nutné v souladu s ochranou biologicky rozmanitých 

prostor. V souvislosti s tím vyvstává i problematika vodních zdrojů, které se potýkají se 

silným znečištěním. Jedním z řešení pro danou oblast je zajistit dostatečné čištění vod a 

vytvořit dostatečnou ochranu pro obyvatele v případě povodní. V návaznosti na to je 

důležité i zvyšovat povědomí a vzdělávání lidí. Je nutné pro ně vytvořit lepší přísun 

informací, aby i lidé, kteří žijí mimo městské oblasti, dokázali reagovat na danou situaci, 

ať již povodně, ochranu přírody či znečišťování řek. 

Nejvíce diskutovanou tematikou je již výše zmíněný cestovní ruch v kombinaci 

s ochranou přírody a konkrétně velkých šelem. Turismus je pro místní obyvatele jedním 

z hlavních zdrojů obživy, je tedy zcela nemožné se jej pokusit omezit. Je důležité vytvářet 

takové podmínky, které budou přijatelné jak pro obyvatele, tak pro turisty. Je nutno 

stanovit hranice, za které nelze zajít, a to především pro narušitele životního prostředí. 

Zajistit větší postihy pro ty, kteří nedokáží plně respektovat požadavky cestovního ruchu 

v koordinaci s přírodou. Je třeba sankciovat jakékoli porušení, které může zasáhnout 

do přirozeného chodu oblasti. Nehledě na vážnost úkonů člověka. V případě ilegálního 

lovu vzácného zvířectva – což je považováno za přestupek nejvyššího řádu – je třeba 

stanovit takovou výši pokuty, která přesahuje cenu, jež by lovec získal na trhu za prodej 

kořisti. 

Je důležité nepřihlížet k daným problematikám jako k činnostem, které se nás přímo 

netýkají. Všechny státy, do nichž Karpaty zasahují, se snaží o regulaci prostřednictvím 

Karpatské úmluvy. Je třeba, aby toto snažení nepřestávalo a i nadále vzbuzovalo pozornost 
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nejenom států, kterých se to přímo týká, ale také států, jichž se to týká pouze okrajově. 

Lidé by si měli uvědomit, že krajina, kterou mají kolem sebe, není trvalá a do velké míry 

záleží pouze na lidské činnosti, jakým způsobem se bude nadále vyvíjet. Jestli zůstane 

v dokonalé harmonii jako bychom si přáli či bude postupně devastovaná a bude skomírat. 

Pokrok společnosti jde stále dopředu a technika se vyvíjí. Není třeba ji zastavit, ale je 

nutno ji vytvářet v koordinaci s populací a také v souladu s životním prostředím. 
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