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Tisková zpráva 

Interaktivní web ukazuje proměny ašské krajiny 

Přírodovědci připravili interaktivní webovou prezentaci, pomocí níž chtějí ukázat, jak se za 

posledních 150 let proměnila krajina na Ašsku a jak tyto změny ovlivňují tamní přírodu. Po dva 

roky (2020–2022) zkoumali ašskou vegetaci, mapové podklady, odebírali vzorky půdy 

z mokřadních ploch. Výsledná webová prezentace umožňuje veřejnosti nahlédnout proměny 

krajiny našeho nejzápadnějšího regionu optikou několika vědních disciplín.  

„Převedli jsme do interaktivních animací výsledky výzkumů, které doposud nebyly nikde 

publikované. A snažili jsme se to udělat tak, aby to bylo srozumitelné široké veřejnosti. Forma 

je vhodná i pro školní výuku krajinných ekologických souvislostí,“ říká Erika Smrtová, 

koordinátorka česko-německého projektu „Historický vývoj území a jeho vliv na současný 

výskyt chráněných druhů podél česko-bavorské hranice.“   

Výsledky projektu mají přispět k lepší ochraně vzácné perlorodky říční a hnědáska 

chrastavcového. Ašsko je jednou z posledních oblastí České republiky, kde se tyto druhy ještě 

vyskytují. Na webu lze získat podrobné informace o tom, jak vypadají a co ke svému životu 

potřebují. „Vytvořili jsme interaktivní 3D modely perlorodky, hnědáska, ale i dalších druhů, se 

kterými si člověk může pohrát a podrobně je prozkoumat,“ dodává Erika Smrtová.  

Ašská krajina, stejně jako mnohé jiné, se od doby své kolonizace lidmi výrazně proměnila. 

Původně společné česko-německé území bylo rozděleno státní hranicí, změnila se sídlení 

struktura, úspěšně hospodařící region se stal izolovaným a okrajovým. Nejspíš díky 

přítomnosti železné opony se toto hraniční území však stalo významné z hlediska ochrany 

přírody.  

„Jedna z našich animací ukazuje podrobný vývoj ašské krajiny od počátku holocénu. Nejstarší 

sedimenty, které jsme zde odebrali, jsou staré více než 8000 let. Na webu tak lze např. vidět, 

jaké bylo původní složení lesa, než do jeho podoby začal zasahovat člověk a jaká byla v historii 

frekvence požárů,“ říká Petr Kuneš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.   

Kvalitu přírody a krajiny určuje a ovlivňuje mnoho faktorů. Některé z nich jsou zvláště dobře 

patrné právě na hranici dvou států. Na Ašsku se již od 80. let minulého století snaží česká i 

německá ochrana přírody o záchranu posledních populací perlorodky říční.  



„Má-li být ochrana perlorodky efektivní a úspěšná, musíme na krajinu nahlížet v mnohem 

širším kontextu, než jsme byli doposud zvyklí. Proto jsme v našem projektu zkoumali krajinu 

jak v jejich současných, tak i historických souvislostech s využitím expertních znalostí několika 

vědních oborů. A právě tuto šíři chceme veřejnosti naší webovou aplikací zprostředkovat,“ 

vysvětluje Wolfgang Degelmann z BUND Naturschutz Hof.  
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