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Anotace  

V předloţené bakalářské práci je zpracována charakteristika navrhované CHKO 

Soutok a je předloţen návrh na vyhlášení nové CHKO na jiţní Moravě. První část je 

věnována přiblíţení této oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, její charakteristice, 

případnému vymezení, geologii, hydrologii a zařazeny jsou také klimatické podmínky a 

půdy nacházející se v této oblasti. Dále jsou představeny dvě Evropsky významné lokality 

( EVL ) a Ptačí oblast ( PO ) vyhlášená v této oblasti v rámci programu Natura 2000. 

Následně je začleněn přehled dotčených obcí a jejich názory na zřízení nové Chráněné 

krajinné oblasti Soutok. V další části jsou předloţeny faktory pro a proti zřízení CHKO a 

hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení CHKO. Na závěr práce je zařazeno vyuţití 

tohoto jedinečného místa v oblasti turistického ruchu. 

Klíčová slova: CHKO, EVL, PO, Natura 2000 

 

Abstract 

In the  present thesis is elaborated characteristics of the proposed PLA Junction and 

thereis a proposal to declarethenew PLA in South Moravia. The first part is devoted to the 

proximity of the confluence of the rivers Morava and Dyje, its characteristics, any 

definition, geology, hydrology,  and are also included climate and soil conditions found in 

this area. Furthermore,  the two Europian major areas  (EVL) and Bird Area (PO) 

published in this area underthe Natura 2000 network. Following is an overview of the 

incorporated municipalities and their views on the establishment of new protected 

landscape area near the confluence. In the next section are presented the factors for and 

against the creation of PLA and the main reasons for rafting the PLA. The last part 

included the use of this unique place in the field of tourism. 

Keywords: PLA, EVL, PO, Natura 2000 
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Seznam zkratek  

AOPK   - Agentura ochrany přírody a krajiny 

EVL      - Evropsky významná lokalita 

CHKO  - Chráněná krajinná oblast 

NPP      - Národní přírodní památka 

NPR      - Národní přírodní rezervace 

PO        - Ptačí oblast 

PP        - Přírodní památka 

PR        - Přírodní rezervace 
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1 Úvod 

 

Luţní lesy, nivní louky, řeky Morava, Dyje a Kyjovka, hustá síť kanálů, 

slepá a mrtvá ramena tvoří unikátní a ojedinělou krajinu nejen v České republice, 

ale v celé střední Evropě. Mluvím o krajině v oblasti soutoku Moravy a Dyje na 

jiţní Moravě. Domov zde mají stovky ohroţených ţivočichů i rostlin: hnízdí tu orel 

královský, najdeme zde kolonie čápů bílých, ve stromech ţijí desítky vzácných 

druhů hmyzu včetně jednoho z největších brouků Evropy – tesaříka obrovského, 

roste tu bledule letní či ladoňka vídeňská. Mimořádnou hodnotu mají zdejší lesy 

jako celek – tvoří největší komplex luţního lesa v České republice a jeden z 

největších ve střední Evropě. Vyskytuje se tu na 250 druhů ptáků, z toho přes 140 

zde i hnízdí. Ve vodách najdeme přes 50 druhů ryb, rozmnoţuje se tu 11 druhů 

obojţivelníků. Některé druhy dokonce u nás ţijí jenom v této oblasti. Nebývalou 

pestrostí lze luţní lesy mezi Dyjí a Moravou s trochou nadsázky přirovnat 

k deštným pralesům, které sice tvoří jen asi sedm procent plochy zeměkoule, ale 

ţije v nich 60 aţ 80 % všech druhů zvířat a rostlin. Vyhlášení chráněné krajinné 

oblasti (CHKO) by bylo nejen potvrzením přírodních hodnot tohoto jedinečného 

území, ale i podstatným krokem pro jeho účinnou ochranu. Proto jsem si pro svou 

práci vybrala toto téma a pokusím se vám ho přiblíţit. Cílem mé práce je zviditelnit 

a přiblíţit tuto oblast soutoku dvou řek. Ve své práci se nejdřív zaměřím na 

charakteristiku této oblasti. Přiblíţím vám geologii a geomorfologii tohoto území, 

hydrologii, klimatické podmínky, půdy, evropsky významné lokality a zvláštně 

chráněná území, která se zde nachází. Poté vám přiblíţím,kde se oblast moţné 

CHKO Soutok nachází, kterých obcí se vyhlášení CHKO dotýká a jaký na toto 

téma mají jednotlivé obce názor. 
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1.1 Stručná charakteristika navrhované CHKO Soutok 

 

Krajina jiţní Moravy v rámci České republiky představuje bohatostí a rozmanitostí 

biotopů zcela specifickou oblast. Leţí nejen na hranici tří geologických a 

geomorfologických jednotek Českého masívu, Karpat a Panonské pánve,ale i tří 

biogeografických provincií panonské, karpatské a hercynské. Vyhlášení chráněné krajinné 

oblasti v oblasti luţních lesů dolních toků řek Moravy a Dyje se ve větší nebo menší míře 

plánuje jiţ několik desetiletí. Navrhovaná CHKO má tvar písmene V, které se táhne podél 

obou zmiňovaných řek od jejich soutoku. Na straně řeky Moravy končí u Luţic, řeku Dyji 

sleduje proti proudu k Břeclavi a nad ní pokračuje krajinou Lednicko-valtického areálu k 

Dolní nádrţi Nových Mlýnů, kde sousedí se stávající CHKO Pálava. Navrhovaná hranice 

je vedena mimo intravilán všech obci tak, aby případná omezení byla co nejmenší. Jiţ dnes 

je toto území součásti evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok-Podluţí, ptačích 

oblastíSoutok-Tvrdonicko a Lednické rybníky, mokřadů Ramsarské úmluvy či biosférické 

rezervace Dolní Morava. Hlavním fenoménem, který toto území utvářel a dosud má na 

jeho přírodu největší vliv, je voda.  

Geologické podloţí tvoří hlavně říční sedimenty – štěrky, písky a hlíny přinesené 

řekami během uplynulých tisíciletí. V období po přelomu letopočtu začaly vlivem lidmi 

vyvolaných změn ( odlesnění, různé způsoby zemědělského hospodaření ) pravidelné 

záplavy. Vrstva povodňových hlín, uloţených v této době, je na mnohých místech aţ 4 m 

mocná. Nad tyto říční usazeniny vyčnívají vrcholky dávných písečných dun – hrúdy. Celá 

oblast je velmi plochá – nejvyšší bod měří 184 m.n.m., nejniţší 148 m.n.m. Celá oblast 

patří k nejteplejším v republice, průměrná roční teplota dosahuje 10 °C a sráţky 550 mm. 
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1.1.1 Vymezení CHKO Soutok 

 

Ministerstvo ţivotního prostředí navrhuje vymezení CHKO Soutok ve dvou 

nespojitých blocích oddělených městem Břeclav o celkové ploše 139 km2. Podle navrţené 

zonace by mělo být zhruba 18 % výměry zařazeno do I. zóny, 63 % do II. zóny, 19 % do 

III. zóny a méně neţ 1 % do IV. zóny. Navrţená CHKO nezasahuje do zastavěných částí 

obcí a respektuje i navrţenou trasu obchvatu Břeclavi. Chráněná krajinná oblast má začínat 

pod Hodonínem, v okolí Teplého járku, a pokračovat úvalem luţního lesa pod obcemi 

mikroregionu Podluţí. Na východní straně je vymezena tokem řeky Moravy aţ k soutoku 

s Dyjí. Řeka Dyje vytváří západní hranici, aţ po úroveň Břeclavi, přičemţ samotné město 

je z návrhu CHKO vyjmuto. Za Břeclaví pak hranice oblasti zahrnují širokou nivu Dyje 

mezi Podivínem a Lednicí, aţ po obec Bulhary. Ochrana se má soustředit především na 

zachování typického rázu krajiny v nivě dolního toku velkých řek a na zastoupení luţních 

lesů s mozaikou luţních, mokřadních a vodních společenstev. 
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Obr.1 Mapa hranice navrhované CHKO Soutok ( www.soutoklidiakrajiny.cz ) 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/
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2 Charakteristika  oblasti navrhované  CHKO 

Soutok 

 

Navrhovaná chráněná krajinná oblast (NCHKO) Soutok leţí v nejjiţnějším cípu jiţní 

Moravy,podél řek Moravy a Dyje. Z části zabírá území, které je zařazeno do Biosferické 

rezervace Dolní Morava (vzniklé rozšířením stávající BR Pálava v roce 2003), respektive 

Evropsky významných lokalit (EVL) Niva Dyje a Soutok – Podluţí. Západní větev sousedí 

na severozápadě s CHKO Pálava, od které pokračuje podél Dyje k Poštorné a Břeclavi. 

Samotný intravilán města Břeclav je – tak jako u všech ostatních obcí s výjimkou 

zámeckéhoareálu a přilehlého okolí v Lednici – z návrhu vyjmut. Navrhovaná rozloha je 

138,9 km2, přičemţ 1. zóna zabírá 13,2 %, 2. Zóna 63,0 %, 3. zóna 23,1 % a 4. zóna 0,7 

%.Proti vyhlášení nové CHKO se okamţitě po zveřejnění tohoto záměru zvedly mnohé 

hlasy,zástupci obcí (obávajících se o přílišné omezení rozvoje) počínaje, naftařskými 

společnostminebo Lesy ČR pokračujíce. V souvislosti se změnou politické reprezentace je 

další osud vyhlášení CHKO nejistý, pravděpodobně k němu však časem dojde.  
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Obr.2 Ukázka klasické krajiny lužních lesů u Břeclavi ( www.obrázky.cz ) 

 

2.1 Geologie a geomorfologie 

 

Geologický vývoj území Jihomoravského kraje se datuje necelou miliardou let. 

Tento kraj se můţe pochlubit velmi pestrou geologickou skladbou. Vznikly zde  usazené 

horniny v mořské pánvi, na okraji veliké pevniny označované jako Rodinie nyní 

přeměněné v krystalické břidlice pláště brněnského masivu v šelfovém moři, která se 

později rozpadla na menší proterozoické kontinenty. Při kadomském vrásnění byl okraj 

této pevniny konsolidován a zpevněn  vyvřelými horninami, které tvoří dnešní brněnský a 

dyjský masiv.V paleozoiku se Rodinie rozpadala a její části se dostaly do zóny mezi 

africkým a baltickým štítem a pod jejich tlakem byly znovu stmeleny a staly se součástí 

nového superkontinentu Pangey. Ta trvala asi 150 milionů let do triasu, kdy se začala dělit 

na dnešní světadíly. Geologický vývoj této oblasti vedl ke vzniku geologických jednotek 

tvořících toto území a to Brněnská jednotka, Český masiv na západě a Západní Karpaty na 

http://www.obr�zky.cz/
http://www.minar.cz/photos/trip/20060706-soutok/index.php
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východě. Brněnská jednotka tedy zahrnuje brněnský a dyjský masiv. Brněnský a dyjský 

masiv spolu s granitickými horninami tvoří  podloţí karpatské předhlubně. Moldanubikum 

zasahuje na území jiţní Moravy jen v úzkém pruhu mezi Moravským Krumlovem a 

Podhradím nad Dyjí. Zastoupeny jsou zde převáţně ruly, granulity a amfibolity. Východní 

část svratecké klenby je zastoupena moravikem V Boskovické brázdě se během permu 

uloţily klastické sedimenty. Česká křídová pánev zde zasahuje  jen výběţky mezi 

Svitavami a Brnem, kde jsou zastoupeny hlavně sladkovodní sedimenty jako slepence, 

jílovce a pískovce. Na konci křídy a v terciéru došlo v důsledku alpínských procesů 

k vyvrásnění horstev flyšového pásma a ke vzniku vídeňské pánve a karpatské předhlubně, 

kde se v mladších třetihorách při mořských transgresích ukládaly jílovité a písčité 

sedimenty. Sloţitá stavba hornatin jihovýchodní Moravy vznikla koncem paleogénu a 

v miocénu. Sedimenty svrchní jury aţ spodního miocénu byly v prostoru tethydního moře 

zvrásněny a přesunuty na moravské území. Vídeňská pánev je v karpatském orogénu 

tzv.okrajovou pánví a její sedimentární výplň tvoří neogenní sedimenty. Pánve karpatské 

předhlubně leţí před čelem příkrovů a zčásti jsou jimi překryty. Tyto pánve na jihu 

navazují na alpskou předhlubeň v Rakousku. Oblast Soutoku Moravy a Dyje a okolí tvoří 

hlavně hlíny, spraše, štěrky a písky, coţ můţeme vidět na následující geologické mapě 

jiţní Moravy. 
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Obr. 3 Geologická mapa Jihomoravského kraje ( www.zubrno.cz ) 

http://www.zubrno.cz/
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Geologicky patří toto území k Západním Karpatům. Jeho západní část tvoří 

karpatská předhlubeň, přes kterou je přesunuta ţdánická jednotka ( příkrov ) s bradly 

Pavlovských vrchů. Východní část tvoří  Vídeňská pánev. V karpatské předhlubni jsou 

zastoupeny převáţně vápnité jíly, spraše, hlíny a písky, které se zde ukládaly v období 

třetihor a čtvrtohor. Ţdánický příkrov buduje  střední část tohoto okresu. Patří k němu i 

pouzdřanská jednotka.Geomorfologicky patří území do provincie Západopanonská pánev, 

subprovincie Vídeňská pánev, oblasti Jihomoravská pánev, celku Dolnomoravský úval a 

podcelku Dyjsko-moravská niva. Na tomto území se jedná především o fluviální sedimenty 

řek Dyje a Moravy, zejména tedy spraše,písky, štěrky a hlíny. Ty jsou doplněny  sedimenty 

(hnilokaly) mrtvých říčních ramen a eolickými písky, které tvoří nezaplavované 

vyvýšeniny, tzv. hrúdy.  Geologickým podkladem je třetihorní vídeňská pánev,  vyplněná 

jíly, prachy, slíny, štěrky a vápenci. Celá pánev je významnou roponosnou strukturou,u 

Moravské Nové Vsi a Luţic se nacházejí lignitové sloje. Reliéf je plochý, tvořený 

nevýraznou stupňovinouříčních teras. Nejvyšší bod NCHKO (leţí na severozápadním 

okraji CHKO, v lokalitěU obalovny) má 184 m n. m., nejniţší (soutok Moravy a Dyje) 148 

m n. m. 

 

2.2 Půdy 

 

Po stránce půdního pokryvu je okres Břeclav a oblast NCHKO Soutok  jedním 

z regionů, kde plošně převaţují vysoce  produktivní zemědělské půdy nad půdami lesními. 

Po celém území jsou nejrozšířenějším půdním typem černozemě a z nich pak černozem 

typická. Ta je v celé severní a střední části vázána hlavně na spraše, překrývající místy 

kyselé terasové štěrky a štěrkopísky a slínité jíly aţ slíny. V exponovanějších polohách 
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jsou půdy značně erodované, na některých lokalitách aţ na půdotvorný substrát. Jiţně od 

Dolních Věstonic a západně od Šitbořic se nachází černozemě se znaky slabého  zasolení. 

Kromě toho zde vznikly i okrsky dalších černozemí – černozem pelická na slínitých 

horninách, černozem černicová a hnědozemní na spraši. Černozem arenická zaujímá 

poměrně velké území východně od nivy Dyje v polygonu Velké Pavlovice – Velké 

Bílovice – Tvrdonice – Lanţhot – Břeclav – Podivín. Ze skupiny molických půd tu mají 

velké zastoupení i černice. Černice typická se vytvořila na nivních karbonátových 

sedimentech podél státní hranice jiţně od Mikulova, v nivě Nikolčického potoka, 

Trkmanky, Prušánky, v nivě Dyje a v okolí rybníku Nesyt. V menším rozsahu se s ní 

v těchto polohách vyskytuje i černice pelická na slínech. V nivě podél pravého břehu Dyje 

a v nivě  Kyjovky vznikly asociace černice glejové a pelické na bezkarbonátových nivních 

sedimentech. Několik větších celků zaujímají v regionu i hnědozemě. Hnědozem typická 

se vytvořila na spraších severovýchodně od Pohořelic, Mikulova a Hustopečí. Mezi 

Klobouky u Brna a Kobylím ji doprovází i méně zastoupená kambizem typická na 

svahovinách karbonátových i bezkarbonátových flyšových břidlic. Typická kambizem se 

vyskytuje jako dominantní sloţka v asociacích s černozemí typickou mezi Valticemi a 

Poštornou, kde je vázána na kyselé terasové štěrky a štěrkopísky. Severně od 

novomlýnských nádrţí i mezi řekami Svratkou a Jihlavou v této oblasti se na 

karbonátových píscích vyvinula kambizemarenická jako doprovodný půdní typčernozemí. 

Skupinu melanických půd reprezentují především pararendziny a renziny. Pararendzina 

typická se nachází ve střední aţ jihozápadní oblasti Břeclavska, kde se vyvinula na 

slínitých jílech aţ slínech převáţně pod trvalými travními porosty spolu s dominantními 

černozeměmi. V severovýchodním výběţku okresu tvoří menší okrsky také pararendzina 

kambizemní na karbonátových flyšových pískovcích. Na svahovinách vápenců 

Pavlovských vrchů, vrchů Turold a Svatý kopeček u Mikulova vznikla rendzina typická ( 

litická, kambizemní ), na niţ navazuje na méně svaţitých pokryvech karbonátových 

svahovin černozem typická. Široké nivy Dyje, Svratky a Jihlavy před jejich ústím do 

novomlýnských nádrţí, celou oblast od soutoku Moravy a Dyje aţ po spojnici Tvrdonice – 

Lanţhot – Břeclav pokrývají nivní půdy – fluvizem glejová, méně i fluvizem typická na 

bezkarbonátových nivních sedimentech, lemující i některé říčky a potoky regionu.          

(Mackovčin, 2007 ) 
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Obr. 3 Nivní louka, nivní půdy jsou často i povrchně zamokřené a občas i zaplavované ( 

www.janmiklin.cz ) 

 

 

 

Hnědé lesní půdy se tedy nachází hlavně na severu a západě území jiţní Moravy. 

Dále na severovýchodě je to rendzina v kombinaci s černozemí, hnědozemí a na jihu a 

východě v kombinaci s kaštanozemí. Kolem řek a potoků  se nejčastěji vyskytují půdy 

nivní, které jsou často povrchně zamočené a zaplavované. V nejniţších polohách můţeme 

nejčastěji vidět půdy glejové, pseudogleje a zejména fluvizemě, na hrúdech se vyskytují 

arenické regozemě a černozemě a ve vyšších polohách na spraších jsou nejčastěji rozšířeny 

černozemě. Dostatečně teplé klima a právě zmiňovaná různorodost půd v této oblasti 

vytváří vhodné podmínky pro pěstování vinné révy. 

 

http://www.janmiklin.cz/
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2.3 Klimatické podmínky 

 

V této jiţ zmiňované oblasti jiţní Moravy převládá teplé a suché klima. Uvádí se, ţe 

je to nejteplejší klimatická oblast České republiky tvoří klín od jiţní hranice kraje současně 

i státu aţ k Brnu. Sucho a teplo podmiňují hojný výskyt četných teplomilných druhů 

jiţních elementů, které zde rostou a ţijí na nejzazší nebo alespoň dílčí hranici svých areálů. 

Mnohé z nich jinde neţ v Jihomoravském kraji v rámci naší republiky nenajdeme. Obvody 

pahorkatin a vrchovin patří do různých regionů mírně teplé  oblasti, některé nejvyšší 

polohy do oblasti chladné, proto se zde setkáme i s mnohými druhy vyšších chladnějších 

poloh. Některé končiny Jihomoravského kraje mají přírodu natolik vyhraněnou, ţe si 

dokonce vyslouţila honosná přirovnání ke krajinám cizím. A tak zde můţeme vstoupit 

nejen do Moravské Brazílie a  Moravského Švýcarska, ale třeba i do Moravské Kalifornie 

nebo Moravské Sahary. Dle Quittovy klasifikace ( Quitt, 1971 ) je celá oblast T4 , avšak 

rozdělení jak teplot, tak sráţek je vzhledem k plochému reliéfu rovnoměrnější. Podnebí a 

půdní podmínky řadí tuto oblast mezi nejúrodnější oblasti České republiky. Podnebí je ale 

velmi proměnlivé a navíc je jiţní Morava je více poznamenána kontinentalitou, takţe jsou 

zde častější výskyty sucha neţ v jiných oblastech naší republiky. Převáţná část jiţní 

Moravy představuje regiony suché aţ mírně suché. Mírně vlhké podmínky se vyskytují jen 

okrajově. 

 

 

2.3.1 Teplota vzduchu 

 

 Průměrné roční teploty se na území tohoto kraje pohybují v rozmezí od 7 °C do 11 

°C. Nejteplejší oblastí je území Dyjsko-svrateckého a Dolnomoravského úvalu. 

Nejchladnějším měsícem roku bývá zpravidla leden, ve třetině případů jím však můţe být 

únor. Průměrné maximální letní teploty se pohybují okolo 21 aţ 22 °C, v úvalech přesahují 
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25 °C. Průměrný počet letních dnů  je aţ 60 v úvalech, ale v pahorkatinách a vrchovinách 

pouze asi 45.  

 

 

 

2.3.2 Atmosferické srážky 

 

Sráţky jsou nejen zdrojem vody, ale také rozhodujícím ukazatelem podnebí 

určujícím ráz krajiny. Jiţní Morava patří k suchým oblastem a nejsušším místem jiţní 

Moravy je obec Drholec s průměrným ročním úhrnem sráţek 487 mm. Intenzita sráţek 

stoupá s nadmořskou výškou a v závislosti na ročním období. Roční úhrny sráţek se 

v Jihomoravském kraji pohybují od 400 mm  do 600 mm, v oblasti Bílých Karpat aţ 800 

mm. Sráţkové maximum je zaznamenáváno v měsících červnu a červenci, k druhému 

maximu dochází vlivem středomořského proudění v říjnu a listopadu. Minimální sráţky 

jsou zaznamenány v prosinci a případně v lednu. 

 

 

2.4 Hydrologie a hydrogeologie 

 

Jak uţ jsem zmínila, jedná se o oblast dvou dolních toků poměrně velkých řek ( Dyje 

287,3 km, Morava 352 km ). V 70. letech 20. století došlo k řadě významných regulací a 

vodohospodářských úprav, které změnily vodní reţim v oblasti. Jednalo se o stavbu 

vodních nádrţí např. Vranovská nádrţ ( 1934 ) a hlavně vodní dílo Nové Mlýny ( 1975 aţ 

1989 ) a dále přímé úpravy toků ( Morava v úseku Hodonín – Lanţhot 1969 – 1977, Dyje 

v úseku Nové Mlýny – Břeclav 1968 – 1973, oblast soutoku Moravy a Dyje 1975 – 1989 ( 
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Klimánek 2002 ). Důsledkem úprav bylo napřímení vodních toků, jejich ohrazování a 

ukončení přirozeného vývoje neboli meandrování, odříznutí starých ramen a luţních 

kanálů, omezení přirozeného reţimu průtoku, zamezení pravidelných záplav, pokles 

hladiny podzemní vody, atd. Po roce 1989 se začalo s umělým napodobováním jarního 

zaplavování tak, aby alespoň zbytky luţních lesů zůstaly zachovány. 

 

 

Obr. 4 Soutok Moravy a Dyje ( www.panoramio.com ) 

 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/
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3 Ochrana přírody 

 

Přírodní rozmanitost v této oblasti je předmětem několika mezinárodních úmluv. Z 

těch je nejdůleţitější soustava chráněných území Natura 2000, která jako jediná zajišťuje 

ochranu dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V duchu této úmluvy byly vyhlášeny dvě 

evropsky významné lokality Niva-Dyje a Soutok-Podluţí a ptačí oblast Soutok-

Tvrdonicko. 

Místní mokřady jsou zapsány v úmluvě pod názvem Ramsarská konvence jako 

mokřady mezinárodního významu. V roce 2004 byla biosférická rezervace Pálava 

rozšířena o zdejší luhy a vznikla nová rezervace Dolní Morava. 

Některé lokality jsou navíc ohodnoceny statutem národní přírodní rezervace ( NPR ), 

přírodní rezervace ( PR ), národní přírodní památka ( NPP ) nebo přírodní památka ( PP ). 

Tyto rezervace dohromady zaujímají plochu asi 20 hektarů, coţ není ani jedno procento 

rozlohy oblasti soutoku. Na zbytku území se intenzivně hospodaří a většinou platí, ţe 

ekonomické výnosy mají přednost před ochranou přírody, coţ si myslím, ţe není dobře. 

 

 

3.1 Natura 2000 

 

Natura 2000 je soustava chráněných území vyhlašovaná na území členských zemí 

EU. Jejím cílem je zajistit ochranu přírodních stanovišť, rostlinných a ţivočišných druhů a 

dosáhnout jejich rozvoje a zachování na území Evropy. Českou republikou byla Natura 

2000 přijata a následně implementovaná do zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 

Sb. v roce 2004. 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/proc-chko/legislativa/
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/proc-chko/legislativa/
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/proc-chko/legislativa/
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Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dvanejdůleţitější právní předpisy EU na 

ochranu přírody. Prvním je směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin a druhou směrnice o ochraně volně ţijících ptáků. Na 

základě těchto dvou směrnic jsou v České republice vyhlašovány evropsky významné 

lokality (EVL) a ptačí lokality (PO). 

V rámci mapování soustavy Natura 2000, které probíhalo na území celé České 

republiky v roce 2000, byly v oblasti soutoku Moravy a Dyje vyznačeny dvě rozsáhlé 

evropsky významné lokalityNiva Dyje a Soutok - Podluţí a ptačí oblastSoutok-

Tvrdonicko. Pro velkýpočet předmětů ochranya sloţitost vzájemných vztahů nároků druhů 

a biotopů by zde mělo být vyhlášeno zvláště chráněné území. 

 

 

 

 

 

 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/ochrana-prirody/natura-2000/evl-niva-dyje
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/ochrana-prirody/natura-2000/evl-soutok-podluzi
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/ochrana-prirody/natura-2000/po-soutok-tvrdonicko
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/ochrana-prirody/natura-2000/po-soutok-tvrdonicko
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Obr. 5 Chráněná krajinná oblast Soutok – východní část ( www.soutoklidiakrajiny.cz ) 

 

 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/
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Obr. 6 Chráněná krajinná oblast Soutok – západní část ( www.soutoklidiakrajina.cz ) 

http://www.soutoklidiakrajina.cz/
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3.1.1 EVL Niva Dyje 

 

Zaujímá rozsáhlé území luţních lesů převáţně tvrdého luhu, který se misty střídá se 

záplavovými loukami. EVL Niva Dyje má rozlohu 3249 ha. Z mokřadní vegetace jsou 

zastoupeny olšiny, rákosiny stojatých vod a vegetace vysokých ostřic. Po vyschnutí 

periodických tůní se na dně vytváří eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Na suchých 

místech se nacházejí panenské dubohabřiny a acidofilní  suché trávníky. V tomto území je 

vyhlášeno několik maloplošných ZCHÚ: NPR Lednické rybníky, NPR Křivé jezero, NPP 

Pastvisko u Lednice, PP Květné jezero a PP Jezírko Kutnar. 

 

Obr. 7 Ukázkakrajiny EVL NivaDyje ( www.soutoklidiakrajiny.cz ) 

 

 

 

 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/
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3.1.2 EVL Soutok - Podluží 

 

Soutok - Podluţí zaujímá asi 9699,5 ha. Je unikátní především luţními lesy, včetně 

zbytků pralesovitých porostů. Najdeme zde luţní lesy tvrdého i měkkého luhu. Dále 

kontinentální záplavové louky, acidofilní suché trávníky, panonské dubohabřiny a vodní 

stanoviště stojatých i tekoucích vod, které jsou biotopem více neţ 200 rostlinných taxonů 

Červeného seznamu, z toho 50 zvláště chráněných. V rámci tohoto území jsou vyhlášena 4 

maloplošná ZCHÚ a to : NPR Ranšpurk, NPR Cahnov - Soutok, PR Skařiny a PR 

Stibůrkovská jezera. 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukázka krajiny EVL Soutok - Podluží ( www.soutoklidiakrajiny.cz ) 

 

 

 

 

 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/
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3.1.3 PO Soutok - Tvrdonicko 

 

Tato ptačí oblast je jednou z nejvýznamnějších v České republice. Má rozlohu 

9604,3 ha a dosud zde bylo zjištěno 240 druhů ptáků, kteří zde hnízdí nebo zimují. Tato 

ptačí oblast je také důleţitým hnízdištěm dravců. Pravidelně zde hnízdí 10 druhů včetně 

orla královského ( Aquila Heliaca ), který má zde své jediné hnízdiště v Čr. Typickým 

ptačím druhem hnízdícím na odumírajících dubech je čáp bílý ( Ciconia ciconia ). 

 

Obr. 9 Ukázka krajiny PO Soutok - Tvrdonicko ( www.soutoklidiakrajiny.cz ) 

 

 

 

 

 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/
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3.2 Zvláště chráněná území 

 

Za zvláště chráněná území ( ZCHÚ ) jsou vyhlašována území přírodovědecky 

mimořádně cenná. Na těchto územích platí tzv. územní ochrana, která je vztaţena na 

konkrétní území s přesným plošným vymezením. Ochrana ZCHÚ vyplývá ze zákona o 

ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a souvisí s danou kategorií ZCHÚ, u 

velkoplošných ZCHÚ také s jejich navrţenou zonací. Přestoţe záměr vyhlásit na území 

Soutoku velkoplošné chráněné území je starý více jak třicet let, do současnosti (2011) se 

jej nepodařilo prosadit a územní ochrana je zajištěna jen na několika samostatných 

maloplošných ZCHÚ, které jsou řízeny správou CHKO Pálava a Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje. 

 

 

 

 

3.2.1 NPR Cahnov - Soutok 

 

Je část luţního lesa v oboře Soutok v Dyjsko-moravské nivě, 8 km od Lanţhota. 

Tato národní přírodní rezervace má výměru 13.46 ha a byla vyhlášena uţ v roce 1949 jako 

dvě samostatné rezervace Cahnov a Soutok. Převáţnou většinu porostů tvoří tvrdé luhy( 

Fraxino pannonicae Ulmetum ). Ve stromovém patře se objevuje dub letní ( Quercus robur 

), jasan úzkolistý ( Fraxinus angustifolia), habr obecný( Carpinus betulus ), lípa malolistá ( 

Tiliacordata ), babyka obecná ( Acer campestre ) a hrušeň polnička ( Pyrus communis ). 

Stejně jako na Ranšpurku tak i zde doprovází břehy vodních kanálů především vrba bílá( 

Salix alba ). 

http://www.palava.cz/
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/stanoviste/tvrdy-luh/
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/ochrana-prirody/zvlaste-chranena-uzemi/npr-ranspurk
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Z bylin zde můţeme najít druhy: válečka lesní( Brachypodium sylvaticum ), ostřice 

lesní( Carex sylvatica ), metlice trsnatá( Deschampsia caespitosa ), místy i ostřici 

hubenou( Carex strigosa ). V porostech s dominantním zastoupením habruse vyskytuje 

chráněná sněţenka podsněţník( Galanthus nivalis ). V okolí vodních kanálů a tůní je 

početně zastoupen kosatec ţlutý( Iris pseudacorus ), chrastice rákosovitá ( 

Phalarisarundinacea ),karbinec evropský ( Lycopus europaeus ) a opletník plotní ( 

Calystegia sepium ). Ve vodě se objevuje běţný okřehek menší ( Lemna minor ). 

V dutinách starých stromů ţije několik druhů netopýrů a hnízdí v nich např. holub 

doupňák ( Columba oenas ), ţluna šedá ( Picus canus ), lejsek bělokrký ( Ficedula 

albicollis ) a šoupálek krátkoprstý ( Certhia brachydactyla ), v mokřadu na louce chřástal 

kropenatý ( Porzana porzana ). Staré stromy hostí velmi zajímavou hmyzí faunu. Dosti 

častý je tesařík obrovský ( Cerambyx cerdo ), zjištěn byl krajník piţmový( Calosoma 

sycophanta ) a vzácný krasec Eurythyrea quercus. Velké kolonie tvoří mravenec 

Liometopum microcephalum. V tůňce na louce v rezervaci je velmi hojný skokan 

ostronosý ( Rana arvalis ). Na okrajích tůní se vyskytuje vzácný střevlík Carabus 

clathratus. 

 

 

Obr. 10 Krajina NPR Cahnov - Soutok ( www.cittadella.cz ) 

 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/stanoviste/stare-stromy/
http://www.cittadella.cz/
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3.2.2 NPR Ranšpurk 

 

Důvodem ochrany tohoto území je zbytek hospodářskou činností málo ovlivněného 

(pralesovitého) porostu luţního lesa. Rezervace se nachází uprostřed lesního porostu, od 

kterého se viditelně odlišuje především věkovou diverzitou dřevin(kdy zde doţívajístaré 

duby z období dřívějšího pastevního hospodaření) a také výskytem mrtvého dřeva na 

lokalitě, které se často stává matricí pro vzácné druhy hub. 

V současnosti je území rezervace oploceno, a to především jako ochrana před vysokými 

stavy zvěře v oboře, která ovlivňuje plošné i druhové sloţení podrostu.  

Největší plochu chráněného území pokrývá tvrdý luh. Zastoupené dřeviny jsou dub letní ( 

Quercus robur ), jasan úzkolistý ( Fraxinus angustifolia ) a jilm habrolistý ( Ulmus minor 

). Dalšími zástupci  je například lípa malolistá ( Tilia cordata ), habr obecný( Carpinus 

betulus ) a kolem tůní jiţ zmiňovaná vrba bílá ( Salix alba ). Bylinný podrost zastupuje na 

jaře sasanka pryskyřníkovitá ( Anemonoides ranunculoides ), lecha jarní ( Lathyrus vernus 

Linné ), řeřišnice luční ( Cardamine pratensis ), svízel vonný ( Galium odoratum ), srha 

hajní ( Dactylis polygarma ), ostřice lesní ( Carex sylvatica ) a rozrazil horský ( Veronica 

montana ). V místních tůních byla zjištěna také ţebratka bahenní ( Hottonia palustris ). 

 

Obr. 11 NPR Ranšpurk - mrtvé dřevo ( www.soutoklidiakrajiny.cz ) 

http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/hospodareni/lesy/
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/stanoviste/tvrdy-luh/
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/cs/stanoviste/tune/
http://www.soutoklidiakrajiny.cz/
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3.3 Památné stromy 

 

Na území CHKO nebyla dosud památným stromům věnována odpovídající 

pozornost. V ÚSOP je evidován pouze jeden památný strom. Stromů významných svým 

vzrůstem, věkem nebo estetickým působením je ale v oblasti minimálně několik set, ale ne 

všechny jsou vhodné k vyhlášení za památné. V západní části se vyskytuje velké mnoţství 

zajímavých stromů domácích i exotických dřevin. Větší koncentrace významných stromů 

volně v přírodě se nachází ve východní části CHKO ( cca 900 ), zejména od Břeclavi po 

soutok Moravy a Dyje, v oblasti Pohanska a Lánských luk. Většina z nich jsou solitéry na 

loukách, kde vytváří typický ráz krajiny. Vyhlášení za památné by ale mělo být provedeno 

jen u omezeného počtu stromů. Stromy nacházející se v Lednickém zámeckém parku 

nemusejí být prohlašovány za památné, neboť jejich ochrana a udrţování je zajištěna 

v rámci údrţby parku jako kulturní památky. Také významné stromy na loukách a 

v lesních porostech není třeba vyhlašovat, neboť v naprosté většině případů jsou jejich 

vlastníkem Lesy ČR, s. p., které mají na udrţení těchto stromů zájem. Po dohodě s nimi by 

bylo vhodné jako památné stromy vyhlásit při zohlednění zdravotního stavu a dlouhodobé 

perspektivy pouze několik jedinců.  
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Obr. 12  Solitérní dub ( www.google.com ) 

 

4 Flóra 

 

V nivě řeky Moravy a Dyje se dochovaly ukázky panonských luţních lesů a níţinných 

nivních luk v rámci celé České republiky. Podle regionálně fytogeografického členění leţí 

navrhovaná CHKO Soutok ve fytogeografickém obvodu Panonské termofytikum. 

Přirozenou vegetací jsou zde z největší části jilmové jaseniny (as. Fraxino pannonicae-

Ulmetum) v komplexu s topolovou jaseninou (as. Fraxino-Populetum). Dominantními 

dřevinami v této oblasti jsou jasan úzkolistý podunajský ( Fraxinus augustifolia) a dub 

letní ( Quercus robur ). Dále je zde častý výskyt lípy srdčité, jilmu vazu a jilmu 

habrolistého, na vlhčích místech pak olše lepkavé. Jako náhradní společenstva jsou zde 

lesní porosty hybridních topolů či ořešáku černého. Na nejvlhčích místech jsou 

potencionální vegetací vrbotopolové luhy s vrbou bílou ( Salix alba)a topolem černým ( 

Populus nigra ). Spolu s vrbou se zde vyskytuje i chrastice rákosovitá. Na mírně 

http://www.google.com/
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vyvýšených pozicích se objevuje vegetace prvosenkové dubohabřiny s dominantním 

habrem a dubem letním.  

 

Obr. 13  Porost voďanky žabí s řezanem pilolistým ( www.casopis.ochranaprirody.cz ) 

 

 

Ve skladbě současné flóry se odráţejí vlivy fyzickogeografických faktorů a aktivity 

člověka. V jilmových jaseninách se kromě výše uvedených dřevin nachází také česnek 

ořešec (Allium scorodoprasum ), česnek medvědí ( Allium ursinum ), sasanka 

pryskyřníkovitá ( Anemone ranunculoides ), kopřiva dvoudomá ( Urtica dioica ), 

ostruţiník sivý ( Rubu scaesius ) a orsej jarní ( Ficaria verna ). Ve vrbotopolových luzích 

roste např. ostřice ostrá ( Carex acutoformis Erhr. ), rdesno peprník ( Polygonum 

hydropiper ), lilek potměchuť ( Solanum dulcamara ), karbinec evropský ( Lycopus 

europaeus )  a chmel obecný ( Humulus lupulus ). V porostech s dominantním habrem se 

vyskytuje sněţenka předjarní ( Galanthus nivalus ), válečka lesní ( Brachypodium 

sylvaticum ), ladoňka vídeňská ( Scilla vindobonenesis ) a ladoňka rakouská ( Scilla 

drunencis ). Místní tůně a říční ramena obsazují např. závitka mnohokmenná  a další druhy 

okřehků se rdestem kadeřavým ( Potamogeton crispus ). Zazemňované úseky toků a ramen 

zastupuje řada dalších druhů rostlin jako voďanka ţabí ( Hydrocharis morsus-ranae ), 

ţebratka bahenní ( Hottonia palustris ) a rdest světlý ( Potamogeton lucens ). Jsou zde také 

rákosiny a ostřicové porosty s orobincem ( Typha latifolia ), zblochanem vodním ( 

Glyceria maxima ), ostřicí pobřeţní ( Carex riparia Curtis ), kosatcem ţlutým ( Iris 

pseudacorus ) i podmáčené louky např. s rozrazilem dlouholistým ( Veronica longifolia ), 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
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ţluťuchou ţlutou ( Thalictrum flavum ), konitrudem lékařským ( Gratiola offcinalis ) a 

jarvou ţilnatou ( Cnidium dubium ). Na hrúdech se vyskytují suchomilnější druhy jako 

divizna knotovkovitá ( Verbascum lychnitis ), ostřice drobná ( Carex supina ) a mochna 

stříbrná ( Potentilla argentea ). V celé škále nelesních společenstev se odráţí především 

zásoba vody v půdě, stupeň degradace a způsob obhospodařování. Z bryoflóry jsou 

zastoupeny druhy jako je baňatka obecná ( Brachythecium  retabulum ), z mechorostů 

např. stejnozoubek  mnohoplodý ( Lescea polycarpa Hedw. ) a na lesní tůně je vázaná 

např. trhutka plovoucí ( Riccia fluitans ). Lichenoflóra je zastoupena téměř 100 druhy. 

Významný je výskyt druhů arthonie ( Arthonia cinnabarina ) misničky ( Lobothallia ) a na 

kůře babytky rostou terčovky ( Rutstroemia bolaris ). Říše hub je zastoupena největší 

druhovou diverzitou. Počet druhů hub dosahuje téměř devíti stovek. 

 

 

Obr. 14 Kosatec žlutý často doprovází vodní toky v nivách Moravy a Dyje ( 

www.wikipedia.org  ) 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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5 Fauna 

 

Fauna v území navrhované CHKO představuje v rámci České republiky nejrozsáhlejší 

a nejzachovalejší ukázku fauny údolní nivy velkých řek (Moravy a Dyje) se všemi 

typickými biotopy (vodní toky, stojaté vody, mokřady, nivní louky, tvrdé i měkké luhy, 

bezlesé hrúdy) a jejich ţivočišnými společenstvy. Bylo zde  zjištěno téměř 50 druhů ryb, 

okolo 250 druhů ptáků (z toho přes 140 hnízdících), rozmnoţuje se zde 11 druhů 

obojţivelníků. Mnohé druhy zde mají jediné lokality výskytu v ČR například plţ zubovec 

dunajský ( Theodoxus danubialis ) v řece Kyjovce, z ryb jeţdík dunajský ( Gymnocephalus 

baloni ) a ţlutý ( Gymnocephalus schraetser ), ostrucha křivočará ( Pelecus cultratus ), 

candát východní (Sander volgensis ) a drskové menší ( Zingel steber ) i větší ( Zingel 

zingel ), četné druhy brouků vázané především na staré solitérní stromy, např. krasci ( 

Agrilus kubani, Agrilus viscivorus ),  kovaříci ( Ectamenogonus montandoni ), brouk 

z čeledi ledovití Dircaea australis, květomil či lesákovití Leptophloeus clematidis a  

Notolaemus unifasciatus. Území Soutoku je nejsevernější částí areálu mravence luţního ( 

Anergates atratulus ). Pro některé druhy je území v rámci ČR stěţejní jako například 

stuţkonoska vrbová ( Catocala electa ), lesák rumělkový ( Cucujus cinnaberinus ), krasci ( 

Agrilus kubani, Agrilus viscivorus ), kovářík ( Ectamenogonus montandoni ), kornatec ( 

Ostoma ferruginea ), hrotovec ( Mordellaria aurofasciata ),roháč obecný  ( Lucanus 

cervus ), tesařík obrovský ( Megopis scabricornis ), tesařík alpský ( Rosalia alpina ) 

tesařík drsnorohý ( Megopsis scabricornis ), tesařík Schaefferův, páchník hnědý ( 

Osmoderma eremita ), váţka klínatka ţlutonohá ( Gomphus Flavipes ). V osluněných 

tůních se vyskytují korýši listonoh jarní ( Lepidurus apus ) a ţábronoţka sněţní ( 

Eubranchipus Grubii ), plţ svinutec tenký ( Anisus vorticulus ) nebo známá pijavka 

lékařská ( Hirudo medicinalis ). Na kanály, tůně a slepá ramena mají dále vazbu ryby, jako 

piskoř pruhovaný ( Misgurnus fotilis ) a hořavka duhová ( Rhodeus sericeus ), z 

obojţivelníků kuňka obecná ( Bombina bombina ), rosnička zelená ( Hyla arborea ), 

skokan ostronosý ( Rana arvalis ) a čolek dunajský ( Triturus dobrogicus ). Na řadě 

vodních lokalit se vyskytují mlţi škeble rybničná( Anodonta cygnea ), škeble plochá ( 

Pseudanodonta complanata ) nebo velevrub tupý ( Unio crassus ). Z významnějších 

luţních druhů motýlů zde ţijí např. píďalka černoprouţka topolová, stuţkonoska vrbová( 
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Catocala electa ) a bourovec osikový ( Gastropacha populifolia ). Ojedinělý pro Českou 

republiku je tu výskyt zavíječe ( Pyrausta nigrata )a zároveň se tu nachází jediné známě 

leziště drobníčka ( Ectoedemia preisseckeri ) ve střední Evropě. Z pavouků je 

charakteristická plachetnatka tavolníková ( Porrhomma  montanum ), slíďák tečkovaný( 

Hygrolycosa rubrofasciata ) a běţník člunkový ( Tmarus stellio ). 

 

 

Obr. 15 Skokan ostronosý, rozmnožuje se ve zdejších mělkých tůních ( 

www.casopis.ochranaprirody.cz ) 

 

 

Soutok Moravy a Dyje je výjimečným územím z hlediska výskytu vzácných druhů 

ptáků, proto je území vyhlášeno jako ptačí oblast v jiţ zmiňovaném programu Natura 

2000. Z dravců zde pravidelně hnízdí např. orel královský ( Aquila heliaca ) a orel mořský 

( Haliaeetus albicilla ), luňák hnědý ( Milvus migrans ) a luňák červený ( Milvus milvus ), 

včelojed lesní ( Pernis apivorus ) nebo raroh velký ( Falco cherrug ). Čápi bílí ( Ciconia 

ciconia ) zde hnízdí i v lesních koloniích spolu s volavkou popelavou ( Ardea cinerea ) a v 

lesích hnízdí jednotlivě i čápi černí ( Ciconia nigra ). Břehy kanálů a řek obývá ledňáček 

říční ( Alcedo atthis ). V dutinách stromů ţijí například netopýr nejmenší ( Pipistrellus 

pygmaeus ), holub doupňák ( Columba oenas ), datel černý (Dryocopus martius ), ţluna 

šedá ( Picus canus ), strakapoud prostřední ( Dendrocopo smedius ) a lejsek bělokrký ( 

Ficedula albicollis ). Nápadná je zde častá přítomnost bobra evropského( Castor fiber ). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
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Obr. 16  Ledňáček říční( www.wikipedia.org ) 

 

 

6 Neživá příroda 

 

CHKO Soutok má poměrně jednotvárný charakter, geologický pokryv tvoří kvartérní 

štěrkopísky nesouvisle překryté vátými písky a povodňovými hlínami. Česká geologická 

sluţba na území CHKO eviduje pouze dvě významné lokality ( Pohansko u Břeclavi a 

Mikulčice ), které dokládají vývoj území. Obě lokality jsou chráněny jako kulturní 

památky. ( AOPK, 2009 ) Dlouhodobým cílem je zachování geologických lokalit a jejich 

ochrana před poškozením, zničením, případně degradací. 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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7 Návrh na vyhlášení nové CHKO Soutok 

 

7.1 Předměty ochrany 

 

Předmětem ochrany CHKO je jiţ zmiňovaná unikátní krajina na dolním toku řek 

Moravy a Dyje s mozaikou lesních, lučních, mokřadních a vodních ekosystémů, s 

rozsáhlým komplexem luţních lesů níţinného typu, s části unikátní historické krajinné 

úpravy v Lednicko - valtickém areálu včetně geomorfologických, hydrologických, 

pedologických, paleontologických, antropologických a historických sloţek krajiny. 

Nedílnou součástí předmětu ochrany jsou dochovalá rostlinná a ţivočišná společenstva a 

druhy uvedené jako předměty ochrany pro EVL Soutok - Podluţí a EVL Niva Dyje a 

předměty ochrany Ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko. 

 

 

7.2 Cíle ochrany 

 

Dlouhodobým cílem ochrany CHKO při zachování typického rázu krajiny v nivě 

dolního toku velkých řek s převáţným zastoupením luţních lesů a lučních, mokřadních a 

vodních společenstev je zajištění dlouhodobě dobrého stavu všech společenstev a druhů, 

které jsou předmětem ochrany. Jako další je udrţování druhové pestrosti území péčí o 

stávající cenná lesní, luční, mokřadní a vodní společenstva a vytváření podmínek pro jejich 

obnovu nebo rozvoj. Dále udrţování, popřípadě vytváření vhodných ţivotních podmínek 

pro vzácné a chráněné druhy rostlin a ţivočichů. Dalším cílem péče o lesní společenstva je 

například zajistit podmínky pro existenci smíšených lesních porostů dřevin přirozené 

druhové skladby a přítomnost odumřelého dřeva  umoţňujícího zachovat v plném rozsahu 

rozmanitost přirozeně se vyskytujících organismů. Cílem péče o nelesní společenstva je 
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hlavně zachovat nelesní, zejména luční a mokřadní vegetaci v současné diverzně a rozsahu. 

Cílem péče o vodní toky je zachovat dosavadní charakter koryta řeky Dyje, v části, která 

není změněna vodohospodářskými úpravami a zajišťovat podmínky pro obnovu 

přirozeného vodního reţimu. 

 

7.3 Přehled katastrálních území dotčených návrhem CHKO Soutok 

 

Jihomoravský kraj 

Břeclav, Bulhary, Charvátská Nová Ves, Kostice, Ladná, Lanţhot, Lednice na Moravě, 

Moravská Nová Ves, Nejdek u Lednice, Nové Mlýny, Podivín, Poštorná, Přítluky, 

Rakvice, Týnec na Moravě, Tvrdonice, Zaječí, Hodonín, Mikulčice. 

 

7.4 Názory některých dotčených obcí ke zřízení CHKO 

 

7.4.1 Kostice 

 

Obec Kostice vyjadřuje nesouhlas se vznikem CHKO Soutok. Moţný vznik CHKO 

se obce Kostice a obyvatelů Kostic přímo dotýká. „Určitě by byla ovlivněna činnost v části 

obce sousedící přímo s hranicí CHKO. Je to především zemědělská činnost a provoz 

kostického rybníku, který má v pronájmu Rybářství Pohořelice. Určitě by byl ovlivněn i 

cestovní ruch. Ţivotní prostředí je velice důleţité, můţeme jej povaţovat za součást 

dědictví, ale jeho ochrana je dnes zajišťována i bez CHKO. Je důleţité si uvědomit, ţe 

jsme tu především pro občany a jejich názor by měl být rozhodující. Z jednání 

zastupitelstva obce Kostice bylo jednoznačně vidět, ţe zde souhlas s vybudováním CHKO 
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Soutok nebude. Pokud by někdo chtěl vybudovat CHKO, tak by měl především začít u 

obyvatel území, kterého se bude CHKO bezprostředně týkat.“ řekl Vojtěch Špánik, MS 

ODS Kostice. (Týdeník Břeclavsko, 2010 ) 

 

7.4.2 Ladná 

 

Obec Ladná také nesouhlasí se vznikem CHKO Soutok. „Jednou z našich priorit je 

rozvoj turistického ruchu v obci pomocí napojení na stávající cyklostezky a turistické 

trasy.K tomu je zapotřebí nutná úprava stávajících nevyhovujících komunikací. Také 

nevěříme argumentům MŢP ohledně volného pohybu turistů v zamýšlené CHKO a 

zastáváme názor, ţe její vyhlášení bude mít dalekosáhlé dopady na rozvoj nejen naší obce, 

ale celého regionu.“ říká Jan Vintrlík, MS ODS Ladná. (Týdeník Břeclavsko, 2010 ) 

 

7.4.3 Lanžhot 

 

Mapa navrţeného CHKO zabírá bezmála 80 % nezastavěných ploch města 

Lanţhot. „Vyhlášením CHKO obyvatelé Lanţhota nic nezískají, naopak vyhlášení by se 

negativně dotklo všech společenských organizací a dále všech milovníků přírody. 

Budování cyklostezek, které propojí náš region s Lednicko – valtických areálem, by tak 

zůstalo pouhým snem. Dále by došlo ke značnému omezení práv města Lanţhot, Lesů 

České republiky, Zemědělského druţstva Lanţhot v nemalé míře, také majitelů 

soukromých pozemků ve zmiňované lokalitě.Vysazení bobra evropského na Soutoku a 

jeho ochrana nám jasně ukázala, kam vedou odborná rozhodnutí ochránců přírody. Panuje 

obava, ţe stávající způsob ochrany přírody v našem koutu jiţní Moravy by se následně stal 

přirozeným tokem financí do kapes úředníků na ministerstvu a našim občanům by zůstala 

pouze role prosebníka.“řekl Antonín Hostina, MS ODS Lanţhot (Týdeník Břeclavsko, 2010 ) 
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7.4.4 Lednice 

 

„Naše oblast, která v podstatě není zatíţená průmyslovou výrobou, a která je v prvé 

řadě závislá na rozvoji cestovního ruchu a na zemědělské výrobě, nepotřebuje vznik nebo 

rozšíření CHKO. Ochranu této krajinné oblasti lze dostatečně provádět dle stávajících 

osvědčených metod a způsobů ochrany přírody. Moţný negativní dopad vidím především 

na rozvoji další infrastruktury. Komplikace vidím i v boji proti komárům. Oblast zdejších 

luţních lesů je významným líhništěm komárů. Případné pouţití biocidů v této souvislosti 

by vyţadovalo udělení výjimky ze zákazu jejich pouţití, coţ by mohlo značně znepříjemnit 

ţivot našim občanům, ale i návštěvníkům. Do komplikací by se dostali také zemědělci a 

zájmové spolky jako jsou zahrádkáři, myslivci, rybáři, atd…“ říká Michaela Cibulková, 

MS ODS Lednice ( Týdeník Břeclavsko, 2010 ) 

 

7.4.5 Podivín 

 

„Katastr města Podivínzasahuje do plánované CHKO pouze malou částí 

zemědělské půdy a lesů leţících ve směru na Lednici. I přesto vyhlášení CHKO Soutok 

můţe mít významný dopad na ţivot v našem městě. Na základě omezení uvedených 

v předloţeném Plánu péče tj. základní dokument popisující dopady CHKO na nejrůznější 

oblasti, jsme proti vyhlášení CHKO Soutok, neboť ji nepotřebujeme. Ochranu vzácných 

ţivočichů a rostlin můţeme realizovat na základě dnes platné legislativy.“ řekl Martin 

Důbrava, MS ODS Podivín ( Týdeník Břeclavsko, 2010 ) 
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7.4.6 Valtice 

 

Obec Valtice také vyjadřuje nesouhlas se vznikem CHKO Soutok. „Ikdyţ se nás 

samotná chráněná oblast přímo nedotýká, vnímáme obavy dotčených obcí a problémy, 

které by její vyhlášení mohlo přinést. Město Valtice, Lednicko – valtický areál i celý 

mikroregion jihu Moravy je závislý na cestovním ruchu a vinařské turistice. A rozvoji 

těchto oblastí by vznik další chráněné oblasti jistě neprospěl. Dle našeho názoru by vznik 

CHKO Soutok způsobil problémy obcím celého regionu především v těchto oblastech: 

Budování asfaltových cyklostezek v CHKO je v podstatě nemoţné. Moţnost propojit 

cyklostezkami celý mikroregion je však jednou z našich priorit v rámci rozvoje 

turistického ruchu.“ uvedl Adam Jan Polášek, MS ODS Valtice ( Týdeník Břeclavsko, 2010 

) 

7.4.7 Břeclav 

 

„Co se týká samotné Břeclavi, vyhlášení CHKO bude mít negativní dopad na 

městskou pokladnu v řádech desítek milionů korun. V okolí města, právě v území, kde má 

vzniknout CHKO, jsou nákladnými geologickými průzkumy potvrzena vytěţitelná loţiska 

ropy a zemního plynu. Ale zákon výslovně zakazuje v I. zóně CHKO těţit nerosty. Město 

také výrazně podporuje lodní dopravu, ale převáţná část tras je ve II. zóně navrţené 

CHKO a máme obavu, aby ji správa CHKO neomezila nebo nezakázala.Především jsme 

přesvědčeni, ţe současná ochrana je dostatečná a ţe je plnohodnotně zajištěna stávajícími 

nástroji v zákoně na ochranu přírody a krajiny, které v předchozích desetiletích plně 

ukázaly svoji funkčnost.," řekl Dalibor Neděla, tajemník Městského úřadu Břeclav. 
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7.5 Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení CHKO 

 

Hlavním důvodem zpracování návrhu na vyhlášení CHKO Soutok je ochrana 

unikátních přírodních a krajinných hodnot. Území bylo vyhodnoceno jako vhodné 

k ochraně v kategorii CHKO. V souladu se schválenou koncepcí MŢP se do CHKO 

dostane dosud nechráněné území v nivě dolního toku Moravy a Dyje. Toto území vyniká 

zvláště pestrostí biotopů, zejména lesních, lučních, mokřadních a vodních, s výskytem 

značného počtu chráněných a vzácných druhů rostlin a ţivočichů. Nová CHKO bude 

sloţena ze dvou území, které od sebe odděluje město Břeclav. Obě části mají charakter 

nivy dolního toku velkých řek. Západní část má menší počet zastoupení lesů, ale větší 

podíl lučních ekosystémů, ve východní části se nachází největší komplex níţinných luţních 

lesů v Čr. V obou částech došlo v minulosti k rozsáhlým krajinářským úpravám, jejichţ 

výsledkem je člověkem obhospodařovaná krajina. Do CHKO je zahrnuta část Lednicko – 

valtického areálu a nevyskytuje se zde plně ţádné sídlo. Vyhlášení území v kategorii 

CHKO zajistí efektivní ochranu přírodních a krajinných hodnot. Pouze malou část 

ekosystému je moţno ponechat vývoji bez zásahu člověka, aniţ by to vedlo ke zhoršení 

jejich biodiverzity. Plánované vyhlášení CHKO bylo uţ jednou zablokováno 

nesouhlasným postojem dotčených obcí. Ministerstvo ţivotního prostředí MŢP však na 

vyhlášení stále trvá a o bohulibosti svého záměru hodlá přesvědčit i veřejnost. 

 

8 Faktory pro zřízení CHKO Soutok 

 

Vzácných druhů, mnohdy takových, které jinde v České republice nenajdeme, se zde 

vyskytuje nemálo. Ne nadarmo se pro druhovou pestrost přezdívá této oblasti moravská 

Amazonie. Vyhlášení chráněné krajinné oblasti je bylo plánováno jiţ dlouhá desetiletí – 

nejprve spolu s CHKO Pálava v roce 1976, během následujících let se několikrát 

uvaţovalo o jejím rozšíření. Samotná idea CHKO je zaloţena nejen na ochraně přírody, ale 

i krajiny. Podstatnou částí péče o území tedy není vytvoření co největších bezzásadových 
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oblastí, ale takové hospodaření, které je ke krajině šetrné a její stav zachová. Základním 

smyslem vyhlášení nové CHKO je tedy zachování krajiny a přírody v takovém stavu, 

v jakém se nám díky činnosti našich předků dochovala. Deklarace zájmu o zachování 

přírodních a krajinných hodnot vyhlášením CHKO zajistí dlouhodobou péči o území, která 

nebude tolik náchylná ke změnám vlivem aktuálních výkyvů a změn politické situace, 

momentálních potřeb vlastníků, apod. CHKO představuje harmonické území, kde je lidské 

hospodaření a příroda v souladu. Neznamená to nedotknutelnou divočinu s přísnými 

omezeními jako v národním parku. Umoţňuje lidem vyuţívat krajinu a zároveň, díky jejich 

hospodaření, pomáhá zachovat typický krajinný ráz. Neznamená naprostý zákaz těţby 

v lesích, ale jen její úpravu tak, aby byla udrţitelná i pro další generace. Představuje 

moţnost, jak udrţet nebo obnovit krajinu takovou, jak byla dříve. Znamenalo by to lepší 

moţnost ovlivnění soukromých aktivit s negativním dopadem na ţivotní prostředí obcí, 

například stavby skládek nebezpečných odpadů, spaloven či obřích skladů. Znamenalo by 

to snadnější přístup k podpoře z fondůEU a státního rozpočtu ( např. pro obce do dvou tisíc 

obyvatel moţnost získat aţ 90% dotací na stavbu čistírny odpadních vod, dotace na obecní 

zeleň, příspěvek na protipovodňová opatření ). Dalším přínosem by byla podpora 

cestovního ruchu, a to např. výstavbou naučných stezek. Podnikatelům by to přineslo lepší 

přístup k evropským i českým dotacím nebo např. více zákazníků ve sluţbách cestovního 

ruchu. Občanům by vyhlášení nové CHKO přineslo lepší ochranu krásné a nenahraditelné 

krajiny nebo větší propagaci regionu. Dále vyšší zaměstnanost v cestovním ruchu či v péči 

o krajinu. 

 

9 Faktory proti zřízení CHKO Soutok 

 

Proti zřízení CHKO  Soutok je většina obcí, kterých se hranice nové CHKO týká. 

Negativa případného vzniku CHKO Soutok shledávají představitelé jednotlivých obcí 

především v následujících bodech :  

- omezení vývoje turistického ruchu 
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- omezení stávajících činností v zemědělské a lesnické výrobě 

- výrazné sníţení pracovních příleţitostí 

- komplikace výkonu státní správy a samosprávy obcí 

- komplikace při likvidaci komárů 

- omezení další výstavby 

Představitelé obcí se shodli na společném postupu, který bude spočívat v přípravě 

výzvy určené MŢP ČR, dalších podkladů pro ministra MŢP a následující komunikaci 

s touto institucí. Cílem je přesvědčit státní úředníky, aby upustili od záměru vyhlášení 

CHKO Soutok. Vyhlášení nové CHKO by přineslo omezení např. ve sníţení intenzity 

hospodaření v  první a druhé zóně chráněné krajinné oblasti, nebo ţe u některých činností 

je v CHKO nutné ohlášení nebo souhlas správy CHKO. 

 

10 Využití oblasti z hlediska turistického ruchu 

 

Celkově je jiţní Morava určitě velkým lákadlem pro turisty. Břeclavsko se právem 

nazývá Zahradou Evropy a i proto se v posledních letech stalo jednou z turisticky 

nejvyhledávanější oblastí jiţní Moravy. Tisíce turistů sem přitahují zámky v Lednici a 

ve Valticích, láká je moţnost procházek po rozlehlém zámeckém parku. Zdejší 

rovinatá krajina je také velmi vyhledávaná pro projíţďky na kole. To by však 

v dnešních letech nestačilo a tak se rychlým tempem rozvíjí nabídka nejrůznějších 

atrakcí a sluţeb pro turisty. Kdo nechce nebo nemůţe poznávat zdejší kraj na kole 

nebo pěšky , můţe se zde projíţdět na lodi, v kočáře nebo turistickým silničním 

vláčkem. Oblast luţních lesů a luk kolem soutoku řek Moravy a Dyje byla s výjimkou 

zámečku na Pohansku do 90.let minulého století prakticky nepřístupná. A i díky to si 
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zachovala svůj typický krajinný ráz a láká ty, kteří touţí objevovat neznámá místa. 

Díky těmto rozsáhlým lesům a loukám  a velkému mnoţství vodních ploch je 

Břeclavsko jednou z nejvýznamnějších ptačích oblastí u nás. 

 

 

 

Obr. 17 Lednicko – Valtický areál ( www.lednicko-valticky-areal.cz ) 

 

Ve Valticích si můţeme prohlédnout město a barokní zámek s parkem. Také se 

můţeme vydat po některé vinařské stezce nebo se drţet červené turistické značky, která 

vede přes Rendez – vous, kapli sv. Huberta a Tři Grácie. Valtice jsou městem vína a kaţdý 

rok se zde v zámecké jízdárně konají Valtické vinné trhy. Přírodovědně nejcennějším 

územím  Lednicko – Valtického areálu jsou Lednické rybníky a tomu odpovídá i jejich 

ochrana, která je zajištěna jak pod národní, tak po mezinárodní linii. Milovníci válečné 

historie mají co zkoumat i v této oblasti. Mezi Nesytem a Hlohoveckým rybníkem byly 

postaveny tři sledy lehkého opevnění a dále na východ směrem k Mlýnskému rybníku  byl 

vybudován uţ jen jeden sled. Nejhezčí cesta z Lednice do Břeclavi vede po zelené značce. 

Její začáteční úsek prochází zámeckým parkem kolem mohutných  osamoceně stojících 

dubů. V parku není povolena jízda na kole a tak se cyklisté vydávají po ţluté značce. Obě 

trasy se u Janohradu opět setkávají. Lesní cestičky těchto několika naučných stezek 

doprovázejí naučné tabule, které návštěvníky seznamují s okolním luţním lesem. Vodní 

tůně, které po cestě můţeme vidět jsou součástí rozsáhlého systému vzájemně propojených 

http://www.lednicko-valticky-areal.cz/
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bývalých ramen řek y Dyje.Završením poznávání Břeclavska můţe být například prohlídka 

slavného Pohanska a pro zdatné cyklisty návštěva soutoku Moravy a Dyje, který je nejníţe 

poloţeným místem na Moravě. Stále více návštěvníků míří přímo k tomuto místu, kde se 

setkávají vody Dyje a Moravy.  V pomyslném středu soutoku obou řek se protínají hranice 

České republiky, Slovenska a Rakouska. Luţní lesy lidé nejčastěji navštěvují na jaro, kdy 

jsou zvláště romantické. Je zde také nejvíce vody, která naplňuje opuštěná říční ramena. 

Jiţní Moravu, hlavně oblast Lednicko – Valtického areálu a oblast soutoku řek Moravy a 

Dyje určitě stojí za to navštívit a poznávat nejen krásy přírody.  

 

Obr. 18 Soutok Moravy a Dyje ( www.foto.mapy.cz ) 

 

 

 

http://www.foto.mapy.cz/
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11 Závěr 

 

Závěrem bych chtěla jen uvést přehled prioritních úkolů za celou CHKO jako je 

například zajištění a zachování této jedinečné krajiny plné luţních lesů, mokřadů a luk, 

přirozených fluviálních procesů a povodňového reţimu řek na soutoku Moravy a Dyje.Má 

práce se zabývá problematikou zřízení CHKO Soutok, charakteristikou této krajiny, 

přehledem jednotlivých názorů obcí a faktory pro a proti zřízení CHKO. Tato krajina je 

velice zajímavá a poskytuje domov tisícům rostlin a ţivočichů, které často nikde jinde 

nenajdeme, a proto by se tato příroda měla chránit. Dotčené obce vidí problémy např. 

v omezení vývoje turistického ruchu nebo v omezení stávající zemědělské a lesnické 

činnosti. Nápad vyhlásit toto území za CHKO je starý několik desítek let, nikdy se to však 

neprosadilo. Ministerstvo ţivotního prostředí svůj záměr ale nevzdává a bude se snaţit 

přesvědčit ostatní i nadále. 
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