
VODSTVO

Území CHKO Pálava patří k suchým oblastem s nedostatkem jak 
povrchových, tak podpovrchových vod. Problémem pak jsou povodně 
a přívalové srážky, které mají za následek mohutné rozvodnění vodních 
toků a povodně, ohrožující obyvatele a jejich majetek. Hustota vodní sítě 
je malá a průtoky jsou velmi nízké, častým jevem je úplné vyschnutí po 
déle trvajících teplých a suchých obdobích.   

Vodní toky

Celé území CHKO spadá do povodí řeky Dyje, která tvoří část její 
severovýchodní hranice. Vodní režim Dyje byl zásadně ovlivněn stavbou 
vodního díla Nové Mlýny, nicméně první návrhy na regulaci toku po-
cházejí z 18. století. Tehdy však byly realizovány jen odvodňovací kanály, 
vlastní regulace řeky byla provedena až ve století 20. Jedno z mrtvých 
ramen Dyje je chráněno v rámci NPR Křivé jezero. V současnosti je prů-
měrný průtok řeky Dyje pod Novými Mlýny 42 m3/s. 

Západní část CHKO Pálava odvodňuje Dunajovický potok, do 
nějž se vlévá Bavorský potok a vodoteče od Perné a Růžového vrchu. Ty 
jsou napřímeny a regulovány, kvalita vody je negativně ovlivněna odpad-
ními vodami z Perné a Bavor a splachem s polí.

Povodí Klentnického potoka zahrnuje severovýchodní část Pav-
lovských vrchů. Potok je většinu roku vyschlý, průměrný průtok je 
0,006 m3/s.

Jižní část CHKO odvodňuje potok Včelínek, který pramení v Ra-
kousku a na němž leží několik rybníků. Jeho přítokem je Mikulovský 
potok, který teče do rybníka Šibeník, a zregulovaný Mušlovský potok, 
pramenící v lokalitě Pod Starou horou. Průměrný průtok Včelínku u ústí 
je 0,19 m3/s.

Rybníky

Rybníky na území CHKO Pálava patří do Mikulovsko-lednické 
soustavy, která byla založena v první polovině 15. století Liechtensteiny. 
Největšího rozmachu dosáhlo rybníkářství v 16. až 18. století, kdy byly 
rybníky cenným zdrojem příjmů. Zajímavostí místních rybníků byl chov 
candáta, který se odsud rozšířil do dalších oblastí. Naopak na začátku sto-
letí 19. přišlo období hromadného rušení rybníků, některé pak byly znovu 
obnoveny po 2. světové válce. Nejhojněji chovanou rybou je v současnosti 
kapr, jehož podíl přesahuje 80 %, doplněný tolstolobikem a amurem. Za-
jímavostí je chov ohroženého karase obecného v rybníku Šibeník.

Největší rybník v CHKO je Nový rybník o rozloze 37,11 ha, kte-
rý leží na soutoku Včelínku, Mušlovského a Rybničního potoka. Druhý 
největší a zároveň nejhlubší je rybník Šibeník (28,65 ha, hloubka 3,1 m) 
ležící na Včelínku. Při obnovení rybníku v 80. letech minulého století byl 
rozdělen na dvě části. Dalším rybníkem, ležícím na Včelínku, je Sedlecký 
rybník (rozloha 3 ha), využívaný ke sportovnímu rybolovu na udici. Na 
Mušlovském potoku leží Mušlovský horní (Kuttlerový) a dolní (Střelic-
ký) rybník o celkové rozloze 9,68 ha, dříve nad nimi ležel Štikový rybník, 
ten však zanikl a nebyl obnoven.

Vodní dílo Nové Mlýny

Nové Mlýny jsou soustavou tří propojených nádrží, vybudovaných 
mezi léty 1975 až 1988. Představují nejvýznamnější zásah do krajiny 
v okolí Pavlovských vrchů, zatopeny byly rozsáhlé porosty lužního lesa 
a také vesnice Mušov, ze které zůstal jen kostel na uměle navršeném os-
trově. Nádrže slouží jako protipovodňová ochrana, zároveň zajišťují 
minimální průtok (8 m3/s) v řece Dyji a jsou využívány k zavlažovaní, 
výrobě elektřiny, rekreaci a jako domov nebo zimoviště mnoha druhů 
ptactva. Celková plocha je 32,4 km2 a objem zadržované vody téměř 
140 mil. m3. 

Podzemní vody

Podzemní vody mohou být rozděleny do několika skupin, celkově 
je však oblast CHKO málo vydatná.

Vápencová tělesa Pavlovských vrchů

Silně rozpukané a drcené vápence jsou pro oběh podzemní vody 
ideálním prostředím, nicméně zásoba krasových vod je zde malá. Příčina-
mi jsou jejich malá rozloha, příkré svahy umožňující rychlý povrchový od-
tok bez vsaku a poloha vysoko nad místní erozní bází, která neumožňuje 
větší akumulaci vody. Zajímavostí je krasové jezírko s kolísavou hladinou 
v nejhlubší části jeskyně Turold. 

Solifl ukční sutě na úpatí Pavlovských vrchů jsou dobře propustné, 
ale mají malou plochu. Vydatnost zdejší vrtů je silně kolísavá, pohybuje se 
pod 1 l/s a voda je tvrdá s obsahem síranů.

Paleogén Mikulovské vrchoviny

Zde jsou pro vodu propustné pískovce a slepence, oběh vody je 
omezován častými změnami hornin a i toto území je na vodu chudé.

Neogén úvalů a Mikulovské vrchoviny

Zde je vytvořeno několik horizontů podzemních vod, kde se střídají 
akumulace vody v propustných pískovcích a štěrcích s nepropustnými jíly. 
Najdeme zde i artézské prameny, hlubší obzory jsou silně mineralizova-
né. 

Kvartérní sedimenty v nivě a terasách řeky Dyje

Zdejší říční sedimenty, zejména štěrky a písky, mají z podzemních 
vod největší význam. Mocnost trvale zvodnělých souvrství se souvislou 
hladinou dosahuje až 6 m. 
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