Patří do Evropsky významné části Šumavy, kde
významnými „naturovými“ druhy, které se nacházejí
v řece nebo jsou na ni bezprostředně navázané, jsou
perlorodka, vranka, mihule a vydra.
I díky vám a vašemu respektu k přírodě mají tyto
druhy šanci přežít.

Pravidla chování správného vodáka
Vodák, aby řeku nepoškozoval:
jede v proudnici a vyhýbá se mělčinám,

snaží se, aby záběry pádla neničily podvodní
rostliny,
lodě jezdí za sebou, protože proudnice bývá
úzká a lodě jedoucí vedle sebe mohou najet
na mělčinu,
vystupuje z lodi jen na místech, která jsou
k tomu určena,
vyhýbá se brodění řekou, aby neničil vodní
rostliny a živočichy,
splouvá tiše, aby nerušil živočichy v okolí.

Děkujeme všem, kteří se chovají ohleduplně k přírodě nejen Vltavského luhu. Přispívají tím k zachování
tohoto jedinečného koutu šumavské přírody a všech
forem života, které se zde nacházejí.
Správa NP a CHKO Šumava
Aktuální informace o režimu splouvání najdete na
www.npsumava.cz.
Vydala Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku v roce 2008.
Tisk: Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.

Je jednou z aktivit, která umožňuje „v řadě
případů přímý kontakt“ s prostředím řeky a jejího okolí.
Dokáže zprostředkovat zážitky spojené s poznáním
prostředí vodního toku a jeho obyvatel přímo na
dosah. Zurčení vodního toku protkané ptačím zpěvem,
mihnutí ryb prchajících do svých úkrytů i vlající závoje
vodních rostlin, které svými pestrobarevnými koberci
doplňují různobarevnost dna řeky, jsou zážitky, které se
vryjí do paměti každého návštěvníka tohoto zvláštního
světa. Břehové porosty s bohatými zápoji rostlin, keřů
i stromů při splouvání dotváří stále se měnící scenérii
tohoto přírodního amfiteátru, který se nám nabízí.
Stejně tak, jako návštěva kina, koncertu či
jiného představení musí mít i splutí vodního toku
zvláště v chráněném území, jakým je národní park,
svá pravidla a zákony. Ty ochraňují zdejší křehký
svět a zajišťují jeho uchování nejen nám, našim dětem,
ale i všem živočišným i rostlinným druhům, které
tady mají svůj domov a v řadě případů žijí pouze zde
a nikde jinde.
Splouvání vodních toků na celém území Národního
parku Šumava omezuje zákon O ochraně přírody
a krajiny č. 114. Režim splouvání na vybraných a Správou
NP a CHKO Šumava schválených
úsecích je stanoven Návštěvním
řádem národního
parku.

Převážná většina trasy mezi Soumarským Mostem
a Pěknou prochází I. zónou Národního parku Šumava –
Vltavským luhem, kde můžete potkat množství vzácných
živočišných i rostlinných druhů. Celá oblast je obývána
vydrou říční, za šera možná zahlédnete třepotavý let
některého z netopýrů slídících po hmyzu, v křovinách
hnízdí množství ptáků. K nejvzácnějším patří slavík
modráček, hýl rudý nebo ťuhýk obecný. V okolních
nivních loukách hnízdí bekasina otavní nebo chřástal
polní. Také tetřívek obecný zde nachází prostor pro
vyvádění mláďat. Nad hlavou vám může přeletět i orel
mořský či sokol stěhovavý vyhlížející svou kořist. Četná
rašeliniště s mocností rašeliny až 7 m, která se vytvořila
na odstavených ramenech řeky, hostí velké množství
druhů zejména bezobratlých živočichů, například kriticky
ohroženého střevlíka Menetriesova nebo žluťáska
borůvkového, jehož housenky se živí listy vlochyně.
Nápadné jsou volavky popelavé nehybně číhající na
rybky. Zahlédnout můžete i ledňáčka říčního, modravý
drahokam, který jako blesk prolétne nad hladinou,
nebo konipasy horské pohupující se na kamenech.
Samotná řeka Vltava od Lenory po Lipno je
jednou z nejkrásnějších čistých řek v České republice.
V tomto prostředí se vyskytují organismy, které již jinde
vymizely. Zelené koberce vodních rostlin na dně jsou
tvořeny mechy, například nápadně dlouhou prameničkou, a různými druhy vyšších rostlin jako hvězdoš
háčkatý, zevar vzplývavý, lakušník, stolístek nebo
silně ohrožený rdest alpský. Na tyto rostliny jako na
zdroj potravy jsou navázány další obyvatelé řeky, a to
zejména ti, kteří žijí v horní vrstvě dna nebo na jeho
povrchu a živí se drobnými odpadlými částečkami
těchto rostlin, tzv. detritem. Patří mezi ně různé druhy
hmyzu – chrostíci, pošvatky, jepice nebo vzácní mlži
jako škeble říční nebo perlorodka říční. Kromě pstruha obecného, jsou v řece časté vranky splývající se
dnem a mihule, které se nechávají obdivovat jen při
svém svatebním reji a jinak svůj život tráví v bahnitých
nánosech řeky. Klidné zátočiny a mrtvá ramena řeky
osidlují bublinatky – masožravé rostliny s lapacími
měchýřky nebo stulík malý - velmi vzácné a ohrožené
druhy vyskytující se pouze ve Vltavském luhu.

