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PODPORA STÁTU
Voda v krajině

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
(AOPK ČR) pečuje s podporou svých regionálních
pracovišť zejména o chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace a národní přírodní památky.
Podporuje však též osvětu a vzdělávací aktivity 
a zajišťuje informovanost o možnostech a potřebách
ochrany přírody.

Agentura navíc v posledních letech zprostředkovává
finanční dotace, jejichž cílem je podpora biodiverzity 
a ekostabilizační funkce krajiny, a tedy i stabilizace
vodního režimu a zadržování vody v krajině. Národní 
i evropské finanční zdroje jsou tak využívány k aktivní
tvorbě nádrží a tůní, revitalizaci odvodňovaných území 
i vzniku multifunkčních ploch, na nichž se lidé a zvířata
každodenně setkávají. Díky těmto dotačním titulům
vzniklo velké množství úspěšných projektů změřených na
udržení vody v krajině českého příhraničí.

Odbornou i praktickou péči 
o přírodu a krajinu v Česku
zajišťuje státní agentura.

Území: CELÁ ČESKÁ
REPUBLIKA

Realizátor: AGENTURA
OCHRANY PŘÍRODY A
KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA
SPRÁVA CHKO ČESKÝ LES
SPRÁVA CHKO
SLAVKOVSKÝ LES
SPRÁVA CHKO
TŘEBOŇSKO
SPRÁVA CHKO BLANSKÝ
LES

Regionální pracoviště v česko-
bavorském pohraničí: 

Ilustrační foto: RRA PK

Č E S K Á  R E P U B L I K A ,  C Z VŠECHNY OKRESY

Reportáž o roli AOPK a
chráněných krajinných
oblastí ZDE

Více informací:

http://www.npsumava.cz/
http://www.ceskyles.ochranaprirody.cz/
http://www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz/
http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Bkl-V25Siyk


ZDRAVÁ KRAJINA
Voda v krajině

Hlavním cílem iniciativy Plzeňského kraje, která své
aktivity sdružuje pod názvem „Zdravá krajina“, je snížit
negativní důsledky klimatických změn v regionu. Na
základě monitoringu území a analýzy stávajícího stavu je
navrhován strategický postup, jak předcházet suchu,
povodním, splavování živin či znečišťování vodních toků.
Následně budou vytipována místa, kde je situace
nejhorší, a budou navrženy konkrétní kroky, jak stav
zlepšit. Vznikne tak katalog regionálních problémů, ale i
návrhů na jejich vhodná řešení. 

Součástí takto rozsáhlého projektu samozřejmě musí být
také efektivní komunikace s vlastníky a správci daných
lokalit či prezentace dosavadních úspěšných krajinných
úprav. Všechny aktivity jsou realizovány s jasným cílem
zlepšit stav našeho životního prostředí, přejít od slov k
činům a zajistit co nejvyšší efektivitu vynaložených
krajských investic.

Plzeňský kraj bojuje 
s klimatickými změnami
koncepčně. Zpracovává strategii
a plánuje investice.

Území: CELÝ PLZEŇSKÝ KRAJ

Realizátor: PLZEŇSKÝ KRAJ

ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ 
ŠKROUPOVA 1760,           
 301 00 PLZEŇ
www.plzensky-kraj.cz 

Kontakt: 

Ilustrační foto: RRA PK

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z VŠECHNY OKRESY

Adaptační  strategie na webu PK
Specializovaný portál ZDRAVÁ
KRAJINA

Realizace: 2021-2023 

Financování: PLZEŇSKÝ KRAJ

Více informací:

http://www.plzensky-kraj.cz/
http://www.plzensky-kraj.cz/
https://www.plzensky-kraj.cz/regionalni-strategie-adaptacnich-opatreni-plzensk
https://www.plzensky-kraj.cz/regionalni-strategie-adaptacnich-opatreni-plzensk
https://www.plzensky-kraj.cz/regionalni-strategie-adaptacnich-opatreni-plzensk
https://www.zdravakrajinapk.cz/


ŽIVÉ MOKŘADY
Voda v krajině

Na území Bavorského lesa a Šumavy se v minulosti
nacházely mokřady, pro které ale naši předci
nenacházeli ekonomické využití. Proto tyto unikátní
biotopy, které poskytují domov mnoha vzácným rostlinám
a živočichům, odvodňovali. Výsledkem jsou dnes
provzdušněné a vysušené vrstvy rašeliny, která není
schopná udržet vodu v krajině, uvolňují se z ní živiny i
plyny. Obnova mokřadů je tak jednou z důležitých cest
ke zmírnění klimatických změn na naší společné hranici. 

Projekt „LIFE pro mokřady“ je dalším důkazem efektivní
spolupráce českého a bavorského šumavského
národního parku i zapojování dobrovolníků do péče o
krajinu. Vedle výzkumných aktivit, monitoringu a
environmentální osvěty jsou nedílnou součástí projektu i
vlastní revitalizační práce. Výsledkem má být 243 ha
zavodněných mokřadů, 37 kilometrů zrušených
odvodňovacích kanálů a 5 km obnovených potoků.

Rašeliniště v našich národních
parcích byla v minulosti často
vysoušena. Dnes naštěstí opět
ožívají.

Lokalita: NÁRODNÍ PARKY
ŠUMAVA A BAVORSKÝ LES

Řešitel: SPRÁVA NP ŠUMAVA

Financování: Komunitární
program LIFE

Realizace: 2018 - 2024

MASARYKOVO NÁM. 1, 

www.npsumava.cz

Kontakt: 

     337 01 ROKYCANY

Foto - zdroj: Národní park Bavorský les

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z
J I H O Č E S K Ý  K R A J ,  C Z
D O L N Í  B A V O R S K O ,  B Y

OKRES  KLATOVY
OKRES  PRACHAT ICE

OKRES  FREYUNG

Specializovaný web v CZ a v DE

SPRÁVA NÁRODNÍHO
PARKU BAVORSKÝ LES
BUND NATURSCHUTZ       
 V BAYERNU, E.V.
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Partneři: 

Více informací:

https://life.npsumava.cz/
https://life.npsumava.cz/de/


PARK U RAKOVÁČKU
Voda v krajině

V Rakovském potoku, takzvaném "Rakováčku“, žije
početná populace chráněného raka kamenáče. Potok se
nachází v okrajové obytné části města Rokycany. Léta
protékal rovným zpevněným korytem, jehož okolí
poskytovalo jen minimální prostor pro rekreaci. To se
změnilo rozhodnutím města zrealizovat krajinářsky
pojatou revitalizaci půlkilometrového úseku potoka. 

Díky spolupráci architektů, vodohospodářů a ochránců
přírody se tak dnes Rakováček opět klikatí. Je příjemným
domovem ohrožených raků a na jeho toku vznikly
průtočné tůně. Může se volně rozlévat do okolí a díky
tomu je schopen čelit i povodním. Okolí potoka je
upraveno pro odpočinek a hru dětí, a to způsobem
blízkým přírodě. Návštěvníci vzniklého parku mohou
potok přecházet, odpočinout si u vysazené vegetace
(důsledně místních druhů) či dřevěných herních prvků.

Cesty lidí, vody a raků bývají
značně odlišné. V Rokycanech
se však nachází místo, 
kde se setkávají.

Lokalita: ULICE ŠŤÁHLAVSKÁ,
MĚSTO ROKYCANY

Realizátor: MĚSTO ROKYCANY

Financování: zdroje MĚSTA
ROKYCANY, dotace OPŽP

Realizace: 09/2014 - 10/2015

MASARYKOVO NÁM. 1, 

www.rokycany.cz

Kontakt: 

     337 01 ROKYCANY

Foto: Adapterra Awards, Vojta Herout

Adapterra Awards 2020, vítěz
Stavba roku 2016, MMR ČR
Stavba roku Plzeňského kraje
2015

Odborná ocenění:

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  ROKYCANY

Více informací na webu města
Prezentace pro Adapterra Awards

Více informací:

https://www.rokycany.cz/park-u-rakovacku/ds-50551gsimova@rokycany.cz
https://www.adapterraawards.cz/cs/Databaze/2020/Park-u-Rakovacku-v-Rokycanech


MĚSTO PLÁNICE
Voda v krajině

Město Plánice se nachází v Plzeňském kraji v severní
části okresu Klatovy. Na jeho polohu odkazuje i samotný
název označující planinu či náhorní plošinu. Díky své
bohaté historii i okolní malebné přírodě se z této části
podhůří Šumavy postupně stává vyhledávaný cíl
především sportovně založených turistů. 

Do správy města spadá dalších jedenáct obcí a rozsáhlé
území. Plánice dokonce hospodaří s více jak 800 hektary
lesů. Aby udržela vodu v krajině, podpořila biodiverzitu a
zvýšila atraktivitu svého okolí, vybudovala do roku 2019
ve svých lesích hned pět vodních nádrží. Celková
výměra vzniklé vodní plochy dosahuje dvou hektarů,
objem zadržené vody přesahuje 32 tisíc metrů
krychlových. Všechny nádrže jsou přístupné po lesních
cestách a mohou sloužit i jako zdroj požární vody. 

Vodní nádrže v lesích okolo
města Plánice pomáhají
předcházet suchu, ale slouží 
i lidem.

Lokalita: LESY MĚSTA PLÁNICE

Realizátor: MĚSTO PLÁNICE

Realizace: 2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD, NÁMĚSTÍ
180, 340 34 PLÁNICE
www.planice.cz

Kontakt: 

Foto zdroj: Plánice

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  KLATOVY

https://www.planice.cz/


DOMAŽLICKÉ TŮNĚ
Voda v krajině

Společnost Domažlické městské lesy, spol. s.r.o. se
stará o lesy a rybníky ve vlastnictví města Domažlice.
Hlavní náplní společnosti je trvale udržitelné
hospodaření v lesích. Zajišťuje výsadbu nových porostů
a jejich prořezávku i následnou těžbu dříví. V rámci
svých povinností se samozřejmě věnuje také úpravě
cest, zřizování míst pro odpočinek či přípravě naučných
cedulí o různých zajímavostech.

Přirozenou součástí péče o domažlické lesy se v
posledních letech stalo i budování či obnova bývalých
lesních tůní, díky nimž se zvyšuje retenční schopnost
krajiny. Udržení vody v lesích se také ukázalo jako
správná cesta v boji proti kůrovci v suchých obdobích.
Nové lesní tůňky jsou budovány v přírodním stylu. Navíc
slouží jako přirozené biotopy pro ohrožené druhy
obojživelníků i jako zdroj vody pro běžnou lesní zvěř.

V lesích okolo Domažlic vznikají
tůně, které hrají důležitou roli 
v boji proti kůrovcové kalamitě.

Lokalita: LESY MĚSTA
DOMAŽLICE

MĚSTO DOMAŽLICE
www.domazlice.eu

Vlastník:

Realizace: 2021

TYRŠOVA 611, 344 01
DOMAŽLICE - TÝNSKÉ
PŘEDMĚSTÍ
www.domazlicke-lesy.cz

Kontakt: 

Foto zdroj: Domažlice

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  DOMAŽL ICE

Realizátor: DOMAŽLICKÉ
MĚSTSKÉ LESY

Financování: Ministerstvo
životního prostředí, dotační
program Plzeňského kraje

https://www.domazlice.eu/
https://www.domazlicke-lesy.cz/


VODA A PŮDA
Voda v krajině

Změna klimatu na území Bavorska se stejně jako jinde
projevuje především dlouhotrvajícími suchy, která se
střídají s přívalovými dešti. V důsledku toho krajina trpí
místními záplavami, erozí i odtokem orné půdy a živin do
rybníků a jezer.  

Prostřednictvím iniciativy „Boden: ständig“ se Bavorský
úřad pro rozvoj venkova snaží na situaci reagovat a
udržet v krajině nejen vodu, ale i půdu. V rámci vzniklé
platformy, která je koordinována na úrovni jednotlivých
okresů, spolupracují zemědělci, státní správa, obce a
další organizace. Aktuálně je tímto způsobem
financováno více než 80 projektů, jejichž společným
mottem je: „To, co je možné, udělej hned teď!“ Důležitou
součástí těchto aktivit je také osvěta k danému tématu.
Ta je realizována prezentací dobrých praxí i dalších
informací na internetových stránkách iniciativy.

Státní iniciativa „Boden:
ständig“ podporuje projekty
zaměřené na udržení vody 
a půdy v bavorské krajině. 

Území: CELÝ SVOBODNÝ STÁT
BAVORSKO

Realizátor: BAVORSKÝ ÚŘAD
PRO ROZVOJ VENKOVA

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
IN BAYERN
INFANTERIESTRASSE 1,
80797 MÜNCHEN
www.boden-staendig.eu

Kontakt: 

Ilustrační foto: RRA PK

B A V O R S K O ,  B Y VŠECHNY OKRESY

Terénní úpravy pro udržení
vody v krajině
Voda a vodní toky
Péče o půdu a výroba

Tematické zaměření podpory:

Dolní Bavorsko - Landau
a.d. Isar
Horní Falc - Tirschenreuth
Horní Franky - Bamberg

Kontaktní místa v příhraničí: 

http://www.boden-staendig.eu/
http://www.ale-niederbayern.bayern.de/
http://www.ale-oberpfalz.bayern.de/
http://www.ale-oberfranken.bayern.de/
http://www.ale-oberbayern.bayern.de/


POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Voda v krajině

Přirozeně se rozlévající potoky a zamokřování území
mohou určitým způsobem omezovat ekonomické
využití okolních pozemků. Proto je potřeba s jejich
majiteli komunikovat a intenzivně spolupracovat při
komplexních pozemkových úpravách. O to se     
 v Bavorsku v jednotlivých vládních obvodech
efektivně starají úřady pro rozvoj venkova, které
spadají pod bavorské státní ministerstvo výživy,
zemědělství a lesnictví. V příhraničí již bylo tímto
způsobem realizováno mnoho úspěšných revitalizací.

B A V O R S K O ,  B Y VŠECHNY OKRESY

Foto - zdroj: www.ale-oberpfalz.bayern.de,  Tannenbach

http://www.ale-oberpfalz.bayern.de/


POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Voda v krajině

Obec Kollersried se rozkládá v kopcovitém terénu, na podloží, které není k zadržování vody
právě ideální. Revitalizace tohoto území proto cílila především na ochranu proti erozi půdy a
odtoku živin povrchovými vodami. Vedla k ní však i snaha o ekologickou modernizaci krajiny.
Zadržet vodu v území se v okolí obce Kollersried podařilo díky vybudování většího počtu
retenčních nádrží a příkopů. V celém katastru obce nakonec bylo na rozloze 1,58 ha
vybudováno obdivuhodných 12 retenčních nádrží a 1530 m příkopů, z nichž pětinu kvůli
svažitému terénu tvoří kaskády.

OKRES REGENSBURG:
Retenční nádrže, příkopy a kaskády - možnosti
zadržování vody v kopcovité krajině

B A V O R S K O ,  B Y VŠECHNY OKRESY

HORNÍ FALC
www.ale-oberpfalz.bayern.de

OKRES CHAM: 
Ochránci přírody jako iniciátoři revitalizace potoka
Tannenbach 

Revitalizační aktivity v okolí potoka Tannenbach u obce Schöntal nabízí zajímavou ukázku
spolupráce úřadu pro rozvoj venkova s ekologickými organizacemi. V rámci pozemkových úprav
se novým majitelem daného území stala Státní asociace pro ochranu ptactva, která na
revitalizaci aktivně spolupracovala. Výsledkem provedených prací je tak vedle zamezení eroze
zemědělské půdy přirozeně také vybudování přívětivého prostředí pro zvířata a rostliny. 

http://www.ale-oberpfalz.bayern.de/


Dlouhá léta nebylo možné vodu v potoku Rötzgraben ani zahlédnout. Byla totiž svedena do
potrubí pod zemí. Nedávno však byl potok na 300metrovém úseku osvobozen vyvedením na
povrch, kde získal přirozený tvar. Kolem něj se rozprostírají louky, do kterých se může voda
volně rozlévat. Na okolních svazích byly kvůli erozi půdy vysazeny stromy. Celé místo tak nyní
přispívá ke zlepšení biodiverzity a je schopno i zmírňovat následky případných povodní. 

Více informací na specializovaném odborném portálu ZDE.

OKRES SCHWANDORF: 
Potok Rötzgraben u obce Mitterauerbach byl
vyzvednut z potrubí a získal nové přírodní koryto.

B A V O R S K O ,  B Y VŠECHNY OKRESY

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Voda v krajině

OKRES SCHWANDORF: 
V okolí obce Guteneck byly v boji proti erozi 
u revitalizovaných potoků vysazeny stromy a keře. 

V posledních letech prošly v okolí obce Guteneck obnovou hned dva potoky: Luigenbach a
Gabesbach. V obou případech byly tyto toky ve vybraných místech vyzvednuty z potrubí a jejich
okolí bylo osázeno vhodnou flórou. Tímto způsobem vzniklo příjemné přírodní území, které je
schopné efektivně zadržovat vodu v krajině a zároveň bránit erozi půdy. 

HORNÍ FALC
www.ale-oberpfalz.bayern.de

https://land-belebt.bayern/neuigkeiten/renaturierung-des-roetzgrabens-fuer-biodiversitaet-und-wasserrueckhalt
http://www.ale-oberpfalz.bayern.de/


Koryto potoku Haselbach u stejnojmenné obce bylo díky podpoře Úřadu pro rozvoj venkova a
dlouholeté aktivitě místních rozšířeno a jeho okolí bylo upraveno tak, aby vznikl přirozený
prostor pro živočichy i rostliny. Zároveň zde byly vybudovány i dvě retenční nádrže. Díky těmto
úpravám byl zpomalen odtok vody z území. Navíc se v posledních letech výrazně zlepšila i
kvalita vody, což se odrazilo na biodiverzitě na souši i pod vodou.

Video z realizace ZDE.

OKRES GRAFENAU: 
Renaturace potoku u obce Haselbach by nebyla 
bez pozemkových úprav možná.

B A V O R S K O ,  B Y VŠECHNY OKRESY

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Voda v krajině

DOLNÍ BAVORSKO
www.ale-niederbayern.bayern.de

https://deggendorf.niederbayerntv.de/mediathek/video/renaturierung-neuer-haselbach-wird-lebensraum-fuer-zahlreiche-tiere-grafenau/
http://www.ale-niederbayern.bayern.de/


OBEC GAILSBACH
Voda v krajině

Obec Gailsbach, která se nachází nedaleko Řezna, v
minulosti opakovaně devastovaly povodně. Nejničivější z
nich přišla v roce 2013. Tehdy se místní rozhodli změnit
přístup k zadržování vody v krajině. Za velké součinnosti
vlastníků pozemků, díky pozemkovým úpravám a za
podpory Úřadu pro rozvoj venkova Horní Falce se zde
podařilo na území celé obce vybudovat tři větší retenční
a tři menší sedimentační nádrže. V centru, i dále po
proudu, byl upraven tok místního potoka. 

Všechny stavby byly realizovány důsledně způsoby
blízkými přírodním principům. Následovala výsadba
vhodných rostlin a stavba přírodních pěšin. Díky
modernímu a udržitelnému přístupu při budování
protipovodňových opatření tak bylo celkové prostředí
obce zkvalitněno a nové úpravy vylepšují životní prostor
nejen živočichů, rostlin, ale především i lidí.

Jak se z obce ohrožované
pravidelnými povodněmi stalo
velmi příjemné místo pro život. 

Lokalita: OBEC GAILSBACH –
HAGELSTADT

Financování: státní a regionální
dotace

ÚŘAD PRO ROZVOJ
VENKOVA HORNÍ FALC,
FALKENBERGER STRASSE
4, 95643 TIRSCHENREUTH 

www.ale-oberpfalz.bayern.de
www.landentwicklung.bayern.de

Projektové řízení: 

Foto zdroj: Úřad pro rozvoj venkova

Horní Falce

H O R N Í  F A L C ,  B Y OKRES  REGENSBURG

Video o výsledcích úprav v obci 

Více informací:

OBEC HAGELSTADT
BAHNHOFSTRASSE 4, 93095
HAGELSTADT
www.hagelstadt.de

Kontakt: 

http://www.ale-oberpfalz.bayern.de/
http://www.landentwicklung.bayern.de/
https://www.stmelf.bayern.de/landentwicklung/beispiele/262289/index.php
https://www.stmelf.bayern.de/landentwicklung/beispiele/262289/index.php
http://www.hagelstadt.de/


OBEC GRAFENWIESEN
Voda v krajině

Obec Grafenwiesen nemá nouzi o vodní plochy. V její
blízkosti protéká řeka Weisser Regen, pochlubit se může
několika rybníky i veřejným koupalištěm. Obec však
nezapomíná ani na drobný potok Totenbach, který byl v
minulosti sveden do potrubí a betonového koryta.
Vzhledem k tomu, že potok prochází i samotným centrem
obce, rozhodli se ho místní využít ve svůj prospěch. 

Nedaleko obecního úřadu, v části ulice Berghaüser
Strasse, byl beton odstraněn a okolní terén byl upraven
tak, aby potok mohl volně protékat přírodním korytem.
Na břehu byly vysazeny stromy a keře, vznikla i nová
pěšinka s lavičkami. Díky těmto úpravám se Totelbach
stal opět pevnou součástí života v obci a spoluutváří její
atmosféru. Revitalizace tak zlepšila nejen ekologický
stav potoka, ale i vzhled celé obce.

Potok tekoucí přírodním
korytem a okolní zeleň dokáží
zásadním způsobem vylepšit
vzhled každé obce.

Lokalita: BERGHÄUSER
STRASSE, GRAFENWIESEN

Financování: státní a regionální
dotace

ÚŘAD PRO ROZVOJ
VENKOVA HORNÍ FALC,
FALKENBERGER STRASSE
4, 95643 TIRSCHENREUTH 

www.ale-oberpfalz.bayern.de
www.landentwicklung.bayern.de

Projektové řízení: 

Foto zdroj: Úřad pro rozvoj venkova

H O R N Í  F A L C ,  B Y OKRES  CHAM

Realizace: 2016

OBEC GRAFENWIESEN
ww.grafenwiesen.de

Realizátor: 

http://www.ale-oberpfalz.bayern.de/
http://www.landentwicklung.bayern.de/
http://www.grafenwiesen.de/


PŘEHRADA
EIXENDORF

Voda v krajině

Přehrada Eixendorf vznikla v 70. letech minulého století
přehrazením řeky Schwarzach. Rozprostírá se mezi
městy Rötz (okres Cham) a Neunburg worm Wald (okres
Schwandorf), je dlouhá 6,2 kilometrů a přetíná ji nejdelší
silniční most v Bavorsku. Jedná se o místo vyhledávané
rybáři a milovníky vodních sportů. Kolem přehrady
postupně vznikly turistické i cyklistické trasy, za
návštěvu stojí místní muzeum řemesel i mnohé
architektonické památky. 

Je zřejmé, že pro přilehlé obce je tak velmi důležitým
tématem i ekologie. Společně proto s dalšími příslušnými
orgány a odbornými organizacemi usedají ke kulatému
stolu a hledají cestu, jak zvýšit kvalitu vody v řece i v
nádrži. Takto nyní připravují i potřebné podklady pro
sanaci hráze, čištění nádrže a zajištění dalších nutných
technických kroků směřujících k udržitelné správě tohoto
vodního díla.

Pro udržení kvality vody 
v řekách je nutné spolupracovat
a usednout ke „kulatému stolu“. 

Lokalita: ŘEKA SCHWARZACH,
MEZI MĚSTY RÖTZ A
NEUNBURG

Foto zdroj: Wiki de

H O R N Í  F A L C ,  B Y OKRES  CHAM

Město Rötz
Město Neunburg

Více informací:

MĚSTO RÖTZ, RATHAUSSTRASSE 1,
92444 RÖTZ
MĚSTO NEUNBURG WORM WALD,
SCHRANNENPLATZ 1, 92431
NEUNBURG VORM WALD

Kontakty: 

MĚSTO RÖTZ
MĚSTO NEUNBURG WORM
WALD
VODOHOSPODÁŘSKÝ ÚŘAD
VLÁDA HORNÍ FALCE
RYBÁŘSKÉ SVAZY
A DALŠÍ

Zapojení aktéři: 

https://www.roetz.de/eixendorfer-stausee
https://www.neunburgvormwald.de/tourismus/natur-erleben/eixendorfer-see/
http://www.roetz.de/
http://www.roetz.de/
http://www.roetz.de/
http://www.neunburgvormwald.de/


POTOK
KOLBERSBACH

Voda v krajině

Potok Kolbersbach pramení v blízkosti bavorsko-české
hranice a protéká národním parkem Bavorský les.
Původní divoký podhorský tok byl však v minulosti kvůli
těžbě dřeva narovnán a vydlážděn. Tento stav bylo nutné
změnit nejen kvůli ochraně živočišných druhů, ale i v
rámci protipovodňových opatření. Obnova potoka
spočívala především v zásadním zvlnění koryta, které se
nyní přirozeně klikatí, je širší a mělké. Jeho charakter
ovlivňuje také činnost bobrů, díky jejichž hrázím dochází
k zamokření celého potočního pásu. Tím byl vytvořen
ideální prostor pro mnohé vzácné živočichy i rozvoj
původních přirozených lužních lesů. 

Správa národního parku tuto akci zahájila revitalizací
oblasti kolem Lindbergmühle a revitalizační aktivity dále
pokračovaly u obce Lindberg. Důležitým předpokladem
pro realizaci všech těchto aktivit byl však výkup a směna
původně soukromých pozemků.

Podhorský potok byl v minulosti
násilně narovnán. Dnes se opět
spokojeně rozlévá do krajiny. 

Lokalita: POTOK
KOLBERSBACH, LINDBERG

Financování: státní a regionální
dotace

ÚŘAD PRO ROZVOJ
VENKOVA DOLNÍ BAVORSKO

www.ale-niederbayern.bayern.de

Projektové řízení: 

Foto zdroj: wiki.de

D O L N Í  B A V O R S K O ,  B Y  OKRES  REGEN

Realizace: 2000-2002, 2007

Správa národního parku Bavorský
les
Okresní úřad Regen
Úřad pro rozvoj venkova Dolní
Bavorsko

Zapojené organizace: 

www.nationalpark-bayerischer-
wald.bayern.de

Realizátor: SPRÁVA
NÁRODNÍHO PARKU
BAVORSKÝ LES

http://www.ale-niederbayern.bayern.de/
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/


KOLLBACH A JEHO
PŘÍTOKY

Voda v krajině

V okolí řeky Kollbach si jsou zástupci samospráv i
ochránců přírody a krajiny dobře vědomi potřeby
komplexního řešení ekologického stavu vodního toku.
Proto v tomto území vzniká koncepce pro přítoky řeky
Kollbach. Zadavatelem této koncepce je Sdružení pro
ochranu krajiny Rottal-Inn. Dokument zohledňuje situaci
území se sedmi přitékajícími potoky a do přípravy i
následné implementace nahrnovaných opatření je
zapojeno hned devět obcí. 

Zásadním úvodním krokem koncepce je rozsáhlé
mapování všech dotčených vodních toků v území o
celkové délce 65,7 km (od obce Haberskirchen až po
Osterndorf). Tyto práce povedou ke konkrétním návrhům,
jak je možné kvalitu vodních toků zlepšit, a k vytvoření
přehledu opatření umožňujících dané návrhy zrealizovat.
Následovat bude implementační část s cílem zásadně
zlepšit stav daných vodních toků již do roku 2027. 

Ekologický stav vodního toku
ovlivňuje situace v širokém
okolí, ale i schopnost lidí jednat
společně. 

Lokalita: ŘEKA KOLLBACH
(HABERSKIRCHEN –
OSTERNDORF)

PFARRKIRCHENER
STRASSE 97, 84307
EGGENFELDEN
www.lpv-rottal-inn.de

Kontakt: 

Ilustrační foto: zdroj RRA PK

D O L N Í  B A V O R S K O ,  B Y  OKRES  ROTTAL- INN

Implementační koncept ZDE

Zadavatel: SDRUŽENÍ PRO
OCHRANU KRAJINY ROTTAL-
INN (Landschaftspflegeverband
Rottal-Inn)

http://www.lpv-rottal-inn.de/
https://www.vg-falkenberg.de/umsetzungskonzept-nebengewaesser-kollbach-handout-massnahmen-uk-kollbach


ŘEKA V ZOO 
Environmentální vzdělávání

Zoologická zahrada je příspěvkovou organizací města
Plzně a jako jediná v České republice je sloučená v
jeden funkční celek s botanickou zahradou. Vedle péče o
zvířata a záchranářské programy se věnuje i osvětovým
aktivitám. Velkým tématem je pro ni mimo jiné i
regionální příroda.

V roce 2008 vznikla v ZOO formou naučné stezky
unikátní biotopová expozice představující říční faunu v
jednotlivých rybích pásmech jedné z plzeňských řek –
Úhlavy. Soustava nádrží a akvárií o celkovém objemu
zhruba 300 metrů krychlových představuje tok řeky od
prameniště až po její ústí. Expozice ukazuje, jak se z
malého potůčku stává řeka, a jak jsou voda a život v ní
ovlivněny okolními podmínkami. Zvláštní pozornost je
věnována především rybám a dalším vodním živočichům,
nechybí ani prezentace historie rybníkářství a rybolovu.
Návštěvníky velmi oblíbené jsou hravé vydry a také
akvária, pod kterými je možné procházet.

Expozice Česká řeka v ZOO
Plzeň dokazuje, jak velkou
oblibu má u návštěvníků
tuzemská příroda. 

Lokalita: ZOOLOGICKÁ A
BOTANICKÁ ZAHRADA MĚSTA
PLZNĚ

Realizátor: ZOO Plzeň,
příspěvková organizace města
Plzně

POD VINICEMI 9, 301 00
PLZEŇ
www.zooplzen.cz 

Kontakt: 

Foto - zdroj: ZOO Plzeň

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  PLZEŇ-MĚSTO

Online  prezentace expozice
"Česká řeka" 

Realizace: 2008

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
http://www.zooplzen.cz/
http://www.zooplzen.cz/
https://www.zooplzen.cz/expozice-a-zvirata/evropa/ceska-reka/ceska-reka.aspx
https://www.zooplzen.cz/expozice-a-zvirata/evropa/ceska-reka/ceska-reka.aspx
https://www.zooplzen.cz/expozice-a-zvirata/evropa/ceska-reka/ceska-reka.aspx
https://www.zooplzen.cz/expozice-a-zvirata/evropa/ceska-reka/ceska-reka.aspx


BLATENSKO 
Environmentální vzdělávání

Blatensko patří mezi vyhledávané turistické cíle, a to
mimo jiné díky malebné krajině s charakteristickými
rybníky. Většina z nich vznikla již v období „zlatého věku
českého rybníkářství“, tedy v 15. a 16. století. Je proto
přirozené, že téma vody je pro město a jeho komunitní
rozvoj zásadní.

Místní městské kulturní středisko s názvem „Kulturní
plantáž“ spravuje historickou sýpku u rybníka Přední
Topič. Před sýpkou donedávna stávalo drobné dětské
vodní hřiště, které dětem vysvětlovalo příběh vody v
krajině. Na jeho úspěch místní navazují vznikající herně-
edukační expozicí přímo v sýpce, kde se návštěvníci
dozvědí zajímavosti i tajemství rybničního a vodního
světa. Přírodní principy dodržují v Blatné i při vytváření
komunitního sadu u vilové zóny. Díky zasakovací nádrži
a mokřadům zde bude možné sledovat koloběh vody na
konkrétních příkladech.  

Krajině v okolí města Blatná
dominují rybníky, které
spoluutvářejí nejen místní
krajinu, ale i kulturu.

Lokalita: SÝPKA U RYBNÍKA
PŘEDNÍ TOPIČ, BLATNÁ

Realizátor: KULTURNÍ
PLANTÁŽ BLATNÁ

NÁMĚSTÍ MÍRU 212, 388 01
BLATNÁ
www.plantaz-blatna.cz 

Kontakt: 

Foto: RRA PK

Muzeum
Informační turistické centrum
Knihovna
Kulturní a vzdělávací akce
Komunitní centrum
Informování občanů

Činnost organizace:

J I H O Č E S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  STRAKONICE

Video o realizacích v Blatné
ZDE

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
http://www.plantaz-blatna.cz/
http://www.plantaz-blatna.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ipmBpj9OQIc


VODA JE VĚDA 
Environmentální vzdělávání

Jedním z jihočeských měst, kde se voda stala přirozenou
součástí veřejného prostoru, jsou Vodňany. Jedná se
však také o místo, kde se daří i špičkové vědě. Tato
vodňanská rozmanitost se odráží v originální naučné
stezce nazvané Voda je věda. Ta poukazuje na
nedostatek pitné vody a ohrožení živočichů, pro něž je
voda domovem. Stezka vzdělává návštěvníky netradičně
- nejen prostřednictvím cedulí a letáků, ale i uměním. Po
její trase, která začíná na náměstí v informačním centru
a vede severní částí města, se nachází pět skulptur. Ty
přibližují pět výzkumných oblastí, kterými se zabývají
vědci na místní Fakultě rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autory
instalací a soch jsou mladí umělci z pražského sdružení
Trafačka. Trasa stezky je nenáročná a vede po
zpevněném povrchu. Většinu ze soch je možné využít též
pro hru dětí.

Město Vodňany je známé díky
rybám a rybářům. Má však také
umělecko-naučnou stezku 
o vodě.

Lokalita: Centrum města – park
Zátiší

Provozovatel : INFORMAČNÍ
CENTRUM VODŇANY

NÁMĚSTÍ SVOBODY 18, 389
01 VODŇANY
www.vodnany.eu 

Kontakt: 

Foto - zdroj: město Vodňany

J I H O Č E S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  STRAKONICE

Informační centrum 
Více informací o stezce

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
http://www.plantaz-blatna.cz/
http://www.plantaz-blatna.cz/
https://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum
https://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum/subjekt/1426-naucna-stezka-voda-je-veda-(4-km)


DŮM U ŘEKY
Environmentální vzdělávání

Nedaleko města Pasov v těsné blízkosti německo-
rakouské hranice vyrostla v minulých letech stavba ve
tvaru vlny. Jedná se o vzdělávací centrum, které i svým
architektonickým zpracováním jasně dává najevo, že
hlavním tématem je zde voda a vše, co s ní souvisí. 

Budova se nachází v přírodně velmi hodnotném území v
blízkosti významné vodní elektrárny, kterou je také
možné navštívit. Centrum se orientuje především na
nejmenší návštěvníky. Interaktivní formou jim vysvětluje,
jak je místní příroda chráněna a zároveň i díky vodní
elektrárně šetrně využívána. Děti se mohou pokusit samy
vyrobit energii, podvodní svět jim přibližuje Dunajské
akvárium, jako prolézačka jim poslouží obří dřevěná
socha jesetera. Důležitým tématem je zde i ekologie a
informace o tom, jak naše konzumní chování ovlivňuje
problémy s vodními zdroji jinde ve světě. 

Řeku Dunaj, okolní přírodu 
i vodní technické stavby
představuje jedinečné
vzdělávací centrum.

Lokalita: U VODNÍ
ELEKTRÁRNY, JOCHENSTEIN 

Realizátor: HAUS AM STROM
GGMBH

AM KRAFTWERK 4, 

www.hausamstrom.de

Kontakt: 

     94107 JOCHENSTEIN

Foto - zdroj: Haus Am Strom

Značka „Environmentální
vzdělávání Bavorsko“
Státem uznané
environmentální vzdělávací
centrum

Odborné certifikáty:

D O L N Í  B A V O R S K O ,  B Y OKRES  PASOV

http://www.hausamstrom.de/


"NATURIUM"
Environmentální vzdělávání

Dolní Inn je celoevropsky významnou rezervací, v níž žijí
rozmanité druhy vodních ptáků. Skládá se především z
vodních ploch, bahenních ostrůvků a zachovalých
lužních lesů. Rozkládá se po obou stranách bavorsko-
rakouské státní hranice, kterou tvoří právě řeka Inn. 

Není proto divu, že i místní centrum pro informování
návštěvníků, environmentální vzdělávání a ochranu
přírody („Naturium am Inn“) funguje také přeshraničně, 
a to již přes 25 let. Nedávno však bylo renovováno a
rozšířeno o šest stanic k pozorování ptactva a okolní
přírody. Na obou stranách řeky, které zde spojuje most s
vodní elektrárnou, je možné navštívit samostatné
expozice, které jsou odlišné obsahem i formou. První se
nachází v moderní budově u bavorského města Ering,
druhá v historických prostorách zámku rakouské obce
Frauenstein-Mining.

Příroda nezná státní hranice.
Zvláště, když vedou středem
řeky Inn a hodnotnou přírodní
rezervací.

NATURIUM ERING,
INNWERKSTRASSE 15 (DE)
NATURIUM SCHLOSS
FRAUENSTEIN, MINING 1 (AT)

Lokalita: 

Realizátoři: OKRES ROTTAL-
INN (BY), MĚSTO MINING (AT)

Financování: Program INTERREG
(Bavorsko-Rakousko)

Renovace: 2017 - 2020

NATURIUM AM INN
INNWERKSTRASSE 15, 94140
ERING
www.naturium-am-inn.eu

Kontakt: 

Foto - zdroj: Naturium am Inn

Státem uznané environmentální
vzdělávací centrum

Odborné certifikáty:

D O L N Í  B A V O R S K O ,  B Y OKRES  ROTTAL- INN

http://www.naturium-am-inn.eu/


PŘÍVOZ NADRYBY
Kulturní a technické památky

První zmínky o přívozu v Nadrybech pochází již ze
středověku. Větší význam získal především po první
světové válce, kdy jej převzala státní správa silnic. V 90.
letech 20. století pak začala přívoz spravovat samotná
obec Nadryby. Pro ni provozování přívozu znamená
především udržení tradice a služeb pro obyvatele.
Přeprava přes řeku je ale i velkým lákadlem pro cyklisty
a pěší turisty. 

Místní přívoz funguje pouze v letních měsících. Jedná se
o poslední ruční, takzvaný bidelní přívoz, kdy přívozník
za pomoci říčního proudu pohání kovovou loď pouze
třímetrovým bidlem. Plavidlo, které může najednou
převézt až 22 lidí nebo jedno osobní auto, k pohybu
nepoužívá žádný motor. Je však jištěno řetězem na
vodicím laně. Přívozník s lodí překovává přes Berounku
délku 75 metrů a odrazit bidlem se musí přibližně na
každém jednom z nich. 

Jediný přívoz na ruční pohon 
v Česku využívají místní i turisté
k přepravě přes řeku Berounku.

Lokalita: BEROUNKA, NADRYBY
NAD JEZEM

Vlastník: OBEC NADRYBY

Financování: provoz ze zdrojů
obce, případné dotace na
opravy

NADRYBY 14, 330 11
TŘEMOŠNÁ
www.nadryby.cz

Kontakt: 

Foto - zdroj: obec Nadryby

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  PLZEŇ-SEVER

https://www.nadryby.cz/


HAMR DOBŘÍV
Kulturní a technické památky

Vodní hamr v Dobřívi u Rokycan je díky funkčnímu
strojnímu vybavení z 19. století zcela unikátní památkou,
a to i v evropském kontextu. První zmínka o hamru
pochází z roku 1614. Původně se zdejší provoz
orientoval na zpracování surového železa, následně na
výrobu nářadí (lopaty, radlice či kovadliny). Novodobá
historie místa započala v polovině 20. století, kdy byl
zdejší provoz ukončen a areál přešel do správy
muzejníků. V roce 2010 byl hamr prohlášen národní
kulturní památkou. 

V posledních letech prošla stavba náročnou rekonstrukcí
výrobních strojů. Byl proveden i archeologický průzkum a
dostavěno sociální zázemí. Od znovuotevření hamru v
roce 2020 počty jeho návštěvníků stále rostou. Zasloužil
se o to jistě též bohatý doprovodný program, v rámci
kterého jsou prezentovány kovářské práce i stroje.

Návštěvnost ojedinělé technické
památky v podhůří Brd 
po zdařilé rekonstrukci stále
stoupá.

Lokalita: DOBŘÍV U ROKYCAN

Provozovatel: ZÁPADOČESKÉ
MUZEUM V PLZNI

Financování: PLZEŇSKÝ KRAJ,
Program IROP, MMR ČR

Realizace renovace: 2017 -
2020

VODNÍ HAMR DOBŘÍV, ZČM V
PLZNI
KOPECKÉHO SADY 2, 301 00
PLZEŇ
www.zcm.cz

Kontakt: 

Foto - zdroj: Západočeské muzeum v Plzni

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  ROKYCANY

Web Vodního hamru v Dobřívi ZDE
Film o revitalizaci hamru česky ZDE
Film o revitalizaci hamru česky ZDE

http://www.zcm.cz/
https://www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/vodni-hamr-dobriv
https://www.youtube.com/watch?v=RWrxaiJ7AoA


ČEŇKOVA PILA
Kulturní a technické památky

Čeňkova pila nedaleko Rejštejna patří k nejznámějším
památkám Šumavy. Původně se skutečně jednalo o pilu.
Ale již v roce 1912, přesně na Štědrý den, zde po
přestavbě zahájila provoz vodní elektrárna, díky níž se v
Kašperských Horách rozsvítily první žárovky. O necelých
30 let později byla zprovozněna další elektrárna, která
nese název Vydra. Tu napájí voda z akumulační nádrže u
Sedelského vrchu, do níž vede 3 km dlouhý podzemní
přivaděč z Vchynicko-tetovského kanálu. Obě stavby
vyrábějí energii dodnes, jejich vybavení se navíc
zachovalo v téměř původním stavu. 

Elektrárny, které se od sebe nachází jen deset minut
chůze, vlastní a provozuje Skupina ČEZ. Ta objekty
zpřístupňuje i veřejnosti. Návštěvníci mohou nejen
nahlédnout do strojovny, ale také si projít výstavu s
názvem Šumavská energie.

Historicko-technický unikát 
na řece Vydře vítá turisty, ale
stále i vyrábí elektřinu.

Lokalita: REJŠTEJN

Provozovatel: ČEZ, a. s.

DUHOVÁ 2/1444140 53
PRAHA 4
www.cez.cz

Kontakt: 

Foto - zdroj: ČEZ

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  KLATOVY

Více informací o provozu ZDE

Správce: INFOCENTRUM VYDRA
A ČEŇKOVA PILA

https://www.cez.cz/
https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/vydra-136648


AKVADUKT
HADROVEC

Kulturní a technické památky

Vodní náhon Teplé Bystřice převádí vodu z povodí
Dunaje do povodí Labe již od 16. století. Tato unikátní
stavba přiváděla vodu do Domažlic, napájela rybníky i
městský příkop. V roce 1862 jí cestu nedaleko zastávky
Havlovice přerušila výstavba železniční tratě Furth im
Wald – Česká Kubice – Plzeň. Voda proto musela být
svedena do kovového akvaduktu.

Původní stavba byla v 80. letech 20. století kvůli
špatnému stavu a rozvoji železniční tratě stržena. Teprve
v roce 2012 ji nahradila nová, širší dřevěná lávka pro
pěší a cyklisty. Čtvrtina její šířky je opět určena k
otevřenému průtoku vody. Aby byl umožněn průjezd
vlaků pod akvaduktem i v budoucnosti, vede nová stavba
vodu zhruba o jeden metr výše než ta původní.

Jediný český akvadukt, který
převádí vodu přes železniční
trať, se nachází nedaleko
Domažlic. 

Lokalita: HAVLOVICE U
DOMAŽLIC

MĚSTSKÝ ÚŘAD, NÁMĚSTÍ
MÍRU 1, 344 20 DOMAŽLICE
www.domazlice.eu

Kontakt: 

Foto - zdroj: město Domažlice

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  DOMAŽL ICE

Více informací o akvaduktu
ZDE

Realizátor: MĚSTO DOMAŽLICE

Realizace: 2012

https://www.domazlice.eu/
http://www.chodsko.net/co-videt/bod-zajmu/1


MLÝN HOSLOVICE
Kulturní a technické památky

Nedaleko Strakonic, v oblasti takzvaného šumavského
Podlesí, se nachází jeden z nejstarších vodních mlýnů 
v Česku. Unikátní je díky dochovanému funkčnímu
mlecímu zařízení, které odpovídá postupům z 19. století.
Areálu se před téměř 20 lety ujal Jihočeský kraj, který
zahájil jeho kompletní rekonstrukci. V roce 2008 byl mlýn
vyhlášen národní kulturní památkou. Dnes jej spravuje
Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, které zde
často pořádá velmi žádané akce s prezentací lidových
tradic a řemesel. 

Historická budova však neposkytovala pracovníkům
muzea ani návštěvníkům dostatečné zázemí. Proto vedle
ní vyrostla novostavba, která plní funkci informačního
centra se stálou etnografickou expozicí. I díky tomu se
mlýn stal vyhledávaným turistickým centrem Pošumaví,
které nabízí unikátní pohled do místního života. 

Jedinečně dochovaný vodní
mlýn se stal přirozeným centrem
cestovního ruchu v Pošumaví.

Lokalita: HOSLOVICE 36,
ČESTICE

Provozovatel: MUZEUM
STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE

Financování: JIHOČESKÝ
KRAJ, Program INTERREG (ČR-
Bavorsko, ČR-Rakousko),
specializované dotace ČR

Realizace: 2005-2007, 2010-2012

ZÁMEK 1, 386 01
STRAKONICE
www.muzeum-st.cz

Kontakt: 

Foto - zdroj: Muzeum středního Pootaví Strakonice

J I H O Č E S K Ý  K R A J ,  C Z OKRES  STRAKONICE

Web Mlýnu Hoslovice ZDE

Ocenění: Gloria Musealis 2007

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
http://www.muzeum-st.cz/
https://muzeum-st.cz/mlyn-hoslovice


MLÝNSKÁ STEZKA
Kulturní a technické památky

V životě obyvatel podhůří Bavorského lesa hrála voda
vždy důležitou roli. A to i proto, že ji využívali jako sílu,
která jim ulehčovala každodenní těžkou práci: při mletí
obilí, řezání dřeva, opracovávání kovů či kůží i výrobě
energie obecně.

Nejinak tomu bylo v obci Röhrnbach, která se rozkládá
na řece Osterbach a jejích přítocích. Některé zdejší
mlýny jsou doposud funkční a plní svou původní úlohu,
jiné se již dávno proměnily v obytné domy, přesto však je
jejich původní účel stále zřejmý. Není proto divu, že
právě v Röhrnbachu vznikla mlýnská stezka s devíti
tematickými zastávkami. Ty jsou vybaveny lavičkami a
doplněny informacemi, které seznamují návštěvníky s
historií míst i s jejich současným využitím. Celkem
dvanáctikilometrová trasa je rozdělena do dvou okruhů,
které se protínají v centru obce.

U obce Röhrnbach je možné
obdivovat nejen krajinu, ale i
zachovalé technické památky. 

Lokalita: OBEC RÖHRNBACH A
OKOLÍ

Realizátor: INFORMAČNÍ
TURISTICKÁ KANCELÁŘ
RÖHRNBACH

RATHAUSPLATZ 1, 94 1333
RÖHRNBACH
www.roehrnbach-
bayerischer-wald.de

Kontakt: 

Ilustrační foto: RRA PK

D O L N Í  B A V O R S K O ,  B Y OKRES  FREYUNG-GRAFENAU

Online prezentace stezky ZDE

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
https://www.roehrnbach-bayerischer-wald.de/
https://www.roehrnbach-bayerischer-wald.de/bayerischer-wald.html?Thema=wandern/muehlenweg-roehrnbach


BOŽKOVSKÝ OSTROV
Rekreace a sport

Plzeňská městská část Slovany se může chlubit
unikátním sportovně rekreačním venkovním areálem s
parkem. Nachází se u čtvrti Božkov na ostrově, který
přirozeně tvoří řeka Úslava s mlýnským náhonem. Za
posledních deset let zde byla vedle hřišť vystavěna in-
line dráha, cyklotrasa i pěšiny lemované cvičebními
stroji. 

Důležitou roli zde však stále hraje i voda. Mlýnský náhon
byl vyčištěn a s řekou spojen nově vybudovaným
přírodním meandrujícím korytem se stále tekoucí vodou.
Jedná se o takzvaný průleh, který plní hned několik
funkcí: podílí se na protipovodňové ochraně, usnadňuje
migraci vodních živočichů a jeho tůňky vytváří zázemí
bahenním rostlinám. Oblíbeným cílem návštěvníků,
především těch nejmenších, se však stala hlavně jeho
střední část, které dominuje umělý kamenný ostrov s
dětskými herními prvky. 

Multifunkční potůček, který je
součástí sportoviště u řeky
Úslavy v Plzni, milují nejen děti.

Lokalita: BOŽKOVSKÝ OSTROV,
SLOVANY, PLZEŇ

Realizátor: STATUTÁRNÍ
MĚSTO PLZEŇ

Financování: Rozpočet
Městského obvodu PLZEŇ 2 -
SLOVANY, Dotace IROP,
Programy životního prostředí

soustavně od roku 2011
vodní průleh 2014-2015

Realizace: 

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 2 - SLOVANY
KOTEROVSKÁ TŘ. 83, 326 00
PLZEŇ
www.umo2.plzen.eu

Kontakt: 

Foto – zdroj: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany 

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z O K R E S  P L Z E Ň - M Ě S T O

Specializovaný web ZDE

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
http://www.umo2.plzen.eu/
https://www.bozkovskyostrov.cz/


BIOTOP BLOVICE
Rekreace a sport

Ačkoliv jsou přírodní koupaliště, kde vodu místo chemie
čistí rostliny, stále oblíbenější, v Plzeňském kraji jich
prozatím nevzniklo mnoho. Na jižním Plzeňsku se však
nachází hned dvě – starší v Dobřanech a novější v
Blovicích. Dobřanský biotop byl ve své době největší v
republice. V Blovicích pak vodní plochu vytvořenou z
PVC folie unikátně tvoří dvě laguny, z nich se každá
nachází v jiné výškové úrovni. Spojuje je proto netradiční
a dětmi velmi oblíbená toboganová skluzavka. 

Čištění 1 053 metrů čtverečních koupací plochy v
Blovicích zajišťují čtyři přírodní filtrační laguny s vodními
rostlinami o ploše celkem 630 metrů čtverečních a
speciální technologie umístěná v šachtě. Okolní plocha
je osázená vhodnými rostlinami, nechybí ani sociální
zázemí, volejbalové či dětské hřiště.

Vodu blovického koupaliště 
na jihu Plzeňska čistí rostliny,
jeho laguny spojuje oblíbená
skluzavka.

Lokalita: BLOVICE - CESTA NA
KAMENSKO

Realizátor: MĚSTO BLOVICE

Financování: Regionální
operační programu NUTS II
Jihozápad

Realizace: 2013-2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD,
MASARYKOVO NÁM. 143, 336
01 BLOVICE
www.blovice-mesto.cz

Kontakt: 

Foto – zdroj: Město Blovice

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z O K R E S  P L Z E Ň - J I H

Ocenění: Cena programu ROP
Jihozápad 2014 – 1 místo

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
https://www.blovice-mesto.cz/


MLYNÁŘI OD
BRADAVY

Rekreace a sport

Objev vodního kola zásadním způsobem ulehčil
každodenní práci zemědělců již ve středověku. Není
proto divu, že okolí vhodných řek a potoků bylo brzy plné
nejen mlýnů, ale i pil a hamrů. Stejně tomu bylo v
případě brdské říčky Bradavy. 

Jak její břehy vypadaly v minulosti v okolí města Spálené
Poříčí, ale především jak se zde žilo, to se návštěvníci
dozví díky naučné stezce „Za mlynáři od Bradavy“. Trasa
stezky měří 4,5 kilometru a je na ni umístěno šest
zastavení, která přináší odpovědi na mnohé otázky – kdo
zde provozoval mlýn či pilu, komu se říkalo sekerník a
proč sem přicházel krajánek. Místní informační centrum
nabízí možnost po trase luštit soutěžní otázky. Stezka je
jednosměrná. Turisté z ní však mohou i odbočit, spojit
vycházku s poznáváním dalších zajímavostí v okolí a
okruhem se vrátit zpět do výchozího místa. 

Mlýny a mlynáři patřili vždy 
k venkovskému životu. Nejinak
je tomu i ve Spáleném Poříčí. 

Lokalita: MLÝN SPÁLENÉ
POŘIČÍ – HOŘEHLEDSKÝ HAMR
A PILA

Provozovatel: MĚSTO
SPÁLENÉ POŘIČÍ

Realizace: 2016

INFORMAČNÍ CENTRUM,
NÁM. SVOBODY 132, 335 61
SPÁLENÉ POŘÍČÍ
www.spaleneporici.cz

Kontakt: 

Foto – zdroj: Město Spálené Pořičí

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z O K R E S  P L Z E Ň - J I H

Více informací o stezce
Leták stezky

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
http://www.spaleneporici.cz/
https://www.spaleneporici.cz/ns-za-mlynari-od-bradavy-prochazka-okolo-malebne-ricky-bradavy/d-1260
https://www.spaleneporici.cz/assets/File.ashx?id_org=15270&id_dokumenty=1261


STEZKA KVÍČOVICE
Rekreace a sport

Přírodní živly jsou hlavním tématem zastávek na stezce,
která byla v roce 2020 otevřená v obci Kvíčovice
nedaleko Staňkova. Od rybníku na návsi vede trasa do
lesa, kde především na menší návštěvníky čeká zábava,
ale i trochu poučení. Nejoblíbenějším místem stezky je
bezesporu okolí studánky, ze které je možné přečerpávat
vodu do stružek a kanálků s vodními mlýnky. Hlavním
tématem je zde pochopitelně voda jako živel a pomocník
člověka. Z naučných cedulí navíc malí i velcí návštěvníci
získají informace o tradici plavení, ale i využívání vody v
energetice. Na další zastávce na ně pak čekají podobně
koncipované podněty k větru, následují optické hrátky.
Poté se mohou příchozí lesní cestou vrátit zpět do vsi,
prohlédnout si místní muzeum či vyhlídkovou věž. Vodní
herní prvky se tak staly přirozeným rozšířením rekreační
nabídky obce i širšího okolí.

Hrátky s vodou i větrem nabízí
nová naučná lesní stezka 
na jižním Plzeňsku. 

Lokalita: LESNÍ CESTA Z
KVÍČOVIC NA STAŇKOV

Realizátor: OBEC KVÍČOVICE

Realizace: 2020

OBECNÍ ÚŘAD, KVÍČOVICE
50, 345 62 HOLÝŠOV
www.kvicovice.cz

Kontakt: 

Foto – zdroj: Obec Kvíčovice

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z O K R E S  P L Z E Ň - J I H

Více informací o stezce ZDE

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
https://www.kvicovice.cz/
https://www.kvicovice.cz/kultura/aktuality/informace-lesni-naucna-stezka-kvicovice-435cs.html


PODVODNÍ KABINA
Rekreace a sport

V bývalém kamenolomu u chodské obce Starý Klíčov na
Domažlicku hřměly těžební stroje ještě na konci 
20. století. Poté se z něj ale díky péči dobrovolníků a
podpoře obce Mrákov, jejíž je Starý Klíčov součástí,
stalo oblíbené přírodní venkovní koupaliště. Zatopený
„Lomeček“, jak všichni lokalitě říkají, je však především
vyhledávaným cílem potápěčů.

Ti zde v září 2021 oslavili již desetileté výročí umístění
podvodní pozorovatelny, která je evropským unikátem.
Kabina je ponořena do hloubky 8 metrů a slouží
především pro potápěčský výcvik. Zároveň však
umožňuje poklidné pozorování podvodního života
každému, kdo se do ní odváží po žebříku sestoupit.
Pozorovatelna je s břehem spojena mostkem, vstup je
umožněn pouze s průvodcem, a to pro skupiny
maximálně čtyř osob najednou. Lom je též vhodný ke
koupání. Věhlas si areál získal i díky volně přístupným
sochařským dílům.

Unikátní podvodní kabina 
v lomu u Starého Klíčova slouží
turistům i potápěčům již 10 let.

Lokalita: LOMEČEK, STARÝ
KLÍČOV

Realizace pozorovatelny:
POTÁPĚČSKÝ KLUB OSAC
PLZEŇ

Potápěčský svaz
Dobrovolní dárci, bezplatné
brigády, podpora
spřátelených firem
Podpora obce Mrákov

Financování: 

POTÁPĚČSKÝ A REKREAČNÍ
AREÁL LOMEČEK, STARÝ
KLÍČOV, 345 01 MRÁ

Kontakt: 

Foto – zdroj: Lomeček 

P L Z E Ň S K Ý  K R A J ,  C Z O K R E S  D O M A Ž L I C E

Info o potápěčském klubu
Facebook Lomečku

Realizace: 2011

https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
http://www.osac.cz/podvodni-vycvikova-kontrolni-kabina-osac
http://www.osac.cz/podvodni-vycvikova-kontrolni-kabina-osac
https://cs-cz.facebook.com/Lome%C4%8Dek-182089605155293/?ref=page_internal


STEZKA PODÉL
LUŽNICE

Rekreace a sport

Tato stezka dlouhá více než dvě stě kilometrů vznikla
díky spolupráci českých a rakouských turistických
spolků. Začíná v Rakousku nedaleko hranice, do České
republiky vstupuje poblíž Chlumu u Třeboně. Odtud
pokračuje přes Třeboň, Tábor a Bechyni až k ústí
Lužnice do Vltavy.

Turisty nejoblíbenější je poslední úsek trasy, který od
Plané prochází turistickou oblastí s oficiálním názvem
„Toulava“. Jedná se o jednu z nejstarších turistických
stezek v Čechách, která zároveň umožňuje návštěvu
mnoha historických památek a měst. Není proto divu, že
získala jako první v České republice titul „Leading quality
trails“. Jím jsou oceňovány evropské stezky, které splní
náročné podmínky: vedou po přírodním povrChu mimo
civilizační ruch, silnice i cyklotrasy; prochází atraktivními
místy; jsou bezchybně značené a poskytují dostatek
možností pro občerstvení i ubytování.

Od pramene Lužnice v Rakousku
až k jejímu soutoku s Vltavou
mohou turisté dojít pěšky. 

Lokalita: CELÁ ŘEKA LUŽNICE

Realizace: 2014

VANČUROVA 1946, 390 01
TÁBOR
www.toulava.cz

Kontakt: 

TURISTICKÉ SPOLKY Z
ČESKÉ REPUBLIKY A
RAKOUSKA

Realizátor: 

Foto – zdroj: Toulava

J I H O Č E S K Ý  K R A J ,  C Z O K R E S  T Á B O R

Vice o stezce ZDE

Správce závěrečné části:
Destinační oblast TOULAVA

Ocenění: Leading quality trails,
2019

Financování: Program Interreg
(Česká republika – Rakousko)

http://www.toulava.cz/
https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163
https://www.toulava.cz/stezkaluznice


REKREACE V
NEUKIRCHENU

Rekreace a sport

Obec Neukirchen beim Heiligen Blut je oblíbeným cílem
turistů nejen v zimě, ale i v létě. Kromě poutního
klášterního areálu návštěvníky v posledních letech láká 
i koupací biotop, jehož vybudováním dali místní jasně
najevo, že je pro ně životní prostředí důležitým tématem. 

Nedaleko koupaliště protéká potok Freybach, který býval
v období lokálních dešťů příčinou častých záplav. Obec
proto nedávno přistoupila k jeho renaturaci. Jak je již v
Neukirchenu zvykem, bylo v rámci úprav okolí potoka
pamatováno i na turisty, a tak zde vznikla odpočinková
místa s lavičkami. Především zde však byl vybudován
naučný okruh s devíti tematickými zastávkami. Ta jsou
vybavena cedulemi v německém i českém jazyce. Cílem
naučného okruhu je nejen informovat návštěvníky o
místní flóře a fauně, ale i vést je k respektu ke krajině 
a životadárné vodě.

Naučná stezka nedaleko
přírodního koupaliště poskytuje
návštěvníkům odpočinek 
i ponaučení. 

Lokalita: NEUKIRCHEN BEIM
HEILIGEN BLUT

Realizace: 2021

MARKTPLATZ 10, 934 53
NEUKIRCHEN BEIM
HEILIGEN BLUT
www.neukirchen.bayern

Kontakt: 

MĚSTO NEUKIRCHEN BEIM
HEILIGEN BLUT

Realizátor: 

Foto – zdroj: Neukirchen

H O R N Í  F A L C ,  B Y O K R E S  C H A M

https://www.neukirchen.bayern/cz/
https://www.google.cz/maps/place/Muzeum+St%C5%99edn%C3%ADho+Pootav%C3%AD+Strakonice/@49.2584459,13.9009743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b35e2fbd9c6f3:0xb293aaeeaaef7975!8m2!3d49.2584424!4d13.903163

