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ÚVOD

Chráněná krajinná oblast Pálava bezesporu patří k nejkrásnějším 
územím České republiky. Bělostné vápencové útesy, které vznikaly na dně 
dávného moře, se jako ostrovy tyčí nad okolní, jen mírně zvlněnou kra-
jinu. Pod prudkým sluncem se daří vínu a dalším teplomilným druhům, 

které jinde na území naší země nenajdeme. Právě žhnoucí slunce dalo 
CHKO její název – jméno pochází z výrazu moravských nářečí, který 
znamená „místo, kde prudce žhne slunce“ a nebo taky „sluneční úpal“. Za 
přírodními krásami, ale i kulturními památkami sem každoročně zamíří 
tisíce návštěvníků.

Vlastní CHKO byla založena v roce 1976 na rozloze 83 km2, což ji 
řadí k nejmenším CHKO u nás – ale pouze rozlohou, nikoli významem. 
Území je člověkem osídleno od pravěku, kdy pod Pavlovskými vrchy tá-
bořili lovci mamutů. Vystřídali se zde také Germáni a Římané. Přes dlou-
hou a bohatou historii se zde zachovaly cenné přírodní biotopy a CHKO 
tak představuje příkladnou ukázku harmonické krajiny, kde vztah člověka 
a přírody probíhal ve vzájemném souznění. Hodnota krajiny byla potvr-
zena i v roce 1986 zařazením Pálavy do sítě mezinárodních biosférických 
rezervací pod patronací organizace UNESCO nebo evropských systémů 
ochrany přírody Natura 2000 a Ramsarské úmluvy. 

Pavlovské vrchy jsou budovány zejména druhohorními vápenci, 
které jsou obklopeny třetihorními usazeninami, zejména pískovci a jílov-
ci. Těmi je tvořena také Milovická vrchovina, nižší pohoří ležící o něco 
východněji. Mozaiku hornin doplňují návěje spraší a říční sedimenty, při-
nesené řekou Dyjí. Rozdílná odolnost těchto hornin vůči erozi má největ-
ší vliv na dnešní vzhled reliéfu. 

Klima oblasti patří k nejteplejším a nejsušším v České republice, což 

způsobuje relativní nedostatek vláhy – na území CHKO je (s výjimkou 
řeky Dyje, tvořící část hranice na severovýchodě oblasti) jen několik ne-
vydatných a leckdy vysychajících potoků. Vzácnou vodu zadržuje několik 
rybníků, jejichž založení spadá do období středověku.

Unikátním ekosystémem jsou teplomilné stepi – pozůstatky teplej-
ších a sušších období, které se do dnešních dob zachovaly také díky pů-
sobení člověka. Jsou domovem teplomilných druhů, jako jsou například 

kavyly, šalvěj etiopská, kosatec nízký nebo ovsíř stepní. Hvozdík Lumnit-
zerův pálavský, rostoucí na skalní stepi, je místním endemitem – tj. rost-
linou, která nežije nikde jinde. Vzácné jsou také slanomilná společenstva, 
chráněné v NPR Slanisko u Nesytu. Z lesů jsou nejčastější teplomilné 
doubravy, které zabírají největší plochu v pohoří Milovický les. 

Z vzácných živočichů zde najdeme pavouky stepníka rudého 
a slíďáka tatarského, řadu motýlů (otakárka fenyklového, ovocného nebo 
martináče hrušového), roháče velkého, užovku velkou, ještěrku zelenou, 
hnízdí tu výr velký, sokol stěhovavý nebo orel mořský a svou kolonii má 
sysel obecný. 

Bohatá historie za sebou zanechala zříceniny několika strážních hra-
dů – např. Děviček či Sirotčího hrádku, ale také zachovalý zámek v Miku-
lově. Významná byla i židovská kultura, zejména v Mikulově, kde je mimo 
jiné hřbitov, na kterém byli pochováváni zemští rabíni.

Významným fenoménem jsou vinohrady, jejichž výměra tvoří téměř 
pětinu rozlohy CHKO. Teplé a suché klima spolu s bohatým vápencovým 
podložím vytvářejí ideální kombinaci podmínek pro vznik kvalitních vín 
mnoha odrůd. Kromě vína je důležitou hospodářskou komoditou ovoce 
z místních sadů a kukuřice. Průmyslová výroba je v malé míře zastoupena 
v Mikulově a jeho okolí, v minulosti byla rozšířena těžba vápence.     


